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1 Inleiding 

1.1 Kwaliteit bieden voor de stad én voor internationale lijndiensten 

Amsterdam groeit op vele vlakken. Op economisch gebied gaat de groei snel, het aantal inwoners 

neemt toe evenals het aantal bezoekers. De komende jaren zal de groei aanhouden. De druk op de 

(openbare) ruimte in de stad neemt toe. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Amsterdam (UAM) 

zijn diverse maatregelen opgenomen om de stad leefbaar te houden. Zo wordt er in het centrum 

meer ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers. Een van de maatregelen die daar een bijdrage 

aan gaat leveren is het opvangen van touringcars aan de rand van de (binnen)stad. Touringcars 

hoeven niet onnodig ver de stad in te rijden. Voor touringcars met bestemming binnenstad 

worden locaties aan de rand van de binnenstad ontwikkelt waar het in- en uitstappen op een 

goede manier geregeld kan worden. Voor internationale lijndiensten wordt een locatie gezocht 

aan de rand van de stad, nabij een goed overstappunt op openbaar vervoer.  

 

Op dit moment zijn er  weinig goede voorzieningen voor 

touringcarmaatschappijen en haar reizigers. Het afzetten 

en ophalen van reizigers gebeurt op dit moment vaak op 

plekken die daar niet geschikt voor zijn ingericht. Dit zorgt 

voor overlast en verkeersonveilige situaties. Het realiseren 

van goede voorzieningen voor deze groeiende manier van 

reizen is nodig. Het levert een bijdrage aan een kwalitatief 

betere ontvangst van reizigers. 

 

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen half jaar 

met de gemeente Ouder-Amstel en de NS onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het 

ontwikkelen van een goede terminalvoorziening voor internationale lijndiensten nabij station 

Duivendrecht.  

 

Dit rapport omvat de weergave van dat onderzoek. 

1.2 Locatieonderzoeken vanaf 2015 

Holendrecht 

In 2015 is een verkenning uitgevoerd naar geschikte locaties voor een touringcarterminal aan de 

rand van de stad. Een kavel nabij station Holendrecht leek uit dat onderzoek de meest geschikte 

locatie op dat moment. In 2016 is deze locatie uitgewerkt op schetsniveau (schetsontwerp en 

kostenraming). Deze locatie bleek uiteindelijk kostbaar vanwege benodigde ophogingen, 

verleggen van een grootschalig kabels en leidingen tracé en de samenloop met het bestaande 

busstation voor openbaar vervoer. Tijdens het onderzoek naar Holendrecht kwam ook 

Duivendrecht ter sprake. Deze locatie was niet meegenomen in het stedelijk onderzoek uit 2015 

omdat de locatie op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt. 

 

 

Waarom een touringcarterminal? 
- Nu te weinig voorzieningen & 

kwaliteit voor touringcars en 
reizigers; 

- Groeiende touringcarbranche 
vraagt meer capaciteit; 

- Meer ruimte creëren in de stad. 
Touringcars opvangen aan de 
rand van de stad, in plaats van 
onnodig ver in de stad. 
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P+R locatie Duivendrecht 

De locatie Duivendrecht biedt vanuit ligging goede mogelijkheden. Door de aanwezigheid van 

twee verschillende spoorverbindingen en de ligging dichter bij het centrum van Amsterdam is 

Duivendrecht vanuit vervoerkundig oogpunt feitelijk beter dan Holendrecht. Medio september 

2016 zijn gesprekken gestart met de NS en met de gemeente Ouder-Amstel over de voorkeur voor 

de locatie nabij NS station Duivendrecht. NS is grondeigenaar van het gebied rondom het station 

en de gemeente Ouder-Amstel is het bevoegd gezag. De NS zag de meerwaarde in een mogelijke 

terminal vanwege versterking van de positie van het station (meer reizigers, draagvlak voor 

stations voorzieningen) en vanwege de positionering van het te ontwikkelen gebied De Nieuwe 

Kern (DNK). Ouder-Amstel zag ook de mogelijke meerwaarde maar gaf daarbij duidelijk aan dat 

beheer en sociale veiligheid hele belangrijke aandachtspunten zijn, net als duurzaamheid en 

meervoudig ruimtegebruik. Beide partijen gaven aan dat een eventuele terminal in goede 

samenhang met de planvorming van DNK ontwikkelt moet worden. Het mag die ontwikkeling in 

ieder geval niet in de weg staan. 

 

Vervolgens is in de tweede helft van 2016 een verkennend onderzoek uitgevoerd voor een 

tijdelijke terminal op de bestaande P+R locatie. De tijdelijke invalshoek kwam voort uit de wens 

om de planvorming van DNK niet in de weg te staan. Op dat moment was nog te weinig concreet 

over de invulling van dit deel van DNK. Een tijdelijke terminal kan voor grofweg 10 jaar 

functioneren en daarna verplaatst worden om plaats te maken voor de definitieve plannen. 

 

Er is een globaal schetsontwerp gemaakt voor de P+R locatie waarbij een deel van de P+R functie 

behouden blijft. Er zijn drie concepten van de terminal gevisualiseerd. Een tijdelijke terminal in de 

vorm van hergebruikte bestaande kassen, een houten balkenrooster en een luchttube. 

 

  

In november 2016 heeft het college van Ouder-Amstel (kabinet) ingestemd met  het verder 

verkennen van de mogelijkheden voor een touringcarterminal. Daarbij heeft de gemeente Ouder-

Amstel voorwaarden gesteld aan een goede sociale veiligheid, duurzaamheid, het meenemen van 

de verbinding Duivendrecht-Arena, aandacht voor beheer en het mogelijk toepassen van 

meervoudig ruimtegebruik. Ook moet de terminal passen in de toekomstige stedenbouwkundige 

ontwikkeling van De Nieuwe Kern, of, het op zijn minst niet in de weg staan, bijvoorbeeld door een 

tijdelijke oplossing. 

 

Figuur 1: Drie concepten voor een tijdelijke touringcarterminal op de P&R locatie 
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Noordwestkwadrant Duivendrecht 

Begin 2017 werd in het planproces DNK meer duidelijk over de invulling van het gebied rondom 

station Duivendrecht. Binnen DNK werden functionele stedenbouwkundige indelingen gemaakt 

van de verschillende deelgebieden. Dit had te maken met de  samenwerkingsovereenkomst die de 

gezamenlijke grondeigenaren voorbereidden. Hiervoor was een goede onderlegger nodig om 

financiële afspraken over te maken en een globale uitvoeringsplanning vast te leggen. Voor de 

omgeving van station Duivendrecht betekende dit dat een aantal zaken: 

 Het gebied komt eerder dan in de oorspronkelijke plannen stond tot uitvoering; 

 Het gebied ter hoogte van de P+R is de link naar een te ontwikkelen woongebied in het  

zuidwestkwadrant; 

 Rondom het station zou een pleinachtige omgeving moeten komen; 

 Het Noordwestkwadrant wordt een gemengde kantoor- en bedrijvenwijk; 

 De Stationsweg blijft op zijn huidige positie liggen. 

 

Op basis van deze nieuwe informatie kwam de gemeente Ouder-Amstel met het voorstel om te 

onderzoeken of in het Noordwestkwadrant (zie figuur 2, pagina 13) een beter geschikte locatie 

voor de touringcarterminal mogelijk zou zijn. in het voorjaar van 2017 spraken de gemeente 

Amsterdam, de NS en de gemeente Ouder-Amstel af om deze extra locatie te verkennen. De 

partijen waren het er over eens dat een terminal eigenlijk heel goed in het gewenste kantoor- en 

bedrijvenbedrijvenmilieu van het Noordwestkwadrant zou passen en daarmee ook beter in het 

plan voor DNK. In tegenstelling tot de P+R locatie waar de terminal een obstakel zou vormen voor 

het beoogede plein en de toegang tot het woongebied in het zuidwestkwadrant. 

 

Deze rapportage omvat de studie naar de haalbaarheid van de terminal in de Noordwestkwadrant. 

Deze studie is in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel en NS uitgevoerd en omvat een 

programma van eisen, ruimtelijke verkenning, technische quick scan en een schetsontwerp. Het 

ontwerpboekje is als bijlage bijgevoegd. 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport start met een inleiding waarin de voorgeschiedenis wordt toegelicht. In hoofdstuk 3 

volgt het Programma van Eisen voor de toekomstige terminal. Hoofdstuk 3 gaat in op 

ontwikkelingen in de markt en op het aantal verwachtte bussen, reizigers en benodigde perrons. In 

hoofdstuk 4 wordt het schetsontwerp aan de hand van een aantal aspecten  toegelicht. Tot slot 

volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. Hierin zijn de 5 voorwaarden van de gemeente Ouder-Amstel 

opgenomen.   
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Doel van het project:   

“een kwalitatief goede, duurzame en centrale voorziening bieden voor passagiers en voor 

maatschappijen die internationale lijndiensten per touringcar verzorgen”. 

