WENSBEELD JAN EVERTSENSTRAAT:
FIERE STADSAVENUE LEVENDIGE LOPER VOOR DE WIJK

Wensen van ondernemers en bewoners voor een grootse, fraaie en levendige straat
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1 Aanleiding
De Oranje Loper is een project van de gemeente Amsterdam met als
doel de verbinding tussen het Centraal Station en het Mercatorplein
in Amsterdam-West een nieuwe, samenhangende inrichting te
geven. Dit project wordt uitgevoerd in navolging van de ‘Rode Loper’,
wat betrekking had op het gebied tussen het Centraal Station en
Amsterdam-Zuid, waarvan de uitvoering startte in 2013. De uitvoering
van dit nieuwe project zal naar verwachting starten in 2021 en
heeft betrekking op de Nieuwezijds Voorburgwal, Raadhuisstraat,
Rozengracht, De Clerqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan
Evertsenstraat tot het Mercatorplein.
Aanleiding voor de herinrichting is de wens van het GVB om een nieuwe
verkeerssituatie te realiseren. De opzet is om de ruimte voor het
autoverkeer te verminderen (in samenhang met de Agenda Amsterdam
Autoluw) en zo meer ruimte te creëren voor tram, fietser en voetganger.
Voor deze extra ruimte is het waarschijnlijk nodig om parkeerplaatsen
op te heffen. Dit nieuwe uitgangspunt moet ten goede komen aan
de doorstroming van het tramverkeer in heel Amsterdam. Op dit
moment ligt er een conceptnota op tafel die vooralsnog bestaat uit
uitgangspunten met name gericht op dit doel, maar bestuurlijk is er nog
niets vastgelegd. De knelpunten en mogelijkheden vragen om maatwerk
per straat. Ook is inmiddels vastgesteld dat de 9 bruggen van 100 jaar
oud die op de route liggen vervangen worden. De werkzaamheden
zullen veel impact hebben op de omgeving en het verkeer.

4

Op verzoek van de ondernemers en bewoners, heeft de
gemeenteraad echter besloten om het project uit te breiden naar
een verbetering ‘van gevel tot gevel’, zonder enkel gefocust te zijn
op een verhoogde trambaan. De lokale ondernemers, verenigd in
bedrijveninvesteringszone (BIZ) Jan Evertsenstraat, grijpen deze
herinrichting dan ook graag aan om hun ambities voor de straat kenbaar
te maken. Samen is er in verschillende sessies gekeken of we een
toekomstbestendige straat kunnen creëren die aansluiting vindt bij de
ambities van het bestuur van de stad. Een aantal lokale bewoners is
aangesloten om als klankbord te fungeren. Dit wensbeeld is daarvan een
resultaat. Een wensbeeld dat gedragen wordt door de ondernemers van
de Jan Evertsenstraat, gesteund wordt door de betrokken bewoners, en
die bij zal dragen aan de besluitvorming over de herinrichting. Laat dit
wensbeeld zeker als een inspiratie dienen voor de Jan Evertsenstraat en
de aanliggende straten, onderdeel van de Oranje Loper.
Het Amsterdamse Stad & Co en het Leuvense stedenbouwkundig
ontwerp- en onderzoeksbureau BUUR hebben dit traject begeleid.
Tijdens een aantal participatiesessies zijn de wensen opgehaald,
scenario’s gevisualiseerd en keuzes gemaakt. Het resultaat is deze
rapportage met een voorgesteld wensbeeld. Een document dat kan
worden opgepakt - door iedereen die zich daartoe geroepen voelt om nog meer draagvlak te vinden en creëren voor de wensen
voor de Jan Evertsenstraat, bij politiek, gemeente, bewoners en
belanghebbenden.

