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1 Bijlage 1: Trends en ontwikkelingen

Bijlage 1: Trends 
en ontwikkelingen
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1 Bijlage 1: Trends en ontwikkelingen
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1 Bijlage 1: Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen in onze 
maatschappij maken dat we ons op 
andere manieren gaan verplaatsen. 
Demografische ontwikkelingen, 
digitalisering, nieuwe vormen van 
mobiliteit en de maatschappelijke opinie 
veranderen in rap tempo. De aard en 
snelheid van deze ontwikkelingen en de 
gevolgen voor de mobiliteit binnen de 
Zuidoostflank laat zich lastig voorspellen. 
Door monitoring en adaptieve sturing 
zorgen we ervoor dat we nieuwe 
ontwikkelingen tijdig signaleren en 
bijsturen wanneer dat nodig is. 
Hieronder volgt een niet-limitatief 
overzicht van een aantal trends en 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
toekomstige mobiliteit. 

Toenemende verstedelijking 
Verdere verstedelijking, transformatie 
naar woon-werkgebieden en hogere 
dichtheden, zoals in de Zuidoostflank 
voorzien, zorgen ervoor dat mensen minder 
ver hoeven te reizen. Bovendien wordt de 
beschikbare ruimte in de stad schaarser 
en is er minder ruimte voor de auto, zowel 
rijdend als stilstaand. Fietsen en lopen 
worden aantrekkelijker voor steeds meer 
verplaatsingen, als hoofdmodaliteit en ook 
als voor- en natransport voor het openbaar 
vervoer. In hoogstedelijke gemengde 
gebieden zal de automobilist zich steeds 
meer te gast voelen.

Schoner en stiller 
Het klimaat verandert en we zijn ons 
steeds meer bewust van onze ecologische 
footprint. De transitie naar meer schone 
en stille voertuigen is inmiddels ingezet. 
De ontwikkeling van fossiele brandstoffen 
(denk aan diesel, benzine, kerosine) naar 
schonere en hernieuwbare brandstoffen  
als elektriciteit en waterstof zet 
verder door. De energienetwerken en 
laadinfrastructuur moeten op deze 
ontwikkeling voorbereid zijn.

Diversificatie mobiliteitsbehoefte 
Door demografische ontwikkelingen zoals 
kleinere en eenpersoonshuishoudens, 
vitale vergrijzing en etnische diversiteit, 
ontstaat een grote variatie in 
mobiliteitspatronen. Denk aan herkomsten 
en bestemmingen, tijdstippen waarop 
mensen reizen en de eisen die men aan 
een verplaatsing stelt. Reispatronen 
en mobiliteitsvoorkeuren laten zich 
moeilijker voorspellen. Dit vraagt om meer 
flexibiliteit en keuzevrijheid in het aanbod 
van vervoerssystemen en modaliteiten. 

• Figuur B1.1
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1 Bijlage 1: Trends en ontwikkelingen

Slim is de norm 
Dankzij slimme technologie en mobiel 
internet heeft iedereen altijd en overal 
de beschikking over informatie en slimme 
diensten. De moderne reiziger beschikt 
over een digital assistant die advies geeft 
over optimale route en vervoermiddel op 
basis van persoonlijke voorkeuren, zoals 
snelheid, prijs, comfort en gezondheid. 
Met één druk op de knop wordt de 
gewenste reis geregeld en wordt de 
reiziger bij elke stap op de route begeleid. 
Belemmeringen voor het gebruik van 
verschillende vervoerswijzen voor één reis 
worden hiermee weggenomen. 

Technologische ontwikkelingen 
Technologische ontwikkelingen maken 
ons vervoer veiliger en efficiënter. Nieuwe 
voertuigtechnologie zoals autonome 
voertuigen en ITS (Intelligent Transport 
Systems), is in opkomst. Data zijn hard 
op weg om de nieuwe backbone van het 
mobiliteitssysteem te worden. Dit maakt 
bijvoorbeeld autonoom rijden, nieuwe 
concepten zoals Mobility as a Service 
(MaaS) en efficiëntere logistieke processen 
mogelijk. Ook zien we een groei van het 
gebruik van nieuwe vormen van mobiliteit, 
zoals de elektrische step, skateboard, 
segway etc.

Invoering rekeningrijden 
De invoering van een vorm van 
rekeningrijden is al jaren een onderwerp 
in het maatschappelijk en politiek debat. 
Zowel vanuit de wens om files terug te 
dringen maar ook om bij te dragen aan de 
klimaatdoelen. Voor de toekomst moeten 
we daarom rekening houden met een 
vorm van kilometerheffing die effect heeft 
op de omvang van het autogebruik, en 
de spreiding van automobiliteit in tijd en 
locatie. 

Flexibel werken 
Flexibel werken is al jaren een trend. 
Het aantal flexibele kantoorconcepten 
en co-working spaces groeit. Steeds 
meer mensen werken plaats- en 
tijdsonafhankelijk. Als gevolg van de 
covid-19-epidemie is thuiswerken voor 
velen tijdelijk de norm geworden. Nog 
onzeker is hoe dit zich in de toekomst 
verder gaat ontwikkelen. Vanuit het 
bedrijfsleven komen wel steeds meer 
signalen om het thuiswerken ook 
structureel te faciliteren. Flexibel werken 
heeft grote gevolgen voor de mobiliteit. 
Woon-werkverkeer of zakelijk verkeer 
neemt af en wordt steeds efficiënter. Door 
anders en slimmer te organiseren, kunnen 
forensen gemakkelijker de spits mijden. 

Van bezit naar gebruik (van single-use 
naar sharing) 
De deeleconomie doet snel zijn intrede. 
We zien een verschuiving van bezit 
naar gebruik. Op tal van terreinen 
zien we voorbeelden, zoals Airbnb en 
Greenwheels. Met name in grotere 
steden hebben mensen toegang tot een 
competitief aanbod van verschillende 
deelauto’s en andere vervoerswijzen zoals 
elektrische fietsen, scooters en bakfietsen. 
Niet het bezit van vervoermiddelen, maar 
de beschikbaarheid van verschillende 
alternatieven wordt leidend: lopen, (deel)
fietsen, openbaar vervoer of auto (taxi, 
deelauto’s, ridesharing of eigen auto). 
Goede (deel)voorzieningen voor zowel 
bewoners als bezoekers van het gebied, 
zijn noodzakelijk om deze ontwikkeling te 
faciliteren.
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2 Bijlage 2: Groei inwoners en arbeidsplaatsen per fase en per deelgebied
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2 Bijlage 2: Groei inwoners en arbeidsplaatsen per fase en per deelgebied
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2020-2040 2020-2025 2025-2030 2030-2040

korte termijn middellange termijn lange termijn

groei totaal 2040 groei 2025 t.o.v. 2020 groei 2030 t.o.v. 2025 groei 2040 t.o.v. 2030

inw. arb. inw. arb. inw. arb. inw. arb.

Amsteloever 2.700 3.500 800 0 1.900 3.500 0 0

Overamstel 11.200 -1.900 5.400 -1.300 4.500 300 1.300 -900

Kauwgomballenkwartier 8.300 4.200 1.300 1.000 800 400 6.200 2.800

Amstel Business Park Z 8.400 3.300 0 900 2.100 1.900 6.300 500

De Nieuwe Kern 10.400 6.900 4.100 0 6.300 6.900 0 0

Arenapoort 9.600 10.200 7.000 5.300 0 2.200 2.600 2.700

AmstelIII 24.300 6.000 4.600 0 700 4.300 19.000 1.700

Bijlmer Centrum 9.800 200 4.400 100 3.200 100 2.200 0

Bijlmer Oost 2.800 100 2.800 100 0 0 0 0

Gaasperdam 17.400 600 3.700 0 7.800 400 5.900 200

Totaal 105.000 33.400 34.300 6.100 27.200 20.000 43.500 7.300

% van totale groei 33% 18% 26% 60% 41% 22%

• Figuur B2.1 Groei inwoners en arbeidsplaatsen in de Zuidoostflank tot 2040 per deel gebied
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

Bijlage 3: Bewoners
participatie Fietsen  
en Fietsbeleving 
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

Fietsen is belangrijk en gaat een steeds 
grotere rol krijgen in de Zuidoostflank. 
Met behulp van een enquête in het 
voorjaar van 2020 hebben we inzicht 
verkregen in de motieven en bezwaren 
die de gebruikers hebben om de fiets 
(vaker) te nemen voor hun dagelijkse 
verplaatsingen. 

Aan de hand van de enquêteresultaten 
zijn in juni 2020 vier rondetafelgesprekken 
gevoerd met bewoners. Daarvoor hebben 
we de bewoners uitgenodigd die in de 
enquête hadden aangegeven daartoe 
bereid te zijn. 

In deze bijlage is een samenvatting 
opgenomen van de resultaten van de 
enquête en van de gesprekken. 

Kwantitatief fietsonderzoek: 
digitale enquête 

Inwoners van Zuidoost zijn in mei 2020 
benaderd om deel te nemen aan de 
digitale enquête naar fietsen in Zuidoost. 
In totaal hebben 751 inwoners van 
Amsterdam Zuidoost de enquête ingevuld. 
In deze bijlage staan de belangrijkste 
resultaten uit het kwantitatieve 
fietsonderzoek.

Kenmerken responsgroep
De responsgroep bestaat uit 751 inwoners 
van Amsterdam Zuidoost. 
•   Van hen komt 33% uit Holendrecht, 

Gein en Reigersbos. Ongeveer 26% 
komt uit de E-buurt, G-buurt, K-buurt 
en Bijlmerweide. Zo’n 17% komt uit de 
D-buurt, F-buurt, H-buurt, Bijlmerpark 
en Venserpolder, 6% komt uit de 
omgeving Gaasperplas en 7% heeft 
geen gegevens genoteerd 

•  Qua leeftijd zijn alle leeftijden 
nagenoeg tegelijk vertegenwoordigd. 
De klasse <20 jaar is het minst 
vertegenwoordigd en de klasse 61-65 
jaar is het meest vertegenwoordigd 

•  Meer dan twee derde van de 
respondenten (70%) gebruikt de fiets 
dagelijks: 57% een niet-elektrische 
fiets en 13% een elektrische fiets. 
Ongeveer 13% gebruikt dagelijks de 
auto. Het openbaar vervoer wordt 
door 9% dagelijks gebruikt. De overige 
categorieën worden slechts door 
kleine percentages gebruikt (lopen, 
brommer of scooter). Ongeveer 4% 
geeft aan dagelijks een combinatie van 
vervoermiddelen te gebruiken. 

Fietsgebruik in Zuidoost
Bijna de helft van de respondenten (46%) 
fietst dagelijks, en ongeveer een derde 
van de respondenten (36%) fietst een 
paar keer per week. Slechts 6% van de 
respondenten fietst (bijna) nooit. 

36%

46%

6%
5%

7%

(Bijna) nooit Maandelijks

Wekelijks Een paar keer per week

Dagelijks

• Figuur B3.1 – Fietsfrequentie respondenten (n=751)
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

Zo’n 15% van de respondenten heeft een 
elektrische fiets. Van de mensen die (nog) 
geen elektrische fiets hebben (n=640) gaf 
44% aan niet vaker te zullen gaan fietsen 
als ze een elektrische fiets hadden. Zo’n 
25% dacht vaker te gaan fietsen als ze 
over een elektrische fiets beschikken. 
 

 

Redenen om wel of niet te gaan fietsen
Respondenten werd gevraagd naar 
hun redenen om wel of niet te fietsen. 
Zij konden maximaal 3 antwoorden 
selecteren. In de tabel staan de hoogste 
scores. 

Andere redenen om niet te gaan fietsen 
werden door maximaal 20% van de 
respondenten benoemd: beschikbaarheid 
snellere alternatieven, gebrek aan 
parkeerplekken, onveiligheid, onduidelijke 
routes et cetera. 

Overwegingen bij de beslissing om  
te gaan fietsen
De respondenten is gevraagd in hoeverre 
negen factoren bepalend zijn bij de 
beslissing om wel of niet te fietsen. In 
onderstaande opsomming staan de 
factoren in volgorde van belangrijkheid. 
De percentages geven aan hoeveelste 
deel van de respondenten een bepaalde 
factor (zeer) belangrijk vindt. De factoren 
die het hoogst scoren hebben allemaal 
te maken met fietsgemak, veiligheid en 
stallen. 

1.  Een mooie/aantrekkelijke omgeving 
(81%)

2.  Door kunnen fietsen (bijv. door 
brede fietspaden of weinig/geen 
verkeerslichten) (79%)

3.  De weg kennen of makkelijk kunnen 
vinden (79%)

4.  Veiligheid van fietsroutes en/of 
stallingen (77%)

5.  Voldoende fietsenstallingen bij 
voorzieningen (65%)

6.  Kosten voor het openbaar vervoer 
(59%)

7.  Voldoende fietsenstallingen bij stations 
(57%)

8.  Parkeergelegenheid bij mijn 
bestemming (55%)

9.  Autoparkeerkosten bij mijn 
bestemming (51%)

•  Figuur B3.2 – Mogelijke invloed elektrische  
fiets (m=640)

Redenen om te fietsen Redenen om niet te fietsen

Eigen gezondheid (67%) Te grote afstand of lange reistijd (45%)

Flexibiliteit en vrijheid (55%) Ongemak (slecht weer/zweten) (40%)

Ontspanning en plezier (52%)

Goedkoop vervoermiddel (50%)

Beter voor het milieu (48%)

• Figuur B3.3 – Redenen om wel of niet te gaan fietsen (n=751)

31%

44%

25%

Ja

Misschien

Nee
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

Veilig fietsen in Zuidoost
Gevoel van onveiligheid op de fiets
Van de respondenten voelt 62% zich 
overdag (bijna) nooit onveilig op de fiets 
in Amsterdam Zuidoost. Ongeveer een 
kwart van de respondenten (22%) voelt 
zich overdag soms onveilig. Zo’n 12% 
geeft aan zich overdag regelmatig niet 
veilig te voelen en 4% voelt zich overdag 
(bijna) altijd onveilig. De percentages voor 
’s avonds en ’s nachts liggen hoger. Iets 
minder dan de helft van de respondenten 
(47%) voelt zich (bijna) nooit onveilig. Een 
derde (32%) voelt zich soms onveilig en 
15% voelt zich regelmatig onveilig. Van de 
respondenten geeft 6% aan zich ’s nachts 

(bijna) altijd onveilig te voelen. 
Locaties waar respondenten zich niet of 
minder veilig voelen
Ongeveer 40% van de respondenten 
heeft een plek of route beschreven waar 
ze zich (soms) onveilig voelen. Opvallend 
is dat er overdag veel verkeersonveilige 
situaties (oversteken, rotondes, drukte, 
gemengde stromen) genoemd worden. De 
respondenten benoemen voor ’s avonds / 
’s nachts meer sociaal (on)veilige plekken 
en routes. De focus van dit onderzoek ligt 
meer op sociale onveiligheid. In Figuur 
B3.5 staan de belangrijkste plekken. 

De redenen voor onveiligheid zijn te 
categoriseren:
•  Donker / slecht verlicht / bebost: 

op sommige plekken is het donker 
(bosjes, struiken) of slecht/niet verlicht 
(kapotte verlichting, ontbreken van 
verlichting)

•  Ongure types / hangmensen: 
op sommige plekken signaleren 
respondenten vaker ongure types 
/ hangmensen. Een deel van de 
respondenten is in aanraking geweest 
met deze personen, voor anderen 
vormt het ‘risico op ongure types’ al 
voldoende gevoel van onveiligheid 

•  Stille plekken / weinig sociale controle 
/ sociale veiligheid: op sommige 
plekken is het heel erg stil en is er 
weinig toezicht en sociale controle 
(doordat bepaalde routes in een bos, 
aan de achterkant van woningen, 
onder een viaduct en/of uit het zicht 
van (auto)wegen liggen 

•  Figuur B3.4 – Mate van onveiligheid bij fietsen overdag (blauw) en ’s avonds/’s nachts (groen) (n=747).

Overdag ‘s Avonds / ’s nachts

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(Bijna) altijd

Regelmatig

Soms

(Bijna) nooit
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

Locatie Toelichting 

Donker / slecht verlicht / bebost Ongure types / hangmensen Stil / weinig sociale controle

Gebied rondom het AMC-ziekenhuis x x x

Abcouderpad x x

Amsterdamse Poort x

Bergwijkerpark x x x

Bijlmerpark x x

Bijlmerweide x x

Rondom station Bijlmer ArenA x x x

Rondom station Duivendrecht x

Flierbosdreef (daklozenopvang) x

Gaasperdammertunnel Viaducten en noodbruggen x x

Gaasperplas en Gaasperpark x x x

Gebied rondom station Ganzenhoef x x x

Gebied rondom winkelcentrum Holendrecht x x

Gebied rondom station Kraaiennest x x x

Nelson Mandelapark x x x

Reigersbos x x x

Reigerpad x x

Fietspaden rondom station Venserpolder (o.a. naar Duivendrecht) x x x

Weesperzijde-fietspad (naast vaart) x x

Zwanenpad, Diemen-Zuid x

Overwegingen die invloed hebben  
op een positief fietsgevoel
De respondenten is gevraagd in 
hoeverre een negental factoren van 
invloed is op het positieve gevoel over 
fietsen. In onderstaande opsomming 
staan de factoren in volgorde van 
belangrijkheid. De percentages geven 
aan voor hoeveelste deel van de 

respondenten een bepaalde factor 
redelijk/zeer veel invloed heeft. 

1.  Verlichting langs fietspaden (89%)
2.  Kwaliteit en onderhoud van het 

fietswegdek (88%)
3.  Kwaliteit en onderhoud van de 

omgeving/bermen (81%)

4.  Bewegwijzering (borden, 
routemarkering) (73%)

5.  Meer fietsers en wandelaars (drukte) 
op en rond de fietsroutes (73%)

6.  Woningen langs de fietsroutes (70%)
7.  Voorzieningen (winkels, sportclubs, 

horeca) langs de fietsroutes (65%)
8.  Cameratoezicht langs de fietsroutes 

(55%)

• Figuur B3.5 – Onveilige plekken voor fietsers in Amsterdam Zuidoost 
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

9.  Fietsroutes combineren met 
autowegen (42%).

Kwalitatief fietsonderzoek: 
bewonersgesprekken 

In de zomer van 2020 zijn er 
bewonersgesprekken geweest met 
fietsende inwoners van Zuidoost.  
Verdeeld over vier sessies zijn in totaal  
18 mensen gehoord. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste resultaten uit  
de bewonersgesprekken uiteengezet. 

“ Zuidoost zou zichzelf op de kaart moeten 
zetten als fietsstadsdeel van de stad.  
De brede fietspaden zijn heerlijk en er  
is voldoende ruimte zodat je relaxed kan 
fietsen.” (man uit de K-buurt)

Alle bewoners zijn bevraagd op hun 
fietservaring in Zuidoost en op een 
aantal specifieke onderwerpen. We 
bespreken de resultaten per thema: 
directe woonomgeving; oversteken en 
kruispunten; routes en bewegwijzering; 
toegankelijkheid en kwaliteit fietspaden; 
fietspaden versus voetpaden; 
stationsgebieden; onderdoorgangen; 
groene gebieden en fietsen in het donker. 

De fiets in de directe woonomgeving
Sommige respondenten moeten een stuk 
over de stoep of straat voordat ze op 

een fietsroute komen. Ze onderschrijven 
het belang van een fietsroute dicht bij de 
voordeur (ten minste op zichtafstand). Om 
vervolgens ook daadwerkelijk de fiets te 
pakken, geeft een bewoner aan het fijn te 
vinden om haar fiets dicht bij de voordeur 
te kunnen stallen:

“ Rondom mijn huis zijn er maar weinig 
fietsparkeerplekken buiten de berging 
om. Ik zou graag bij vertrek mijn fiets 
uit een fietsenrek willen halen. Nu staan 
er veel fietsen op de stoep.” (vrouw uit 
Venserpolder)

Oversteken en kruispunten
Meerdere bewoners hebben behoefte 
aan het duidelijker aangeven van 
voorrangsregels bij kruispunten 
(bijvoorbeeld haaientanden, bebording). 
Momenteel worden sommige kruispunten, 
ook al hebben ze borden, tekens en/of 
verkeerslichten, als onduidelijk ervaren, 
vooral als deze druk zijn. Idealiter krijgen 
fietsers zo veel mogelijk voorrang bij het 
oversteken. 