 

2 Programma van Eisen 

2.1 Doel van het project 

De gemeente Amsterdam wil een voorziening realiseren waar touringcarpassagiers op een 

prettige en kwalitatief goede manier hun reis kunnen uitvoeren. Dit betekent een prettige 

omgeving, goede verbinding en aansluiting op andere vervoermiddelen zoals metro, trein, taxi en 

P&R en aanwezigheid van voorzieningen zoals een wachtruimte, horeca en informatievoorziening. 

Ook beheer en toezicht op de locatie is een belangrijk element in het kader van sociale veiligheid. 

Daarnaast is het belangrijk dat ook de vervoerbedrijven die van de terminal gebruik maken hun 

dienstverlening goed kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat er voldoende perrons beschikbaar 

moeten zijn, reizigersinformatie voorradig is, dat de locatie goed bereikbaar is en dat er ruimte is 

voor bijvoorbeeld kantoorunits/ticketverkooppunten. 

 

Door het realiseren van een dergelijke centrale voorziening wordt de dienstverlening aan reizigers 

sterk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. 

2.2 Programma van eisen als kader voor de verkenning 

Anders dan bij modaliteiten als trein, tram, stadbussen, auto 

of fiets zijn er nog weinig beleidskaders voor 

touringcarvervoer. Daarom zijn ontwerpeisen die ten 

grondslag moeten liggen aan een verkenning het afgelopen 

jaardoor de projectgroep verzameld. Dit is gebeurd op basis 

van gesprekken met de branche (touringcarmaatschappijen, 

chauffeurs), eigen ervaring, inschatting en  vergelijking van 

bestaande internationale terminals. Op basis hiervan is een 

Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin zo nauwkeurig 

mogelijk de eisen staan waar een touringcarterminal voor 

lijndiensten en reizigers aan moet voldoen. 

 

Belangrijke onderdelen uit dit programma hebben betrekking 

op het ambitieniveau, het aantal perrons, de bereikbaarheid van de terminal voor verschillende 

modaliteiten, de benodigde voorzieningen en de wijze van halteren. Ook zaken als 

terminalmanagement, beheer en exploitatie zijn onderdeel van het PvE. Daarnaast zijn de 

voorwaarden van de gemeente Ouder-Amstel opgenomen.  

 

 

 

Internationale voorbeelden 
In vele Europese landen (vooral 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en 
Engeland) is het touringcarvervoer 
voor lange afstanden al jarenlang en 
een volwaardig onderdeel van het 
transportsysteem. Er zijn 
aansprekende voorbeelden te vinden 
van touringcarterminals die goed 
functioneren en kwaliteit bieden voor 
de omgeving. Goede voorbeelden zijn 
de terminals van Hamburg, Berlijn, 
Frankfurt en Parijs. 
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 Programma van Eisen Touringcarterminal Duivendrecht 

1. Locatiekeuze terminal 

 Goed bereikbaar vanaf A2/A1/A4 

 Dichtbij of ‘op’ een stedelijke OV knoop 

2. Infrastructuur 

 Zo veel mogelijk gescheiden vervoersstromen op de terminal en naar het station toe 

 Goede verbinding tussen OV knoop en terminal (kort, veilig en duidelijk) 

 Capaciteit van de bestaande toegangsroutes  sluit aan op de bestaande en toekomstige behoefte 

 Het aankomende verkeer wordt zo min mogelijk belemmerd 

3. Sociale veiligheid en comfort 

 De terminal en de route naar het station is sociaal veilig (voorwaarde Ouder-Amstel) 

 Er is direct zicht op aankomende en vertrekkende bussen 

 Schoon, heel en veilig (voorwaarde NS) 

 Er is toezicht gedurende de operationele uren van de terminal 

 De voorzieningen zijn gecentreerd en overdekt. 

 De reizigers zo veel mogelijk geconcentreerd bij de wachtvoorzieningen spreiding voorkomen 

 Beheer & onderhoud is bij aanvang goed geregeld (voorwaarde Ouder-Amstel) 

4. Functies en voorzieningen 

 Basisvoorzieningen: overdekte wachtruimtes , terminalmanagement, verkooppunten, toiletten 

 OV kaartenautomaat voor overstap op lokaal OV 

 Voldoende afvalbakken - afvalvoorzieningen aanwezig en leegpunten voor chemisch toilet 

 (horeca) voorzieningen ten behoeve van wachtende passagiers die niet concurreren de voorzieningen in het station 

 Kantoorunits touringcarbedrijven / ticketdesks 

 mogelijk extra voorzieningen zoals douche, slaapgelegenheid chauffeurs, lockers  

5. Kwaliteit en uitstraling 

 Kwalitatief hoogwaardige uitstraling 

 Terminal is eyecatcher, voegt iets toe aan kwaliteit van het gebied en zet DNK op de kaart 

 Overkapping van de bussen, minimaal over het instapgedeelte  

6. Capaciteit 

 Capaciteit gebaseerd bij piekdrukte en bij regulier/gemiddeld 

 Voldoende taxistandplaatsen 

 Bufferruimte voor wachtende bussen tot 2 uur 

 Voldoende Kiss en Ride 

 Sneeuw- en zonreizen, evenementenbussen en internationale lijndiensten idealiter van elkaar gescheiden 

 Aanwezigheid van een P+R (long term parking) 

7. Duurzaamheid 

 De terminal en de omgeving heeft een duurzaam karakter (voorwaarde Ouder-Amstel). Verschillende 

componenten zoals herbruikbaar, herplaatsbaar, Energie, Klimaatadaptief, afbreekbaar (materiaal) 

8. Technische uitwerking 

 Lengte bus regulier: 15m 

 Lengte bus met aanhanger incl. trekhaak =18,75 meter 

 Breedte haltegoot: 3,0 meter  

 Breedte perron: 2,5m minimaal 

 V=15km/uur (in enkele gevallen 5km/uur) 

 In en uitstuurtijd (5s/4s)m 

 minimale boogstraal: 12m 

 Over de hele lengte van de bus een recht perron 
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 Minimale doorgang voor bussen is 4.60 meter. 

9. Overig 

 Kosten neutraal exploiteren 

 Tijdelijke variant functioneert tot 10 jaar 

 Aansluiting en versterking van de langzaam verkeersroute richting Arena (voorwaarde Ouder-Amstel) 

 Meervoudig ruimtegebruik (voorwaarde Ouder-Amstel). Bijvoorbeeld door amusement tijdens het wachten. 

Sportvoorziening (tafeltennis, basketbal), een hip horeca café etc. (zachte eis) 

 

2.3 Tijdelijk of definitief? 

In deze verkenning in het Noordwestkwadrant is zowel gekeken naar een tijdelijke als een meer 

definitieve variant. Dit laatste is gedaan omdat een terminal makkelijker in het beoogde 

programma voor het Noordwestkwadrant (werklocatie met bedrijven en kantoren) ingepast kan 

worden in vergelijking met de P+R locatie. Daar was alleen tijdelijkheid aan de orde. Daarbij speelt 

ook mee dat bij de P+R locatie geen grondverbetering nodig is en in het Noordwestkwadrant wel. 

Een puur tijdelijke variant is daarmee voor het Noordwestkwadrant een stuk kostbaarder. Een 

langere exploitatietermijn van een terminal is daarom voor dit gebied wenselijk waarbij tevens 

meer geïnvesteerd kan worden in kwaliteit. 

 

Uiteindelijk gaat de discussie over tijdelijk of definitief vooral over de keuze voor het aantal jaar, 

de periode waarvoor de terminal gebouwd wordt. Bij een puur tijdelijke, demontabele terminal 

voor een periode van 5 tot 10 jaar zal de investering lager zijn en daarmee de ambitie lager liggen 

dan bij een terminal die er voor langere tijd staat. Een terminal voor een langere periode, 

bijvoorbeeld voor 15 jaar kan met een hogere ambitie gerealiseerd worden. Een dergelijke 

terminal kan opgevat worden als een ‘strategische reservering’: de locatie kan na die periode 

plaats maken voor andere functies zoals vastgoedontwikkeling, passend bij de rest van het gebied. 

