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De uitstraling van het Damrak kan en moet beter. In oktober is begonnen met het verwijderen van de te grote gevelreclame van enkele panden.
Het weghalen van een aantal beeldbepalende gevelreclames gebeurde in goede samenwerking tussen stadsdeel Centrum en de betrokken ondernemers.
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Coalitieproject 1012: Ontwikkelingen gaan snel
Het Amsterdamse stadshart - het postcodegebied 1012 - moet veiliger,
mooier en leefbaarder worden. Meer grip op criminaliteit, tegen verloedering en voor kwaliteit, diversiteit en versterking van de economie. Die
doelen hebben stadsdeel Centrum en gemeente afgelopen zomer vastgelegd in de Strategienota 1012. Op steeds meer plekken zie je al de
eerste stappen in de goede richting. De verwerving van panden op het
Damrak, nieuwe ondernemers, diverse bouwinitiatieven, minder graffiti
en gevelreclame én terugdringing van de overlast van drugs.
Al in de jaren negentig constateerde de
commissie Van Traa dat het postcodegebied 1012 te veel onder invloed stond
van criminelen. Belangrijkste oorzaak:
een overvloed aan functies die kwetsbaar zijn voor criminaliteit, zoals bordelen, smartshops, gokhallen, coffeeshops
en geldwisselkantoren. Met het Coalitieproject 1012 hebben gemeente en stadsdeel de handen ineen geslagen om een
einde te maken aan deze criminogene
infrastructuur. Amsterdam wil de kwa-

liteit van horeca, winkels, hotels, coffeeshops en raambordelen in het centrum verbeteren. In postcodegebied
1012 blijft nog steeds ruimte voor coffeeshops en de seksindustrie, maar wel
beperkt en op duidelijk beheersbare
plekken. Bovendien moet er een betere
balans zijn met andere functies, zodat
het gebied aantrekkelijker wordt voor
bewoners, bezoekers en potentiële
investeerders. Gemeente en stadsdeel
willen de invloed van criminelen op de

Voorwoord burgemeester

Concrete actie
Het is goed om te zien dat de besluitvorming over het postcodegebied 1012
meteen gevolgd wordt door concrete
actie. De gemeente Amsterdam en
goedwillende ondernemers zijn op
steeds meer plaatsen bezig de plannen
handen en voeten te geven. Van de creatieve bedrijvigheid in het voormalige
C&A gebouw tot het uitkloppen van
onze ‘rode loper’: overal zie je de voorbodes van de transformatie. Ik verwacht
veel van de straatgerichte aanpak, die
ervoor moet zorgen dat de belangrijke
straten van de binnenstad ook voor Amsterdammers aantrekkelijker worden
om te winkelen of een hapje te eten.
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Stadsdeel Centrum

Amsterdam heeft een prachtig middeleeuws stadshart, dat de afgelopen
decennia helaas te veel verloederd is. Ik ben blij dat wij na het uitkomen van
het rapport van het Van Traateam meteen het initiatief genomen hebben om
goede plannen te maken voor de aanpak van de Wallen. Prostitutie en coffeeshops zullen altijd onderdeel blijven van de Wallen, maar het mag wel
een onsje minder. Gelukkig zijn er nu de eerste tekenen van herstel en dat
geeft hoop.
We gaan de komende jaren voort op de ingeslagen weg.