Routes en bewegwijzering
Een groot deel van de bewoners geeft 
aan dat er onlogische fietsroutes in 
Zuidoost zijn: sommige routes lopen 
ineens dood (door de vernieuwing 
Bijlmer) of zijn niet voor de hand liggend. 
Mede hierdoor is er bij de bewoners 

die we gesproken hebben behoefte aan 
actuele en uniforme bewegwijzering 
in het gebied, zoals bebording of zelfs 
overzichtskaarten op knooppunten. 
Momenteel zijn de aanduidingen niet altijd 
actueel, correct en goed onderhouden. 
Daarnaast bewegwijzeren er nu meerdere 
partijen, waardoor elk bord net iets 
anders aangeeft. Hierdoor ontstaat 
onduidelijkheid. 

“ Ik zou graag meer bordjes willen zien. 
Soms stopt een fietspad en waar moet 
ik dan heen?” (vrouw, woonlocatie 
onbekend)

Bewegwijzering is voor de bewoners 
vooral handig als mensen voor het eerst 
ergens komen. Over het algemeen zijn 
de hoofdroutes goed, maar zouden de 
interne en kleine route-aanduidingen beter 
kunnen. Daarnaast zouden de bewoners 
het fijn vinden als ontbrekende schakels 
(bijv. Nelson Mandelapark – Gaasperpark) 
hersteld worden. 

Een aantal bewoners vind dat er te 
veel (onnodige) verkeerslichten op hun 
route staan óf dat de wachttijden bij 
verkeerslichten voor fietsers te lang zijn. 

“ Ik fiets om als ik daarmee verkeerslichten 
kan mijden.” (man, woonlocatie 
onbekend)
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

In sommige gevallen hebben bewoners 
het idee dat ze als fietser worden 
overgeslagen bij verkeerslichten. Ze 
pleiten daarom voor fietsvriendelijkere 
verkeerslichten of gewoonweg minder 
stopmomenten. 

Toegankelijkheid en kwaliteit fietspaden
De bewoners hebben het gevoel dat 
er steeds meer werkzaamheden aan 
de fietspaden plaatsvinden. Hierdoor 
ontstaan onderbrekingen, soms zonder 
duidelijke omleidingsroutes. Om veilig en 
comfortabel te fietsen zijn deze wel nodig. 
Daarnaast is de kwaliteit van het fietspad 
belangrijk. De bewoners vinden de 
volgende zaken vervelend: fietspaden die 
onder water staan; fietspaden waarop niet 
gestrooid wordt; objecten (zoals afval) op 
de weg (vooral ’s nachts); losse tegels en 
boomwortels; drempels op het fietspad. 

Fietspaden versus voetpaden
Het fietspad en het voetpad worden door 
elkaar gebruikt. Er is soms geen duidelijk 
onderscheid tussen fiets- en voetpaden; 
voetgangers gebruiken het fietspad om te 
wandelen, of fietsers het voetpad om te 
fietsen. 

“ Er lopen veel mensen op het fietspad. 
Dat komt omdat de fietspaden veel beter 
zijn dan de wandelpaden in Zuidoost. 
De wandelpaden lopen echt langs 

flats en zijn vaak niet logisch.” (man uit 
Nellestein)

“ Ik voel me opgelaten, omdat ik in het 
park niet weet waar ik mag fietsen, het is 
heel onduidelijk.” (vrouw uit de Bijlmer)

De onduidelijkheid kent volgens de 
bewoners verschillende oorzaken: slechte 
aanwijzingen, indirecte voetpaden óf het 
feit dat men met de boodschappenkar 
liever niet over de voetpaden van grind 
loopt. Naast voetgangers maken ook 
steeds meer maaltijdbezorgers (o.a. 
scooters) gebruik van het fietspad. 

Stationsgebieden
Bij metro- en treinstations ontbreekt het 
aan voldoende goede fietsenstallingen. De 
huidige fietsenstallingen zijn te vol, mede 
door langparkeerders. Daarnaast zijn er 
te weinig plekken waar men de fiets aan 
vast kan zetten. De wens van de inwoners 
is dat er meer parkeercapaciteit komt, dat 
langparkeren wordt tegengegaan en dat 
er voldoende fietsnietjes zijn. Deze wens 
geldt overigens ook voor andere drukke, 
niet-stationsgebieden, zoals de Poort.

“ Er zijn te weinig fietsparkeerplekken. 
Dat zou echt beter kunnen. Je moet wel 
je fiets kwijt kunnen en ergens aan vast 
kunnen zetten.” (man uit de K-buurt)

Het stationsgebied van Bijlmer ArenA 
wordt expliciet genoemd door een aantal 
inwoners. Men vindt het hier gevaarlijk, 
omdat alle stromen door elkaar lopen.

“ Bij het Bijlmerstation onderbreekt de 
route naar de stad. Het is een gek, 
onlogisch stuk rondom het station. Je 
hebt continu het gevoel dat je mensen in 
de weg zit.” (man uit Kleiburg)

Ze hebben als wens meer duidelijkheid 
(in markering) en een logischere route 
richting de fietsenstalling. Momenteel is 
deze verstopt bij Bijlmer ArenA. 

“ Het zou fijn zijn als het fietspad bij het 
station gelijk uitkomt in de stalling.” 
(vrouw uit Venserpolder)

Onderdoorgangen
De onderdoorgangen worden 
gewaardeerd omdat ze de aanwezigheid 
van verkeerslichten overbodig maken. 
Verdere positieve punten zijn de 
muurschilderingen en de verlichting 
(indien deze werkt). Een deel van de 
bewoners zegt de onderdoorgangen 
onoverzichtelijk te vinden, bijvoorbeeld 
als er direct na een onderdoorgang een 
kruispunt volgt.

“ Onderdoorgangen moeten overzichtelijk 
zijn. Als je nu onder een flat uitkomt 
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3 Bijlage 3: Bewonersparticipatie fietsen en fietsbeleving

(bijvoorbeeld in de H-buurt) is het vaak 
heel gevaarlijk, omdat auto’s keihard 
rijden en je ze niet ziet aankomen.” (man 
uit Nellestein)

Het onoverzichtelijke ontstaat 
voornamelijk doordat men slecht zicht 
heeft op andere verkeersdeelnemers en 
omdat men in sommige gevallen ook 
slecht zicht heeft op waar men heen moet 
na een onderdoorgang. Een suggestie 
om dit te verbeteren is het plaatsen van 
spiegels. 

Groene gebieden
Over het algemeen wordt het groene 
karakter van de fietspaden in Zuidoost 
gewaardeerd. Dit zowel vanuit recreatief 
perspectief (men vindt het fijn om langs 
groen te fietsen) als zijnde goed voor de 
natuur. Te veel groen kan echter resulteren 
in een onveilig gevoel. Gelaagdheid in het 
groen is daarom gewenst.

“ Geen hoog groen direct naast het 
fietspad. Het moet oplopen van laag naar 
hoog vanaf het pad.” (man, woonlocatie 
onbekend)

Fietsen in het donker
Voldoende en goede verlichting is het 
allerbelangrijkste bij fietsen in het donker, 
zowel langs de fietspaden als in de 
onderdoorgangen.

“ Je wilt zien en gezien worden. Verlichting 
is heel belangrijk voor verkeersveiligheid 
en sociale veiligheid.” (man uit Nellestein)

Goede verlichting is belangrijk voor 
fietsers. Zo weten ze wat er om hen heen 
gebeurt en zien ze andere weggebruikers 
aankomen. Daarnaast is het belangrijk om 
kruispunten goed te verlichten en auto’s 
te attenderen op overstekende fietsers 
als de verkeerslichten ’s nachts uitstaan. 
De kwaliteit van het fietspad is eveneens 
belangrijk, ook en vooral in het donker.

“ Oneffenheden in het fietspad zijn in 
het donker gevaarlijk. Die zie je niet 
aankomen.” (man uit Nieuw-Grunder)

Fietscursus

Een van de bewoners die we hebben 
gesproken geeft in Zuidoost fietscur-
sussen van zes weken, waarbij mensen 
uit de wijk kunnen leren fietsen. Daar-
naast kunnen mensen, met subsidie van 
de gemeente, een nieuwe fiets voor 
zichzelf kopen. Op deze manier kunnen 
ze het fietsen individueel doorzetten, 
want wie na afloop van de cursus geen 
fiets heeft, kan niet blijven oefenen en 
komt dan waarschijnlijk niet meer tot 
fietsen. Het geven van fietslessen aan 
ouders heeft als bijkomend voordeel 
dat ze hun kinderen ook kunnen leren 
fietsen. 

Momenteel is er een wachtlijst voor 
de fietscursus en heeft de organisatie 
onvoldoende tijd voor follow-ups. Bewo-
ners pleiten voor een Fietsclub Zuidoost 
met fietscursussen, maandelijkse activi-
teiten om mensen op de fiets te houden 
(bijv. met fietstochten om de buurten te 
leren kennen) en met een fietsenmaker 
voor betaalbaar onderhoud of reparaties 
van de fietsen.
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

Bijlage 4:  
Overzicht  
maatregelen 
per thema

4

1.  Thema 1 -  
Gedragsverandering 
(G)

3.  Thema 3 -  
Aan trekkelijker 
maken van het open-
baar vervoer (OV)

5.  Maatregelen  
buiten scope

4.  Thema 4 -  
Verminderen en 
reguleren van het 
autogebruik (A)

2.  Thema 2 -  
Faciliteren en  
stimuleren fiets-
gebruik (F)
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

In deze bijlage staan de maatregelen 
beschreven die in het mobiliteits-
programma per thema worden 
genoemd. Voor elk van de vier 
thema’s sommen we de opgaven op. 
Deze staan ook in het hoofdrapport 
beschreven. De nummers achter de 
opgaven corresponderen met de  
maat regelen die gekoppeld zijn aan 
de opgaven. Deze bijlage sluit  
af met de maatregelen die buiten 
scope zijn gelaten.
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

1.  Thema 1 - Gedragsverandering (G)

Opgaven:
•  Mobiliteitstransitie stimuleren bij 

werknemers en forensen (1 t/m 3)
•  Fiets- en OV-gebruik stimuleren bij 

bewoners en bezoekers (4 t/m 7)
•  Een ruimtelijke inrichting en vastgoed die 

OV- en fietsgebruik stimuleren (8 t/m 10)
•  Alternatieven en deelmobiliteit 

faciliteren (11 en 12)
•  Spreiden van de piekbelasting bij 

evenementen (13 t/m 16)

Concrete maatregelen:
1)  Werkgeversbenadering: 

mobiliteitsadvies kantoren/bedrijven 
2)  Werkgeversbenadering: 

mobiliteitsadvies bij nieuwe kantoren/
bedrijven 

3)  Werkgeversbenadering: 
alliantiemanager ZO Bereikbaar 

4)  Mobiliteitsaanbod maken voor nieuwe 
bewoners 

5)  Campagne stimulering fietsen voor 
bewoners en bezoekers

6) Fietslessen en fietsstimulering bewoners
7) Een fietsenbank voor bewoners (pilot)  
8)  Regie en aansturing ontwikkeling 

deelgebieden 
9)  Regie en aansturing 

vastgoedontwikkeling 
10)  Minder ontwikkelen van programma 

op lange termijn

11)  Meer programma bouwen langs 
bestaande (H)OV-verbindingen 

12)  Anders programmeren: in andere 
dichtheden of met andere functies

13)  MaaS-platform en deelauto’s: 
aansluiting op gemeentebrede 
ontwikkeling

14)  Buurthubs en pilot 
transformatiegebieden 

15)  Opzetten van een platform 
parkeersturing (parkeermakelaar)

16) Evenementen – spreiding OV-verkeer 
17)  Aanbieden van combitickets 

evenmenten inclusief vervoer/
parkeerplaats

18)  Informatie verstrekken aan niet-
evenementenbezoekers 

Hieronder volgt per maatregel een korte 
beschrijving.

G1) Werkgeversbenadering: 
mobiliteitsadvies kantoren/bedrijven
We willen het mobiliteitsadvies aan 
werkgevers in Zuidoost voortzetten 
en versterken/uitbreiden voor de hele 
Zuidoostflank. Specifiek willen we focussen 
op werkgevers in transformatiegebieden, 
zoals Amstel III en ABPZ. Hier is de 
urgentie voor mobiliteitsverandering 
het hoogst. De groei van het gebied 
en de daarbij horende bouwperiode 
vormen logische momenten om 
het mobiliteitsbeleid te herzien. 

Bewustwording van deze ontwikkelingen is 
een eerste stap. 

G2) Werkgeversbenadering: 
mobiliteitsadvies bij nieuwe kantoren/
bedrijven 
Voor werknemers van nieuwe of te 
transformeren kantoren zijn er lagere 
parkeernormen van kracht. De noodzaak 
om alternatieve mobiliteit te stimuleren 
is hiermee aanwezig. Bovendien 
hebben nieuwe werknemers nog geen 
gewoontegedrag ontwikkeld, waardoor 
ze eerder bereid zijn om het openbaar 
vervoer of de fiets te overwegen. Nieuw te 
vestigen kantoren en bedrijven willen we 
daarom vroegtijdig (voorafgaand aan de 
ingebruikname) actief ondersteunen bij de 
ontwikkeling van hun mobiliteitsbeleid. 

G3) Werkgeversbenadering: 
alliantiemanager ZO Bereikbaar
Vanuit de gemeenten en Vervoerregio 
Amsterdam worden nu en de komende 
jaren veel investeringen gedaan om 
het OV en fietsgebruik te verbeteren. 
Het effect van deze investeringen 
willen we versterken, door rondom 
deze projecten gerichte campagnes en 
proposities aan te bieden aan potentiële 
gebruikers. Hiervoor benutten we het 
platform ZO Bereikbaar. Voorstel is om 
één alliantiemanager (linking pin) te 
benoemen die overzicht heeft over de 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

ontwikkelingen in het gebied én capaciteit 
heeft om actief te participeren binnen het 
samenwerkingsverband ZO Bereikbaar.

G4) Mobiliteitsaanbod maken voor 
nieuwe bewoners 
Bij de verhuur of verkoop van een 
woning worden nieuwe bewoners 
actief geattendeerd op de fiets- 
en OV-mogelijkheden binnen de 
Zuidoostflank. Denk aan aantrekkelijke 
fietsroutes en bestemmingen, 
deelvoorzieningen, parkeerlocaties op 
afstand, OV-dienstregelingen et cetera. 
Dit kan in de vorm van een digitaal 
platform, aangevuld met gerichte 
informatie. Daarnaast krijgen nieuwe 
bewoners een probeerpakket met diverse 
mobiliteitsdiensten aangeboden op het 
moment dat zij verhuizen. 

G5) Campagne fietsstimulering 
We werken een gerichte marketing-
campagne uit, waarin Zuidoost als 
fietsstadsdeel centraal staat. Dit doen 
we samen met het gemeentelijke 
Programma Fiets. Daarbij wijzen we op 
de voordelen van fietsen, en spelen we 
ook in op de ‘fietservaring’ (door de 
inzet van fietstochten, fietsambassadeurs 
en/of kinderfietsburgemeesters en 
gezondheidsacties).

G6) Fietslessen en fietsstimulering 
bewoners
Al meerdere jaren worden, ondersteund 
door het stadsdeel, fietslessen 
aangeboden aan bewoners die niet kunnen 
fietsen. De resultaten zijn positief. De 
vraag naar fietslessen is momenteel groter 
dan het aantal beschikbare plaatsen. In 
samenwerking met het stadsdeel en de 
fietscoaches gaan we onderzoeken wat 
er nodig is om het aanbod uit te breiden. 
Verder willen we ook bestaande initiatieven 
zoals ‘Fietsende Amsterdammertjes’ en 
‘Doortrappen’ benutten en waar nodig 
verder stimuleren. 

G7) Een fietsenbank voor bewoners (pilot) 
Om het fietsgebruik blijvend te stimuleren 
en vervoerarmoede tegen te gaan, willen 
we een pilot starten om mensen met 
lagere inkomens de beschikking te geven 
over een goed functionerende fiets. 
Dit kan gerealiseerd worden door het 
oprichten van een fietsenbank Zuidoost, 
waar bewoners met een laag inkomen 
terecht kunnen voor een fiets en voor 
kleine reparaties. Voor de levering van 
fietsen is een samenwerking met het 
fietsdepot een van de te onderzoeken 
opties. Elders in de stad verwijderde 
fietsen worden allemaal naar het 
fietsdepot gebracht, waar deze vaak niet 
meer worden opgehaald.

G8) Regie en aansturing ontwikkeling 
deelgebieden 
Regievoering op de ontwikkeling van 
deelgebieden zodat de ruimtelijke inrichting 
duurzame mobiliteit faciliteert. We stellen 
een ontwerpkader en richtlijnen voor een 
duurzame inrichting op. De eerste stap is 
een toets van stedenbouwkundige plannen 
op slimme en schone mobiliteitsoplossingen 
in het gebied. Instrumenten hiervoor zijn 
het mobiliteitsprogramma van eisen (MRA) 
en het project Spoor als ruggengraat 
(SPAR). Hiermee toetsen we de plannen op 
een aantal voorwaarden voor slimme en 
schone mobiliteit en geven we advies over 
kansrijke verbeteringen. Ook de logistiek 
(bezorgen, service-logistiek) krijgt hierin 
een plaats. Voorstel is om dit instrument 
eerst in te zetten voor Amstel III, gelet op 
de grote transformatie op korte termijn, en 
desgewenst uit te breiden naar de andere 
gebieden. 

G9) Regie en aansturing 
vastgoedontwikkeling
De inrichting en positionering van 
gebouwen moeten fiets- en OV-gebruik 
stimuleren en tegelijkertijd het 
autoparkeren verminderen. Hiervoor 
is het essentieel dat mobiliteit al in 
een vroeg stadium in het planproces 
wordt meegenomen. Daarnaast is 
het belangrijk dat er een iteratief 
proces (waarin we steeds verbeteren 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

en leren) tussen markt en overheid 
tot stand komt. Daarbij worden 
onderlinge initiatieven en maatregelen 
optimaal afgestemd. Een eerste stap 
is een onderzoek naar de juridische 
mogelijkheden om mobiliteitsrichtlijnen 
op te nemen/uit te breiden in 
bijvoorbeeld omgevingsvergunningen 
of andere bindende plannen, en het 
voorts aanpassen van die plannen. 
Denk daarbij aan normen voor de 
capaciteit en kwaliteit van fiets- en 
scooterparkeren en oplaadplekken. 
Vervolgens kunnen we een handreiking 
opstellen en voorlichting geven aan 
projectmanagers voor het concretiseren 
van nieuwe mobiliteitsconcepten in 
vastgoedontwikkeling (in afstemming met 
het platform Smart Mobility van de MRA). 
Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden 
van deelmobiliteit in combinatie met 
abonnementen. 

G10) Minder ontwikkelen van 
programma op lange termijn
Door minder te ontwikkelen zal de 
verkeersvraag minder toenemen en komt 
de doelstelling om de groei van het 
autoverkeer te verminderen sneller  
binnen bereik.

 

1  Deze hubs moeten afgestemd zijn op de vraag van gebruikersgroepen en moeten voldoende parkeerruimte bieden aan deze groepen. 

G11) Meer programma bouwen langs 
bestaande (H)OV-verbindingen 
Het concentreren van meer verkeer 
aantrekkende functies (zoals kantoren) 
nabij metro- en HOV-haltes, gecombineerd 
met strenger parkeerbeleid, kan het 
autogebruik verder doen afnemen. 
Verdichting is mogelijk bij de metrohaltes 
van lijn 53 (Gaasperplastak), de Geintak 
tussen Holendrecht en Reigersbos 
en de nieuwe HOV-haltes van de 
HOV-verbinding naar IJburg.

G12) Anders programmeren: in andere 
dichtheden of met andere functies
De plannen en projecten waarover al 
besluitvorming heeft plaatsgevonden 
zijn uitgangspunt voor dit 
mobiliteitsprogramma. De mogelijkheden 
voor bijsturing zitten in de nu nog 
‘zachte’ plannen, waarover nog geen 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de 
mobiliteit, kan het heroverwegen of 
anders in de tijd plannen wenselijk zijn.

