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 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Met de toenemende verdichting van de stad en de ambities op gebied van mobiliteit, 

duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid wordt ruimte schaarser. Met de Smart Mobility Hub 

anticipeert gemeente Amsterdam op deze opgave en geeft het dus ruimte aan een groeiende 

metropoolregio, maar draagt het ook bij aan een duurzame, bereikbare, leefbare, complete, 

inclusieve en gezonde leefomgeving. De Smart Mobility Hub zal diverse bestaande parkeer- en 

mobiliteitsvoorzieningen clusteren in één gebouw, waardoor er o.a. ruimte ontstaat voor 

gebiedsontwikkeling. Daarnaast zal de mobiliteitshub ook ruimte bieden voor nieuwe stedelijke 

mobiliteitsopgaves die op zichzelf moeilijk, niet, of tegen hoge kosten oplosbaar zijn. De SMH 

voorziet in meervoudige inzet van de parkeercapaciteit voor evenementen, 

kantoorabonnementen, fietsers, park & ride, kiss & ride, touringcars en laadvoorzieningen voor 

zero-emissievervoer.  

 

Het gebouw biedt op het dak ruimte voor een aantrekkelijk en zeer divers openbaar toegankelijk 

sportpark. Met het toekomstige sportpark van AFC Ajax (de nieuwe toekomst), het sportpark op 

het dak, urban sports en de sporthallen Strandvliet bij de Smart Mobility Hub zal dit gebied één 

van de belangrijkste sportclusters van de metropoolregio worden met regionale betekenis. De 

locatiekeuze voor dit cluster is niet alleen ingegeven door de uitstekende bereikbaarheid voor 

sporters en bezoekers van de voorzieningen. De beoogde locatie, gelegen aan de noordzijde van 

Johan Cruijff ArenA, is buiten evenementen, op dit moment verlaten en sociaal onveilig. De 

diversiteit aan sportvoorzieningen op deze unieke locatie draagt tevens bij aan de gezondheid van 

(toekomstige) inwoners. De combinatie van voorzieningen zal dus niet alleen resulteren in 

ruimtewinst, maar ook in een leefbaarder, gezonder en veiliger gebied.  Daarnaast draagt dit bij 

aan de betekenis en een positief imago van het gebied. 

 

In de plint van het gebouw zijn diverse maatschappelijke en commerciële voorzieningen, 

waaronder een hiphopcentrum en een hostel welke in koude periodes inzetbaar is als opvang t.b.v. 

winter-/kouderegeling. De commerciële voorzieningen dragen bij aan een sociale veiligheid en 

verlevendiging van het gebied, maar voorzien ook in de behoeftes, gemak en comfort van de 

bezoekers en reizigers van de SMH als overstappunt en sportpark. 

 

De SMH is voorwaardelijk voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (ca  5.000 woningen, en 

250.000 m2 commercieel vastgoed). Door middel van de SMH wordt ruimte, sport- en 

mobiliteitsvoorzieningen gecreëerd voor deze gebiedsontwikkeling en wordt het parkeren voor 

evenementen aan deze zijde van evenementengebied ArenAPoort geclusterd.  
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Figuur 1. Stedenbouwkundige visie van De Nieuwe Kern zuid; De SMH (midden) gelegen tussen JC ArenA en (rechts) de 

toekomstige woonwijk van De Nieuwe Kern (bron: concept Beeldkwaliteitsplan SMH, Ruimte & Duurzaamheid, 

gemeente Amsterdam). 

 

De projectlocatie van de Smart Mobility Hub is gelegen in gemeente Ouder-Amstel en 

gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern (exploitatiegebied De Nieuwe Kern zuid). De gronden zijn in 

eigendom van gemeente Amsterdam. Gemeente Ouder-Amstel is bevoegd gezag. 

1.2 Aanleiding 

Achtergrond van de Internationale Touringcarterminal 

Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een nieuwe tijdelijke 

touringcarterminal (afk. ITT) bij station Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) voor het 

afhandelen van internationale lijn-, zon- en sneeuwdiensten. Na een intensieve zoektocht is het 

stationsgebied van Duivendrecht als voorkeurslocatie gekozen en overeengekomen met 

gemeente Ouder-Amstel en grondeigenaar NS. De beoogde locatie van de ITT is tijdelijk 

beschikbaar, biedt aansluiting op OV t.b.v. voor- & natransport en goede aansluiting op het 

rijkswegennet (A9, A10 en A2). Het Voorkeursbesluit (Nota van Uitgangspunten) voor ITT 

Duivendrecht is in het voorjaar van 2020 vastgesteld door de raad van Amsterdam 

Voorwaarden van gemeente Ouder-Amstel 

Toen gemeente Amsterdam met het voorstel kwam voor de omgeving station Duivendrecht als 

locatie voor deze tijdelijke ontwikkeling heeft de raad van Ouder-Amstel vijf voorwaarden gesteld:  

1. Een goede bijdrage aan de langzaam verkeer verbinding van de tijdelijke terminal naar 

het Arenagebied;  

2. Meervoudig ruimtegebruik;  

3. Duurzaamheid als integraal onderdeel van het ontwerp;  

4. Goede sociale veiligheid;  

5. Goed organiseren van het beheer openbare ruimte.   
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In januari 2018 heeft het college van Ouder-Amstel besloten akkoord te gaan met verdere 

uitwerking van de plannen, mits de voorwaarden die in 2016 door de Raad meegegeven zijn, goed 

worden verwerkt in de plannen én de terminal in goede samenhang met de planvorming van DNK 

ontwikkeld wordt. 