2 Situering van de
Jan Evertsenstraat
De Jan Evertsenstraat: ook wel de Jan Eef genoemd, is een straat in
het stadsdeel West. Door de luifels aan de voorkant van de winkels was
de Jan Eef in 1925 de eerste overdekte winkelstraat in Nederland. En
ook direct de belangrijkste winkelstraat van de Admiralenbuurt op de
as van de Dam naar de Sloterplas in Nieuw-West. Momenteel spreekt
men in het beleid van de Oranje Loper, een aangename verbinding
tussen centrum en Sloterplas. Deze radiale as wordt gekenmerkt
door verschillende architectuurtalen, in relatie tot de periode van
stadsuitbreiding. De architectuur van de straat wordt gekenmerkt door
de Amsterdamse School. Zowel architectuur als aanleg van de straat
was sober en functioneel. De éénvoud van een gemengde centrale
zone en een brede wandelzone veranderde met het toenemende
verkeer in een opgedeeld profiel dat uitgaat van een scheiding van de
verschillende vervoerswijzen. De tram is reeds sinds 1927 aanwezig in
het straatbeeld.
De ruim 170 ondernemers in dit gebied zijn sinds twee jaar weer
verenigd in de BIZ-vereniging Jan Evertsenstraat, die gezamenlijk
investeert in een aantrekkelijke straat en ondernemersklimaat.
Daarnaast is de BIZ-vereniging lid van de Stichting Ondernemers OudWest, van waaruit binnen een bredere context en groter gebied wordt
samengewerkt en geīnvesteerd.
De vraag is hoe we de Jan Evertsenstraat kunnen inschuiven in het
verhaal van de Oranje Loper, en hoe we daarin tegelijkertijd de
eigenheid van de buurt kunnen versterken?
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3 Proces
Het was de wens van het bestuur van de BIZ-vereniging Jan Evertsenstraat
om een breed gedragen visie voor de straat te creëren, net zoals dit is
gebeurd bij de De Clercqstraat. Om daartoe te komen, is ook hier gekozen
voor een participatietraject bestaande uit drie stappen: ruimte voor
creativiteit (ideeën ophalen), kiezen en overtuigen. De eerste twee stappen
van het traject worden bijgaand beschreven. Ten behoeve van de laatste stap
- het overtuigen - is het huidige document opgesteld.
Voor het participatietraject is een oproep gedaan onder alle ondernemers
binnen de BIZ-vereniging om zich aan te melden voor de sessies. Deze
oproep is meermaals gedaan op het online communicatieplatform ‘Chainels’
en daarnaast zijn er persoonlijk flyers verspreid onder ondernemers in de
Jan Evertsenstraat. Gezegd moet worden dat de opkomst voor de sessies
vrij beperkt was ondanks de inspanning die is verricht om de ondernemers
hierbij te betrekken. Om deze reden zijn er, na de tweede sessie, ook
online (via Chainels) stellingen gedeeld met betrekking tot de keuzes voor
het wensbeeld. Op deze manier werden de ondernemers nogmaals in de
gelegenheid gesteld om mee te denken. Daarnaast heeft de BIZ-vereniging
een aantal betrokken buurtbewoners uitgenodigd zich aan te sluiten bij
het traject en hebben ondernemers een aantal buurtbewoners hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.

3.1 Sessie #1: ruimte voor creativiteit via ‘metaplan’
In deze eerste sessie zijn ideeën geïnventariseerd, is er gedroomd
en zijn wensen gedeeld. Hiervoor is de metaplan-methode ingezet als
brainstormtechniek. De deelnemers werden uitgenodigd om op post-its
kernachtig hun ideeën over de centrale vraag ‘wensen voor de inrichting
van de straat’ te noteren. Deze ideeën zijn verzameld en op flip-over-vellen
geplakt. Vervolgens is door de gespreksleider van Stad & Co per post-it
om toelichting gevraagd. Door alle post-its te bespreken, en vervolgens
te hergroeperen, zijn clusters van aandachtspunten rondom het centrale
vraagstuk ontstaan.
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Deze clusters vormen een door de groep gedeelde aandachtspuntenanalyse van het probleem. Vervolgens is de deelnemers gevraagd
- middels een vooraf bepaald aantal stickers – hun prioriteiten of
enthousiasme over bepaalde onderwerpen aan te geven. Door de
metaplan-methode te gebruiken is de discussie gestroomlijnd en
iedereen aan het woord geweest. De probleemstelling is geduid en de
meningen zijn geclusterd.

3. AUTO: daar waar mogelijk het autoverkeer verminderen, maar
houd wel de wens van tweerichtingen verkeer daarbij in het hoofd. De
eventuele negatieve gevolgen van eenrichtingsverkeer overheersen bij
de ondernemer. Parkeerplaatsen mogen minder, bewust van tendens
autoluwe stad. Niet volledig schrappen maar bieden van alternatieve
voorzieningen. De basis: je kunt pas iets handhaven als het ook goed
gefaciliteerd is. Dat is dan ook wat we willen bewerkstelligen.

