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400 Jaar Amsterdamse Grachten 
Een Pleidooi voor een Autovrije Grachtengordel 

 
In 2013 vierde Amsterdam dat 400 jaar geleden werd begonnen met de ‘de derde uitleg’, de aanleg van de 

grachtengordel die Amsterdam wereldberoemd maakte. Het ontwerp is een daverend succes gebleken. 

Vandaag de dag lijkt iedereen wel in het centrum te willen wonen, werken of verblijven. Daarmee is de druk op 

de schaarse ruimte in het centrum sterk toegenomen. Is dit moment, 400 jaar na het allereerste begin, niet het 

uitgelezen moment om ons te bezinnen op de wijze waarop we in de toekomst willen leven in de 

grachtengordel? Ik introduceer in dit artikel een plan voor een “autovrije grachtengordel”. Maar voordat ik het 

plan toelicht, allereerst antwoord op de vraag: welk probleem lost dit plan precies op? 

 

VERKEERSDRUKTE 

De Amsterdamse stadsjungle. Auto’s, bestelbusjes, trams, bussen, voetgangers, scooters, fietsers, toeristen en 

zelfs fietsende toeristen voeren een permanent gevecht om voorrang. De feiten laten zien dat het de afgelopen 

decennia aanzienlijk drukker is geworden in het centrum. Sinds 2000 is het verschil tussen piek en daluren wat 

betreft autoverkeer steeds kleiner geworden. Daardoor is het eigenlijk de hele dag druk. In de binnenstad is het 

aantal fietsers in de ochtendspits sinds 1990 met 130% toegenomen. Dat betekent dat je in de spits bijna twee 

en een half keer (!) zoveel fietsers op straat ziet als vroeger. De verwachting is dat de stijging doorzet. Het 

aantal inwoners van het stadsdeel centrum is tussen 1990 en 2011 met ruim 10% gegroeid. Het CBS verwacht 

dat de gemeente Amsterdam met maar liefst 110.000 inwoners gaat groeien tot 2025. Er werken daarbij circa 

100.000 mensen in het centrum. En de toeristen? Amsterdam werkt als een magneet op buitenlanders. Het 

aantal overnachtingen in Amsterdam is het afgelopen decennium met 25% toegenomen, naar 11 miljoen 

overnachtingen in 2013. Met de opkomende economieën van de BRIC landen zal het aantal internationale en 

intercontinentale toeristen verder stijgen. Door de pensionering van de babyboom generatie zal ook het aantal 

dagjesmensen verder toenemen.  

 

Tel daarbij op de talloze evenementen zoals Koningsdag, 4 en 5 mei, de Uitmarkt, het Prinsengracht concert, 

Gaypride, SAIL, kampioenschappen van Ajax of het Nederlands elftal, de intocht van Sinterklaas, Oud & Nieuw, 

de Marathon van Amsterdam, de Dam tot Damloop, grote openingen, talloze festivals, en je weet: er is altijd 

wel wat in het centrum van de hoofdstad. Op de meeste dagen is het niet meer gezellig druk, maar irritant 

druk. De situatie vraagt om robuuste tegenmaatregelen.  

 

VERROMMELING 

Een andere reden om in te grijpen, ligt in de verrommeling van de openbare ruimte. De aanblik van de 

grachtengordel is in de loop van de 20
e
 eeuw flink veranderd. Waar ooit karren en koetsen reden, daar 

stroomden de kades vanaf de jaren 60 snel vol met auto’s. De laatste decennia is de grachtengordel verworden 

tot een doorgaande autoweg en propvolle parkeerplaats, waar permanent zo’n 15.000 auto’s geparkeerd 

staan. Helaas is dit nog steeds de manier waarop we in 2014 met het mooiste, meest iconische stukje 

Nederland omgaan. 

 

Even inzoomen op de inrichting van de kade. Die is opgedeeld in drie delen. Ten eerste zijn er parkeerplekken 

aan de waterkant. Daarnaast ligt een meestal bredere rijbaan voor auto’s en overig verkeer. Daar weer naast is 

een vaak smalle strook voor voetgangers (het trottoir). Minstens tweederde van de beschikbare ruimte is 

daarmee afgestemd op autoverkeer. Je kan gerust stellen dat de auto het primaat heeft op de Amsterdamse 

grachten. Dat is curieus als je bedenkt dat de grachten helemaal niet gebouwd zijn op autoverkeer. Ze zijn daar 

veel te smal voor. Een gevolg van het autoverkeer is het straatmeubilair: de P-parkeerpalen, de verkeersborden 

en natuurlijk de circa 40.000 Amsterdammertjes, die als een lange demarcatielijn over de gehele 

grachtengordel lopen.  