Een definitieve terminal kan dan op zijn beurt weer onderdeel uit gaan maken van die 

vastgoedontwikkeling als dat gewenst is. Daarmee kan een terminal voor 15 jaar ook opgevat 

worden als een tijdelijke voorziening.  

 

In deze studie zijn beide varianten opgenomen. Er is geanalyseerd hoe een terminal voor 15 jaar 

ingepast kan worden zonder dat het de overige ontwikkeling van het Noordwestkwadrant of de 

omgeving van het station in de weg staat. 

 

 

Tijdelijk P+R locatie Semitijdelijk Noordwestkwadrant 

Levensduur terminal tot 10 jaar Levensduur terminal tot 15 jaar 

Beperkte halteercapaciteit Halteercapaciteit volledig 

Bouwrijpe grond aanwezig Grondverbetering nodig 

Kleine voorinvestering Grote voorinvestering 

Midden in de ontwikkeling DNK Aan de rand van ontwikkeling DNK, inpasbaar 

Ambitie lager vanwege korte levensduur Hogere  ambitie mogelijk 

Tabel 1: Het verschil tussen een tijdelijke terminal en een semi-tijdelijke terminal 
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3 De markt, aantallen en benodigde capaciteit 

3.1 De touringcarmarkt voor (inter)nationale lijndiensten 

Reguliere lijndiensten 

De toekomstige terminal richt zich primair op (inter)nationale lijndiensten. De grootste 

vervoerders in deze markt zijn Ouibus, Flixbus en Eurolines. Momenteel halteren deze 

maatschappijen al in Amsterdam. Ouibus en Flixbus op station Sloterdijk, Eurolines tijdelijk op 

station Duivendrecht1. De maatschappijen bieden tegen concurrerende tarieven reizen aan naar 

Europese bestemmingen. Deze maatschappijen rijden volgens een vaste dienstregeling waarbij 

verspreid over de dag bussen vertrekken naar steden in het buitenland. 

 

In 2013 is de markt voor lange afstandsreizen per touringcar in Frankrijk en Duitsland 

geliberaliseerd. Dit heeft geleid tot een forse groei van het aantal aangeboden verbindingen en 

bestemmingen.  In deze landen concurreren lange afstandsbussen met het treinverkeer. De 

touringcars concurreren niet alleen op prijs met trein, auto en vliegtuig, ook bieden ze gratis wifi, 

stopcontacten voor mobieltjes en laptops, extra beenruimte en verzekerde zitplaatsen. Ze spreken 

hiermee en bredere doelgroep aan dan voorheen. In het verleden was lange afstandsvervoer via 

touringcars vooral een markt voor vakantiereizen en backpackers. Sinds 2013 is het aantal partijen 

dat in de touringcarbranche  opereert sterk toegenomen. Aangenomen wordt dat de markt qua 

volume niet veel verder zal groeien en dat er door fusies een paar grotere grote partijen 

overblijven. 

 

De laatste jaren worden in beperkte mate ook binnenlandse lijndiensten opgezet door de 

maatschappijen. Het effect hiervan is vooralsnog beperkt omdat het spoornetwerk in Nederland 

zeer fijnmazig is in tegenstelling tot andere Europese landen. 

 

Een andere ontwikkeling is geweest dat de Europese Unie een richtlijn heeft opgesteld dat grote 

steden verplicht zijn om een touringcarlocatie aan te wijzen waar goede voorzieningen zijn voor 

reizigers. 

 

Amsterdam is voor de touringcarbranche een van de meest noordelijke bestemmingen. Hierdoor 

fungeert Amsterdam vaak als eindpunt, in plaats als tussenhalte. De populairste bestemmingen 

vanuit Amsterdam zijn Brussel, Londen en Parijs voor Eurolines. Onder Flixbus zijn dit de 

bestemmingen Brussel, Parijs, Berlijn.  

 

Zon- en sneeuwreizen 

Naast de internationale lijndiensten biedt de toekomstige terminal plek aan touringcars gericht op 

zon- en sneeuwreizen. Maatschappijen zoals Sundiogroup en Interbus verzorgen onder 

verschillende merklabels in de maanden juni, juli en augustus reizen naar Zuid-Europa en 

winterreizen in de maanden december tot en met begin mei naar de Alpen. Over het algemeen is 

de markt voor sneeuwreizen nog goed te noemen. De busreizen met zonbestemming nemen de 

                                                                    
1
 Eurolines halteerde vroeger op Amstelstation. Vanwege de grootschalige gebiedsontwikkeling is Eurolines naar 

Duivendrecht verhuist. Eurolines heeft een vergunning tot 2019 om vanaf Duivendrecht touringcarreizen te 
verzorgen. 
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laatste jaren af in verband met concurrerende vliegtickets naar goed bereikbare luchthavens in 

Zuid-Europa. 

 

Een belangrijk kenmerk van de zon- en sneeuwreizen is dat ze maar in bepaalde periodes van het 

jaar uitgevoerd worden en dat ze in Amsterdam (opstapplek, geen tussenhalte) qua aantallen 

relatief laag zijn met een paar specifieke pieken rondom de verschillende vakantieperiodes. Dit 

varieert van 0 tot 4 bussen per dag in een dalperiode tot 32 busreizen in een piekperiode.  

 

Met de toekomstige terminal ontstaat voor maatschappijen, reizigers en de omgeving een goed 

functionerend vervoersknooppunt voor (inter)nationale lijndiensten en zon- en sneeuwreizen. 

Hiermee vervallen de ongeschikte halteerlocaties op andere plekken in de stad zoals bij Station 

Sloterdijk, de Europaboulevard en diverse ad hoc locaties.  

3.2 Aantallen bussen 

Voor het bepalen van het aantal benodigde perrons is het van belang om te weten met hoeveel 

busbewegingen rekening gehouden moet worden. Er is geen kant en klaar marktonderzoek 

beschikbaar waaruit deze cijfers zijn te destilleren.  Het projectteam heeft daarom gegevens 

opgevraagd bij de diverse maatschappijen (Sundiogroup, Interbus, Flixbus, Eurolines en Ouibus) 

en deze vergeleken met de online raadpleegbare dienstregelingen, de marktscan uit 2016 (in 

opdracht van de gemeente Amsterdam) en met de cijfers van het Ministerie van IenM (registratie 

vergunningen touringcarlijndiensten). Door het bundelen en vergelijken van deze gegevens is een 

totaal overzicht ontstaan van het aantal vertrekkende  en aankomende bussen per week. Omdat 

de dienstregelingen door het jaar heen niet continue zijn (dalperiodes en piekperiodes) is gewerkt 

met een minimaal en maximale capaciteit. 

 

(Inter)nationale lijndiensten van en 

naar Amsterdam 

MINIMAAL 

Vertrek en aankomst 

MAXIMAAL 

Vertrek en aankomst 

Eurolines per dag 29 41 

Flixbus per dag 87 98 

Ouibus per dag 16 24 

Totaal per dag 132 163 

Gemiddeld aantal bussen per uur2 8,5 10,1 

Totaal bussen per week 924 1141 

Tabel 2: Overzicht van het minimaal en maximaal aantal (inter)nationale lijndiensten van en naar Amsterdam  

 

Uit de analyse blijkt dat de internationale lijndiensten gespreid over de week aankomen en 

vertrekken en dat er maar beperkt verschil bestaat tussen het aantal aankomende en 

vertrekkende bussen omdat Amsterdam geen meestal geen tussenhalte is maar een begin- en 

eindpunt. De meeste aankomsten/vertrekken zijn tussen 9-12uur en tussen 19.30 en 22 uur. Totaal 

per dag vertrekken er tussen de 132 en 163 bussen vanuit Amsterdam. Bussen vertrekken niet 

gedurende de nacht, uitgezonderd calamiteiten. Hiermee is de netto tijd dat de terminal 

operationeel moet zijn niet 24 maar 16 uur per dag , maar tussen 07:00 uur ’s ochtends en 23:00 

uur ’s avonds. Dit betekent gemiddeld 8,5 en 10,1 aankomende en vertrekkende bussen per uur. 