Uit de metaplan-sessie en daaropvolgende discussie zijn de volgende
thema’s naar voren gekomen en geprioriteerd:

4. VOETGANGER: op het moment is er geen ruimte op de stoep voor
de voetganger. Een bredere stoep is gewenst aan beide kanten met
daarbij vooral de nadruk op obstakelvrij. Veiligere oversteekplaatsen zijn
daarnaast ook een pré, dit zorgt nu voor onveilige situaties. Daarnaast
van de overgang van fietspad naar trottoir een schuine rand maken i.p.v.
kaarsrecht.

1. LADEN EN LOSSEN (EN MEENEMEN?): de locaties voor laden en
lossen zijn te weinig herkenbaar aanwezig in de straat. Mede daardoor
parkeert men het leveringsvoertuig nu waar het hen het best uitkomt.
Wat hierdoor ontstaat zijn opstoppingen en irritaties. De leveringen
komen vaak allemaal tegelijk en op hetzelde tijdstip aan omdat elke
ondernemer zijn spullen het liefst voor een bepaald tijdstip binnen
heeft. Een eerste idee is om met venstertijden te werken en vaste
laad- en los plekken. Daar mag binnen de afgesproken tijden niemand
anders staan. Voorwaarde is goede handhaving. Het tweede idee is om
te werken met ‘transporthubs’. Kleine (elekrische) wagens leveren vanuit
de hub naar de ondernemers en zijn daarnaast ook in staat het afval
direct mee terug te nemen. Transporthubs worden zo ook afvalhubs.
2. GROEN & WATER: meer groen is gewenst, maar het moet ook
beheerd worden. Groen op de luifel zoals bij Bar Baarsch is een idee.
We zijn trots op de luifels. Het is fijn als het de uitstraling van één
geheel krijgt. Een slim systeem zou gecreëerd kunnen worden voor het
bewateren van het toekomstig groen. Ruimte voor vernieuwende ideëen
wat betreft gebruik van regenwater en de locaties van het groen. Extra
bomen waar mogelijk. Daarnaast is de wens aanwezig ook de bewoners
te betrekken bij het onderhoud van en het stimuleren tot plaatsen van
groen. Waar mogelijk ook aan de woning. Dit zorgt ook voor een betere
afvoer van water in het algemeen, nu is het allemaal steen. Bij hevige
buien staat de straat snel onder water.

5. FIETSER: er is meer comfort en veiligheid gewenst voor de
fietser. Daarnaast is er grote behoefte aan betere oplossingen voor
fietsparkeren. Mogelijkheden die worden genoemd zijn op de bermen,
onder/op de luifel of een ondergrondse fietsenstalling. Denk naast
‘gewone’ fietsen ook aan bakfietsen en scooters. Daar moeten speciale
plekken voor gecreërd worden. En, hoe kun je de ruimte zo inrichten
dat dit het gedrag van fietsers positief beïnvloedt? Nu zijn deze vrij
asociaal. Kruispunt Jan Evertsenstraat en Hoofdweg is niet te overzien
voornamelijk als fietser.
6. TRAM: van de trambaan ook direct een busbaan maken want dit
creërt meer ruimte. De haltes mogen behouden worden alleen het
comfort en de toegankelijkheid moet verbeteren. Ook bespreken we
graag de mogelijkheid om van de tram een metro te maken.
7. LOOK & FEEL: aangenamere verlichting en verblijfselementen. Een
goede verbinding creëren van de zijstraten met de hoofdstraat. Het
moet niet voelen als zijnde losse onderdelen maar je wilt het gevoel
creëren alsof het één geheel is. Onder de luifels is het nu af en toe wat
donker; laat de zon maar doorkomen. Plus dit geeft een veiliger gevoel.
We zouden ook kunnen denken aan doorzichtige, glazen luifels. Let op:
de luifels zijn een monument.
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3.2 Probleemstelling huidige profiel
Uit de terreinanalyse, het onderzoek van historische beelden en bevraging
tijdens de eerste werksessie kan de probleemstelling en de daaraan gekoppelde
sleutelvraag afgeleid worden. Een volledig gemengde centrale verkeerszone
transformeerde onder druk van toenemend verkeer, snelheid en vraag naar
meer veiligheid, logischerwijs naar een volledig gescheiden straatprofiel, waar
elke functie haar eigen plaats en type verharding kreeg. Het gemotoriseerd
verkeer is zo uiteindelijk 60% van de ruimte in beslag gaan nemen. Dit gaat
ten koste van de verblijfskwaliteit en de bewegingsruimte van de trage
weggebruikers. Deze verandering in gebruik, snelheid en materiaalgebruik
verlegt de focus van een fraaie, samenhangende, grootstedelijke avenue met
veel ruimte voor de winkelende voetganger naar een grauwe versnipperde,
gevoelsmatig krappe straat met voetgangers en fietsers onder druk of in conflict
met elkaar. De plaatselijke vernauwingen versterken dit beeld.

