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Verslag van het Debat Toegankelijkheid van de openbare ruimte in Amsterdam, 
2 oktober 2003 
 
Voorzitter Yolan Koster heet iedereen in de zaal van harte welkom. Ze meldt dat Suze 
Duinkerke de tekst van wethouder Hannah Belliot zal voorlezen, daar de laatste 
verhinderd is door ziekte. 
 
Suze Duinkerke, hoofd van de afdeling Maatschappelijke en Gezondheidszorg van de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, opent de middag als eerste spreekster, namens 
Belliot, die zich in haar speech afvraagt of de openbare ruimte wel voor alle 
Amsterdammers is. 2003 is het Jaar van Mensen met een handicap. De toegankelijkheid 
van de openbare ruimte laat veel te wensen over: de smalle straten, het vele verkeer, de 
hoge bruggen en trappen, de paaltjes en reclameborden bemoeilijken dit. Al in 1988 
heeft de gemeente uitgesproken dat toegankelijkheid meer aandacht vraagt. In 1997 
werd dat bevestigd. Inmiddels zien we het onderwerp bijvoorbeeld bij de planning van 
IJburg inderdaad zwaar tellen. Met andere woorden: we zijn op de goede weg, maar we 
zijn er nog niet. Hopelijk zullen er nieuwe initiatieven komen na deze middag. De 
genomen maatregelen zijn nu nog te afhankelijk van individuele initiatieven en belangen. 
Er zijn richtlijnen, maar er is onvoldoende bewaking van het proces van ontwerp tot en 
met uitvoering en beheer. Nu moeten nog te vaak achteraf zaken hersteld worden die 
voorkomen hadden kunnen worden. Toegankelijkheid moet een harde eis worden en 
initiatieven daartoe moeten ondersteund worden. De wethouder wil impulsen geven en 
ook het vervolg op dit debat aanpakken. ´Daar mag u mij aan houden´. 
 
De voorzitter kondigt een filmpje aan van AT5 dat DMO heeft laten maken. 
Naar aanleiding van de film vraagt de voorzitter reacties uit de zaal. Iemand roept dat de 
Dam niet toegankelijk is door onder andere de Portugese steentjes. Op de hoeken van de 
straten zijn geen afritten, fietsenrekken staan in de weg. Voor doven is het lastig dat je 
bij flats niets hoort als je hebt aangebeld, omdat alle communicatie auditief is ingesteld. 
De samenleving is niet ingesteld op informatie voor doven. Hierdoor ontstaat er een 
informatiedrempel. Voor blinden zijn de kleine betonnen plaatjes een ramp voor de 
gevoelige scheenbenen, omdat ze onvind(voel)baar zijn. 
 
Voorzitter: Weet u de mensen te vinden die u kunnen helpen? 
Uit de zaal komt als algemeen antwoord: Je krijgt vaak mooie woorden te horen, maar 
er komt weinig van terecht.  
 
Tweede spreker is Maarten Wijk, Bureau Wijk/OKA. Hij adviseert gemeenten en zal 
spreken over de ergonomie van de openbare buitenruimte. 
Hij is verdrietig en verwachtingsvol, zoals hij het uitdrukt, ten aanzien van de openbare 
buitenruimte; verdrietig door de desinteresse van betrokkenen. Hij signaleert de 
hoogmoed van de architect en de opdrachtgever. Er heerst vormfetisjisme in de 
architectuur. Hij illustreert dit met een aantal voorbeelden, onder andere de Bibliotheek 
in Parijs. Daarnaast ziet hij een onverschilligheid in de detaillering. Als voorbeeld noemt 
hij Eurolille van Rem Koolhaas en het Schouwburgplein in Rotterdam, waar per dag 
minstens drie mensen ten val komen. 
Een tweede oorzaak voor zijn verdriet komt door het eeuwig zoeken van de schuldvraag: 
zijn het de aannemers (door fouten tijdens de bouw worden de kosten 25% te hoog!), 
de ontwerpers/architecten of de opdrachtgevers? Is het de overheid, die teveel 
megaprojecten wil realiseren of zijn het de burgers, die niet massaal protesteren richting 
overheid? 
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Wijk is ook verwachtingsvol, omdat er wel ambities zijn ten aanzien van de openbare 
ruimte. Ergonomie gaat over een toegankelijke omgeving met aandacht voor het concept 
tot en met het detail. De gebruikswaarde van de openbare buitenruimte wordt teveel 
gekenmerkt door een scheiding van wonen en werken. De fysieke ruimte bestaat uit 
plekken. Wat doen we op deze plekken? We ervaren de plek, we zien, ruiken, horen (het 
verkeer bijvoorbeeld), tasten. We willen plekken herkennen en er kunnen handelen. De 
gebruikswaarde van de openbare ruimte is iets praktisch: het is haar aantrekkelijkheid, 
het is de veiligheid (hoe kun je het aantal slachtoffers reduceren; hoe kun je enge 
plekken vermijden?) en het is de gezondheid (parken, groen). 
Wijk geeft een aantal aanbevelingen voor een goede openbare ruimte: 

