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Nieuws

Walmuurvernieuwing deel Prinsengracht
incidenteel gestremd.
Tijdens de werkzaamheden is het niet
mogelijk om aan te leggen op de Prin -
sengracht tussen de Leliegracht en de
Westermarkt. Voor de bezoekers van
het gebied is een alternatieve op- en
afstapvoorziening beschikbaar op de
Keizersgracht tussen het Homo-
monument en de Leliegracht aan de
zijde van de Westermarkt. 
De waterfietsenverhuur van Canal
Bike wordt tijdelijk verplaatst naar de
Prinsengracht oneven zijde, tussen de
Westermarkt en de Reestraat. Na de
werkzaamheden komt deze op de hui-
dige plek terug.

Voor vragen tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de opzichter, de heer
Peter Oosterhoff op tel. 06  5368 0271.
Meer informatie kunt u vinden op
www.centrum.amster dam.nl >
Projecten > Openbare ruimte >
Prinsengracht oneven zijde tussen
Westermarkt en Leliegracht.

en mindervaliden via de bestaande
verharding en/of plankiers. 

■ Fietsers: de fietsers worden tijdens
de werkzaamheden omgeleid. 

■ Autoverkeer: tijdens de werkzaam-
heden wordt het autoverkeer
gestremd. Parkeren nabij of voor
het werkterrein is niet mogelijk en
hierop wordt  gecontroleerd.

■ Anne Frank Museum: met de
bereikbaarheid van het Anne Frank
Museum wordt rekening gehouden,
maar deze kan niet altijd worden
gegarandeerd. De wachtenden  bui-
ten worden met afzettingen rich-
ting Westermarkt geleid.

■ Westerkerk: de bereikbaarheid van
de Westerkerk is tijdens de werk-
zaamheden verminderd. 

■ Garages: garages van vergunning-
houders blijven zo lang mogelijk
voor auto’s bereikbaar. 

Scheepvaart
In verband met de veiligheid wordt de
gracht voor het scheepvaartverkeer

De totale werkzaamheden duren
ongeveer een jaar. De werktijden zijn
van maandag t/m vrijdag van 07.00 -
18.00 uur. 

Bomen keren terug
In samenspraak met de brandweer,
politie en Waternet (voorheen Dienst
Binnenwaterbeheer) is ervoor geko-
zen om de werkzaamheden in één fase
uit te voeren. Er wordt gewerkt vanaf
de Leliegracht richting Westermarkt.
Bomen worden tijdelijk verwijderd
maar later weer teruggeplaatst.
Tijdens de uitvoering blijft de bestra-
ting intact voor voetgangers. Ook
blijft de gracht bereikbaar voor nood-
en hulpdiensten. Om hinder voor
omwonenden zoveel mogelijk te
beperken wordt gebruik gemaakt van
trillingsarme technieken.  

Bereikbaarheid
■ Voetgangers: de huizen en onder-

nemingen aan de Prinsengracht
blijven bereikbaar voor voetgangers

De walmuur van de Prinsengracht tussen de Westermarkt en Leliegracht
verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Na het vernieuwen
van de walmuur volgt de herinrichting van de straat. Het werk begint 17
januari en duurt ongeveer een jaar.

Vogel Verwendag 
op kinderboerderij

Op zaterdag 15 januari organiseert
Kinderboerderij De Dierencapel
een Vogel Verwendag.

Het is al weken (erg) koud buiten.
Voor de vogels betekent dit dat ze
extra goed moeten zoeken om eten te
vinden. Kinderboerderij De
Dierencapel gaat ze een handje helpen
en nodigt alle kinderen uit mee te
doen. Je kunt heerlijke pinda- en

broodslierten maken waardoor de
vogels ook in de stad kunnen smullen.
En strokransen, waarmee ze hun nest
lekker kunnen opwarmen. Kom je ook
de vogels verwennen? De toegang is
gratis!

Zaterdag 15 januari, 12.00 – 15.00 uur,
Kinderboerderij De Dierencapel,
Bickersgracht 207 (Bickerseiland),
www.bickersgracht.info.

Inspraak nieuw bomenbeleid
het rooien, kappen, kandelaberen of
verplanten van bomen en houtopstan-
den. 

Inspraakavond
Uiteindelijk wordt het beleid en de
verordening vastgesteld door de stads-
deelraad. Maar eerst is er gelegenheid
tot inspraak, waarbij zowel het beleid
als de verordening aangepast kunnen
worden. De inspraakavond vindt
plaats op donderdag 3 februari (zie
onder). 

Inspraakavond donderdag 3 februari,
19.30 – 22.00 uur, Eden Hotel (Amstel
144, Amsterdamzaal). U kunt het
beleidsplan en de bomenverordening
downloaden via:
www.centrum.amsterdam.nl > Wonen
en leefomgeving > Groen en Dieren >
Inspraak bomenbeleid. Zie verder bij de
Bekendmakingen op pagina 2 van deze
krant.

■ Er komt een bomenfonds waarin de
waarde van grotere bomen die toch
gekapt moeten worden wordt ge -
stort. Dit fonds wordt gebruikt om
bomen van betere kwaliteit te sti-
muleren. 

■ De lijst met monumentale bomen
wordt geactualiseerd. Het toevoe-
gen of afvoeren van bomen van de
lijst met monumentale bomen is in
stadsdeel Centrum altijd een besluit
van het dagelijks bestuur.

Bomenverordening
De kapverordening dateert uit 1964.
Begin 2010 is deze verordening aange-
past om te voldoen aan de eisen die de
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) er aan stelt. De bomen-
verordening die nu de inspraak in gaat
stelt de regels vast waarmee het
bomenbeleid kan worden uitgevoerd.
Het belangrijkste doel van de bomen-
verordening is het goed regelen van

Voor stadsdeel Centrum is een bo -
menbeleidsplan opgesteld, en op
basis hiervan een bomenverorde-
ning. Hierover wordt op 3 februari
een inspraakavond georganiseerd.