Beperkingen van de locatie Duivendrecht 

Vanwege de beoogde gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern zal de ITT voor maximaal tien jaar op 

deze locatie kunnen blijven. Daarnaast is er geen basis infrastructuur beschikbaar; de gehele 

terminal, inclusief perron, zal dus nieuw en demontabel gerealiseerd dienen te worden. De 

verwachte investering bedraagt circa € 11 mln, af te schrijven in 10 jaar. De gelimiteerde ruimte 

van de gekozen locatie beperkt ook de mogelijkheden voor het bufferen van touringcars en het 

kiss & rideverkeer. Gemeente Ouder-Amstel verleent onder vooraf bepaalde voorwaarden (zie 

boven) medewerking aan het project, maar ziet ook toe op een verantwoorde inpassing van d e ITT 

als gevolg van zorgen van omwonenden. De zorgen betreffen met name de mogelijke overlast van 

de reizigersstromen op de oude dorpskern van Duivendrecht. 

Bijstelling van verkeersstromen 

De zorgen bij de gemeente Ouder-Amstel namen toe toen bleek dat de te verwachten 

passagiersstromen veel groter bleken dan aanvankelijk aangenomen. n november 2020 kwam de 

gemeente Amsterdam bij de uitwerking van de plannen voor de tijdelijke ITT bij station 

Duivendrecht tot de conclusie dat met een te lage bezettingsgraad was gerekend waardoor het 

aantal passagiers per jaar ruim driemaal hoger uitkomt dan eerder geprognosticeerd (van 1.2 

miljoen naar ca 4 miljoen) en het aantal touringcarbewegingen zou verdubbelen.  

Het voorlopig ontwerp van de tijdelijke ITT kon deze aantallen wel opvangen, maar voor het 

bufferen van de bussen en de kiss & ride was nog geen oplossing gevonden. Ook de gestelde 

randvoorwaarden vanuit gemeente  Ouder-Amstel waren gebaseerd op de oude capaciteitscijfers 

en zullen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. 

Smart Mobility Hub als alternatief 

In het afgelopen jaar is de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub concreter geworden. In 

navolging van het Voorkeursbesluit (gemeenteraad, september 2020) is het Programma van 

Eisen, het Voorlopig Ontwerp opgesteld en het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld door het 

colleg van gemeentee Ouder-Amstel (2021). De SMH vervangt o.a. de huidige 

evenementenparkeerterreinen, waarmee er ruimte wordt geboden voor de gebiedsontwikkeling 

De Nieuwe Kern.  

 

De voorziene capaciteit van de SMH is fors; ongeveer 2.200 voertuigen, grotendeels flexibel 

inzetbaar voor (evenementen-)parkeren, taxiverkeer, kiss & ride, logistiek en groepsvervoer 

(bussen) voor concerten of wedstrijden. De SMH is dus in basis geschikt voor touringcars en grote 

stromen van reizigers, mits dit niet te koste gaat van de vereiste piekcapaciteit t.b.v. 

evenementen. Het dubbel c.q. flexibel gebruik van de parkeercapaciteit is een belangrijke pijler 

van het hubconcept, waarbij de verschillende vormen van gebruik niet mogen conflicteren. De 

SMH is dus in basis geschikt voor de afhandeling van touringcars en grote bezoekersstromen. 

Daarnaast biedt de (omgeving van) SMH goede secundaire voorzieningen voor zowel de reizigers 

als touringcarmaatschappijen. 
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Verkenning SMH  en aanvullende voorwaarden 

In het voorjaar 2021 is een korte verkenning uitgevoerd in hoeverre de SMH als alternatieve locatie 

voor de ITT bij Duivendrecht zou kunnen dienen. De resultaten van deze verkenning gaven 

aanleiding om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de SMH. Belangrijk voor dit 

onderzoek zijn de voorwaarden die Ouder-Amstel stelt aan de ontwikkeling van de ITT. De eerder 

benoemde voorwaarden van gemeente Ouder-Amstel blijven van toepassing op locatie SMH, 

maar dienen aangevuld te worden voor deze locatie. SMH zou goede invulling kunnen geven aan 

de eerder gestelde en aanvullende randvoorwaarden van gemeente Ouder-Amstel. Voor de 

locatie SMH stelt Ouder-Amstel de volgende aanvullende voorwaarden;  

1. Het combineren van de ITT in de SMH mag niet ten koste gaan van, of beperkend zijn 

voor de kernfunctie van de parkeerruimte in de SMH: evenementenparkeren.  

2. Net als bij de locatie bij station Duivendrecht is het “vestigen” van de touringcarterminal 

in de SMH een tijdelijke oplossing.  

3. De tijdelijke touringcarterminal mag (ook in de SMH) de beoogde ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern aantoonbaar op geen enkele wijze frustreren.  

4. Gemeente Amsterdam dient te zorgen voor een locatie voor het (lang) bufferen van 

touringcars waardoor zeker gesteld wordt dat dit niet op of in de directe nabijheid van het 

station plaatsvindt (en de touringcars ook niet zelf gaan zoeken of ‘zwerven’ door het 

gebied op zoek naar een bufferplaats).  

1.3 Doel van dit onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de haalbaarheid van de tijdelijke inpassing van de 
ITT in de SMH, waarbij alle aandachtspunten en randvoorwaarden uit de eerste verkenning 
beschouwd worden (e.g. verkeerstechnisch, ruimtelijk-juridisch, milieu, brand- & vluchtveiligheid, 

exploitatie, financieel, etc.). Het onderzoek dient als basis voor de besluitvorming over de 
mogelijkheid en wenselijkheid om de ITT tijdelijk in te passen in de SMH. 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd door gemeente Amsterdam en gemeente Ouder-Amstel. De 
gemeentes zijn in deze studie ondersteund door adviesbureaus Ecorys, Goudappel, 
RoyalHaskoningDHV en architectenbureau cepezed. 
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Figuur 2. Overzicht van oorspronkelijke en alternatieve locatie van ITT. 

