




Toegankelijkheid! 
De grachtengordel moet voor rust, ruimte en uitstraling zorgen. Wegennetwerk voorkomt drukke marktpleinen en een met het 
oude stadshart concurrerend winkelgebied. 
De structuur/vorm van Amsterdam bepaalt het voortbestaan van het stadshart als winkelgebied. Ook mede aanleg cs in 1864 
en kantoorontwikkeling in de grachtengordel.   



Kavelkopers Wolvenstraat woedend over toevoeging Huidenstraat!







Al in de 17e eeuw is het druk op straat. Ondanks de stadsuitbreiding met de grachtengordel. 
Maatregelen: Van verbreding van straten tot het afschuinen van hoekhuizen. En van aanleg 
‘wagenpleinen’ tot draconische maatregelen tegen particuliere rijtuigen.







Singel bij Brug 5 Oude 
Spiegelstraat –
appeltjesmarkt 1865







De winkelpuien in de straatjes behouden grotendeels hun mix van diverse stijlen uit diverse eeuwen. 
Voor opvallende winkelpaleizen zijn de smalle straatjes niet geschikt. Ook vanwege het versnipperde 
eigendom en de vele speciaalzaken. En tegenwoordig vanwege de zgn parcelleringswet.

Ook in de 17e eeuw is het druk op straat. Ondanks de stadsuitbreiding met de grachtengordel. 

Reeks maatregelen: Van verbreding van straten tot het afschuinen van hoekhuizen. En van 

aanleg ‘wagenpleinen’ tot draconische maatregelen tegen particuliere rijtuigen. 











Het aantal winkelvestigingen in het stadshart mag dan dalen, het totaal aantal winkels in de 

binnenstad is tussen 1965 en 1974 met 172 vestigingen toegenomen. Voornamelijk in de 

verbindingsstraten in de grachtengordel en de kleinere toeloopstraten in het centrum.  

In het rapport Amsterdam Denk om je Hart, wordt er over die nieuwe zaakje nog 

meesmuilend gedaan. Het zou vooral gaan om ‘economisch zwakke bedrijfjes’ die ‘in de 

marginale sfeer werken’. Ze zouden ‘parasiteren op de consumenten die gedwongen worden 

naar de city te lopen’.  

De winkels worden dan ook eerder als een bedreiging dan als een aanwinst gezien.  

Nu weten we beter. Winkels op een B en C locatie ontlenen hun betekenis aan het feit dat ze 

andere goederen aanbieden, of vergelijkbare goederen in een andere prijsklasse.  













Nieuwe tijden 

Tussen 1965 en ’74 daalt aantal winkels in 
binnenstad. Maar: aantal winkelvestigingen 
groeit met 172. Voornamelijk in de 
verbindingsstraten in de grachtengordel. 
Rapport Amsterdam Denk om je Hart: 
‘economisch zwakke bedrijfjes’ die ‘in de 
marginale sfeer werken’. Ze zouden 
‘parasiteren op de consumenten die 
gedwongen worden naar de city te lopen’. 

Winkels op een B en C locatie ontlenen hun 
betekenis aan het feit dat ze andere 
goederen aanbieden, of vergelijkbare 
goederen in een andere prijsklasse. 

















Aanpak parkeeroverlast tweewielers over vele fronten

















CHAINELS – startup TU Delft 











5 x overname jonge generatie