In de binnenstad staan ongeveer 9.000
bomen in de Openbare Ruimte, en nog
ongeveer 10.000 stuks op particulier
terrein. Het groen wordt sterk gewaar-
deerd, maar het is moeilijk in een
goede conditie te houden. Er is steeds
meer verkeer, waardoor de bo dem ver-
dicht wordt. In de grond komen steeds
meer kabels, er is te weinig ruimte voor
de bomen. Als we volledig uitgegroei-
de bomen in het centrum willen hand-
haven, is er beleid nodig dat de bomen
beschermt en dat de omstandigheden
voor bomen positief beïnvloedt.
Daarvoor is een bomenbeleidsplan
opgesteld, en op basis van dit beleids-
plan een bomenverordening. De veror-
dening is een uitwerking van het
beleidsplan in regels, die zullen gelden
in stadsdeel Centrum.

Bomenbeleid
De belangrijkste verschillen met de
huidige praktijk zetten we even voor u
op een rij.
■ In de beleidsnota wordt voorgesteld

om voortaan de nadruk te leggen op
kwaliteit: dat wil zeggen dat de
bomen genoeg wortelruimte moe-
ten krijgen om volledig uit te groei-
en, of zo volledig mogelijk. Dat
kunnen de bomen nu niet. Het
belangrijkste thema blijft: zoveel
mogelijk behoud van de bomen. 

■ Er staan nu vooral iepen langs de
grachten; dat zal zo blijven, ook in
de hoofdbomenstructuur. Alleen
langs de Singelgracht staan plata-
nen. Elders wordt meer diversiteit
nagestreefd. 

Inspraak Blanken-/ Kraijenhoffstraat

Ontwerp ter inzage
Het voorlopig ontwerp ligt vanaf 13
januari t/m 2 4 februari ter inzage bij
het Voorlichtingsloket. Het voorlopig
ontwerp staat ook op
www.centrum.am ster dam.nl  >
Projecten > Projecten openbare ruimte
> N44 plus veilige school/thuisroute.
Een schriftelijke inspraakreactie kunt
u tot en met uiterlijk 2 4 februari 2011
o.v.v. Voor lopig Ontwerp N44 plus
veilige schoolthuisroute, sturen naar:
het dagelijks bestuur van stadsdeel
Centrum, t.a.v. dhr. K. Bes, Postbus
202, 1000 AE Amsterdam, of mailen
naar stadsdeel@centrum.am ster -
dam.nl t.a.v. dhr. K. Bes o.v.v. Voor -
lopig Ontwerp N44 plus veilige
schoolthuisroute.

Inspraakavond, donderdag 27 januari,
20.00 uur, Werktheater
(Oostenburgergracht 75).

De herinrichting van de Blanken -
straat, in combinatie met een herin-
richting van de Kraijenhoffstraat,
biedt de mogelijkheid tot het realise-
ren van een veilige school/thuisroute
voor kinderen. Het aanleggen van de
veilige schoolthuisroutes is een van de
speerpunten van het dagelijks bestuur
van stadsdeel Centrum. 

Ondergronds parkeren
De Blankenstraat (nrs 10 t/m 104) en
Kraijenhoffstraat (nrs 1 t/m 95) zijn
onderdeel van de fietsroute vanuit het
centrum en zuidoosten van de bin-
nenstad naar de Basisschool Ooste -
lijke Eilanden aan de Kraijenhoff -
straat. Om deze straten geschikt te
maken als veilige (fiets)route voor
schoolgaande kinderen is het voorne-
men onder meer het parkeren op straat
op termijn te vervangen door onder-
gronds parkeren in het N43 gebouw.  

Op donderdag 27 januari organiseert stadsdeel Centrum een inspraak-
avond over de inrichting van de openbare ruimte rond het bouwblok N44
(‘De Keizer’) aan de Blankenstraat en de Veilige school/thuisroute voor de
Basisschool Oostelijke Eilanden aan de Kraijenhoffstraat.

Agenda
Er gebeurt meer in de binnenstad.

Amsterdamse canongesprekken:
Krakersrellen 1980
■ Zondag 16 januari
■ 15.00 – 16.00 uur
■ Stadsarchief (Vijzelstraat 32)
Vanaf 16 januari op elke eerste en derde
zondag van de maand weer een boeien-
de reeks interviews in het Stadsarchief,
met interessante gasten die vertellen
over diverse onderwerpen uit de roem-
ruchte geschiedenis van Amsterdam.
Vandaag de krakersrellen van 1980, met
Kester Freriks (schrijver, biograaf/
essayist, verbonden aan de kunst- en
boekenredactie van NRC Handelsblad)
en Stan van Houcke (journalist en
schrijver). Toegang gratis.

Italiaans concert
■ Zaterdag 29 januari
■ 20.15 uur
■ Keizersgrachtkerk (tussen

Leidsestraat en Nieuwe Spie -
gelstraat)

Zangers, instrumentalisten en dansers
afkomstig uit Italië en Nederland ver-
zorgen samen de voorstelling ‘Contem -
plazione e Diletti’ (Bezinning en Ple -
zier). Een contrast tussen innerlijke
muziek uit Rome en uitbundige muziek
uit Venetië. Op het programma o.a.
delen uit de Missa Viri Galilaei van
Palestrina, Fiori Musicali van Fresco -
baldi, Madrigalen van Monteverdi en 15
stemmige werken van Gabrieli.