 

1.4 Doel van dit document 

Dit document is het verslag van het nadere onderzoek naar de inpassing van de ITT in de SMH. In 

dit verslag worden de resultaten van de inpassingsstudie weergegeven aan de hand van de 

volgende onderwerpen/criteria; 
1. Ruimtelijke inpasbaarheid 

2. Verkeer & bereikbaarheid 

3. Openbare orde & veiligheid 

4. Juridisch-planologische inpasbaarheid 

5. Beheer, eigendom & exploitatie 

6. Maatschappelijk-economische kosten & baten 
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 Ruimtelijke inpasbaarheid 

2.1 Inleiding 

Een belangrijke vraag voor het haalbaarheidsonderzoek is in hoeverre de ITT ruimtelijk inpasbaar 

is in de SMH. Een goede inpassing van de ITT vergt ruimte voor halteerplekken, verkeersruimte, 

loop- en wachtgebieden voor passagiers, maar ook voor ondersteunende (reizigers-

)voorzieningen zoals servicebalies, toiletten, e.d.. Daarbij dient de primaire functie van de SMH 

logischerwijs geborgd te blijven; de efficiënte en veilige afwikkeling van grote verkeersstromen 

evenementenbezoekers, kiss & ride, taxi, aanvullend openbaar vervoer en park+ride.  

2.2 Mogelijkheden dubbelgebruik 

De SMH biedt in basis plek aan 30 tot 35 halteerplekken voor touringcars en zes laadlocaties voor 

zero emission zware voertuigen (bussen, touringcars of vrachtwagens). Bij evenementen met veel 

groepsvervoer kan deze capaciteit worden opgeschaald naar 80 tot 90 touringcars. Vanwege deze 

capaciteit is de SMH ontworpen op grote groepen bezoekers, tot wel 7.500 personen gelijktijdig.  

 

Evenementen zorgen voor een grote piekdrukte aan bezoekers in de avonden. Vanwege deze 

piekdrukte heeft de SMH met het huidige programma gedurende de dagsituatie overcapaciteit. 

De touringcarvoorziening zal deels dubbel gebruikt worden als laadlocatie voor zware elektrische 

voortuigen (bussen en stadslogistiek), maar vanwege de relatief beperkte behoefte zijn hiervoor 

zes plekken gereserveerd.  

 

Gedurende de dagsituatie is er dus voldoende ruimte voor internationale touringcars, inclusief 

bufferplekken. Tijdens grote evenementen (na 19.00 uur) is deze ruimte niet beschikbaar. Dit is de 

belangrijkste beperking van de SMH voor internationale touringcars. Gedurende de avonden is 

weliswaar minder touringcarverkeer, toch zal voor die momenten een alternatieve locatie 

benodigd zijn. In afstemming met het programma Touringcars van gemeente Amsterdam is het 

voorstel om voor alle avonden (na 19.00) of avonden met grote evenementen of twee of meer 

gelijktijdige evenementen in de Ziggo Dome en JC ArenA (één à twee avonden per week) een 

alternatieve locatie in te zetten.  

Uitwijklocatie 

Al eerder is in opdracht van Programma Touringcars onderzoek gedaan naar mogelijke 

uitwijklocaties. Uit dit onderzoek van Goudappel is het OV-knooppunt Gaasperplas (bus en metro) 

naar voren gekomen. Op station Gaasperplas is op basis van de dienstregeling 2020 één van de zes 

perrons voor touringcars beschikbaar, zonder dat dit het OV negatief beïnvloed.  

 

Op Gaasperplas zijn met beperkte infrastructurele aanpassingen nu en in de toekomst tenminste 

drie perrons beschikbaar. Met de komst van HOV-lijn van en naar IJburg worden haltes/perrons 

aan de Langbroekdreef gerealiseerd. Door deze in te zetten voor de overige OV-lijnen, komt 

mogelijk een groter deel van het busstation beschikbaar. Een herontwerp van het huidige station 
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is dan wel aanbevolen. Het medegebruik van dit knooppunt voor touringcars is reeds besproken 

met de VRA. 

2.3 Benodigd aantal perrons 

Het ontwerp van de ITT bij Duivendrecht gaat uit van elf à twaalf halteerplekken (perrons) en drie 

buffer plekken. Deze locatie heeft onvoldoende buffercapaciteit, wat voor een deel 

gecompenseerd wordt door een overcapaciteit aan perrons. Desalniettemin is de verwachting dat 

een groot aantal touringcars (60-80%) elders moet wachten tussen twee ritten, resulterend in 

extra verkeer. 

 

Het voorstel voor de ITT in SMH betreft acht á negen vaste in- & uitstapperron in een specifiek 

terminalgebied en één uitstapperron gelegen in de buffer1 voor touringcars met een lange 

wachttijd tot vertrek. Met dit perron kunnen eventuele pieken worden opgevangen en extra 

verkeersbewegingen als gevolg van pendelen tussen de terminal en buffer worden beperkt.  

 

Deze configuratie biedt voldoende capaciteit voor 98,6% van de verwachte piekvraag en heeft 

daarbij nog 27% effectieve restcapaciteit. 

                                                                 
1 Is de ruimte in de SMH die bij evenementen wordt gebruik voor busparkeren. Ruime capaciteit en kan 

functioneren naast regulier benodigde parkeercapaciteit (dagsituatie) in de SMH. 
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2.4 Ontwerpvarianten en voorkeurslocatie 

Er is onderzoek gedaan naar de meest optimale inpassing van de ITT in de SMH. Er zijn drie opties 

onderzocht. In eerste instantie is gekeken naar de huidige parkeerlocatie voor 

evenemententouringcars in de noordwesthoek van het gebouw (1 in onderstaand figuur). 

Vanwege de beperkte mogelijkheden voor veilige verkeers- en wachtruimte voor voetgangers is 

de locatie 2 onderzocht, direct gelegen is aan één van de looproutes in de ‘groene long’. Tenslotte 

is optie 3 onderzocht, direct gelegen langs de hoofdas van de SMH. 

 

Middels een variantafweging is tot een voorkeurslocatie binnen de SMH gekomen, waarbij de 

afhandelingscapaciteit, behoud parkeercapaciteit, verkeersafwikkeling en veiligheid & 

gebruikerscomfort is beschouwd. Een samenvatting van de afweging is weergegeven 

onderstaande tabel. Locatie 3 verdient overduidelijk de voorkeur op alle criteria. Deze locatie biedt 

de meeste capaciteit aan touringcars, met behoudt van parkeercapaciteit en verkeersveiligheid. 

