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Een ‘gewone’ leeftijdsopbouw laat zich tekenen als een piramide: een brede voet ( geboorten) en een taps 

toelopende vorm eindigend in een punt. Op dit moment is daar geen sprake van. We hebben nu te maken maar 

een ‘bejaardengolf: geen pyramide maar een uitstulping op 2/3de van de piramide . Die uitstulping dijt verder naar 

boven uit als de ‘babyboomers’ (geboortegolf vlak na de 2e Wereldoorlog) de leeftijd van 80-plus bereiken. Door 

betere leefomstandigheden worden mensen ook nog  eens ouder. Honderd jaar worden is al niet meer bijzonder. 

 

Het is dan ook sterk gewenst, zo niet noodzakelijk, om de leefomgeving óók aan te passen aan de ouder wordende 

mens. Op het mobiliteitssymposium van de Ouderen Adviesraad Centrum en de stadsdorpen uit het centrum is het 

voorstel gedaan om een aanjaagteam “Ouderen en openbare ruimte” in te stellen met als doel de mobiliteit van 

deze bevolkingsgroep in het centrum te bevorderen. Het aanjaagteak bewaakt op de eerste plaats dat de openbare 

ruimte voor iedereen, inclusief de ouderen, toegankelijk blijft, maar doet ook aanbevelingen voor verandering van 

beleid op basis van zijn bevingen.  

 

Om de woon- en leefomgeving óók toegankelijk te maken en te houden voor (kwetsbare en slechter ter been 

wordende) ouderen is gebruik gemaakt van het zogenaamd ‘schouwen’ van de buurten.  

 

Voor de schouw in de Plantagebuurt is o.a. gebruik gemaakt van twee ‘tehuizen’ waar ouderen zijn gehuisvest: het 

Occohofje en het Sarphatihuis.  

In totaal zes ouderen hadden zich voor de schouw aangemeld. Helaas hebben vier daarvan zich vlak voor de 

schouw afgemeld.  

De schouw is uiteindelijk gehouden door: 

 Senioren, die mee hebben gewandeld:  2  

 Ruben Groen (gebiedsbeheerder) 

 Huismeester van het Occohofje  

 Jenneke Diepenbroek (OAR-lid en notulist tijdens de wandeling) 

 Huub Zeeman (fotograaf) 

 Carien Stephan (lid Aanjaagteam en organisator van de wandeling) 
 

De groep verzamelde zich in het Occohofje op de Keizersgracht.  

Huismeester Joop zorgde voor koffie met koek, Carien Stephan gaf uitleg over het doel en de invulling van de 

wandeling.  

 

De route die uiteindelijk is gelopen (1,5 uur) was als volgt:  

vanaf het Occohofje de Nieuwe Keizersgracht af richting Weesperstraat, vervolgens oversteken Weesperstraat en 

de Nieuwe Keizersgracht volgen, aan het einde linksom stukje Amstel, vervolgens weer links de Nieuwe Kerkstraat 

in, oversteken Weesperstraat vervolg van de Nieuwe Kerkstraat tot de Roeterstraat. Aldaar de bocht om de Nieuwe 

Keizersgracht op tot het Occohofje.  

Vervolgens is  met één van de senioren en de fotograaf het Alexanderplein geschouwd. 

De bevindingen: 
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 Occohofje: de ingang naar het souterrain naar buiten (Nwe Keizersgracht)  is verlaagd. Bij even niet goed 

opletten kun je je hier lelijk verstappen. Ook als je er alleen maar langs loopt en óók jongeren kan dit gebeuren.  

 

 

Mogelijke oplossing: witte signaal-omlijning als markering 

 

 Kruising Nieuwe Keizersgracht – Weesperstraat: Markering van de rijweg is niet doorgetrokken op de 

fietspaden. Al hoewel dit geen formele oversteekplaats is, kan dit verwarrend zijn en toch als formele  

oversteekplaats worden beschouwd 

 

  
            Markering kan mogelijk worden doorgetrokken op de fietspaden. 
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Geparkeerde fietsen nemen regelmatig hele stoepen in beslag 
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 Weesperstraat: stoplichten 021, 682 en 22. 

Zeer korte groen-fase, voor (langzaam lopende) ouderen te kort om in één keer over te steken. Dit in 

tegenstelling tot de stoplichten 081 en 082 die goed getimed zijn.  

 Weesperstraat: voor boodschappen bij o.a. Albert Hein, Hema, etc. in Jodenbreestr. 

o Verzoek van ouderen: ergens halverwege  Nwe Keizersgracht en Jodenbreestraat (voor boodschappen 

bij Albert Hein, Hema, etc.): een ‘uitrust’bankje.  
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 Nieuwe Keizersgracht voor nr. 74/86: verhoogde stoeprand bij inrit garage 

 

Verzoek: weghalen/egaliseren 

 

 Nieuwe Keizersgracht 24C: Plantenbak voor gedenkplaat, die half op de doorloop van de stoep staat .  

 

 

Verzoek: weghalen  
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        Via stukje Amstel bij de Magere Brug de Nieuwe Kerkstraat in: 

 Nieuwe Kerkstraat 25/27 (tussen Amstel en Weesperstraat): Er is een oprit voor rolstoelers en rollatorlopers 

gemaakt waardoor de stoep behoorlijk scheef ligt voor doorgaande gebruikers. Ook voor rollatorlopers zelf, de 

rollator rijdt dan vanzelf weg en moet door de gebruiker telkens weer recht worden getrokken.  

 

 

 Nieuwe Kerkstraat 65: bij winkel Spar: doorloop op de stoep wordt behoorlijk belemmerd door uitstallingen 

van de Spar, juist bij de fietsenrekken. Bovendien worden niet alle fietsen netjes in het rek gezet (en steken 

daardoor uit) of worden ergens op de stoep op de standaard geparkeerd.   

 

        

       

 

De brievenbus is moeilijk bereikbaar voor 

mensen in een rolstoel 
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         Weesperstraat oversteken bij de stoplichten en vervolgens het laatste stuk van de Nieuwe Kerkstraat 

 Nieuwe Kerkstraat (tussen Weesperstraat en Roeterstraat) 

De ‘tijdelijke”beveiligingsvoorzieningen voor de sjoel worden inmiddels permanent(er)  

o Verzoek: graag wat beter plaatsen ten opzichte van het voetgangerspad. 

 

 

 

 Roeterstraat 2/Sarphatiehuis. Voor het Sarphatiehuis is wat betreft oversteken aldaar slecht te overzien voor 

de bewoners van het huis.  

o Verzoek van bewoners: een zebra op die plaats  

 Alexanderplein 

Een erg onoverzichtelijk kruispunt, veel verkeerstromen (veel fietsers) van alle kanten over een breed terrein. 

Er moet nog eens goed worden nagedacht wat en hoe dit verbeterd kan worden. 

                  

 

 


