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Boulevard voor cultuur, onderwijs, w

De Weesperstraat was voor de
Tweede Wereldoorlog het cen-

trum van de Weesperbuurt. De Wees-
perstraat was een straat met wonin-
gen, winkels en bedrijven, vergelijk-
baar met de Utrechtsestraat en vormde
een belangrijk onderdeel van de Joden-
buurt. De oorlog en de daarop volgen-
de stedenbouwkundige “Wederop-
bouw” hebben het karakter van de
straat voorgoed veranderd. Als je foto’s
van de vroegere en huidige Weesper-
straat vergelijkt is nauwelijks voor te
stellen dat het afbeeldingen zijn van
dezelfde straat. 

De Weesperstraat is nu een verkeers-
ader waar dagelijks een grote hoeveel-
heid gemotoriseerd verkeer doorheen
rijdt. Dit brengt allerlei problemen
met zich mee: ernstige luchtverontrei-
niging, geluidsoverlast, verkeersonge-
lukken en een onprettig verblijfskli-
maat. De straat is, op auto’s na, vaak
uitgestorven, vooral ´s avonds. Verder
is de Weesperstraat, vroeger het cen-
trum van de buurt,  nu een barrière die
voor voetgangers en fietsers moeilijk te
passeren is. De straat splitst de Wees-
perbuurt in tweeën. De buurt is onder-
deel van de grachtengordel (en dus
van de Werelderfgoedlijst), maar dit
zou je vergeten als je in de straat loopt.

Boulevard voor cultuur, onder-
wijs, wonen en ondernemen

De Weesperstraat zou door een andere
inrichting een prachtige groene boule-

vard kunnen worden,  het centrum
van een economisch florerende Wees-
perbuurt. Een van de weinige echte
boulevards van Amsterdam. Vier the-
ma’s spelen hierbij een rol: 

Cultuur
In en rond de Weesperbuurt ligt een
groot aantal culturele trekpleisters: de
Hermitage, Artis, Carré, de Hortus Bo-
tanicus, het Verzetsmuseum, het Joods
Historisch Museum, het Muziek-
theater, de Portugees-Israëlitische Sy-
nagoge, etc. Jaarlijks bezoeken onge-
veer 4 miljoen mensen deze culturele
instellingen. De wijk heeft mooie
groengebieden, en er liggen enkele van
de mooiste stukken gracht van Am-
sterdam. Alle deze locaties liggen op
loopafstand van elkaar en het gebied
zou een groen museumkwartier kun-
nen worden. De barrière die de Wees-
perstraat vormt draagt niet bij tot deze
ontwikkeling.

Onderwijs 
In en rond de Weesperbuurt liggen
drie grote onderwijscomplexen:  het
Roeterseiland (Universiteit van Am-
sterdam), de Amstelcampus aan het
Rhijnspoorplein (Hogeschool van
Amsterdam) en de gebouwen  van  de
Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten op en rond het Mr. Visser-
plein. In de nabije toekomst zullen

hierdoor dagelijks zo’n 50.000 studen-
ten in de buurt te vinden zijn. Dit bete-
kent dat er behoefte is aan meer ruim-
te voor fietsers en aan  economische
activiteiten gerelateerd aan studenten
en onderwijs: winkels, horeca, ruimte
voor start-ups voor de creatieve indus-
trie en de  kennisindustrie etc. 

Wonen
De Weesperbuurt is een aantrekkelijk
woongebied. De buurt heeft ca. 2500
woningen met zo’n 5000 bewoners.
Als je door de Weesperstraat loopt, zou
je bijna vergeten dat ook daar mensen
wonen. Toch wonen er ongeveer 1000
mensen, in de studentenflat, het Ce-
rescomplex, aan het Jonas Daniel Me-
ijerplein en aan het Weesperplein. 

Ondernemen
Met 5000 vaste bewoners, dagelijks
50.000 studenten en jaarlijks
4.000.000 toeristen is er een draagvlak

Op zondagmiddag 13 oktober a.s.
vindt in de Weesperstraat een
cultureel evenement plaats. De straat
wordt een feestelijke boulevard,  waar
je kunt wandelen, spelen, eten,
drinken, dansen en genieten van
muziek, theater, tentoonstellingen,
workshops een straatparade. Een
groot aantal personen en organisaties
uit de Weesperbuurt en de Plantage
neemt deel aan dit buurtfestival. Doel
van het evenement is te laten zien dat
de Weesperstraat, die nu een grauwe
verkeersader is, een boulevard met
allure kan worden, het levendige
centrum van de Weesperbuurt.  
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, wonen en ondernemen

voor allerlei vormen van economische
activiteit. Hotels,  café’s eetgelegenhe-
den, boekwinkels, kunsthandel, ruim-
te voor start-ups voor de creatieve en
kennis-industrie, fietsenreparatie en
–verhuur, etc.