Ten behoeve de reizigers biedt deze locatie goede vindbaarheid en korte loopafstanden tot de 

voorzieningen. Tenslotte wordt de verkeersbewegingen beperkt door ruime buffercapaciteit, 

waardoor pendelverkeer niet nodig is. 

 

Door de optimale inpassing van locatie 3 biedt de SMH ook met de tijdelijke ITT nog steeds de 

benodigde parkeercapaciteit, namelijk 2.165 parkeerplaatsen. Hierdoor wordt voldaan aan de 

voorwaarde dat van gemeente Ouder-Amstel. Ten behoeve van de haalbaarheidsstudie is de 

voorkeursvariant verder uitgewerkt tot een eerste ontwerp, weergegeven in figuren 4 en 5. De 

resultaten van de ontwerpstudie naar de andere locaties is opgenomen in bijlage 2.  

 

 

1 

2 

3 

Figuur 3. Onderzochte locaties van internationale touringcarterminal in SMH. 
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 Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 

Touringcarcapaciteit 
 

8 perrons 
3 bufferplekken 

30 evenementenplekken 

9 perrons 
6 buffer plekken 

33 evenementenplekken 

9 perrons 
8 buffer plekken 

48 evenementenplekken 

Parkeercapaciteit 2.097 plekken 2.125 plekken 2.165 plekken 

Veiligheid & 
gebruikscomfort 

- Lange looproutes en beperkte 
ruimte voor wachtgebied.  

- Risico op ‘zwervende’ reizigers 
tussen bussen.  

- Drukke oversteek met 

hoofdbaan van SMH 

- Lange looproutes en 
beperkte ruimte voor 

wachtgebied.  
- Drukke oversteek met 

hoofdbaan van SMH 

- Korte looproutes en ruim, 
centraal gelegen 

wachtgebied 
- Geen oversteek met overig 

verkeer 

Verkeersafwikkeling - Beperkte aanpassing aan 
verkeerssysteem. Extra uitrit 
benodigd aan MediArenA.  

- Beperkte buffercapaciteit zal 
resulteren in extra 
verkeersdruk op kruisingen. 

- Blijvende zoekvraag naar een 
extra bufferlocatie, net als bij 
locatie bij station 

Duivendrecht. 

- Beperkte buffercapaciteit zal 
resulteren in extra 
verkeersdruk op kruizingen. 

- Blijvende zoekvraag naar een 
extra bufferlocatie, net als bij 
locatie bij station 

Duivendrecht. 

- Aanpassing aan 
verkeerssysteem vanwege 
extra in- & uitrit  

- De grote buffer voorkomt 
pendelverkeer naar externe 
bufferlocatie(s). 

 

 

 

 
Figuur 4. Plattegrond van de internationale touringcarterminal (links boven) op de voorkeurslocatie binnen de SMH. 
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Figuur 5. Impressie van de internationale touringcarterminal op de voorkeurslocatie binnen de SMH. 

2.5 Brand- & vluchtveiligheid 

In de basis heeft de inpassing van de ITT geen directe invloed op het brandveiligheidsconcept 

zoals dat er nu ligt. Het geheel zal worden gesprinklerd en dat zal met het inpassen van de ITT niet 

anders zijn. Het sprinklernet dient te worden aangepast op de locatie van het ITT binnen SMH, 

maar er is al rekening gehouden met busparkeren, dus het zal geen invloed hebben op de 

bepaalde pompcapaciteit of wateromvang. Ook in de verdiepingshoogte van de SMH is r eeds 

rekening gehouden met busparkeren onder de sprinklerinstallatie.  

  

Ten aanzien van het aantal aanwezige personen zal ook het bestaande concept gehandhaafd 

blijven. Rekenkundige onderbouwing van dit concept is in de voorlopig ontwerpfase nog niet 

gebeurd en is derhalve nog wel onderhevig aan goedkeuring van het bevoegd gezag, Dit is echter 

in de ‘huidige’ situatie zonder ITT ook het geval. Daarnaast is de ITT gelegen op de begane grond 

waar sprake is van een grotere verdiepingshoogte en is het risico kleiner dan op de verdieping. 

Ondersteunende voorzieningen 

Aandachtspunten bij het inpassen zijn de extra ruimten die in de mobiliteitshub geplaatst worden 

zoals chauffeursvertrekken en passagiers(wacht)ruimten. Deze zullen eveneens gesprinklerd 

worden en bovendien zal naar de ontruiming van deze ‘gebouwen’ moeten worden gekeken. 

Adviseur RHDHV ziet voldoende mogelijkheden om deze binnen het huidige concept in te passen.  

  

Een belangrijk uitgangspunt bij deze analyse is geweest dat er niet in de bussen en niet in de 

inpandige ruimten van het ITT wordt geslapen door chauffeurs. De eisen die bij deze slaapfuncties 

horen, passen niet bij het huidige gebruik van de mobiliteitshub. 
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2.6 Overige technische inpasbaarheid 

De inpassing van de ITT  in de SMH kent een aantal technische aandachtspunten. Deze zijn niet 

van invloed op de haalbaarheid, maar voor de volledigheid opgenomen. De aandachtspunten 

betreffen: 

- Aanpassing van het constructieve ontwerp van het gebouw (herpositionering van 

kolommen i.c.m. overspanningen/vakwerken stabiliteitsvoorzieningen); 

- Herontwerp gevel t.p.v. inrit bussen incl. afsluitbaarheid (inpassing speedgates etc.); 

- Uitwerken exacte maatvoering perrons, keerlussen, rijbanen etc. ten behoeve van 

busverkeer; 

- Aanpassen verkeerskundig ontwerp (in-/uitritten, samenvoegstroken etc.); 

- Inpassen voorzieningenpaviljoen (informatiebalie, wachtruimte, sanitair, kantoor etc.). 

