
Thermometerdocument

Momentopname Mobiliteit Ouder-Amstel

18 augustus 2021



2

Inhoud
1. Inleiding 5

1.1 Aanleiding 5

1.2 Aanpak 5

1.3 Vervolg 5

1.4 Leeswijzer 6

2. Huidige ontwikkelingen in en om Ouder-Amstel 7

3. Huidig beleid 9

3.1 Rijk, Provincie, VRA 9

3.1.1 Provincie Noord-Holland, Perspectief Mobiliteit ( Slim – Schoon – Veilig),  Concept 2021 9

3.1.2 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 10

3.1.3 Toekomstvisie MRA 2040 11

3.1.4 Trends en ontwikkelingen MRA 2040 11

3.1.5 Ambities MRA 2040 11

3.1.6 Strategieën 11

3.1.7 Centrumstedelijk gebied: Duivendrecht, DNK, ABPZ: 13

3.1.8 Stedelijk woon- en werkgebied (Ouderkerk aan de Amstel) 14

3.1.9 Strategische visie Mobiliteit  (VRA december 2016) 14

3.1.10 Beleidskader Mobiliteit VRA, december 2017 15

3.1.11 Strategisch verkeersveiligheidsaanpak SPV2030 15

3.1.12 Regionale Aanpak verkeersveiligheid van de Vervoerregio Amsterdam 2030 (RAV2030) 16

3.1.13 Inclusiviteit 17

3.2 Mobiliteitsplan ZOF 18

3.3 Ouder-Amstel 18

3.3.1 Visie 2030 Ouder-Amstel (2017) 18



3

3.3.2 Nota Parkeernormen Ouder-Amstel 29-06-2018 19

3.3.3 Parkeerregime Ouder-Amstel 20

3.3.4 Ibor Ouder-Amstel (2020) 22

4. Plannen gerealiseerd en gepland 25

5. Demografische en economische ontwikkeling 27

5.1 Inwoners aantallen en samenstellingen 27

5.2 Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2019 29

5.3 Bedrijven 30

5.4 Mobiliteitssituatie woon-werk verkeer Ouder-Amstel 31

6. Bereikbaarheid en netwerk 32

6.1 Algemeen 32

6.3 Autonetwerk 32

6.4 Spoorwegen, tram, metro, bus 34

6.4.1 Intercitystations en metrostations 35

6.4.2. Buslijnen 35

6.4.3 Effect coronapandemie op het OV-gebruik 36

6.5 Metropolitaan Fietsroutenetwerk 37

6.6 Vrachtverkeerroutes 39

6.8 Bouwlogistiek 42

6.9 Mobiliteit 43

6.9.1 Autobezit 43

6.9.2 Auto beschikbaarheid 44

6.9.4 Scooters en bromfietsers 46

7. Verkeersveiligheid 48

7.1 De meest onveilige wegvakken 48

7.2 De meest onveilige kruispunten 49



4

7.3 Onveilige locaties & situaties in Ouderkerk aan de Amstel en Buitengebied 50

7.4 Onveilige locaties & situaties in Duivendrecht 52

8. Duurzaamheid en leefbaarheid 54

8.1 Luchtkwaliteit 54

8.2 Ontwikkeling duurzame vervoermiddelen 55

8.3 Deelmobiliteit 56

8.4 Green deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) 56

8.5 Geluid 57

9. Nieuwe ontwikkelingen 58

9.1 Intelligent Speed Assistance 58

9.2 Digitalisering Mobiliteit 58

9.3 Opkomst e-fiets en andere vervoermiddelen op het fietspad 59

10. Sterkte- zwakte analyse 60

10.1 Sterktes 60

10.2 Zwaktes 60

10.3 Kansen 60

10.4 Bedreigingen 61

11. Belangrijkste aandachtspunten mobiliteit in Ouder-Amstel 62

Bijlagen 64

A. Samenvatting van de bewoners enquête 64



5

1. Inleiding

1.1 Aanleiding
De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om goed aangesloten te zijn op de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Niet alleen het volgen 
van de in- en externe ontwikkelingen maar ook zo goed mogelijk hierop voorbereid zijn. Ouder-Amstel wil eigen keuzes kunnen maken en zoveel 
mogelijk de regie houden op de ontwikkelingen binnen de eigen gemeentegrenzen. 

1.2 Aanpak
De aanpak om te komen tot een mobiliteitsplan voor Ouder-Amstel is opgebouwd uit drie stappen: 1 weten: hoe staat de mobiliteit er voor , stand 
van zaken , 2 willen: wat willen we  bereiken, koers en ambitie en 3 werken: uitvoeringsplan, welke maatregelen en onderzoeken zijn nodig om de 
visie en ambitie te realiseren.

Dit document “momentopname Mobiliteit Ouder-Amstel” is de eerste van drie stappen om te komen tot een Mobiliteitsplan. In dit document is de 
verzamelde informatie over de onderwerp mobiliteit gebundeld en worden de belangrijkste thema’s voor mobiliteit in Ouder-Amstel duidelijk. In 
deze momentopname wordt dus nog niet de mobiliteitsvisie van Ouder-Amstel beschreven en de mogelijke maatregelen die hier bij horen. Die 
volgen in stap 2 en 3.

Stap 1: Stand van zaken – thermometerdocument “momentopname Mobiliteit Ouder-Amstel”
 Wat is er al eerder aan beleid en plannen opgesteld voor de gemeente Ouder-Amstel. Hoe staat het met de mobiliteit van Ouder-Amstel en wat 

vinden de inwoners, ondernemers en werkenden hiervan? 
 Wat zijn de lopende plannen?
 Wat vinden de bewoners van de diverse mobiliteitsonderwerpen?
 Wat zijn de lopende ontwikkelingen in de regio en de aanpalende beleidsterreinen zoals economie, woningbouw en duurzaamheid?

1.3 Vervolg
Om Ouder-Amstel de komende jaren bereikbaar, veilig en leefbaar te houden met oog voor duurzaamheid en in te kunnen spelen op interne en 
externe ontwikkelingen is het van belang om een Mobiliteitsplan met realistische en uitvoerbare acties op te stellen. Er wordt een zorgvuldig proces 
gevolgd om te komen tot een afgewogen Mobiliteitsvisie (stap 2) en Mobiliteitsplan (stap 3). 
De visie beschrijft de richting waarin we willen ontwikkelen en welke ambitie we daarin hebben. Het Mobiliteitsplan beschrijft vervolgens de 
onderzoeken en maatregelen die nodig zijn om de ambities waar te kunnen maken.
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Stap 2: Koers en ambitie – mobiliteitsvisie 
 Wat komt er in de toekomst op Ouder-Amstel af aan landelijke en regionale ontwikkelingen en regelgeving, aan interne ontwikkelingen? 
 Welke trends willen we op inspelen en wat zijn de mogelijke beleidskeuzes? 
 Welke visie hoort hierbij?
 Wat zijn de ambities?
 Wat willen we daarin bereiken? 
 Wat zijn de randvoorwaarden?
Stap 3: Voorstel voor het uitvoeringsprogramma – mobiliteitsplan 
 Hoe gaan we er voor zorgen dat Ouder-Amstel in al zijn diversiteit voldoet aan de ambities? 
 Welke acties, onderzoeken en plannen?
 Welke fasering en budget is hiervoor nodig? 
 Wat is haalbaar?

Participatie
Bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie en - plan worden de inwoners, ondernemers en bezoekers van Ouder-Amstel betrokken. Visie en Plan zijn 
voor Ouder-Amstel maar er is consultatie en afstemming met andere overheden, organisaties & instellingen. Dit om data en feiten aan te sluiten op 
ervaringen, maar ook om lokale keuzes in een regionaal perspectief te kunnen plaatsen. Daarnaast zal er nauwe afstemming met college en 
gemeenteraad zijn, zodat er een gedragen Mobiliteitsplan uit komt. Kortom: participatie in de geest van de Omgevingswet.

In deze tijd waarin het corona-virus beperkingen oplegt aan de mogelijkheid om fysiek in groepen bij elkaar te komen, zullen we meer online doen.

1.4 Leeswijzer
Het Thermometerdocument start met een inventarisatie van de huidige ontwikkelingen en het huidige beleid in en om Ouder-Amstel in hoofdstuk 2 
tot en met 4. In hoofdstuk 5 is terug te vinden hoe Ouder-Amstel zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het vlak van inwoners, wonen en 
economie. De huidige bereikbaarheid en mobiliteit komen in hoofdstuk 6 aan de orde. Hoofstuk 7, 8 en 9 gaan over verkeersveiligheid, 
duurzaamheid, leefbaarheid en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De inventarisatie wordt afgesloten met een sterkte- zwakte 
analyse in hoofdstuk 10 en met de belangrijkste aandachtspunten voor Ouder-Amstel voor het opstellen van een mobiliteitsvisie in hoofdstuk 11.
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2. Huidige ontwikkelingen in en om Ouder-Amstel
De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Ouder-Amstel deel van uitmaakt, groeit. In de MRA zijn tot 2050 ca. 240.000 nieuwe woningen nodig 
en er spelen diverse opgaven rond de bereikbaarheid. De werkgelegenheid en het aantal bezoekers nemen toe. Leefbaarheid is een belangrijk 
onderwerp in de regio. 
Een deel van de groei in woningen en arbeidsplaatsen vindt plaats in Amsterdam-Zuidoost en Duivendrecht, de zogenaamde ZuidOostFlank (ZOF). 
Hier worden ca 50.000 woningen gebouwd waarvan een deel in Ouder-Amstel, in De Nieuwe Kern, Entrada, en Werkstad Overamstel.
Met de groei van het aantal inwoners en bezoekers neemt de vraag naar mogelijkheden voor recreatie toe. De Amstelscheg, de Ouderkerkerplas en 
de polder de Ronde Hoep zijn hiervoor aantrekkelijke locaties.

Ook binnen de mobiliteit zelf zijn er ontwikkelingen. Allereerst is er de opkomst van het gebruik van elektrische fietsen die een grotere actieradius 
hebben dan gewone fietsen en vaker gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Daarnaast is deelmobiliteit (deelauto’s, 
deelfietsen) in opkomst en zijn er ontwikkelingen rond zelfrijdende voertuigen (ISA). Het gemotoriseerde verkeer zal schoner en veiliger moeten 
worden om te voldoen aan de Europese en landelijke uitgangspunten voor schonere lucht en veiligheid. 
Verkeersveiligheid moet een nieuwe impuls krijgen, waarbij de aandacht volgens de landelijke strategie verder verschuift naar het voorkomen van 
ongevallen. Hoe reizen mensen veilig, duurzaam en comfortabel van A naar B. Mobiliteit wordt steeds meer een dienst (MaaS – Mobility as a 
Service). Deze nieuwe benadering van mobiliteit roept ook nieuwe vraagstukken op. 

Het is belangrijk dat de gemeente Ouder-Amstel eerst een mobiliteitsvisie ontwikkelt en vervolgens een mobiliteitsplan opstelt, dat rekening houdt 
met en inspeelt op al deze ontwikkelingen. Het moet een voldoende flexibel plan zijn, omdat er in de komende jaren nog veel ontwikkelingen plaats 
gaan vinden. Het is niet goed voorspelbaar in welk tempo en maat deze ontwikkelingen zich zullen doorzetten en wat het effect zal zijn op Ouder-
Amstel.  Daar doorheen spelen ook nog de gevolgen van Corona, die de komende jaren nog doorwerken.

De visie moet in lijn zijn met het streven naar duurzaamheid en moet passen bij de klimaatdoelstellingen. De Mobiliteitsvisie zal één van de 
bouwstenen vormen van de later op te stellen Omgevingsvisie voor Ouder-Amstel.

“wat voor gemeente willen we zijn, wat komt er op ons af en welke mobiliteitsvisie past daarbij?”
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Ouder-Amstel kent verder grote verschillen als het gaat over gebiedstypering. Vanuit het huidige 
perspectief hebben we:
 Het huidige Duivendrechtse dorp rondom de Rijksstraatweg en Van der Madeweg (Dorp in de 

grote stad);
 De te ontwikkelen gebieden Werkstad, Entrada, De Nieuwe Kern en de aansluiting op het 

Arenagebied als onderdeel van de Zuidoostflank;
 Ouderkerk aan de Amstel (Dorp aan de rivier);
 En het buitengebied: Waver, de Ronde Hoep, de Amstelscheg en de omgeving van de 

Ouderkerkerplas.

Deze gebieden hebben elk een ander mobiliteitsprofiel. In de mobiliteitsvisie van de MRA is een 
eerste overzicht gegeven van gebiedstyperingen en mogelijke maatregelen die daar relevant kunnen 
zijn. Deze gebiedstyperingen bieden handvatten voor de verschillende gebieden in Ouder-Amstel. 

Het regionaal vastgestelde Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam en het 
Mobiliteitsprogramma ZuidOostFlank (ZOF) geven kaders die van invloed zijn op de visie van Ouder-
Amstel. Zo heeft het Mobiliteitsprogramma ZOF direct invloed op de gebiedsontwikkelingen in 
Duivendrecht en een uitstralingseffect naar Ouderkerk aan de Amstel. Het mobiliteitsprogramma 
ZOF is medio 2021 vastgesteld en geeft daarmee al een mobiliteitsvisie voor het gebied DNK, 
Werkstad en Entrada van Ouder-Amstel. De bereikbaarheid van dit gebied bepaalt ook voor een 
groot deel de bereikbaarheid van Duivendrecht. De maatregelen die genomen worden in het kader 
van het Mobiliteitsplan ZOF zullen dan ook een effect hebben op Duivendrecht.

Ouder-Amstel is ingebed in een netwerk van autosnelwegen, spoorwegen en metro. Hierbij is het belangrijk een goede balans te vinden tussen de 
verschillende beleidsthema’s duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en klimaat. 

Een belangrijk thema is de koppeling tussen bereikbaarheid en woningbouw; zo heeft bijvoorbeeld de gehanteerde parkeernorm van een 
woningbouwproject of de planning van nieuwe ontwikkelingen en de aard ervan (dichtbij of veraf van bestaande voorzieningen, dure of goedkopere 
woningen)  gevolgen voor het bijbehorende autobezit en de (gewenste) bereikbaarheid. Parkeren voor auto en fiets is een steeds groter wordend 
punt in Ouder-Amstel. De parkeerdruk is toegenomen door het stijgende autobezit, de verdichting van de gebieden en de grote evenementen in het 
Arenagebied. In de woningbouwprojecten worden vaak verlaagde normen voor parkeren ten opzichte van de norm van het CROW toegepast.  Om 
(winkel)gebieden aantrekkelijk te maken en te houden zijn behalve auto ook goede fietsparkeervoorzieningen nodig met voldoende capaciteit. 
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3. Huidig beleid 

3.1 Rijk, Provincie, VRA

3.1.1 Provincie Noord-Holland, Perspectief Mobiliteit ( Slim – Schoon – Veilig),  Concept 2021
De Omgevingsvisie NH2050 is het kader voor het Perspectief Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Het Perspectief Mobiliteit geeft een 
uitwerking van de principes voor verstedelijking en bereikbaarheid en van de opgave duurzame verstedelijking en mobiliteit uit het coalitieakkoord.

De provincie Noord-Holland ziet op basis van de trends en ontwikkelingen als belangrijkste opgaven voor mobiliteit:
1. Het bereikbaar maken van de urgente woningbouwopgave in de MRA en Noord-Holland Noord zodanig dat een aantrekkelijk, vraaggericht 

woningaanbod wordt gerealiseerd op bereikbare en leefbare locaties met behoud van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van kleine kernen. 
2. De huidige en toekomstige economische toplocaties in Noord-Holland bereikbaar krijgen en houden op een manier die past bij de huidige en 

toekomstige functies en gebruikers van deze locaties (werknemers en logistiek), met beperking van negatieve effecten van hinder en vertraging.
3. Het zorgen voor een goed functionerend, multimodaal Daily Urban System (dagelijks verkeer en vervoersysteem) van de MRA met aandacht 

voor reistijd, betrouwbaarheid en beleving, met een goede aansluiting van Noord-Holland Noord op de MRA, mede om een mogelijke overloop 
van de woningbouwopgave naar Noord-Holland Noord te faciliteren.

