
Verkenning
Tijdelijke Touringcarterminal
Duivendrecht

Inhoudelijke discussie

Vertrouwelijke Klankbordgroep De Nieuwe Kern
Gemeente Ouder-Amstel 
16 november 2017 

Peter Heida, Projectleider Touringcarterminal



Locatieverkenning Tijdelijke Terminal

• Amsterdam zoekt een locatie voor het goed faciliteren van Europese 
lijndiensten. Het gaat hier niet over touristenbussen met bestemming 
Amsterdam centrum. Op dit moment versnipperd over de stad zonder 
goed voorzieningen;

• NS station Duivendrecht zeer gunstig: goed bereikbaar voor reizigers met 
OV en goed aangesloten op de snelwegen;

• Collegebesluit 9 november 2016: Ouder-Amstel werkt mee aan onderzoek 
en geeft een aantal voorwaarden mee;

• NS is positief: extra draagvlak voor station en stationsomgeving;

• Onderzoek gedaan in de eerste helft van 2017 in nauwe samenwerking 
tussen Ouder-Amstel, NS en Amsterdam.



Locatiekeuze

• Voldoende ruimte en goed bereikbaar per openbaar vervoer (90% van de 
reizigers komt en gaat per OV) en snelweg (aan- en afrijroutes);

• Sloterdijk, Zeeburg, Diemen, Amsterdam Noord, Duivendrecht en Holendrecht 
zijn met elkaar vergeleken;

• Meeste locaties niet geschikt vanwege inpasbaarheid en/of bereikbaarheid;

• Meeste lijndiensten gebruiken A2. Daarnaast gaat de A10 zuid in verband met 
de verbouwing van Zuidas en Station Zuid-WTC de komende 10 jaar flink op de 
schop. Locatie aan de zuidoostkant van de stad verdient daarom sterk de
voorkeur;

• In Zuidoost is ook Holendrecht verder onderzocht. Lastige combinatie met
busstation, afstand tot centrum, gebrek aan ruimte en hoofdtracé kabels en 
leidingen maken deze locatie zeer complex en kostbaar;

• Locatie bij NS station Duivendrecht gunstig: veel beter bereikbaar met openbaar 
vervoer (metroverbinding en spoor in vier richtingen), goede aansluiting op A2, 
aanwezigheid P&R, inpasbaar in planontwikkeling De Nieuwe Kern (tijdelijke 
variant)



Station Duivendrecht en omgeving

In eerste instantie P+R locatie onderzocht. Op verzoek van NS en Ouder-Amstel 
later verschoven naar Gronddepot locatie. P&R locatie is toekomstige entree naar 
woongebied, gronddepot locatie is beoogd werk/kantorengebied. Ternminal is 
daar beter inpasbaar

Gronddepot P&R



Huidige situatie P&R / Eurolines. Weinig kwaliteit openbare ruimte, matig beheer 
en geen voorzieningen. Ambitieniveau nieuwe terminal ligt nadrukkelijk hoger. 
Eurolines gaat onderdeel maken van de nieuwe terminal, huidige situatie 
verdwijnt.



Wat kan het betekenen voor het gebied?

Een goed uitgevoerde terminal draagt bij aan:
• Een beter gebruik van station Duivendrecht;
• Een verbetering van de sociale veiligheid;
• Openbare ruimte rondom het station wordt verbeterd;
• Placemaking: De Nieuwe Kern op de kaart, het eerste begin wordt gemaakt;
• Bijdrage aan duurzaamheid in het gebied;
• Bijdrage aan Metropool Regio Amsterdam.

Maar ook terechte vragen:
• Wat voor reizigers komen er op af? En wat voor effect heeft dat op de 

sociale veiligheid?
• Hoe zit het met luchtkwaliteit en de afwikkeling van verkeer?
• Past het wel in de plannen voor De Nieuwe Kern?
• .......



Achtergrondinformatie



Wat houdt het in?