2.7 Ondersteunende faciliteiten 

Voor de afhandeling van internationale touringcars is een aantal ondersteunende faciliteiten 

benodigd. Zo is er voldoende ruimte voor wachtende passagiers, met sanitaire voorzieningen en 

kleinschalige horeca nodig. Daarnaast is het belangrijk dat ook de vervoerbedrijven die van de 

terminal gebruik maken hun dienstverlening goed kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat  er 

reizigersinformatie beschikbaar is, dat de locatie goed bereikbaar is en dat er ruimte is voor 

bijvoorbeeld werkplekken, rustruimte voor chauffeurs, een servicebalie en ticketverkoop.  

 

Op locatie bij station Duivendrecht waren deze voorzieningen gepland in het terminal gebouw Bij 

de inpassing van de ITT in de SMH zijn deze voorzieningen deels al onderdeel van de plint en deels 

nog in te passen in de plint.  

 

Daarnaast biedt de plint en omgeving van de SMH secundaire voorzieningen zoals 

horeca/convenience, hostels en hotels, welke goed passen in de reisbehoefte van de reiziger. De 

komst van deze extra bezoekersstroom versterkt de economische haalbaarheid van de 

plintvoorzieningen in de opstartfase.   
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 Verkeerafwikkeling & omgevingseffecten 

3.1 Inleiding 

De ITT genereert relatief veel touringcarverkeer en passagiersstromen. Afhankelijk van het 

seizoen, zullen er op de ITT tussen de 132 en 163 bussen per dag worden afgehandeld. Dit zijn 

dezelfde aantallen als die in 2018 zijn gehanteerd. De bezettingsgraad is wel gewijzigd sinds 2018. 

Deze is bijgesteld van 20% naar 70%. Rekening houdend met een gemiddelde bezetting van 70% 

zullen naar verwachting in totaal ongeveer 4 miljoen passagiers per jaar via de ITT aankomen en 

vertrekken. Dit betekent; 

• Gemiddeld 11 touringcars per uur met een piek van 23 touringcars per uur. 

• Gemiddeld 3 touringcars per kwartier met een piek van 6 touringcars per kwartier 

Bij de locatie bij station Duivendrecht is onvoldoende bufferruimte aanwezig, waardoor een groot 

aantal touringcars (60-80%) elders moet wachten tussen twee ritten, resulterend in extra verkeer.  

 

Vanwege de eerdere onduidelijkheid over de te verwachten verkeersvolumes van internationaal 

touringcarverkeer, is uitvoerig onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersvolumes. Dit 

onderzoek is uitgevoerd op de werkelijke (pre-Covid) dienstregelingen van de internationale 

vervoerders, met een onzekerheidsmarge van 10%. Voor gedetailleerde informatie zie bijlage 1. 

3.2 Verkeersafwikkeling in omgeving 

De effecten van de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH zijn met dynamische 
verkeerssimulaties onderzocht door adviesbureau Goudappel. 

Het verkeerssysteem van de SMH is ontworpen voor grote verkeersstromen bij piekmomenten 
tijdens evenementen; de touringcars zijn daar een klein percentage van. De ca 150 touringcars per 
dag hebben daardoor geen invloed op de verkeersafwikkeling in en rond de SMH. Gedurende de 

dagsituatie is er dus voldoende ruimte voor internationale touringcars, inclusief bufferplekken. Bij 
OV-knooppunt Gaasperplas zijn met beperkte infrastructurele aanpassingen nu en in de toekomst 
tenminste drie perrons beschikbaar als uitwijklocatie. 

3.2.1 Verkeersafwikkeling SMH 

De verkeersafwikkeling van vier scenario’s zijn onderzocht voor de ontwikkeling van de SMH. De 

situatie met en zonder de woningen van De Nieuwe Kern (DNK) en voor beide situaties zijn de 

maatgevende periodes beschouwd; de avondspits en evenementenuitstroom. 

Scenario zonder DNK (woningen) 

In de avondspits is er een beperkte uitstroom vanuit de SMH door abonnementhouders maar is er 

wel veel regulier verkeer aanwezig op het kruispunt. Tijdens evenementenuitstroom (die 

plaatsvindt in de late avond) is er juist vrijwel geen regulier verkeer meer, maar wel relatief veel 
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(1900 in 75 minuten) uitstroom uit de SMH. Voor beide scenario’s is ook langzaam verkeer (i.e. 

voetgangers en fietsers) meegenomen in de simulatie.  

 

Voor de situatie zonder DNK kan geconcludeerd worden dat het verkeerssysteem voldoende 

capaciteit biedt voor een goede evenementenuitstroom  

- de kruising Holterbergweg met De Passage wordt voorzien van twee linksaf en twee 

rechtsaf opstelstroken.  

- Vanuit de SMH De Passage wordt voorzien met drie rijstroken zodat de opstelvakken 

goed gevoed kunnen worden. Twee stroken voeden het linksaf-vak, één strook voedt het 

rechtsaf-vak. 

 

Beide adviezen zijn ruimtelijk inpasbaar cq. maken nu al onderdeel uit van het vigerende ontwerp. 

Scenario met DNK 
Voor de situatie mét DNK is ook de verkeersafwikkeling in avondspits en bij 

evenementenuitstroom onderzocht. In de avondspits is er een beperkte uitstroom vanuit de SMH 

door abonnementhouders maar is er wel veel regulier verkeer aanwezig op het kruispunt. Tijdens 

evenementenuitstroom (die plaatsvindt in de late avond) is er juist vrijwel geen regulier verkeer 

meer, maar wel relatief veel uitstroom uit de SMH. Voor beide scenario’s is ook langzaam verkeer 

(i.e. voetgangers en fietsers) meegenomen in de simulatie. 