4. Het inzetten op vormen van actieve mobiliteit (lopen en fietsen) om gezond gedrag te stimuleren. 
5. Het mogelijk en aantrekkelijk maken van ketenreizen binnen een multimodaal mobiliteitsnetwerk om enerzijds stedelijke gebieden goed 

bereikbaar te houden en anderzijds het bereik van hoogwaardige OV-lijnen te vergroten. 
6. Het zorgen voor een aantrekkelijk, veilig en voor iedereen toegankelijk mobiliteitsnetwerk. 
7. Het voorkomen en verhelpen van negatieve effecten van (de groei van) mobiliteit op leefbaarheid, gezondheid, landschap, biodiversiteit en 

klimaat.
8. Het coördineren van een energie-infrastructuur en het realiseren van laadinfrastructuur die de verduurzaming van vervoermiddelen mogelijk 

maakt. Gebruiksvriendelijk en toegankelijk.
9. Duurzame aanleg en beheer van infrastructuur.
10. Kostenbesparing en efficiëntie op structurele lasten en dekking voor nieuwe ambities.

Beleidsinzet op mobiliteitstransitie
De subtitel van de Omgevingsvisie NH2050 is ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Deze balans kan alleen gevonden worden indien 
groei niet ‘meer van hetzelfde’ oplevert, want daar is geen fysieke ruimte voor én dan worden doelen voor leefbaarheid, gezondheid, klimaat en 
energietransitie niet gehaald.  De groei zal daarom op een slimme, duurzame en veilige manier moeten plaatsvinden. Voor mobiliteit zetten we 
daarom in op een mobiliteitstransitie. De mobiliteitstransitie houdt in dat ruimtelijke-economische ontwikkeling wordt gefaciliteerd, maar zonder 
extra belasting van het mobiliteitssysteem en op zodanige, slimme wijze dat het mobiliteitssysteem duurzamer en veiliger wordt. We sturen op een 
optimale afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur, met behoud van landschap en cultuurhistorie.
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Rijk en regio hebben niet de middelen om knelpunten uitsluitend via infrastructuur op te lossen; dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid 
van de regio's in Noord-Holland. Daarom moeten we prioriteiten stellen en zijn slimme keuzes nodig.

De mobiliteitstransitie bestaat uit drie pijlers:
1. Verminder: voorkomen van (de groei van) mobiliteit door minder te reizen door slimme ruimtelijke ordening en verminderen piekdrukte door 

meer buiten de spits te reizen (o.a. werkgeversaanpak, mogelijk prijsbeleid). 
2. Verander: inzetten op een verschuiving van gebruik van vervoerwijzen richting duurzame vervoerwijzen (lopen, fiets, OV, water) door in deze 

modaliteiten te investeren en het inzetten op mobiliteitsmanagement. 
3. Verbeter: beter benutten van beschikbare infrastructuurnetwerken, verduurzaming van voertuigen (zero emission) en verbeteren van de 

verkeersveiligheid.

3.1.2 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Het Rijk en de MRA werken in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid de mobiliteitsvraagstukken uit die voortkomen uit de 
Verstedelijkingsstrategie voor de MRA. Zo worden samenhangende keuzes gemaakt op het gebied van infrastructuur, duurzame mobiliteit en 
verstedelijking. Ook wordt nagestreefd de vlucht die flexibel werken en slim reizen door corona heeft genomen vast te houden, zodat de druk op de 
infrastructuur ook nu al wordt verlicht
De opgave van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is ervoor zorgen dat het mobiliteitssysteem meebeweegt met deze verstedelijkingskoers. 
Dus: hoe zorgen we ervoor dat het toekomstige mobiliteitssysteem zorgt voor een goede ontsluiting van bestaande en nieuwe woon- en 
werkgebieden? Dat het vervoer daar en bij de stedelijke knooppunten slim, veilig en duurzaam wordt ingericht? Dat we daarbij we rekening houden 
met andere actuele opgaven, zoals energie, klimaat en behoud van landschap en natuur? En dat we ook de kansen van gedragsverandering voor de 
mobiliteit benutten, zoals de lessen die we opgedaan hebben tijdens de coronapandemie.

De oplossingen
Om het mobiliteitssysteem optimaal te (blijven) benutten, bekijkt het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid per gebied welke manier van 
vervoer de voorkeur heeft, oftewel de voorkeursmodaliteit. In het kort:
 In en om de stad kiezen we met name voor lopen, fietsen en (hoogwaardig) openbaar vervoer. 
 Nationaal en internationaal richten we ons meer en meer op (hoogwaardig) openbaar vervoer.
 Autogebruik wordt afhankelijk van de herkomst of bestemming. Het is de voorkeursmodaliteit in landelijk gebied en wordt zo veel mogelijk 

opgevangen langs de randen van de stad, onder andere met goede P+R-voorzieningen.
 Hetzelfde geldt voor logistieke stromen, die meer gebundeld worden in logistieke hubs langs de snelwegen.
 Het is nodig dat we vloeiende overstappen faciliteren tussen de verschillende vervoerswijzen, zoals trein, bus en fiets. 
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3.1.3 Toekomstvisie MRA 2040
Meer bereikbaarheid met minder ruimtebeslag en hinder: Door nieuwe technieken meer bereikbaar, met minder ruimtebeslag en minder hinder. 
Hierdoor hoeft bereikbaarheid niet ten koste te gaan van leefbaarheid en is er meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voor kinderen 
om te spelen. 
Reizen wordt aangenaam verblijven: Als we altijd online zijn kunnen we overal werken of communiceren met anderen. Een voertuig met prettige 
werkplek, of een zorgeloze overstap tussen vervoerswijzen. De juiste informatie en mogelijkheden voor interactie of juist niet als iemand even 
behoefte heeft aan rust.
Een systeem dat ieder kansen biedt om mee te doen: Nieuwe technologie biedt allerlei kansen, zodat iedereen mee kan doen, ook ouderen of 
gehandicapten. Technologie kan helpen om reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker te maken voor ouderen of gehandicapten De 
mobiliteitspas,  zelfrijdende auto, de e-fiets, deelmobiliteit, smart mobility zijn nieuwe vormen die mobiliteit mogelijk maakt voor allerlei groepen.

3.1.4 Trends en ontwikkelingen MRA 2040
Energie, gezondheid, circulaire economie;  Het belang van duurzaamheid neemt toe. Verkeer en vervoer zal hier een belangrijk aandeel in hebben. 
Meer autoverkeer, al vlakt de groei af. Automobiliteit wordt slimmer en schoner en op termijn mogelijk zelfsturend. Auto’s rijden vaker buiten de 
spits.
Versterkte functie van het openbaar vervoer in en tussen de stedelijke gebieden. Het treingebruik groeit met een derde. Voor bus, tram en metro 
zal in de stedelijke gebieden sprake zijn van groei, terwijl in de meer landelijke delen het gebruik stabiliseert of afneemt.
Fiets als een snel groeiend vervoermiddel in de MRA. Het aandeel e-fietsen stijgt gestaag en heeft invloed op de keuze van de vervoerwijze. De 
combinatie fiets en OV is de afgelopen 15 jaar kansrijk gebleken en kan verder groeien

3.1.5 Ambities MRA 2040
Economische en sociale ontwikkeling: de regio is concurrerend en innovatief en wil iedereen kansen bieden.
Leefkwaliteit: aantrekkelijke plekken voor activiteiten en draagt zorg voor het welzijn van haar bewoners en bezoekers.
Duurzaamheid: de regio gebruikt zo min mogelijk grondstoffen, draagt zorg voor schoner en hernieuwbaar energie- en materiaalgebruik en kijkt ook 
naar de lange termijn.

3.1.6 Strategieën
Veraangenamen van verblijfsgebieden: het ruimtebeslag van de (vracht)auto beperken, inrichten van gebieden waarbij (e-)fietsers en voetgangers 
maatgevend zijn, aanbieden van aangename verblijfs- en verkeersruimte in centra en op knooppunten met veilige en prettige looproutes, 
stimuleren van kwaliteit en beleving van gevel tot gevel.
Nabijheid van activiteiten versterken: stimuleren functiemenging, concentreren van activiteiten rondom OV-netwerken, verkorten van ritten en 
reistijden, wegnemen van (infrastructurele) barrières, versnellen en verslimmen van deur tot deur, ruimtelijke inrichting gericht op optimale 
benutting van de verkeer- en vervoersnetwerken, stimuleren van knooppunt ontwikkeling.
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Zuiniger, schoner, stiller: trias mobilica: “verminderen, veranderen, verduurzamen”, effectiever en efficiënter; reisafstanden verkleinen door slimme 
alternatieven voor fysieke mobiliteit, minder energieverbruik en bevorderen van schone hernieuwbare energie, verminderde CO2 uitstoot, 
stimuleren van schone en stille mobiliteit (voertuigen en infrastructuur), stimuleren van actieve vervoerswijzen (lopen en fietsen).

Vergemakkelijken en uitbreiden connectiviteit: uitwisselen van vervoerswijze verbeteren, barrières opheffen, ook voor goederenvervoer, 
versoepelen ketenmobiliteit, vernieuwde vervoerswijzen (e-fiets, zelfsturende auto) stimuleren netwerken en diensten optimaal benutten samen 
met het bedrijfsleven (via smart mobility en campagnes), slim (vracht)vervoer met minimale hinder en aandacht voor vervoer over water ov-
systeem op wereldniveau.

Veilig, betrouwbaar, toegankelijk: de inrichting is en voelt verkeersveilig, sociaal veilig en technisch veilig, reizigers en vrachtvervoerders beschikken 
over betrouwbare reistijden en mobiliteitsinformatie, een verkeer- en vervoersysteem dat toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen, met 
aandacht voor jongeren, ouderen en mindervaliden, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden stimuleren van verkeersveilig gedrag, mobiliteit is 
comfortabel.

Gebiedstypen
1. 11
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3.1.7 Centrumstedelijk gebied: Duivendrecht, DNK, ABPZ: 
Versterken van aantrekkelijke, multifunctionele woon-, werk- en voorzieningenmilieus in hoge dichtheden.
Individuele mobiliteit keuzes worden bepaald door het gemak en de snelheid van mobiliteitsdiensten voor fiets, OV en auto en de kwaliteit van de 
omgeving. Fiets, OV en lopen worden steeds belangrijker als modaliteiten naar en in deze gebieden in vergelijking tot de auto. Fiets als belangrijk 
vervoermiddel in woongebieden, mobiliteitsdiensten worden belangrijker dan bezit van vervoermiddelen. Combinaties tussen auto, OV, vracht en 
actieve vervoerwijzen worden steeds gemakkelijker. Smart mobility gaat helpen om reizigers eenvoudig keuzes te laten maken en eenvoudig van 
alle (nieuwe) mobiliteitsdiensten gebruik te maken. We stimuleren lopen en fietsen als vervoerswijze.

Onderscheidende opgaven voor dit gebiedstype zijn: De reis van deur tot deur verbeteren, soepel door het gebied met inzet op lopen, fietsen en 
(stedelijk) OV. Centra en knooppunten ontsluiten via hoofdaders. In oude centra fiets en regionaal OV en in nieuwe centra ook auto faciliteren. 
Kansen benutten voor smart mobility.

Vergemakkelijken en uitbreiden connectiviteit: betere uitwisseling tussen modaliteiten, zorg voor sterke en herkenbare OIV-corridors, zorg voor slim 
verknopen van netwerken van auto, fiets en mobiliteitsdiensten op OV-corridors in herkomst- en bestemmingsgebieden, alternatieve 
mobiliteitsdiensten faciliteren en stimuleren (zoals e-bik, deeldiensten, vrachtbundeling), in hoogstedelijke gebieden met regiofunctie blijft de auto 
een rol spelen.
Verbeter uitwisseling tussen modaliteiten: zorg voor sterke en herkenbare OV-corridors, zorg voor slim verknopen van netwerken van auto, fiets en 
mobiliteitsdiensten op OV-corridors in herkomst- en bestemmingsgebieden. Alternatieve mobiliteitsdiensten faciliteren en stimuleren (zoals e-fiets, 
deeldiensten, vrachtbundeling). In hoogstedelijk gebieden met regiofunctie blijft de auto een rol spelen.

Benut netwerken optimaal naar tijd en plaats: zorg voor integraal parkeer- en verkeersmanagement, meer sturing op routevorming 
(vracht)autoverkeer over bundels.

Veilig, betrouwbaar, toegankelijk: Betrouwbare knopen: altijd plek voor fietsparkeren, P+R, vrachtontkoppeling, mobiliteitsdiensten veilig, 
gebundeld en schoon vrachtvervoer.

Zuiniger, schoner, stiller: e-fiets vervangt deels het ontsluitend OV. Nieuwe mobiliteits- (deel)diensten. actieve vervoermodaliteiten (lopen en 
fietsen) en schoon OV.

Veraangenamen verblijfsgebieden:  Snelle verbindingen noodzakelijk, maar aandacht voor de barrièrewerking van infrastructuur. Om de 
voorzieningen op niveau te houden maken we gebruik van een effectief en schoon distributienetwerk.

Nabijheid van activiteiten versterken: Inzet op bundeling, knooppuntontwikkeling, functiemenging handhaven en waar mogelijk versterken. 
Aantrekkelijk maken van de stedelijke inrichting: loop- en fietsroutes naar werklocaties. Voorzieningen en stations stimuleren van virtuele 
bereikbaarheid van werk en voorzieningen wegnemen van (infrastructurele) barrières.
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2. 15

3.1.8 Stedelijk woon- en werkgebied (Ouderkerk aan de Amstel)
Individuele mobiliteitkeuzes zijn sterk afhankelijk van woon- en bestemmingslocaties van de inwoners en bezoekers in deze gebieden.  

De onderscheidende opgave: De vitaliteit versterken, de basismobiliteit op orde brengen, voorzieningen en winkelcentra herstructureren, 
versterken verbindingen met bestaande stedelijke gebieden en omliggende centra.

Voor deze gebieden hebben wij het volgende beeld: De auto blijft belangrijk op lange afstanden, voor reizen naar centrumstedelijke gebieden zijn 
OV en elektrische fiets de logische keuzes, OV heeft een functie op de sterke verbindingen en van en naar de knooppunten, de e-fiets vervangt deels 
het ontsluitend OV, nieuwe mobiliteitsdiensten vullen sterk OV, de eigen fiets en de eigen auto aan, bijvoorbeeld deelauto’s, smart mobility gaat 
helpen om reizigers eenvoudig keuzes te laten maken en eenvoudig van alle (nieuwe) mobiliteitsdiensten gebruik te maken we stimuleren 
vervoerswijzen lopen en fietsen.

Typerende mobiliteitskeuzes en ontwikkelingen: Actieve modaliteiten stimuleren, Inzet op verblijfskwaliteit en nabijheid voorzieningen en 
knooppunten, auto, (e)fiets en OV in balans.

Vergemakkelijken en uitbreiden van de connectiviteit: Verbeter uitwisseling tussen modaliteiten , zorg voor sterke en herkenbare OV-verbindingen, 
zorg voor slim verknopen van netwerken van auto, fiets en mobiliteitsdiensten op OV-corridors in herkomst- en bestemmingsgebieden alternatieve 
mobiliteitsdiensten faciliteren en stimuleren (bijv. e-fiets, deeldiensten), ontsluitende lijnen herstructureren, ook voor toegankelijkheid ouderen, 
benut netwerken optimaal naar tijd en plaats, slimme keuzes en smart mobility gaan vóór nieuwe infrastructuur, zorg voor integraal parkeer- en 
verkeersmanagement, promoten, geleiden reizigers en parkeerbeleid (gedrag stimuleren)

Veilig, betrouwbaar, toegankelijk: veilige en prettige routes voor fiets en langzaam verkeer, veilige schoolzones en veilige woonwijken (30 km/u 
zones), betrouwbare knopen, altijd plek voor fietsparkeren, P+R, vrachtontkoppeling, mobiliteitsdiensten, betrouwbare netwerken, veilig openbaar 
vervoer.