Mr. M.J. Cohen
Burgemeester van Amsterdam

invulling van het 1012-gebied bestrijden
door het sluiten van ondernemingen
die gevoelig zijn voor criminaliteit.
Drie pijlers
De verandering van het 1012-gebied
steunt op drie pijlers. De eerste pijler
wordt gevormd door tien ‘sleutelprojecten’, die de ontwikkeling van het
gebied een positieve stimulans moeten
geven. De sleutelprojecten zijn Beursplein, Chinatown, Parkeergarage Oosterdok, Oudekerksplein, Ons’ Lieve
Heer op Solder, Victoria Hotel en het
Kadasterpand, Fortisgebouw Rokin,
Krasnapolsky, Binnengasthuisterrein
(UvA) en de Tabakspanden in combinatie met Food Plaza. Bij sommige sleutelprojecten zie je nu al de eerste veranderingen. Zo komt in het Kadasterpand
een bijzonder hotel, wordt museum
Ons’ Lieve Heer op Solder geheel gerenoveerd en uitgebreid en nemen de
omliggende ondernemingen het Beursplein flink onder handen. Meer over de
actuele ontwikkelingen kunt u lezen op
de pagina’s 2 en 3 van deze krant.
De tweede pijler voor de transformatie
van het 1012-gebied is de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Straten, parkeerplaatsen, het straatmeubilair en de verlichting moeten bewoners
en bezoekers uitnodigen om gebruik te
maken van het stadshart. Schoon, heel
en veilig is het devies. Ondernemers en
stadsdeel zijn al begonnen om de ‘rode
loper’ - Damrak en Rokin - en omgeveving vrij te maken van graffiti en de
gevelreclame terug te dringen.
Belangrijke straten zoals de Zeedijk, de
Nieuwe Doelenstraat, de Oudezijds
Achterburgwal en het Oudekerksplein
krijgen de komende jaren een nieuwe
inrichting.
De ‘straatgerichte aanpak’ is de derde
pijler voor de ontwikkeling van het
postcodegebied 1012 (zie ook pagina 4).
Per straat wil Amsterdam meer variatie
brengen in het aanbod van winkels en
horeca. Op dit moment zijn er te veel
smartshops, belwinkels, seksshops en
souvenirwinkels, waardoor niet ieder-

een zich thuis voelt in het hart van de
stad. Straatteams moeten er samen met
ondernemers en eigenaren voor zorgen
dat de belangrijkste winkelstraten van
het centrum meer kwaliteit en een gevarieerder aanbod krijgen. Bovendien verdwijnt een deel van de raambordelen en
coffeeshops.
Overlast verminderd
Prioriteit heeft uiteraard ook de aanpak
van drugsoverlast, vertelt stadsdeelvoorzitter Els Iping. “De persoonsgerichte aanpak heeft ertoe geleid dat de
meest hardnekkige verslaafden uit het
straatbeeld zijn verdwenen. Daardoor is
de overlast enorm verminderd. De politie gaat de persoonsgerichte aanpak nu
ook inzetten tegen de dealers van nepdope. Op het gebied van handhaving
werkt het stadsdeel met integrale handhavingsteams. Daardoor kunnen we
veel effectiever optreden tegen woningonttrekking, ondernemers die handelen
in strijd met het bestemmingsplan of
tegen panden die niet voldoen aan de
welstandseisen.”
ZELF MEEPRATEN
Als u mee wilt praten over het 1012gebied kunt u onder meer deelnemen aan het Groot Burgwallenoverleg, buurttafelgesprekken of de
beheergroep Zuidelijke Burgwallen.
In deze bijeenkomsten wisselen
stadsdeel, bewoners en ondernemers meerdere keren per jaar van
gedachten over ontwikkelingen op
de Wallen. Houd voor de data van
de verschillende overleggen de
buurtkranten én het Stadsdeelnieuws in de gaten. Tevens kunt u
informatie verkrijgen bij het Buurt
Informatiecentrum (BIC), dat gevestigd is op Zeedijk 80. Het BIC is
van maandag tot en met donderdag
tijdens kantooruren geopend.

Meer informatie over de plannen
voor 1012 kunt u vinden op:
www.centrum.amsterdam.nl > Wonen
> Veiligheid > Coalitieproject 1012.
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Sleutelpro