1. het dagelijks beheer moet goed zijn, 
2. bij nieuwbouw moet er rekening gehouden worden met toegankelijkheid, 
3. de daadkracht moet vergroot en gestuurd worden vanuit de centrale overheid  

(betrek iedereen erbij, verbreed de toegankelijkheid, professionaliseer de   
inbreng, maak gebruik van de kennis van gebruikers). 

 
Derde spreker: Pierre van Rossum, projectmanager van het Projectmanagementbureau 
van de gemeente Amsterdam. 
De openbare ruimte moet goed worden ingericht. Daar zijn velen het over eens, maar 
dat gaat niet van een leien dakje. Van Rossum is al acht jaar betrokken bij de 
ontwikkeling van de Zuidas en twee jaar bij die van de IJ-oevers. Daarnaast is hij bezig 
met de ontwikkeling van de Openbare Bibliotheek, waar 2 miljoen bezoekers per jaar 
zullen komen. Bij dergelijke grote projecten kan de toegankelijkheid te lijden hebben 
onder onvoorziene omstandigheden. Zo bleek bij de bibliotheek het maaiveld op een 
andere hoogte te liggen dan aan de architect Jo Coenen bekend was. Dit maakte een 
trap onvermijdelijk. De opgave is dan om het ontwerp met hellingbanen aan te passen. 
Ook als opdrachtgevers positief staan tegenover toegankelijkheid, gaat het nogal eens 
mis en niet alleen omdat de esthetiek zwaarder telt dan de functionele kwaliteit.  
De opdrachtgever ervaart dat het krachtenveld bij dit soort grote projecten heel groot is. 
Er zijn vele partijen bij betrokken zoals gemeentelijke diensten, het gemeentelijk 
vervoerbedrijf, de gebiedsbeheerders/stadsdelen. Door de vele partijen die erbij 
betrokken zijn, zijn er ook veel belangen. Zowel de projectontwikkelaars als de bewoners 
als de bestuurders zoeken hun eigen voordeel. Als er beslissingen genomen worden, dan 
zit je gevangen in het spel van de ruimteclaims. In dit krachtenveld raakt 
toegankelijkheid vaak in de verdrukking.  
Er is wat dit betreft geen dwingende wetgeving, er zijn alleen aanbevelingen. De 
gehandicapten zijn een anonieme partij, die niet krachtig genoeg is. De deelbelangen 
winnen het van de gemeenschapszin. Een Gehandicapten Effect Reportage lijkt Van 
Rossum niet zinvol, want tegenwoordig is er juist behoefte aan minder regels om nog 
enige voortgang te kunnen maken in de bouwproductie. 
 
Hoe moet het dan wel?  
In ieder geval niet bureaucratiseren, wel institutionaliseren, door toegankelijkheid te 
verankeren in de gangbare processen. Iemand moet vanuit dit perspectief meekijken bij 
de planvorming en kunnen adviseren, eventueel toetsen. In de uitvoeringsfase is het 
moeilijker, omdat er dan veel wordt geïmproviseerd. De straat ligt bijvoorbeeld open, er 
moeten kabels gelegd en er is een bouwput. Dit alles levert gevaar op voor de 
toegankelijkheid en veiligheid.  
Er is veel te doen in de komende tijd. Van Rossum noemt twee grote projecten op de IJ-
oevers: het Muziekgebouw, dat in 2005 open gaat, en het Stedelijk Museum op het 
Oosterdokseiland (TPG-gebouw). Daarbij zal het PMB er zo goed mogelijk voor zorgen, 
dat tijdens de bouw het gebied toch toegankelijk blijft. 
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Vierde spreker: Dirk Altena, adviseur SGOA 
Gehandicapten worden vaak vergeten bij de oplevering van gebouwen en in de openbare 
ruimte. Wat betreft het milieu zijn er Milieu Effect Rapportages, zo zouden er ook 
Gehandicapten Effect Rapportages (GER) gemaakt moeten worden. De GER is een 
instrument om problemen in een vroeg stadium te kunnen signaleren. Problemen kunnen 
betrekking hebben op: opritten, hellingbanen, bruggen, trottoirbreedte en –hoogte en 
openbare toegankelijkheid van gebouwen. 
In het programma van eisen kan inzicht verkregen worden in de bereikbaarheid, dat wil 
zeggen de verkeerstechnische bereikbaarheid. Het begrip bereikbaarheid zou uitgebreid 
moeten worden naar integrale toegankelijkheid. Een GER moet een kwaliteitstoets 
bevatten en aanbevelingen geven voor de opdrachtgever (vaak: de gemeente). Er 
bestaan handboeken en als deze consequent gehanteerd worden, dan kan GER dit 
controleren. Dan zal er een betere aandacht zijn voor de toegankelijkheid.  
De voordelen van een GER zijn: 