3.1.9 Strategische visie Mobiliteit  (VRA december 2016)
Verbinden, verknopen, verduurzamen en veraangenamen. 
Mensen kunnen in de regio hun activiteiten ontplooien en de plekken bereiken die daarvoor nodig zijn.
In deze dynamische regio is sprake van groei (250.000 woningen, adaptieve groei), die zich uit in een toename van het aantal inwoners, 
arbeidsplaatsen en toeristen. Dit leidt ook tot meer (e-)bikes, openbaar vervoer, auto's, goederenvervoer en luchtvaart. Deze ontwikkeling is goed 
voor de regio maar stelt ons ook voor uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. 
De regio beschikt over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en 
clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke 
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variëteit. De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en heeft begin 2016 een agenda opgesteld 
voor de toekomst. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. 

3.1.10 Beleidskader Mobiliteit VRA, december 2017
Het Beleidskader Mobiliteit, vastgesteld december 2017 geeft richting aan de activiteiten van de Vervoerregio Amsterdam aan hand van vijf 
strategische opgaven, waarbij de opgaven variëren per gebiedstype dat binnen de VRA voorkomt: 
1. Van modaliteit naar mobiliteit: een betere integratie van de verschillende vervoerwijzen.
2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid. 
3. Een prettige en veilige reis: meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie. 
4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit. 
5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken: ondersteuning van verdichtingsopgaven.

3.1.11 Strategisch verkeersveiligheidsaanpak SPV2030 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 – kortweg SPV 2030 – beschrijft een vernieuwde visie op verkeersveiligheid. Overheden en 
maatschappelijke partijen zetten gezamenlijk in op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste 
risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken. Dat betekent dat wegbeheerders een risicoanalyse maken voor het eigen wegennet. Op 
basis daarvan stellen alle betrokken partijen in de regio een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op om die risico’s te verminderen2025-2030: 
bijstellen en professionaliseren. Het SPV 2030 betekent een nieuwe manier van denken én een nieuwe manier van samenwerken. Daarom is vanaf 
2019 een nieuwe overlegstructuur opgezet. Eén keer per jaar vindt een landelijk bestuurlijk overleg plaats. De landelijke afspraken worden 
vervolgens in regionale overleg tafels vertaald naar concrete uitvoerings agenda’s. 
Het SPV 2030 beschrijft de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s binnen negen beleidsthema’s: veilige infrastructuur, heterogeniteit in het verkeer 
, technologische ontwikkelingen,  kwetsbare verkeersdeelnemers, onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid in het verkeer, 
afleiding in het verkeer en verkeersovertreders

In opdracht van de Vervoerregio voerde Sweco eind 2019 een eerste risicoanalyse verkeersveiligheid uit in de regio. De volgende risicodoelgroepen 
komen als prioriteit uit de analyse:
 Fietsers op 50 km/u wegen, gevolgd door 30 en 60 km/u wegen. Fietsende 65-plussers zijn daarbij oververtegenwoordigd.
 De 16- tot 24-jarige brom-/snorfietsrijders en in het algemeen jonge bestuurders tussen 12 en 29 jaar. 
 Bovenstaande top wordt gevolgd door: motorrijders en voetgangers. 

Daarnaast zijn de volgende risicovolle individuele gedragsthema’s geprioriteerd:
 Snelheid, afleiding, en rijden onder invloed (landelijk SPV). 
 Rijden zonder fietsverlichting en het door rood rijden met name door fietsers (twee extra thema’s in de regio).
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 3.1.12 Regionale Aanpak verkeersveiligheid van de Vervoerregio Amsterdam 2030 (RAV2030)
We brengen de belangrijkste risico’s onder in drie categorieën, net als in het SPV2030:
 Verkeerssysteem; 
 Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers;
 Risicovol individueel gedrag. 

Verkeerssysteem:  In de afgelopen jaren zijn we ons binnen de thema’s infrastructuur en heterogeniteit al steeds meer gaan richten op preventie 
(actieve aanpak). Daarnaast nemen we infrastructurele maatregelen op plekken waar ongelukken zijn gebeurd, zoals blackspots (reactieve aanpak). 
We gaan de komende jaren extra inzetten op de succesvolle maatregelen uit de huidige aanpak die aansluiten op de risicogestuurde aanpak. 
Daarnaast gaan we een impuls geven aan:
 het analyseren en aanpakken van de meest risicovolle 50 km/u wegen in de regio; 
 het bij elkaar laten passen van weginrichting en snelheidslimiet; 
 maatwerk voor drukke 30 km/u wegen; 
 aanpak veilige fietspaden; 
 nieuwe oplossingsrichtingen voor omgaan met heterogeniteit onder fietsers op het fietspad; 
 aanpak Duurzaam Veilig inrichten van 60 km/u wegen. 
Ook gaan we op zoek naar nieuwe, innovatieve technologieën om de kans op ongevallen in het verkeer te verkleinen.

Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers: Deze categorie is gericht op specifieke doelgroepen en modaliteiten, zoals leeftijd (jongeren, 
ouderen) en alle soorten tweewielers of voetgangers. De doelstellingen zijn gericht op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, vaardigheden 
en houding. Ook gaat het om mensen bewust maken van hun status, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid in het verkeer. Dit geldt voor de 
doelgroepen en voor de medeweggebruikers. Dit gaan we doen door:
 bestaande campagnes en voorlichtingsactiviteiten aan te scherpen op effectiviteit en bereik;
 in te zetten op nieuwe, innovatieve educatie, campagnes en voorlichtingsactiviteiten. We kijken wat er ontwikkeld wordt of kan worden voor de 

inzet binnen de regio;
 ons samen met gemeenten meer te richten op regionale en lokale (niche) campagnes en voorlichting;
 verkeerseducatie uit te breiden bij leeftijdsgroepen tussen 0 en 24 jaar en de effectiviteit te vergroten om jonge, onervaren bestuurders te 

bereiken.

Risicovol individueel gedrag: De doelstellingen zijn erop gericht dat verkeersdeelnemers over voldoende kennis, vaardigheden en motivatie moeten 
beschikken om het juiste gedrag te vertonen (‘kennen, kunnen, willen’). We gaan de komende jaren extra inzetten op: 
 het uitbreiden van bestaande verkeerseducatie en voorlichting op de specifieke gedragsthema’s en deze aanscherpen op effectiviteit en bereik, 

met name in het voortgezet onderwijs; 
 nieuwe, innovatieve educatie, campagnes en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van gedragsbeïnvloeding; 
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 regionale en lokale (niche) campagnes en voorlichting. We gaan regionaal extra inzetten op specifieke thema’s en deze meer regionaal en lokaal 
afstemmen. In ieder geval op lachgas in het verkeer en smartphonegebruik op de fiets; 

 effectieve handhaving en integratie van de infrastructuur, educatie en handhaving. 
 het vergroten van inzicht door meer onderzoek naar risicovol gedrag en gedragsbeïnvloeding om tot effectievere maatregelen te komen

Uitkomstindicatoren Regionale Aanpak Verkeersveiligheid (RAV) 2030: 
In 2030 is in plaats van de verwachte stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden uit de risicoanalyse (Sweco, 2020) een dalende trend te zien. 
Deze dalende trend is ook te zien in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers en het totaal aantal verkeersongevallen ten opzichte van 2019.

3.1.13 Inclusiviteit
Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (vanaf nu: VN-verdrag) aangenomen. Hierin 
staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag moeten ze net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als 
mensen zonder beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven. Nederland 
heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 bekrachtigd. Dit betekent dat Nederland zijn uiterste best moet doen om ervoor te zorgen dat mensen 
met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking.

Als we aan inclusiviteit denken dan komen we op termen als : 
 dat blinden blindelings hun weg kunnen vinden
 je in de rolstoel rollend op je bestemming kunt komen
 ook mensen met een verstandelijke beperking op hun bestemming kunnen komen

De IBOR en LIOR van Ouder-Amstel geven aan hoe we de fysieke infrastructuur inrichten. Hierin is in de paragraaf inclusiviteit meer aandacht voor 
verkeersdeelnemers met een beperking gewenst.
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3.2 Mobiliteitsplan ZOF 
Het mobiliteitsplan Zuidoostflank zet zowel in op duurzame mobiliteit die mensen tot meer bewegen aanzet, als op een veilige en prettige openbare 
ruimte. Het mobiliteitsplan omvat de volgende ambities:
• Stimuleren van een duurzame manier van verplaatsen en daarmee een bijdrage leveren aan de klimaatambities;
• Een stedelijk gebied dat verbonden is met de rest van de stad en de regio;
• Bevorderen van gezonde, actieve manieren van verplaatsen;
• Verbeteren van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en inclusiviteit.

Aantrekkelijke alternatieven voor de auto:
Mensen verleiden om minder de auto te pakken lukt alleen als de alternatieven voor die auto aantrekkelijk zijn, niet alleen in termen van ‘sneller en 
comfortabeler’ maar ook in zaken als ‘veiliger en toegankelijker voor meer doelgroepen’. Het alleen beperken van het autogebruik kan leiden tot 
vervoerarmoede en ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van het gebied.  
De ambitie leidt daarmee tot een dubbelstrategie:
 Alternatieven voor de auto aantrekkelijk maken en zorgen voor een robuust fiets- en OV-netwerk (verleiden);
 Reguleren van het autogebruik van reizigers die over alternatieven beschikken voor hun mobiliteit (ontmoedigen).

3.3 Ouder-Amstel

3.3.1 Visie 2030 Ouder-Amstel (2017)
De centrale ambitie voor de toekomst van Ouder-Amstel is : onze eigenheid, ons unieke en diverse karakter als gemeente behouden en versterken 
omdat daarin onze kracht zit. Hiermee onderscheiden we ons, ook in de regio. We willen de sociale en fysieke verbinding tussen onze inwoners en 
tussen de leefgebieden van de gemeente stimuleren, de verbinding met de regio goed vast houden en daar waar dit toegevoegde waarde heeft 
intensiveren. Daarnaast erkennen we dat elk leefgebied binnen de gemeente Ouder-Amstel zijn eigen unieke kenmerken en dynamiek heeft en 
benutten we deze kenmerken en eigenheid en zetten dit in daar waar mogelijk.

Ouder-Amstel is verbindend, uniek en divers. 

In 2030 is het belang van een goede fysieke verbinding met de regio nog steeds aanwezig. Differentiatie per leefgebied is hierbij mogelijk. Goede 
openbaar vervoervoorzieningen zijn essentieel. De gemeente zet zich in voor goede openbaarvervoerverbindingen met de regio. Het openbaar 
vervoer is up-to-date en past bij de tijd. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer wordt bevorderd door het creëren van faciliteiten. Hierbij kan 
worden gedacht aan parkeermogelijkheden bij het openbaar vervoer, voorzieningen voor minder validen e.d. Naast goede verbinding met de regio 
is ook een goede verbinding tussen de verschillende leefgebieden belangrijk voor een goede doorstroming van het verkeer maar ook voor de 
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ontmoetingen tussen de inwoners. De gemeente vindt het belangrijk dat er veilige fietspaden zijn. Door middel van goede fietsverbindingen zijn de 
verschillende leefgebieden van de gemeente goed bereikbaar, is ook de regio makkelijk toegankelijk en wordt de beweging bevorderd. Tevens is het 
een spil voor bezoekers (toerisme). Elektrisch (fiets) verkeer wordt, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, gestimuleerd.
In 2030 is er voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers. Voorzieningen die de afgelopen jaren zijn gecreëerd om de 
parkeerproblematiek op te lossen worden ook voor andere doeleinden ingezet, indien er geen behoefte meer bestaat aan parkeerruimte als gevolg 
van een wijziging in het autogebruik.
Het weg -en vliegverkeer heeft effect op onze luchtkwaliteit en brengt geluidsoverlast met zich mee. Hier ontkomen we niet aan in deze regio maar 
er moet sprake zijn van een goede balans. De gemeente agendeert deze thema’s binnen de regionale samenwerkingsverbanden om gezamenlijk 
met andere gemeenten maatregelen op deze onderwerpen te stimuleren.
De focus ligt op een bereikbare, leefbare en toekomstbestendige gemeente waarbij de kwaliteit van het landschap behouden blijft en in balans is 
met de grootstedelijkheid, dynamiek en ruimtelijk-economische groei. Het bestaande groen blijft zoveel mogelijk behouden. De balans tussen groen 
en bebouwing wordt bewaakt. Daar waar mogelijk wordt nieuw groen aangebracht. Inwoners moeten zich veilig voelen in het Ouder-Amstel van nu 
maar ook in de toekomst. Bij de inrichting van woonwijken en de openbare ruimte is veiligheid dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

3.3.2 Nota Parkeernormen Ouder-Amstel 29-06-2018
Gelet op de doelstellingen inzake het gemeentelijk milieubeleid en op een efficiënt ruimtegebruik gaan we de komende jaren nadrukkelijker 
inzetten op een sturend parkeerbeleid. Dit zal ten gunste komen van de leefbaarheid en het gemeentelijk milieubeleid. Dit sturend parkeerbeleid 
houdt ook verband met nieuwe landelijke en regionale ontwikkelingen. Door meer in te zetten op het beschikbaar stellen van mobiliteitsdiensten en 
minder op autobezit (“mobility as a service”) willen we bijdragen aan de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en onze gemeente. Ook het 
effect van het stimuleren van (elektrisch)autodelen en bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s kunnen hieraan bijdragen. Dit kan leiden 
tot het vaststellen van nieuwe parkeernormen, die afwijken van de standaard CROW-kengetallen. Deze ontwikkelingen zullen niet allemaal in één 
keer plaatsvinden, maar in de loop van ten minste enige jaren.
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3.3.3 Parkeerregime Ouder-Amstel
Ouderkerk aan de Amstel 
 Centrum; van maandag t/m zaterdag tussen 08.00-18.00 uur: 1,5 uur  

(maximaal 75 ontheffingen voor bestaande woningen in het gebied, maximaal 1 per woonadres).
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Duivendrecht
 Bloemenbuurt, Centrum, Rijkstraatweg, Kruidenbuurt; van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-20.00 uur: 2 uur;
 Rijksstraatweg (tussen busbaan en station Duivendrecht) en Meidoornstraat; van maandag t/m zondag tussen 08.00-20.00 uur: 2 uur;
 Bedrijventerrein Molenkade; van maandag t/m zondag tussen 06.00-18.00 uur: 3 uur;
 Parkeergarages Uranus en Venus; van maandag t/m zondag tussen 08.00-18.00 uur: 3 uur;

 

Voor Duivendrecht wordt de 
regeling gestroomlijnd, zodat er 
één regime is.
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3.3.4 Ibor Ouder-Amstel (2020)
Het ‘Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte’ (verder: ‘IBOR’) beschrijft hoe de gemeente de openbare ruimte in stand wil houden en ontwikkelen. 
Dit plan vormt het kader voor alle maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en in stand te houden.

Het algemene effect per maatschappelijk thema waar de openbare ruimte aan bij kan dragen: 
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Speerpunten in de IBOR specifiek gericht op Mobiliteit

Gezondheid: De openbare ruimte draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de gebruikers.
De openbare ruimte functioneert als een ontmoetingsplaats, bestrating nodigt uit tot bewegen (wandelen, rennen, skaten, fietsen), de openbare 
ruimte stimuleert bewoners om gezonde en duurzame vormen van vervoer te gebruiken . Hiervoor wordt ingezet op goede inrichting van 
fietsvoorzieningen, voetgangersvoorzieningen en openbaar vervoer locaties.

Veiligheid: De openbare ruimte is fysiek en sociaal veilig en draagt bij aan een veilig gevoel van en veilig gebruik bij de gebruikers.
Gebruikers hebben een plek in de openbare ruimte waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Openbaar groen doet geen afbreuk aan (gewenste of 
bestaande) zichtlijnen voor gebruikers en houdt rekening met de veiligheid van mens. Die routes zijn veilig, voldoende verlicht, herkenbaar en 
overzichtelijk voor alle categorieën gebruikers. Voorkomen van onveilige situaties op de openbare weg met kinderen door aanwezigheid van 
voldoende duidelijke en veilige speellocaties. Routes naar speelplaatsen en scholen zijn voorzien van veilige oversteekplaatsen. Bewoners zijn 
voorgelicht over gevaren in en veilig gebruik van de openbare ruimte. Hierbij is specifiek aandacht voor kinderen, via verkeerseducatie op scholen, 
en jongeren. Er wordt adequaat gehandhaafd op onveilig gebruik van de openbare ruimte door gemeente en politie.

