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L.S., 

 

Hieronder treft u mijn commentaar aan op de beleidsnota waarin het beleidskader van het 

voetgangersbeleid in Amsterdam uiteen wordt gedaan. Ik ben verheugd om via de 

inspraakorocedure mijn visie daarop weer te geven. Ik hoop dat u mijn commentaar waardeert en 

mijn twaalf voorstellen overneemt.  
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1.  Het onderwerp toegankelijkheid van de voetganger in de stad is te beperkt uitgewerkt  

 

Er staat op bladzijde 5 in paragraaf ‘’Waarom een norm voor voetgangers?: 

Een eerste vereiste voor alle voetgangers is 

toegankelijkheid. Voetgangers moeten zich comfortabel 

en veilig kunnen verplaatsen door onze stad, ook als zij gebruik maken van een rolstoel,[…….]  

Dat betekent in de eerste plaats dat de voetganger 

in Amsterdam voldoende ruimte nodig heeft. [eind citaat]  

 

Mijn commentaar: 

Het gehele beleidskader gaat alleen over dit eerstgenoemde thema, en dan alleen maar over de 

breedte van de looproute. Er is veel meer nodig om voetgangers comfortabel en veilig door de stad 

te kunnen laten lopen. Zie bijvoorbeeld de richtlijnen Toegankelijkheid voetgangers in de 

kennismodule ‘Voetgangers ’van de CROW. Verder is onlangs door de stichting wetenschappelijk 

onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) een rapport over voetgangersveiligheid gepubliceerd (SWOV R-

2020-4 [1]) met duidelijke aanwijzingen voor een verbetering van beleid voor de veiligheid van 

voetgangers. Zo wordt daarin melding gemaakt van de onrustbarende stijging van het aantal ernstige 

enkelvoudige voetgangersongevallen, vooral bij ouderen. Ook wordt in het rapport aandacht 

gevraagd voor het verschijnsel dat veel mensen met een beperking en ouderen het lopen op straat 

vermijden en in plaats daarvan veelvuldig gebruik maken van het aanvullend openbaar vervoer. Het 

gaat daarbij om gesubsidieerd taxivervoer dat in veel gevallen niet nodig zou zijn als de haltes van 

het openbaar vervoer beter lopend bereikbaar zouden zijn geweest. De opzet van deze beleidsnota is 

dus veel te beperkt. Daar komt nog bij dat er geen rekening is gehouden met de Corona epidemie die 

voetgangers dwingt anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daardoor kan het uitgangspunt 

dat op elk trottoir voldoende ruimte moet zijn om in twee richtingen te lopen niet overal in de stad 

worden volgehouden. Het is zeer wel denkbaar dat in veel straten binnen de ring aan weerszijde 

maar in één richting gelopen mag worden waardoor het veilig oversteken een belangrijk onderdeel 

wordt van het comfortabel en veilig lopen.  

 

Voorstel 1: 

Samenvattend, , Deze nota is te beperkt in zijn ambitie om voetgangers comfortabel en veilig te laten 

lopen, houdt geen rekening met bestaande richtlijnen aangaande de toegankelijkheid van looproutes 

(CROW), houdt geen rekening met recente bevindingen over voetgangersveiligheid(SWOV) en houdt 

tenslotte geen rekening met de ‘’anderhalfmeter’’ samenleving die ontstaan is door de Corona 

epidemie. De nota dient dus ingetrokken en geheel herschreven te worden.  

 

https://www.swov.nl/publicatie/voetgangersveiligheid-0
https://www.swov.nl/publicatie/voetgangersveiligheid-0
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Toch geef ik hieronder nog commentaar op de rest van de nota omdat nog veel is aan te merken op 

het begrip ‘vrije doorloopruimte ’en de berekening van de minimale waarde daarvan. Ook geef ik 

commentaar op de in mijn ogen te bescheiden houding ten aanzien van het belang van de 

voetganger in deze beleidsnota. 