G13) MaaS-platform en deelauto’s: 
aansluiting op gemeentebrede 
ontwikkeling
Uitgangspunt is dat nieuwe bewoners zich 
vanaf het begin kunnen aanmelden voor 
een MaaS-dienst, waarmee zij direct de 

beschikking krijgen over deelmobiliteit, 
OV, taxi, etc.. Een dienst op locatie 
(gebouw of buurt) is een goede eerste 
stap, maar biedt onvoldoende kwaliteit 
en flexibiliteit voor reizen buiten de eigen 
woonomgeving. Vanuit dit programma 
zetten we niet in op een eigen MaaS-
dienst voor de Zuidoostflank. Juist 
voor de langere termijn is een goede 
aansluiting op de rest van Amsterdam 
en eventuele regionale of landelijke 
platforms essentieel. Dit moet breed 
worden opgepakt binnen de gemeente 
Amsterdam. Mobiliteitsdiensten die nu  
al actief of in ontwikkeling zijn, moeten  
in de toekomst aansluiten op de 
overkoepelende platforms.
 
G14) Buurthubs en pilot 
transformatiegebieden 
Om het autogebruik door nieuwe 
bewoners minder voor de hand liggend 
te maken moeten fiets, deelauto en 
OV makkelijker bereikbaar zijn dan de 
privéauto. Dit kan worden bereikt door 
per buurt het parkeren te centraliseren 
in buurthubs of wijkhubs1. In de nieuw te 
ontwikkelen gebieden maakt de buurt- 
of wijkhub deel uit van het plan. In de 
bestaande gebieden kunnen buurt- of 
wijkhubs mogelijk worden aangelegd, 
waarbij de vrijvallende parkeerruimte kan 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

worden gebruikt voor andere functies. In 
gebieden waar de gemeente eigenaar is, 
kunnen we voorwaarden meenemen in de 
aanbesteding. Buurthubs kunnen tevens 
fungeren als aflever- of verzamelpunten 
voor pakketbezorging (zie 4.4.5).
Met name in de gebieden waar private 
partijen grondeigenaar zijn en kavelgewijs 
wordt ontwikkeld, vraagt dit om een 
goede publiek-private samenwerking.  
Bij voldoende massa/schaal op de 
kavel kan een hub op de eigen kavel 
gerealiseerd worden. 

G15) Opzetten van een platform 
parkeersturing (parkeermakelaar)
Om de beschikbare parkeercapaciteit 
beter te benutten en verkeersstromen 
beter te sturen, richten we een 
onafhankelijk platform op dat belast 
is met het huren en aanbieden van 
parkeerplaatsen, in combinatie met een 
prijs- en toegankelijkheidsstrategie voor 
het parkeren. 
Mogelijk kan deze functie onderdeel 
worden van of worden gekoppeld 
aan de regieorganisatie voor het 
evenementenverkeer Zuidoost. Op korte 
termijn is deze maatregel gericht op sturing 
en geleiding van het evenementenverkeer, 
met op de middellange termijn ingroei- en 
uitbreidingsmogelijkheden voor dagelijks 
verkeer.

G16) Evenementen – spreiding 
OV-verkeer 
Een studie moet uitwijzen of en op welke 
manier evenementenbezoekers beter en 
veiliger kunnen worden geleid van en 
naar de toegangen van de verschillende 
trein en metrostations. Daarbij gaat het 
enerzijds over het beter gebruiken van de 
stations Duivendrecht en Strandvliet om 
de druk op Bijlmer ArenA te verlichten en 
anderzijds over het gebruik van meerdere 
opgangen en toegangen bij Bijlmer 
ArenA bij de uitstroom van samenvallende 
evenementen. Voor de spreiding zijn 
verschillende opties in beeld:
-  Treinreizigers naar Utrecht blijven 

instappen op station Bijlmer ArenA
-  Treinreizigers naar het oosten (o.a. 

Almere, regio Gooi): geleiden naar 
Duivendrecht 

-  Treinreizigers naar het noordwesten 
(via Amsterdam CS) en zuidwesten: 
geleiden naar Duivendrecht

-  Metroreizigers naar Amsterdam CS/
Zuid: geleiden naar Strandvliet

-  Metroreizigers naar Holendrecht 
(locatie Parkeren op Afstand) en Gein 
blijven instappen op Bijlmer ArenA.

De looproute van ArenA naar 
Duivendrecht is onlangs verbeterd en 
daarmee al een meer aantrekkelijke 
optie voor een betere benutting van 
Duivendrecht. Ook het aantrekkelijker 
maken van de openbare ruimte (zoals de 

omgeving van de stations Duivendrecht en 
Strandvliet en de ontwikkeling ArenApark) 
draagt hier positief aan bij. 

G17) Aanbieden van combitickets 
evenmenten inclusief vervoer/
parkeerplaats
Vooral de incidentele bezoeker, die 
de weg niet kent, laat zich makkelijker 
helpen bij het kiezen van de manier 
waarop men naar het evenement komt. 
Dit verkeer willen we vooraf sturen met 
behulp van combitickets. Bezoekers 
worden bij het kopen van een kaartje 
direct doorverwezen naar de site waarop 
zij OV-tickets en pendelbustickets kunnen 
aanschaffen. Daar kunnen zij ook plaatsen 
op hubs of (duurdere) parkeerplaatsen 
in een van de grotere garages/terreinen 
in de directe omgeving reserveren en 
betalen. Het oprichten en functioneren 
van een dergelijke site vraagt om een 
samenwerking (platformorganisatie) 
van de evenementenorganisaties en 
ticketbureaus, mobiliteitsaanbieders en 
parkeerexploitanten.

G18) Informatie verstrekken aan niet-
evenementenbezoekers 
Naast het evenementenverkeer is er bij 
aanvang en einde van een evenement 
ook een stroom reguliere gebruikers: 
forensen, bezoekers van winkels en 
horeca, en bewoners. Om de beschikbare 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

parkeercapaciteit beter te benutten 
en verkeersstromen in goede banen te 
leiden zal er ook communicatie over 
(grote) evenementen voor de reguliere 
bezoekers moeten komen. Deze taak 
wordt als uitbreiding bij de bestaande 
regieorganisatie evenementenverkeer 
Zuidoost neergelegd, omdat de 
evenementenstromen en reguliere 
stromen door elkaar lopen.

2.  Thema 2 - Faciliteren en 
stimuleren fietsgebruik (F)

Opgaven:
•  Ontbrekende verbindingen maken  

in het fietsnetwerk (1 t/m 4)
•  Opheffen van knelpunten fiets – auto 

bij drukke kruisingen (5 t/m 7)
•  Verbeteren kwaliteit, (sociale) 

veiligheid en vindbaarheid van 
bestaande routes en bestemmingen  
(8 t/m 20)

•  Verbetering en uitbreiding 
fietsenstallingen (21 t/m 25)

Concrete maatregelen:
Aanleggen van ontbrekende verbindingen 
en opheffen knelpunten fiets en auto
1)  Aanleg verbinding Passage - station 

Duivendrecht (n-z-route)
2)  Aanleg verbinding Buitensingel/S111-

station Duivendrecht
3)  Aanleg verbinding Gaasperdam-

Weesp
4)  Aanleg verbinding Geerdinkhofpad-

Provincialeweg (S113)
5)  Afsluiten onderdoorgang Overzichtsweg
6)  Verbetering fietsoversteek kruispunt 

Mr. Treublaan-Weesperzijde
7)  Verbetering aansluitingen van de 

Buitensingel op de Van der Madeweg 
bij de Nieuwe Entree A2

Verbeteren kwaliteit, veiligheid en 
vindbaarheid 
8)  Fietspad Zuid-Zuidoost (Buitensingel – 

Ouderkerkerdijk) 
9)  De route van Hondsrugweg via IKEA 

naar het AUMC
10) De fietsroute langs de Spaklerweg 
11)  De Stationsweg en de aansluiting op 

de Holterbergweg 
12)  De oost-westfietsroutes bij station 

Duivendrecht, zowel aan de noord- als 
aan de zuidzijde van het station 

13)  De fietsroute langs de Van der 
Madeweg en Joan Muyskenweg

14)  Verbetering van overige fietsroutes in 
de Zuidoostflank met een langlopende 
programmatische aanpak

Aanpak sociale veiligheid: 
15)  Spaklerweg-Haaksbergweg-

Hondsrugpark/Spoorbaanpad
16)  Weespertrekvaart-Gooiseweg-Gulden 

Kruis-Kortvoort-Gaasperplas
17)  Duivendrecht-Abcouderpad-

Ruiseveenpad-Gein
18)  Bijlmer ArenA-Hoogoorddreef-G-buurt
19)  Programma verbetering onderdoor-

gangen bruggen en viaducten
20)  Ontwikkelen en realiseren helder 

wayfinding concept in de Zuidoostflank 

Verbeteren van stallingsvoorzieningen
21)  Aanleg van een extra fietsenstalling 

station Amsterdam Bijlmer ArenA
22)  Verbetering van de fietsenstallingen bij 

de metro- en treinstations West
23)  Op middellange termijn verbetering 

van de fietsenstallingen bij de overige 
metro- en treinstations (Oost en Zuid)

24) Plaatsing deelfietsen stations
25)  Inrichten evenementenstalling op de 

kop van de Arenaboulevard

Hieronder volgt per maatregel een korte 
beschrijving.

Aanleggen van ontbrekende verbindingen 
en opheffen knelpunten fiets en auto
Het betreft het aanleggen en verbeteren 
van verbindingen en het verminderen van 
conflicten op kruispunten.

F1) Aanleg verbinding Passage - station 
Duivendrecht (n-z-route)
De belangrijkste noord-zuidfietsroute 
in de Zuidoostflank wordt de route 
van Spaklerweg – Holterbergweg – 
Stationsweg – station Duivendrecht, 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

door De Nieuwe Kern-oost, De Passage 
– Haaksbergweg en Hondsrugweg naar 
station Holendrecht/Gaasperdam. De 
schakel tussen station Duivendrecht en 
de Passage ontbreekt nog. Deze noord-
zuidroute is tevens onderdeel van het 
netwerk voor sociaal veilige routes.

F2) Aanleg verbinding Buitensingel/
S111-station Duivendrecht
Dit is een ontbrekende schakel in het 
Plusnet fiets. Deze schakel verbindt de 
nieuwe noord-zuidroute door De Nieuwe 
Kern met de route naar Amsterdam 
Zuid en de Zuidas. Uitwerking van deze 
verbinding moet meegenomen worden in 
de planvorming voor De Nieuwe Kern.

F3) Aanleg verbinding Gaasperdam-
Weesp
Een rechtstreekse verbinding tussen de 
Valburgdreef en Driemond is momenteel al 
in studie en biedt een snellere en kortere 
route tussen Weesp en Gaasperdam. De 
route sluit aan op de ‘electric freeway’, 
een snelfietsroute tussen Almere en 
Amsterdam-Zuid.

F4) Aanleg verbinding Geerdinkhofpad-
Provincialeweg (S113)
Het Geerdinkhofpad is een noord-
zuidroute die het oostelijk deel van 
Amsterdam Zuidoost ontsluit. De 
verbinding naar Diemen en het Verrijn 

Stuart Business Park ontbreekt. Een 
sluitende verbinding is opgenomen in het 
meerjarenprogramma Fiets.

F5) Afsluiten onderdoorgang 
Overzichtsweg 
De Spaklerweg is een drukke fietsroute 
van Zuidoost en Ouder-Amstel naar het 
centrum van Amsterdam. Een goede 
doorstroming voor fietsers is hier niet het 
probleem, maar de rotonde Spaklerweg/
oversteek Overzichtsweg beperkt de 
doorstroming van het autoverkeer sterk. 
Pogingen om dat te verhelpen (zoals 
de omvorming tot geregelde T-kruising) 
betekenen tijdverlies en oponthoud voor 
zeer veel fietsers. Een verbeterde situatie 
wordt mogelijk door het verminderen van 
de hoeveelheid doorgaand autoverkeer 
op de Spaklerweg, bijvoorbeeld door het 
afsluiten van de tunnel Overzichtsweg voor 
autoverkeer. Het gebied Amsteloever blijft 
vanuit Zuid en het centrum bereikbaar via 
de Utrechtsebrug – Amstelstroomlaan en 
via Gooiseweg – A10 – Spaklerweg. Het 
verblijfsklimaat verbetert sterk en fietsers 
kunnen veiliger doorrijden. 

F6) Verbetering fietsoversteek kruispunt 
Mr. Treublaan-Weesperzijde
Bij de fietsoversteek Mr. Treublaan/
Weesperzijde ontstaan knelpunten in 
de wachttijd en verkeersveiligheid van 
fietsers. Om dit knelpunt op te lossen zijn 

diverse oplossingen mogelijk: 
1.  Een nieuwe fietsbrug parallel aan het 

spoor aan de westzijde van het spoor 
(een lichte constructie of een zware 
als voorinvestering voor de mogelijke 
spooruitbreiding op lange termijn)

2.  Een fietsbrug of tunnel in of bij 
de nieuwe fietsenstalling bij het 
Amstelstation en bij de Rocketstraat of 
parallelweg Treublaan 

3.  Verbeteren kruising Weesperzijde/
Treublaan in combinatie met het 
afwaarderen of doseren van het 
autoverkeer op de Berlagebrug. 

Omdat deze maatregelen veel invloed 
hebben op de bereikbaarheid van het 
stadsdeel Oost, Amsteloever en op 
de verkeersafwikkeling van het Prins 
Bernhardplein en de Berlagebrug, is een 
nadere studie nodig naar de precieze 
vorm en uitvoering. 

F7) Verbetering aansluitingen van de 
Buitensingel op de Van der Madeweg bij 
de Nieuwe Entree A2
De realisatie van de Nieuwe Entree A2 
doorsnijdt de fietsverbinding van Zuidoost 
naar Zuid en Zuidas. Een ongelijkvloerse 
kruising maakt onderdeel uit van het 
project Nieuwe Entree A2. Daarnaast is 
aansluiting nodig van de fietsverbinding 
tussen Zuid en Zuidoost op de fietsroute 
langs de Van der Madeweg en Joan 
Muyskenweg. Het kruispunt Nieuwe 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

Entree/Joan Muyskenweg/Van der 
Madeweg verwerkt veel autoverkeer en 
is zonder aanvullende maatregelen slecht 
oversteekbaar voor fietsers. 

Verbeteren kwaliteit, veiligheid en  
vindbaarheid 
De kwaliteit en het comfort van een 
aantal verbindende fietsroutes is onder de 
maat: slecht wegdek, geen/onvoldoende 
verlichting, te weinig beschutting en 
onlogische aansluitingen op andere routes. 
De kwaliteit van fietsverbindingen valt of 
staat ook met het onderhoud. 
Op de volgende routes en locaties zijn in 
ieder geval verbeteringen noodzakelijk. 

F8) Fietspad Zuid-Zuidoost (Buitensingel 
– Ouderkerkerdijk) 
De route via Buitensingel en Ouderkerker-
dijk is oncomfortabel en kwalitatief onder 
de maat. De aansluitingen, wegdek, 
beschutting en verlichting behoeven 
verbetering. Deze fietsverbinding tussen 
Zuidoost (Holterbergweg) en de Zuidas 
(Europaboulevard) is een belangrijke 
schakel voor zowel forensen naar de 
Zuidoostflank, als voor bewoners die in  
de Zuidas of verder weg werkzaam zijn. 

F9) De route van Hondsrugweg via IKEA 
naar het AUMC
Deze is slecht vindbaar, indirect, donker, 
sociaal onveilig en oncomfortabel. 
Ontwikkelingen in dit gebied bieden een 

kans om deze route te verbeteren, zodat 
deze ook een logische verlenging is van de 
nieuwe hoofdfietsroute door De Nieuwe 
Kern, ArenAPoort en Amstel III.

F10) De fietsroute langs de Spaklerweg
Dit is momenteel deels een éénrichting-
fietspad en is oncomfortabel 
(tegelverharding). De doorstroming 
van fietsers op de Spaklerweg, op de 
kruisingen Spaklerweg/Holterbergweg 
met Amstelstroomlaan en de kruising met 
de Van der Madeweg, verbetert na het 
autovrij maken van de Overzichtsweg. Op 
deze kruisingen is een studie noodzakelijk 
naar verbetering van de afstelling van 
de verkeerslichten voor de fietsers, 
bijvoorbeeld door meerdere keren groen 
per cyclus voor de fietsrichtingen. Door 
de ombouw naar tweerichtingen op de 
Spaklerweg tussen Amstelstroomlaan en 
Van Marwijk Kooijstraat en de aanpassing 
van de VRI’s verbetert de kwaliteit van 
deze route. 

F11) De Stationsweg en de aansluiting 
op de Holterbergweg 
Deze route is onderdeel van de nieuwe 
noord-zuidroute door De Nieuwe Kern.  
De aansluiting op het tweerichtingfietspad 
dat aan de westzijde van de 
Holterbergweg ligt wordt verbeterd,  
in samenhang met de ontwikkeling  
van de nieuwe wegenstructuur van  
De Nieuwe Kern.

F12) De oost-westfietsroutes bij station 
Duivendrecht, zowel aan de noord- als 
aan de zuidzijde van het station
In de planvorming De Nieuwe Kern is een 
diagonale onderdoorgang onder het station 
van De Nieuwe Kern naar Duivendrecht 
(oude dorp) voorzien. Als mogelijk 
alternatief (of tussenoplossing) gaan we 
aan de noordzijde van het station de 
busbaan/fietsroute tussen de Stationsweg 
en de Rijksstraatweg opwaarderen. Aan de 
zuidzijde verbeteren we de fietsverbinding 
tussen station Duivendrecht en de 
Dolingadreef (fietspad Abcouderpad). 

• Figuur B4.1 Fietsmaatregelen in De Nieuwe Kern, ABPZ en Overamstel

Arena

F6

F4

F5

F11

F10

F8

F9
F3

F25

F1

F13

F7

F21

F12

F2

Spaklerweg

Holendrecht

Overamstel

F22

F23

F1

F2

F11

F12

F13

F14

F19

F20

Completering N-Z fietsroute, deel station 
Duivendrecht-Passage

Fietsverbinding station Duivendrecht – 
Buitensingel (route Zuid-Zuidoost) 
(niet op de kaart)

Verbetering fietsverbindingen 
Oost-westverbindingen station DVD

Opwaarderen Stationsweg Duiven-
drecht (noord-zuidroute)

Programma verbetering overige 
(niet op de kaart) 

Verbetering fietsverbinding Joan 
Muyskenweg - vd Madeweg

Verbetering sociale veiligheid vier 
routes

Programma verbetering 
onderdoorgangen (niet op de kaart)

Programma wayfinding 
(niet op de kaart)

Legenda 

Voetganger en fiets

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Fietsverbinding Gaasperdam - Weesp

Afsluiten tunnel Overzichtsweg

Aanleg tweerichtingsfietspad en VRI’s 
westzijde Spaklerweg

Fietsoversteek Mr.Treublaan (korte 
termijn oplossing - no regret)

Ongelijkvloerse fietsoversteek nieuwe entree 
A2

Kwaliteitsverbetering fietspad 
Zuid-Zuidoost

Kwaliteitsverbetering fietspad 
Ikea-Paasheuvelweg

F3

Fietsverbinding Geerdinkhofpad -S113

F21 Nieuwe fietsenstalling Bijlmer Arena

F22 Fietsenstallingen metrostations 
Spaklerweg – Holendr. en Overams.

F23 Fietsenstallingen overige metrosta-
tions

F24 Deelfietsprogramma stations

15 16 17F18

F25 Fietsenstalling evenementen

Maatregelenkaart Fiets
Mobiliteitsplan Zuidoostflank

26

M
o

b
iliteitsp

lan Z
uid

o
o

stflank B
ijlag

enrap
p

o
rt



4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

F13) De fietsroute langs de Van der 
Madeweg en Joan Muyskenweg 
Deze is oncomfortabel, onvindbaar en 
onbeschut. Deze tweede route tussen 
Zuid en Zuidoost zal in de toekomst door 
de ontwikkeling van het gebied in belang 
gaan toenemen (vooral bij de realisatie van 
de Nieuwe A2 Entree). Op de route wordt 
de tegelverharding vervangen door asfalt. 
De definitieve vormgeving van de kruising 
Van der Madeweg/Joan Muyskenweg en 
de route langs de Joan Muyskenweg zijn 
afhankelijk van realisatie van de Nieuwe 
A2 Entree en worden in samenhang 
daarmee aangepast. 