Biodiversiteit: De openbare ruimte draagt bij aan behoud en verhogen van diversiteit in flora en fauna. 
Er wordt alleen functionele verharding geplaatst en/of vervangen. Waar mogelijk wordt verharding verminderd.

Energietransitie: De openbare ruimte wordt uiterlijk in 2050 volledig beheerd zonder energie uit fossiele bronnen en biedt ruimte voor opwekking 
en levering van energie. 
De openbare ruimte is energiezuinig ingericht en opereert zoveel mogelijk op fossiel onafhankelijke energiebronnen. Waar mogelijk worden functies 
met elkaar gecombineerd: bijvoorbeeld bushaltes en parkeervoorzieningen en lichtmasten met zonnepanelen. Binnen de openbare ruimte wordt 
rekening gehouden met de aanleg van elektrische laadpalen. De openbare ruimte stimuleert lopend vervoer en het gebruik van fiets en openbaar 
vervoer.

Circulaire economie: De openbare ruimte legt zo min mogelijk beslag op nieuwe grondstoffen en zet in op gebruik van bestaande grondstoffen
Bij inkooptrajecten of aanbestedingen worden circulaire doelen aan de leveranciers meegegeven.

Verstedelijking: De openbare ruimte is bestand tegen een toenemende gebruiksdruk en de gebruikers voelen zich verbonden met de 
(woon)omgeving om in te verblijven en te wonen.
Multifunctionele invulling van gebieden passend bij het gebruik. Straten en openbare voorzieningen (bijvoorbeeld speelplekken of winkelcentra) zijn 
voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. De openbare ruimte is afgestemd op functie en gebruiksdruk met bewust oog voor doelgroepen en 
trends.
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Sociale cohesie:  De openbare ruimte nodigt uit om samen te komen en activiteiten te ondernemen. 
De openbare ruimte rondom de woning moet zo aantrekkelijk zijn dat bewoners worden uitgenodigd om hun huis uit te komen en naar buiten te 
gaan. De openbare ruimte leent zich ervoor om samen te komen, elkaar te ontmoeten en iets te ondernemen.

Mobiliteit en toegankelijkheid: De openbare ruimte en voorzieningen zijn vrij toegankelijk en bereikbaar voor iedereen, zijn aantrekkelijk en nodigen 
uit om gebruik van te maken.
Openbare wegen en paden zijn voor iedereen toegankelijk, veilig en voorzien van een voldoende verlichtingsniveau.; Bij onderhoud van wegen is zo 
min mogelijk hinder voor de doorstroming van verkeer op hoofdwegen. De hoeveelheid wegen, parkeerplaatsen, paden en recreatieve plekken is 
afgestemd op de hoeveelheid en categorie gebruikers. De inrichting van wegen stimuleert het gedrag van verkeersdeelnemers voor constante 
doorstroming en voorkomt opstoppingen en files. De openbare ruimte stimuleert bewoners om gezonde en duurzame vormen van vervoer te 
gebruiken. Hiervoor wordt ingezet op goede inrichting van fietsvoorzieningen en openbaar vervoer locaties. Openbaar vaarwater is toegankelijk 
voor verschillende categorieën gebruikers. Groen vormt geen belemmering voor de bereikbaarheid van openbare voorzieningen. Er wordt rekening 
gehouden bij herinrichting of nieuwe plannen met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare voorzieningen voor mensen met 
mobiliteitsproblemen (denk aan ouderen, rolstoelgebruikers en personen met een fysieke handicap).

Klimaatadaptatie: De openbare ruimte is afdoende bestand tegen toekomstige extreme weersinvloeden en draagt bij aan reductie van 
wateroverlast, hittestress en droogtestress.
Wanneer er groen wordt verhard wordt dit elders binnen de gemeentegrenzen gecompenseerd. Indien mogelijk en doelmatig wordt een 
waterdoorlatend verhardingsprofiel toegepast.
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4. Plannen gerealiseerd en gepland

Ouderkerk aan de Amstel
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Duivendrecht
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5. Demografische en economische ontwikkeling 

5.1 Inwoners aantallen en samenstellingen

      

In Ouder-Amstel wonen in 2020 14.020 inwoners waarvan 8270 in Ouderkerk aan de Amstel, 5.050 in Duivendrecht en 700 in het buitengebied en 
industriegebied ABPZ. De gezinssamenstelling in Duivendrecht is meer gericht op éénpersoons huishoudens en in Ouderkerk aan de Amstel op 
meerpersoons huishoudens met en zonder kinderen. De leeftijdsverdeling in Ouder-Amstel is ongeveer vergelijkbaar met de landelijke verdeling in 
die zin dat er iets minder inwoners zijn in de leeftijdsklasse 25 tot 44 en wat meer kinderen 0-14 en ouderen 45 jaar en ouder.

Het aantal inwoners in de gemeente Ouder Amstel is met 1343 personen gestegen van 12.784 in 2000 tot 14.127 in 2021 (dat is 10,5 %, en 
gemiddeld 0,5 % groei per jaar). 

De verwachting is dat de bevolking de komende 20 jaar bijna zal verdubbelen door met name de gebiedsontwikkelingen in Ouder-Amstel (Entrada, 
Werkstad en DNK). In Beperkte zin zullen er ook inbreidingen zijn in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.
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0-14 15-24 25-44 45-64 65+ 1 p hh

hh 
zonder 
kinderen

hh met 
kinderen hh gro

Ouderkerk a/d Amstel 18% 12% 18% 31% 21% 29% 29% 42% 2,4
Duivendrecht 15% 12% 28% 25% 20% 48% 24% 29% 1,9
Buitengebied 15% 13% 17% 36% 25% 30% 36% 46% 2,0
Ouder-Amstel 17% 12% 21% 29% 21% 37% 27% 36% 2,2

    (bron CBS 2019)

In Ouderkerk wonen relatief meer gezinnen met kinderen dan in Duivendrecht. In Duivendrecht bestaat bijna de helft van de huishoudens uit 1 
persoon. Dit is ook te herkennen uit de gemiddelde gezinsgrootte die in Ouderkerk 0,4 hoger ligt dan in Duivendrecht.

In Ouder-Amstel heeft 28% van de bevolking een migratieachtergrond, 13% heeft een westerse migratieachtergrond en 15% procent een niet-
westerse migratieachtergrond. Van de personen met een migratieachtergrond is een groot deel in Nederland geboren en behoort daarmee tot de 
tweede generatie. In Duivendrecht zijn de percentages aanzienlijk hoger en heeft 41% een migratieachtergrond. Landelijk is dat 24%.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=p#id=persoon-met-een-westerse-migratieachtergrond
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=p#id=persoon-met-een-niet-westerse-migratieachtergrond
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=p#id=persoon-met-een-niet-westerse-migratieachtergrond
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5.2 Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2019
Hoge scores over tevredenheid met de buurt komen vooral voor in gebieden waar het eigen woningbezit hoog is. De tevredenheid met de buurt 
hangt ook samen met verschillende meer concrete leefbaarheidsaspecten. Het meest hangt het samen met de sociale samenhang in een buurt, 
gevolgd door het oordeel over inrichting en staat van onderhoud van de fysieke woonomgeving. Een derde belangrijke factor is de mate van 
veiligheid die mensen overdag en ’s avonds in hun buurt ervaren. De aanwezigheid van voorzieningen hangt minder sterk samen met de 
buurttevredenheid. 

In de figuur staat het gemiddelde van de rapportcijfers die 
bewoners van Ouder-Amstel geven aan hun woning en aan de 
verschillende aspecten van leefbaarheid in hun buurt. Over de 
woning zijn bewoners van Ouder-Amstel gemiddeld zeer tevreden 
(8,3). Het burencontact wordt in Ouder-Amstel (7,1) beter 
beoordeeld dan gemiddeld in de MRA (6,5). Wat betreft het 
openbaar vervoer (6,5) en de winkels voor dagelijkse 
boodschappen (7,0) is het omgekeerde te zien. In Ouderkerk aan 
de Amstel is men het minst tevreden met het openbaar vervoer, 
hier wordt gemiddeld een 6,0 gegeven. In Duivendrecht is men het 
minst tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen (6,0)
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5.3 Bedrijven

Figuur: procentuele verdeling per sector van in het totaal 2405 bedrijven in Ouder-Amstel (Inclusief ABPZ) (bron CBS 2019)

De grootste sector met iets meer dan een kwart van de bedrijven is verbonden aan de specialistische dienstverlening. De volgende in de rangorde 
zijn handel met 15%, informatie en communicatie met 11% en financiële dienstverlening met 9%.
Het aantal bedrijven is gegroeid met 61% ten opzichte van 2010.
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5.4 Mobiliteitssituatie woon-werk verkeer Ouder-Amstel

Uit cijfers van het CBS 2019 (banen van werknemers naar woon- en werkregio) 
blijkt dat 6.500 inwoners van Ouder-Amstel werkenden zijn. Hiervan werkt 72% 
in Ouder-Amstel en de naburige gemeentes en hoeft dus relatief maar een kleine 
afstand te reizen (tot ca 15 km)  om van en naar het werk te komen.

In Ouder-Amstel werken ca 16.900 mensen (inclusief het gebied van de 
ZuidOostFlank in Ouder-Amstel). Hiervan komt 60 % uit Ouder-Amstel of 
omliggende gemeenten. 

Grafiek: verplaatsingen van werknemers naar woon- en werkregio 
(bron CBS 2019)

 Kaart: Bestemming werkenden die in Ouder-Amstel wonen.                   Kaart: Herkomst werkenden die in Ouder-Amstel werken. 
(bron CBS 2019)
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6. Bereikbaarheid en netwerk

6.1 Algemeen
De bewoners en werknemers van Ouder-Amstel hebben een groot aantal mogelijkheden ter beschikking om zich te kunnen verplaatsen. Dit leidt tot 
een keuze van vervoerwijze. Hier wordt regelmatig onderzoek naar gedaan (ODIN). In onderstaande grafiek is de vervoerwijzekeuze verdeling van 
Ouder-Amstel te zien in vergelijking met dat van Nederland.

Uit deze grafiek blijkt dat lopen minder en 
het Openbaar Vervoer (Bus, metro en 
trein) meer wordt gebruikt voor de 
verplaatsingen in vergelijking met de 
landelijke cijfers.  Ook de snorfiets en 
bromfiets worden vaker gebruikt. 
Verreweg de meeste verplaatsingen 
vinden met de auto en fiets plaats 
vergelijkbaar met de cijfers van heel 
Nederland.
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6.3 Autonetwerk
Ouder-Amstel is zeer goed ontsloten door het omliggende autosnelwegnetwerk. Duivendrecht op de A2 en A10 en via de Gooiseweg op de A9 en 
Ouderkerk op de A2 en A9 via de Burgemeester Stramanweg.  In Duivendrecht gaat het doorgaande verkeer over de daarvoor geschikte wegen zoals 
de van der Madeweg, de Randweg en de Rozenburglaan. De wegen binnen Duivendrecht sluiten hierop aan.

Ouderkerk wordt vooral ontsloten op de Burgemeester Stramanweg via Hoger Einde-Zuid, de Jacob van Ruisdaelweg en de Machineweg. Als de 
Burgemeester Stramanweg is geblokkeerd is er geen vergelijkbaar alternatief beschikbaar en is het enige alternatief de diverse polderwegen. Dit 
maakt de ontsluiting van Ouderkerk wel kwetsbaar. Het zuidelijke deel van Ouderkerk aan de Amstel wordt in principe ontsloten via de Jan 
Benninghweg en sluit via de Jacob van Ruisdaelweg of Machineweg aan op de Burgemeester Stramanweg. De route via het centrum over de 
Kerkbrug wordt ook gebruikt alleen is deze afgesloten tijdens de ochtendspits (rond begin schooltijd) en in de middag (rond einde schooltijd). 

Ouder-Amstel heeft een aantal 50 km/u wegen binnen de bebouwde kom. Op de Burgemeester Stramanweg en Machineweg is de limiet 80 km/u. 
In de toekomst worden met name capaciteitsknelpunten op de autosnelwegen verwacht en in het netwerk van de Zuidoostflank. De problematiek 
op de autosnelwegen wordt aangepakt op regionaal en nationaal niveau. Het Mobiliteitsplan van de Zuidoostflank richt zich vooral op het lokale 
ontsluitingsnetwerk, waar Duivendrecht ook op aangesloten is.
In het verkeersmodel Noord-Holland-Zuid is berekend hoeveel verkeer er in 2030 en 2040 verwacht mag worden op het wegennetwerk. Deze 
intensiteiten hebben we vergeleken met de gangbare capaciteit voor de wegen. Daaruit blijkt dat er in de toekomst nog restcapaciteit aanwezig is 
op alle wegen in beheer bij de gemeente in het onderzoeksgebied voor een verkeerveilige verkeersbelasting die binnen de gangbare normen blijft 
voor dit soort wegen.

Er is sprake om de A10 af te waarderen, daardoor zal de A9 een belangrijkere functie gaan krijgen voor het doorgaande verkeer. Dit kan mogelijk 
negatieve effecten generen voor de bereikbaarheid niet alleen op de A9 zelf maar ook op de onderliggende parallelle structuur zoals de 
Burgemeester Stramanweg. 
Daarnaast gaat de A2 afgesloten worden richting centrum Amsterdam en aangesloten worden op de Joan Muyskenweg ter hoogte van der 
Madeweg. 
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6.4 Spoorwegen, tram, metro, bus
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6.4.1 Intercitystations en metrostations
Ouder-Amstel heeft één Intercitystation (Duivendrecht) en twee metrostations (Van der Madeweg en Duivendrecht). Het NS/metrostation 
Duivendrecht is een zgn. kruisstation, waar noord-zuid en oost-west treinsporen elkaar kruisen. Het is daarom momenteel vooral een 
overstapstation, maar is daarnaast belangrijk voor de toekomstige ontsluiting van De Nieuwe Kern. 

Zowel in noordelijke (Amsterdam Amstel) als in zuidelijke richting (Bijlmer) zijn er per dag ca 44.000 reizigers die via Duivendrecht reizen; in 
oostelijke (Diemen) c.q. westelijke richting (Amsterdam Zuid) zijn dat er ca 26.500 en ca. 24.500 reizigers. De punctualiteit van de treinen in de 
diverse reisrichtingen variëren (over 12 maanden genomen) van 92,9 % (richting Amersfoort) tot 96,6 % (richting Hoofddorp).   

Over het behoud van de Intercitystatus van NS Duivendrecht (in verband met de beperkte ruimte op het spoor) op de langere termijn wordt 
momenteel gesproken met onder andere de NS, ProRail, Vervoerregio en de Metropoolregio Amsterdam. Het Amsterdamse NS Intercitystation 
Bijlmer ArenA ligt dicht tegen de Nieuwe Kern aan. 

6.4.2. Buslijnen 
Ouder-Amstel maakt deel uit van twee openbaar vervoer concessies. Ouderkerk aan de Amstel maakt deel uit van de concessie Amstelland-
Meerlanden, die is gegund aan ConneXXion. Duivendrecht maakt deel uit van de concessie Amsterdam, die is gegund aan het GVB (Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf van Amsterdam). Met het oog op duurzaamheid en leefbaarheid zijn alle bussen binnen deze concessies inmiddels uitgevoerd als 
elektrisch voortgedreven bussen.   

Er bestaat geen rechtstreeks ov-verbinding tussen Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht: er moet altijd op NS Bijlmer worden overgestapt.   
   
AM-concessie
De buslijnen 300 en 356 (beiden R-net) vormen een directe verbinding van Ouderkerk aan de Amstel met Schiphol (via Amstelveen) en met NS 
Bijlmer Arena. Hier kan men overstappen op het openbaar vervoer richting Duivendrecht en de overige regio Amsterdam. Buslijn 171 is een 
ontsluitende buslijn en verbindt Ouderkerk aan Amstel met onder andere Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer en ook met NS Bijlmer ArenA. Alle 
buslijnen halteren bij de halte Jacob van Ruisdaelweg. Lijn 171 halteert ook bij de Amstelbrug en bij de Machineweg/wijk Sluisvaart. Er worden 
voorbereidingen getroffen om vanaf 2022 de R-net lijnen 300 en 356 ook bij de Amstelbrug te laten halteren. De R-net haltes zullen dan van naam 
wijzigen. 