huidig profiel Jan Evertsenstraat
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3.3 Kaders voor een geschikt basisprofiel
Met het wensenpakket uit de eerste workshop wordt de uitgangspositie
voor het ontwerpend onderzoek bepaald:
Vrije overdekte winkel-wandelzone
Vrije wandelzone onder en aansluitend op luifels. De Jan Evertsenstraat
is de winkelstraat van de wijk. Het was de eerste plaats in Nederland
waar een overdekte winkel-wandelzone werd aangeboden. Nog steeds
wordt er veel te voet gewinkeld. Allerlei, meestal tijdelijke elementen,
verhinderen momenteel de doorgang, de toegang tot de winkelpanden
en het zicht op de etalages. Er moet rekening mee gehouden worden
dat de voetganger steeds voldoende ruimte krijgt ook ter hoogte van de
vernauwingen van de straat.
Centrale plaats voor een comfortabel collectief vervoer
De tram, bus, taxi’s en andere toekomstige vormen van collectief
vervoer en diensten, worden centraal in het profiel voorzien. De grote
kruispunten en vooruitspringende bouwvolumes aan begin en einde
van elk bouwblok leiden tot de beslissing om de huidige tram/bus
bedding centraal en dus op dezelfde plaats te behouden. Het nagenoeg
exclusieve gebruik kan wel aangepast worden naar een meervoudig
gebruik met andere vormen van collectief vervoer, zoals taxi’s of op
termijn zelfs privévoertuigen.

Het idee de tram in slechts een richting te laten rijden kan verder
onderzocht worden. Echter, de gevolgen van een dergelijke beslissing
hebben effect op een veel ruimer deel van de stad en overstijgen
het bereik van deze studie. De kansen worden zodoende als beperkt
ingeschat: het legt druk op andere straten en een opstap- en
afstapplaats op verschillende locaties die ver uit elkaar liggen maakt
het systeem veel minder efficiënt. We zetten in op een fraaiere,
ruimere en beter toegankelijke halte-infrastructuur, met als doel het
gebruikscomfort van het collectief vervoer te verhogen.
Het groen van de toekomst: klimaatvriendelijk en van kwaliteit
Indien mogelijk is bijkomend groen wenselijk. Maar nog belangrijker is dat
het groen kwaliteitsvol is. Schaamgroen of bomen die zoals heden geen
kans hebben gekregen te groeien voldoen niet aan het criterium. Het dak
van de luifels kan ingezet worden als een lang en robuust groenelement
in de vorm van een weelderig groendak. Bomen moeten kunnen groeien,
zowel boven als onder de grond. Nodig is dan om bomen niet te ver
uit elkaar te plaatsen en door middel van een ondergrondse strip
een efficiënte plantmethode te hanteren. De strip kan als een soort
langgerekte bak goed voorzien in doorwortelbare ruimte. Tevens kan
men het inzetten als ondergrondse waterbuffer bij steeds frequentere
hoosbuien. Het bladerdek en de groendaken maken de straat niet alleen
fraaier, maar gaan ook het stedelijk ‘hitte-eiland’-effect tegen.
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3.4 Sessie #2: kiezen, een zoektocht via
ontwerpend scenario-onderzoek
In de tweede sessie met ondernemers en bewoners
werden twee uiteenlopende schetsen met elk een
doorgroeivariant aan de klankbordgroep voorgelegd.
De scenario’s 1 en 3 zijn gebaseerd op de wensen en
kaders uit de eerste sessie, ze hebben ieder hun eigen
manier van functioneren en sfeer. Er is discussie gevoerd
over de scenario’s en de voor- en nadelen zijn belicht.
Hierna vond nog een sessie met de deskundigen van de
gemeenten plaats. Dit resulteerde in bijkomend scenario
2, dat weer gebaseerd is op het voorkeurscenario (3B)
van de klankbordgroep.
Deze input is gebruikt om tot het finale wensbeeld
(hoofdstuk 4) te komen. Een vogelperspectief geeft een
overzicht van 120 meter straat, een bijhorende snede
geeft de plaats van de verschillende functies binnen het
basisprofiel weer.
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SCENARIO 1A: FRAAIE FIETSALLEE
Dit scenario zet in op een verfraaiing van de straat via
heraanleg met een meer samenhangend materialenpalet en
een verhoging van het gebruikscomfort. De versmalling van
de rijweg, die de snelheid kan inperken, wordt als extra ruimte
aan de steeds drukker wordende fietspaden gegeven. Elke
straathoek wordt van een laad- en loszone voorzien. Werken
met venstertijden, zodat deze zones buiten de levertijden als
parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden, kan de reductie van
autoparkeerplaatsen beperken. De vrijgekomen ruimte kan
ingevuld worden met meer plaats voor bomen en een aantal
functies die nu ongeorganiseerd onder de luifel gesitueerd
worden. In dit scenario blijft een groot gedeelte exclusief
voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