F14) Verbetering van overige fietsroutes 
in de Zuidoostflank met een langlopende 
programmatische aanpak
Naast bovengenoemde verbeteringen 
willen we voor de belangrijkste doorgaande 
fietsroutes, en in ieder geval alle routes uit 
het Hoofd- en Plusnet, een kwaliteitsscan 
uitvoeren. Deze kwaliteitsscan vormt de 
basis voor een meerjarig verbeterpakket 
met fietsmaatregelen. De inventarisatie en 
prioritering van de maatregelen stemmen 
we af met de stadsdelen, buurgemeenten 
en de fietsersbond. Dit verbeterpakket kan 
vervolgens worden gebruikt als input voor 
diverse lopende programma’s en trajecten, 
zoals het meerjarenprogramma Fiets, 
gebiedsontwikkelingsprojecten en het SMF.
 

Scan en meerjarenaanpak sociale 
veiligheid vier routes 
Op verschillende routes zijn verbeteringen 
nodig ten behoeve van de sociale 
veiligheid, zodat voor de langere 
afstanden een veilig alternatief ontstaat. 
Uit de sociale veiligheidsscan volgt voor 
elke route een gerichte verbeteraanpak. 
Denk hierbij aan verlichting, zichtlijnen, 
aanpak groen, verbeteren fietstunnels, 
aanpak blinde gevels en het toevoegen 
van functies zoals recreatie en wonen. 
De scan en verbeteraanpak kan in de 
toekomst waar nodig uitgebreid worden 
met andere routes. 
De scan en verbeteraanpak wordt in 
nauwe samenwerking opgepakt met de 
gemeenten waar deze routes doorheen 
lopen: Amsterdam, Ouder-Amstel en 
Diemen. Het voorstel is om bij deze scan 
ook bewoners/gebruikers te betrekken. 
De maatregelen maken onderdeel uit van 
de meerjarenaanpak fiets Zuidoostflank en 
de stedenbouwkundige plannen. 

Met een sociale veiligheidsscan wordt 
duidelijke welke maatregelen genomen 
moeten worden, te beginnen bij de vier 
routes met de hoogste intensiteiten:

F15) Spaklerweg-Haaksbergweg-
Hondsrugpark/Spoorbaanpad

F16) Weespertrekvaart-Gooiseweg-
Gulden Kruis-Kortvoort-Gaasperplas

F17) Duivendrecht-Abcouderpad-
Ruiseveenpad-Gein

F18) Bijlmer ArenA-Hoogoorddreef-G-buurt

F19) Programma verbetering 
onderdoorgangen bruggen en viaducten
De sociale veiligheid van onderdoor-
gangen in de Zuidoostflank behoeft 
verbetering. Specifiek is aandacht nodig 
voor goede verlichting, onderhoud en 
uitstraling. Voorstel is om de lopende 
projecten met het schilderen en verlichten 
van onderdoorgangen voort te zetten. Te 
beginnen bij de vier hoofdfietsroutes en 
vervolgens uit te breiden naar het Hoofd- 
en Plusnet fiets.

F20) Ontwikkelen en realiseren helder 
wayfinding concept in de Zuidoostflank 
Voor bezoekers aan de Zuidoostflank,  
die minder goed de weg kennen, is het 
lastig om zich op de fiets te oriënteren.  
Dit geldt o.a. voor evenementenbezoekers 
die incidenteel naar het gebied komen. 
Niet alleen weerhoudt deze situatie 
mensen ervan om de fiets te gebruiken, 
ook draagt dit bij aan een gevoel van 
sociale onveiligheid. Daarnaast is, mede 
door stedelijke vernieuwingen, de logica 
van het fietsnetwerk en de routegeleiding 
voor bewoners onduidelijk. De wayfinding 
op het hoofdfietsnet verbeteren we 
stapsgewijs door:
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

1.  Onderzoek bestaande wayfinding 
(zowel van en naar de Zuidoostflank als 
binnen het gebied zelf)

2.  Advies vormgeving hoofdfietsroutes 
en aansluitingen van onderliggend 
fietsnet (belijning, markering, 
kleur en textuur, verharding, 
richtpunten, begeleiding) en 
bewegwijzeringsconcept 

3.  Uitrol maatregelpakket. 

Verbeteren van stallingsvoorzieningen
Het aantal fietsers van en naar de 
HOV-haltes en metro- en treinstations 
gaat toenemen. Daarvoor is uitbreiding 
van de benodigde fietsparkeercapaciteit 
nodig. Daarnaast wordt de uitstraling 
opgewaardeerd en krijgt de stalling een 
locatie in de buurt van toegangen en 
fietsroutes. Bij stationsstallingen komen 
meer geschikte stallingsplaatsen voor 
bijzondere tweewielers, zoals bakfietsen, 
elektrische fietsen en (e-)scooters.

Op diverse stations zijn uitbreidingen 
van de fietsparkeercapaciteit voorzien. 
In de huidige plannen hebben we nog 
geen rekening gehouden met de grote 
groei van het aantal fietsverplaatsingen 
naar metro en trein (factor 1,5 – 3). Een 
vervolgstudie moet inzichtelijk maken wat 
de huidige fietsparkeercapaciteit is, de 
voorziene uitbreiding en de toekomstige 
vraag bij alle metro- en treinstations.

F21) Aanleg van een extra fietsenstalling 
station Amsterdam Bijlmer ArenA
Recent is de fietsenstalling van station 
Bijlmer ArenA fors uitgebreid. De 
toegankelijkheid daarvan (verbinding 
naar trein, bus en metro) laat echter te 
wensen over. Op termijn wordt door 
het programma, maar ook door de 
maatregelen uit het mobiliteitsprogramma, 
een veel grotere toename verwacht van 
het aantal fietsers dan nu is voorzien. 
Daarnaast komen er veel woningen op 
fietsafstand van de stations, zodat de 
combinatie fiets en OV populairder gaat 
worden. 
Als maatregel wordt daarom de bouw 
van een (of meerdere) goed toegankelijke 
en bewaakte fietsenstalling(en) voorzien. 
Uit berekeningen blijkt dat we moeten 
uitgaan van in totaal circa 1000 – 1500 
extra fietsparkeerplaatsen. Deze kunnen 
mogelijk in een van de te transformeren 
bestaande gebouwen nabij Bijlmer ArenA 
gerealiseerd worden.

F22) Verbetering van de fietsenstallingen 
bij de metro- en treinstations West
Eerste prioriteit is de uitbreiding 
en kwaliteitsverbetering van de 
fietsenstallingen nabij stations bij de grote 
transformatiegebieden: Spaklerweg, Van 
der Madeweg, Overamstel, Duivendrecht, 
Strandvliet, Bullewijk en Holendrecht. 

F23) Op middellange termijn verbetering 
van de fietsenstallingen bij de overige 
metro- en treinstations (Oost en Zuid)
Afhankelijk van onderzoek en monitoring 
kan uitbreiding van de fietsenstallingen 
bij de metrostations langs het traject van 
metro 53 in Bijlmer Oost en Diemen Zuid 
en in de staart van lijn 54 in Gaasperdam 
plaatsvinden.

F24) Plaatsing deelfietsen stations
Voor bestemmingen op niet directe 
looppafstand van een station/halte, zijn 
deelfietsen gewenst voor de last mile. 
Momenteel is een experiment (looptijd 
minimaal 2 jaar) in voorbereiding voor 300 
deelfietsen bij stations Strandvliet, Bijlmer 
ArenA, Bullewijk en Holendrecht. Het 
experiment kan worden uitgebreid naar 
de stations Overamstel, Van der Madeweg 
en Duivendrecht. Hier zijn maximaal 
100 fietsen nodig. Afhankelijk van de 
resultaten van het lopende experiment, 
moeten we bekijken of het project een 
definitief karakter krijgt en of er extra 
aanbod nodig is op deze of andere 
stations. 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

F25) Inrichten evenementenstalling op 
de kop van de Arenaboulevard 
Eén (of meerdere) goede bewaakte 
fietsparkeerlocatie(s) in de omgeving 
van de ArenA Boulevard, bij Villa ArenA. 
Deze locatie ligt gunstig ten opzichte 
van de noord-zuidfietsroute en op korte/
directe loopafstand naar de entrees 
van de grote evenementenlocaties. De 
fietsenstalling(en) moet(en) geschikt 
zijn om elektrische fietsen en scooters 
te stallen. De stallingen bestaan deels 
uit permanente capaciteit en deels uit 
flexibele capaciteit die al naar gelang 
de fietsparkeerbehoefte (afhankelijk 
van de evenementen) kan worden 
ingezet. Uitwerking dient samen met het 
projectteam van de gebiedsontwikkeling 
Arenapoort te worden opgepakt. 

3.  Thema 3 - Aantrekkelijker 
maken van het openbaar 
vervoer (OV)

Opgaven:
•  Verbeteren en uitbreiden van het 

aanbod in openbaar vervoer (1 t/m 5)
•  Verbeteren van de doorstroming 

HOV-bussen (6 en 7)
•  Verbeteren kwaliteit en 

toegankelijkheid stations en 
stationsomgeving (8 t/m 19)

•  Verbeteren van de bereikbaarheid van 
(nieuwe) deelgebieden (20)

Concrete maatregelen:
Verbeteren en uitbreiden verbindingen
1)  Uitbreiding capaciteit trein en 

metro en de daarvoor benodigde 
infrastructurele maatregelen

2)  Onderzoek naar nieuwe kansrijke (H)
OV-verbinding en de benodigde 
infrastructuur

3)  Late avond- en nachttreinen in 
het weekend OV4: Late avond- en 
nachtritten metro (pilot weekend)

4)  Late avond- en nachtbediening metro 
(pilot, weekend)

5)  Nachtbuslijnen via station Amsterdam 
Bijlmer ArenA

Verbeteren van doorstroming HOV
6)  Aanleg van opstelstroken en 

haltes, aanpassing van de VRI’s tbv 
HOV-IJburg

7)  Vrije busbanen op de Karspeldreef tbv 
de doorstroming HOV-IJburg op lange 
termijn

Uitbreiding en verbetering station Bijlmer 
ArenA:
8)  Uitbreiding van het busstation, 

verbetering van de doorstroming 
van het OV en de oversteekbaarheid 
voor fiets en voetganger door knip 
Hoogoorddreef

9)  Aanleg extra opgang naar 
metroperrons 

10) Aanleg extra opgangen naar de 
treinperrons

Aanpak stations: toegankelijkheid, 
omgeving en (interne) looproutes:
11)  Station Overamstel: aanpak omgeving, 

toegangen en opgang 
12)  Station Spaklerweg: verbeteren 

westelijke toegang 
13)  Station Van der Madeweg: aanpak 

omgeving, verbetering passerelle 
tussen de beide metroperrons 

14)  Station Duivendrecht: aanpak 
omgeving, toegangen, verbinding 
tussen fietsenstalling en metro-/
treinperrons 

15)  Station Strandvliet: aanpak omgeving 
(onderdeel SPAR)

16)  Station Bullewijk: aanpak omgeving 
(onderdeel SPAR)

17)  Station Holendrecht (noordelijke uitgang): 
aanpak omgeving (onderdeel SPAR)

18)  Station Verrijn Stuartweg: verbetering 
bereikbaarheid, toegang en verbinding 
HOV-halte   

19)  Station Gaasperplas: verbeteren 
verbinding naar de P+R-locatie en 
inrichting overstap HOV- IJburg

Verbeteren van de bereikbaarheid van 
(nieuwe) deelgebieden
20)  Zorgen voor OV in gebieden met 

nauwelijks openbaar vervoer, en aanleg 
van de benodigde infrastructuur
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

Hieronder volgt per maatregel een korte 
beschrijving.

Verbeteren en uitbreiden verbindingen
OV1) Uitbreiding capaciteit trein en 
metro en de daarvoor benodigde 
infrastructurele maatregelen
NS en ProRail verwachten de toename 
van het aantal reizigers op de stations 
in de Zuidoostflank tot 2030 op te 
kunnen vangen met frequentieverhoging. 
Momenteel worden studies gedaan naar 
de uitbreiding van de dienstregeling en 
eventuele maatregelen voor het anders/
beter geleiden van de treinen die de 
Zuidoostflank aandoen. Daarbij wordt 
gekeken naar:
1.  Frequentieverhoging tussen Utrecht, 

Bijlmer en Zuid met 6 intercity’s per 
uur per richting, en mogelijk in de 
toekomst 8 of 12 Intercity’s (nu 4). 

2.  Frequentieverhoging op de oost-
westverbinding via Duivendrecht.

Hierdoor kan de Sprinterbediening 
maar beperkt of niet worden uitgebreid. 
In de verdere studies naar de 
capaciteitsuitbreiding is aandacht nodig 
voor de (Sprinter)bediening van Bijlmer, 
Duivendrecht, Holendrecht en Diemen Zuid. 

In de metro is er momenteel in de 
ochtendspits al weinig restcapaciteit tussen 
de Van der Madeweg en Bijlmer ArenA. 
De Gaasperplastak en de tak naar Gein 

hebben juist nog veel restcapaciteit. Bij een 
verdergaande groei van de stad en van de 
Zuidoostflank zullen ook op andere delen 
van het metronet capaciteitsproblemen 
ontstaan. De verwachting van de dienst 
Metro en Tram is dat, onder meer door de 
instroom van nieuw materieel met grotere 
capaciteit, op middellange termijn (2025-
2030) de groei kan worden opgevangen. 
Om de groei na 2030 mogelijk te maken 
is een structurele ingreep nodig in het 
metrosysteem, bijvoorbeeld in de vorm 
van ontvlechting. Er rijdt dan op elke tak 
van het metronet maar één lijn in een hoge 
frequentie. Daarvoor zijn investeringen 
nodig in opstelterreinen, materieel en 
keerpunten. Door maatregelen als het 
sluiten van de kleine ring biedt het metronet 
ook na 2030 nog voldoende capaciteit.

Voor trein en metro is op middellange 
termijn onderzoek nodig naar de 
capaciteits vergroting na 2030, waarbij de 
benodigde capaciteit en ingrepen afhangt 
van de hoeveelheid autoreizigers. Als er 
door beperkende maatregelen minder 
autoreizigers zijn, zullen meer reizigers het 
OV nemen.

OV2) Onderzoek naar nieuwe kansrijke 
(H)OV-verbinding en de benodigde 
infrastructuur
De verbinding met IJburg zal verbeteren 
door de realisatie van de HOV-lijn 

naar IJburg. Hiermee verbetert ook 
de aansluiting op de Diemerknoop en 
het HOV-knooppunt Muiden en de 
busverbindingen naar Almere. 
De bestaande (HOV)-busverbindingen 
kennen geen capaciteitsproblemen: hier 
kan door het verhogen van het aantal 
ritten en de inzet van langere voertuigen 
de benodigde capaciteit worden geboden. 
Wel is op korte termijn ruimte nodig voor 
het Zero Emissie-laden. Daarnaast is voor 
de busstalling en werkplaats in Overamstel 
mogelijk een andere nieuwe locatie nodig. 

In het mobiliteitsprogramma varieert 
de groei van het OV richting 2040 
tussen de 50 en 80%, afhankelijk van 
de ontwikkeling en van de hoeveelheid 
autoverkeer waarvoor we een alternatief 
moeten bieden. In een scenario met 
nulgroei van het autoverkeer zullen nieuwe 
HOV-verbindingen nodig zijn, vooral 
naar gebieden waar nu geen snelle en 
directe OV-verbinding is. Voor de nieuwe 
HOV-verbindingen zal ook aanpassing van 
de infrastructuur nodig zijn. 
De volgende verbindingen zijn kansrijke 
(H)OV-verbindingen: 
-  van Bijlmer ArenA naar Haarlem 

Noord/IJmond via Holterbergweg, 
A10 en Amsterdam Zuid (zie figuur 
B4.2, groen) 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

-  van Bijlmer ArenA via Dolingadreef 
naar Amsterdam Noord en Zaandam 
Poelenburg (zie figuur B4.2, blauw)

-  van Bijlmer ArenA via Karspeldreef 
naar Weesp, Almere-Poort, Almere-
Buiten en Almere-Haven (verknoping 
HOV-IJburg ) (zie figuur B4.2, rood)

Nader onderzoek moet uitwijzen of, hoe 
en op welke termijn deze verbindingen 
kunnen worden gerealiseerd. 

OV3) Late avond- en nachttreinen in  
het weekend
Station Bijlmer ArenA vormt het centrale 
station voor een gebied met meer dan 
100.000 inwoners, vele arbeidsplaatsen 
en een groot evenementengebied. 
In de toekomst groeit dit gebied 
alleen nog maar meer. Vooral voor 
evenementenbezoekers en ander 
uitgaanspubliek is de trein een uitkomst; 
ook biedt deze vervoerswijze de 
evenementenbedrijven de mogelijkheid 
om door te ontwikkelen. Een latere 
bediening van het station op de 
evenementen- en uitgaansavonden 
vergroot het bereik van de trein voor 
bezoekers.

OV4) Late avond- en nachtritten metro 
(pilot weekend)
Voor verplaatsingen naar de Amsterdamse 
regio op uitgaansavonden is het nodig dat 
de metro langer doorrijdt. De geplande 

proef met de nachtmetro biedt hiervoor 
input. Nader onderzoek (VRA, GVB, NS, 
concessiehouders) moet uitwijzen welke 
oplossingen op welke termijn haalbaar en 
wenselijk zijn voor metro, trein en bus.

OV5) Nachtbuslijnen via station 
Amsterdam Bijlmer ArenA
Niet alle nachtbussen in de regio doen 
Bijlmer ArenA aan. Deze beperking zorgt 
voor extra druk op de laatste metro’s en 

treinen. Met het inzetten op Bijlmer ArenA 
als knooppunt in het nachtnet wordt het 
logischer om het OV te nemen. Het sluit 
aan bij hoogstedelijke gebieden, waar het 
normaal is dat er 24/7 openbaar vervoer is.

• Figuur B4.2 mogelijke nieuwe HOV-verbindingen (ondergrond Google-maps)
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

Verbeteren van doorstroming HOV
OV6) Aanleg van opstelstroken en 
haltes, aanpassing van de VRI’s tbv 
HOV-IJburg 
In 2024 gaat volgens de planning 
de nieuwe HOV-verbinding IJburg 
– Bijlmer ArenA rijden. Vanuit de 
Zuidoostflank en het stadsdeel Zuidoost 
is er een voorkeur voor een tracé via de 
Foppingadreef/Karspeldreef/Gooiseweg 
en Langbroekdreef. Daarmee ontstaat 
o.a. een goede aansluiting op metro 53 
en de te realiseren P+R Gaasperplas. 
Voor een vlotte doorstroming zijn 
opstelstroken en aanpassing van de 
VRI’s en haltevoorzieningen nodig op 
de Floppingadreef, oprit Gooiseweg, 
en Gooiseknoop (A9-aansluiting) het 
kruispunt Gooiseweg – Langbroekdreef 
en is een halte en toegang naar de 
P+R /metro Gaasperplas nodig. Deze 
voorkeur is opgenomen in de Nota 
van Uitgangspunten voor de nieuwe 
HOV-IJburg.

OV7) Vrije busbanen op de Karspeldreef 
tbv de doorstroming HOV-IJburg op 
lange termijn
Als gevolg van het afsluiten van 
Hondsrugweg en Hoogoorddreef zal de 
belasting op de Karspeldreef toenemen. 
Ook de programmering zorgt voor 
extra groei van het verkeer. Voor een 
goede doorstroming van de nieuwe 

HOV-verbinding zijn daarom busstroken 
nodig. Daarnaast is een ruimtereservering 
voor een busbaan of busstroken langs 
de Langboekdreef nodig om te kunnen 
inspelen op mogelijke ontwikkeling 
van woningbouw bij de A9 (omgeving 
Gaasperdammertunnel). 