Concessie Amsterdam 
NS/metrostation Duivendrecht ligt op de metrolijn naar Gein en metro Van der Madeweg ligt zowel op de metrolijn naar Gein als naar Diemen 
Zuid/Gaasperplas. Vanwege de bouwwijze van het station Duivendrecht is het alleen tegen zeer hoge kosten mogelijk om station Duivendrecht ook 
aan te sluiten op de metrolijn naar Gein en er ontstaan hierbij ook erg lange loopafstanden, wat niet bevorderlijk is voor het overstappen. Het aantal 
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reizigers binnen Amsterdam bepaalt de frequentie en de bedieningstijden van de metrolijnen. Het metrostation Over-Amstel ligt net over de 
gemeentegrens in Amsterdam en is belangrijk voor de ontsluiting van het Amstel Businesspark/ werkstad Overamstel.

Duivendrecht wordt ook ontsloten via GVB-buslijn 41, die 7 haltes in Duivendrecht kent en via Duivendrecht en station NS Bijlmer, tussen NS 
Muiderpoort en NS/metro Holendrecht rijdt. Maar een klein deel van de reizigers met deze bus stapt ook in of uit bij haltes in Duivendrecht. 
Daarnaast rijdt de GVB nachtbus 275 door Duivendrecht: die kent op zich een minimaal aantal in/uitstappers maar is belangrijk vanwege de 
nachtelijke verbinding met de luchthaven Schiphol.  
        

6.4.3 Effect coronapandemie op het OV-gebruik
De coronapandemie heeft een groot effect gehad op de mobiliteit van de inwoners van Ouder-Amstel. Dit blijkt uit de bewonersenquête die 
onderdeel is van dit onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van mobiliteit in Ouder-Amstel. Bijna 90% van de respondenten van de enquête 
geeft aan tijdens Corona minder tot vrijwel niet meer te reizen. De verwachting van de bewoners is dat na Corona 66% van de bewoners weer 
evenveel zal reizen en 28% minder zal reizen. 9 % geeft aan een andere vervoerswijze keuze te maken en 12% zal vaker buiten de spits gaan reizen.

Het uitbreken van de coronapandemie heeft in het algemeen een zeer sterk negatief effect gehad op de dekkingsgraad van het openbaar vervoer. 
Met het oog op het terugdringen van de verspreiding van de corona is het reizen met het openbaar vervoer van overheidswege sterk ontmoedigd. 

Dit heeft erin geresulteerd dat tijdens de pandemie het gebruik van het openbaar vervoer tot 35% - 40 % van “normaal” is gedaald en het gebruik 
van de auto indirect is gestimuleerd, ook vanwege angstgevoelens onder de reizigers. 

Het Rijk heeft financieel fors bijgedragen aan de Vervoerregio (de opdrachtgever voor openbaar vervoer) in de vorm van een 
beschikbaarheidsvergoeding, om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer - ondanks het wegvallen van de reizigersopbrengsten - op een 
aanvaardbaar niveau te houden. Dit wordt voortgezet tot september 2022. 

Er zijn plannen uitgewerkt om het openbaar vervoer na de pandemie weer zo snel mogelijk op het oude niveau of hoger te krijgen. Nu recent bijna 
alle beperkende anti-corona verspreidingsmaatregelen (behalve het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer) zijn opgeheven, is er ook 
weer een groei van het reizigersniveau. Via voorlichtingscampagnes wordt er ook aan gewerkt om reiziger te informeren dat het reizen met het 
openbaar vervoer weer veilig kan plaatsvinden. Dit is ook van essentieel belang, gelet op de geplande groei qua wonen (275.000 woningen) en 
bedrijvigheid die aan de Zuidoostflank (en andere delen van Amsterdam) gaat plaatvinden. Er moet met het oog op de leefbaarheid en de 
bereikbaarheid zoveel als mogelijk is voorkomen worden dat de groei qua aantal vervoersbewegingen, die daardoor gaat plaatsvinden, gaat 
resulteren in een sterke groei van de automobiliteit. De vervoersgroei zal dus vooral moeten worden opgevangen door het gebruik van het 
openbaar vervoer en de (elektrische) fiets.



37

6.5 Metropolitaan Fietsroutenetwerk
Het fietsroutenetwerk bestaat enerzijds uit zelfstandige fietspaden en anderzijds uit wegen die veel medegebruik door fietsers kennen. Sinds 2018 
werken de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gezamenlijk aan het realiseren van één aantrekkelijk netwerk van metropolitane 
fietsroutes. Deze fietsroutes moeten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het metropolitane landschap op een 
duurzame manier verbeteren. 

Er is een uitvoeringsprogramma Metropolitane Fietsroutes’ opgesteld. 
De maatregelen en projecten in dit uitvoeringsprogramma worden in 
een vroeg stadium aangemeld voor cofinanciering vanuit het Rijk. 

De fietsroutes uit het Metropolitane netwerk vormen een belangrijke 
wegingsfactor bij het prioriteren van investeringen in fietsroutes vanuit 
de investeringsprogramma’s van de gemeenten, provincies en de 
Vervoerregio Amsterdam en deze prioriteitsstelling klinkt door in de 
financieringsregelingen. 
Alle gebruikelijke werkwijzen, procedures e.d. blijven vanzelfsprekend 
van kracht. Iedere wegbeheerder is en blijft daarmee verantwoordelijk 
voor zijn eigen projecten. Om de uitvoering te stimuleren en de 
voortgang van de realisatie in beeld te brengen hebben de partijen in 
de Metropoolregio Amsterdam de Vervoerregio Amsterdam 
aangewezen als de coördinator van het programma ‘Metropolitane 
Fietsroutes’. 
Om herkenbare routes van hoge kwaliteit te realiseren hanteren 
partijen zoveel mogelijk de in het uitvoeringsprogramma opgenomen 
kwaliteitseisen voor profiel, verharding, verlichting, herkenbaarheid en 
belevingsaspecten. (Bij voorkeur worden fietspaden bijvoorbeeld rood 
asfalt uitgevoerd). Deze kwaliteitseisen gelden als basis voor nieuwe 
projecten en verbeteringen aan bestaande delen van het netwerk. In de 
uitvoering is het uitgangspunt dat duurzaam wordt ingekocht en 
worden materialen waar mogelijk hoogwaardig hergebruikt in het 
kader van circulaire economie.

Onderdelen van dit netwerk die zich dicht bij Ouder-Amstel bevinden zijn de fietspaden langs de Spaklerweg (de fietspaden langs de Holterbergweg 
zijn al eerder geüpgraded) en een nieuw te creëren fietsroute tussen Schiphol – Amstelveen - Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam Zuidoost. 
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Inmiddels krijgt de aanleg van het stimuleren van fietsroutes een extra impuls met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (hierna NTF). Met het NTF 
kijken we in MRA-verband naar de fietsopgave tot 2040 en haken we het Rijk aan als (financiële) partner. Het NTF is namelijk een kans om het 
nieuwe kabinet met deze propositie te informeren over de urgentie van de fietsopgave. Daarnaast kan het NTF worden gebruikt bij het aanvragen 
van Europese subsidies. Snelheid en timing zijn hierbij dus essentieel. Het NTF biedt de basis voor structurele afspraken in o.a. het BO MIRT en het 
regeerakkoord.  
Rijk en regio bezien in het NTF gezamenlijk wat de ontbrekende schakels zijn in het nationale fietsnetwerk en waar grote (infrastructurele) barrières 
liggen. Daarnaast analyseren we waar nieuwe fietsersstromen te ontsluiten zijn, bijvoorbeeld bij stadsontwikkeling/herstructurering of nieuwe 
wijken. We doen dit voor de perioden tot 2027 (bestaande ambitie en makkelijke verbeteringen) en 2040 (schaalsprong). Als regio (MRA) gebruiken 
we o.a. het bestaande Metropolitaan Fietsnetwerk als basis, en bouwen daar op voort in een ‘Regionaal Toekomstbeeld Fiets’ (RTF). Het Rijk heeft 
aanvullend ook gevraagd om fietsstimuleringsprojecten in kaart te brengen.

Dit proces is nu in volle gang. De inventarisatie van projecten in fase 1 van de regionale uitwerking van NTF heeft geleid tot een ambtelijke groslijst 
van rond de drie miljard euro. Op 8 maart 2021 heeft de Staatssecretaris het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op Hoofdlijnen gepresenteerd.  Hieruit 
blijkt dat er tot 2040 een landelijke optelsom van ambities ligt van ongeveer 13 miljard euro aan routes en parkeervoorzieningen. De tweede fase 
gaat om een algemeen beeld betreffende fietsstimulering. Dit onderdeel moet nog verder worden uitgewerkt.

Het NTF is gericht op verbetering van de fietsinfrastructuur (routes én parkeren) en het verbeteren van het fietsgebruik met positieve effecten op 
o.a. bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit. Het moge duidelijk zijn dat dit proces een bijdrage gaat zijn aan de verschuiving van 
automobiliteit naar fietsmobiliteit, waarbij de elektrische fiets een belangrijke rol speelt. Dat moet ook, gelet op de gepande groei met circa 350.000 
personen tot 2040 en een bouwopgave van 240.000 woningen, voornamelijk in en rondom bestaand bebouwd gebied. De fiets blijkt een uitstekend 
alternatief te zijn voor de auto en spoor voor de trips tot 15 km en het aantal verplaatsingen blijft groeien. Met de komst van de elektrische fiets 
nemen deze afstanden toe en ligt er ook veel potentie voor verplaatsingen van 15 -30km. Om de toekomstige vraag te kunnen accommoderen en 
om de regio leefbaar en bereikbaar te houden is een schaalsprong fiets dus noodzakelijk.

Voor recreatief fietsgebruik maakt Ouder-Amstel momenteel deel uit van twee netwerken: de ANWB-fietsroutes en de Knooppuntenroute. 
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6.6 Vrachtverkeerroutes
Het grootste deel van het bedrijventerrein van Duivendrecht (Werkstad Overamstel en Molenkade) valt onder de Mobiliteitsvisie voor de 
Zuidoostflank. Het grootste deel van het vrachtverkeer in Duivendrecht Dorp rijdt daar in verband met de toelevering van het winkelcentrum 
Dorpsplein. Hier is een vaste rijroute voor vastgesteld. De toeleveringswegen zijn goed aangesloten op het overige (Rijkswegen)netwerk, via de Van 
der Madeweg, de Rozenburglaan, de Joan Muyskenweg en de route Spaklerweg – Holterbergweg. Met het oog op de leefbaarheid maakt de 
bevoorradingsroute van het Dorpsplein een lus om de woon kern Duivenrecht heen, via de Van der Madeweg , Randweg, Rijksstraatweg – 
winkelcentrum – vice versa. Het logistieke verkeer van bedrijfs/bestelbusjes e.d. is niet aan venstertijden of speciale routes gebonden.

In Ouderkerk aan de Amstel wordt het vrachtverkeer veroorzaakt door het bedrijventerrein Ambachtenstraat, de (vooral agrarische) bedrijvigheid in 
de polder de Rondehoep en het ten zuiden hiervan gelegen achterland in de provincie Utrecht. De bevoorradingsroute van het bedrijventerrein 
Ambachtenstraat via de Jan Benninghweg en de Machineweg. Het verkeer naar en van de polder gebruikt ook de route via de Machineweg. Ter 
hoogte van de rivier de Bullewijk rijdt dit verkeer hetzij langs de noordelijke rivieroever over de Holendrechterweg hetzij via de dijkwegen 
Rondehoep Oost en Rondehoep West naar het agrarisch achterland in de polder de Rondehoep en verder.
 
Daarnaast wordt er door de twee winkelcentra in Ouderkerk aan de Amstel vrachtverkeer gegenereerd. Dit zijn het winkelcentrum in de dorpskern 
nabij het gemeentehuis, waarvan de bevoorradingsroutes via het Hogereinde Zuid/ Dorpsstraat dan wel via de Jacob van Ruisdaelweg /Koningin 
Wilhelminastraat loopt.  Daarnaast is er het winkelcentrum Sluisplein, dat bereikbaar is via de Jacob van Ruisdaelweg/ Hoofdenburgsingel.  Het 
vrachtverkeer mag alleen tot aan de winkelcentra het dorp inrijden (wat is geregeld doormiddel van gesloten verklaringen voor vrachtverkeer) en 
moet daarna weer terugrijden naar de Burgemeester Stramanweg. Voor de bevoorrading van de Jumbo aan het Sluisplein is afgesproken dat dit niet 
tijdens begin- en eindtijd van de scholen gebeurt.  Verder zijn er geen venstertijden ingesteld. Het logistieke verkeer van bedrijf/bestelbusjes e.d. is 
niet aan venstertijden of speciale routes gebonden.

Vervoer van een bijzondere lengte c.q. breedte vindt in principe alleen plaats in de Werkstad Overamstel, dus binnen de Zuidoostflank en hetzelfde 
geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat in hoofdzaak via het treinspoor plaatsvindt.  Alleen het vervoer van butaangas naar de agrarische 
bedrijven vindt ook via de bovenomschreven route Machineweg – polderwegen plaats.
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Duivendrecht



41

Ouderkerk aan de Amstel
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6.7 Pakketdiensten
De pakketmarkt groeit sterk de afgelopen jaar, met name in 2020 was een grote groei te zien. De omzetgroei op pakketten is groter dan de 
omzetkrimp op brievenbuspost. 
Post NL is bezig met het waarmaken van hun duurzame ambitie: een bereikbare (minder vervoerbewegingen) , uitstootvrije en leefbare (veilig, stil 
etc.) bezorging in 25 binnensteden in 2025. En in 2030 in gehele Benelux. Dit houdt in dat er voor alle verschillende goederenstromen, van brieven 
tot het installeren van wasmachines, wordt bekeken hoe deze met zo min mogelijk overlast, duurzaam de stad ingebracht kan worden, ingegeven 
door de almaar groeiende drukte op de steden. Deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk ook doorwerken naar Duivendrecht en Ouderkerk aan de 
Amstel. Pakketdiensten maken overigens maar een klein deel uit  (ca 4% in 2018) van het totaal aan voertuigbewegingen voor goederen vervoer.

6.8 Bouwlogistiek
Indien er binnen de gemeente een bouwproject plaats vindt dan moet door de initiatiefnemer c.q. diens aannemer een BLVC-plan te worden 
opgesteld. Dit plan dient inzicht te geven in de diverse gevolgen voor wat betreft de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid alsook op 
welke wijze hierover gecommuniceerd wordt. Afhankelijk van de locatie en de aard en omvang van de werkzaamheden is het opstellen van zo’n 
BLVC-plan gespecialiseerd maatwerk. De gemeente moet de naleving van het plan handhaven.
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6.9 Mobiliteit 

6.9.1 Autobezit

Grafiek: Landelijke groei personenauto’s en bedrijfsauto’s in de afgelopen 120 jaar en ontwikkeling autobezit per leeftijdsgroep.

Begin 2020 stonden ruim 7,6 miljoen personenauto’s op naam van particulieren in Nederland. Daarmee waren 
er in Nederland 543 auto’s per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. Begin 2015 waren dat er nog 528. Het 
autobezit is het hoogst bij 50- tot 65-jarigen. Bij deze leeftijdsgroep zijn er 679 auto’s per duizend inwoners. 
Onder 18- tot 25-jarigen is het autobezit met 172 auto’s per duizend inwoners het laagst. Het autobezit 
van 80-plussers is meer dan tweemaal zo hoog als dat van 18- tot 25-jarigen. Het autobezit in Nederland nam 
de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers. Zij hadden begin 2015 324 auto’s per duizend inwoners, 
begin 2020 zijn dat 375 auto’s.