SCENARIO 1B: GROENE FIETSALLEE
Dit is een meer ambitieuze variant van de fietsallee. Waar naast
fietsen ook wordt ingezet op meer groen en verblijfskwaliteit.
Indien verkeerscijfers aantonen dat het grootste gedeelte enkel
doorgaand autoverkeer betreft, en er voldoende alternatieve
bereikbaarheidsoplossingen aangeboden worden, kan deze variant
toegepast worden. Het kan evengoed als een doorgroeimogelijkheid van
scenario 1a worden gezien. Er zijn nauwelijks aanpassingen van aanleg
vereist, het is vooral een verschuiven van het gebruik. Als de conditities
klaar zijn (minder autoverkeer) kan collectief vervoer haar ruimte
gaan delen met het autoverkeer. Hierdoor ontstaat aan beide zijden
3m extra ruimte.
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SCENARIO 2: FIETSSTRAAT IN STADSAVENUE
In dit scenario wordt niet alleen gekeken
naar de functies, maar ook naar de
architecturale verbeelding. Hierin speelt de
stedenbouwkundige context en architecturale
vormgeving een doorslaggevende rol.
Dit scenario zoekt naar dialoog met de
bebouwde omgeving. Het zet de publieke
ruimte in om een sterke en evenwichtige
stedelijke ruimte en ervaring te creëren. Wat
het vervoer betreft wordt in dit scenario
geopteerd voor het fietsstraatprincipe. De
auto is te gast op de fietslopers. Dit zorgt
ervoor dat automobilisten vlot, maar langzaam
met de fietsers kunnen meerijden. Met als
effect dat automobilisten die de Jan Eef enkel
gebruiken als een snelle verbinding eerder
een ander traject of vervoersmiddel zullen
kiezen. Het collectief vervoer krijgt een eigen
bedding waardoor de doorstroom van onder
andere tram en bus, met stip vooraan op de
agenda komt. Hulpdiensten kunnen gebruik
maken van zowel de fietspaden als van de
bedding voor collectief vervoer.
Voor dergelijke fietsstraten is in Amsterdam
een breedte van 4m gewenst, waardoor dit
scenario niet gezien kan worden binnen een
doorgroeiscenario waar meer ruimte is voor
de voetganger en het verblijven. Scenario 2
wordt door de gemeente wel als een haalbaar
alternatief van het voorkeursscenario (3B)
beschouwd.
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SCENARIO 3A: FIERE STADSAVENUE, MET AUTO TE GAST IN WINKELERF
In dit scenario wordt niet alleen gekeken naar de functies, maar ook
naar de architecturale verbeelding. Hierin speelt de stedenbouwkundige
context en architecturale vormgeving een doorslaggevende rol. Dit
scenario zoekt naar de dialoog met de bebouwde omgeving. Het zet de
publieke ruimte in om een sterke en evenwichtige stedelijke ruimte en
ervaring te creeëren. Het verdrukt de auto niet, maar maakt wel een
duidelijke keuze. De doorstroom voor collectief vervoer komt met stip
vooraan op de agenda. De auto wordt binnen een erf opgevangen en
is “te gast” in de voetgangerszone (max. 20 km/h). Het autoverkeer
zal dus trager verlopen. Dit zorgt ervoor dat automobilisten die de Jan
Evertsenstraat niet als bestemming hebben hoogstwaarschijnlijk een
ander traject kiezen. Er ontstaat een centrale open zone gericht op
doorstroom met een 30 km/u regime en een tragere erfzone (shared
space) aansluitend aan de gevels.
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SCENARIO 3B: FIERE STADSAVENUE, LEVENDIGE LOPER VOOR DE WIJK
In deze variant gaan we nog een eind verder in het creëren van
verblijfskwaliteit. Het erf wordt een ruim, aangenaam en veilig wandelerf.
We maken een sterke drager, creëren een ondergrond voor een
levendige wijk. Ook deze variant kan meteen geïmplementeerd of als
doorgroeiscenario ingezet worden, zonder veel aanpassingen in de
aanleg. Ook hier zullen cijfers van het autoverkeer, beleidskeuzes en het
aanbieden van alternatieven criteria zijn om deze ambitieuze variant
waar te maken. Als de conditities gunstig zijn (minder autoverkeer),
kan collectief vervoer haar ruimte gaan delen met de auto. Er ontstaat
centraal een gebundelde 30 km/u zone: gemengd gemotoriseerd verkeer
centraal en royale vrije fietslopers. Met daarnaast een duidelijke “trage
zone”: plaats waar de wijk winkelt en men elkaar kan ontmoeten. Het
beeld is eenvoudig, keurig symmetrisch en evenwichtig in haar omgeving
ingepast.
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voorkeursscenario