Uitbreiding en verbetering station 
Bijlmer ArenA 
Het busstation Bijlmer ArenA is te klein. In 
2025 rijdt de nieuwe HOV-verbinding naar 
IJburg en zal de tijd dat bussen op een 
halte staan mogelijk toenemen vanwege 
het elektrisch opladen van bussen. De 
bussen ondervinden veel last van het 
oversteken van de Hoogoorddreef, en de 
looproutes tussen bus, trein en metro zijn 
lang en onduidelijk. De hierna genoemde 
maatregelen worden nader uitgewerkt 
in samenhang met de ontwikkelstrategie 
ArenAPoort-west en stationsomgeving 
Bijlmer ArenA.

OV8) Uitbreiding van het busstation, 
verbetering van de doorstroming 
van het OV en de oversteekbaarheid 
voor fiets en voetganger door knip 
Hoogoorddreef 
Door het autovrij maken van de 
Hoogoorddreef nabij het viaduct en 
het busstation ontstaat er ruimte voor 
de uitbreiding van het busstation. 
Daarnaast verbetert dit de doorstroming 

van het busverkeer sterk, evenals de 
bereikbaarheid van het station voor 
langzaam verkeer. De uitvoering van de 
‘knip’ is zodanig dat calamiteitenverkeer 
(en eventueel evenementenverkeer) 
gebruik kan blijven maken van een route 
onder het viaduct door. 

OV9) Aanleg extra opgang naar 
metroperrons 
De Hoogoorddreef met het uitgebreide 
busstation ligt niet direct bij de toegang 

•  Figuur B4.3 OV-maatregelen rond station Bijlmer ArenA en maatregelen voor 
de HOV-lijn IJburg-Bijlmer ArenA

Arena

OV14

OV8 OV6

OV15

OV12

OV11

OV7 OV19

OV13

OV9

OV18

OV16

OV10

OV17

Legenda 

OV1

OV2

OV3

OV4

OV5

OV6

OV7

OV8

OV9

Maatregelen metronet lange termijn (niet op 
de kaart)

Maatregelen HOV net lange termijn (niet op de 
kaart)

Langer doorrijden treinen Bijlmer Arena (niet 
op de kaart)

Langer doorrijden metro en trein (evenementen/ 
weekendnachten) (niet op de kaart)

Nachtlijnen langs Bijlmer Arena (niet op kaart)

VRI’s Karspeldreef en busopstelstroken 
(Gooiseweg/Langboekdreef HOV-IJburg)

Busstroken Karspeldreef HOV-IJburg

Knip Hoogoorddreef en herinrichting 
Busstation

Bijlmer-Arena: extra opgang metroperron

OV10 Bijlmer-Arena: uitvoering extra opgangen 
treinperrons (4x)

OV11

Duivendrecht

OV

OV12

OV14

Stationsomgeving en toegankelijkheid Spakler-
weg

V/d Madeweg

OV15

Stationsomgeving en toegankelijkheid 
Holendrecht

OV16

Verrijn Stuartweg

OV13

Overamstel

OV17

Gaasperplas

OV18

Aanpak stationsomgeving, en toegankelijkheid 
Strandvliet

OV19

Aanpak stationsomgeving, en toegankelijkheid 
Bullewijk

OV20 Ontsluiting OV nieuwe gebieden (niet op kaart)

Maatregelenkaart OV
Mobiliteitsplan Zuidoostflank
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

tot de stationshal. Een extra opgang  
naar het metroperron brengt hier 
verbetering in. 

OV10) Aanleg extra opgangen naar  
de treinperrons 
Mogelijk worden er extra opgangen naar 
de treinperrons aangelegd. Een studie 
moet uitwijzen of deze ook toegevoegde 
waarde hebben voor de evenementen en 
spreiding van voetgangersstromen naar 
het station en looproutes naar trein, bus 
en metroperrons. 

Aanpak stations: toegankelijkheid, 
omgeving en (interne) looproutes 
Naast de verbetering van Bijlmer ArenA, 
zijn maatregelen nodig op andere stations: 
de verbetering van de stationsomgeving 
en de toegang en de interne transfer-
voorzieningen: looproutes, passerelles, 
verbindingen naar bushaltes. Bij het thema 
fiets is al genoemd dat bij alle stations 
ook goede en voldoende fietsenstallingen 
komen.

Voor de stations langs lijn 54 en 
Overamstel is het programma Spoor 
als ruggengraat (SPAR) in ontwikkeling, 
dat beoogt de barrièrewerking tussen 
oost en west op te heffen en de stations 
toegankelijker te maken.

OV11) Station Overamstel: aanpak 
omgeving, toegangen en opgang 
Verbetering omgeving, toegangen en 
opgang. 

OV12) Station Spaklerweg: verbeteren 
westelijke toegang
Verbeteren van de westelijke toegang.
 
OV13) Station Van der Madeweg: 
aanpak omgeving, verbetering 
passerelle tussen de beide metroperrons 
Verbetering van de stationsomgeving 
en van de passerelle tussen de beide 
metroperrons (overstap 53-54/50). 

OV14) Station Duivendrecht: aanpak 
omgeving, toegangen, verbinding tussen 
fietsenstalling en metro-/treinperrons
Verbetering van de stationsomgeving, de 
toegangen en de verbinding fietsenstalling 
– metro/trein.
 
OV15) Station Strandvliet: aanpak 
omgeving (onderdeel SPAR)
Verbetering omgeving (onderdeel SPAR).

OV16) Station Bullewijk: aanpak 
omgeving (onderdeel SPAR)
Verbetering omgeving (onderdeel SPAR).

OV17) Station Holendrecht: 
aanpak omgeving (onderdeel SPAR) 
Verbetering van de omgeving van de 
noordelijke uitgang (onderdeel SPAR).

OV18) Station Verrijn Stuartweg: 
verbetering bereikbaarheid en toegang 
en verbinding HOV-halte 
Verbetering toegang en de verbinding 
met de HOV-halte aan de Daalwijkdreef 
door de aanleg van loopbruggen. Tevens 
onderzoek naar bereikbaarheid station in 
relatie tot de gebiedsontwikkelingen in 
zowel Zuidoost als gemeente Diemen.
 
OV19) Station Gaasperplas: verbeteren 
verbinding naar de P+R-locatie en 
inrichting overstap HOV- IJburg
Verbeteren van de verbinding naar 
de P+R-locatie en inrichting overstap 
HOV-IJburg.

Verbeteren van de bereikbaarheid van 
(nieuwe) deelgebieden
Voor Station Diemen Zuid, net buiten 
het plangebied, lopen verkennende 
gesprekken met de NS voor een mogelijke 
herinrichting. Daarnaast wordt gewerkt aan 
een betere overstap van buslijn 44 (Bijlmer 
ArenA – Diemen Noord) en het station 
middels een voetgangersbrug. Dit wordt 
opgepakt vanuit de gemeente Diemen.
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

OV20) Zorgen voor OV in gebieden met 
nauwelijks openbaar vervoer, en aanleg 
van de benodigde infrastructuur 
We vragen het GVB om een studie uit 
te voeren naar de OV-bediening in de 
gebieden die nu niet voldoen aan de 
concessie-eisen, en waar ontwikkeld 
gaat worden. Het gaat dan met name 
om de transformatiegebieden in de 
Zuidoostflank. Voorzien is in een aantal 
buslijnen om deze gebieden te ontsluiten. 
De studie moet uitwijzen of ook andere 
bedieningsmodellen kunnen voorzien in 
de behoefte.

4.  Thema 4 - Verminderen  
en reguleren van het 
autogebruik (A) 

Opgaven: 
•  Sturing van het autogebruik door 

parkeerregulering (1 t/m 5)
•  Aanbieden van alternatieven in de 

vorm van Parkeren op afstand (6 t/m 
14)

•  Oplossen knelpunten bereikbaarheid 
en doorstroming (15 t/m 24)

•  Verbetering van de afwikkeling van het 
evenementenverkeer (25 en 26)

•  Sturen logistieke stromen (27 t/m 29)

Concrete maatregelen:
Sturing van het autogebruik door 
parkeerregulering
1)  Invoeren van lage parkeernormen 

in transformatiegebieden in het 
invloedsgebied van de metro- en 
treinstations aan de westzijde

2)  Harmoniseren parkeerregulering en 
tarieven 

3)  Monitoring en invoeren van 
reguleringsmaatregelen om 
vreemdparkeren in woonwijken tegen 
te gaan

4)  Lagere parkeernormen bij nieuwbouw 
in het hele gebied

5)  Verhoging kosten autogebruik in het 
hele gebied 

Parkeren op afstand
6) Aanleg PoA/P+R Gaasperplas 
7)  Verkenning naar PoA-locatie omgeving 

metrolijn 54 (station Holendrecht of 
verder)

8)  Inrichten uitwijklocatie evenementen 
PoA Ouderkerkerplas 

9)  Extra PoA/P+R locaties in de toekomst 
bij nieuwe HOV-verbindingen Rode 
kop Park+Bike

Inrichten vier Park+Bike-locaties
10) Park+Bike bij de afrit A9 Muntbergweg 
11) Park+Bike bij de afrit A2 Stramanweg 
12)  Park+Bike bij de afrit A2 Nieuwe 

Entree/Van der Madeweg 

13) Park+Bike bij de afrit A10 Blookerweg
14)  Extra Park+Bike-locaties in de toekomst

Oplossen knelpunten doorstroming en 
bereikbaarheid
15)  Op- en afritten A2-west / 

Burgemeester Stramanweg 
16)  Op- en afritten A2-oost / 

Burgemeester Stramanweg
17)  Derde opstelvak linksaf Muntbergweg 

naar noordelijke oprit A9
18) Verbreding Hessenbergweg naar 2x2
19)  Aanpassing circulatie Hessenbergweg, 

Muntbergweg en Laarderhoogtweg
20) Aansluiting A2/A9-Tafelbergweg 
21)  Kruispunt Van Marwijk Kooijstraat-

Spaklerweg (s111)
22)  Kruispunt Blookerweg (s111)/A10 en 

Blookerweg-verlengde Van Marwijk 
Kooijstraat

23)  Aanpassing circulatie Blookerweg, 
verlengde van Marwijk Kooijstraat, 
Spaklerweg/Holterbergweg 

24)  Herinrichting kruispunt 
Hoogoorddreef-Holterbergweg

Verbetering afwikkeling 
evenementenverkeer
25)  Opstellen strategie afwikkeling 

evenementenverkeer en realisatie 
voorzieningen in Amstel III 

26)  Organisatie taxi, groepsvervoer en 
Kiss+Ride bij evenementen
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

Sturen van de logistieke stromen
27)  Oprichten regieorganisatie 

bouwlogistiek
28)  Logistiek in transformatiegebieden 

(afleverpunten en buurthubs)
29)  Aansturing van de 

evenementenlogistiek 
(regieorganisatie evenementenverkeer)

Hieronder volgt per maatregel een korte 
beschrijving.

Sturing van het autogebruik door 
parkeerregulering
A1) Invoeren van lage parkeernormen 
in transformatiegebieden in het 
invloedsgebied van de metro- en 
treinstations aan de westzijde 
Voorstel is om in de transformatiegebieden 
tussen het Amstelstation en Holendrecht 
in het invloedsgebied van HOV-stations 
en -haltes een parkeerbeperking door te 
voeren. 
Deze bestaat uit een maximum 
parkeernorm voor nieuw te bouwen 
woningen en bedrijven (de bestaande 
norm). De genoemde normen 
zijn momenteel gebruikelijk voor 
binnenstedelijke gebieden.

A2) Harmoniseren parkeerregulering en 
tarieven 
Vanuit het oogpunt van duidelijkheid en 
logica moeten parkeerregelingen (betaald 

parkeren of parkeerduurbeperking) 
op elkaar aansluiten en zorgen dat 
parkeerplaatsen door de juiste 
parkeerders worden gebruikt. Om 
uitwijkgedrag te voorkomen is het 
gewenst om de betaald-parkeertarieven 
in ABPZ en (toekomstig) De Nieuwe 
Kern te harmoniseren met de tarieven in 
ArenAPoort en werkstad Overamstel. 

A3) Monitoring en invoeren van 
reguleringsmaatregelen om vreemd-
parkeren in woonwijken tegen te gaan
In Zuidoost zijn volgens een algemene 
inventarisatie voldoende parkeerplaatsen. 
Tegelijk komen er veel signalen vanuit 
woonwijken in Bijlmer Oost, Bijlmer 
Centrum en Gaasperdam dat er overlast 
is van forensen en (evenementen)
bezoekers die in de woonwijken 
parkeren (vreemdparkeerders). Met 
name op plekken die op loopafstand van 
HOV-haltes liggen. Ook zal door verdere 
transformatie en verdichting de druk op 
deze gebieden mogelijk toenemen.

Hiernaar is al veel onderzoek verricht 
maar definitief uitsluitsel over overlast en 
oneigenlijk gebruik is nog niet gegeven. 
Er moet opnieuw onderzoek plaatsvinden 
en er moeten eventueel aanvullende 
maatregelen worden genomen 
(parkeerregulering in grotere gebieden, 
andere vormen).

A4) Lagere parkeernormen bij 
nieuwbouw in het hele gebied A5: 
Verhoging kosten autogebruik in het 
hele gebied
De voorgestelde parkeernormen 
voor transformatiegebieden in het 
invloedsgebied van HOV kunnen ook 
breder voor de gehele Zuidoostflank 
worden doorgevoerd. Ook is een verdere 
verlaging van de normen mogelijk. Dat 
heeft een positief effect op het (nog) 
verder terugdringen van het autoverkeer. 

Een dergelijk instrument is kansrijker 
en haalbaarder als dit gebeurt bij 
grootschalige transformatie en nieuwbouw. 
Doorvoeren van lagere normen in bestaand 
stedelijk gebied en voor bestaande 
gebruikers, betekent het opheffen 
van parkeergelegenheid. Omdat veel 
van deze parkeergelegenheid niet in 
gemeentelijk eigendom of exploitatie 
is, is de uitvoerbaarheid van deze 
maatregel beperkt. Ook zal wegvallende 
parkeergelegenheid, doordat er wordt 
verdicht, niet meer kunnen worden 
gecompenseerd. De parkeermogelijkheden 
van de huidige bewoners en gebruikers 
moeten in stand blijven. Afname van 
parkeergelegenheid kan daarom alleen 
plaatsvinden bij transformatie en bij 
verhuizing. Het besluit om deze lagere 
normen van toepassing te verklaren moet 
wel op korte termijn worden genomen.
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

A5) Verhoging parkeertarieven gehele 
gebied
Specifiek op gemeentelijk niveau is 
er beleidsruimte in parkeertarieven. 
Modelstudies laten zien dat het 
synchroniseren van de kostenstijging van 
de auto met de (nu sneller stijgende) 
OV-kosten een vermindering van 10% 
van het autoverkeer kan opleveren. 
Parkeertarieven vormen een wezenlijk en 
effectief onderdeel van dit prijsinstrument. 

Door de verdichting en het doorvoeren 
van lagere parkeernormen voor grotere 
gebieden zal er meer druk ontstaan op 
de resterende parkeergelegenheid. De 
regulering zal moeten worden uitgebreid 
om alleen het noodzakelijke gebruik te 
kunnen faciliteren. Ook hier is het ontzien 
van de huidige bewoners en gebruikers 
uitgangspunt. De prijzen voor parkeren 
op straat en voor vergunningen kunnen 
pas worden verhoogd als het om nieuwe 
gebruikers gaat. Regulering wordt 
ingevoerd wanneer dat nodig is. 

Parkeren op afstand
We maken in navolging van de stedelijke 
strategie onderscheid in P+R, gericht 
op de Zuidas, het gebied binnen de ring 
en de ringzone, en PoA (parkeren op 
afstand) gericht op bestemmingen in de 
Zuidoostflank. 

De komende jaren wordt een 
beroep gedaan op de parkeer- en 
overstapfaciliteiten in de Zuidoostflank 
voor de P+R functie. De opgave is om de 
bestaande P+R-voorzieningen hier zo veel 
mogelijk voor te benutten en uitbreiding 
van deze functie te zoeken rondom 
stations die goed bereikbaar zijn vanaf 
het rijkswegennet. Naast de regionale 
P+R-locaties (zoals Breukelen, Abcoude 
en Muiden) vervullen ook mogelijk nieuwe 
locaties buiten de Zuidoostflank een rol. 
Te denken valt aan locaties als de RAI en 
de afrit S113 van de A1 in combinatie met 
een halte van het HOV. Daarnaast zal bij 
de keuze voor een sterke vermindering 
van de autogroei (of geen groei) in de 
Zuidoostflank extra ingezet moeten 
worden op parkeren op afstand.
Voor parkeren op afstand zijn specifiek 
locaties nodig die snelle OV-verbindingen 
naar vooral de werkgebieden hebben. 
Daarnaast is een kleinschaligere vorm van 
PoA nodig voor de transformatiegebieden: 
de buurt- en wijkhubs, waar gezamenlijke 
parkeerfaciliteiten zijn op iets grotere 
afstand van de woningen.
De Smart Mobility Hub (SMH) kan een 
rol vervullen als wijkhub gericht op 
werknemers: werknemers bezetten de 
parkeerplaatsen namelijk op andere 
tijden dan het evenementenbezoek. Als 
P+R-locatie voor het stedelijk gebied is 
de SMH minder geschikt omdat deze niet 

Legenda
Gebied parkeerregulering
Metro
Trein
Metrostation
Treinstation

• Figuur B4.4: indicatiegebied met lagere parkeernormen

36

M
o

b
iliteitsp

lan Z
uid

o
o

stflank B
ijlag

enrap
p

o
rt



4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

direct vanaf de snelweg is te bereiken. De 
ArenA is beter toegankelijk, maar kent net 
als de SMH overlap bij het gebruik voor 
evenementen. 

A6) Aanleg PoA/P+R Gaasperplas 
Het gaat hier om de aanleg van een 
parkeerterrein op maaiveld. 
PoA/P+R Gaasperplas heeft een 
dubbelfunctie: enerzijds als P+R, via 
een snelle OV-ontsluiting met metro 
53 richting Amstelstation (of bij een 
ontvlochten net richting Zuidas), anderzijds 
als PoA via de nieuwe HOV-verbinding 
IJburg – Bijlmer ArenA naar ArenaPoort2 . 
Ook voor evenementenverkeer heeft deze 
locatie een PoA-functie.

A7) Verkenning naar PoA-locatie 
omgeving metrolijn 54 (station 
Holendrecht of verder)
Op termijn is een tweede locatie voor 
parkeren op afstand gewenst in de 
omgeving van metrolijn 54. Voor deze 
studie sluiten we aan bij de brede 
verkenning naar hubs in de regio 
Amsterdam. Een mogelijk kansrijke locatie 
voor een PoA is Holendrecht/AMC. Deze 
locatie biedt een snelle OV-ontsluiting 
via metro 54 en 50 naar ArenAPoort, 
ABPZ en Overamstel. De keuze voor een 
geschikte locatie, uitwerking en inpassing 

2  De locatie Gaasperplas is als project ook opgenomen in de Structuurvisie Amsterdam 2040 

in het gebied en de benodigde inrichting/
faciliteiten moeten verder onderzocht 
worden

A8) Inrichten uitwijklocatie evenementen 
PoA Ouderkerkerplas 
Voor evenementen is als uitwijklocatie 
het parkeerterrein bij de Ouderkerkerplas 
beschikbaar. Om dit als voorziening 
te laten functioneren is een exclusieve 
pendelbusvoorziening nodig. 

A9) Extra PoA/P+R locaties in de 
toekomst bij nieuwe HOV-verbindingen 
Rode kop Park+Bike
Om een verdere afname van het 
autoverkeer te bereiken zijn meer 
en betere alternatieven nodig. Deze 
moeten zich vooral richten op de 
verplaatsingen tussen de Zuidoostflank 
en de gebieden buiten Amsterdam. 
Daar is het autoaandeel het hoogst. 
Voor de stedelijke gebieden kan HOV 
een bijdrage leveren, voor de meer 
diffuse herkomsten en kleinere gebieden 
is parkeren op afstand een oplossing. 
Dat kunnen PoA-locaties zijn aan 
nieuwe HOV-lijnen, of juist locaties met 
‘dedicated’ pendelbusvoorzieningen, die 
gebruikmaken van nieuwe infrastructuur. 

