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In 2014 heeft de gemeente de ambities uit de Watervisie Amsterdam, Fase 1:
Een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van het water
uitgewerkt in 5 conceptkaarten. De kaarten zijn gemaakt op basis van gesprekken met stakeholders, stadsdeelvisies en ambtelijke studies. Elke kaart
toont een gebiedsgerichte vertaling van een thema. De tijdshorizon is 2040.
Het gaat om de volgende 5 thema’s:
•
openbare ruimte
•
wonen en werken
•
pleziervaart en watersport
•
recreatie & toerisme
•
vervoer.
De 5 conceptkaarten worden gebruikt in het gesprek met de stad dat in mei
en juni 2015 plaatsvindt. De kaarten worden uiteindelijk samengevoegd tot
een definitieve kaart Watervisie Amsterdam 2040. Zodra de gemeenteraad de
Watervisie heeft vastgesteld (eerste kwartaal 2016), zijn de Watervisie en de
bijbehorende kaarten onderdeel van de Structuurvisie Amsterdam 2040.
Hieronder vindt u een toelichting op de huidige conceptkaarten. De conceptkaarten zullen nog worden bijgesteld naar aanleiding van onder meer de
stadsgesprekken. Net als de kaarten zelf is dus ook de bijbehorende tekst
een concepttekst.
Openbare ruimte
Het streven is meer steigers en publieke plekken aan het water te realiseren,
evenals meer zit-, zwem- en recreatieplekken. Verder wordt meer zicht op
en toegang tot het water gewenst. Dit moet met name buiten de binnenstad
gebeuren, om de druk op het centrum te verminderen. Naast het verder
openbaar maken en ‘activeren’ van de IJ-oevers wordt met name ingezet op
een forse kwaliteitsimpuls van de oevers en de (zwem)waterkwaliteit van de
stadsplassen (Sloterplas, Nieuwe meer, Ouderkerkerplas, Gaasperplas,
Nieuwe diep en Noorder IJplas) en de Amstel.

Wonen en werken
Wonen op water hoort bij Amsterdam: op Steigereiland en aan de IJ-oevers
worden innovatieve drijvende woonbuurtjes ontwikkeld. De kom van de Van
Tienhovengracht en in de Slotervaart in Nieuw-West lenen zich als nieuwe
locatie voor woonboten. In het centrum en aan de Amstel wordt ingezet op
het verbeteren van het zicht op het water op strategische locatie. Dit zou
kunnen door verplaatsing van enkele woonboten. De illegale permanente verhuur van woonboten ‘als hotel’ met name in en om het centrum wordt aangepakt. Er is ook in de toekomst (milieu)ruimte voor meer
watergebonden bedrijvigheid in de Haven van Amsterdam, aan de noordelijke
IJ-oevers en vier ‘stadshaventjes’ (Marktkanalen, Riekerhaven,
Duivendrechtsevaart en Nieuwevaart).

Pleziervaart en watersport
In de Watervisie wordt uitbreiding van het vaarnetwerk voor de pleziervaart
geambieerd. Door nieuwe vaarroutes door de stad en naar de regio te
ontsluiten kan het drukke centrum enigszins worden ontlast. Kansrijk is het
Noordhollands Kanaal dat in gebruik kan worden genomen door kleine
pleziervaart, maar ook als nieuwe roeilocatie. Met de renovatie en
automatisering van de Westlandgrachtschutsluis wordt het vaarrondje Sloterplas voor de pleziervaart een feit.
Verder wordt gekeken naar een structurele aanpak van een serie
knelpunten in de Haarlemmervaart. In eerste instantie wordt het mogelijk
van en naar Sloterdijk Stad te varen, een gebied dat transformeert in een
gemengd werk-woongebied. Op de lange termijn ontstaat een vaarroute via
Halfweg naar Haarlem en vice versa.
Door de aanpak van een aantal knelpunten in de smallere waterlopen in
Nieuw-West wordt hier het kanonetwerk fors uitgebreid. Hetzelfde gebeurt in
het ‘grachtensysteem’ van Gaasperdam.
Amsterdam is een watersportstad met onder andere hét roeicentrum van
Nederland. De ambitie van de Watervisie, overeenkomstig het
Sportaccomodatieplan , is om de watersport en -recreatie (roeien, zeilen,
zwemmen, surfen, suppen, duiken en waterskiën/wakeboarden)
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken. Hierbij wordt ingezet
op een spreiding van watersportfaciliteiten over de stad en het
multifunctioneel en publiek maken van watersportaccommodaties en
-locaties, waaronder de bestaande en nieuwe jachthavens. Op IJburg zijn
door de ligging aan het IJmeer kansen voor de ontwikkeling van een stedelijk
of regionaal watersportcentrum.
Er wordt een structurele rondvaart aangeboden over de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel. Tenslotte wordt marktconforme beprijzing van de
passagiersvaart geïntroduceerd.