 

Voor de vormgeving hebben we als basis het voorgestelde wegontwerp (zoals hierboven 

beschreven, voor de situatie zonder DNK) aangehouden. Wel is in aanvulling hierop een extra 

verkeerslicht opgenomen ter hoogte van de uitrit van de SMH. Door de verhoogde intensiteiten 

van en naar de DNK is het niet meer verkeersveilig om dit ongeregeld te laten verlopen.  

Avondspits 

In de avondspits met DNK constateren we een goede verkeersafwikkeling in het gebied. Op beide 

kruispunten (de Holterbergweg en de ontsluiting van de SMH) treden geen 

afwikkelingsproblemen op. Op de Holterbergweg is het regelmatig druk op het (enkele) linksafvak 

vanuit het zuiden, maar de verkeersregeling is in staat dit verkeer afdoende te verwerken iedere 

cyclus. Kortom, een goede verkeersafwikkeling kan hier gewaarborgd worden.  

Evenementenuitstroom 

Tijdens de evenementenuitstroom is op het kruispunt met de Holterbergweg sprake van een 

goede verkeersafwikkeling. Het verkeer dat vanuit de SMH komt wordt uitstekend verwerkt. Op 

het kruispunt met de uitgang van de SMH wordt verkeer om en om (b egane grond en 1e 

verdieping) De Passage op gelaten. Dit resulteert (met name in het eerste half uur van de 

uitstroom) tot enige wachtrijvorming in de mobiliteitshub die tot voorbij de slagbomen komt. Dit 

zien we echter enkel het eerste half uur van de uitstroom terug. Nadat de uitstroom na een half 

uur duidelijk minder wordt, verdwijnen deze wachtrijen ook snel weer. De totale afwikkeling van 

dit verkeer is binnen de normen (75 minuten), de toevoeging van touringcars geeft geen 

significatie verslechtering. 
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3.3 Voor- & natransport voor reizigers 

Voor het goed functioneren van de terminal voorziening is goede voor- & natransport nodig. Voor 
de internationale lijndiensten is dit voornamelijk OV. Voor de zon- en sneeuwdiensten is dit een 
combinatie van OV en haal- & brengverkeer. De SMH is bedacht en ontworpen als knooppunt, 

onder andere met deelmobiliteit (fietsen en auto’s) en de goede aansluiting op het OV met het 
naastgelegen metrostation Strandvliet en op 750 meter loopafstand van stations Duivendrecht en  
Bijlmer-ArenA. De aansluiting op OV is dus goed, dit geldt ook voor de locatie bij station 

Duivendrecht. 
 
Een belangrijk voordeel van de SMH t.o.v. de locatie bij station Duivendrecht is de voorzieningen 

voor haal- & brengverkeer. Door de beperkte ruimte is er voor de ITT bij station Duivendrecht 
onvoldoende ruimte voor het halen en brengen. Vanwege de opzet voor de evenementen biedt 
SMH in basis meer dan voldoende kiss & rideplekken voor internationaal touringcarverkeer.  
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 Openbare orde & veiligheid 

4.1 Inleiding 

Naast de verkeersveiligheid, is de sociale veiligheid en openbare orde ook een belangrijk 

aandachtspunt. In dit hoofdstuk worden de kansen, risico’s en beheersmaatregelen voor dit 

onderwerp beschouwd. 

4.2 Sociale veiligheid en levendigheid 

De locatie van de Smart Mobility Hub en de westzijde van station Strandvliet wordt in de huidige 

situatie als inactief en sociaal onveilig beschouwd, mede vanwege diverse veiligheidsincidenten. 

Diverse bedrijven in en rond het gebied laten hun medewerkers en bezoekers dit gebied dan ook 

vermijden. De Smart Mobility Hub zal een belangrijke bijdragen leveren aan het verbeteren van de 

sociale veiligheid. De plintvoorzieningen zijn aan het project toegevoegd om deze activatie en 

relatie met het gebied te waarborgen. De komst van extra passanten a.g.v. internationale 

touringcarverkeer draagt verder bij aan activatie en veiligheid van het gebied en station 

Strandvliet. Hier is sprake van een wisselwerking met de plintvoorzieningen, aangezien de extra 

passanten voor een betere exploiteerbaarheid van de plintvoorzieningen zorgt. 

 

 
Figuur 6. Ligging SMH t.o.v. gemeentegrens en metrostation Strandvliet met beoogde openbare ruimte. 
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Place-making 

Beide locaties worden op rustige momenten als sociaal onveilig beschouwd. Het gebied bij station 

Duivendrecht ligt afgelegen en kent weinig verkeer of levendigheid. Dit is voor gemeente Ouder -

Amstel dan ook aanleiding geweest om sociale veiligheid als randvoorwaarde op te nemen voor de 

ITT. De terminal zal voor meer levendigheid zorgen en daarmee de sociale veiligheid vergroten. 

 

De bedrijven rond de locatie van de SMH hechten veel waarde aan de komst van de mobiliteitshub 

vanwege de verbeterde bereikbaarheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De komst van 

extra passanten als gevolg van de tijdelijke ITT draagt bij aan verdere activatie en veiligheid van 

het gebied en station Strandvliet. 

De extra passanten dragen daarmee bij aan placemaking en levendigheid in het gebied 

vooruitlopend op de ontwikkeling van DNK. Dit is voor de locatie in de SMH minstens even 

belangrijk als voor de locatie bij station Duivendrecht. Ook met het oog op de ontwikkeling van de 

flexwoningen op P Bus. 

Daarbij zal het draagvlak voor de voorzieningen in en om de SMH toenemen door deze 

gebruikersgroep. In de plint van de SMH komen voorzieningen om de levendigheid in het gebied 

te versterken. Deze zijn wel afhankelijk van gebruikers. De eerste woningen worden later 

gerealiseerd dan de SMH; de tijdelijke toevoeging van de ITT zorgt voor gebruikers en 

levendigheid voor de tussenliggende periode. 