 

Park+Bike
Park+Bike kan de ‘laatste kilometer’ 
voor bezoekers en werknemers 
vergemakkelijken. P+B-locaties bieden een 
overstapmogelijkheid van auto op (privé- of) 
deelfiets, gericht op natransportafstanden 
van 1-3 km. Pilots zijn voorzien in de vorm 
van een pop-up-locatie met tijdelijke 
faciliteiten, waarbij de aanleiding gevonden 
kan worden in bouwactiviteiten of 
reconstructie van wegen.
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A26

A25A24
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Legenda  (op de kaart)
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A7

A8

PoA Holendrecht, gebouwde voorziening

P+R/POA Gaasperplas, maaiveld

POA evenementen Ouderkerkerplas (reserve en 
tijdelijke opvang)

Uitbreiding PoA

A10 Inrichting Park+Bike hubs Holendrecht

A11 Inrichting Park+Bike hubs Stramanweg

Auto

A12 Park + bike hub Nieuwe Entree

A13

A15

A16

A17

A18

Inrichting Park+Bike hubs Overamstel

Extra Park + Bike hubs 

Aanpak kruispunt Stramanweg westzijde afrit

Verbetering kruispunten: Afrit Stramanweg 
oostzijde

Derde linksaffer Muntbergweg - A9 noord 
(richting Haarlem)

Verbreding Hessenbergweg

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A1

A2

A3

A4

A5

A9

A14

A27

A28

A29

Parkeren, normen in
invloedgebied metro

Harmoniseren tarieven en 
vergunningen parkeren 

Tegengaan vreemdparkeren 

Parkeren, normen in overige 
gebieden 

Verhoging kosten autogebruik

Herinrichting en circulatie Muntbergw.
 - Hessenbergweg - Laarderhoogtweg

Aanpak kruispunt Meibergweg- Tafelbergweg - 
op/afrit A2/A9

Aanpak kruispunt Spaklerweg- Verl v Marwijk 
Kooijstraat/ Blookerweg

Kruispunt Blookerweg/ oprit A10/Wenckebach-
straat

Herinrichting en circulatie omgeving
V Marwijk Kooijstraat Vd

Kruispunt Hoogoorddreef - Holterbergweg

Realisatie voorzieningen in Amstel III voor de 
afwikkeling evenementenverkeer
(uitgangspunt: calamiteitenroute Honds-rugpark)

Afwikkeling kiss+ride, groepsvervoer 
evenementengebied

Regie en organisatie bouwlogistiek 

Logistiek in transformtiegebieden

Evenementenlogistiek

Niet op de kaart

Maatregelenkaart Auto
Mobiliteitsplan Zuidoostflank

• Figuur B4.5: Automaatregelen in Amstel III en Arenapoort
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

In eerste instantie zijn er vier kansrijke 
locaties voor P+B: Dit zijn zogenaamde 
‘zoeklocaties’. Nadere verkenningen 
moeten uitwijzen wat de meest geschikte 
locaties rond deze afritten zijn.

A10) Park+Bike bij de afrit A9 
Muntbergweg 

A11) Park+Bike bij de afrit A2 
Stramanweg 

A12) Park+Bike bij de afrit A2 Nieuwe 
Entree/Van der Madeweg 

A13) Park+Bike bij de afrit A10 
Blookerweg

A14) Extra Park+Bike-locaties in  
de toekomst
Als we het autogebruik niet of nauwelijks 
willen laten groeien, zijn er bovenop 
genoemde locaties extra Park+Bike-
locaties nodig voor de opvang van 
autoreizigers. Onderzoek moet 
uitwijzen waar en op welke termijn deze 
voorzieningen nodig zijn

Oplossen knelpunten doorstroming  
ven bereikbaarheid
Ondanks de beperking van de groei van 
het autoverkeer is een aantal aanpassingen 
van kruispunten en wegen noodzakelijk. 
Enerzijds omdat in de huidige situatie al 

veiligheidsproblemen ontstaan (de afritten 
van de snelwegen), anderzijds omdat door 
het afsluiten van wegen en het maken van 
autoarme gebieden een concentratie van 
verkeer op enkele wegen ontstaat.

A15) Op- en afritten A2-west / 
Burgemeester Stramanweg 
Op de kruising van de westelijke op- en 
afrit A2 en de Burgemeester Stramanweg 
is op korte termijn een aanpassing nodig. 
De congestie leidt tot terugslag op de A2 
en veiligheidsproblemen. Hier kan een 
extra rijstrook op de afrit een oplossing 
bieden. Een ingrijpender oplossing is 
om de Machineweg af te sluiten voor 
autoverkeer en een nieuwe aansluiting 
van de Machineweg op de Burgemeester 
Stramanweg westelijk van de kruising te 
maken.

A16) Op- en afritten A2-oost / 
Burgemeester Stramanweg
Op de kruising van de oostelijke afrit A2 
en de Burgemeester Stramanweg ontstaan 
bij een verdere groei van het autoverkeer 
ook problemen. Ook hier kunnen extra 
opstelstroken een oplossing bieden. Ook 
is het afkoppelen van de aansluiting van de 
bedrijven mogelijk. Daarvoor moet dan een 
aansluiting op de Lemelerbergweg komen.

 
 

A17) Derde opstelvak linksaf 
Muntbergweg naar noordelijke oprit A9
De inrichting van het Hondsrugpark en de 
afsluiting van de Hoogoorddreef zorgen 
samen met de groei van Amstel III voor 
extra druk op de kruispunten van de 
Muntbergweg met de Hessenbergweg, 
met de Laarderhoogtweg en de 
(noordelijke) oprit A9. Naast de voorziene 
derde opstelstrook op de Holterbergweg 
voor verkeer naar de A9 is eveneens 
aanpassing van de kruising met de 
Laarderhoogtweg voorzien.

A18) Verbreding Hessenbergweg naar 2x2
Omdat de Hoogoorddreef en 
Hondsrug weg in onze voorstellen vervallen 
als route en er grote ontwikkelingen 
plaatsvinden in Amstel III, moet de 
Hessenbergweg/Karspeldreef de 
belangrijkste oost-westroute worden. 
Er is voorzien in een uitbreiding van 
de Hessenbergweg van 2x1 naar 2x2 
en aanpassing van de kruising met de 
Muntbergweg.

A19) Aanpassing circulatie 
Hessenbergweg, Muntbergweg en 
Laarderhoogtweg
Afhankelijk van de groei van het 
autoverkeer voldoen de bovenstaande 
maatregelen mogelijk niet en is een 
studie nodig naar extra maatregelen. 
Deze is gericht op herverdeling van 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

verkeer over de Laarderhoogtweg en de 
Hessenbergweg. Het aanleggen van een 
verbinding tussen de de Lemelerbergweg 
en de Snijdersbergweg wordt in deze 
studie betrokken.

A20) Aansluiting A2/A9-Tafelbergweg 
Deze aansluiting is en blijft ook in de 
toekomstige situatie een knelpunt. 
De configuratie van het kruispunt 
moet opnieuw worden ontworpen. 
Daarnaast zijn er mogelijk aanvullende 
circulatiemaatregelen nodig.

A21) Kruispunt Van Marwijk Kooijstraat-
Spaklerweg (s111) 
Door in te zetten op een vermindering 
van de hoeveelheid autoverkeer kan 
het verkeer op dit kruispunt worden 
afgewikkeld, maar het blijft kritisch. Vooral 
door de concentratie van ontwikkelingen 
neemt de druk op de Holterbergweg/
Spaklerweg toe. Op korte termijn is 
verbetering nodig door het toevoegen van 
opstelstroken en het anders regelen van 
de verkeerslichten.

A22) Kruispunt Blookerweg (s111)/A10 
en Blookerweg-verlengde Van Marwijk 
Kooijstraat 
De ligging kort op elkaar van 
deze kruispunten veroorzaakt 
doorstromingsproblemen. Het toevoegen 
van enkele opstelstroken volstaat.

A23) Aanpassing circulatie Blookerweg, 
verlengde van Marwijk Kooijstraat, 
Spaklerweg/Holterbergweg 
Een nadere studie moet uitwijzen of 
de verkeersstructuur beter gebruikt 
kan worden. Deze studie is gericht op 
het beter verdelen van A10-verkeer 
over de afritten 11 (Blookerweg) en 12 
(Gooiseweg). Deze maatregelen moeten 
worden onderzocht in combinatie met 
de nieuwe A2-entree en de maatregelen 
op de Spaklerweg. Bij vermindering van 
de groei volstaat de aanpassing van 
het kruispunt Verlengde Van Marwijk 
Kooijstraat – Spaklerweg (zieA21).

A24) Herinrichting kruispunt 
Hoogoorddreef-Holterbergweg
Dit kruispunt raakt zwaarder belast 
door de afsluiting van Hondsrugweg en 
Hoogoorddreef. Herinrichting is ook bij 
afname van de groei van het autoverkeer 
nodig. Voorzien is in een nieuwe inrichting 
en andere afstelling van de VRI. 

Verbetering afwikkeling evenementen-
verkeer
A25) Opstellen strategie afwikkeling 
evenementenverkeer en realisatie  
voorzieningen in Amstel III 
Er moet opnieuw een model worden 
bedacht waarbij het evenementenverkeer 
het gebied kan verlaten in de nieuwe 
situatie waar de Hoogoorddreef alleen 

nog is te gebruiken door de bus en 
er een Hondsrugpark is gerealiseerd. 
Behalve een dynamische afsluiting van 
de Hoogoorddreef onderzoeken we of 
de interne wegenstructuur van Amstel III 
is te gebruiken of om de Hondsrugweg 
als uitstroomroute te handhaven en het 
gebruik te beperken tot zeer specifieke 
situaties (calamiteiten, gelijktijdige 
uitstroom evenementen). 

Los van deze studie moeten de huidige 
mogelijkheden voor sturing van de 

Arena

A16

A17

A18

A7
A10

A14

A6

A12

A26

A25A24

A22

A13

A11

A15

A8

A20

A21

Legenda  (op de kaart)

A6

A7

A8

PoA Holendrecht, gebouwde voorziening

P+R/POA Gaasperplas, maaiveld

POA evenementen Ouderkerkerplas (reserve en 
tijdelijke opvang)

Uitbreiding PoA

A10 Inrichting Park+Bike hubs Holendrecht

A11 Inrichting Park+Bike hubs Stramanweg

Auto

A12 Park + bike hub Nieuwe Entree

A13

A15

A16

A17

A18

Inrichting Park+Bike hubs Overamstel

Extra Park + Bike hubs 

Aanpak kruispunt Stramanweg westzijde afrit

Verbetering kruispunten: Afrit Stramanweg 
oostzijde

Derde linksaffer Muntbergweg - A9 noord 
(richting Haarlem)

Verbreding Hessenbergweg

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A1

A2

A3

A4

A5

A9

A14

A27

A28

A29

Parkeren, normen in
invloedgebied metro

Harmoniseren tarieven en 
vergunningen parkeren 

Tegengaan vreemdparkeren 

Parkeren, normen in overige 
gebieden 

Verhoging kosten autogebruik

Herinrichting en circulatie Muntbergw.
 - Hessenbergweg - Laarderhoogtweg

Aanpak kruispunt Meibergweg- Tafelbergweg - 
op/afrit A2/A9

Aanpak kruispunt Spaklerweg- Verl v Marwijk 
Kooijstraat/ Blookerweg

Kruispunt Blookerweg/ oprit A10/Wenckebach-
straat

Herinrichting en circulatie omgeving
V Marwijk Kooijstraat Vd

Kruispunt Hoogoorddreef - Holterbergweg

Realisatie voorzieningen in Amstel III voor de 
afwikkeling evenementenverkeer
(uitgangspunt: calamiteitenroute Honds-rugpark)

Afwikkeling kiss+ride, groepsvervoer 
evenementengebied

Regie en organisatie bouwlogistiek 

Logistiek in transformtiegebieden

Evenementenlogistiek

Niet op de kaart

Maatregelenkaart Auto
Mobiliteitsplan Zuidoostflank

• Figuur B4.6: Automaatregelen in APBZ
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

verkeersstromen bij aanvang en einde 
van de evenementen worden behouden 
en verruimd. De regieorganisatie 
evenementenverkeer speelt hier een 
belangrijke rol in.

A26) Organisatie taxi, groepsvervoer en 
Kiss+Ride bij evenementen
Naast auto, OV en fiets komen 
evenementenbezoekers ook met 
touringcar (groeps- en georganiseerd 
vervoer), worden ze gehaald en gebracht 
(Kiss&Ride) of komen ze met reguliere 
of Uber- taxi’s. Een bijzondere groep 
touringcars is het risicovervoer, vaak in 
de vorm van konvooien van bussen van 
bezoekende voetbalsupporters.
Het Kiss+Ride-verkeer leidt tot veel 
zoekverkeer tot in het hart van het 
evenementengebied en tot gevaarlijke 
situaties bij het wegbrengen/ophalen 
van bezoekers op daarvoor ongeschikte 
plekken. Maatregel is om naast de ruimte 
voor touringcars ook de K&R-functie 
te concentreren op één plek: de Smart 
Mobility Hub. Dit moet samengaan met 
flankerende maatregelen om Kiss&Ride 
op de Stramanweg en de Entree tegen 
te gaan en de daar gereserveerde 
taxistandplaatsen beter beschikbaar te 
houden.

Voor het risicovervoer blijft de bestaande 
parkeerplaats bij de Stramanweg in 

gebruik. Om de konvooien gescheiden te 
houden van het uitstromend verkeer van 
de SMH moet er een aparte aansluiting 
komen op de Burgemeester Stramanweg.

Sturen van de logistieke stromen 
A27) Oprichten regieorganisatie  
bouwlogistiek
Een manager bouwlogistiek gaat 
zowel op strategisch niveau (planning 
bouwprojecten) als op dagelijkse basis 
(aansturen en reguleren stromen) de 
bouwlogistiek aansturen. 

Daarnaast vindt onderzoek plaats naar 
een specifieke opslag/overslagplaats 
voor bouwmateriaal en materieel voor 
alle bouwactiviteiten in de Zuidoostflank 
(bouwlogistieke hub). Momenteel worden 
er al twee locaties voor kleine bouwhubs 
onderzocht (Amstel III en Arenapoort - op 
het veld naast het Huis van de Toekomst).

A28) Logistiek in transformatiegebieden 
(afleverpunten en buurthubs)
Het aantal logistieke autobewegingen in 
de woongebieden groeit fors (gemiddeld 
5% per jaar). De oorzaak is de toename 
van het online winkelen en van het 
bezorgen van boodschappen. Vooral in 
de nieuwe woongebieden met hun hoge 
dichtheden gaat dit leiden tot overlast. 
Deze maatregel heeft als doel om het 
toenemend aantal voertuigen voor 

pakketbezorging te verminderen.  

Dit wordt gerealiseerd door het inrichten 
van afleverpunten in buurt- en wijkhubs 
(zie ook 4.1.4). In Amstel III kan hiermee 
een pilot worden gedraaid.

A29) Aansturing van de evenementenlo-
gistiek (regieorganisatie evenementen-
verkeer)
De trailers die gebruikt worden bij 
evenementen staan tijdens het evenement 
geparkeerd op de nieuwe trailerparking 
in de oksel van de Holterbergweg/
Stramanweg. De trailers rijden al tijdens de 
uitstroom van het evenement van en naar 
de laad- en losdocks bij Ziggodome, JC 
ArenA, UID en AFAS Live. Deze stromen 
dienen gemanaged te worden in een 
samenwerking tussen de regieorganisatie 
evenementenverkeer en de betreffende 
locatiemanagers. Het initiatief ligt bij de 
regieorganisatie.
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema
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• Figuur B4.7: Overzicht fysieke maatregelen Mobiliteitsprogramma Zuidoostflank.
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

5. Niet opgenomen maatregelen

Een aantal maatregelen, zoals die uit 
de diverse gesprekken met betrokken 
partijen naar voren zijn gekomen, is niet 
opgenomen in het mobiliteitsprogramma. 

Dit zijn maatregelen die een beperkt 
effect op de mobiliteitsdoelstellingen 
hebben maar wel om forse investeringen 
vragen. Soms zijn dit maatregelen die 
een ingreep in de infrastructuur betreffen 
maar uitsluitend als doel hebben om de 
leefbaarheid en ruimtelijke inpassing te 
verbeteren. Aangezien ze niet bijdragen 
aan mobiliteitsdoelen (bereikbaarheid, 
mobiliteitstransformatie), zijn ze niet 
meegenomen in het mobiliteitsplan. 

Het betreft de volgende maatregelen.

Directe N-Z-fietsroute door De Nieuwe 
Kern met spoortunnel 
Deze route vraagt veel investeringen 
en biedt weinig toegevoegde waarde 
ten opzichte van de bestaande route, 
die direct langs station Duivendrecht 
loopt. Vanuit sociale veiligheid 
is het concentreren van fiets- en 
voetgangersstromen (naar het station en 
doorgaand) beter.

Fietsroute Blookerweg - Entrada
Parallel aan de Blookerweg loopt 
een goede fietsroute tussen de Joop 
Geesinkweg en Van der Madeweg, met 
een onderdoorgang onder de A10. Ook 
voor de VRA staat deze route niet hoog 
op de prioriteitenlijst.

Langzaam verkeersonderdoorgang 
station Duivendrecht (DNK – 
Duivendrecht )
Deze maatregel betekent een sterke 
verbetering van de bereikbaarheid van het 
station Duivendrecht, De Nieuwe Kern en 
Duivendrecht (oude dorp), maar is tegelijk 
een zeer kostbare. Daarom is in het 
mobiliteitsplan voor een minder kostbaar 
alternatief gekozen: het verbeteren van  
de bestaande verbindingen. 

Recreatieve fietsverbinding tussen de 
Amstel en DNK
Het betreft het doortrekken van de 
geplande fietsroute van De Nieuwe 
Kern over de A2 naar de Amstel 
met een nieuwe brug over de rivier. 
Deze heeft bijna uitsluitend een 
recreatieve waarde en voegt weinig 
toe aan mobiliteitstransformatie en 
bereikbaarheid.

Recreatieve fietsverbinding Amstel III – 
Ouderkerkerplas 
Recreatieve fietsverbinding langs 
Duivendrechtsevaart
Voor beide verbindingen geldt dat door 
de uitsluitend recreatieve waarde geen 
verbetering van bereikbaarheid komt en 
geen extra mobiliteitstransitie kan worden 
bereikt.

Herinrichting Hoogoorddreef  
oost en west
Herinrichting Holterbergweg
Verlagen van enkele dreven in 
Gaasperdam 
Deze projecten hebben vooral als doel om 
de stedelijke kwaliteit te verbeteren en 
dragen niet bij aan mobiliteitsdoelen. 

Afwaarderen en verlagen van  
de Gooiseweg 
Deze maatregel is niet opgenomen, 
omdat de Gooiseweg als hoofdroute 
een groot deel van het verkeer moet 
opvangen. Uit modelberekeningen blijkt 
dat de verkeersdrukte ook bij knippen 
of afwaarderen op de delen nabij de 
aansluitingen A10 en A9 onverminderd 
hoog blijft en dat daarnaast problemen 
ontstaan op de Holterbergweg (s111). 
Afwaardering in de vorm van een 
lagere snelheid is wel mogelijk, maar de 
kruispunten moeten ongelijkvloers blijven. 
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4 Bijlage 4: Overzicht maatregelen per thema

Op langere termijn (na 2040) kan 
heroverweging plaatsvinden, afhankelijk 
van de omgevingsvisie.

Afwaarderen A2 tussen knooppunt 
Holendrecht en knooppunt Amstel
De maatregel valt buiten de scope van 
het mobiliteitsprogramma en wordt 
bestudeerd in de netwerkanalyse 
hoofdwegennet. Vooralsnog is de A2 voor 
de bereikbaarheid van de Zuidoostflank, 
en voor het bereiken van de gebieden die 
door de A10 worden ontsloten, van groot 
belang. Afwaardering kan mogelijk leiden 
tot een lagere snelheid en iets andere 
vormgeving, maar zal niet kunnen leiden 
tot vermindering van de capaciteit en het 
aantal rijstroken.