Beursplein
De Beurs van Berlage, de Bijenkorf en
NYSE Euronext willen sleutelproject
Beursplein de komende jaren omtoveren
tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. De
Bijenkorf is druk bezig met het maken
van plannen om de parkeergarage en de
begane grond anders in te vullen en het
warenhuis uit te breiden. NYSE Euronext
heeft zijn gebouw vorig jaar al een behoorlijke facelift gegeven, vertelt senior
manager Leen van der Schoor. “De buitenkant is helemaal gereinigd en al het
houtwerk opnieuw gelakt. Ook van binnen is het gebouw volledig gemoderniseerd. De entree heeft na een grondige
verbouwing veel meer een open en uit-

nodigend karakter gekregen. In het gebouw creëren we op de begane grond
en de eerste verdieping ruimtes voor
handelaren in aandelen en opties.
Daarnaast faciliteren we kantoorruimtes
aan financiële pers en media. We willen
het beursgebouw terugzetten op de
kaart als financieel centrum. Met de
Beurs van Berlage en de Bijenkorf zijn we
daarnaast druk bezig om plannen te
maken voor het plein zelf. Gelukkig staat
de gemeente daar positief tegenover. Nu
maakt het plein nog een heel rommelige
indruk, met veel fietsen, bomen waarvan
de wortels omhoog komen en dat lelijke
asfalt. Straks moet het Beursplein een
plek zijn waar voorbijgangers en de
bewoners van de omringende gebouwen
even rustig een broodje kunnen eten of

A&C Lab

“Prettig om centraal te zitten”
De stichting Tuttobene houdt zich bezig
met het stimuleren van duurzaam design. Tuttobene organiseert onder andere presentaties van jonge ontwerpers,
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Tientallen creatieve ondernemers hebben sinds begin 2009 hun intrek genomen in het leegstaande kantoorgedeelte van het C&A gebouw aan het
Damrak. Het gebouw ontwikkelt zich
meer en meer tot een broedplaats van
creativiteit. Huurders zijn onder meer
culturele evenementenbureaus, architecten, ontwerpers, een filmproductiebedrijf en een radiostation. A&C Lab is
een initiatief van het bedrijf FanU, dat
veel ervaring heeft met het bedenken
van creatieve invullingen voor gebouwen. De creatieve ondernemers mogen
vijf jaar aan het Damrak blijven zitten
voor een schappelijke huurprijs. Daarna
komt eigenaar BPF Bouwinvest met een
nieuw plan voor de herontwikkeling van
het C&A gebouw met mooie winkels in
de plint en woningen of andere functies
in de bovengelegen etages.

de stad. Ook onze gasten hebben regelmatig aanmerkingen op de directe
omgeving van het Victoria Hotel, dus
voor ons hotel is de 1012-aanpak eveneens een belangrijke verbetering.
Gemeente en ondernemers moeten er
samen voor zorgen dat het 1012-gebied
een positieve stimulans krijgt.”

Meer info? Zie www.parkplaza.com/
amsterdamnl_victoria.

Tabakspanden

bijvoorbeeld op de meubelbeurs in
Milaan. Medeoprichter Victor Le Noble
voelt zich zeker thuis in het A&C Lab.
“Het is heel prettig om zo centraal te zitten, zeker als we hier presentaties houden. We beginnen het Damrak steeds
meer te waarderen. Langzamerhand
komt er ook meer onderlinge samenwerking met andere creatieve bedrijven. We

Om de creatieve economie in de binnenstad te
stimuleren, sluit stadsdeel Centrum met corporatie De Key een convenant over herontwikkeling van de Tabakspanden in de Spuistraat. In
Food Plaza komt mogelijk een hotel met een
culturele bouwlaag (Art Plaza), onder de voorwaarde dat de Tabakspanden I en II worden
ontwikkeld tot een combinatie van woningen,
Art Mall en levendige functies op de begane
grond zoals winkels en horeca. Met de plannen
willen De Key en het stadsdeel dit deel van
het centrum een kwaliteitsimpuls geven.

genieten van de bebouwing. Het wachten is nu eerst op de uitslag van een
haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om fietsen in de kelders van onze
gebouwen te stallen. Ik hoop eind
december meer te weten.”