 

4.3 Openbare orde, toezicht & handhaving  

De grote stroom aan extra reizigers kent ook het risico op overlast, zoals op station Sloterdijk. De 

belangrijkste risico’s betreffen vervuiling, drukte en chaotische verkeersituaties. Dit dient enerzijds 

beheerst te worden middels handhaving & toezicht, echter biedt de SMH ook betere 

mogelijkheden tot bronaanpak zodat de leefbaarheid in de omgeving gewaarborgd blijft. 

 

De SMH biedt reizigers inpandige sanitaire, wacht- & horecavoorzieningen, waardoor het risico op 

‘uitzwerving’ gering is. De SMH staat 24/7 onder toezicht van lokale beheerders en een 

regiekamer. Ook biedt de SMH voldoende voorzieningen voor buffer, kiss & ride, fietsenstalling en 

taxiverkeer, zodat de openbare ruimte daar niet door belast wordt. Hierdoor wordt overlast door 

chaotische verkeersituaties voorkomen, zoals bij Sloterdijk wel het geval is. De SMH biedt hier dan 

ook betere voorzieningen voor de ITT dan de bij station Duivendrecht. 

 

Tenslotte wordt er gewerkt aan een goede verbinding voor voetgangers tussen SMH en 

metrostation Strandvliet, welke volledig is gelegen in gemeente Amsterdam.  

 

De toezicht & handhaving op de voorzieningen en het gebied dat gebruikt zal worden door de 

reizigers komt vanwege de ligging van de gemeentegrens en de koppeling met de 

evenementenlocaties onder verantwoordelijkheid van gemeente Amsterdam. Amsterdam voert in 

de huidige situatie al het beheer van de openbare ruimte en dat zal zo blijven; afspraken mbt 

eigendom, toezicht & handhaving in en rond de SMH worden voor de SMH al apart vastgelegd. 

(zie ook hoofdstuk 6).   
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Figuur 7. Impressie van het wachtgebied in de SMH (architectenbureau cepezed). 
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 Juridisch-planologische inpasbaarheid 

5.1 Tijdelijkheid 

Voor beide locaties is de voorwaarde dat tijdelijke terminal voor internationale touringcars niet 
belemmerend mag zijn voor de ontwikkeling van DNK. Gemeente Ouder-Amstel stelt daarom 
dezelfde kader t.a.v. tijdelijkheid voor de touringcarvoorziening in de SMH als voor de ITT. Voor 

beide locaties dient uitgegaan te worden van 10 jaar. 

 

5.2 Planologische afwijking  

De juridisch-planologische haalbaarheid is eveneens getoetst o.b.v. het vigerende 

bestemmingsplan (SMH). De afwikkeling van touringcars in de SMH past in beginsel binnen de 

gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de onderliggende 

onderzoeken; de inpassing van de tijdelijke ITT heeft geen significant effect op de 

verkeersbewegingen die al gehanteerd zijn in de onderzoeken. 

 

De voorgestelde inpassing wijkt op één aspect af van het bestemmingsplan. De inpassing van de 

ITT vereist een extra in- en uitrit. Deze zijn op basis van het bestemmingsplan niet inpasbaar. 

Gezien de tijdelijke aard van de ITT is dit oplosbaar middels een kruimelprocedure (vergunning 

voor tijdelijk afwijken). Middels deze procedure is tevens de tijdelijkheid van de voorziening 

geborgd.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

  



 

 22 

 Beheer, eigendom en exploitatie 

Vanwege de gemeentelijke belangen en verplichtingen wordt beoogd de exploitatie van de SMH 

in eigen beheer te houden, waarbij directie Parkeren als uitvoerend organisatieonderdeel 

optreedt. De SMH zal tijdens openingstijden bemand worden door beheerders en 24/7 bewaakt 

worden door de centrale meldkamer. De exploitatie van de commerciële voorzieningen in de plint, 

waaronder horeca, wordt wel aan de markt over gelaten. De komst van de extra bezoekersstroom 

zal een positief effect hebben op de exploitatiemogelijkheden van de plint, en daarmee de 

levendigheid van het gebied. 

 

Met betrekking tot eigendom, toezicht & handhaving in en rond de SMH worden voor de SMH al 

apart afspraken vastgelegd in een allonge bij de anterieure overeenkomst. Deze nadere afspraken 

zullen in ieder geval betrekking hebben op onderhoud, beheer, eigendom en handhaving en de 

precieze aanduiding van het gebied waarop deze afspraken van toepassing zijn.  

Hierin wordt vastgelegd dat de SMH en de omliggende openbare ruimte in eigendom en beheer 

blijven van Amsterdam. Er dus zal een speciaal beheerregime van toepassing zijn rond de SMH. 

In de allonge worden ook nadere afspraken vastgelegd over veiligheid en handhaving. Deze 

hangen eveneens direct samen met de functie van de SMH bij grootschalige evenementen 

(parkeren, kiss&ride, taxi’s) en de aanvullende gebiedsoverstijgende functies in de SMH 

(topsporthal, winterkoudeopvang). De verantwoordelijkheid en benodigde inzet hiervoor ligt 

daarmee ook primair bij Amsterdam. 
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 Maatschappelijk-economische effecten 

De uitbreiding van de SMH met de ITT is door Ecorys conform nationale richtlijnen doorgerekend 

op maatschappelijk-economische effecten. De MKBA laat door de toevoeging van de ITT een 

aanzienlijke toename van maatschappelijke-economisch toegevoegde waarde van de SMH  zien. 

Relevant onderdeel van deze waarde komt door de verdere activering van het gebied, resulterend 

in: 
- Toename woningwaarde door grotere aantrekkelijkheid locatie; 

- Verbetering reis- en verblijfskwaliteit; 

- Vermindering mijdingsgedrag van het gebied; 

Door de toevoeging van de ITT aan de SMH  neemt de maatschappelijk b aten/kosten verhouding 

toe van (binnen een bandbreedte) 0,5-1,7 tot 0,9-2,1.  
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 Toetsing op gestelde voorwaarden 

Bij het voornemen van gemeente Amsterdam om in de omgeving station Duivendrecht een 

tijdelijke touringcarterminal te ontwikkelen heeft gemeente Ouder-Amstel vijf voorwaarden 

gesteld. Deze voorwaarden blijven van kracht voor de locatie SMH. Bij aanvang van de studie naar 

de locatie SMH heeft gemeente Ouder-Amstel wel drie aanvullende voorwaarden gesteld. In 

onderstaande tabel is de uitkomst van deze toetsing op de voorwaarde opgenomen. 