 

Al die geparkeerde auto’s, rijdende auto’s en het straatmeubilair hebben geleid tot een enorme verrommeling 

van de openbare ruimte. Het drukke straatbeeld is op zichzelf al vervelend, maar het ontneemt ook een goed 

zicht op de grachten (het water) en de grachtenpanden. Zonder auto’s wordt de aandacht getrokken naar 

andere zaken: de gevels van de panden, oude deuren en raamkozijnen, woonboten, de bomen, enzovoort. 

Natuurlijk, de drukte wordt niet alleen veroorzaakt door de auto. Op de grachten zijn ook veel fietsers, 

scooters, en voetgangers aanwezig. Maar als er in het straatbeeld één verkeersvorm in visueel opzicht 

dominant is -door zijn natuurlijke omvang- dan is het de stilstaande en rijdende auto.  
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Doe je ogen eens dicht en beantwoord deze vraag: wat is de verhouding tussen de hoogte van een gemiddeld 

grachtenpand en de breedte van de kade (de afstand tussen waterkant en grachtenpand)? Bij rondvraag blijkt 

dat de meeste mensen denken dat een gemiddeld grachtenpand minstens twee keer zo lang is, als dat de kade 

breed is (verhouding 2 staat tot 1). De werkelijkheid is dat in de grachtengordel op de meeste plekken de 

grachtenpanden maar iets langer zijn dan de breedte van de kade. Een verhouding van tussen de 1.25 staat tot 

1. Soms iets meer; soms ook iets minder. In andere woorden: de kade is veel minder smal dan je denkt. Een 

visueel effect dat veroorzaakt wordt doordat de kade vol staat met geparkeerde auto’s en andere objecten.  

 

Waarom geen voorbeeld nemen aan steden als Bologna of Siena? Die hebben grote delen van het oude 

centrum afgesloten voor autoverkeer. De steden functioneren economisch prima. De schoonheid van de 

architectuur wordt volledig recht gedaan. Een respectvolle omgang met historische architectuur is dat je de 

essentie ervan in zijn waarde laat, terwijl je een moderne levenstandaard harmonieus eromheen plooit. Net 

zoals het Rijksmuseum in oude staat is teruggebracht, terwijl het gebouw subtiel voorzien is van eigentijdse 

gemakken. Het is een aanranding van de grachtengordel om er een parkeerplaats en doorgaande autoweg van 

te maken. De grachtengordel, het mooiste gedeelte van het centrum, krijgt niet de aanblik die zij verdient. 

Natuurlijk, het functionele en het esthetische voeren altijd een strijd in de openbare ruimte. Echter, als er één 

woonwijk in Nederland is waar schoonheid de boventoon zou moeten voeren, dan is het toch wel de 

grachtengordel van Amsterdam.   

 

De vraag is nu: is het mogelijk om een nieuwe wijze van inrichting van de beschikbare openbare ruimte te 

vinden die rekening houdt met de belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers van het centrum? Ik denk 

het wel. Ik heb een simpel idee, dat gebaseerd is op het maken van duidelijke keuzes.   

 

Het plan bestaat uit twee maatregelen:  

 

MAATREGEL 1: 

Het centrum wordt verdeeld in ‘A wegen’ en ‘B wegen’. Op de A wegen heeft de auto het primaat. Hier kan 

autoverkeer onbeperkt rijden. De A wegen vormen een netwerk van grote verkeersaderen die rond en door het 

centrum heen lopen. Aangezien deze wegen al bestaan hoeven hier geen grote investeringen te worden 

gedaan. De A wegen zijn zoveel mogelijk tweerichtingsverkeer (dat zijn bijna alle A wegen nu al), om een 

optimale flexibiliteit voor de auto te garanderen. Alle overige wegen in het centrum (het Wallengebied, de 

Grachtengordel, de Jordaan, de Weteringbuurt en de Plantagebuurt) worden ‘B wegen’. Deze wegen worden 

autovrij. Daar worden geen auto’s meer toegelaten, tenzij daar toestemming of een vergunning voor is.  

 

Zie voor een gedetailleerd overzicht van de A wegen de bijgevoegde kaart.  

 

 
De A wegen zijn in rood aangegeven 
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De A wegen zijn:  

• de halve cirkel om het centrum: Haarlemmerplein / Marnixstraat / Leidseplein / Weteringsschans / 

Sarphatistraat / Katten-, Witten- en Oosterburgergracht / Prins Hendrikkade / Centraal Station / 

Nieuwe Westerdokstraat / Haarlemmerhouttuinen.  