 

                                                                    
2
 Gebaseerd op de netto tijd dat de terminal operationeel is 
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Voor het aantal zon- en sneeuwreizen liggen de aantallen een stuk lager maar zit er meer verschil 

in de pieken en dalen. Reden van deze verschillen is dat de aantallen rond de schoolvakanties een 

stuk hoger liggen. In de zomer rijden de bussen op maandag, woensdag, vrijdag en zondag,  hierin 

zijn zowel de aankomsten als vertrekken samengevoegd. In totaal rijden minimaal 10 bussen per 

week en maximaal 51 bussen (een paar keer per jaar rondom vakanties). In de winter rijden de 

bussen dagelijks. In totaal vertrekken er minimaal 11 bussen en maximaal 74 bussen per week. 

Zon- en sneeuwbussen rijden samen 36 weken van de 52 weken in het jaar. Ongeveer een derde 

van de bussen in de winter rijdt met een aanhanger. Hiermee is een touringcar  (15 meter) met 

aanhanger 19 meter lang. Deze voorwaarde is meegenomen in het Programma van Eisen. 

 

ZOMER (juni/juli/augustus) 
Zonreizen van en naar Amsterdam 

Maandag Woensdag Vrijdag Zondag 

Minimaal vertrek+aankomst 2 3 3 2 

Maximaal vertrek+aankomst3 13 16 16 6 

Tabel 3: Aantal zonreizen per week, operationeel in de maanden juni, juli en augustus (12 weken) 

 

WINTER (nov t/m april) 
Winterreizen van en 
naar Amsterdam 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag  

Minimaal  
vertrek+aankomst 

1 1 1 1 3 1 3 

Maximaal4 
vertrek+aankomst 

6 6 6 6 22 6 22 

Tabel 4: Aantal winterreizen per week, operationeel in de maanden november tot mei (24 weken) 

3.3 Aantallen reizigers 

Om het aantal en de omvang van voorzieningen te kunnen bepalen is het nodig om een beeld te 

hebben van het aantal reizigers dat gebruik maakt van de terminal. Dit aantal kan ingeschat 

worden via de gemiddelde bezettingsgraad per bus. Touringcarmaatschappijen Flixbus, Eurolines 

en Ouibus spreken zich hier liever niet expliciet over uit vanwege concurrentiegevoeligheid. Een 

snelle rekenslag leert dat bij een bezettingsgraad van gemiddeld 20 passagiers per busrit minimaal 

963.600 reizigers en maximaal 1.189.9005 reizigers per jaar van de terminal gebruik maken. Dat is 

teruggerekend tussen de 2.640 en 3.260 reizigers verspreid over de dag uitgaande van een 

gemiddelde bezetting van 20 personen. Voor de zon- en sneeuwreizen is het aantal reizigers 

lastiger te bepalen grofweg schommelt het tussen 40.000 en 60.000 op jaarbasis samen. 

 

Deze cijfers komen overeen met de omvang van het aantal reizigers waar Flixbus zich in een eigen 

persbericht over uitspreekt: in 2017 rond de 1 miljoen reizigers per jaar van en naar Amsterdam 

 

Het aantal reizigers betekent een substantieel aantal nieuwe gebruikers van station Duivendrecht. 

Dit kan een goede boost betekenen voor de functies op station Duivendrecht die door het 

aanleggen van de Schipholboog van Arena naar Zuid, een belangrijk deel van de klandizie hebben 

verloren. Tevens betekent het een verlevendiging van het gebied doordat er meer mensen 

                                                                    
3
 Een paar keer per jaar rondom vakanties 

4
 Een paar keer per jaar rondom vakanties 

5
 Bezetting x aantal bussen per dag x 365 dagen 
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aanwezig zijn in het gebied. Dit kan een bijdrage leveren aan het beperken van het gevoel van 

onveiligheid. 

3.4 Hoeveelheid benodigde perrons en indeling 

Naast het aantal aankomende en vertrekkende bussen is het voor het bepalen van de capaciteit 

belangrijk om te weten hoeveel  tijd bussen nodig hebben om op een fatsoenlijke manier te 

halteren.  

 

Een vertrekkende bus met instappende passagiers neemt meer tijd in beslag dan een aankomende 

bus met uitstappende passagiers. Bij het vertrek moet de bus altijd eerder aanwezig zijn op de 

halte, moeten kaartjes en paspoorten gecontroleerd worden en bagage gelabeld. Uit een analyse 

van de feitelijke situatie op Sloterdijk en op basis van gesprekken met maatschappijen moet voor 

een vertrekkende bus maximaal 30 minuten gerekend worden.  Voor kleinere bussen of in dal 

periodes kan dit uiteraard korter. Een aankomende bus heeft in principe voldoende aan maximaal 

15 min halteertijd omdat er alleen mensen uitstappen en de bagage moet worden uitgeladen.  

 

Ook de gekozen perronindeling is van belang. Daarbij kan gekozen worden om zaken te 

combineren of juist te scheiden. Zo kan er een scheiding gemaakt worden tussen aankomende en 

vertrekkende bussen en tussen lijndiensten en zon- en sneeuwreizen.  

 Het combineren van aankomende en vertrekkende bussen levert vooral voordelen op: 

flexibel gebruik van de perrons en het voorkomt onnodige extra rijbewegingen doordat 

een bus voor zowel aankomst als vertrek dezelfde halte kan gebruiken. Het scheiden van 

aankomende en vertrekkende bussen levert nauwelijks voordelen op. 

 Het scheiden van lijndiensten en zon- en sneeuwreizen heeft wel voordelen. Reden 

hiervoor is dat internationale lijndiensten meer aan vertrektijden vastzitten dan zon- en 

sneeuwdiensten. Daarnaast hebben zon- en sneeuwreizen ook een andere ontwerpeis: 

het perron dient geschikt te zijn voor 19 meter lange touringcars met aanhanger. Idealiter 

wordt daarom een aparte deel op de terminal aangewezen voor zon- en sneeuwreizen. 

 

Vertaling naar het aantal benodigde perrons 

Bij een halteertijd van maximaal 15 minuten voor aankomende bussen kunnen per perron 

minimaal vier bussen halteren. Bij een halteertijd van maximaal 30 minuten voor vertrekkende 

bussen kunnen minimaal twee bussen per perron halteren. Uitgaande van 82 vertrekkende en 82 

aankomende bussen (de helft van totaal 164 bussen)(zie ook tabel 2) per uur zijn minimaal 5 

perrons nodig. 

 

Tabel 5: Berekening van het minimaal aantal perrons  

 

Hiermee is rekening gehouden met het maximaal aantal internationale lijndiensten per dag. Er is 

geen rekening gehouden met een marge, groeimogelijkheden, piekdrukte per dag of calamiteiten. 

In de praktijk moet daarom ruime marge ingebouwd worden om ongewenste situaties op de 

terminal te voorkomen. Op basis van ervaring in het buitenland is een aantal van 8 tot 10 perrons 

bij deze aantallen sterk te adviseren. 

Halteertijd Bussen per uur per perron Minimaal aantal benodigde perrons 

30 minuten (vertrek) 2 2 

15 minuten (aankomst) 4 3 

Totaal  5 
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Hierboven is beschreven waarom wordt gekozen voor aparte perrons voor zon- en sneeuwreizen. 

Er halteren maximaal 2 zon- of sneeuwbussen tegelijk. Indien Interbus ook gelijktijdig zou stoppen 

is behoefte aan 3 perrons. Deze perrons voor zon- en sneeuwreizen kunnen flexibel worden 

ingezet, waardoor een overloop van internationale lijndiensten ook van deze halten gebruik kan 

maken. 

 

Chauffeurs hebben een ruimte nodig om de bus tijdelijk te parkeren, dit wordt ook wel de 

bufferlocatie genoemd. De bufferlocatie wordt gebruikt als de chauffeur de tijd tussen aankomst 

en vertrek moet overbruggen. De bus is tijdens het bufferen leeg. Bij vertrek is sprake van een 

nieuwe rit. Bufferen kan voor korte duur (tot 2 uur). Chauffeurs die langer moeten wachten rijden 

meestal naar een hotel. Veel Nederlandse bedrijven rijden voor een langere wachttijd terug naar 

de locatie van hun eigen bedrijf. Een korte bufferlocatie dient zich te bevinden op de terminal. Een 

snelle rekensom wijst uit 6 tot 8 bufferplekken voldoende moet zijn. 
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Figuur 2: Ligging Noordwestkwadrant 

4 Ruimtelijke verkenning Noordwestkwadrant 

4.1 Locatieonderzoek Noordwestkwadrant 

Tussen begin mei en eind juli 2017 is de 

verkenningsstudie uitgevoerd naar de 

mogelijke varianten in het 

Noordwestkwadrant van station 

Duivendrecht (zie figuur 2) en is in 

overleg met de gemeente Ouder-Amstel 

en de NS het concept van de terminal 

verder uitgewerkt. In de 

verkenningsstudie die is uitgevoerd door 

ZJA architecten (zie bijlage 1) is de 

ruimtelijke inpasbaarheid beoordeeld 

voor een zestal mogelijke locaties (zie 

figuur 3). De locaties zijn beoordeeld op 

de verbinding tussen station en terminal 

de ontsluiting naar de 

hoofdinfrastructuur, de inpasbaarheid in 

het toekomstige plan voor DNK, de 

beschikbare ruimte en technische 

aspecten van de locaties. 

