
 

 
 
Het project Frans Halsbuurt is twee keer eerder voorgelegd aan de commissie Puccinimethode: op 

3 oktober 2019 en 14 mei 2020. Beide keren resulteerde dit in een negatief advies. Dit derde advies 

moet gezien worden in de context van die twee eerdere adviezen en zal niet de uitgebreide 

argumentatie en overwegingen van de eerdere adviezen herhalen. De commissie heeft primair 

gekeken in hoeverre het nu voorliggende aangepaste Voorlopig Ontwerp tegemoet is gekomen 

aan de eerdere adviezen en of nu tot een wezenlijk ander advies kan worden gekomen. 

 

De bespreking van het nu voorliggende Voorlopig Ontwerp vond plaats tijdens een gezamenlijke 

zitting van de commissie Puccinimethode en de Centrale Verkeerscommissie, d.d. 10 december 

2020, die geheel gewijd was aan het project Frans Halsbuurt.. Dit advies is gebaseerd op die 

bespreking.    

 

Dit aangepaste Voorlopig Ontwerp  gaat niet langer uit van een erfinrichting. Die erfinrichting, 

waar de commissie Puccinimethode op deze locatie bezwaar tegen had, heeft nu plaats gemaakt 

voor het principe van een autoluwe, groene verblijfsvriendelijke straat. In het huidige ontwerp is de 

Ruysdaelkade uitgewerkt als ‘reguliere’ erftoegangsweg, met een 30 k/m uur regime. De overige 

straten in de wijk zijn uitgewerkt als rechte straten met een minimaal hoogteverschil tussen 

trottoir en rijbaan. Dit wordt een gebied waar de voetganger prioriteit heeft en waar de snelheid 

lager ligt (circa 20 km/uur). Op de kruisingen met de Frans Halsstraat worden ronde pleintjes 

aangelegd en in het midden van elke straat komt een plateau ter plaatse van de huidige bomen 

om de snelheid te remmen. Alle bomen in het gebied worden behouden. 

 

De commissie Puccinimethode is verheugd te zien dat het project het ontwerp heeft aangepast op 

basis van de eerder gegeven adviezen en de daarbij  aangegeven oplossingsrichtingen. De wensen 

van de buurt (lage autosnelheden, veel groen, voldoende fietsparkeerplekken, terrassen, laad- en 

losplekken, etc.) zijn nu vertaald naar ontwerpprincipes die aansluiten bij enerzijds de 

stedenbouwkundige structuur en het cultuurhistorische karakter van de buurt en anderzijds de 

functie van de buurt als ‘gemengde stadswijk’ waar naast een belangrijke woonfunctie ook veel 

voorzieningen gevestigd zijn en grote aantallen bezoekers komen. In algemene zin is de 

commissie Puccinimethode derhalve positief over de opzet van het ontwerp en de overzichtelijke, 

samenhangende uitwerking van het geheel.  

 

 

Advies van de Commissie Puccinimethode 
 

Aan  Reindert Bant 

 

Van  Heiko Miskotte & An-Jes Oudshoorn, secretariaat Commissie Puccinimethode 

  

Naam project  Frans Halsbuurt, derde behandeling 

  

Datum van behandeling 10 december 2020 



  Gemeente Amsterdam  

 Notitie Pagina 2 van 3 

   

Ten eerste is de commissie positief over het gekozen profiel voor de zogenoemde ’20 km/uur 

straten’. Met de ambitie om Amsterdam autoluwer te maken staan we voor een opgave om 

nieuwe profielen te ontwikkelen die de snelheid en het ruimtebeslag van de auto beperken en 

tegelijkertijd aansluiten bij de lange traditie van helder en herkenbaar Amsterdams straatontwerp. 

Het profiel dat nu voorligt voor de Frans Halsbuurt geeft hier invulling aan en kan een basis 

vormen om tot een standaard profiel te komen voor dit type autoluwe straten in het Handboek 

Rood van de Puccinimethode. De commissie vindt het verstandig dat gekozen is voor heldere 

bandenlijnen waarmee een onderscheid ontstaat tussen het wegvak waar auto’s en fietsers rijden 

en de trottoirs, waar de voetgangers voldoende veilige loopruimte hebben. Dit komt de 

leesbaarheid van het profiel ten goede.   

 

De pleintjes op de kruisingen met de Frans Halsstraat zijn vrij ’experimenteel’ maar lijken in 

potentie een goede oplossing voor dit soort situaties in dit soort buurten (autoluw, primaat bij  

voetganger en fietser, behoefte aan veel verblijfskwaliteit). We zijn juist op zoek naar nieuwe 

ruimtelijke oplossingen die rechtdoen aan de tegenwoordige maatschappelijke behoeften en 

bestuurlijke ambities. Deze pleintjes voldoen hier aan en verdienen het in die zin te worden 

aangelegd, in ieder geval als pilot. De commissie is zeer geïnteresseerd hoe ze praktijk werken en 

hoe ze eventueel verbeterd kunnen worden op basis van gebruikerservaringen. 