• Van de rand van het centrum gaan er vier grote verkeersaders richting het stadshart: 1) Rozengracht / 

Raadhuisstraat, 2) Vijzelgracht / Vijzelstraat / Rokin / Dam / Damrak, 3) Weesperstraat / 

Valkenburgerstraat, en 4) Plantage Middenlaan / Muiderstraat / Jodenbreestraat / Nieuwmarkt / 

Gelderse Kade. 

• Enkele verbindingswegen in het stadshart. 

 

Wie hebben er dan toestemming of een vergunning om over de overige wegen, de B wegen, te rijden?  

 

• Alle nooddiensten en gemeentelijke diensten hebben vanzelfsprekend op alle wegen en grachten 

onbeperkte toegang.  

 

• Alle bewoners en bedrijven met een inpandige garage. 

 

• Alle geregistreerde private vervoerders zoals taxi’s, gehandicaptenvervoerders of ouderenvervoerders 

hebben een vergunning voor onbeperkte toegang. Echter alleen voor zover zij iemand komen ophalen 

of wegbrengen.  

 

• Alle bevoorraders van detailhandel en horeca krijgen een beperkte vergunning om een aantal maal in 

de week (bijvoorbeeld op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 6.00 tot 12.00) hun voorraad af 

te leveren. Dit zal logistiek en organisatorisch een aanpassing vragen, maar het moet mogelijk zijn om 

met een aantal maal in de week bevoorraden een zaak te houden.  

 

• Al het overige professionele verkeer dat het centrum in moet en geen alternatieve 

vervoersmogelijkheid heeft. Dit verkeer krijgt tegen betaling toegang op basis van een beperkte 

vergunning voor korte tijd (een paar uur, één werkdag of meerdere werkdagen). Denk daarbij aan 

aannemers, verhuizers, loodgieters of pakketbezorgers. Zij kunnen zo hun klanten bezoeken voor 

zolang als dit nodig is.   

 

Nogmaals, het vergunningsysteem geldt alleen voor de B wegen. Op de A wegen is al het autoverkeer 

onbeperkt toegestaan. Een dergelijk vergunningsysteem naar functie en type voertuig bestaat al in een aantal 

(Nederlandse) binnensteden. Alle bestaande, openbare parkeergarages liggen bovendien aan A wegen. Deze 

blijven dus goed bereikbaar. Alle locaties in het centrum blijven bereikbaar per voet, fiets, openbaar vervoer of 

auto. Alleen niet voor ieders auto. Dat is de verandering.   

 

Het gevolg van deze maatregel is dat de verkeersdrukte drastisch zal afnemen. Er ontstaat meer ruimte voor 

voetgangers en fietsers. Geen enkel adres in het centrum is verder dan 10 minuten lopen vanaf de 

dichtstbijzijnde A weg. Het is straks dus mogelijk om iemand af te zetten op een A weg, waarna hij naar zijn 

bestemming loopt.  

 

MAATREGEL 2: 

Alle straatparkeerplekken langs B wegen worden geschrapt. Dat betekent dat in die buurten geparkeerde auto’s 

helemaal uit het straatbeeld verdwijnen.   

 

Door deze maatregel ontstaat in één klap een gigantische hoeveelheid ruimte. De geschrapte 

straatparkeerplekken zijn goed voor circa 150.000 (!) vierkante meter. Dat betekent dat er ongeveer 20 

voetbalvelden aan nieuwe, lege ruimte beschikbaar komt in het centrum. Die ruimte kan gebruikt worden voor 

een bankje of een extra fietsenrek, maar bovenal om meer open ruimte te creëren langs de grachten. Het is 

juist niet de bedoeling om de gewonnen ruimte te vullen met allerhande objecten.   

 

Dit zijn ingrijpende maatregelen. Laat ze daarom pas over 10 jaar ingaan, zodat er een redelijke 

overgangstermijn is.  
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De twee maatregelen hebben nog meer voordelen:   

 

• De verkeersveiligheid wordt vergroot;  

 

• Er ontstaat meer ruimte op straat voor kinderen om te spelen;  

 

• We ademen met zijn allen schonere lucht in.  