 

 

2. Intrekken van vergunningen 

Er staat op bladzijde 5 in paragraaf ‘’Waarom een norm voor voetgangers?’’: 

Dit beleidskader biedt een onderbouwing om de 

belangen van de voetganger zorgvuldig mee te kunnen wegen bij herinrichtingen én bij het verlenen 

of weigeren van vergunningen voor functies op het trottoir[eind citaat] 

 

Mijn commentaar:  

Er zijn nu veel onhoudbare situaties voor voetgangers in Amsterdam. De Vergunningen voor het 

gebruik van het trottoir die strijdig zijn met de belangen van de voetganger. In dit beleidskader dient 

de voetganger voorop te staan, niet alleen vanwege de herinrichting van de ruimte, maar ook om 

ongewenste situatie Sterug te draaien. Met ander woorden, vergunningen voor terrassen moeten 

ingetrokken kunnen worden. Fietsparkeerplaatsen moeten kunnen worden opgeheven of aangepast 

om voldoende ruimte voor de voetganger in te ruimen. Denk daarbij aan het langsparkeren van 

fietsen in plaats van dwarsparkeren.  
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Voorstel 2: 

Verander de tekst van de beleidsnota zodanig dat zij gebruikt kan worden om oncomfortabele en 

onveilige situaties voor voetgangers terug te draaien door het intrekken van vergunningen voor het 

gebruik van het trottoir anders dan voor het lopen.. 

 

 

3. Waarom is de effectieve doorloopruimte niet maatgevend? 

 

Er staat op bladzijde 6 in paragraaf 2.1 ‘’De ruimte op het trottoir en de vrije doorloopruimte’’: 

 ??: [De vrije doorloopruimte…] is de totale trottoirbreedte minus alle obstakels. Deze ruimte is ‘vrij’, 

maar kan in de praktijk niet 

volledig benut worden om te lopen omdat er sprake is van ‘schrikafstanden’ tot muren en objecten 

[3] De effectieve loopruimte […]is het deel van de vrije doorloopruimte dat effectief gebruikt kan 

worden om te lopen. 

Om de toegankelijkheid van de stad voor iedereen en de veiligheid en het comfort van de voetganger 

te borgen, stellen we een norm vast voor de vrijedoorloopruimte. Dat wil zeggen: de loopruimte op 

het trottoir, die niet beperkt of versperd wordt door andere objecten of functies. Bij het vaststellen 

van de norm houden we er rekening mee dat de effectieve loopruimte per definitie kleiner is dan de 

vrije doorloopruimte. We kiezen ervoor om toch de vrije doorloopruimte te normeren, omdat deze 

eenvoudiger meetbaar is. [einde citaat] 
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Mijn commentaar: 

Het is verbluffend te moeten lezen dat de toegankelijkheid geborgd moet worden door een maat 

waarvan van tevoren bekend is dat het geen effectieve doorloopruimte oplevert. Er wordt ook niet 

uitgelegd waarom de effectieve doorloopruimte niet gemakkelijk meetbaar zou zijn. Bovendien 

wordt in de bijlage de stoeprand meegeteld in het bepalen van de breedte van de vrije 

doorloopruimte terwijl overal in Amsterdam binnen de stoeprand een zone gebruikt wordt voor het 

opstellen van verkeersborden, lantaarnpalen en prullenbakken. Nog verbluffender te moeten lezen 

in bijlage onder regel 2 over de vrije doorloopruimte dat een looproute die door een obstakel 

verdeeld wordt in twee stukken aan weerszijde van minimaal 60 cm breed toch voldoende breed 

wordt geacht. Op die manier tellen twee stukjes stoep van elk 60 cm aan weerszijde van een obstakel 

als een vrije doorloopruimte van 120 cm. De opstellers gaan er kennelijk vanuit dat een voetganger 

zich bij zo’n obstakel splitst in twee afzonderlijke stukken die het object afzonderlijk links eN rechts 

kunnen passeren. 90 cm wordt als het minimum van een toegankelijke breedte voor voetgangers 

beschouwd(zie 2.2 ‘’De maatgevende voetganger’’). Een gemiddelde voetganger is volgens het 

beleidskader bijna 60 cm breed, hetgeen inhoudt dat bijna de helft van de bevolking zo’n obstakel 

niet op een normale wijze kan passeren. Een  uitzondering moet gemaakt worden voor mensen die 

zich in twee stukken kunnen splitsen of mensen die zijwaarts lopen een normale wijze van lopen 

vinden.  