Tabel: Gemiddeld autobezit per huishouden in de verschillende gemeenten . Ouder-Amstel exclusief ABPZ 
(Bron CBS)

De verstedelijkingsgraad heeft een grote invloed op het autobezit, hoe stedelijker het gebied, hoe lager het cijfer.  Binnen Ouder-Amstel is dit 
verschil ook te zien tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. In Ouder-Amstel is het auto bezit sinds van 2010 tot en 2020 gestegen met 15. 
Ook landelijk zet deze groei zicht voort. 

Auto per 
huishouden

Ouder-Amstel 0,96

Aalsmeer 1,30
Amstelveen 0,88
Amsterdam 0,50
Diemen 0,66
Uithoorn 1,17
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6.9.2 Auto beschikbaarheid
Uit de enquête onder de bewoners blijkt dat de gemiddelde autobeschikbaarheid (inclusief leaseauto’s) van Ouder-Amstel 1,15 auto’s per 
huishouden is.  Voor Duivendrecht is dit 0,95, voor Ouderkerk 1,23 en voor het buitengebied 1,54. Bij de wijken binnen Ouderkerk aan de Amstel ligt 
de autobeschikbaarheid in Benning het hoogste. Deze cijfers uit de enquête zijn hoger dan wat bij het CBS is geregistreerd. Dit komt vooral omdat in 
de CBS-data een deel van de leaseauto’s op andere locaties is geregistreerd (adres van de (lease)bedrijven) 

De autobeschikbaarheid naar leeftijd laat zien dat voor de leeftijdsklasse 30 tot 65 jaar 94% 
van de huishoudens ten minste één auto ter beschikking heeft. Bij de senioren 65-80 is dit 
lager (89%) en bij 80+ is dit 85% . Bij de leeftijdsklasse 19-30 is dit nog lager (68%) . Uit de 
landelijke cijfers blijkt dat het autobezit bij 65+ en met name 80+ is toegenomen in de 
afgelopen jaren.
Onderscheiden naar gezinssamenstelling blijkt dat 26% van de 1 persoonshuishoudens geen 
auto ter beschikking heeft en meerpersoonshuishoudens maar 5%.  De autobeschikbaarheid 
van ten minste 1 auto bij ouderen is bijna net zo hoog als bij de andere leeftijdsgroepen als 
men kijkt naar de meerpersoonshuishoudens onderling en eenpersoonshuishoudens 
onderling.

Tabel: Autobeschikbaarheid per gebied en per huishouden (Inclusief leaseauto’s) enquête en geregistreerd bij CBS (exclusief leaseauto’s)). 

6.9.3 Langzaam verkeer
Per huishouden zijn gemiddeld bijna 3 fietsen beschikbaar. Daarvan zijn 18% e-fietsen en 21 % sportfietsen. Volgens het Kennisinstituut voor 
mobiliteitsbeleid (KIM) is het gebruik van de e-fiets fors gestegen, vooral bij mensen onder de 65 jaar. In 2019 gaat ongeveer 18% van de 
fietsverplaatsingen met een e-fiets. Volgens Bovag Rai zijn er in Nederland 22,9 miljoen fietsen beschikbaar waarvan 2,4 miljoen (10%) e-fietsen. Dit 
betekent dat in Ouder-Amstel procentueel meer e-fietsen aanwezig zijn ten opzichte van de cijfers van de Bovag Rai. Brommers/scooters zijn er 
gemiddeld 0,15 per gezin. 

Gebied Auto per HH CBS
2020

Ouderkerk Centrum e.o. 1,20
Ouderkerk Benningh 1,31
Ouderkerk Oost 1,21
Ouderkerk Achterdijk e.o. 1,20

Ouderkerk Bebouwde kom 1,23 1,07
Waver en buitengebied 1,54 1,76
Duivendrecht 0,95 0,74
Ouder-Amstel totaal 1,15 0,96
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Enquête: 80% van de bewoners maakt regelmatig gebruik van de fiets, waarbij 32 % er dagelijks 
gebruik van maakt. 17% geeft aan bijna nooit gebruik te maken van de fiets. Positieve aspecten om 
vaker te fietsen zijn onder andere meer vrij liggende en veiligere fietspaden (32%), beter en 
comfortabelere fietspaden (26%), beter afgestelde verkeerlichten (15%). Daarnaast zijn ook betere 
fietsenstallingen genoemd en een betere snellere fiets (beide 10%). 

Op de vraag waar men nieuwe fiets- of voetverbindingen wil hebben of verbeteren komt met name 
een nieuwe brug over de Amstel en Bullewijk naar voren op diverse locaties, maar vooral langs de A9. 
Ook de Amstelbrug van de Burgemeester Stramanweg wordt veel genoemd (beide zijde fiets- en 
voetpad aanbrengen van voldoende breedte en een goede onderdoorgang aan de oostkant). In 
Duivendrecht wordt vooral een onderdoorgang bij Station Duivendrecht genoemd. 

Tabel: Beschikbaarheid vervoermiddelen per huishouden (gemiddeld) (Enquête Ouder-Amstel 2020)

Het verschil in bereik tussen een gewone fiets en een e-fiets is groot. Met een half uur fietsen op een gewone fiets kom je ca 7,5 km ver en met een 
e-fiets tot ca 15 km. De onderstaande figuren laten het verschil zien voor Ouderkerk aan de Amstel en voor Duivendrecht.

Figuur: Actieradius gewone fiets  (7,5 km) en e-bik e (15km) vanuit Ouderkerk aan de Amstel (links) en Duivendrecht (rechts)

Vervoersmiddel 
Gemiddeld

Per HH
fiets 1,74
Sportfiets 0,60
E-fiets 0,52

Fiets 2,87
SP Pedelec 0,01
E-Brommer/scooter 0,01
Brommer/scooter 0,12

Brommer/scooter/pedelec 0,15
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6.9.4 Scooters en bromfietsers
In Ouder-Amstel is er nog geen specifiek beleid voor de positie van brommers en scooters wel of niet op de rijbaan. Snorfietsen (max 25 km/u) 
mogen altijd op het fietspad. Scooters en bromfietsen komen relatief vaak voor in de ongevallenregistratie van Ouder-Amstel en zijn daarmee een 
zeer kwetsbare groep. 
In 2022 komt er een helmplicht voor snorfietsen, dit zal ook een impact hebben op het gebruik van snorfietsen en op de veiligheid. Op een aantal 
locaties moeten de bromfiets en scooter op de rijbaan te rijden. De overgang van het bromfietspad naar de rijbaan is op een aantal locaties niet 
goed geregeld met een aangegeven op-/afrit voor bromfietsen en scooters.

Op onderstaande kaartjes is te zien hoe het nu geregeld is in Ouder-Amstel.
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Binnen de ring van Amsterdam rijden brommers, scooters en snorfietsers op de rijbaan (met een helmplicht). Behalve op een paar drukke straten en 
natuurlijk op de bromfietspaden, waar ook bromfietsers rijden. Buiten de ring A10 is het anders. Daar rijden snorfietsen op het fietspad. Een helm is 
daar niet verplicht. De evaluatie van de maatregel “snorfiets op de rijbaan” laat een positief effect zien op de vermindering van de ongevallen en 
(mede door de helmplicht) is het gebruik van de snorfietsen afgenomen.
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7. Verkeersveiligheid
In de Bliq-rapportage is een totaal overzicht gegeven van de verkeersveiligheidscijfers in Ouder-Amstel. Het betreft hier de wegen in beheer van 
RWS, Provincie en gemeente. In deze rapportage beschouwen we alleen het deel buiten de Zuidoostflank. In onderstaande tabel zijn de 
verkeersveiligheidswegvakken en kruispunten benoemde uit de top-10 van de Bliq rapportage die binnen het onderzoeksgebied vallen en waar 
gemeentelijke wegen op aansluiten zoals de provinciale weg N522 (Burgemeester Stramanweg). De Snelwegen en de wegvakken binnen de 
Zuidoostflank zijn buiten beschouwing gelaten.

7.1 De meest onveilige wegvakken
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7.2 De meest onveilige kruispunten
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7.3 Onveilige locaties & situaties in Ouderkerk aan de Amstel en Buitengebied
Een onderdeel van dit onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van mobiliteit is een enquête onder alle bewoners van Ouder-Amstel die in 
het onderzoeksgebied wonen en/of werken. In januari 2021 hebben de bewoners een brief ontvangen met het verzoek om de enquête voor 
bewoners of ondernemers digitaal in te vullen. Uiteindelijk hebben 1098 bewoners de enquête ingevuld. Ruim voldoende om goede uitspraken te 
doen over de mening van bewoners en ondernemers over de mobiliteit in Ouder-Amstel.

In de enquête is gevraagd naar de locaties in de omgeving die als meest onveilig (met de kans dat er iets ergs gebeurt) worden ervaren en dit is 
gedaan vanuit het perspectief auto en vanuit fiets. In onderstaande tabel is deze informatie samengevoegd en per locatie is aangeven hoe vaak deze 
genoemd is. Daarnaast is aangegeven hoeveel ongevallen er vanaf 2014 t/m 2020 hebben plaatsgevonden. Hierbij is het totaal aantal ongevallen 
gemeld (a) en het aantal slachtoffers (b) (gewonden en doden). Op het gemeentelijk wegennet is in deze periode 1 dode gevallen in het verkeer. 

Au
to

Fi
et

s

Ouderkerk aan de Amstel 
en Buitengebied

#
Auto

#
fiets

Onge-
vallen
a/b1

Belangrijkste opmerkingen

1 1 Dorpsstraat 274 322 11/7 Gedrag en te veel wielrenners, te smal voor al het verkeer, kruispunten onoverzichtelijk, 
voetgangers hebben te weinig ruimte.

2 2 Kerkbrug 162 146 0/0 Te smal, onveilig voor fietsers en voetgangers, onoverzichtelijk, smalle toegang.
3 3 Rotondes Benninghweg 160 140 0/0 Gedrag wielrenners, opstaande richel fietspad, slecht zicht door hoge struiken en heuvel, 

auto’s geven fietsers geen voorrang.

4 4 Rondehoep (Oost, Waver 
en west)

90 92 31/14 Gedrag en te veel wielrenners, motoren, wegversmallingen functioneren niet goed, snelheid 
voertuigen, passeren van landbouwvoertuigen of vrachtwagens, weg is te smal, sluipverkeer 
bij file op de snelweg. (over lengte van 17 km)

5 5 Koningin Julianalaan 72 75 2/1 Gedrag en te veel Wielrenners, smalle fietsstroken, plantenbakken maken het niet veiliger, 
weg is te smal.

6 7 Sluisplein 68 46 0/0 Oversteek voor fiets en voetgangers, slordig parkeren, de aansluiting is onveilig voor auto’s en 
vooral voor fietsers.

7 9 Rotonde Jacob van 
Ruisdaelweg 

65 39 10/3 Verkeerslichten Stramanweg onvoldoende capaciteit met wachtrij voorbij de rotonde,  te 
weinig verlichting vooral op het zebrapad, onoverzichtelijk vooral voor fietsers.

8 8 Machineweg 52 45 7/0 De verschillende oversteken voor voetgangers en fietsers, zebrapad te donker, snelheid van de 
auto’s, fietspad is onverlicht, veel vrachtverkeer.

1 Ongevallen: a/b    a=Totaal aantal ongevallen/ b=aantal slachtoffers
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Au
to

Fi
et

s

Ouderkerk aan de Amstel 
en Buitengebied

#
Auto

#
fiets

Onge-
vallen
a/b1

Belangrijkste opmerkingen

9 6 Burgemeester 
Stramanweg

41 75 21/8 Files tijdens spits, huidige brug met smal fietspad, te weinig opstelruimte voor fietsers bij kp 
Hoger Einde, onverlicht fietspad langs Stramanweg, fietspad in de bocht bij de A2, overlast van 
wielrenners, Kp met Jacob van Ruisdaelweg.

10 11 Jan Benninghweg 39 23 2/2 Snelheid auto’s en vrachtwagens, hobbels functioneren niet, laatste deel geen voetpad, eerste 
deel geen gescheiden fietspad, de kruispunten, verkeersdrukte, rijbaan scheiding vervaagd.

11 10 Koningin Wilhelminalaan 38 34 0/0 Vrachtverkeer, fietsverkeer en sluipverkeer bij drukte op de Stramanweg, snelheid (50) deel 
voor rotonde, drempels functioneren niet meer, voorrang op de verschillende kruispunten 
zeker bij fietsers, schoolroute.

12 15 Rotonde Hoofdenburgs. 33 16 1/0 Slecht zicht en voetgangersoversteekplaats

13 13 Hoofdenburgsingel 32 14 0/0 Snelheid >50,  fietsoversteek naar de school , zebrapad gaat vaak mis met name in het donker, 
bocht ter hoogte van de Drecht (na rechts de Deel) Is echt te krap,  fout parkeren, 
vrachtwagens rijden nog door terwijl dit verboden is, fietspad te smal als je met kinderen 
fietst.

14 12 Vondelstraat 18 17 2/0 Auto’s rijden te hard, Plein voor gemeentehuis met gladde tegels, de kruispunten, Wielrenners

15 19 Aart van der Neerweg 17 5 0/0 Uitstulping in de stoep, fietsers komen daar door auto’s in het gedrang, het is te smal, spiegels 
worden van auto’s gereden, snelheid, wegversmalling onduidelijk wie er voor mag, onveilig, 
weggebruikers scheuren snel voorlangs.

16 16 Holendrechterweg 15 12 3/0 Niet 30 km/u ingericht
17 Jacob van Ruisdaelweg 15 2/1 50 is te snel, veel voetgangersoversteekplaatsen
18 18 Achterdijk 13 7 1/1 S-bocht , wielrenners.
19 Koningin Emmalaan 11 0/0
20 14 Hoger Einde-Zuid 9 14 1/1
21 20 Gijsbrecht van Aemstelstr. 7 5 1/0
22 17 Hoger Einde-Noord 7 8 4/0
23 Amstelschool rond 6 0/0
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7.4 Onveilige locaties & situaties in Duivendrecht
Overzicht onveiligheidslocaties gesorteerd naar aantal meldingen voor Duivendrecht vanuit het perspectief auto en van fiets. Geordend op rangorde 
van de auto aangevuld met totaal aantal ongevallen/slachtoffers van 2014 t/m 2020

au
to

fie
ts locatie

#
auto

#
fiets

Onge-
vallen
a/b2

Belangrijkste opmerkingen

1 1 Rijksstraatweg 86 80 22/12 Oversteek slinger onoverzichtelijke en onveilig , snelheid van de auto’s en bussen > 50 km/u , 
vanuit alle zijstraten oprijden is het zicht/overzicht beperkt door geparkeerde auto’s en vooral 
bij bestelbusjes, Levensgevaarlijk om over te steken auto's rijden erg hard of halen in., auto's 
rijden vaak het fietspad op om de fietsers te kunnen zien, bij bushalte bij winkelcentrum 
bussen en parkeren, fietsers rijden soms aan beide zijden, Rijksstraatweg is heel krap zeker 
omdat de bus er rijdt. Straatverlichting staat niet gericht op fietspad donker, vanaf station 
Duivendrecht richting dorp Fietspad te smal.

2 8 Van der Madeweg 
(Vanaf Metrostation 
naar Gooiseweg)

48 9 5/1 oversteek bij metrostation (15 x genoemd), de verhoogde weg is onoverzichtelijk en gevaarlijk, 
veel te hard gereden. In voorjaar staat het gras/onkruid te hoog wat het uitzicht erg belemmerd, 
omgang Stoplichten plaatsen is beter, aanzienlijk drukker geworden, Randweg bij Venserpark 
richting Diemen.

3 4 Telstarweg en uitrit 
Dorpsplein

45 17 1/0 Auto, fiets en voetganger samen is niet werkbaar, ontzettend druk qua fietsers en autoverkeer, 
parkeerhavens en smal voetpad, in- en uit parkerende auto's, uitrit Dorpsplein rommelig, geen 
voorrang maar door ontbreken tekens op de weg wordt hier wel voorrang genomen, oversteken 
van het Clarissenhof naar het Dorpsplein door het ontbreken van het zebrapad, snelheid > 30.