 

• De kades en grachtenpanden verzakken langzamer;  

 

• Er kunnen extra fietsenrekken worden geplaatst, waardoor de wildgroei aan lukraak geparkeerde 

fietsen kan worden tegengegaan;   

 

• Er ontstaat, waar technisch mogelijk, ruimte voor ondergrondse afvalcontainers. Daardoor kan het 

centrum verlost worden van een groot probleem dat veroorzaakt wordt door meeuwen, ratten en 

muizen die vuilniszakken openrijten; 

 

• Het is een positieve impuls voor de taxibranche. Het aantal korte ritten zal stijgen. Ongetwijfeld zal 

ook de fietstaxi in populariteit stijgen (als goedkoper alternatief voor de taxi). Wellicht dat de 

watertaxi zijn intrede zal doen (personen- en vrachtvervoer over water);   

 

• Het is goed voor restaurants en cafés aan de grachten. Die hebben meer ruimte voor een terras aan de 

waterkant;   

 

• Het is een positieve impuls voor het openbaar vervoer. Dat heeft al decennia te maken met 

teruglopende reizigersaantallen. Het belang van het openbaar vervoer zal toenemen doordat meer 

mensen zich laten vervoeren van de centrumrand richting het stadshart en terug; 

 

• Verkeersstress en opgefokt gedrag zullen afnemen. Is het niet zo dat een drukke verkeersituatie stress 

en opgefokt gedrag juist stimuleert, zoals een vieze omgeving mensen aanzet tot het verder vervuilen 

van die omgeving?  

 

TOERISTENENCLAVE? 

Het bekende bezwaar tegen het autovrij maken van de grachtengordel is dat het centrum verwordt tot een 

themapark of museum waarin toeristen zich kunnen vergapen aan hoe we hier in de 17
e
 eeuw leefden. En als 

het dat niet wordt, dan toch wel een horeca- of winkelparadijs. De levendigheid zou verdwijnen; het centrum 

doodbloeden.  

 

Dit is een terecht argument in de zin dat het gaat over het karakter van de grachtengordel. Maar er worden 

steevast twee dingen aan elkaar gekoppeld die niets met elkaar te maken hebben: enerzijds de aanwezigheid 

van de auto op de grachten en anderzijds de aanwezigheid van de toerist of bezoeker in het centrum.  

 

De binnenstad is op dit moment de facto al een toeristenenclave. Dagelijks zijn er circa 32.000 toeristen in het 

centrum op een bevolking van 84.000. Het aantal hotelovernachtingen stijgt almaar door en lag in 2013 op 

circa 11 miljoen. Bijna tweederde van alle hotels in Amsterdam is gevestigd in het centrum. De laatste jaren zijn 

daar veel grote, luxe hotels in het 4 en 5 sterren segment bijgekomen, zoals het Conservatorium Hotel en het 

Andaz Hotel in de voormalige Prinsengracht bibliotheek. Onlangs heeft de gemeente besloten particuliere 

woningverhuur via websites als airbnb toe te staan (op dit moment circa 4.500 adressen in Amsterdam). Je 

kunt eindeloos cijfers aanvoeren, maar die bevestigen alleen maar wat iedereen al weet: het centrum van 

Amsterdam is vergeven van de toeristen en het worden er –aantoonbaar– steeds meer.    

 

Door haar fanatieke stimuleringsbeleid heeft de gemeente de centrumbewoner opgezadeld met een toeristisch 

monster dat nauwelijks te beteugelen lijkt. Maar of je daar nu voor of tegen bent, het punt is dat dit alles met 
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de aanwezigheid van de auto in de grachtengordel niets te maken heeft. De stijging van het toerisme heeft zich 

immers ingezet mét auto’s op de grachten. Daarbij: er komen echt niet (nog) meer toeristen naar Amsterdam, 

omdat de binnenstad deels autovrij wordt. In alle redelijkheid: de gemiddelde Chinees, Rus of Portugees laat 

zijn keuze voor Amsterdam daar toch niet afhangen? Dat is een ridicule redenering. Toeristen komen naar 

Amsterdam omdat het een prachtige stad is, er steeds meer buitenlanders zijn met geld om te reizen, er steeds 

meer vluchten naar Schiphol gaan en er steeds meer hotels in Amsterdam gebouwd worden. 

 

Ook het toenemend aantal dagjesmensen heeft niets met de auto in het centrum te maken. Die toename 

wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing van mensen met vrije tijd en geld, en de toegenomen 

aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad. Deze mensen komen sowieso naar het centrum van 

Amsterdam, of er nu auto’s staan op de grachten of niet. Hoogstens komen er straks minder mensen winkelen 

en stappen in Amsterdam, omdat ze de auto niet meer kwijt kunnen op de grachten. Wil de gemeente wat 

doen aan de populariteit van Amsterdam, dan moet zij snijden in het aanbod van musea, festivals, winkels en 

horeca. In andere woorden, dan moet je het centrum minder aantrekkelijk maken.     