Meer info? Zie www.euronext.com.

hebben bijvoorbeeld het interieur ontworpen voor een ICT-bedrijfje. En samen
met FanU hebben we aan de wieg
gestaan van de Creatieve Groote Club,
waar veel productontwerpers werk presenteerden. Sommigen verkopen dit nu
via onze webshop. Er is dus nu al sprake
van synergie.”
“Ik heb me enorm kunnen
ontwikkelen”
Philippe Vogelenzang fotografeert volgens eigen zeggen mensen en hun
karakters “vanuit een modisch oogpunt”.
Op dit moment is hij onder meer bezig
met een project in het 1012-gebied. “Ik
fotografeer in samenwerking met stylist
Majid Karrouch en schrijfster Marjolijn
van Heemstra dertig raamprostituees, die
op beeld hun anonimiteit behouden.
Eerst in hun werkkamer en daarna bij mij
in de studio. Raamprostituees intrigeren
mij al jaren, vooral omdat ze zo ongrijpbaar zijn. Aan de anonimiteit en de inti-

miteit die hun werk met zich meebrengt,
zitten veel tegenstellingen vast. Ik wil ze
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Mede vanwege de prominente ligging
op de kop van het Damrak is ook het
Park Plaza Victoria Amsterdam en het
naastgelegen voormalige Kadasterpand
benoemd als sleutelproject. Het stadsdeel heeft met de eigenaar een convenant gesloten over de ontwikkeling van
de gebouwen, die sinds 2006 beide in
handen zijn van Park Plaza. De eigenaar
heeft ambitieuze plannen, vertelt Nico
Evers, regiodirecteur Benelux bij Park
Plaza. “Van het Kadasterpand willen we
graag een art’otel maken, omdat dat
echt iets toevoegt aan de omgeving,
zoals de Hotelnota voorschrijft. Een
art’otel is een hotel dat mede is vormgegeven door één kunstenaar, als een soort
hommage. In het buitenland hebben we

al een aantal art’otels. De gemeente
heeft ons gevraagd of we ook willen
meewerken aan het verder opwaarderen
van deze belangrijke plek voor het 1012gebied. Daarom hebben we met elkaar
een convenant gesloten over de verdere
invulling van het pand, wat ook zijn uitstraling zal hebben op de omgeving. De
begane grond van het art’otel krijgt een
publiektoegankelijke functie op het
gebied van kunst en cultuur, bijvoorbeeld
een galerie. Volgens de verdere plannen
komen er onder meer hoogwaardige
horeca op de begane grond van het
Victoria Hotel en een goede kaasboer in het oude pand van Boudisque. De
serre van het Victoria Hotel willen we vervangen door een mooi terras, waar je
ook ’s winters met een kleedje over de
knieën kunt genieten van een lekker
drankje. Uiteindelijk wordt dit blok een
prachtige entree voor het centrum van

Foto katrien Mulder

Victoria Hotel en
Kadasterpand

Foto katrien Mulder

Stadsdeel en gemeente hebben tien sleutelprojecten aangewezen die
het 1012-gebied een positieve stimulans moeten geven. Op deze twee
pagina’s worden een aantal van deze sleutelprojecten en andere belangrijke ontwikkelingen nader toegelicht.

met het project ’In & Out’ ,op een andere manier aan het publiek tonen. Het
mooie was dat ik begin dit jaar bij toeval
ook nog eens deze studio kreeg, wat de
uitvoering van het project mede mogelijk
maakte. Ik heb me hier enorm kunnen
ontwikkelen, omdat ik als starter een
eigen studio heb waar ik vrij kan werken.
Het is een kruisbestuiving van jonge,
ambitieuze en creatieve mensen.”

Meer info? Zie www.artscrafts.nl.

B

D
ni
te
he
So
ee
ko

Fortis

Stadsdeel en A
Fortisgebouw
meerdere func
Fortisgebouw
kant van het g
straat Nes. Vo
mogelijkheden
gebouw en ve

3

2009

Damrak en Rokin vormen samen de
‘rode loper’ van het 1012-gebied. Met
name op het Damrak doet stadsdeel
Centrum nu al het nodige om het aanzien van de belangrijkste toegangsroute
tot het centrum te verbeteren.
Een belangrijke impuls moet komen van
de herinrichting van de openbare ruimte.
De stadsdeelraad en de gemeenteraad
hebben zeer onlangs de Nota van
Uitgangspunten voor de Rode Loper
vastgesteld. Dit is een belangrijke stap
naar een nieuwe openbare ruimte met
duurzame en mooi vormgegeven bestrating. Al eerder heeft het stadsdeel richtlijnen opgesteld voor de aanwezigheid
van gevelreclame. Over drie jaar moeten
alle gevels aan de nieuwe regels voldoen, maar ondernemers die hun winkels
nu al aanpassen krijgen subsidie. De