Zondagmiddag 13 oktober:
de Weesperstraat van Morgen  
Op zondagmiddag 13 oktober willen

buurtbewoners een groot straat-eve-
nement organiseren. Samen met
buurtorganisaties, bewonersgroepen,
kunstenaars, ondernemers, culturele
instellingen en onderwijsinstellingen
laten we zien hoe je de verkeersader
omtovert in een Grote Groene Boule-
vard. 

Een groot aantal plannen wordt op
dit moment voorbereid. Enkele voor-
beelden:  

– Parade van innovatief vervoer: aero-
dynamische-, lig-, bak-, zeilfietsen,
vervoermiddelen op niet-fossiele
brandstoffen.

– Optredens, voorstellingen en muzi-
kale parades door drumbands, fan-
fares en dansgroepen.

– Poppenkast, kinderspeelplekken,
springkussens.

– Modeshow met ‘plantaardige kle-
ding’, door buurtkunstenaars en
studenten van AMFI.

– Wegdekateliers: kunstenaars, scho-

lieren en bewoners verbeelden hun
ideale boulevard

– Fototentoonstellingen over heden
en verleden van de twee straten

– Presentaties op het gebied van duur-
zaamheid en gezonde lucht met en
door politici, onderzoekers, onder-
nemers en buurtbewoners.

– Eten en drinken door buurtonder-
nemers, markten door onderne-
mers en buurtbewoners.

Op dezelfde dag, zondagmiddag 13
oktober, organiseert een samenwer-
kingsverband van diverse groepen
en instellingen in Amsterdam Oost
een vergelijkbaar evenement in de
Wibautstraat. Op deze manier ont-
staat een cultureel evenement, De
Groene Boulevard, dat zich uitstrekt
van het Mr Visserplein tot de Parool-
driehoek. 

Met dit evenement hopen we te la-
ten zien dat de Weesperstraat een heel
andere straat kan worden: een boule-
vard voor cultuur, onderwijs, wonen
en ondernemen. 

Een boulevard die weer een eenheid
maakt van de Weesperbuurt en daar-
mee een impuls geeft aan sociale sa-
menhang, leefbaarheid en economi-
sche en culturele vitaliteit van de
Weesperstraat en Weesperbuurt.

Een boulevard die een onderdeel is
van de grachtengordel en daarmee de

culturele identiteit van de Weesper-
buurt herstelt.

Een boulevard die een onderdeel is
van het “Groene Museumkwartier” en
daarmee een impuls geeft aan toeris-
me, culturele activiteiten en de creatie-
ve industrie.  Een boulevard met min-
der rijbanen voor autoverkeer en meer
ruimte voor fietsers, wandelaars, toe-
risten en winkelende mensen. Een
boulevard met gezonde lucht, die ie-
dereen veilig kan oversteken en waar
kinderen veilig kunnen spelen.

We nodigen alle bewoners en bezoe-
kers van Plantage- en Weesperbuurt
uit om deel te nemen aan dit festival.
Als bezoeker, als organisator van een
activiteit, of als medewerker voor
hand- en spandiensten. Iedereen die
een bijdrage wil leveren is van harte
welkom. Begin oktober hopen we het
definitieve programma in een boekje
en op onze website bekend te maken.
Bezoekers kunnen dan hun eigen rou-
te langs de activiteiten in de straat uit-
stippelen. Een route die een indruk
geeft van wat de Weesperstraat van
morgen kan zijn: een gezellige, leven-
dige stadsstraat, een groene boulevard
met allure! 

Voor meer informatie:
Bert van de Wiel, 06 - 42 85 25 92
Cliff van Dijk, 06 - 20 58 36 77
weesperstraatvanmorgen@gmail.com
www.weesperstraatvanmorgen.nl

Straatevenement De Groene Boulevard 
Plaats: van Mr Visserplein tot Parooldriehoek  
Datum: zondagmiddag 13 oktober 
Tijd: 13:00 – 17:00 uur.
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