 

MASSALE VERHUIZING? 

Maar trekken bewoners en bedrijven door deze twee maatregelen dan niet massaal weg (waardoor alleen het 

toerisme overblijft als inkomstenbron)?  

 

De centrumeconomie is op dit moment zeer divers. Het centrum telt ruim 20.000 vestigingen. Daarvan zijn er 

1.800 in de horeca, 2.212 detailhandel, 6.545 creatieve sector, 4.409 ICT sector, en 2.505 in het toerisme. Het is 

dus zeker niet zo dat de centrumeconomie alleen maar op toeristen draait. Een ieder die om zich heen kijkt ziet 

dat de grachten vol zitten met advocatenkantoren, consultants, NGO’s, ateliers, reclamebureaus en wat al niet 

meer. Ondernemers voor wie goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen belangrijk zijn, hebben de 

afgelopen jaren de stad al verlaten. Dit zijn met name de grote bedrijven met veel personeel. Hun vertrek heeft 

niet geleid tot minder werkgelegenheid. De vaak kleine ondernemingen die er nu zitten, zijn afgekomen op de 

aanwezigheid van hoogopgeleid personeel, branchegenoten en de inspirerende omgeving. Voor hen is de 

locatie een middel om je te onderscheiden. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de juridische, culturele of 

creatieve sector. Voor deze bedrijven is een auto voor de deur niet doorslaggevend. Het is daarom hoogst 

onaannemelijk dat bedrijven massaal zullen wegtrekken. Het centrum heeft altijd grote bedrijvigheid gehad in 

verschillende sectoren. Dat was al zo voordat de auto er stond en dat zal zo blijven als de auto op de grachten 

verdwenen is.  

 

Een mooiere openbare ruimte past bovendien bij de wensen van veel bewoners in het centrum. De binnenstad 

oefent een grote aantrekkingskracht uit op studenten en jonge hoger opgeleide personen (leeftijd 20-34 jaar); 

30% van de binnenstadbewoners behoort al tot deze leeftijdsgroep. Het gebied binnen de ringweg heeft 

verreweg de hoogste concentratie hoogopgeleiden van heel Nederland. Afgestudeerden blijven vaak in 

Amsterdam hangen; hoogopgeleide Nederlanders en buitenlanders trekken massaal naar Amsterdam. Uit 

onderzoek van het Centraal Planbureau uit 2010 blijkt dat de kwaliteit van de openbare ruimte en het rijke 

voorzieningenaanbod (horeca, cultuur, detailhandel) de belangrijkste voorwaarden zijn voor jonge 

nieuwkomers om zich in Amsterdam te vestigen. Nabijheid is daarbij het sleutelwoord. Voorzieningen en werk 

liggen bij voorkeur op loop- of fietsafstand. De levensstijl is lokaal gericht: wonen, werken en ontspannen 

vinden in dezelfde buurt plaats. Deze persoon heeft om die reden meestal geen auto nodig.  

 

De samenstelling van de centrumbevolking wijkt bovendien op punten af van de rest van Amsterdam. In het 

centrum wonen weinig gezinnen (15%; heel Amsterdam 25%) en dus weinig kinderen (11%; heel Amsterdam 

18%). Het centrum bevat relatief veel 50-plussers. Bijna tweederde van de huishoudens is een 

eenpersoonshuishouden (alleenstaand). Gezinnen, die vaak veel gebruik maken van de auto, lijken dus niet 

voor het centrum te kiezen. Om begrijpelijke redenen kiezen zij voor de rust, ruimte en bereikbaarheid buiten 

het centrum. Het is daarom hoogst onwaarschijnlijk dat huidige grachtenbewoners massaal zullen gaan 

verhuizen indien zij hun vergunning kwijtraken. Nu al heeft het overgrote deel van de grachtenpandbewoners 

immers geen auto. Leegstand en verpaupering van de binnenstad zijn daarmee totaal niet waarschijnlijk.  