Chinatown
Chinatown is in de plannen voor 1012
ook aangewezen als sleutelproject. Het
stadsdeel wil deze interessante buurt met
zijn geheel eigen karakter duidelijker op
de kaart zetten. Een van de activiteiten
om Chinatown onder de aandacht te
brengen was eind september het Theefestival. Met theeproeverijen, Oosterse
en Arabische theeceremonies en zelfs
thee-ijs was de even zijde van de
Geldersekade omgetoverd tot een echte
theemarkt. Dit goed bezochte evenement
is zeker voor herhaling vatbaar.

De raambordelen op het Oudekerksplein
en in de bijbehorende stegen verdwijnen
op termijn. Het stadsdeel werkt samen
met corporaties en andere betrokkenen
aan een nieuwe invulling van de historische panden rond de veertiende-eeuwse
Oude Kerk. Op dit moment wordt gedacht aan een mix van goede restaurants
en ambachtelijke bedrijfjes. Ymere verhuurt de raambordelen die al leeg zijn tijdelijk aan de kunstenaars van Red Light
Design. Een belangrijke rol in het gebied
is weggelegd voor de Oude Kerk. Niet
alleen als cultuurhistorisch monument,
maar de kerk is met zijn concerten en tentoonstellingen ook een grote publiekstrekker.

Binnengasthuisterrein

De komende jaren bouwt de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Binnengasthuisterrein een
ieuwe universiteitsbibliotheek. Het stadsdeel hecht veel belang aan de aanwezigheid van studenen en universiteitspersoneel in de binnenstad, omdat dit ten goede komt aan de levendigheid van
et 1012-gebied. Daarom is ook het Binnengasthuisterrein aangewezen als sleutelproject.
ommige faculteiten van de UvA verhuizen in de toekomst naar het Roeterseiland. Enerzijds is dit
en gemis, maar aan de andere kant biedt dit nieuwe kansen voor invulling van de panden die vrijomen, zoals het Bungehuis en het PC Hoofthuis.

sgebouw Rokin

ASR zijn volop bezig met het ontwikkelen van ideeën voor invulling van het
aan het Rokin – eveneens een sleutelproject. Uitgangspunt is dat in het gebouw
cties een plaats krijgen: winkels, horeca, woningen en eventueel een theater. Het
moet bijdragen aan het versterken van de winkelfunctie van het Rokin. De achtergebouw krijgt bij voorkeur een open karakter, dat verbonden is met de theaterlgend jaar wordt een haalbaarheidsonderzoek gehouden naar de verschillende
n voor invulling van het gebouw. Een van de opties is het slopen van het Fortiservangen door een gebouw dat beter bij de omgeving past.

Schuilkerk
Het nabijgelegen museum Ons’ Lieve
Heer op Solder aan de Oudezijds
Voorburgwal is net als het Oudekerksplein een sleutelproject. Het museum is
onlangs begonnen aan een grootscheepse renovatie en vernieuwing. Alle publieksfuncties en personeelsruimten verhuizen de komende jaren naar het naastgelegen pand, dat een ondergrondse
verbinding krijgt met de monumentale
schuilkerk uit de zeventiende eeuw. Ons’
Lieve Heer op Solder wil zich graag
inzetten voor de ontwikkeling van het
1012-gebied, vertelt directeur Judikje
Kiers. “De nieuwbouw biedt daarvoor
volop gelegenheid. Daar kunnen we
ruimtes inrichten voor bijvoorbeeld educatie, debat en tentoonstellingen. Ons
museum is bij uitstek een rustige, neutrale plek en dus uitstekend geschikt als
ontmoetingsplek. Zelf ben ik op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkelingen, bijvoorbeeld als lid van de

de kwaliteit van de winkel te verbeteren
of eventueel plaats te maken voor een
nieuwe, hoogwaardige onderneming. Op
de bovengelegen verdiepingen van de
panden wil de eigenaar woningen realiseren. De NV Stadsgoed heeft onlangs
een aantal panden op het Damrak
gekocht van de familie Barazani.
Stadsgoed zoekt voor de Barazanipanden nieuwe hotel- en winkelconcepten met meer uitstraling en diversiteit.
Lelijke uitbouwen worden verwijderd.