Geconcludeerd kan worden dat de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan alle 

voorwaarden en op enkele criteria zelfs meerwaarde biedt t.o.v. locatie station Duivendrecht.  

 
 Voorwaarde Toetsing  

1 Een goede bijdrage aan de langzaam verkeer 
verbinding van de tijdelijke terminal naar het 

Arenagebied 

Basisplan SMH voldoet reeds aan deze voorwaarde.  

2 Meervoudig ruimtegebruik Basisplan SMH voldoet reeds aan deze voorwaarde en ITT 
draagt bij meervoudig ruimtegebruik. Meerwaarde t.o.v. 
locatie Duivendrecht 

 

3 Duurzaamheid als integraal onderdeel van het 

ontwerp; 

Basisplan SMH voldoet reeds aan deze voorwaarde. 

Inpassing ITT in SMH voorkomt grondstofgebruik voor 
tijdelijke functie. Meerwaarde t.o.v. locatie Duivendrecht 

 

4 Goede sociale veiligheid;  Inpassing ITT in SMH geeft grote impuls aan levendigheid 
en sociale veiligheid. Tevens impuls voor station Strandvliet. 

 

5 Goed organiseren van het beheer openbare ruimte.   Basisplan SMH voldoet reeds aan deze voorwaarde middels 

anterieure overeenkomst. 

 

6 Het combineren van de ITT in de SMH mag niet ten 
koste gaan van, of beperkend zijn voor de 
kernfunctie van de parkeerruimte in de SMH: 

evenementenparkeren. 

SMH blijft ruim boven vereiste capaciteit volgens SOK. 
Uitwijklocatie (Gaasperplas) beschikbaar voor 
evenementenperiodes. 

 

7 Tijdelijkheid: ITT mag (ook in de SMH) de beoogde 
ontwikkeling van De Nieuwe Kern aantoonbaar op 
geen enkele wijze frustreren. 

Wordt geborgd middels vergunning  

8 Gemeente Amsterdam dient te zorgen voor een 

locatie voor het (lang) bufferen van touringcars 
waardoor zeker gesteld wordt dat dit niet op of in de 
directe nabijheid van het station plaatsvindt. 

Voorgestelde biedt integrale oplossing voor halteren en 

bufferen. Meerwaarde t.o.v. locatie Duivendrecht 
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 Conclusie 

9.1 Inpasbaarheid 

De resultaten laten zien dat de tijdelijke ITT inpasbaar is en op een positieve wijze bijdraagt aan de 

maatschappelijk-economische waarde van de SMH. De touringcarterminal is ruimtelijk goed 

inpasbaar, met waarborging van de verkeersveiligheid. 

 

De impact op het programma is beperkt; door de toevoeging van negen touringcarperrons (in- & 

uitstaphaltes) zullen ca. 80 autoparkeerplaatsen komen te vervallen. De totale parkeercapaciteit 

van 2.165 auto’s is maar beperkt nadelig voor de functie voor evenementenparkeren en voldoet 

nog steeds aan de gemaakte afspraken van de Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern.  

 

De ITT draagt bij aan de sociale veiligheid en verbetering van levendigheid van het gebied . Risico 

op overlast wordt lager ingeschat dan bij locatie Duivendrecht, vanwege de uitgebreide 

voorzieningen in de SMH. Het risico op overlast in de openbare ruimte dat er wel is valt volledig 

toe aan gemeente Amsterdam, vanwege de ligging van de SMH op de gemeentegrens en de 

beheerafspraken. 

 

Dat de inpassing van de ITT een maatschappelijk-economisch verantwoorde afweging is bevestigd 

door het resultaat van de MKBA. Tenslotte, de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet 

aan alle voorwaarden van gemeente Ouder-Amstel en biedt op enkele criteria zelfs meerwaarde 

t.o.v. locatie station Duivendrecht. 

 

De inpassing is mogelijk middels een kruimelprocedure (afwijken van bestemmingsplan) t.b.v. de 

extra in- en uitritten. Middels deze procedure is tevens de tijdelijkheid van de voorziening 

geborgd. 
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Bijlage 1 Samenvatting capaciteitsonderzoek 

Voor het capaciteitsonderzoek voor de ITT is gebruik gemaakt van de dienstregeling van 

2019/2020 (pre Covid) van Flixbus, Blablabus, Sunweb, met een ophoging van 10% voor overige 

vervoerders.  

 

Uitgangspunt voor de touringcars betreft een VDL FDD2 met 74 zitplaatsen en een gemiddelde 

bezetting van 70% (opgave van vervoerders). 

 

Afhankelijk van het seizoen, zullen er op de ITT tussen de 132 en 163 touringcars per dag worden 

afgehandeld. In totaal worden er zo’n 45.000 touringcars per jaar afgehandeld. Dit komt 

overeenkomt met de aantallen die in 2018 zijn afgegeven aan gemeente Ouder-Amstel voor de 

initiële locatiekeuze voor de ITT bij station Duivendrecht. Aantal touringcars is dus niet gewijzigd, 

wel de bezettingsgraad van de touringcars en daarmee het aantal passagiers. Rekening houdend 

met een gemiddelde bezetting van 70% zullen naar verwachting in totaal ongeveer 4 miljoen 

passagiers per jaar via de ITT aankomen en vertrekken. Dit betekent;  

• Gemiddeld 11 touringcars per uur in het hoogseizoen met een piek van 23 touringcars per 

uur. 

• Gemiddeld 3 touringcars in het hoogseizoen per kwartier met een piek van 6 touringcars 

per kwartier 
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Bijlage 2 Overige varianten 
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