 

Zeker, door dit plan zal de dynamiek op de grachtengordel veranderen. De grachten worden een voetganger- 

en fietsgebied, waar incidenteel een auto voorbij komt. Het straatbeeld wordt rustiger, mooier en er zal minder 

lawaai zijn. Maar daarmee wordt het niet (nog) meer een toeristenenclave dan het nu al is. Noch zal het leven 

uit de het centrum verdwijnen.  
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VERGUNNINGHOUDERS 

Andere bezwaren komen van de direct belanghebbenden bij de auto voor de deur: bewoners en bedrijven met 

een parkeervergunning. Door dit plan zal een aanzienlijk deel van de vergunninghouders in het centrum zijn 

vergunning kwijtraken. Is dat onredelijk? De positie van de vergunninghouder is een interessante.  

 

In het centrum wonen 84.000 mensen. Er zijn circa 13.000 bewoners en 4.000 bedrijven met een vergunning. 

Er zijn 15.000 parkeerplaatsen op straat en op de grachten beschikbaar. Deze plekken zijn openbaar 

beschikbaar, dat wil zeggen beschikbaar voor bewoners en bedrijven (de vergunninghouders) en voor 

bezoekers. Daarbij zijn er in openbare parkeergarages nog eens 5.000 plekken beschikbaar.    

 

Van de 15.000 straatplekken zijn er in de praktijk minstens 10.000 in gebruik door vergunninghouders. Wat er 

aan plekken overblijft, is voor bezoekers. De druk op de parkeervoorzieningen is in het centrum fors 

toegenomen. Door de groei van het autoverkeer in de daluren zijn er namelijk steeds meer auto`s in de stad 

aanwezig. De bezettingsgraad op straat ligt op veel plaatsen boven de 100% (met name in het Wallengebied en 

de westelijke grachtengordel). Dit leidt tot veel zoekverkeer, wat slecht is voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit 

en doorstroming. De auto staat bovendien steeds vaker stil. Hij wordt vooral gebruikt voor langere ritten 

buiten de stad. Van de vergunninghouders gebruikt 20% de auto minder dan één keer per week.   

 

Het is bepaald niet zo dat de vergunninghouders financieel de zwaarste lasten dragen. Een 

bewonersvergunning kost maximaal €443,50 per jaar. Dat komt neer op een bedrag van slechts  

€1,22 per dag. Een bezoeker die zijn auto een dag (24 uur) op straat wil laten staan betaalt €45,= voor een 

dagkaart. De gemeente heeft dus een duidelijke keuze gemaakt ten faveure van de bewoner. Met zulke scheve 

verhoudingen wekt het geen verbazing dat, alhoewel bezoekers gemiddeld maar 15 a 20% van de 

straatplekken bezetten, zij 80% (!) van alle inkomsten binnen brengen. Bezoekers dragen daarmee vier keer 

zoveel bij aan de parkeerexploitatierekening van het stadsdeel centrum als vergunninghouders! Grof gezegd 

geldt: de bewoner bezet de plekken; de bezoeker betaalt de rekening.  

 

Vergunninghouders kunnen doen voorkomen alsof een parkeervergunning een grondrecht betreft. Dat is het 

niet. Er bestaat niet zoiets als een recht op ‘de auto voor de deur’. Een parkeerplek is ook geen 

eigendomsrecht. Een parkeervergunning is een privilege of gebruiksrecht dat gegund is aan een bepaald 

persoon. Het geeft de bewoner slechts het recht om zijn auto in de openbare ruimte (die van ons allemaal is) te 

parkeren.  

 

Als je ervoor kiest om in een historisch centrum te wonen, dan kan je niet verwachten dat het 

voorzieningenniveau op alle punten hetzelfde is als in een dorp of een moderne stad. Er is geen plaats voor een 

hockeyclub, zwembad of Ikea in de grachtengordel. En er is veel voor te zeggen dat er eigenlijk ook geen plaats 

is voor tienduizenden auto’s.    

 

Als de vergunninghouder redelijk is, dan moet hij erkennen dat de beschikbare ruimte in het centrum zeer 

beperkt is, dat die ruimte intensief en steeds intensiever gebruikt wordt en dat hij die dient te delen met alle 

Amsterdammers en overige gebruikers. Temeer nu de vergunninghouder slechts 15% van de centrumbevolking 

vertegenwoordigt. Natuurlijk zijn er ook gezinnen waar meer dan alleen de vergunninghouder baat heeft van 

de auto. Feit blijft dat het om relatief kleine groep bewoners en bedrijven gaat, die weinig betaalt, doorgaans 

een hoop ophef maakt, en ondertussen een extreem groot beslag legt op de openbare ruimte. Het is 

verbazingwekkend dat circa 13.000 bewoners deze positie hebben verworven in een centrum waar ook 71.000 

mensen wonen zonder parkeervergunning. En dan heb ik het nog niet over de overige 700.000 

Amsterdammers, waarvan een deel ook gebruik maakt van het centrum, laat staan de miljoenen bezoekers.  