• Doelgroep: internationale lijndiensten naar Europese steden. Dus niet: reguliere 
toeristenbussen t.b.v. Amsterdam centrum;

• Bedrijven zoals Eurolines, Flixbus, Ouibus en zon- en sneeuwreizen;

• Kwaliteit bieden aan reizigers, touringcaroperators en omgeving;

• Perrons / horeca / droge wachtruimte / toiletvoorzieningen / ticketdesks / 
reizigersinformatiesysteem / terminal beheerorganisatie

Touringcarterminal Hamburg Touringcarterminal Hannover



Aantallen en tijden
• 10 perrons voor internationale lijndiensten, 3 flexibele plekken voor zon- en 

sneeuwreizen;

• Tussen 07:00 uur en 23:00 uur ’s operationeel, beperkte piekmomenten;

• Circa 130 tot 160 bussen per dag (circa 8 tot 10 bussen per uur, vergelijkbaar 
met lijn 41);

• 2640 tot 3260 passagiers per dag. (ter vergelijking: nu 14.447 reizigers per dag 
via Station Duivendrecht);

• Het aantal zon- en sneeuwreizen is sterk seizoensgebonden.



Randvoorwaarden en aandachtspunten



Belangrijke randvoorwaarden Ouder-Amstel

Voorwaarden gemeente Ouder-Amstel (collegebesluit 9 november 2016):
• Goede langzaam verkeer verbinding van de terminal naar het Arenagebied;
• Duurzaamheid als integraal onderdeel van het project;
• Meervoudig ruimtegebruik;
• Sociale Veiligheid en beheer openbare ruimte.

Extra vragen:
• Invloed op luchtkwaliteit?
• Verkeer aantrekkende werking?
• Overig….?

Deze randvoorwaarden en aandachtspunten zijn meegenomen in de verkenning 



1. Langzaam verkeer verbinding Arena

• Was gekoppeld aan eerdere beoogde locatie P&R;

• Investering nu gericht op langzaam verkeer verbinding tussen terminal en 
station Duivendrecht;

• Een goede verbinding tussen terminallocatie en het station is essentieel 
onderdeel van dit plan.



• Overkapping biedt uitstekende mogelijkheden voor plaatsen van zonnecellen;

• Tijdelijke terminal leent zich goed voor circulair en/of modulair ontwikkelen;

• Terminal biedt op verschillend manieren ruimte voor waterberging

• Duurzaamheid breed opvatten: betekent ook sociale veiligheid, kwaliteit van 
openbare ruimte en een gebouw met hoogwaardige uitstraling.

2. Duurzaamheid



3. Meervoudig ruimtegebruik

▪ Op de terminal zelf geen mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik;

▪ Na de tijdelijke periode is de locatie geschikt om te ontwikkelen als werk- of 
kantoorlocatie, al dan niet met een inpandige touringcarterminal.

definitief

tijdelijk
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4. Sociale veiligheid en beheer

Van belang voor Ouder-Amstel + NS + Amsterdam + operators

Samenstelling reizigers
• Duidelijke marktontwikkeling naar comfort en kwaliteit;
• Concurrent voor internationaal reizen met de trein;
• Type reizigers:

- Nadruk op studenten en jonge werkenden;
- Individueel of in kleine groepen, weinig grote groepen; 
- In toenemende mate toeristen;

• NS, Eurolines en Flixbus geven aan dat er zich geen incidenten voordoen. 

Advies veiligheidsexpert: huidige situatie heeft veel ‘onveilige’ kenmerken
• Verlichting van de stationsweg functioneert zeer matig;
• Slechte afwatering fietspaden;
• Veel onoverzichtelijke plekken rondom gronddepot;
• Lage kwaliteit van de openbare ruimte en routes.

+ zeer onwaarschijnlijk dat reizigers in de oude kern van Duivendrecht terecht komen 







Aanbevelingen veiligheidsexpert

De terminal én de omgeving is goed ‘sociaal veilig’ te maken. De terminal kan 
bijdragen aan een verbetering van de huidige situatie.