Er is iets fundamenteels mis met het gebruik van de begrippen vrije doorloopruimte versus 

toegankelijkheid en in de bijlage staan gegevens die strijdig zijn met de hoofdtekst van de 

beleidsnota. 

 

Voorstel3:  

Herschrijf het stuk , kies de ]]effectieve doorloopruimte’’  als maatgevend. Houdt daarbij ook 

rekening met het nieuwe normaal, anderhalfmeter afstand die voetgangers geacht worden aan te 

houden ten opzichte van anderen. Zeg dan ook hoe de oversteekvoorzieningen moeten worden 

verbeterd om  éénrichtings looproutes te faciliteren. Lees in mijn recente blog ‘Georganiseerd 

ongemak voor oudere voetgangers en fietsers ’[2] hoe dit kan worden gedaan om fietspaden 

comfortabel en veilig oversteek baar te maken. 

 

4. De gekozen vrije doorloopruimte van 90 cm is te klein 

  

Er staat op bladzijde 7 in paragraaf 2.2 ‘’de maatgevende voetganger’’: 

Hiermee is 90 cm vrije doorloopruimte de absolute minimummaat voor toegankelijkheid voor één 

voetganger. Bij de vaststelling van de norm van de vrije doorloopruimte [ van 90 cm] wordt ook 

rekening gehouden met het feit dat door passeerafstanden de effectieve loopruimte kleiner is dan de 

vrije doorloopruimte. Voetgangers 

https://www.verkeerskunde.nl/blog/georganiseerd-ongemak-voor-oudere-voetgangers-en-fietsers
https://www.verkeerskunde.nl/blog/georganiseerd-ongemak-voor-oudere-voetgangers-en-fietsers
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lopen immers niet direct langs gevels, langs de straat of langs obstakels, maar houden daar 10-20 cm 

afstand van. In het geval van bijvoorbeeld een geveltuin is deze afstand in de praktijk kleiner dan bij 

een verticale wand[eind citaat] 

 

 

mijn commentaar: 

Dit is een absurde manier van redeneren. Planten in geveltuintjes worden naar boven toe breder en 

kunnen de doorgang op ooghoogte geheel blokkeren. . Ik heb al eens een doorn in mijn oog gehad 

van de rozenstruik in de geveltuin van mijn buren (zie ook foto hieronder). 
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Voorstel 4: 

Herschrijf dit stuk over maatgevende voetganger met de wetenschap dat de effectieve vrije 

doorloopruimte over de volle hoogte van de voetganger beschikbaar moet zijn, niet alleen ter hoogte 

van de voeten maar ook de rest van het lichaam. Denk daarbij aan brede sturen van geparkeerde 

fietsen die in je borst kunnen steken, spatborden van dwars geparkeerde fietsen die winkelhaken 

maken in broeken en overhangende rozenstruiken die in je ogen prikken.  

 

5. Het nieuwe normaal: de anderhalfmeter samenleving 

 

Er staat op bladzijde 7 in paragraaf 2.2 ‘de maatgevende voetganger’’: 

Als twee voetgangers samen lopen, is er (meestal) ook 

tussenruimte nodig. Als vreemden elkaar passeren, is de 

behoefte aan tussenruimte .[eind citaat] 

 

Mijn commentaar: 

De behoefte aan tussenruimte moet veranderd worden in de verplichting tot een tussenruimte van 

anderhalf meter. Zie de huidige Corona crisis niet als een tijdelijk fenomeen. Er zijn al meerdere 

epidemieën geweest waaraan Nederland tot nu toe , bij toeval, ontsnapt is. Met de toenemende 

globalisering zal Amsterdam niet aan de volgende epidemie ontkomen als over enkele jaren deze 