 

Het is tijd om de positie van de vergunninghouder te herzien. Deze is feitelijk disproportioneel en dus 

uiteindelijk niet houdbaar. Tien jaar is bovendien een redelijke termijn voor vergunninghouders om alternatief 

vervoer te vinden of een aanpassing in de woonwerksituatie te maken. Sinds de verbouwing van het 

Rijksmuseum weten we dat tien jaar een hele lange periode is. Daarbij: als de gemeente morgen stopt met het 

uitgeven van nieuwe vergunningen, dan is door natuurlijk verloop het aantal vergunninghouders over tien jaar 

al een stuk gedaald.  
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WINKELIERS 

Winkelhouders staan vaak op hun achterste poten als het gaat om het weghalen van parkeerplaatsen. Een 

recent voorbeeld is de ophef over de herinrichting van de Elandsgracht. Echter, het aantal parkeerplaatsen of 

de hoogte van het parkeergeld zijn niet of nauwelijks van invloed op de omzet van de middenstand. Dit bleek 

onlangs uit een groot onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De meeste mensen komen al niet per 

auto om te winkelen. En degenen die te voet of fiets gaan, komen vaker en kopen meer. Nabijheid, een goed 

winkelaanbod en een bruisende aanblik blijken veel belangrijker voor het succes van een winkelgebied. Die 

paar parkeerplekken maken het verschil dus niet. Het opheffen van parkeerplaatsen in het centrum zal 

daarmee geen strop zijn voor de middenstand. Zoals eerder gesteld kunnen winkelhouders door middel van 

venstertijden hun winkels blijven bevoorraden.  

    

GEMEENTE 

De gemeente zal aanpassingen moeten maken in de openbare ruimte en het wegennet. Ook dient zij meer 

ondergrondse parkeerplaatsen te bouwen in garages in en rondom het centrum. Maar met de beste wil van de 

wereld kan zij niet voor elke verdwenen straatparkeerplek (circa 10.000 a 15.000 in totaal) een plek in een 

garage creëren. De gemeente moet daarom afstand doen van compensatieprincipe dat zij nu hanteert, waarbij 

elke verdwenen straatplek in principe vervangen moet worden. Tenslotte dient de gemeente een nieuw 

systeem op te zetten voor vergunningen en ter controle van het verkeer over de B wegen. Met de moderne ICT 

toepassingen  moet het mogelijk zijn om op nummerbord te controleren of een auto toestemming heeft een 

gebied binnen te gaan.     

 

De gemeente heeft sinds begin jaren 90 geprobeerd het centrum autoluw te maken door het instellen van a) 

een strikt vergunningenplafond (een maximaal aantal vergunningen per buurt), b) stijgende 

vergunningstarieven voor bewoners en bedrijven, c) torenhoge parkeertarieven voor bezoekers, en d) een 

ingewikkeld net van eenrichtingsverkeer door het centrum. De doelstelling van dit beleid – een vermindering 

van de drukte- is grotendeels mislukt. De automobiliteit in de spitsuren blijft (licht) groeien en groeit zelfs sterk 

in de daluren. Daardoor is er steeds minder verschil tussen piek- en daluren. Simpel gezegd: in het centrum is 

het tussen 8.00 en 19.00 altijd druk. Daarnaast is het aantal parkeerplekken in de openbare ruimte in de 

periode 2002-2012 nauwelijks gedaald (maar met 1.000 plekken). De gemeente erkent inmiddels 

schoorvoetend dat de auto nog altijd te dominant aanwezig is in het straatbeeld.  

 

De gemeente wil in de toekomst een voorbeeld gaan nemen aan steden als Stockholm en Toulouse, die 

straatparkeerplekken verplaatst hebben naar ondergrondse garages of parkeerplekken uit het zicht. Het 

straatbeeld is daardoor grotendeels vrij van auto`s en de stad is goed bereikbaar. Door nieuwe garages kunnen 

in 2020 circa 1.700 plekken op straat worden opgeheven. Tot 2025 mogen er bovendien zo`n 700 

parkeerplaatsen opgeheven in het centrum zonder dat daar compensatie voor nodig is (maar in de afgelopen 

jaren kwam de gemeente niet verder dan enkele tientallen per jaar). De oplossing die de gemeente kiest (meer 

garages bouwen en bestaande garages beter gebruiken) is de juiste. Het tempo en de omvang echter niet. In 

dit tempo zal over 10 jaar ongeveer 10% van de beschikbare straatparkeerplaatsen verdwenen zijn. De 

verandering zal niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Het is een totaal gebrek aan ambitie van de kant van de 

gemeente.  