referentiebeelden
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3.5 ONLINE BEVRAGING

3.6 CONCLUSIE EN SUGGESTIES M.B.T. DE VIJF SCENARIO’S

Om nog verder door te vragen naar de meningen van
de ondernemers, werd er ook een online bevraging
georganiseerd. Via deze weg werd nog een verschillend aantal
meningen verzameld. Dit gebeurde aan de hand van een
aantal stellingen gekoppeld aan de voorkeursvariant uit de 2e
werksessie.

Er was verwarring over het al dan niet instellen van éénrichtingsverkeer voor auto’s. Dit
werd bij aanvang van sessie #2 rechtgezet. Onder de aanwezige ondernemers en bewoners
is er een duidelijke voorkeur voor het behoud van tweerichtingsverkeer. Dit werd dan ook
als uitgangspunt ingesteld. Tijdens deze werksessie komt een duidelijke voorkeur voor het
ambitieuze scenario 3B (fiere stadsavenue, levendige loper voor de wijk) naar voren. Hier
wordt vooral de duidelijke relatie van de herinrichting binnen haar historisch architecturale
en stedenbouwkundige kader onderstreept: statig, groots en sober in materiaalgebruik.
Ook oplossingen zoals groen voor op de luifels en bomen die ruimte krijgen om te groeien,
werden zeer geapprecieerd. Over de vraag of er ook meer bomen moeten komen zijn de
meningen verdeeld. De grote aandacht voor, en het heldere organisatie van, het laden en
lossen op elke hoek van ieder bouwblok onthaalde men met enthousiasme. Extra aandacht
voor de fietser, die meer ruimte, betere doorgang en beter verspreide stalplaatsen
krijgt, wordt uitermate erkend. Meer veiligheid en comfort met betrekking tot de halteinfrastructuur van het collectief transport wordt als evident beschouwd. De werkgroep
is voorstander van een duidelijke, grote luifel (zie impressie p. 15) die het Mercatorplein
benadrukt als belangrijke OV-opstapplaats.