Realisatie Bijlmerring 
De maatregel betreft vooral een 
stedenbouwkundige ingreep bedoeld om 
een levendige boulevard te creëren, die 
de vier subcentra van de Bijlmer verbindt. 
Naast het verlagen van de dreven en het 
aanleggen van fietspaden is een van de 
middelen om die levendigheid te creëren 
het aanleggen van een ringtramlijn. 
Vervoerkundig is deze niet van waarde, 
bovendien vergt deze maatregel een zeer 
grote investering.

Extra metro-, tram- en buslijnen  
(tramlijn 19)
Op korte termijn wordt ingezet op het 
sluiten van de kleine ring en het verlengen 
van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. In de 
omgevingsvisie is de realisatie IJmeerlijn 
voorzien voor na 2040. Dan vindt ook een 
heroverweging plaats van de functie en 
vorm van de Gaasperplastak van de metro. 
Tramlijn 19 doortrekken naar de Bijlmer 
levert geen verbetering op van  
de vervoerskwaliteit op het HOV-netwerk. 
Daarvoor is de route naar het centrum van 
Amsterdam te lang. 

Metrohalte tussen Van der Madeweg en 
Spaklerweg
De voorgestelde metrohalte heeft een 
beperkt verzorgingsgebied en daardoor 
te weinig toegevoegde waarde. De 
ontwikkelgebieden die binnen het 
invloedsgebied liggen worden momenteel 
al goed bediend door de haltes Van der 
Madeweg, Overamstel en Spaklerweg.

P+R Overamstel en P+R Duivendrecht 
Deze locaties liggen ver binnen het 
stedelijk gebied. De stedelijke strategie is 
juist om het overstappen zo ver mogelijk 
buiten of aan de rand van de stad te laten 
plaatsvinden. 
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5 Bijlage 5: Urgentie en fasering

Bijlage 5: Urgentie  
en fasering
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5 Bijlage 5: Urgentie en fasering

Urgentie en fasering 

De noodzaak om bepaalde maatregelen 
uit te voeren en het moment waarop deze 
nodig zijn (het kantelpunt) is niet voor alle 
maatregelen gelijk. 

Omdat de toename van het verkeer en 
de knelpunten gelijke tred houdt met 
de ontwikkeling van de Zuidoostflank 
zijn niet alle ingrepen en maatregelen 
direct noodzakelijk. Als de groei van 
het autoverkeer beperkt blijft is een 
aantal maatregelen, die op langere 
termijn zijn voorzien niet noodzakelijk. 
We maken onderscheid tussen 
kortetermijnmaatregelen (nodig voor 
2025), middellangetermijnmaatregelen 
(nodig voor 2030) en maatregelen die 
op de lange termijn nodig (kunnen) zijn. 
De urgentie van een aantal maatregelen 
lichten we ook kort toe.

Korte termijn 

Werkgeversaanpak. De urgentie zit vooral 
bij de nieuwe bedrijven die te maken 
krijgen met parkeerbeperkingen. Door hen 
al vóór hun komst naar de Zuidoostflank 
te benaderen, kan de verhuizing worden 
aangegrepen om hun mobiliteitsgedrag 
blijvend te veranderen. 

Deelfietsenprogramma bij stations: 

dit hangt eveneens samen met de 
werkgeversbenadering en maakt het 
mogelijk OV ook voor verder weg gelegen 
werkbestemmingen te gebruiken.

Aansturing vastgoed- en deelplanont-
wik keling. Hiervoor moeten we kaders 
ontwerpen en op korte termijn een regie-
organisatie opzetten, omdat de ontwikkeling 
van deelgebieden snel gaat beginnen. 

MaaS, buurthubs en deelauto’s in de 
transformatiegebieden. Het succes van 
deze maatregelen hangt sterk af van het 
aanbieden van deze faciliteiten voordat 
programma is gerealiseerd, en ook van 
in hoeverre de vastgoedontwikkeling op 
deze faciliteiten wordt afgestemd.

Regie op parkeersturing en regie combi-
ticket verkoop bij evenementensituaties. 
Door parkeerregie en combitickets 
kan verkeer beter worden geleid naar 
beschikbare parkeergelegenheid. Omdat 
organisatie daarvan veel tijd vraagt en 
omdat er mogelijk een ingroeimodel 
moet ontstaan, moet dat zo snel mogelijk 
worden aangepakt.

Aanpak station Bijlmer ArenA, 
Hoogoorddreef/busstation. De urgentie 
zit hier vooral in de bestaande problemen 
(busstation) in combinatie met het laten 
rijden van de HOV-IJburg (2024) en de 

transitie naar emissieloos busvervoer 
(2025). De nieuwe fietsenstallingen 
zijn minder urgent, evenals de nieuwe 
opgangen naar het metroperron en de 
treinperrons. 

Fietsstructuur en verbindingen De 
Nieuwe Kern. Deze hangt samen met 
de ontwikkeling van De Nieuwe Kern 
(zwaartepunt periode 2025-2030). We 
stellen voor om de fietsstructuur eerder 
(rond 2025) al op orde te hebben, om 
daarmee de voorzieningen vóór de komst 
van de woningen en kantoren aan te 
kunnen bieden.

Completering tweerichtingenfietspad 
westzijde Spaklerweg en aanpassing VRI’s 
in samenhang met de ontwikkelingen in 
ABPZ en Overamstel.

Afsluiten voor autoverkeer van de tunnel 
Overzichtsweg. De urgentie ontstaat door 
de aanleg van de Amstelstroomlaan-oost. 
Na ingebruikname van deze verbinding 
zal het kruispunt Amstelstroomlaan – 
Spaklerweg mede door de realisatie van 
het programma in de omgeving, niet meer 
doorstromen. Ook de doorstroming op 
de rotonde Spaklerweg/Overzichtsweg 
neemt af doordat de fietsers hier voorrang 
hebben. Het autoverkeer blokkeert 
hierdoor het Julianaplein en belemmert  
de doorstroming van het OV.
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5 Bijlage 5: Urgentie en fasering

Evenementenstalling fietsen. Nodig 
vanuit de fietsstimulering en vanwege 
de komst van de SMH: dan vervallen een 
aantal parkeerplaatsen voor auto’s. 

Fietsoversteek Mr. Treublaan. De 
belangrijkste en meest gebruikte 
fietsroute voor de Zuidoostflank. De 
oversteekbaarheid van de Mr. Treublaan 
is momenteel al een aandachtspunt. 
Een studie naar de verbetering op 
korte termijn is nodig om de fiets als 
alternatief te kunnen promoten en de 
verkeersveiligheid te verbeteren.

Prioritering bus HOV-IJburg. Dit betreft 
de maatregelen op de Karspeldreef en 
Langboekdreef (2024). In de tijdelijke 
situatie is de doorstroming van de HOV 
nog met beperktere maatregelen te 
verbeteren: inbouw prioriteit bij VRI’s 
en aanleg enkele busopstelstroken op 
bestaande verharding.

Realisatie van de PoA Gaasperplas. Deze 
voorziening is nodig omdat met de komst 
van de Smart Mobility Hub er minder 
parkeerplaatsen voor evenementen 
komen. Parkeren op afstand vangt deze 
vraag op. Daarnaast is voor forensen 
een alternatief nodig vanwege het 
beperken van het autoparkeren rondom 
de metro- en treinstations. Dit alternatief 
moet op orde zijn voordat de grote 

projecten worden opgeleverd. Omdat het 
zwaartepunt van de groei plaatsvindt in 
ArenAPoort, De Nieuwe Kern en Amstel 
III ligt PoA Holendrecht (met een directe 
metroverbinding) meer voor de hand 
dan de eveneens voorziene PoA/P+R 
Gaasperplas.
De gebouwde voorziening van de 
PoA Holendrecht vraagt een hogere 
investering dan de maaiveldvoorziening bij 
Gaasperplas, maar voor evenementen kan 
gebruik worden gemaakt van de metro. 
Gaasperplas vraagt de inzet van een 
pendelbusvoorziening, daarnaast kan er 
mogelijk gebruik gemaakt worden van de 
HOV-IJburg.
 
Spreiding van evenementenverkeer naar 
tijd en plaats. Deze is deels afhankelijk 
van de verbeteringen van de OV-haltes en 
stations, en van een goed functionerende 
parkeersturing 

Parkeernormen en parkeertarieven. 
Het harmoniseren van parkeerregimes 
en implementeren van parkeernormen 
in de vastgoedontwikkelingen moet 
op korte termijn gebeuren omdat de 
ontwikkelingen vanaf 2020 worden 
gepland.

Aanpassen kruispunt Stramanweg – 
oprit/afrit A2 westzijde. Dit kruispunt 
is momenteel in de ochtendspits 

al overbelast en zal snel terugslag 
veroorzaken op de A2.

Aanpak van het kruispunt Tafelbergweg 
– Meibergdreef/afrit A2/A9. Dit 
is in de huidige situatie al een 
aandachtspunt en zal snel vastlopen. Het 
Paasheuvelweggebied ontwikkelt zich snel 
en ook de bereikbaarheid van het AMC is 
in het geding.

Extra opstelstroken afrit A10 noord/
Blookerweg. Deze opstelstroken laten 
het verkeer van en naar Van Marwijk 
Kooijstraat, Wenckebachweg en 
Spaklerweg beter doorstromen en zijn 
vanwege de snelle ontwikkeling van ABPZ/
Overamstel op korte termijn noodzakelijk. 

Regieorganisatie bouwlogistiek. 
Vanwege de snelle bouw in 
geconcentreerde gebieden (ArenAPoort, 
Overamstel) is de inrichting van deze 
organisatie op korte termijn nodig.

Middellange termijn

Op middellange termijn (richtjaar 2030) 
is een aantal maatregelen voorzien. Of 
deze maatregelen uitgevoerd moeten 
worden hangt af van de ontwikkelingen 
van het programma en van eventuele 
knelpunten. Monitoring vanuit het 
mobiliteitsprogramma is hier van belang.
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5 Bijlage 5: Urgentie en fasering

Nieuwe fietsenstalling Bijlmer ArenA. Op 
middellange termijn is deze nodig om de 
groei van het fietsverkeer te faciliteren. 

Ongelijkvloerse oversteek nieuwe entree 
A2. Mogelijk wordt de Nieuwe Entree van 
de A2 rond 2030 gerealiseerd. Omdat ook 
De Nieuwe Kern, Overamstel, Amsteloever 
en ABPZ dan tot ontwikkeling komen, 
is verbetering noodzakelijk van de 
oversteek van de drukke route richting 
Zuidas en verbetering van de aansluiting 
van deze route op de fietsroute Van der 
Madeweg – Joan Muyskenweg. Mocht de 
realisatie van de nieuwe entree A2 worden 
getemporiseerd dan schuift realisatie naar 
achteren in de tijd. 

Herinrichting Karspeldreef en 
Langboekdreef ten behoeve van de 
komst van de HOV-IJburg. Na realisatie 
van de knip Hoogoorddreef, de mogelijke 
aanleg van het Hondsrugpark en de eerste 
fase van Amstel III zijn de busbanen op de 
Karspeldreef en busopstelstroken op de 
Langboekdreef noodzakelijk.

De tweede POA-locatie omgeving 
Holendrecht. Rond 2030 zal de tweede 
locatie noodzakelijk zijn en wordt ook 
duidelijk wat de toekomst van de metrotak 
naar Gaasperdam is en of deze bijvoorbeeld 
een rechtstreekse verbinding naar Zuid of 
naar Amsterdam Centraal krijgt. 

Aanpassing kruispunt Hoogoorddreef – 
Holterbergweg. Door de ontwikkeling van 
Amstel III, ArenAPoort-west, de aanleg van 
het Hondsrugpark, de gewijzigde circulatie 
rond UID en de knip Hoogoorddreef 
neemt de druk op dit kruispunt en de 
Holterbergweg toe. Om ArenAPoort-
west en het noordelijk deel van Amstel III 
bereikbaar te houden is een aanpassing 
nodig.

Aanpassing kruispunt Stramanweg 
oprit A2-oost. Het kantelpunt ligt ergens 
rond 2030 vanwege de ontwikkeling van 
ArenAPoort (gereed), DNK (75% gereed) 
en Amstel III (50% gereed in 2030).

Aanleg derde opstelstrook 
Muntbergweg – oprit A9 noord en 
verdubbeling Hessenbergweg. Door 
de opstelstrook voor verkeer van de 
Holterbergweg en Muntbergweg-noord 
naar de noordelijke oprit A2 krijgt deze 
aansluiting meer capaciteit, die ten goede 
kan komen aan alle conflictrichtingen. Er 
is dan minder gevaar voor terugslag op 
de A9 en de Gaasperdammertunnel en 
voor terugslag op de Muntbergweg naar 
het kruispunt met de Laarderhoogtweg. 
Door de ontwikkeling van het 
Paasheuvelweggebied en Bullewijkgebied 
(beide Amstel III) ontstaat tussen 2025 en 
2030 de noodzaak om dit kruispunt aan te 
pakken. De Hessenbergweg vangt na 2035 

al het verkeer op vanuit Amstel III en zal 
door het wegvallen van de Holterbergweg 
drukker worden. Daarom is verdubbeling 
tot 2 x 2 rijstroken noodzakelijk.

Circulatie Holterbergweg – Munt-
berg weg – Laarderhoogtweg – 
Hessenbergweg. Een studie moet 
uitwijzen wat de beste oplossing is om 
de bereikbaarheid van dit deel van 
Amstel III te garanderen. Voorzien is een 
verdubbeling van de Hessenbergweg 
en ingrepen in de circulatie en inrichting 
van het kruispunt Laarderhoogtweg 
– Muntbergweg. Deze ingreep houdt 
verband met de groei van Amstel III en 
Bijlmer Centrum rondom de Karspeldreef.

Aanpassing circulatie en herinrichting 
kruispunten aansluiting A10 Blookerweg. 
Het betreft het oplossen van de 
knelpunten op de kruisingen Spaklerweg 
– Verlengde van Marwijk Kooijstraat, 
Blookerweg – Wenckebachweg (kruising 
in de bocht) en Blookerweg – op/
afrit A10/S111, noordzijde. Een studie 
moet uitwijzen of het aanpassen van 
de kruisingen voldoende lucht geeft 
of dat circulatiemaatregelen nodig zijn 
om verkeer beter te verdelen over de 
verschillende aansluitingen op de A10. 
Vanwege de groei van De Nieuwe Kern 
en Overamstel/ABPZ is rond 2030 een 
ingreep voorzien.
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5 Bijlage 5: Urgentie en fasering

Onderzoek uitstroomroute/
calamiteitenroute Hondsrugpark.  
Op middellange termijn is de aanleg  
van het Hondsrugpark voorzien.  
Ten behoeve van evenementenuitstroom 
en calamiteiten is mogelijk een extra route 
nodig naar het zuidoosten.  
Deze is nodig zodra de Hondsrugweg 
vervalt en de Hoogoorddreef wordt 
afgesloten. Een studie moet uitwijzen  
of een verharde weg door het park moet 
worden opgenomen, of dat andere routes 
en circulatie mogelijk zijn.
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6 Bijlage 6: Effectbeschrijving maatregelen
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6 Bijlage 6: Effectbeschrijving maatregelen

Effecten bij ongewijzigd beleid 
Zonder aanvullend beleid zoals het 
mobiliteitsprogramma groeit het aantal 
autoverplaatsingen in 2040 met 31% en 
blijft de auto verantwoordelijk voor de 
helft van het aantal verplaatsingen. 
De knelpunten in de doorstroming 
bij de aansluitingen van de 
Burgemeester Stramanweg op de A2 
en de Muntbergweg op de A9, die 
zich nu al openbaren, nemen toe en 
terugslag op de snelwegen leidt tot 
een veiligheidsprobleem. Ook op het 
hoofdwegennet in de Zuidoostflank 
ontstaan knelpunten in de doorstroming.
Het busstation Bijlmer ArenA wordt 
al op korte termijn te krap en minder 
goed bereikbaar. Bussen van de nieuwe 
HOV-IJburg ondervinden oponthoud door 
de groei van het autoverkeer. 
Voor de fors groeiende stroom fietsers 
neemt de barrièrewerking van de 
hoofdwegen toe: er ontstaan oversteek- 
en verkeersveiligheidsproblemen op 
de kruisingen van fietsroutes met het 
autoverkeer. Het toenemende autoverkeer 
veroorzaakt behalve geluidsbelasting en 
luchtverontreiniging ook extra druk op de 
openbare ruimte in de vorm van rijdende 
en parkerende voertuigen. Omdat de 
gebiedsontwikkeling veelal mogelijk wordt 
gemaakt door verdichting is er sowieso 
minder ruimte beschikbaar. •  Figuur B6.1: Ontwikkeling van de belasting van een aantal kruispunten in ochtend- en avondspits 2020 – 2040.  

(Bron: VMA, kantelpuntenonderzoek). Vervolg op volgende pagina.

Kruising van met 2020 
ochtend

2020 
avond

2025 
ochtend

20205 
avond

2030 
ochtend

2030 
avond

2035 
ochtend

2035 
avond

2040 
ochtend

2040 
avond 

Dollingadreef Daalwijkdreef 0,64 0,77 0,64 0,78 0,66 0,83 0,69 0,84 0,70 0,83

Meerkerkdreef Mijerhof 0,42 0,54 0,45 0,57 0,50 0,61 0,51 0,63 0,52 0,65

Reigersbosdreef Schoonhovendreef 0,21 0,32 0,22 0,32 0,26 0,38 0,28 0,40 0,30 0,42

Spaklerweg Verlengde J 
Muyskenweg

0,56 0,71 0,46 0,57 0,62 0,65 0,61 0,66 0,62 0,66

Holterbergweg Buitensingel 0,12 0,19 0,47 0,73 0,59 0,80 0,61 0,79 0,62 0,80

Spaklerweg Van Marwijk Kooij 0,70 0,74 0,68 0,74 0,75 0,76 0,80 0,78 0,84 0,79

Muntbergweg Gaasperdammerweg (Z) 0,64 0,52 0,65 0,56 0,62 0,61 0,63 0,62 0,66 0,63

Holterbegrweg Laaderhoogtweg 0,55 0,84 0,57 0,87 0,57 0,90 0,57 0,91 0,67 0,92

Hessenbergweg Karspeldreef 0,66 0,61 0,67 0,75 0,67 0,81 0,67 0,83 0,69 0,88

Holterbergweg Hessenbergweg 0,42 0,50 0,48 0,53 0,45 0,56 0,49 0,57 0,52 0,60

Haaksbergweg Hoogoorddreef 0,34 0,46 0,50 0,56 0,50 0,58 0,51 0,62 0,53 0,66

Stramanweg Fraijlemabrog (Arena) 0,30 0,35 0,29 0,37 0,28 0,39 0,28 0,40 0,28 0,40

Muntbergweg Meibergdreef 0,70 0,73 0,71 0,73 0,71 0,77 0,71 0,78 0,73 0,82

Meibergdreef Tafelbergweg 0,82 0,75 0,84 0,77 0,85 0,79 0,87 0,80 0,90 0,81

Holterbergweg De Entree 0,55 0,47 0,53 0,53 0,59 0,53 0,63 0,56 0,63 0,63

Hoogoorddreef Flierbosdreef 0,41 0,45 0,34 0,49 0,38 0,52 0,40 0,54 0,40 0,58

Stramanweg A2 (oostelijke kant) 0,75 0,69 0,74 0,72 0,78 0,74 0,79 0,75 0,77 0,78

Foppingadreef Hoogoorddreef 0,44 0,69 0,59 0,75 0,59 0,79 0,61 0,81 0,63 0,83

Gooiseweg Daalwijkdreef (W) 0,53 0,55 0,52 0,56 0,58 0,58 0,59 0,63 0,60 0,66

Gooiseweg Langbroekdreef 0,52 0,62 0,58 0,62 0,62 0,68 0,65 0,69 0,65 0,69

Stramanweg A2 (westelijke kant) 0,96 0,87 0,99 0,88 1,02 0,90 1,03 0,93 1,07 0,97

Kromwijkdreef Loosdrechtdreef 0,35 0,57 0,53 0,56 0,42 0,64 0,43 0,66 0,45 0,68

Holterbergweg Stramanweg 0,64 0,43 0,63 0,51 0,67 0,56 0,69 0,57 0,67 0,64

Gooiseweg A10 (noordelijke kant) 0,63 0,66 0,65 0,72 0,75 0,74 0,77 0,76 0,78 0,79

Gooiseweg A10 (noordelijke kant) 0,51 0,60 0,54 0,63 0,65 0,67 0,69 0,69 0,72 0,70

Van der Madeweg Diemerdreef S112 0,66 0,77 0,69 0,81 0,78 0,86 0,79 0,87 0,79 0,89

Hoogoorddreef Hondsrugweg 0,57 0,71 0,60 0,80 0,62 0,82 0,63 0,83 0,66 0,84

Holterbergweg De Passage 0,18 0,30 0,17 0,24 0,27 0,33 0,27 0,33 0,27 0,33

Van Marwijk Kooij J, Blookerweg 0,48 0,72 0,47 0,74 0,53 0,77 0,61 0,78 0,62 0,79
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6 Bijlage 6: Effectbeschrijving maatregelen

De bereikbaarheid en de leefbaarheid van 
de Zuidoostflank nemen af door de groei 
van het autoverkeer. 