Corona epidemie bedwongen is. Het zou een voordeel voor Amsterdam kunnen worden als de stad 

kan garanderen dat voetgangers op anderhalve meter van elkaar kunnen lopen als dat aan de mijn 

vlugge berekening leert dat in dat geval de minimale breedte van de vrije doorloopruimte 2,40 meter 

moet zijn als er een afstand van 1,5 meter tussen de monden van de elkaar passerende voetgangers 

moet zijn. Als vuistregel zou ik 2,50 meter hanteren voor de vrije doorloopruimte, een waarde die 

wat groter moet zijn  dan de vrije doorloopruimte.  

.  

 

Voorstel 5: 

Herschrijf de berekeningen over de minimale effectieve vrije doorloopruimte (minimaal 2,40 m) of 

vrije doorloopruimte (minimaal 2,50 m) die nodig zijn om in zowel rustige als drukke straten 

voldoende afstand tussen voetgangers te faciliteren.  
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6. Geef aanwijzingen voor het vrijhouden van het trottoir voor het lopen 

 

Er staat op bladzijde 9 onder 3.2 ‘beschrijving van de norm’: 

Het stellen van een ruimere absolute ondergrens is echter niet verstandig, omdat er in de praktijk 

situaties voorkomen waar méér dan 180 cm vrije doorloopruimte fysiek niet inpasbaar is. 

Bijvoorbeeld omdat het plaatsen van fietsenrekken op het trottoir noodzakelijk is [eind citaat] 

 

 

Mijn commentaar: 

In het beleidskader ‘voetganger’ staat de voetganger centraal en passen geen overwegingen die het 

parkeren van fietsen ten koste van doorloopruimte rechtvaardigen. Wel kunnen suggesties worden 

gegeven hoe buiten de noodzakelijke vrije doorloopruimte andere functies op het trottoir kunnen 

worden gerealiseerd. Als voorbeeld noem ik let opstellen van langsparkeerplaatsen voor fietsen. 

Deze kunnen veel smaller zijn en hoeven daarmee de loopruimte niet te beperken. Zie de foto van 

zulke fietsparkeerplaatsen in de Hillegaertstraat.  
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Voorstel 6: 

Beschrijf niet hoe concessies gedaan moeten worden voor anderE functies ten koste van de vrije 

doorloop van voetgangers, maar geef suggesties over het plaatsen van concurrerende 

gebruiksfuncties binnen de overgebleven ruimte die niet door voetgangers hoeft te worden gebruikt. 

Het lopen moet centraal staan, in wat rest mogen andere functies gebruik maken van het trottoir. 

Denk aan het Vlaamse STOP concept. Dat staat voor de prioriteit ’S’ voor het stappen, ’t’ voor het 

trappen op de fiets, ’O’ voor het openbaar vervoer, en ‘P’ voor de personenauto. In het geval van 

opstelruimte voor fietsen bij geregelde kruispunten mag de extra opstelruimte niet ten koste gaan 

van de voetganger (zoals nu vaak het geval is) maar moet het ONTTROKKEN worden AAN DE RUIMTE 

VOOR de automobilist door het gebruik van opgeblazen Fietsopstelstroken (OFOS. Zie mijn blog in 

Verkeerskunde ‘’Georganiseerd ongemak van oudere voetgangers en fietsers [2]. 