Noodzakelijke maatregelen:
1. Stel een ‘voorpleinconvenant’ op met alle eigenaren;

2. Trek de watergang rondom de terminal door, dit zorgt voor duidelijk in- en 
uitgangen en een goed beheersbaar gebied;

3. Herinrichting van de route naar het stations en het Stationsplein:
- openheid en zicht;
- verlichting op de juiste manier geregeld;
- eenheid en kwaliteit van materiaalgebruik

4. Terminalbeheer:
- 24 uur aanwezigheid van beheerders;
- beheerders zorgen voor schoon, heel en veilig;
- werkgebied van beheerders is de terminal én omgeving;
- beheerders zijn het eerste aanspreekpunt en schakelen indien nodig hulpdiensten in; 
- cameratoezicht.



Wat is het effect op de bereikbaarheid? 

• Nu circa 15.000 auto’s per dag op de Holtenbergerweg (per uur 625);

• Gelijkmatig over de dag verdeeld, 130 tot 160 bussen per dag (per uur 8 á 10);

• Verkeerskundige analyse van 2016: niet of nauwelijks invloed op de 
bereikbaarheid gezien het relatief lage aantal ten opzichte van het totaal en 
het ontbreken van een ‘spits’;

• Eurolines: bedrijfsvoering wordt niet beïnvloed door evenementenverkeer.



Wat betekent het voor de luchtkwaliteit?

• Lange afstandsbussen zijn bijna altijd Euroklasse V of VI. Deze bussen 
mogen gewoon de milieuzone van Amsterdam binnenrijden;

• De milieuzone leidt niet tot verplaatsing van oude, vervuilende bussen 
naar de rand van de stad;

• Een milieu eis stellen voor het gebruik van de terminal kan een goed 
middel zijn om te garanderen dat de operators schone bussen inzetten.

• Huidige concentratie stikstofdioxide in het gebied bedraagt minder dan 35 
μg/m³ (bron: Nationale Monitoringstool);

• Het aantal bussen en de mate van uitstoot leidt niet tot significante 
verslechtering van de luchtkwaliteit in het gebied;



Cijfers luchtkwaliteit – analyse 

• Onderzoek TNO invloed van bussen op specifieke locaties
• Prins Hendrikkade: per dag 3300 bussen Euro V
• Leidt per dag tot een verhoging van de NO2-concentratie van ongeveer 

+3,1 µg/m3 op de Prins Hendrikade

Doorberekening naar Touringcarterminal Duivendrecht
• Bijdrage 160 bussen Euro V: ongeveer +0,15 µg/m3

• Bijdrage 160 bussen Euro VI: ongeveer +0,03 µg/ m3

• Europese norm NO2: 40 µg/m3 

• Exacte waardes op de Stationsweg niet bekend maar zitten ruim onder de 
norm (tussen schatting rond de 30 µg/m3)

• 160 bussen 0.075% van de maximaal toegestane NO2-concentratie.



https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-
vervoer/vliegen-of-ander-vakantievervoer/

Reizen per touringcar minst 
belastende vorm van reizen

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/vliegen-of-ander-vakantievervoer/


Het locatieonderzoek



Het gebied

Gronddepot P&R

Station
Duivendrecht



Uitwerking op de voorkeurslocatie

Verkeerscirculatie voor bussen met de minste impact op gebied. Geen extra
infrastructuur nodig. Inrijden via busbaan, uitrijden via Stationsweg. Daardoor 
geen kruisende bussen.



Uitwerking op de voorkeurslocatie

Insteekperrons verdienen de voorkeur met het oog op veiligheid. Inladen op 
perrons aan de zijkant van de bus. Reizigers wachten in wachtruimte en/of bij 
horecapunt. Geen kruisende bewegingen reizigers / bussen. Watergang rondom 
Terminal zorgt voor waterberging en beheersbaarheid bezoekers (noordelijke 
watergang is bestaand).



Huidige situatie voorkeurslocatie



Hoe kan het er uit zien?

Exacte architectuur is pas aan de 
orde bij de uitwerking. Voorbeeld 
is een eerste idee
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