Duidelijke voorkeur voor:
- Er moet nog verder onderzocht en gesleuteld worden aan
het voorstel.
- Behoud van 2 richtingen voor autoverkeer.
- Er moeten 6 tot 8 laad- en los zones komen (ca. elke 100m
aan beide kanten) en duidelijk aangeduid.
- Er moeten minder obstakels op de stoep staan (een
minimum vrije doorgang gegarandeerd).
- De inrichting moet in verhouding staan tot, en passen
binnen, de architecturale opzet van de wijk.
- Bij voorkeur zo weinig mogelijk tot geen hoogteverschillen
in het profiel om maximale toegankelijkheid te verzekeren.
- Als er meer nieuwe bomen komen (geen duidelijke voorof afkeur) moeten ze wel beter kunnen groeien. Betere
groei betekent gezonde bomen.
- Als de auto te gast gaat zijn, dan bij voorkeur op de
trambaan.
Meningen onverdeeld over:
- Auto te gast
- Regime 30km/u voor alle verkeer in centrale zone
Duidelijke afkeuring van:
- Voorstel tot vermindering van het aantal parkeerplaatsen
(minimum behoud huidige aantal).
Open vraag toelichting:
- Duidelijke voorkeur voor gebruik van lantaarns om
(historisch) karakter van de straat te benadrukken.
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De grootste discussie is de plaats van de personenauto binnen de straat en het al dan
niet verminderen van het aantal parkeerplaatsen. Hiervoor is duidelijk meer onderzoek
noodzakelijk. Tellingen, opname binnen een groter mobiliteitsverhaal enz. In later overleg
met gemeente wordt daarom ook door de BIZ een kans gezien in scenario 2. Hierin behoudt
men plek voor de auto in de fietsstraat en wordt ook aan de tram vrije doorgang verleend.
In later overleg tussen de BIZ en de gemeente wordt daarom ook door de BIZ een kans
gezien in scenario 2. Hierin behoudt men plek voor de auto in de fietsstraat en wordt ook
aan de tram vrije doorgang verleend. Uitgaande van het beleid autoluwe binnenstad, moet
het aantal plaatsen omlaag. Echter zien veel ondernemers ze nog steeds als noodzakelijk. De
gedachtegang om de voorstellen als doorgroeiscenario’s te beschouwen, waarin zonder veel
aanpassingen de plaats van de auto in het wegprofiel kan veranderen, is zeker een goede
manier om hiermee om te gaan. Echter is dit bij scenario 2 niet mogelijk.
Ook het parkeerverhaal is gevoelig. Het plaatsen van “bouwwerken die tijdelijk als
parkeergebouw ingericht worden” zou al één van de diverse mogelijkheden zijn om
dit probleem aan te kunnen pakken. Duidelijke handhaving bij dubbelgebruik binnen
venstertijden voor de laad- en loszones kan hier ook al worden ingezet. Meer onderzoek,
overleg en alternatieven zijn nodig om een vermindering van parkeerplaatsen te accepteren.

WENSBEELD: MODELINRICHTING
TOEKOMSTBESTENDIGE
JAN EVERTSENSTRAAT
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4 Wensbeeld Jan Evertsenstraat
Focus

De ‘Oranje Loper’ verder uitrollen: een eersteklas langzame verbinding met uitmuntend fietscomfort tussen Centrum en omgeving Sloterplas. En dit
in elk deelproject met veel zorg voor de eigenheid van elk segment en elke wijk. Voor de Jan Evertsenstraat vertaalt dit zich in een fraai ingerichte
avenue die het karakter van de stedenbouwkundig groots opgezette wijk alle eer aandoet: scenario 3B. Tegelijkertijd zal het gebruik verder worden
afgesteld op de wijk, zodat het haar rol van winkelstraat en ontmoetingsplek kan vervullen. Verder wordt de blik op de toekomst gericht. Er wordt
rekening gehouden met het veranderende klimaat; we integreren adaptatiemaatregelen voor hitte en wateroverlast en stellen ons flexibel op
tegenover de onzekere evoluties op het gebied van mobiliteit. Hoe zal de auto en het autoverkeer, de goederendistributie, de afvalverwerking en het
collectieve vervoer er in de toekomst uit gaan zien? Een eenvoudig profiel met slimme basisafmetingen kan zich flexibel opstellen en aanpassen aan
een grote diversiteit aan mobiliteitsscenario’s.

1

Sfeer

2

Stadsavenue en wijkwinkelcentrum

De sfeer is bedrijvig, zeer levendig! Het tempo is eerder ‘in spontane beweging’ dan ‘volledig ontspannen achteroverleunend’.
Echter, de drukte die men ervaart door stress vanwege een te beperkte voetgangersruimte, geluidsoverlast van het verkeer,
onveiligheid wegens grote snelheidsverschillen, te weinig fietsenstallingen, afvalbeheerpunten enz. mag omlaag. De sfeer mag
meer ontspannen, het geheel overzichtelijker, het comfort hoger, de trots groter!