werkgroep Oudekerksplein. We werken
ook veel samen met de Oude Kerk,
onder meer bij het organiseren van educatieve projecten. Mijn inzet is steeds het
behoud van de diversiteit van de buurt.
Die koester ik. Ons museum zou lang
niet zo bijzonder zijn als het bijvoorbeeld
midden op de Veluwe stond. Juist de
stap van de dynamiek van de rosse buurt
naar de rust van een schuilkerk is een
spectaculaire ervaring.”

Meer info: www.opsolder.nl.

Mata Hari
In het voormalige gokhuis Mata Hari aan de
Oudezijds Voorburgwal realiseert Ymere in
2010 een restaurant en vijf appartementen.
Projectmanager Ella van den Bergh (Ymere)
vertelt dat Ymere het gebouw in 2007 heeft
aangekocht om een bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van het 1012-gebied.
“Ymere heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn niet alleen bezig
met het instandhouden van ons eigen bezit,
maar we kopen ook panden aan met als
doel de stad te helpen verbeteren. In Mata
Hari realiseren we vijf huurappartementen in
de vrije sector, van 85 tot 105 m². Bedoeld
voor mensen die in het centrum graag wat
groter of luxer willen wonen. Aan de kant
van de Voorburgwal komt op de begane
grond een kleine kantoorruimte, aan de kant

Foto katrien Mulder

Oudekerksplein
en Ons’ Lieve
Heer op Solder

ondernemers betalen zelf de verwijdering van graffiti op het Damrak en de
Nieuwendijk, maar de gemeente heeft
extra geld gereserveerd om ook de stegen graffitivrij te maken en te houden.
Portefeuillehouder Erik Koldenhof: “Door
zelf te investeren laten we zien hoeveel
waarde we hechten aan deze belangrijke
toegang. Goed voorbeeld doet hopelijk
goed volgen. Gelukkig zijn er al eigenaren die zelf het initiatief nemen om het
aanzien van hun panden te verbeteren.”
De zogenaamde ‘Blokkerpanden’ aan het
Damrak 26-28 krijgen de komende jaren
een ander aanzien. Eigenaar Fortis ASR is
volop in gesprek met de huurders
Blokker, Jamin en Lindbergh om de panden en de tussengelegen Karnemelksteeg een betere uitstraling te geven.
Nieuwe etalages aan de steeg moeten
passanten uitnodigen om vaker door de
steeg naar de Nieuwendijk te lopen.
Fortis ASR heeft Blokker uitgenodigd om

Foto katrien Mulder

Rode loper

Foto Ingrid de Groot

ojecten

van de Achterburgwal een nieuw restaurant.
We hebben nog geen exploitant gevonden,
maar we mikken op een hoogwaardig
restaurant. Ik hoop dat de nieuwe bestemming van Mata Hari kan bijdragen aan de
uitstraling van de buurt. En dat andere partijen in de buurt gestimuleerd worden om ook
nieuwe projecten in het 1012-gebied uit te
voeren. Zodat het steeds aantrekkelijker
wordt om hier te wonen.”
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Straatgerichte aanpak:

DE ZES CLUSTERS
Cluster 1: Damrak, de noordelijke
Nieuwendijk en de verbindende stegen.
Doel: opwaardering van winkels, cultuur
en horeca.
Cluster 2: Rokin, Nes, Oude Turfmarkt
en de verbindende stegen.
Doel: opwaardering van winkels en versterking van de Nes als cultuurstraat.
Cluster 3: Damstraat, Pijlsteeg, Oude
Doelenstraat, Oude Hoogstraat en
Nieuwe Hoogstraat.
Doel: verbetering van de diversiteit.
Cluster 4: Warmoesstraat, Oudebrugsteeg, Lange Niezel en Nieuwebrugsteeg.
Doel: versterking van de verbindingen
tussen Warmoesstraat en Rode Loper.
Cluster 5: Oudezijds Achterburgwal en
zijstraten.
Doel: creëren van een aansprekend erotisch milieu, met functies op het snijvlak
van mode en erotiek.
Cluster 6: Oudekerksplein en omgeving.
Doel: creëren van een mix van goede
restaurants en ambachtelijke bedrijfjes.