 

7. Toepassing van moet breder 

 

Er staat op bladzijde 10 onder punt 3.3 ‘’toepassing van de norm’’: 

Deze norm wordt toegepast bij alle nieuwe aanpassingen in de inrichting of de maatvoering van 

trottoirs. Bijvoorbeeld bij het herinrichten van straten, 

maar ook bij het plaatsen van extra fietsenrekken, afvalcontainers, of de aanleg van nieuwe 

geveltuinen. Dit betekent dat bestaande inrichtingen niet vanaf heden direct aangepast worden 

Ook houden we rekening met al verleende vergunningen. De norm is tevens de basis voor 

beleidsregels omtrent terrassen, winkeluitstallingen en de plaatsing van andere objecten. Het 

bevoegd bestuur baseert regelgeving op de gewenste vrije doorloopruimte voor de voetganger, maar 

behoudt de vrijheid daar gemotiveerd van af te Wijken [eind citaat] 

 

Mijn commentaar: 

Het past niet in het beleidskader voor een beter voetgangersbeleid al bij voorbaat teksten op te 

nemen over het afwijken van dat beleid. Zoals eerder gezegd moet deze beleidsnota uitputtend 

uitleggen hoe niet afgedongen mag worden van de minimale eisen aan de effectieve vrije 

loopruimte.  

 

Voorstel 7: 

De zin over de vrijheid van het bestuur om van beleid af te wijken dient verwijdert te worden uit dit 

beleidskader. De zin verzwakt dit het betoog dat voetgangers eindelijk een voor iedereen 

toegankelijke comfortabele en veilige voetgangersinfrastructuur krijgen.  

 

https://www.verkeerskunde.nl/blog/georganiseerd-ongemak-voor-oudere-voetgangers-en-fietsers
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8. Voetgangerstellingen Moeten geautomatiseerd worden 

Er staat op bladzijde 10 onder 3.3 ‘’toepassing van de norm’’: 

Voetgangerstellingen zijn op het moment van schrijven niet heel grootschalig uitgevoerd in de stad. 

[eind citaat] 

 

 Mijn commentaar: 

Het gaat niet aan om in een beleidsnota te beschrijven hoe primitief en met weinig hulpmiddelen 

voetgangers geteld moeten worden. Zulke tellingen kunnen automatisch gedaan worden. Het is 

tekenend voor het gebrek aan interesse voor het belang van de voetganger dat men bij de gemeente 

zo weinig geld wil steken in het tellen van de voetgangers. 

 

Voorstel 8: 

Beschrijf hoe de gemeente betrouwbaar en geautomatiseerd voetgangers gedurende het etmaal 

gaat tellen en leg uit wat de criteria zijn om per locatie de piekdrukte te bepalen. 

 

 

9. Absurde regel voor bepaling maatgevende vrije doorloopruimte.  

Er staat op bladzijde 11 bij punt 3.4.2 ]]puntvernauwing’’ : 

Als de punt]vernauwing langer is dan 1 meter, smaller is dan 90 centimeter of vaker dan één keer per 

50 meter voorkomt, is deze maatgevend [voor de bepaling van de vrije doorloopruimte. Het bepalen 

van de maatgevende breedte is dus niet zo eenvoudig als het lijkt. [eind citaat] 

 

Mijn commentaar: 

Voor een voetganger maakt het niet uit of een vernauwing 10 cm of 1 meter lang duurt. Als de 

doorgang te smal is kan hij of zij er niet langs. Dit geld ook voor het aantal puntvernauwingen. Met 

ander woorden de bepaling van de maatgevende vrije doorloopruimte is wel gemakkelijk: de smalste 

doorgang op een looproute tussen twee oversteekplaatsen. 
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Voorstel 9: 

Haal die ingewikkelde regel over de maatvoering van puntvernauwingen en het aantal vernauwingen 

uit de tekst. Het is niet uit te leggen dat een te smalle doorgang geen belemmering vormt als het er 

maar eentje is op een traject van 50 meter en als de hindernis minder dan 1 meter diep is.  