 

In het zoekgebied komt locatie 3 duidelijk als voorkeur boven drijven. De locatie heeft een groot 

aantal voordelen ten opzichte van andere locaties in het gebied. Locatie 3: 

 ligt dicht tegen het spoor aan, een locatie die niet ideaal is voor andere functies; 

 verbruikt ten opzichte van andere locaties effectief minder ruimte;  

 heeft minimale extra infrastructuur 

nodig door aansluiting op bestaande 

infrastructuur; 

 zorgt niet voor extra verkeer direct 

op of rond het Stationsplein; 

 maakt een kruisingsvrije route voor 

voetganger van naar het stations 

mogelijk; 

 is technisch (o.a. ondergrond, water) 

goed uitvoerbaar; 

 kan aanleiding geven tot benutten 

van de kwaliteit van het groene 

spoortalud door een fietsroute aan 

te leggen of wachtvoorzieningen 

aan te brengen in het groen; 

 is flexibel ten opzichte van het DNK 

plan en programma. 
Figuur 3: De zes onderzochte locaties 
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De andere locaties hebben allemaal overduidelijke nadelen ten opzichte van locatie 3. Deze 

nadelen variëren van veel verkeer voor het station langs, technische complexiteit (bodem/water) 

tot een te groot grondbeslag in de plannen voor DNK. 

4.2 Ruimtelijke functies en inpasbaarheid locatie 3 

De voorkeursvariant (locatie 3) is na de keuze verder uitgewerkt met de capaciteitsberekening, de 

technische quickscan (zie bijlage 2) en het Programma van Eisen als input. Het betreft nadrukkelijk 

een schetsontwerp en geen definitief ontwerp. Een schetsontwerp is bedoeld is om vat te krijgen 

op zaken als oppervlaktes, omvang, rijbewegingen, looproutes, aansluiting bij de omgeving, 

verdeling van functies etc. Het schetsontwerp mag niet exact beoordeeld worden. In een 

mogelijke vervolgfase zal het schetsontwerp uitgewerkt worden en zullen veel zaken nog wijzigen 

en aangevuld worden.    

 

 
Figuur 4: Schetsontwerp Touringcarterminal voorkeurslocatie 

4.2.1 Verkeersstructuur touringcars 

Touringcars benaderen de terminal vanaf de 

Holterbergweg. De beoogde toegangsroute 

gaat in één richting via de bestaande busbaan in 

de richting van de oude kern van Duivendrecht. 

Voor de spooronderdoorgang slaan de bussen af 

naar rechts, richting de terminal. Na het in- en/of 

uitstappen op de terminal kan de touringcar via 

een andere uitgang richting de Stationsweg om 

zo het gebied weer te verlaten. Dit heeft 

verschillende voordelen:  

 Maakt maximaal gebruik van bestaande 

infrastructuur dus nauwelijks nieuwe 

infrastructuur nodig; 

 Touringcars rijden niet in twee richtingen 

over hetzelfde traject; 

 Touringcars komen qua richting goed uit bij 

de terminal waardoor ongewenste 

draaibewegingen voorkomen worden. 

 

Figuur 5: Rijrichting i.r.t. bereikbaarheid 
Touringcarterminal 
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Ouder-Amstel heeft ten aanzien van de bestaande fietsstroken langs de busbaan aangegeven dat 

er voor het deel waar extra touringcars gaan rijden veilige fietsvoorzieningen moeten komen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een vrij liggend fietspad. 

 

Het kruispunt Holterbergweg/Stationsweg wordt in het kader van de verlenging van de Joan 

Muyskenweg gereconstrueerd waardoor de capaciteit wordt vergroot. Ten behoeve van het 

collegebesluit van Ouder-Amstel in november 2016 is aanvullende informatie aangeleverd waarin 

de mogelijke effecten van touringcars op het huidige en het toekomstige verkeerssysteem van 

DNK zijn beschreven. De hoofdconclusie was dat de hoeveelheid touringcars en het feit dat ze 

gespreid over de dag aankwamen geen significante invloed had op het verkeerssysteem. In zowel 

de huidige als de toekomstige situatie zullen door de toevoeging van touringcars geen nadelige 

effecten ontstaan wat betreft congestie en vertragingen. 

4.2.2 Plattegrond terminal 

De busterminal wordt idealiter ingericht als kammodel waarbij bussen vooruitsteken, zodat de 

koppen van de bussen met de bestemmingsinformatie goed zichtbaar zijn voor wachtende 

reizigers. Dit model wordt in buitenlandse voorbeelden veel toegepast en gaat efficiënter met 

ruimte om dan een model waarbij bussen vooruit door kunnen rijden. Omdat de halteertijd bij 

touringcars veel langer en minder dynamisch is, en bovendien aan tijd gebonden zijn in 

vergelijking tot regulier OV, is dit goed organiseren. Voorwaarde is wel dat de ruimte achter de 

bussen zo georganiseerd is dat er geen of nauwelijks mensen lopen. Dit is voor een belangrijk deel 

te sturen door middel van een goede lay-out en ontwerp van loopstromen. In het schetsontwerp is 

een variant opgenomen waarin een extra watergang wordt toegevoegd aan de westzijde van de 

terminal. Dit zou een goede buffer kunnen vormen met de omgeving. Daarnaast zou de 

watergang extra kwaliteit kunnen toevoegen aan het gebied en zorgen voor de benodigde 

waterberging. 

 

Een ander belangrijk voordeel van het kammodel is dat de reizigers zich op duidelijk aangegeven 

plekken tussen de bussen (de perrons) kunnen begeven. Oversteekbewegingen zijn in dit model 

niet nodig en mensen gaan niet rondom de bussen lopen. Tot slot zorgt dit model er voor dat 

reizigers zich op het gemeenschappelijke plein voor de bussen op een overzichtelijke manier 

kunnen verzamelen. 

 

Op de terminal zijn drie zones te benoemen voor drie doelgroepen touringcars: lijndiensten (10 

halteerplekken), 3 flexibele halteerplekken voor zon- en sneeuwreizen en 6 bufferplekken (kort 

parkeren). Hiertussen is uitwisseling mogelijk wat de terminal flexibel maakt. 

4.2.3 Voorzieningengebouw 

Het centrale voorzieningen gebouw is zo dicht mogelijk richting station Duivendrecht gesitueerd. 

Hierdoor ontstaat visueel de link tussen station en terminal. Het gebouw is voorlopig geschat op 

twee lagen van ieder 500m² BVO. Op de begane grond is ruimte voor een horecapunt, ticketdesks, 

wachtruimte, lockers, OV kaartautomaat (voor aankomende reizigers die de trein of metro als 

natransport gebruiken) en toiletten en/of douches. Op de eerste verdieping kunnen ruimtes 

gemaakt worden voor het terminalmanagement en wellicht overnachtingsruimtes voor 

chauffeurs. 
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Omdat het terminalgebouw niet rechtstreeks aan Station Duivendrecht is gekoppeld is het nodig 

dat de terminal zelf de genoemde voorzieningen heeft. Het is niet functioneel om bijvoorbeeld 

ticketcounters in de hal van het Station Duivendrecht te plaatsen en het wachten en verblijven van 

touringcarpassagiers vanuit de stationshal plaats te laten vinden. Direct zicht op (vertrekkende) 

bussen is een belangrijke randvoorwaarde. Hetzelfde geldt voor een beperkte horecavoorziening. 

Los daarvan zullen de stationsvoorzieningen zoals horeca, kiosk en AH to GO sowieso profiteren 

van het flink toegenomen aantal reizigers per dag. 