De Jan Eef is de plek waar buurt en stad elkaar ontmoeten. Voor de auto, en zeker ook de fietser, is het de verbinding tussen
stadsdelen en de toegang tot de wijk. Ook het openbaar vervoer heeft er een halte. Dit gebruik heeft de Jan Eef in haar greep
genomen, ze neemt het grootste deel van de ruimte in. Haar andere grote taak als winkelhart van en ontmoetingsplek in de
wijk verdient meer aandacht en ruimte. De gefragmenteerde ruimte tussen de gevels vormen we om tot één samenhangende
ruimte die in relatie staat met haar gevels. De maatvoering wordt weer op schaal van de stad gebracht: een brede avenue.
De gevels krijgen een breed wandelerf, met veel ruimte voor het winkelen en aanbieden van goede faciliteiten: leverplaatsen,
fietsenstallingen, parkeerplaatsen met hoge rotatiegraad, een terrasje bij een koffiehuis of ijscoman enz.
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Fietsverkeer

Het belang van het fietsverkeer in de De Jan Eef kan niet ontkend worden, het is een belangrijke doorgangsas voor fietsers van
(Nieuw-)West naar Centrum en omgekeerd. Deze fietsende passant is ook cruciaal voor de vele ondernemingen in de Jan Eef.
Een veilige, vlotte en comfortabele fietservaring is dan ook vereist. De fietser krijgt in beide richtingen een breed (3m) fietspad.
Voldoende om de twee snelheden van fieters en e-bikes op te vangen. Door de extra breedte en het wegnemen van een aantal
conflicten wordt een vlotte stroom gecreëerd. De fietsenstallingen liggen aansluitend, zijn makkelijk toegankelijk en liggen regelmatig
verspreid.

Collectief- en personenvervoer

Doel is hulpdiensten een goede doorgang te verzekeren en het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen. Snelheid is in deze
binnenstedelijke context veel minder van belang, te halen tijdswinsten zijn miniem en wegen niet op tegen de nadelen van
verminderde veiligheid, geluidsoverlast en trillingen. De maximum snelheid is dan ook meteen voor iedereen duidelijk: 30km/u. De
zone van de tram is subtiel geïntegreerd, maar spontaan en duidelijk in de ruimte afleesbaar.
Louter doorgaand autoverkeer willen we graag verminderen, terwijl de straat nog wel bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer per
personenauto. Doel is bereikbaar zijn (toegankelijkheid wijk), snelheid en doorstroom is minder prioritair. Daarom wordt gekozen om
autoverkeer meteen of als de condities hiervoor gecreëerd zijn te gast op de trambaan te brengen. De winkels en wijk blijven zo vlot
bereikbaar met de auto, voor laden en lossen van goederen, taxidiensten enz. Parkeren kan ook evolueren in de toekomst. Belangrijk
is hier bijkomend onderzoek van het parkeergebruik. Een permanent of tijdelijk, makkelijk transformeerbaar parkeergebouw in de
wijk kan een gedachtegang vormen.

5

Flexibel en toekomstgericht

De Jan Eef heeft de blik op de toekomst. Het profiel is erg helder opgebouwd, zonder abrupte hoogteverschillen en consequent
over de hele lengte toegepast. Dit zorgt voor veel flexibiliteit in een mogelijk afwijkend toekomstig gebruik, zones zijn inwisselbaar en
uitdeelbaar, geen overbodige luxe in een snel veranderende wereld, zeker die van de stedelijke mobiliteit. De maatvoeringen worden
zo gekozen dat ze voor verschillende vervoersmodi ingeschakeld kunnen worden.
We willen graag de vraag naar een nieuw toeleveringssysteem lanceren. De goederen worden van een verzamelhub met kleine,
speciaal uitgeruste elektrische bestelvoertuigen geleverd, in de niet zo verre toekomst misschien zelfs volledig autonoom rijdend. De
introductie van het continue groentapijt op de luifels en vooral bomen met meer kruinvolume zorgt voor een betere luchtkwaliteit
door opname van het fijnstof en gaat het stedelijk hitte-eiland-effect tegen. De groenvakken en ondergronds aaneengesloten
wortelzone worden ook mee ingezet als bergers van overtollig water tijdens de steeds meer voorkomende hoosbuien. De
plantenkeuze zoekt het evenwicht tussen robuustheid en esthetiek, passend in de stedelijke omgeving en met als resultaat een
verhoging van de biodiversiteit.
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Dank en contact
Dit wensbeeld is tot stand gekomen met de enthousiaste input van betrokken ondernemers en bewoners. Bedankt voor jullie bijdrage!
De BIZ-vereniging heeft het initiatief genomen en financiële middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van dit wensbeeld.
Stadsdeel West heeft het project ondersteund met een subsidie ‘gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven’. De BIZ-vereniging dankt
het stadsdeel voor de bijdrage.
5 februari 2020
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