4 2 Duivendrechtsekade/
Rijksstraatweg/
Randweg

16 22 0/0 Snelheid >>50 en bocht, fietsers en voetgangers oversteken, fietspad dat loopt van de 
Rijksstraatweg langs de Weespertrekvaart naar Rozenburglaan, oversteek sociale veiligheid 
onder de viaducten is het in het donker eng, Reigerspad fietspad linksaf de Duivendrechtse brug 
op onoverzichtelijk,  erg onoverzichtelijk en gevaarlijk punt, Je moet je hoofd 270 graden 
draaien om auto’s aan te zien komen.

5 7 Randweg/
Rozenburglaan

15 10 5/0 Rozenburglaan slecht te zien wat onder viaduct rijdt, oversteek voor afslaande auto’s 
onoverzichtelijk tussendoor schietende fietsers, is vernieuwd en gevaarlijker geworden, tussen 
de 2 onderdoorgangen,   automobilisten van rozenburglaan rijden vaak zonder knipperlicht 

2 Ongevallen: a/b  a= totaal aantal ongevallen / b= aantal slachtoffers
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au
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Belangrijkste opmerkingen

rechtdoor randweg op in de bocht regelmatig (bijna botsingen), oversteken fietspad en 
Venserpad en Lepelaarspad. 

6 6 School omgeving
Duivendrecht

10 11 0/0 Grote onveiligheid rondom scholen Duivendrecht, veel auto’s, onoverzichtelijk en onduidelijk.

7 3 Satellietbaan 12 16 1/0 Fietsburg, voorrangsituatie niet duidelijk, de kleurzetting klopt niet met hoe Amsterdam dat 
aanpakt, ook hoe de brug over de Kloostersingel aansluit op Waddenland zorgt voor een 
onveilige situatie doordat kinderen met grote vaart de brug af fietsen en dan direct op een weg 
terechtkomen met veel te flauwe verkeersdrempels, de oversteekplaats is slecht verlicht en 's 
nachts zijn fietsers niet zichtbaar, Is vrij smal voor twee richtingsverkeer (was voor aanpassing 
prima).

8 Michaelplein 8 0/0 bocht richting dorpsplein, parkeerplaatsen langs de weg waardoor men elkaar niet kan passeren 
en er ook nog een bocht in zit waardoor men elkaar pas laat ziet zodat er dan vaak ver achteruit 
moet worden gereden, Kloosterstraat via Michaelplein naar de telstarweg toe 
tweerichtingsverkeer plus geparkeerde auto`s,  je gaat op goed geluk deze weg gebruiken en 
hoopt geen tegenliggers te hebben 

5 Rozenburglaan 12 12/7 De diverse fietsoversteekplaatsen

9 De slinger 6 0/0 De diverse fietsoversteekplaatsen

10 kruidenomgang 6 3/1 geen fietspad, smalle weg, drempels voor fietsers veel te steil lanceereffect gaan vaak via 
voetpad, kruispunten met hoge heg, waardoor slecht zicht.

11 Busbaan 5 1/0
12 Molenkade 5 2/0
13 Kloosterstraat 4 0/0 vaak gemanoeuvreer
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8. Duurzaamheid en leefbaarheid

8.1 Luchtkwaliteit
De maximale jaargemiddelde concentraties van de luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM2,5 op basis van de grootschalige 
concentratiekaarten (GCN)2 van het RIVM zijn weergegeven in onderstaande tabel voor de jaren 2019, 2025 en 2030. Het betreft hier de 
achtergrondconcentraties. Uit de tabel blijkt dat er in de gemeente Ouder-Amstel geen overschrijdingen zijn van de grenswaarden van de 
betreffende stoffen. Als gekeken wordt naar de WHO advieswaarden, dan wordt voor de jaargemiddelde concentraties voor NO2 en PM10 al 
voldaan aan de WHO advieswaarde en voor PM2,5 wordt vanaf 2025 voldaan aan de advieswaarde. 

Stof Grenswaarde (WHO 
advieswaarde)

2019 2025 2030

Jaargemiddelde concentratie NO2 in µg/m3 40 (40) 30 22 15
Jaargemiddelde concentratie PM10 in µg/m3 40 (20) 19 17 16
Jaargemiddelde concentratie PM2,5 in µg/m3 25 (10) 12 10 9

Tabel: Maximale concentraties stikstofdioxide en fijn stof in Ouder-Amstel

Verder blijkt dat de hoogste concentraties worden waargenomen in het noorden van de gemeente en langs de snelwegen. Dit als gevolg van relatief 
hogere bevolkingsdichtheden (Duivendrecht) en veel verkeer (snelwegen), die voor emissies van luchtvervuilende stoffen zorgen en dus leiden tot 
hogere concentraties. De verwachting is dat de luchtkwaliteit zal verbeteren doordat de achtergrondconcentraties dalen. Daarbij zal de 
concentratiebijdrage van het lokale wegverkeer afnemen doordat een groter deel van het wegverkeer elektrisch zal gaan rijden en doordat er 
strengere emissie-eisen gaan gelden voor nieuwe voertuigen op fossiele brandstof. Verder zal de instelling van een milieuzone in Amsterdam ook 
een positief effect hebben op de luchtkwaliteit en het gebruik van voertuigen in Ouder-Amstel die aan de voorwaarden van de milieuzone van 
Amsterdam voldoen. Onderstaand treft u de regeling voor de milieuzones van Amsterdam.

Amsterdam: Uitstootvrij verkeer in 2030
Amsterdam heeft momenteel 6 milieuzones. Zij weert de meest vervuilende oude voertuigen. De milieuzones worden uitgebreid en strenger. Steeds 
vaker worden het uitstootvrije gebieden: zones waar geen benzine-, diesel of gasmotor mag komen. De belangrijkste mijlpalen daarbij zijn:
 In 2020 mogen dieselauto’s en dieselbestelauto’s met een emissieklasse 3 en lager niet meer binnen de ring A10 rijden.
 In 2022 mogen dieselvrachtauto’s en dieselautobussen met emissieklasse 5 en lager niet meer binnen de Ring A10 rijden.
 In 2025 mogen alleen elektrische brom- en snorfietsen in de bebouwde kom van Amsterdam rondrijden. Vracht- en bestelwagens, taxi, ov-

bussen en touringcar mogen alleen binnen de Ring A10 als ze uitstootvrij zijn. Dit geldt ook voor de passagiersvaart, de pleziervaart en de 
GVB-veren.

 In 2030 is de hele bebouwde kom uitstootvrij voor alle soorten verkeer, dus ook voor personenauto’s en motoren.
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8.2 Ontwikkeling duurzame vervoermiddelen
Ouder-Amstel zet in op schone mobiliteit. In Ouder-Amstel worden elk jaar een reeks laadpalen neergezet om aan de vraag te kunnen voldoen van 
steeds meer elektrische auto’s. De laadpalen worden geplaatst onder coördinatie van de MRA-e en Ouder-Amstel hoeft daar geen financiële 
bijdrage meer aan te geven.
In Ouder-Amstel is elektrisch rijden in opkomst. 10% van de auto’s is elektrisch of Hybride, 9% van de brommers/scooters is elektrisch en 18% van 
de fietsen is elektrisch. De groei van deze vervoermiddelen gaat snel. Landelijk worden er al veel meer e-fietsen verkocht dan gewone stadsfietsen.

In de komende vijf jaar geeft 38% van de bewoners aan om (zeker of misschien) een duurzame auto aan te schaffen, 10% geeft aan nog een auto op 
fossiele brandstof aan te gaan schaffen, 35% rijdt voorlopig door met de huidige auto. De belangrijkste redenen om geen duurzame auto aan te 
schaffen zijn de hoge aanschafkosten (36%)  en de beperkte actieradius (20%). Verder geeft 11% aan dat er eerst voldoende laadpalen in de buurt 
beschikbaar moeten zijn. 

    
Openbare laadpalen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht
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8.3 Deelmobiliteit
Deelmobiliteit ontwikkelt zich snel in Nederland. De gemeente Ouder-Amstel heeft op dit moment 3 gereserveerde parkeerplaatsen voor 
deelauto’s. Dit zijn parkeerplaatsen die worden gebruikt door Greenwheels (Kruidenomgang 56 en hoek Benninghbrug/Holterbergweg) en 
Mywheels (P&R Station Duivendrecht).
85% van de bewoners van Ouder-Amstel geeft aan zeker niet of waarschijnlijk niet gebruik te gaan maken van autodelen. 5% maakt er al gebruik van 
en 10 % geeft aan er zeker wel of misschien wel gebruik van te willen maken. Belangrijkste redenen om niet mee te doen aan autodelen zijn: Ik heb 
de auto zelf nodig (39%) en “te veel gedoe” (20%). Als er een goed werkend autodeelsysteem aanwezig zou zijn dan geeft 24% aan de huidige auto 
niet of waarschijnlijk niet te willen behouden. Dit geldt met name voor ouderen in de groep van 66-80 (31%) en minder voor jongere leeftijdsgroep 
(19-30)  (8%) . (Enquête Ouder-Amstel 2020)

8.4 Green deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen 
vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof 
als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen partijen het geluid te beperken.

Via Living Labs (regionale pilots) kijkt men waar ‘Zero Emission’ levering mogelijk is én wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Er worden diverse 
routes bewandeld. Verbeteren van de voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s en het starten van innovatieve logistieke 
trajecten, zijn een aantal voorbeelden. In 2020 zullen partijen de eerste resultaten en bevindingen van de Living Labs presenteren. De resultaten 
toetsen zij op technische, economische, juridische, veiligheids- en handhavingsaspecten. De resultaten vormen de basis voor een advies over de 
haalbaarheid en brede toepassing van Zero Emission Stadslogistiek. Op dit moment speelt het Duivendrechts bedrijf Deudekom op het 
bedrijventerrein Molenkade (Zuidoostflank)  hierin en belangrijke rol voor wat betreft de gemeente Amsterdam: goederen worden via LZV-
voertuigen tot aan het distributiecentrum van Deudekom gebracht en wordt daar overgeladen in elektrische stadsdistributievoertuigen. Naast dat 
dit goed is voor de leefbaarheid is dit ook belangrijk voor de verkeersveiligheid: de voor het langzaam verkeer gevaarlijke vrachtauto’s worden zo uit 
de stad geweerd.
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8.5 Geluid
Elke vijf jaar stelt de gemeente de geluidbelastingkaarten op. Dit doet zij in het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai welke zich richt op 
de evaluatie en beheersing van de blootstelling van mensen aan geluid. Op de geluidbelastingkaarten wordt de geluidsbelasting van geluidbronnen 
weergegeven en het aantal geluidgevoelige objecten en bewoners van woningen die aan bepaalde waarden van geluidbelasting worden 
blootgesteld. 

Naar aanleiding van de geluidbelastingkaarten wordt een actieplan opgesteld voor woningen waarbij de geluidbelasting boven deze vastgestelde 
drempel ligt. Het actieplan heeft daarvoor enkel betrekking op geluidsbronnen dat onder bevoegdheden van de gemeente vallen. In het plan 
worden de mogelijke maatregelen in beeld gebracht om de geluidhinder te reduceren en beschrijft de aanpak hiervan voor de periode van vijf jaar, 
waarna de stukken opnieuw worden opgesteld.

De geluidbelastingkaarten en actieplan worden opgesteld om geluidhinder en mogelijke maatregelen in beeld te brengen. De geluidniveaus op basis 
van geluidbelastingkaarten kunnen niet gebruikt worden als een basis voor de beoordeling van de bestemmingsplannen, hogere waarden of 
vergunningen. Daarvoor is naast de geluidskaarten en het actieplan een geluidbeleid opgesteld dat in Q3 2021 aan de gemeenteraad ter 
behandeling zal worden aangeboden.

Met de geluidskaarten, het actieplan en het geluidbeleid wil de gemeente waarborgen dat (toekomstige) bewoners kunnen genieten van een 
gezonde leefomgeving met een hoogwaardige woonkwaliteit. 
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9. Nieuwe ontwikkelingen

9.1 Intelligent Speed Assistance 
Juli 2022 is het zo ver: Intelligent Speed Assistance (ISA) is vanaf dan verplicht in alle nieuwe automodellen die in Europa op de weg verschijnen. ISA 
is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Hierdoor draagt ISA niet 
alleen bij aan verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidhinder en luchtverontreiniging. ISA werkt hiervoor met 
camera-herkenning die de snelheidsborden leest. Maar met de bebording die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze ISA-camera’s niet 
altijd goed werken.

9.2 Digitalisering Mobiliteit 
Zoals aangegeven in het Regeerakkoord is de ambitie een slim en duurzaam mobiliteitssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. 
Hierbij staan de modaliteiten niet meer afzonderlijk centraal maar de hele keten en wordt mobiliteit steeds meer vraag in plaats van aanbod 
gestuurd. Data bieden kansen om deze ambitie te realiseren. Door data volledig uitwisselbaar te maken tussen modaliteiten krijgen reizigers en 
logistieke partijen inzicht in de meest optimale ketenreis en worden vraag en aanbod van mobiliteit beter op elkaar afgestemd, waardoor het totale 
mobiliteitssysteem kan worden geoptimaliseerd. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en haar bestuurlijke collega’s in de 5 MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) -landsdelen (Oost, Noord, Zuid, Zuidwest & Noordwest) hebben afgesproken om 
digitalisering versneld te realiseren, dit per landsdeel op te pakken en de voortgang in de reguliere Bestuurlijk Overleggen-MIRT te bespreken. In een 
implementatieplan leggen samenwerkende overheden met alle inliggende gemeenten binnen elk landsdeel vast dát en hoe zij dit gezamenlijk 
oppakken, voortbouwend op bestaande regionale ambtelijke en bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Om de goede uitvoering van 
digitaliseringsafspraken in de gehele regio te kunnen garanderen wordt een regionaal ambtelijk en bestuurlijk sturings-, monitoring- en 
escalatieproces ingericht.
Het digitaliseren van mobiliteitsdata speelt een belangrijke rol in vernieuwen en verbeteren van onze mobiliteit. Die digitalisering is essentieel om 
mobiliteit slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Wegbeheertaken kunnen dan beter en efficiënter worden uitgevoerd. Reizigers worden beter 
geïnformeerd. De samenwerking en afstemming tussen wegbeheerders wordt eenvoudiger. De digitalisering van mobiliteitsdata is noodzakelijk voor 
de verdere ontwikkeling van onder andere Smart Mobility,  Mobility as a Service (MaaS)  en logistieke processen. 

Elke provincie en gemeente is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van digitalisering in en door de eigen organisatie. Overheden voegen 
digitalisering toe aan hun bestaande kerntaken en zorgen ervoor dat eigen relevante besluiten en activiteiten ook digitaal, machine leesbaar en 
volgens landelijke kwaliteitsafspraken voor anderen beschikbaar zijn. De diverse nationale data-instituten als NDW, RDW, SHPV, NBd, NWB, DOVA 
en Kadaster hebben reeds of krijgen een rol in de beschikbaarheid en kwaliteit van overheidsdata. Hun bestaande taken worden waar nodig herijkt 
onder regie van IenW. Zij ontvangen data van de Regionale Data Teams en delen landelijke constateringen (over kwaliteit, beschikbaarheid, dekking, 
correctheid, actualiteit) met hen; het aanspreken en escaleren bij afzonderlijke overheden is aan het Regionaal Data Team. Nationale data-instituten 
vormen de nationale ontsluitingspunten en waar nodig inkooporganisaties van kwalitatief hoogwaardige overheidsdata.
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Het digitaliseringsprogramma richt zich op digitalisering van gegevens over:
 Geplande afwijkingen: werkzaamheden, evenementen
 Verkeersmanagement: incidenten, info uit verkeerscentrales
 Verkeersbesluiten en vergunningen: snelheidslimiet, verkeersborden, data voor logistiek
 Beheer objecten: brugopeningen, parkeerdata, data verkeerslichten
 Fietsdata

9.3 Opkomst e-fiets en andere vervoermiddelen op het fietspad
Jaarlijks worden er rond de 1 miljoen nieuwe fietsen gekocht. In 2019 was 42 % al een e-fiets, 33 % een stadsfiets, 11 % een kinderfiets en de rest 
(racefiets, mountainbike e.d.) 14%. Elk jaar wordt dit % e-fiets hoger. De populariteit van de e-fiets heeft het drukker op de fietspaden gemaakt. 
Daarnaast zijn er steeds meer recreatieve fietsers gekomen. We kennen inmiddels de wielrenners die het rondje Rondehoep komen rijden.