 

Kijkend naar meer specifieke elementen van het ontwerp is de commissie ten tweede positief over 

de aanpassingen ten aanzien van het groen. De groenvakken zijn verbreed ten opzichte van 

eerdere ontwerpen. Dit resulteert in een betere beheerbaarheid en een meer robuuste, duurzame 

en overzichtelijke inrichting. Hoewel niet alle vakken voldoen aan de minimale maatvoering uit het 

Handboek Groen is de commissie Puccinimethode van mening dat hiermee binnen de gegeven 

context de best mogelijke groeninpassing bereikt is. Derhalve is de commissie akkoord met deze 

afwijking van het Handboek Groen. De ervaringen uit de Frans Halsbuurt kunnen wellicht nieuwe 

inzichten opleveren voor de aanleg van dit type groen in andere woonstraten. Mochten de te 

smalle vakken in de praktijk toch geen succes blijken omdat het groen zich niet gezond en 

duurzaam kan ontwikkelen, dan kunnen de vakken altijd nog omgevormd worden naar een andere 

functie. Aandachtspunt voor de verdere uitwerking is een goed beplantingsplan met daarin 

voldoende wintergroen, zodat de groenvakken jaarrond een verzorgd beeld geven.  

 

Ten derde geeft het project ten aanzien van het verhardingsmateriaal aan dat er nog een aantal 

keuzes op tafel ligt. Ofwel een combinatie van tegels (in het trottoir) en gebakken rode klinkers (in 

de rijloper). Ofwel een combinatie van gebakken rode klinkers (op de trottoirs) en gebakken gele 

klinkers (in de rijloper). Ofwel de rijbaan en het trottoir allebei in gebakken rode klinkers. De 

commissie constateert dat het standaard verhardingsmateriaal voor trottoirs in deze buurt 

conform het beleid de betontegel is. Echter, gezien de opgave om met dit ontwerp de 

verblijfsfunctie te benadrukken, begrijpt de commissie de behoefte om hier gebakken materiaal in 

de trottoirs toe te passen. De commissie geeft het project daarmee de vrijheid om te kiezen voor 

een gebakken materiaal in zowel rijloper als trottoir, indien ook de buurt daar de voorkeur aan 

geeft. Met betrekking tot de toepassing van de kleur geel in de rijbaan heeft de commissie geen 

bezwaar. Het helpt om het onderscheid tussen trottoirs en rijloper op subtiele wijzer extra te 

benadrukken. Dit materiaal is bijvoorbeeld ook al succesvol toegepast op rijbanen op de  

Nieuwmarkt. Het verkleurt door gebruik enigszins, waardoor het harde contrast tussen geel en 

rood gaandeweg afneemt. 
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Wel pleit de commissie ervoor om, indien er gekozen wordt voor geel, dit ook in de Gerard 

Doubuurt door te zetten zodat de samenhang tussen de verschillende buurten in De Pijp 

behouden blijft.  

 

Alles overwegende adviseert de commissie Puccinimethode positief over het aangepaste 

voorlopig ontwerp voor de Frans Halsbuurt zoals dat is voorgelegd. De commissie waardeert de 

inzet van het project om een passende vertaling te maken van de wensen van de buurt naar een 

goed, functioneel, gebruiksvriendelijk en beheerbaar ontwerp dat aansluit op de ruimtelijke 

kwaliteiten en cultuurhistorische waarden van de Pijp. Het past zodoende niet alleen bij de 

standaard voor het Amsterdams straatbeeld zoals vastgelegd in de Puccinimethode maar het zal 

daar ook in worden opgenomen als onderdeel van nieuwe standaardprofielen voor dit soort 

situaties.  

 

Ten overvloede: op de afwijkingen van de huidige standaarden van de Puccinimethode die dit 

ontwerp nog bevat adviseert de commissie positief. Zoals al aangeven zullen een aantal van deze 

afwijkingen binnen afzienbare tijd opgenomen worden in het Handboek Rood, als onderdeel van 

de standaard.  

 

Er van uitgaande dat in de verdere uitwerking en detaillering van het ontwerp gewerkt wordt met 

de standaarden van de Puccinimethode (goten, kolken, banden, etc.), is de commissie 

Puccinimethode akkoord met dit ontwerp en hoeft de uitwerking in de DO-fase niet nogmaals aan 

de commissie te worden voorgelegd. Mochten er -om verkeerskundige redenen of anderszins- 

toch nog significante wijzingen worden doorgevoerd in het ontwerp, dan verwacht de commissie 

dat het project het secretariaat van de commissie betrekt om te bekijken of deze wijzigingen 

voorgelegd dienen te worden aan de commissie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heiko Miskotte & An-Jes Oudshoorn 

Secretariaat commissie Puccinimethode 

 

Dit advies wordt opgenomen in de besluitenlijst van de commissie Puccinimethode 