1. een GER kan ingepast worden in bestaande procedures, 
2. er wordt vroeg in de planvorming een formeel aandachtsmoment voor 

gehandicapten gecreëerd. Dit maakt achteraf hoge kosten voor herstel overbodig, 
3. het is een toetsingsinstrument achteraf, 
4. het is een instrument met een morele en politieke betekenis, dat de integratie van 

gehandicapten bevordert. 
 
Na de pauze volgen paneldiscussie en publiek debat. 
Aan de paneldiscussie namen deel: 
Pierre van Rossum, Maarten Wijk, Guido Frankfurther (wethouder Ruimtelijke Ordening 
van het stadsdeel Centrum, Ferry Theunisse (Ingenieursbureau Amsterdam), Heiko 
Miskotte (dRO) en Rob van Zoest (kunsthistoricus en ervaringsdeskundige). 
 
De voorzitter benadrukt, dat er deze middag afspraken gemaakt moeten worden. Van 
Rossum gaat in op een vraag uit de zaal, waarom bij de nieuwe openbare bibliotheek 
een trap wordt gemaakt die er in het oorspronkelijke ontwerp niet was. Van Rossum legt 
uit dat er met het project heel veel geld gemoeid. Door niet het hele ontwerp over te 
maken maar het probleem met het maaiveld via een trap op te lossen, kon alles nog 
redelijk binnen de planning en het budget klaar zijn. De datum van oplevering was 
doorslaggevend en bovendien werd de trap mooi gevonden, ook door de 
Gehandicaptenraad (de SGOA?). 
Wijk merkt op dat architecten zich in het algemeen te weinig dienstbaar opstellen. Dit 
heeft te maken met de culturele context en met onze verwachtingen ten aanzien van 
architectuur. Een deel van de opdrachtgevers hecht sterker aan het prestige dat zij via 
een gebouw kunnen verwerven dan aan praktische zaken als ergonomie. 
Frankfurther vindt dat toegankelijkheid verankerd moet zijn in het programma van eisen. 
Dit zou tot een automatisme moeten worden. Er bestaat een Handboek Inrichting 
Openbare Ruimte. Frankfurther zegt toe dat hieraan voor de centrale stad binnen zes 
maanden een hoofdstuk Toegankelijkheid voor Gehandicapten zal worden toegevoegd. 
Elk project zal daarop worden getoetst. Vaak wordt gedacht ´we nemen deze belangen 
wel mee in de eisen voor voetgangers´, maar in de praktijk blijkt dat toch onvoldoende 
te werken. 
Van Zoest vraagt Frankfurther of de herprofilering van de Spuistraat goed is verlopen.  
Frankfurther beaamt dit met de mededeling dat dit voor visueel gehandicapten en voor 
rolstoelers goed is gegaan.  
Miskotte merkt op dat de prioriteit van de regelgeving afhangt van de plek waarvoor 
gebouwd wordt. Er is geen uniforme oplossing voor alle bouwopgaven. Het gaat om 
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complexe materie, waarin er vaak sprake is van onvoorziene omstandigheden met 
financiële consequenties. Hij heeft zelf niet de machtsmiddelen; andere mensen maken 
het beleid. 
Wijk noemt een gebouw als voorbeeld van ziekmakende architectuur: Villa VPRO. De 
helft van het personeel zou ziek zijn geworden van deze plek. Wijk vindt dit gebouw een 
voorbeeld, waarbij ‘vorminspiratie boven functionaliteit gaat’ (dit is overigens letterlijk 
als wens uitgesproken door de directie van de VPRO). 
Theunisse verbaast zich over het feit, dat alles zo complex wordt gemaakt. De openbare 
ruimte wordt volgens hem een stuk beter, als je in gesprek gaat met uiteenlopende 
gebruikers van die ruimte. Op inspraakavonden zijn het helaas vaak de mobiele 
bewoners die het hoogste woord voeren. De mening van gehandicapten hoor je vaak 
beter in individuele gesprekken. 
 
