
de Onderdoorgang

Het mooiste fiets- en voetpad van de wereld



Openbare onderdoorgang was voorwaarde voor bouw museum



1999: 

na 1,5 jaar gesloten passage eindelijk weer open 

Stadsdeel Zuid trakteert de fietsers



2000: cadeau voor NL €200mln voor vernieuwing Rijksmuseum

2001:  Cruz en Ortiz winnen ontwerpwedstrijd



Trapgat in onderdoorgang, dat geeft problemen:



2003: het wordt duurder , € 272,5 mln



2004:

RdO: 

10 duizend handtekeningen

Deelraad: 

Ontwerp een ingang buiten de 

openbare ruimte van passage

Museum: 

andere trappen kan niet en hoeft niet, 

trapgat én fietsers én voetgangers kan 

prima samen



2004 politiek en comité willen geen trapgat



1-2-2004: de passage gaat dicht, voor maximaal 4 jaar



2004: AO ontwerp: de Cuypersvariant



2005 

Stadsdeel in RAK: 

geen trapgat in passage, 

Uit het RAK

4.3.4 Voorschriften inrichting Passage

Het ontstaan van een kritische veiligheidssituatie in de Passage dient te 

worden tegengegaan door een inrichtingsplan dat zoveel mogelijk 

gedimensioneerd is op het adequaat verwerken van piekbelastingen. 

….

…zijn onder meer de volgende voorschriften van kracht bij het ontwerp 

van een inrichtingsplan voor de Passage:

1. Een traditionele wegindeling met een geleed profiel, waarbij de 

voetgangers zich langs de gevels bewegen en het rijverkeer zich 

concentreert rond de lengteas van de middenbeuk.

2. De trottoirs in de beide zijbeuken dienen minimaal 4.60 m breed 

(zie 4.3.5) te zijn en tussen de kolommen te worden doorgetrokken tot 

aan de trottoirbanden die in de middenbeuk het fietspad begrenzen. Op 

deze manier kunnen voetgangers en fietsers elkaar zien. Dit is nodig 

om schrikreacties bij zowel fietsers als voetgangers te voorkómen.

3. De breedte van het tweerichtingen fietspad in de middenbeuk kan 

variëren tussen minimaal 5.00 meter en maximaal 6.00 meter, 

afhankelijk van een nader onderzoek zoals onder punt 6 wordt 

gevraagd. (zie 4.3.5). 

….





2005

Trapgat op ware grootte, maar vooral de ramen trekken mensen



Mei 2005



12-5-2005: 

Hiltonhotel









Zomer 2009









2011 Pijbes:

Discussie over fietsen is 

uit de vorige eeuw.

Het wordt te druk in de 

passage en…

de scooters





april 2012:

DTV rapport: 

veiliger als fietsers omrijden

Stadsdeel Zuid: 

fietsers moeten omrijden

Fietsersbond en RdO:

rapport maakt fouten, fietsen door passage is veiliger

Conflict nummer

Conflict partijen 

Conflict richting 

Potentiële letselernst 

Kwalificatie Conflictpotentie

1 fiets - fiets ►▲ II III

2 fiets - fiets ►▲ II III

3 fiets - auto ►▲ IIII IIII

4 fiets - auto ►▲ IIII IIII

5 fiets - tram ►▲ IIIII III

6 fiets - tram ►▲ IIIII III

7 fiets - fiets ►▲ II II

8 fiets - fiets ►▲ II II

9 fiets - fiets ►▲ II II





Juli 2012

Wethouder Wiebes en grote 

meerderheid van gemeenteraad kiezen 

voor fietsen door de onderdoorgang.

(eerste maand nog niet)



2013 eerste maand 

nog geen fietsers





12-5-13







13 mei 2013