4.2.4 Voetgangersroute van en naar het station 

Een duidelijke en sociaal veilige route van en naar het station is een belangrijk  uitgangspunt voor 

het ontwerp. In het ontwerp is daarom rekening gehouden met een terminal die dichtbij het 

station ligt. Idealiter zou de terminal nog dichter op het station gesitueerd worden. Om een aantal 

redenen is hiervoor niet gekozen:  

 De waterpartij ten noorden van de terminal en tussen terminal en station moet behouden 

worden omdat het een primaire watergang betreft die onder het station doorloopt. Het 

opheffen van deze waterpartij is nagenoeg onmogelijk, ook omdat  de waterpartij vlakbij 

het spoortalud ligt. In het zettingsgevoelige gebied (zie de problemen met station 

Duivendrecht) ligt het opheffen van een watergang naast een spoortalud zeer gevoelig bij 

partijen als Prorail; 

 Op verzoek van Ouder-Amstel is de terminal wat verder van het station geplaatst om de 

bussen niet ‘’vol in het zicht’’ te hebben; 

 In het plan voor DNK wordt ingezet op een open ruimte onder de sporen. Wanneer de 

terminal hier te dicht op komt te staan zal dit deze wens verstoren; 

 De waterpartij wordt nu juist als gebiedskwaliteit gebruikt. De terminal, de 

horecavoorziening en de toegangsroute liggen aan een, opnieuw, zichtbaar gemaakte 

waterpartij. 

 

Toch is het mogelijk om de looproute tussen station en terminal beperkt te houden en is een open 

en heldere zichtlijn tussen de twee functies gewaarborgd.  Zichtlijnen, goede verlichting, de 

aanwezigheid van veel mensen, een horecavoorziening met terras en een hoogwaardige inrichting 

zijn allemaal zaken die bijdragen aan een sociaal veilige route. Bij een uitwerking zal deze route 

goed ontworpen moeten worden. Mogelijkheden om bijvoorbeeld met een mooie loopbrug over 

het water te gaan kunnen daarin meegenomen worden. 

4.2.5 Kwaliteit en uitstraling architectuur 

Zowel Amsterdam, Ouder-Amstel en de 

NS hechten waarde aan een goede 

verschijningsvorm van de terminal en een 

goed voorzieningenniveau. Een karige 

terminal waar alleen minimale 

voorzieningen geboden worden en van 

de goedkoopste materialen gebruik 

gemaakt worden is niet wenselijk. De 

terminal moet meerwaarde toevoegen 

Figuur 6: 3D impressie van de terminal, zicht vanaf station Duivendrecht 
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aan het gebied, herkenbaar zijn en een architectonisch aansprekende stijl hebben. In de 3D 

impressies is uitgegaan van een overkapping van het perron en bussen. Eventueel kan ook een 

deel van de terminal worden overkapt waardoor alleen de wachtende reiziger droog en beschut 

staat. Het voorzieningengebouw is los gesitueerd onder de kap. Zowel de kap als het gebouw 

kunnen nog in verschillende vormen en materiaalgebruik worden uitgewerkt. 

 
Figuur 7: Voorbeelden van een dakconstructie met transparant glas(links) en/of PV panelen 

4.2.6 Duurzaamheid 

Een duurzame terminal is een van de wensen van alle betrokken partijen. In de eerdere fases van 

het project zijn hier al verschillende ideeën over verzameld. Omdat veel van de 

duurzaamheidsopties in het gebouw en de terminal zelf zitten zullen die in de uitwerkingsfase van 

het plan verder geconcretiseerd moeten worden. De belangrijkste zaken waar op dit moment 

goede mogelijkheden voor worden gezien zijn het gebruik van hout als primair materiaal voor het 

gebouw en de overkapping. Het gebruik van het grote dak leent zich goed voor toepassing van 

zoncellen. Verder kan het gebouw zodanig geconstrueerd worden dat na afloop van de 

gebruiksperiode de losse onderdelen gerecycled worden of dat het gebouw in zijn geheel wordt 

gedemonteerd en elders (voor wellicht andere doeleinden) weer wordt opgebouwd. Voor de 

grondverbetering kan gebruik gemaakt worden van betongranulaat van gesloopte gebouwen. Tot 

slot behoort ook waterbuffering en/of infiltratie tot de mogelijkheden.  

4.2.7 Andere kansen als gevolg van de terminalontwikkeling 

Bij de ontwikkeling van een terminal ontstaan 

ook kansen voor het stationsgebied. Het station 

Duivendrecht is in 1993 geopend en functioneert 

op dit moment matig. Door het wegvallen van 

een deel van de overstapfunctie (door aanleg 

van de Schipholboog waardoor treinen vanuit 

Utrecht rechtstreeks naar Schiphol kunnen 

rijden) is het aantal reizigers dat gebruik maakt 

van Duivendrecht gedaald. Het voorzieningen 

niveau en het gevoel van sociale veiligheid op en 

rondom het station staat daardoor onder druk. 

Doordat ruim 90% van de reizigers voor de 

touringcarterminal gebruik maakt van het OV 

Figuur 8:  Een mogelijke  doorsteek van de stationshal 
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als voor- en natransport kan een positieve impuls aan het station gegeven worden.  

De toegang van en naar het station is niet logisch. Uit de verkenning komt naar voren dat een 

doorsteek van de stationshal gemaakt kan worden waardoor er een logische entree ontstaat. Dit is 

niet alleen vanuit de touringcarterminal wenselijk maar ook vanuit de totale ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern. Dit is een kans om het station beter in de omgeving te verankeren en te laten 

functioneren en om door te groeien naar een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt.  

 

Daarnaast ontstaat, door de situering van de terminal conform het schetsontwerp, de kans om het 

fietspad parallel aan het spoor door te trekken. Deze zone kan daarmee kwalitatief sterk verbeterd 

worden door gebruik te maken van de groene structuur. Ook kan hierdoor de fietsafstand vanaf de 

oude kern van Duivendrecht naar het station en omliggend gebied verkort en verbeterd worden. 

Deze fietsroute sluit aan op het grotere netwerk waarbij de route langs het spoor een belangrijke 

rol speelt. 

 
Figuur 9: Optie voor het doortrekken van de groenzone (groen) en fiets- voetgangersroute (oranje) 

 

Tot slot kan de terminal en de aanwezige horeca met terras een goede stapsteen zijn naar de rest 

van het te ontwikkelen gebied. 

4.2.8 Aansluiting bij de bestaande situatie en nieuwe ontwikkelingen in DNK 

Bij het opstellen van het schetsontwerp is zowel rekening gehouden met de huidige situatie als de 

nieuwe ontwikkelingen in het kader van DNK. Met de huidige situatie is rekening gehouden 

doordat grotendeels is aangesloten bij bestaande wegen en routes. De Stationsweg en busbaan 

zijn bestaand en blijven in de toekomst behouden. Door daar gebruik van te maken hoeft geen 

dure infrastructuur aangelegd te worden die misschien bij de verdere planontwikkeling van DNK 

op de verkeerde plek liggen. Ook de locatie ligt relatief autonoom. Daarmee wordt bedoeld dat 

door de keuze van deze locatie geen barrière wordt opgericht voor toekomstige ontwikkelingen. 

Looproutes, busroutes, autoroutes, fietsroutes en het beoogde programma voor dit deelgebied 

van DNK kan rondom de terminal nog steeds conform plan gerealiseerd worden. 

In het schetsontwerp is de waterpartij tussen terminal en station behouden en juist benadrukt als 

gebiedskwaliteit. Vanuit de rol als primaire watergang dient deze behouden te worden. In de 

uitwerking van het plan kan de waterpartij wel verkleind worden om bijvoorbeeld de route naar 

het station nog korter te maken of om programma te realiseren. Dit water moet wel elders in het 

gebied gecompenseerd worden. 

 

Uit de ruimtelijke analyse van ZJA blijkt dat het goed mogelijk is om een footprint te kiezen die 

toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Ten westen en zuiden van de terminallocatie 

kunnen DNK ontwikkelingen conform plan doorgaan. Op termijn (nader te bepalen) kan de locatie 

van de terminal herontwikkeld worden. Dit kan op verschillende manieren. De studie van ZJA laat 

zien dat de locatie qua omvang en breedte zich prima leent voor een aanvullende 
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vastgoedontwikkeling. Deze kan solitair gerealiseerd worden (de terminal verdwijnt dan van de 

locatie). Maar het is ook denkbaar dat, naar voorbeeld van enkele buitenlandse steden, de 

touringcarterminal als programma onderdeel wordt opgenomen in de vastgoedontwikkeling.  

 

Op deze manier is in feite sprake van een semi-tijdelijke terminal en betreft het een strategische 

grondreservering die op termijn doorontwikkeld kan worden op het moment dat de omliggende 

locaties zijn volgebouwd en de druk vanuit de markt groot genoeg is om een meervoudige 

gebiedsontwikkeling op de locatie te starten met meerdere functie verenigd in een gebouw. 