De opkomst van de e-fiets heeft mede gezorgd voor een afname van de scooter- en bromfietsverkoop. Milieubewustzijn, de helmplicht en het 
verplicht rijden op de rijbaan in Amsterdam hebben ook invloed op de lagere verkoop van scooters en bromfietsen.

Maar er zijn meer soorten nieuwe voertuigen met nieuwe afmetingen die zorgen voor extra drukte en vraagstukken op het gebied van 
verkeersveiligheid en parkeren. We kennen inmiddels de verschillende vormen van bakfietsen voor vervoer van kinderen en goederen. Maar ook de 
ontwikkeling van Lichte Elektrische Voertuigen (LEV’s) gaat het wegbeeld veranderen. 
De volgende ontwikkelingen op het gebied van LEV’s waar nog niet allemaal regelgeving voor is zijn in beeld: 
 Elektrische steps en scooters (met stuur);
 Elektrische fietsen (voertuigen met trappers);
 Elektrische zelf balancerende voertuigen met stuur; 
 Elektrische balanceerborden zonder stuur (bijv. skateboard en monowheel); 
 LEV’s gericht op gehandicapten (bijv. scootmobiel, elektromobiel); 
 LEV’s stadsauto’s (tweezitter; bijv. ‘minicars’);
 Kleine zelfstandig rijdende busjes (voor meerdere personen). 

Het valt op dat LEV’s sterk verschillen in benodigd ruimtebeslag, snelheden en wendbaarheid. Verschillende landen en ook Nederland doen op dit 
moment onderzoek naar mogelijke categorisering en regelgeving. Welke LEV’s er precies op de Nederlandse markt verwacht kunnen worden en in 
welke hoeveelheden, hangt af van het gekozen beleid en regelgeving en van de vervoerbehoeften van Nederlanders. In andere Europese landen zijn 
veelal de e-fiets en e-step groot geworden. In Nederland rijden zo’n 167.000 elektrische steps rond. Dat lijkt een aanzienlijk aantal, want met veel 
van deze steps is het niet toegestaan om op de openbare weg te rijden. De overheid heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. 



61

10. Sterkte- zwakte analyse 

10.1 Sterktes 
 Ouder-Amstel is strategisch gelegen in de Metropool Regio Amsterdam 

met belangrijke woon- en werkgebieden in directe omgeving
 Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht zijn dorpen dicht bij de grote steden Amsterdam en Amstelveen
 Goede regionale bereikbaarheid per (vracht)auto en Openbaar Vervoer
 Stijgend fietsbezit en fietsgebruik
 Uitstekend HOV netwerk in Duivendrecht en Lijn 300 langs Ouderkerk aan de Amstel
 Relatief verkeersveilige gemeente
 Verkeer zorgt niet voor overschrijding milieunormen
 Inwoners beoordelen de woon- en leefomgeving positief

10.2 Zwaktes
 Hoog autobezit en autogebruik, grote afhankelijkheid van de auto vooral in Ouderkerk aan de

Amstel zuid en buitengebied
 Fiets- en voetpaden verkeren soms in minder goede conditie
 Ouderkerk aan de Amstel zuid slecht aangesloten op Openbaar Vervoer
 Veel wielrenners op een klein netwerk
 Niet alle 30 km wegen zijn goed en veilig ingericht als 30 km wegen
 Fietsroutes niet veilig en comfortabel genoeg met onveilige oversteekpunten
 Ouderkerk aan de Amstel is bereikbaar via maar 1 goede ontsluitingsweg, de Stramanweg

10.3 Kansen
 Meer focus op mooie, rustige en groene langzaam verkeer routes, zowel lokaal als regionaal
 Betere kwaliteit van de verbindingen en betere bebording
 Betere bereikbaarheid en haltevoorzieningen bij OV haltes, koppeling modaliteiten
 Stimuleren gebruik fiets en e-fiets (e-scooter) ook voor werknemers
 Extra focus op verkeersveiligheid met nieuwe vervoervormen
 Extra halte voor R-net in Ouderkerk aan de Amstel
 Meer ruimte voor duurzame mobiliteit
 Extra aandacht voor wielrenners problematiek
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 Ontwikkeling van deelmobiliteit
 Inclusiviteit meenemen in de ontwikkelingen

10.4 Bedreigingen
 Toename verkeersonveiligheid voor voetgangers, fietsers, e-fietsen en Bromfietsen door drukte en nieuwe vervoersvormen.
 Toename logistiek, vooral pakketleverdiensten
 Drukte door evenementen in ArenA gebied
 Nog meer wielrenners in Ouderkerk aan de Amstel
 Toename parkeerdruk door ontwikkelingen en waterbedeffect van de grote ontwikkeling in de Zuidoostflank
 Toename recreatieve druk, vooral op Ouderkerk aan de Amstel en het buitengebied.
 Onvoldoende capaciteit op omliggend snelwegennet door toename autogebruik
 Meer druk op de Burgemeester Stramanweg
 Negatieve effecten van (de groei van) met name automobiliteit op leefbaarheid, gezondheid, landschap, biodiversiteit en klimaat
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11. Belangrijkste aandachtspunten mobiliteit in Ouder-Amstel
Dit document “momentopname Mobiliteit Ouder-Amstel” is de eerste van drie stappen om te komen tot een Mobiliteitsplan. In dit document is de 
verzamelde informatie over de onderwerp mobiliteit gebundeld en worden de belangrijkste aandachtspunten voor mobiliteit in Ouder-Amstel duidelijk. In 
deze momentopname wordt dus nog niet de mobiliteitsvisie van Ouder-Amstel beschreven en de mogelijke maatregelen die hier bij horen. Die volgen in 
stap 2 en 3. In Stap 1 worden dus nog geen uitwerking gedaan voor de mobiliteitsvisie of de maatregelen.

De aandachtspunten zijn gedestilleerd uit de informatie opgehaald bij de bewoners via de enquête, bij de raadsleden via de werkgroep en aangedragen 
vanuit de fracties, beleid van Ouder-Amstel zelf en de beleidsdocumenten van ons omliggende gemeenten en hogere overheden.

Algemeen
 De deelgebieden van Ouder-Amstel (Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Waver met het buitengebied) hebben verschillende 

typeringen en vragen om een gedifferentieerde benadering.

Verkeerveiligheid
 Maatregelen treffen om verkeersongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarin wordt prioriteit gegeven aan locaties met een hoog 

risicogehalte, daar waar mogelijk te starten met risicovolle locaties die door inwoners zijn aangedragen vanuit de enquête en de 
verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers;

 Veilige schoolomgeving en -routes
 Inzetten op veilig verkeersgedrag en educatie;
 Wielrennersoverlast beperken;
 De wegen inrichten volgens de normen van Duurzaam Veilig Verkeer en lagere snelheden: Wegen van 50 naar 30 km/u en 80 naar 60 km/u.

Leefbaarheid
 De winkel- en woonstraten in een goede balans inrichten voor de verschillende weggebruikers (voetganger , fiets en auto); 
 Aandacht schenken aan de kwaliteit van de leefomgeving;
 De wegen zoveel mogelijk toegankelijk maken voor verkeersdeelnemers met een beperking;
 Geluidbelasting zoveel mogelijk voorkomen en doorstroming bevorderen.
 Optimaliseren pakketdiensten

Duurzaamheid
 Elektrisch rijden stimuleren;
 Ruimte voor groen en klimaatadaptatie;
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 Deelmobiliteit stimuleren;
 Transitie van auto naar lopen, fietsen en OV: MAAS, Smart Mobility;
 Werkgeversaanpak.

Bereikbaarheid
 Parkeren van auto & fiets: parkeerregime, routeverwijzing, parkeernormen bij ontwikkelingen;
 Ontwikkelingen omliggende rijkswegen;
 Burgemeester Stramanweg doorstroming;
 Rol Jacob van Ruisdaelweg en Machineweg voor de ontsluiting van Ouderkerk aan de Amstel;
 Ontsluitingsstructuur van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel en van centrum Duivendrecht;
 Fietsroutes lokaal en doorgaand: fietsroute netwerk en kwaliteit;
 Openbaar vervoer: keten mobiliteit, first en last mile, locatie bushalteplaatsen, fijnmazig OV, IC-status station Duivendrecht;
 MAAS, Smart mobility;
 Deelmobiliteit;
 Meer reizen buiten de spits en werkgeversaanpak.

Nieuwe ontwikkelingen
 Woningbouw ontwikkelingen;
 Technologie: ISA , nieuwe vervoersvormen (o.a. e-step);
 Digitalisering mobiliteitsdata.
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Bijlagen
 
A. Samenvatting van de bewoners enquête

In januari 2021 hebben de bewoners een brief ontvangen met het verzoek om de enquête over mobiliteit in Ouder-Amstel digitaal in te vullen. 1098 
bewoners hebben de enquête ingevuld. Dit is ruim voldoende om goede uitspraken te doen over de mening van bewoners over de mobiliteit in Ouder-
Amstel. Ook de ondernemers hebben een verzoek gekregen om een enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben hierop maar 38 bedrijven gereageerd, te 
weinig om hier conclusies aan te verbinden. De antwoorden van de bewoners zijn verwerkt en hebben geleid tot heel goede informatie die is gebruikt 
voor het vaststellen van de huidige situatie over mobiliteit in Ouder- Amstel. De belangrijkste resultaten zijn:

 Auto’s: De gemiddelde autobeschikbaarheid van Ouder-Amstel is 1,15 per huishouden. Voor Duivendrecht is dit 0,95, voor Ouderkerk 1,23 en voor 
het buitengebied 1,54. Bij de wijken binnen Ouderkerk aan de Amstel ligt de autobeschikbaarheid in Benning het hoogste.  Onderscheiden naar 
gezinssamenstelling blijkt dat 26% van de 1 persoonshuishoudens geen auto ter beschikking heeft en van de meerpersoonshuishoudens maar 5%.  
De autobeschikbaarheid bij ouderen is bijna net zo hoog als de andere leeftijdsgroepen als men kijkt naar de meerpersoonshuishoudens onderling 
en eenpersoonshuishoudens onderling.

 Duurzame auto: 10% Van de auto’s in Ouder-Amstel is duurzaam (volledige elektrisch of hybride). In de komende vijf jaar geeft 38% van de 
bewoners aan om mogelijk een duurzame auto aan te schaffen. De belangrijkste reden om geen duurzame auto aan te schaffen zijn de hoge 
aanschafkosten (36%)  en de beperkte actieradius (20%). Verder geeft 11% aan dat er eerst voldoende laadpalen in de buurt beschikbaar moeten.

 Autodelen: 5% maakt al gebruik van autodelen en 10 % geeft aan er zeker wel of misschien wel gebruik van te willen maken. Belangrijkste redenen 
om niet mee te doen aan autodelen zijn: Ik heb de auto zelf nodig (39%) en “te veel gedoe” (20%). Als er een goed werkend autodeelsysteem 
aanwezig zou zijn dan geeft 24% aan te overwegen de huidige auto niet of waarschijnlijk niet te behouden of te vervangen. 

 Fiets: Per huishouden zijn gemiddeld bijna 3 fietsen beschikbaar. Daarvan zijn 18% e-bikes en 21 % sportfietsen. 80% van de respondenten maakt 
regelmatig gebruik van de fiets, waarbij 32 % er dagelijks gebruik van maakt. Positieve aspecten om vaker te fietsen zijn onder andere meer vrij 
liggende en veiligere fietspaden (32%), beter en comfortabelere fietspaden (26%), beter afgestelde verkeerlichten (15%). Daarnaast zijn ook betere 
fietsenstallingen genoemd en een betere snellere fiets (beide 10%).

 Coronapandemie: Bijna 90% van de respondenten geeft aan tijdens de Coronapandemie minder tot vrijwel niet meer te reizen. De verwachting is 
dat na Corona 66% van de bewoners weer evenveel zal reizen en 28% minder zal reizen.  9 % geeft aan een andere vervoerswijze keuze te maken en 
12% zal vaker buiten de spits gaan reizen.
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 Nieuwe autoverbinding: Hierop zijn maar een beperkt aantal reacties gegeven. Een nieuwe afrit Ouderkerk aan de Amstel op de A9 (3%)  , de 
Amstelbrug van de Burgemeester Stramanweg vervangen door een tunnel (1%) en een nieuwe brug over de Amstel ter hoogte van Ouderkerk-Zuid/ 
Rondehoep west (1%), verbinding van de afrit A10 Overamstel naar de Van der Madeweg (1%), Busbaan openstellen voor al het verkeer (1%)

 Nieuwe fiets- of voetverbinding: nieuwe brug over de Amstel (9%)  en Bullewijk (2%) naar voren op diverse locaties. Ook de Amstelbrug van de 
Burgemeester Stramanweg (6%) wordt genoemd (beide zijde fiets- en voetpad aanbrengen van voldoende breedte en een goede onderdoorgang 
aan de oostkant.) In Duivendrecht wordt vooral een onderdoorgang en een lift bij Station Duivendrecht (2%)  genoemd. 

 Openbaar Vervoer: De beschikbaarheid van een OV-pas of abonnement verschilt sterk per gebied. In Duivendrecht is dit 0,55 en in Ouderkerk 
gemiddeld 0,35 per huishouden. In het buitengebied is dit nog lager 0,23. Van de respondenten geeft 47% de voorkeur aan een goede 
snelbusverbinding op wat meer afstand die sneller gaat en waar je minder moet wachten, zoals buslijn 300. Dit is vooral een voorkeur van de 
jongeren. 30% geeft de voorkeur aan een bus die vlakbij stopt en wat minder vaak rijdt en dit geldt dan met name voor ouderen 66-80 (36%) en 80+ 
(51%).
Om OV aantrekkelijk te maken zijn de volgende aspecten met name belangrijk : bushalte dichterbij (26%), betere aansluiting met ander OV (21%), 
veilige en goede fietsenstalling (15%) en hogere frequentie (11%).

 Nieuwe trein- of busverbinding: verbeteringen die het zuiden van Ouderkerk en de omgeving van de Dorpsstraat beter ontsluiten. Het betreft onder 
andere een extra halte voor lijn 300 bij de Amstelbrug en voor lijn 141 bij het Sluisplein. Ook wordt gedacht aan een fijnmazig OV-busje. Voor 
Duivendrecht gaat het met name om verbetering toegankelijkheid van het station Duivendrecht en een goede busverbinding tussen Duivendrecht 
en Ouderkerk.

 Parkeren: 75% van de bewoners binnen de bebouwde kom geeft aan dat ze bijna altijd vlak bij het huis op kortere afstand dan 100 m kunnen 
parkeren. In Ouderkerk centrum en bij de Achterdijk en omgeving ligt dit wat lager (69-70%). Bijna 50% geeft aan dat er niets aan de 
parkeersituaties veranderd hoeft te worden. De belangrijkste gewenste veranderingen zijn betere handhaving (20%), invoeren parkeren met 
vergunning (15%), meer parkeerplaatsen aanbrengen (15%), meer laadpalen plaatsen (13%).

 De beleidsthema’s Verkeersveiligheid, leefbaarheid, Gezondheid en luchtkwaliteit worden als belangrijk beoordeeld (ca 80%). Klimaatverandering 
met 70% en bereikbaarheid met 57% worden lager beoordeeld, maar nog steeds vindt een meerderheid deze belangrijk.

 Onveilige locaties: De bewoners is gevraagd om maximaal 5 onveilige locaties beschrijven voor de auto en voor de fiets. Hierbij zijn ook algemene 
opmerkingen geplaatst die niet aan een locatie te koppelen zijn. De belangrijkste van algemene veiligheid issues zijn: rotondes, wielrenners, 
snelheid van de auto’s, De belangrijkste locaties zijn: Ouderkerk aan de Amstel:  Dorpsstraat, Kerkbrug, rotondes Benninghweg, Julianalaan, 
Sluisplein, Rotonde Jacob van Ruisdaelweg, Machineweg, Burgemeester Stramanweg. Voor Duivendrecht: de Rijkstraatweg, van der Madeweg, 
Telstarweg/uitrit dorpsplein,