 

En verder? De gemeente wil de komende jaren de belangrijkste verkeersaders van het centrum doorknippen. 

Het wordt onmogelijk voor Amsterdam CS langs te rijden, de Dam wordt moeilijker bereikbaar, de Marnixstraat 

wordt deels eenrichtingsverkeer, het Koningsplein wordt autovrij en door een knip in de Vijzelstraat wordt de 

Munt vanaf die kant helemaal onbereikbaar. Het gevolg van al deze knippen is dat de auto letterlijk bijna geen 

kant meer op kan in het centrum. Het zal zeer tijdrovend en ingewikkeld worden je weg te vinden in het 

centrum. Bepaalde routes en pleinen zullen autovrij worden, maar het sluip- en zoekverkeer zal via andere 

routes (lees: over de grachten) sterk toenemen. De gemeente doet daarmee eigenlijk het tegenovergestelde 

van wat zij moet doen. Ze laat de grachten tjokvol met auto’s staan, terwijl zij de toegangswegen daarnaar toe 

en om het centrum heen deels afsluit.   

 

Tenslotte wil zij de parkeer- en vergunningstarieven gaan verhogen. Maar wat voor zin heeft het om de 

vergunningstarieven iets te verhogen? De meeste grachtenbewoners zijn relatief bemiddeld (daarom wonen ze 

daar). En heeft het zin om de parkeertarieven verder te verhogen? De meeste bezoekers parkeren relatief kort 

en zijn met een financiële prikkel niet over te halen om gebruik te maken van alternatief vervoer.  
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Dit gemeentebeleid lost de problemen in het centrum niet op. Zij moet ooit toch gaan erkennen dat de drukte 

in het centrum veroorzaakt door autoverkeer zal niet verminderen zolang er 15.000 auto’s op straten en 

grachten geparkeerd staan. Helaas lijkt het adagium van de gemeente: ‘alles om maar niet aan de positie van 

de vergunninghouder te komen’. Maar de gemeente moet niet iedereen blij willen maken. Zij moet een lange 

termijn beleid voeren dat getuigt van visie en kwaliteit. De gemeente heeft in goede economische tijden bijna 

twee miljard (!) euro uit haar eigen budget geïnvesteerd in een veel te dure ondergrondse metrolijn tussen 

noord en zuid. Helaas heeft zij nauwelijks geïnvesteerd in ondergrondse garages in en rondom het centrum, 

waardoor Amsterdam nu een fors probleem heeft. 

 

EEN KWESTIE VAN KIEZEN 

Als de ruimte beperkt is, moet je keuzes maken. Als je niet kiest, heb je meestal niets. In dit geval: chaos en 

overlast. Een kwestie van kiezen dus, welke verkeersvorm op welke weg het primaat heeft.  

Het centrum zal altijd een druk stadsdeel blijven, maar dat is geen reden om de situatie maar helemaal op zijn 

beloop te laten. Het is juist een reden om alles te doen om het centrum leefbaar te houden. Ik weet, mijn plan 

is een rigoureus plan. Maar alleen een rigoureus plan leidt tot rigoureuze verandering. En rigoureuze 

verandering is nodig. De autovrije grachtengordel wil een slim compromis zijn tussen een geheel autovrije 

binnenstad en de huidige verkeerschaos. Ik daag de gemeente uit: doe eens een proef door een paar honderd 

meter grachtengordel autovrij te maken en kijk hoe het bevalt. 

 

Ik zie een grachtengordel voor me waar Amsterdammers in de zomer na het avondeten flaneren langs de 

grachten en daarvoor de ruimte hebben. Of een tafeltje aan de waterkant zetten en genieten van de zon. Laat 

de grachtengordel zijn wat het is. Niet een museum, maar een prachtige 17
e-

eeuwse woon- en leefbuurt. 

Amsterdam heeft in aanleg het mooiste historische centrum van noordelijk Europa. Waarom benutten we die 

potentie niet volledig? Misschien is het omdat Amsterdammers meestal haast hebben en daarom niet goed om 

zich heen kijken, maar als je goed kijkt, dan zie je pas echt hoe mooi onze grachtengordel kan zijn.  

 

 

 

Arthur Claassen 

Politicoloog, Jurist, Amsterdammer. 

 

 

 

  

 