 

Figuur 10: De drie scenario’s van het ruimtegebruik (van boven naar onder): semi-tijdelijke terminal, 

meervoudig ruimtegebruik met terminal en enkelvoudig ruimtegebruik zonder terminal. 

4.2.9 Sociale veiligheid en beheer 

De huidige kwaliteit van de openbare ruimte rondom station Duivendrecht is matig en de 

omgeving van het station oogt niet uitnodigend. Doordat er amper levendige functies zijn is het 

vaak een stille afgelegen plek. Indien de terminal gerealiseerd wordt is het een van de eerste 

grotere functies in het gebied. Het is in het belang van alle partijen om een goede, sociaal veilige 

omgeving te creëren. Dit geldt voor zowel Ouder-Amstel, de NS, de gemeente Amsterdam als de 

Touringcaroperators. In paragraaf 4.2.2. zijn verschillende maatregelen beschreven die bijdragen 

aan een prettige en sociaal veilige terminal. Vanwege de importantie van dit onderwerp is een 

extra aanvullend extern onderzoek uitgezet naar de sociale veiligheid. Hierin is de huidige situatie 

geanalyseerd, is het plan beoordeeld en zijn aanbevelingen gedaan. 

 

Er is gekeken naar de samenstelling van de reizigers: uit wat voor soort publiek bestaat de 

doelgroep? Uit de analyse komt naar voren dat er in de internationale lijndiensten per touringcar 

een duidelijke marktontwikkeling gaande is naar meer comfort en kwaliteit. De operators willen 

zich hier op onderscheiden en zijn daarmee een concurrent voor internationaal reizen met de trein. 

Vooral op trajecten waar geen goede treinverbinding is. Het type reizigers bestaat voor het 
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grootste deel uit studenten en jonge werkenden en de reizen zijn meestal individueel of in kleine 

groepen. Grote groepen komen niet of nauwelijks voor. In toenemende mate is sprake van 

toeristen. Niet alleen om van of naar Amsterdam te komen maar bijvoorbeeld ook als dagtrip 

tussen Nederlandse steden. Voor buitenlandse toeristen is het reizen per touringcar 

laagdrempeliger dan met de trein. Navraag bij de NS, Eurolines en Flixbus geven aan dat er zich 

geen incidenten voordoen. 

 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de huidige situatie heeft veel ‘onveilige’ kenmerken 

heeft. Zo functioneert de verlichting van de Stationsweg zeer matig, is er sprake van slechte 

afwatering van fietspaden en zijn er veel onoverzichtelijke plekken, vooral rondom het 

gronddepot. Ook is er sprake van een lage kwaliteit van de openbare ruimte en routes. 

 
Figuur 11  Sterke en zwakke punten sociale veiligheid 

De expert sociale veiligheid concludeert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat reizigers die gebruik 

maken van de terminal in de oude kern van Duivendrecht terecht komen. Via het NS Station is dat 

een zeer onlogische route en via de busbaan is dat niet aannemelijk vanwege de lange 

loopafstanden.  

 

Het is verder goed mogelijk om de terminal én de omgeving goed ‘sociaal veilig’ te maken. De 

terminal kan zelfs bijdragen aan een verbetering van de huidige, onprettige, situatie. De 

aanwezigheid van meer mensen en het inrichten van een hoogwaardige omgeving leidt op zich al 

tot een prettiger gevoel en meer sociale controle. Maar er is wel een aantal aanvullende 

maatregelen nodig om het echt voor elkaar te krijgen. Zo moet er een ‘voorpleinconvenant’ 

opgesteld worden met alle eigenaren en beheerders, moet de watergang rondom de terminal 

doorgetrokken worden (dit zorgt voor duidelijk in- en uitgangen en een goed beheersbaar gebied) 

en zal de route naar het stations en het Stationsplein heringericht moeten worden. Belangrijke 

elementen daarbij zijn: openheid en zicht, verlichting op de juiste manier geregeld en eenheid en 

kwaliteit van materiaalgebruik. Ook speelt het terminalbeheer een belangrijke rol. Het is van 

belang dat beheerders 24/7 aanwezigheid zijn, dat er cameratoezicht is, dat de beheerders zorgen 

voor schoon, heel en veilig, dat het terminalbeheer ook de omgeving onder haar hoede neemt en 

niet alleen de terminal en dat de beheerders het eerste aanspreekpunt ter plekke zijn en indien 

nodig hulpdiensten kunnen inschakelen. 
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4.2.10 Verkeer en luchtkwaliteit 

Om te bepalen wat de invloed op de verkeersstructuur van het gebied en op de luchtkwaliteit is 

onderzocht hoe de aantallen bussen zich verhouden tot de huidige en de toekomstige 

hoeveelheden verkeer in het gebied. 

 

Uit verkeerstellingen en uit de modelberekeningen voor het gebied blijkt dat er in de huidige 

situatie circa 15.000 voertuigen per dag op de Holtenbergerweg rijden. Omgerekend zijn dat 

gemiddeld circa 625 per uur. Het aantal touringcars dat de terminal bezoekt is relatief gelijkmatig 

over de dag verdeeld. Er is geen sprake van grote concentraties of spitsbewegingen. Het gaat om 

circa  130 tot 160 bussen per dag. Omgerekend zijn dat circa 8 á 10 bussen per uur. In 2016 is op 

verzoek van de grondeigenaren van De Nieuwe Kern een analyse gemaakt van de verkeerskundige 

impact van de terminal op de toekomstige gebiedsontwikkeling. Daar uit kwam naar voren dat de 

terminal niet of nauwelijks van invloed op de bereikbaarheid van het gebied gezien het relatief 

lage aantal ten opzichte van het totaal en het ontbreken van een ‘spits’. Daarnaast gaf de reeds in 

het gebied aanwezige touringcaroperator Eurolines aan dat hun bedrijfsvoering niet wordt 

beïnvloed door het evenementenverkeer in het gebied. 

 

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de invloed van een terminal voor internationale 

lijndiensten op de luchtkwaliteit. De bussen die op deze lijndiensten worden ingezet zijn bijna 

altijd Euroklasse V of VI (Europese classificering uitstoot bussen en vrachtwagens). Dat zijn de 

meest zuinige bussen met de minste uitstoot. De redenen daarvoor zijn dat het voor 

touringcaroperators bedrijfseconomische voordelen heeft (minder brandstofkosten) om deze 

bussen in te zetten op lange afstandsreizen. Daarnaast is het in steeds meer Europese steden 

gebruikelijk om milieuzones in te stellen. Operators worden daardoor gedwongen om moderne 

bussen in te zetten. Bussen uit deze categorieën zijn toegestaan binnen de milieuzone van 

Amsterdam. De milieuzone leidt niet tot verplaatsing van oude, meer vervuilende bussen naar de 

rand van de stad: de terminal is alleen bedoeld voor lange afstandsbussen. Operators van bussen 

die in de stad moeten zijn zullen eveneens schonere bussen inzetten. Op de terminal zijn alleen 

bussen toegestaan die categorie V of hoger zijn 

 

Uit de Nationale Monitoringstool Luchtkwaliteit komt naar voren dat de huidige concentratie 

stikstofdioxide (NO2)) in het gebied minder dan 35 μg/m³ bedraagt. De exacte waardes op de 

Stationsweg is niet bekend maar zit ruim onder de norm ( schatting rond de 30 µg/m3).  

 

Als gekeken wordt naar de aantallen ten opzichte van het totaal aantal voertuigen in het gebied is 

het niet aannemelijk dat de terminal leidt tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit 

in het gebied. Met TNO is een analyse gemaakt van de specifieke invloed. Deze analyse is gedaan 

op basis van eerder onderzoek naar de impact van bussen op luchtkwaliteit op specifieke locaties. 

Zo rijden op de Prins Hendrikkade per etmaal circa 3300 bussen, gemiddeld met Euro V klasse. Dat 

leidt per dag tot een verhoging van de NO2-concentratie van ongeveer +3,1 µg/m3 op de Prins 

Hendrikade.  