 

  

10. Opheffen vergunningen 

 

Er staat op bladzijde 13 van 3.5 [[Afwijken van de norm’’: 

Als er na bovenstaande tóch moet worden afgeweken van de minimumnorm voor vrije 

doorloopruimte, kan dat alleen als er een integrale ontwerptekening wordt gemaakt van het 

betreffende wegvak. Op deze tekeningmoeten óók zaken als uitstallingen, objecten en/vergunde 

terrassen worden opgenomen[. Nieuwe of hernieuwde vergunningen voor deze zaken kunnen alleen 

verleend worden als hier in de ontwerptekeningruimte voor is gereserveerd. Er kan hiertoe 

bijvoorbeeld een terrassenplan worden gemaakt. Ontwerpen van herinrichtingen worden voor 

realisatie altijd beoordeeld door de Centrale Verkeerscommissie (CVC), die bij haar oordeel ook de 

voetgangersruimte betrekt. Integrale herinrichtingen 

van straten zijnet uitgelezen moment om de voetganger meer 

ruimte te geven.[eind citaat] 

 

Mijn commentaar: 

Integrale herinrichtingen 

 Zijn niet de enige momenten om vergunningen die belemmerend zijn voor de voetganger te 

heroverwegen en zo nodig in te trekken. Dat kan als reactie op een burgerinitiatief of van ’bovenaf’ 

door de gemeente zelf in het kader van verkeersveiligheidsbeleid. 

moment om de voetganger meer 

ruimte te geven.  

 

 

voorstel 10:  

vul deze paragraaf aan met de tekst van het commentaar van mij dat niet gewacht hoeft te worden 

op een herinrichting om voetgangersbelemmerende terrasvergunningen, fietstparkeerplaatsen, etc. 
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in te trekken. Het zijn maatregelen die weinig geld kosten omdat er geen infrastructuur hoeft te 

worden aangepast.  

 

 

11. Het tellen van de voetgangersstromen 

 

Er staan op bladzijde 14 in bijlage 1 onder ‘’voetgangerstellingen’:’ primitieve regels om met weinig 

middelen voetgangs te tellen. 

Mijn commentaar: 

 

De bijlage geeft een beschrijving hoe op een primitieve, amateuristische manier voetgangers kunnen 

worden geteld. Daarmee mis je de de mogelijkheid het goed te beschrijven op basis van 

geavanceerde technieken die niet veel hoeven te kosten omdat dit soort gegevens al automatisch 

worden geregistreerd door telefoonmaatschappijen. .  

 

Voorstel 11: 

Leg eerst uit hoe voetgangers automatisch geteld moeten worden en geef aan op grond van welke 

parameters de piekbelasting van de straatsegmenten worden bepaald. Geef daarna pas aan hoe dit 

eventueel handmatig kan worden gedaan als er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 

 

12. Pas Maatregelenoverzicht aan 

Er staat op bladzijde 16 in bijlage 2 ‘’beoordelingsregels vaststellen vrije doorloopruimte’’:  

Deze regels zorgen dat de vrije doorloopruimte op een uniforme manier wordt vastgesteld [eind 

citaat] 

 

Mijn commentaar:. 

Regel 1: Trottoirband meetellen[ is een absurd idee omdat alle trottoirs in Amsterdam versmald 

worden door de ernaast geplaatste verkeersborden, lantaarns, prullenbakken, en andere 

voorzieningen. 

Puntvernauwingen hoeven niet apart benoemd te worden. De smalste doorgang op het trottoir is 

maatgevend voor de minimale vrije doorloopruimte, onafhankelijk van de lengte en de incidentie.  
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Verder moet de absurde opmerking als zouden de ruimtes van 60 cm aan weerszijde van een object 

fungeren als een doorgang van 120 cm, uit de tekst verwijderd worden. Tenslotte moet een eind 

gemaakt worden aan het dwarsparkeren van fietsen op stoepen als eerste stap naar het geheel 

verbieden van vrij parkeren van fietsen op looproutes voor voetgangers. 

 

Voorstel 12: 

Deze bijlage met regels voor het bepalen van de minimale vrije doorgang is overbodig. De regels zijn 

onnodig ingewikkeld gemaakt en grenzen soms aan absurditeit. Regels moeten eenvoudig en 

transparant beschreven worden in de body van de beleidsnota, niet in een afzonderlijke bijlage. 
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