Meer diversiteit en
minder criminaliteit
voor het 1012-gebied maakt het mogelijk om initiatieven te ontplooien die een positieve bijdrage
leveren aan de ont wikkeling van de straten en om
ongewenste zaken tegen te gaan.

Een belangrijk onderdeel van het Coalitieproject 1012 is de straatgerichte aanpak.
Stadsdeel, eigenaren en ondernemers werken
samen aan de verbetering van de belangrijke
straten. Belwinkels en seksshops maken deels
plaats voor mooie en goede winkels en
restaurants. De invloed van criminaliteit
wordt teruggedrongen.

Straatteams
De straatgerichte aanpak wordt uitgevoerd door
straatteams. Deelnemers zijn in ieder geval: straatmanagers, de gebiedsbeheerder, voorzitters van
ondernemersverenigingen en projectleiders van
het stadsdeel. De straatteams worden desgewenst
aangevuld met een of meerdere eigenaren, exploitanten of bewoners die een belangrijke rol spelen
of willen spelen in de veranderingen. Om meer
invloed te krijgen op de veranderingen, probeert
de gemeente te stimuleren dat corporaties en
andere samenwerkingspartners belangrijke panden kopen. Daarnaast spreekt de gemeente eigenaren aan en stimuleert ze om te kiezen voor meer
kwaliteit.

De straatgerichte aanpak richt zich op straten die
een te eenzijdig aanbod hebben, enigszins verloederd zijn en gevoelig zijn voor criminaliteit. Er
zijn zes clusters van straten (zie kader). Elke straat
en cluster krijgt zijn eigen aanpak. In de beginfase
van het project werkt het stadsdeel samen met
bonafide ondernemers, eigenaren en bewoners
aan het ontwikkelen van plannen, de jaren daarna
volgt de uitvoering. Het is uiteraard de intentie
om steeds meer betrokkenen aan de straatgerichte
aanpak te binden. Het nieuwe bestemmingsplan

“Ondernemers overtuigen van de noodzaak van verandering”

Officieel beginnen de straatteams pas op 1 januari
2010, maar in de praktijk zijn ze al volop bezig
met kennismaken en het aanleggen van gedetailleerde dossiers over alle straten. Volgens Joris
Bokhove, een van de projectleiders, is het belangrijkste doel van de straatgerichte aanpak om de
belangrijke straten in het 1012-gebied een ander
economisch profiel te geven. “Met meer verschillende functies, een ander gebruik en andere
bezoekers. Nu is het gebied vooral interessant
voor toeristen die komen voor de sfeer van sex,
drugs en rock-’n-roll. Straks moeten er ook
Amsterdammers en toeristen met een bredere
interesse afkomen op de bijzondere sfeer en de
schitterende omgeving.”

Draagvlak
Het eerste wat de projectleiders nu gaan doen, is
draagvlak creëren voor de toekomstige veranderingen. Samen met de gebiedsbeheerder gaan ze
contact leggen met zo veel mogelijk ondernemers
en eigenaren van de betrokken straten.
Boudewijn Oranje: “Uiteindelijk moet dat ertoe
leiden dat de uitvoering van de plannen een stuk
makkelijker verloopt. Wij gaan zeker niet zeggen
hoe het moet, we willen de veranderingen samen
met ondernemers dragen. In sommige gevallen

De aanpak verschilt van straat tot straat
De aanpak van de straatteams zal van straat tot
straat verschillen, legt collega Boudewijn Oranje

290 raambordelen en
50 coffeeshops

Nieuw bestemmingsplan
Voor het 1012-gebied wordt één nieuw
bestemmingsplan opgesteld, net zoals dit
voor de andere gebieden van de binnenstad gebeurt. Vanzelfsprekend zullen de
ambities voor 1012 in dit bestemmingsplan
worden vertaald. Alleen voor het herbestemmen van de panden waarin de raambordelen verdwijnen wordt een apart
bestemmingsplan gemaakt.