Recreatie en toerisme
In de Watervisie wordt een meer divers en duurzaam rondvaartproduct geambieerd met meer (vormen) van kleinere passagiersvaart zoals elektrische
sloepjes. Het wordt dan makkelijker een bootje te huren als alternatief voor
eigen boot/sloepbezit.
Er worden meer exploitatievergunningen voor de kleinschalige passagiersvaart verleend. Hiervoor worden meer ligplaatsen ontwikkeld, niet in de binnenstad, maar juist verspreid over de hele stad. De marktkanalen , Boerenwetering, Amstelkanalen, Riekerhaven, Amstel en IJ-oevers bieden kansrijke
locaties voor ligplaatsen.
Tevens wordt een deel van de nachtligplaatsen van de rondvaart in het centrum naar de rand van het centrum (Dijksgracht) verplaatst. Op deze drukke
locaties kan dan ‘by night’ het zicht op het water meer open gehouden worden. Ook komen er meer publieke op- en afstapplaatsen voor passagiers- en
pleziervaart op strategische publieke plekken in de binnenstad.
De groei van de riviercruisemarkt wordt gefaciliteerd met extra ligplaatsen
aan de kades en in jachthavens aan de noordelijke IJ-oevers. Bij de Coen- en
Vlothaven kan op termijn een extra zeecruiseterminal worden ontwikkeld om
de groei van de zeecruisemarkt te accommoderen.
Een verbinding over water tussen Schiphol en het historisch centrum (als in
Venetië) creëert voor toeristen een nieuw en sensationele entree van de stad.
Vervoer
Vanuit duurzaamheidsperspectief wordt in de Watervisie gestreefd naar meer
goederenvervoer over water. Belangrijke overslagplekken van vrachtwagen
op boot kunnen een plek krijgen in de vier ‘stadshaventjes’ of de Haven
Amsterdam. Juist vanuit die overslagplekken zouden voorzieningen, winkels
en horeca in de binnenstad ook meer over water kunnen worden bevoorraad.
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Watervisie Amsterdam 2040
Openbare ruimte
belangrijk water binnen dit thema

bestaand
publieke/metropolitane
plek aan het water
recreatieve plek / horeca met
uitzicht op het water
park aan het water
(recreatie)strand
drijvend zwembad
hoofd langzaamverkeer-route
aan het water
Grachtengordel Amsterdam
is UNESCO - werelderfgoed

nieuw
realisatie zwemwater kwaliteit/
bestrijding blauwalg
publieke/metropolitane
plek aan het water
recreatieve plek / horeca met
uitzicht op het water
(recreatie)strand
(potentiële) locatie drijvend zwembad of
zwemplek in natuurwater
ontbrekende schakel in hoofd
langzaamverkeer-route aan het water
zicht op het water verbeteren
recreatieve functie stadsplas versterken
oevers openbaarder maken en meer
verblijfskwaliteit toevoegen
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Watervisie Amsterdam 2040
Wonen en werken
belangrijk water binnen dit thema

bestaand
wonen
S

woonboten en arken

S

wonen op water IJ/IJmeer
wonen op water stadsboezem

W
W

W

werken
W

W S

locatie wonen op het water

B

behoud en versterking watergebonden
bedrijvigheid

S

behoud en ontwikkeling scheepsreparatie /- bouw

B

W

H
W

haven / stadshaven

B

W
W

nieuw
W

wonen
nieuwe locaties voor de verplaatsen
woonboten/-arken

B

het zicht op het water verbeteren door
woonboten / -arken te verplaatsen

W

geplande locatie voor wonen op het water

W

mogelijk locatie voor wonen op het water

H

aanpak illegale hotelboten in en om Centrum
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Watervisie Amsterdam 2040
Pleziervaart en watersport
belangrijk water binnen dit thema

bestaand
jachthaven, openbaarheid verbeteren
kanogebied
roeicentrum
watersportcentrum (surfen en zeilen)
waterski-, wakeboard- en jetski gebied;
ontwikkeling naar stille waterski-/wakeboard-/
kabelbaan
City-Swim

>>

Keizersgracht schaatsgracht

nieuw
watersport
jachthaven
kanogebied, nieuw / te verbeteren
roeigebied, nieuw / te verbeteren

stedelijk watersportcentrum (surfen en zeilen)
oversteekplaats gemotoriseerde pleziervaart
staande mastroute

verbeteren vaarnetwerk
bevaarmaken voor kleine pleziervaart
te renoveren en automatiseren schutsluis
nieuwe doorvaarbare stuw
nieuwe brug
te verhogen brug
doorvaarbaar maken toldeur/noodstuw
aanpak kano knelpunt

>>

mogelijke locatie stille waterski/wakeboard baan

>>
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Watervisie Amsterdam 2040
Recreatie en toerisme
belangrijk water binnen dit thema

bestaand
locatie passagiersvaart (ligplaatsen rondvaart,
bootverhuur e.d)
zeecruiseterminal: Passenger Terminal Amsterdam
(PTA)
riviercruise

IJ

locatie chartervaart/bruine vloot

V
P

toeristische verbindingen:
Vuurtoreneiland
Pampus

IJ

nieuw
V

locatie passagiersvaart (rondvaart, bootverhuur,
salonboten etc. )
invoering éénrichtingsverkeer rondvaartboten
nieuwe 2e locatie PTA
nieuwe locatie riviercruise
ontlasten druk op het water in de binnenstad

P

groei passagiersvaart door spreiding over de stad
toeristische verbindingen:

S
A
IJ

Schipholboot
Amstelboot

S

IJ -Circleboat

A

AMS
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Watervisie Amsterdam 2040
Vervoer
IJM
belangrijk water binnen dit thema

bestaand
personenvervoer
veerverbindingen

goederenvervoer
hoofdvaarroute beroepsvaart
locatie ligplaats beroepsvaart
locatie ponthaven
haven / stadshaven

AL

nieuw
personenvervoer
veerverbindingen
regionale veerverbinding( pont/ferry/watertaxi)

AL
IJM

CS - Zeeburgereiland - IJburg - Almere Poort
CS - NDSM - Hembrugterrein - IJmuiden
potentiële locatie langzaamverkeersbrug
(indicatief)
potentiële locatie voetgangerstunnel
(indicatief)

goederenvervoer
nieuwe overslagplekken voor goederenvervoer
ontlasten drukke deel IJ