De voorzitter houdt de heren van het panel voor, dat ze een wel erg hulpeloze indruk 
maken. Waarom slagen ze er niet in, om beter greep te krijgen op de toegankelijkheid? 
Wijk: er heerst een sfeer van verdeel en heers. 
Frankfurther merkt op dat als de gehandicaptenlobby sterker zou zijn, dit hele debat 
overbodig zou zijn. Als gehandicapten actiever zouden zijn in de inspraak, dan zou er 
ander beleid komen. Lobbyen heeft zin. Maar mensen in de betwijfelen dit, het is hun 
ervaring dat er niet genoeg wordt geluisterd naar de stem van gehandicapten. 
Van Zoest vertelt dat er met de aanbevelingen van het SGOA in de ontwerpfase niets 
gedaan wordt, andere prioriteiten winnen telkens. 
Wijk houdt een pleidooi tegen het ´ieder voor zich´ en voor een combinatie van 
belangen. Daarmee zijn de diverse groepen burgers uiteindelijk het best gediend. 
Miskotte gelooft hier niet in: veel straten in Amsterdam worden geherprofileerd. Dan zijn 
er eisen van de tram, de auto, het parkeren, de bomen. Als gevolg van al deze 
deelbelangen worden de trottoirs smaller met alle gevolgen van dien. 
Zaal: het is een kwestie van er rekening mee willen houden. Er is onvoldoende prikkel 
om zich met toegankelijkheid bezig te houden. Wethouders zouden eens in een rolstoel 
moeten gaan zitten. Door de vergrijzing zullen de problemen met toegankelijkheid alleen 
nog maar toenemen. Als er in alle stadsdelen belangengroepen zitten van gehandicapten 
kan de politiek daar niet meer omheen. 
Frankfurther wil kwijt dat we wel op de goede weg zijn, er is wel degelijk het een en 
ander bereikt. 
DMO stelt voor dat er een werkgroep moet worden ingesteld waarin DMO, dRO en 
andere centrale diensten zitting hebben om met elkaar te overleggen wat 
toegankelijkheid moet inhouden en hoe de zaken aangepakt dienen te worden. De SGOA 
verbaast zich over het voorstel, er zijn al veel te veel overleggen en bovendien bestaan 
er al richtlijnen. Ook de zaal vindt het instellen van zo’n werkgroep niet zo’n goed idee, 
aangezien het teveel de associatie oproept van ‘meer praten en weinig actie’. 
Zaal: in Oud-Zuid is een ambtenaar met een gehandicapte meegegaan over straat om de 
knelpunten in kaart te brengen. Vaak hangt het af van één persoon die zich inzet.  
Voorstel voorzitter: als elk stadsdeel een wethouder toegankelijkheid krijgt, die hierop 
kan worden aangesproken en de bevoegdheden heeft om iets te doen, lost dat dan iets 
op? 
Frankfurther meldt dat het Handboek zal worden vertaald naar de situatie van de 
Amsterdamse binnenstad. Hij zegt toe dat bij elk rapport dat gaat over herinrichting zal 
worden gekeken naar de effecten voor de toegankelijkheid voordat het naar de Raad 
gaat. 
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De voorzitter besluit de middag met een korte opsomming van enkele van de gedane 
aanbevelingen:  

- zorg dat duidelijk wordt, wie er over toegankelijkheid gaat, wie je erop kan 
aanspreken (iemand met bevoegdheden) 

- ga verder met de uitwerking van het idee van de G.E.R., 
- maak een centraal meldpunt dat niet alleen klachten verzamelt, maar ook 

reageert, 
- werk aan regelgeving op dit terrein, liefst op landelijk niveau, 
- voorkom dat groepen burgers, gehandicapt of niet, tegen elkaar worden 

uitgespeeld.  
 