 

Wanneer dat doorberekend wordt naar de Touringcarterminal Duivendrecht betekent dat de 

bijdrage van 160 bussen Euro V ongeveer +0,15 µg/m3 is. Voor 160 bussen Euro VI komt dat neer 

op ongeveer +0,03 µg/ m3 . Afgezet tegen de Europese norm van NO2: 40 µg/m3 onderschrijft dat 

de conclusie wat betreft geen significante invloed. De 160 bussen bepalen 0.075% van de 

maximaal toegestane NO2-concentratie. 
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Op hoger schaalniveau is onderzocht wat de impact is van internationaal reizen op CO2 uitstoot. 

Daaruit blijkt dat internationale reizen per touringcar de minste uitstoot oplevert per reiziger. 

Touringcarvervoer is daarmee niet alleen minder milieubelastend dan vliegen of reizen per auto 

maar zorgt ook voor minder CO2 uitstoot dan reizen per trein. 

 

 
Figuur 12: CO2 uitstoot internationaal reizen per modaliteit (bron: milieucentraal.nl) 
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5 Conclusies 

5.1 Hoofdconclusie 

Op basis van de technische quickscan, de ruimtelijke verkenning en de gesprekken die gevoerd zijn 

met de projectgroep met daarin de gemeente Ouder-Amstel en de NS kan geconcludeerd worden 

dat de voorkeurslocatie in het Noordwestkwadrant zeer geschikt is voor de ontwikkeling van een 

touringcarterminal. De locatie is gelegen op korte afstand van het station, er wordt gebruik 

gemaakt van bestaande infrastructuur en de voorziening kan flexibel ingepast worden zonder de 

ontwikkeling van DNK in de weg te staan. De aanwezigheid van de terminal zorgt voor een 

herkenbaar punt en draagt bij aan het ontstaan van identiteit in het gebied. De gebruikers van de 

terminal zullen voor een zeer groot deel gebruik maken van het OV via station Duivendrecht. Dit 

zorgt voor meer reizigers in trein en metro en een beter draagvlak voor de voorzieningen in het 

station. De toename van bezoekers aan het gebied leidt tot een beter gevoel van sociale 

veiligheid. 

 

Het nadeel van de locatie ten opzichte van de eerdere P+R locatie is dat de afstand tot het station 

iets langer is, de terminal niet rechtstreeks in het zicht ligt vanuit het station en dat de locatie eerst 

bouwrijp gemaakt moet worden. Ook zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over de 

strategie om de terminal te beschouwen als semi-tijdelijk en een strategische reservering die in de 

toekomst omgebouwd kan worden met meer programma, al dan niet met inbegrip van een 

touringcarterminal. 

5.2 De vijf voorwaarden van Ouder-Amstel 

In november 2016 heeft de gemeente Ouder-Amstel een besluit genomen om medewerking te 

verlenen aan een verkenning naar een touringcarterminal bij station Duivendrecht. De gemeente 

heeft daarbij vijf voorwaarden gesteld: 

 

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

Arenagebied; 

2. Meervoudig ruimtegebruik; 

3. Duurzaamheid als integraal onderdeel; 

4. Sociale veiligheid; 

5. Beheer openbare ruimte. 

 

In de verkenning en bij het opstellen van het schetsontwerp is zo veel mogelijk rekening gehouden 

met deze aspecten. 

 

1. Bijdrage aan een goede langzaam verkeer verbinding van de terminal naar Arenagebied 

Deze voorwaarde is gebaseerd op de voormalige P+R locatie. De terminal in het 

Noordwestkwadrant, ligt niet aan de langzaam verkeersroute naar het Arenagebied. Wel is in 

het schetsontwerp rekening  gehouden met een goed vormgegeven looproute tussen het 

station en de terminal. Tevens ontstaan er mogelijkheden om de fietsverbinding vanaf het 
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Arenagebied door te trekken parallel aan het spoor van zuid naar noord. Eventueel in 

combinatie met versterking van de landschappelijke structuur. Deze route zorgt voor een 

betere fietsontsluiting vanaf de oude kern van Duivendrecht en geeft tevens extra reuring 

nabij de terminal. Dit versterkt het gevoel van sociale veiligheid. 

 

2. Meervoudig ruimtegebruik 

Meervoudig ruimtegebruik, in de zin dat de terminal zelf voor andere functies te gebruiken 

zou zijn, is op de perrons zelf niet mogelijk. De perrons zijn het grootste deel van de dag in 

gebruik. Wel wordt  meervoudig ruimtegebruik ingezet door de terminal demontabel te 

maken en daardoor de toekomstige mogelijkheden op de locatie open en flexibel te houden. 

Hierdoor kan in een later stadium, op het moment dat de omgeving zich heeft ontwikkeld, 

bepaald worden wat er met de kavel definitief gedaan wordt. Dat kan een solitaire 

vastgoedontwikkeling zijn maar ook een vastgoedontwikkeling waar een definitieve terminal 

onderdeel van uitmaakt (zie ook paragraaf 4.2.8). 

 

 

  

Figuur 12: een 3D impressie van het bovenaanzicht van de terminal met een terras (links) en plattegrond met daarin 

enkelvoudig of meervoudig ruimtegebruik 
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3. Duurzaamheid als integraal onderdeel 

De aanleiding voor een duurzame, circulaire terminal begon bij de P+R locatie. De terminal 

kreeg een tijdelijk karakter vanwege de ontwikkelingen van De Nieuwe Kern. Het concept was 

demontabel, tijdelijk voor 5 tot 10 jaar en gebruik van duurzame materialen (houtskelet, 

kassen, tube). Maar niet alleen een tijdelijke terminal kan duurzaam worden ‘’uitgevoerd’’, ook 

een semi-tijdelijke of permanente terminal biedt voldoende mogelijkheden voor 

duurzaamheid. In paragraaf 4.2.5 wordt een beschrijving van de mogelijkheden gegeven. In de 

volgende fase zal het ontwerp verder worden uitgewerkt en worden bovenstaande 

mogelijkheden verder verkent en uitgewerkt. 

 

4. Sociale veiligheid 

Het vergroten van de sociale veiligheid op een locatie kan op meerdere manieren worden 

verwezenlijkt. Allereerst door het toevoegen van functies, waarbij er meer gebruikers in het 

gebied komen. Met de komst van een terminal bij station Duivendrecht worden verdeeld over 

het jaar ongeveer 1 miljoen extra bezoekers verwacht. Daarnaast wordt de sociale veiligheid 

vergroot wanneer er op meerdere momenten van de dag van het gebied gebruik wordt 

gemaakt: een combinatie tussen verblijfsruimten en gebruiksfuncties. Hiermee verhoog je het 

informele toezicht door passanten en gebruikers (sociale ogen). De meeste bussen zullen 

vertrekken tussen 7 uur ’s ochtends en 23 uur ’s avonds (gebruiksfunctie). Het toevoegen van 

een terras / voorzieningen en straatmeubilair  vergroot de verblijfskwaliteit. Verder draagt de 

fysieke aanwezigheid van terminalmanagement bij aan de sociale veiligheid doordat in de 

daluren (tussen 23.00 en 7.00 uur ‘s ochtends) permanent toezicht is. Tot slot is in het 

schetsontwerp rekening gehouden met een breed trottoir met een lange zichtlijn vanaf 

station Duivendrecht naar de terminal en het voorzieningengebouw. Het ‘’zien’’ en ‘’gezien’’ 

worden speelt hierin een rol. Bij de uitwerking van het ontwerp zal rekening worden gehouden 

met een verlichtingsplan. Een verdere uitgebreide beschrijving van de sociale veiligeheids 

aandachtspunten is te vinden in paragraaf 4.2.9. 

 

5. Beheer openbare ruimte 

Er wordt ingezet op een mooi vormgegeven terminal, die identiteit en herkenbaarheid geeft 

aan de locatie. Daarbij is het belangrijk om tijdens de voorbereiding van de realisatie al goed 

na te denken over beheer. Niet alleen door te kiezen voor robuuste materialen met 

bijbehorende detaillering maar ook door rekening te houden met de aanpak en organisatie 

van beheer. In de exploitatieberekeningen wordt rekening gehouden met een organisatie die 

zorg draagt voor het terminalmanagement. Daaronder valt naast het toewijzen van perrons 

aan vertrekkende of aankomende bussen ook het schoonhouden en onderhoud van de 

terminal en omgeving. Tevens zorgt het terminalmanagement voor toezicht op en rond de 

locatie. Een verdere uitgebreide beschrijving van beheers aandachtspunten is te vinden in 

paragraaf 4.2.9. 
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6 Bijlagen 

6.1 Verkenningsrapport Zwarts & Jansma 

6.2 Technische quickscan Ingenieursbureau 

6.3 Rapportage analyse sociale veiligheid 

 