Foto Katrien Mulder

Foto Katrien Mulder

Een deel van de raambordelen en coffeeshops verdwijnt uit de binnenstad. In het
1012-gebied waren oorspronkelijk 482
ramen met prostituees, waarvan er al 109
gesloten zijn. Uiteindelijk blijven er 290
ramen over. Van de 76 coffeeshops in het
postcodegebied 1012 blijven er uiteindelijk
nog 50 over.

Foto Katrien Mulder

uit. “Elke straat heeft zijn eigen sterke en zwakke
punten. Op het Damrak moet je vooral iets doen
aan de panden, die vreselijk zijn aangetast door
aanbouwen en reclame. Voor de Warmoesstraat is
goed beheer weer van belang. Schoon en heel,
daar gaat het om. Het mooie van de Warmoesstraat is dat er op elk tijdstip van de dag interessante dingen gebeuren. Zo’n kwaliteit moet je in
elk geval behouden.” Joris Bokhove: “Datzelfde
geldt voor de Nes, wat een goede structuur heeft
als theaterstraat. Maar daar moet je wel iets doen
aan de sociale veiligheid. En het Rokin heeft veel
last van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Daar
willen we ervoor zorgen dat er meer loop komt
naar de winkels en dat leegstaande kantoorpanden een nieuwe functie krijgen.”

Vier projectleiders van stadsdeel Centrum
gaan de komende jaren hun uiterste best
doen om samen met eigenaren en ondernemers de belangrijkste straten in het 1012gebied te verbeteren. De aanpak zal van
straat tot straat verschillen, leggen ze uit.
“We willen zo veel mogelijk draagvlak
creëren.”

v.l.n.r. Rob Stam, Maarit Boks, Joris Bokhove, Brenda Posno en Boudewijn Oranje.

zullen we ze ervan moeten overtuigen dat het
algemeen belang soms boven het individueel
belang gaat.” Joris Bokhove: “Natuurlijk springen
we wel in op ontwikkelingen die er al zijn. Op het
moment dat er een pand vrijkomt, proberen we te
zorgen voor een hoogwaardige invulling, bijvoorbeeld een goed restaurant of speciaalzaak.”
Toekomstvisie
Samen met ondernemers en eigenaren werken de
straatteams de komende tijd per straat aan een
toekomstvisie. Joris Bokhove: “Zo’n visie kan
ook een verhaal zijn om de betrokken partijen te
verleiden, bijvoorbeeld in de vorm van een reportage.” Boudewijn Oranje: “We mikken erop om
medio 2010 klaar te zijn met het maken van de
visies, maar samenwerking is essentieel. Als andere partijen meer tijd nodig hebben, nemen we die.
We moeten overigens wel reëel blijven. Bij een
transformatie als dit moet je toch denken aan een
periode van tien, vijftien jaar.”
Spannend gebied
De vertegenwoordigers van de straatteams benadrukken dat het 1012-gebied altijd spannend zal
blijven. Joris Bokhove: “Je staat straks nog altijd
plotseling oog in oog met een schaarsgeklede
dame, een prikkelende etalage of een spannende
nachtclub. Maar tegelijkertijd zie je veel nieuwe
winkels en restaurants die het gebied voor iedereen interessanter maken.” Boudewijn Oranje: “Ik

merk dat ik nu mijn gasten al vaker meeneem
naar de Wallen om te laten zien wat er allemaal
aan het veranderen is. Langzamerhand komt er
een andere sfeer en dat is positief.”
Aanspreekpunt
Voor de straten die getransformeerd worden, fungeren de projectleiders als aanspreekpunt. In de
straatteams werkt Boudewijn Oranje samen met
Maarit Boks, de teamgenoot van Joris Bokhove
heet Rob Stam. De straatteams trekken samen op
met gebiedsbeheerder Brenda Posno. Alle betrokkenen zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 020.
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