De vermindering van bereikbaarheid en 
leefbaarheid en de groei van het aantal 
knelpunten is een geleidelijk proces en 
vindt deels zijn oorzaak in autonome 
factoren en deels in de groei als gevolg 
van de gebiedsontwikkeling. Omdat 
beide factoren zich geleidelijk in de tijd 
voltrekken zijn er geen kantelpunten: 
direct aanwijsbare momenten waarop 
bepaalde maatregelen nodig zijn. Ook 
zonder gebiedsontwikkeling zullen 
bijvoorbeeld de aansluitingen op de A2, 
A9 en A10 zwaarder belast worden als 
gevolg van de autonome groei en zal de 
doorstroming daar verslechteren. 
In figuur B6.1 is te zien dat de 
ontwikkeling van knelpunten in het 
gebied ook op verschillende momenten 
plaatsvindt. Bij een belastinggraad >1 
ontstaat file.

Kruising van met 2020 
ochtend

2020 
avond

2025 
ochtend

20205 
avond

2030 
ochtend

2030 
avond

2035 
ochtend

2035 
avond

2040 
ochtend

2040 
avond 

Provinciale weg Loosdrechtdreef 1,04 1,09 0,99 1,03 0,92 1,04 0,92 1,05 0,90 1,06

Daalwijkdreef Bergwijkdreef 0,41 0,38 0,41 0,39 0,46 0,43 0,47 0,44 0,48 0,45

Spaklerweg Van der Madeweg 0,44 0,53 0,48 0,51 0,56 0,65 0,60 0,68 0,60 0,68

Muntbergweg Gaasperdammerweg (N) 0,70 0,69 0,74 0,72 0,90 0,74 0,92 0,75 0,96 0,79

Holterbergweg Bijlmerdreef 0,62 0,59 0,61 0,66 0,61 0,70 0,62 0,70 0,65 0,74

De Loper Stramanweg 0,25 0,87 0,41 0,90 0,47 0,91 0,47 0,92 0,56 0,93

Holterbergweg Stramanweg 0,25 0,56 0,29 0,60 0,37 0,67 0,37 0,68 0,40 0,70

Karspeldreef Huntumdreef 0,43 0,65 0,48 0,72 0,60 0,77 0,61 0,79 0,64 0,82

Karspeldreef Foppingadreef 0,38 0,55 0,44 0,62 0,59 0,64 0,62 0,65 0,60 0,69

Karspeldreef Flierbosdreef 0,52 0,72 0,52 0,77 0,64 0,80 0,65 0,81 0,67 0,83

Bijlmerdreef Flierbosdreef 0,52 0,65 0,51 0,69 0,55 0,72 0,55 0,72 0,56 0,74

Gooiseweg Daalwijkdreef (O) 0,46 0,46 0,49 0,50 0,54 0,54 0,57 0,57 0,60 0,59

J, Blookerweg A10 oprit nz 0,57 0,70 0,56 0,71 0,60 0,76 0,65 0,78 0,64 0,79

Gooiseweg A10 (zuidelijke kant) 0,66 0,80 0,68 0,81 0,76 0,83 0,77 0,84 0,78 0,83

Gooiseweg A10 (zuidelijke kant) 0,56 0,84 0,60 0,85 0,73 0,87 0,76 0,88 0,78 0,88

Meibergdreef Meibergdreef 0,09 0,15 0,08 0,15 0,08 0,16 0,08 0,16 0,08 0,16

Holterbergweg Stramanweg 0,48 0,50 0,48 0,55 0,54 0,57 0,56 0,61 0,58 0,67

Valburgdreef Wageningendreef 0,16 0,23 0,17 0,24 0,18 0,25 0,20 0,28 0,20 0,29

Meerkerkdreef Reigersbosdreef 0,25 0,32 0,26 0,33 0,33 0,39 0,34 0,40 0,35 0,42

Valburgdreef Meerkerkdreef 0,42 0,45 0,43 0,46 0,48 0,51 0,51 0,55 0,51 0,60

Joop Geesinkweg Geriit van den Boschpad 0,30 0,25 0,29 0,26 0,33 0,29 0,35 0,36 0,29 0,36

Spaklerweg Overzichtsweg 0,42 0,44 0,74 0,75 0,90 0,83 0,92 0,86 0,54 0,90

Gooiseweg Karspeldreef 0,62 0,64 0,65 0,69 0,68 0,74 0,69 0,77 0,73 0,79

Gooiseweg Karspeldreef 0,52 0,69 0,58 0,70 0,68 0,75 0,69 0,77 0,73 0,78

Spaklerweg Amstelstroomlaan 0,28 0,33 0,77 0,79 0,83 0,82 0,83 0,83 0,85 0,82

Bijlmerdreef Gooiseweg (W) 0,66 0,76 0,65 0,82 0,68 0,84 0,68 0,85 0,69 0,86

Bijlmerdreef Gooiseweg (O) 0,55 0,64 0,56 0,66 0,65 0,71 0,67 0,72 0,67 0,72

Bijlmerdreef Groesbeerkdreef 0,25 0,27 0,22 0,27 0,24 0,28 0,24 0,30 0,23 0,27

Bijlmerdreef Elsrijkdreef 0,19 0,21 0,17 0,21 0,18 0,22 0,18 0,23 0,18 0,22

Diemerdreef Gooiseweg 0,21 0,35 0,25 0,40 0,28 0,48 0,33 0,50 0,37 0,50

Loosdrechtdreef oprit Gooiseweg 0,68 0,68 0,72 0,69 0,68 0,73 0,69 0,75 0,70 0,76

Gooiseweg Langbroekdreef (N) 0,86 0,85 0,89 0,86 0,95 0,86 0,98 0,87 0,99 0,88

Gooiseweg Langbroekdreef (Z) 0,63 0,85 0,70 0,88 0,73 0,89 0,74 0,89 0,74 0,91
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6 Bijlage 6: Effectbeschrijving maatregelen

Met behulp van het Verkeersmodel 
Amsterdam (VMA) zijn de effecten van 
het Mobiliteitsprogramma Zuidoostflank 
gekwantificeerd (scenario 15% groei).

De vermindering van het 
autoverkeer is het resultaat van de 
parkeermaatregelen (lage parkeernorm 
in transformatiegebieden bij OV-haltes 
en parkeerduurbeperking voor 
gebiedsvreemd verkeer) en de verbetering 
van de infrastructuur, voor auto, fiets 
en OV. De parkeermaatregelen zijn 
daarbij verantwoordelijk voor het 
leeuwendeel van het effect en beperken 
de groei van het autoverkeer tot 20%. 
De verbetering van fiets en OV draagt 
als zelfstandige maatregel maar weinig 
bij aan de verschuiving in de modal split 
(1-2% minder groei van het autoverkeer). 
Maatregelen voor de fiets en het OV zijn 
echter wel randvoorwaardelijk om de 

transitie te kunnen bereiken.
Het effect van stimuleringsacties, 
wayfinding, verbetering sociale veiligheid, 
werkgeversaanpak en overige maatregelen 
die sturen op een ander mobiliteitsgedrag 
is niet met het verkeersmodel te 
berekenen. Uit andere voorbeelden is 
bekend dat nog een afname van 5-10% 
van de groei van het autoverkeer kan 
worden verwacht. Een aanzienlijk effect 
(een afname van 10% autoverkeer) kan 
worden verwacht door het stimuleren 
van thuiswerken, dat door de recente 
ontwikkelingen veel vaker gebeurt. 

Bij een verdere toepassing van 
parkeermaatregelen en het prijsinstrument 
is een nulgroei van het autoverkeer 
te bereiken. Als fiets en OV dan de 
wegvallende autoverplaatsingen 
opvangen, groeit het aantal verplaatsingen 
met het OV met zo’n 80% en het aantal 
fietsers met 145%.

Effecten mobiliteitsprogramma 

2020 (huidig) 2040 (autonoom) 2040 (scenario 15% groei) 2040 (scenario nulgroei)

Aantal Modal split Aantal Groei Modal split Aantal Groei Modal split Aantal Groei Modal split

Auto 299.582 56% 393.371 31% 50% 344.519 15% 44% 299.582 0% 38%

OV 151.731 28% 226.646 49% 29% 250.643 65% 32% 272.716 80% 35%

Fiets 86.443 16% 164.038 90% 21% 188.893 119% 24% 211.757 145% 27%

• Figuur B6.2: aantallen verplaatsingen en verdeling in verschillende scenario’s
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6 Bijlage 6: Effectbeschrijving maatregelen

Knelpunten en oplossend 
vermogen van de pakketten

In figuur B6.3 en B6.4 zijn de knelpunten 
voor de doorstroming van het autoverkeer 
weergegeven respectievelijk voor de 
situatie in 2040 zonder maatregelen (de 
referentie) en in 2040 met parkeer- en 
circulatiemaatregelen. 

In figuur B6.4 is het effect van 
de gedragsmaatregelen nog niet 
meegenomen; dit zal tot een verdere 
afname van gesignaleerde knelpunten 
leiden.
Te zien is dat de belangrijkste knelpunten 
(rood) nu aandachtspunten (oranje) zijn. 
Overblijvende knelpunten zijn:
1.  De westelijke op-/afrit A2 Stramanweg
2.  De noordelijke op/-afrit A10 

Blookerweg en het kruispunt 
Spaklerweg – Verlengde Van Marwijk 
Kooijstraat

3.  De aansluiting A9/A2 – Tafelbergweg/
Meibergdreef

4.  De kruising Laarderhoogtweg – 
Muntbergweg

5.  De kruising Hoogoorddreef – 
Holterbergweg (de afsluiting 
Holterbergweg en het vervallen van de 
Hondsrugweg zorgen ervoor dat hier 
overbelasting ontstaat).

Op deze kruispunten is uitbreiding van  
het aantal opstelstroken (1-4) en 
herinrichting (5) voorzien als maatregel.  
De effecten daarvan zijn in de 
bovenstaande figuren niet meegenomen, 
maar zullen leiden tot een betere 
doorstroming. De bereikbaarheid voor 
autoverkeer is dan vergelijkbaar met 
het niveau van 2020. Als de groei van 
het autoverkeer niet verder kan worden 
beperkt dan 15%, dan is er mogelijk 
ook nog een structurele ingreep nodig 
in de omgeving van de afrit A10 en A9. 
Hier zijn oplossingen in de vorm van het 
doortrekken van wegen (Blookerweg, 
Lemelerbergweg) of een andere circulatie 
mogelijk.

Het belangrijkste knelpunt voor het 
OV betreft vooral de inrichting en 
overstapmogelijkheden op station 
Amsterdam Bijlmer ArenA. Dit knelpunt 
wordt door de afsluiting van de 
Hoogoorddreef, de uitbreiding van 
het busstation, de aanleg van het extra 
stijgpunt en de extra fietsenstallingen 
opgelost. Verder zijn in de Zuidoostflank 
de aanleg van busstroken en 
opstelstroken voorzien ten behoeve van 
de HOV-IJburg. Hierdoor en door de 
stallingsvoorzieningen en deelfietsen 
neemt de bereikbaarheid met het OV 
sterk toe. De capaciteit van metro en 
trein is respectievelijk door de inzet van 

Indicatie knelpunten 2040 met Entree, Beleidsrijk na optimalisatie
Verkeersmodel gemeente Amsterdam VMA3.0

190555 
2020-06-30 
Gemeente Amsterdam

• Figuur B6.3: Knelpunten verkeersafwikkeling 2040 referentie

• Figuur B6.4: Knelpunten verkeersafwikkeling 2040, mobiliteitsprogramma
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6 Bijlage 6: Effectbeschrijving maatregelen

nieuw materieel en een structuurwijziging 
van het netwerk en hogere frequenties 
fors toegenomen. Voor een verdere 
groei van het OV zijn ook nieuwe 
HOV-verbindingen nodig en is uitbreiding 
van spoorinfrastructuur een voorwaarde. 
Specifiek voor de metro is voorzien 
dat het sluiten van de kleine ring en de 
ontvlechting van het netwerk op termijn 
voldoende capaciteit bieden om ook de 
groei op te vangen bij nulgroei van het 
autoverkeer. 

De oversteekbaarheid van auto-
infrastructuur voor de fiets verbetert sterk 
door de afsluiting van de Hoogoorddreef 
en van de tunnel Overzichtsweg voor 
autoverkeer, de oversteek Mr. Treublaan 
en de ongelijkvloerse kruising en 
aansluiting bij de Nieuwe Entree A2. 
Mede door de programma’s verbetering 
sociale veiligheid en wayfinding neemt 
de bereikbaarheid met de fiets toe. De 
capaciteit van de fietsenstallingen bij de 
metro- en treinstations groeit evenredig 
met de toename van het fietsverkeer. 

De leefbaarheid (overlast) gerelateerd 
aan mobiliteit van de Zuidoostflank blijft 
ondanks de toegenomen verkeersdrukte 
globaal op het niveau van 2020. Lokaal 
verbetert de situatie sterk op de 
Spaklerweg, de Hoogoorddreef, de 
Hondsrugweg (die in 2040 is omgebouwd 

tot park) en op het stuk Holterbergweg 
tussen de A10 en de Burgemeester 
Stramanweg (voornamelijk als gevolg van 
de Nieuwe Entree A2). Bij een beperkte 
groei van het autoverkeer (overall 15%) 
neemt op een aantal hoofdwegen in het 
westelijk deel van het plangebied de 
intensiteit toe met gemiddeld 25%. Aan 
de randen van de transformatiegebieden 
zijn de toenames hoger (40-45%), maar 
daar is de invloed op de leefbaarheid 
minder. Dit speelt met name op de 
Holterbergweg (Hoogoorddreef 
– Burgemeester Stramanweg) en 
Muntbergweg. In het oostelijk deel is  
de toename beperkt.

Bij nulgroei (overall) zijn op de 
bovengenoemde wegen ook nog 
toenames te zien, maar zijn deze lager. 
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7 Bijlage 7: Parkeeradvies Zuidoostflank

Bijlage 7: 
Parkeeradvies 
Zuidoostflank

7

Parkeeradviezen (auto) t.b.v. Mobiliteitsplan 
Zuidoostflank

7 augustus 2020 
V&OR K&K Team Parkeerbeleid
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7 Bijlage 7: Parkeeradvies Zuidoostflank

Deze notitie is het inhoudelijk advies 
vanuit de discipline parkeren aan de 
projectgroep van het mobiliteitsplan. In 
deze notitie worden voorstellen gedaan 
op het gebied van parkeren met als doel 
de automobiliteit in het gebied af te 
stemmen op de nieuwe situatie. 
Daarnaast worden de gebieden ook 
beschreven vanuit parkeerperspectief nu 
en in de toekomst.

Het parkeren rondom evenementen is 
een belangrijk onderwerp in dit gebied 
en heeft een eigen parkeerdynamiek. 
De dynamiek rondom evenementen 
in het Arenapoortgebied verschillen 
wezenlijk van de dynamiek bij 
gebiedsontwikkelingen en in de 
woonwijken. Ook over het parkeren 

rondom evenementen wordt een advies 
gegeven.

De gebiedsontwikkeling in de Zuidoostflank 
kent veel meer aspecten dan enkel 
parkeren. De hier gegeven adviezen zijn 
bedoeld om opties te geven voor het 
mobiliteitsplan. Het is aan het projectteam 
Mobiliteitsplan ZOF om te bepalen of, en 
zo ja welke, adviezen zij wil overnemen. 

Deze notitie richt zich vooral op de 
gebiedsontwikkelingen in de ZOF en 
dus de nieuwe functies die worden 
toegevoegd. Parkeernormen gelden 
uitsluitend voor deze nieuwe functies. 
Daarbij wordt de Nota Parkeernormen 
auto uit 2017 gehanteerd.
De reeds bestaande parkeercapaciteit in 

het gebied wordt als gegeven beschouwd. 
Wanneer dit openbare parkeercapaciteit 
betreft wordt wel gekeken of deze 
capaciteit ingezet kan worden om (een 
deel van) de parkeervraag van de nieuwe 
functies op te vangen. Voor de bestaande 
parkeercapaciteit in privaat eigendom 
geldt dat het aan de eigenaar is hoe hij 
hier mee om wil gaan. 

In dit advies worden de volgende 
definities gebruikt:
Openbare parkeerplaats: dit is een 
parkeerplaats op straat;
Openbare parkeergarage: dit is een 
parkeergarage waarbij elke automobilist 
naar binnen kan rijden;
Stallingsparkeerplaats bij woningen, 
bedrijven, voorzieningen en kantoren: dit 
is een parkeerplaats op eigen terrein die 
gemaakt is ten behoeve van de functie. 
Dit kan in een parkeergarage zijn maar 
kan ook op eigen terrein op maaiveld zijn. 
Om van deze plekken gebruik te kunnen 
maken moet de parkeerder toegang 
krijgen. Voor bewoners en werknemers 
werkt dit door registratie vooraf. 
Bezoekers worden door de receptie 
toegang verleend. 
Sommige van deze stallingsparkeer-
plaatsen zijn tijdens openingstijden van de 
functie vrij toegankelijk, voorbeelden zijn 
de Praxis en de Ikea. De parkeerplaatsen 
op eigen terrein zijn gemaakt ten behoeve 

Inleiding

De Zuidoostflank (ZOF) omvat delen van Amsterdam Oost, Amsterdam 
Zuidoost en delen van de gemeente Ouder-Amstel. In dit parkeeradvies 
wordt ook ingegaan op delen van Diemen (Bergwijkpark Noord en Zuid, het 
huidige Holland Park). In dit gebied wordt de komende jaren veel ontwik-
keld. Het gaat o.a. om grote aantallen woningen (ca. 50.000 tot 2020). 
Hiermee groeit het inwoneraantal van de Zuidoostflank naar zo’n 200.000 
inwoners, qua omvang vergelijkbaar met een grotere stad zoals Almere. 
De te ontwikkelen gebieden zijn nu nog voornamelijk monotone werk 
en kantoorgebieden. Om de mobiliteitseffecten van de groei in kaart te 
brengen wordt er een Mobiliteitsplan Zuidoostflank opgesteld. In dit plan 
worden voorstellen gedaan om de bereikbaarheid van het gebied te garan-
deren. Parkeren is een onderdeel van de mobiliteit.
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7 Bijlage 7: Parkeeradvies Zuidoostflank

van de functie maar (voorlopig) door elke 
automobilist vrij te gebruiken. 

Leeswijzer

De Zuidoostflank is onderverdeeld in de 
volgende samengangende deelgebieden: 
Deelgebied I (Oveamstel met o.a. 
Amstelkwartier)
Deelgebied II (Werkstad Overamstel,  
De Nieuwe Kern, gem. Ouder-Amstel)
Deelgebied III (o.a. Arenagebied,  
Amstel III gebied)
Deelgebied IV (o.a. D-buurt,  
Amsterdamse Poort, H-Buurt) 
Deelgebied V (o.a. E, G, K-Buurt en 
Gaasperdam) 
Advies Deelgebied VI (Bergwijkpark Noord 
en Zuid, gem. Diemen)

Voor elk van de vijf deelgebieden is een 
inventarisatie gemaakt van de bestaande 
en verwachte parkeersituatie en is een 
integraal parkeeradvies opgesteld. 
Daarnaast is een advies over de te 
volgen beleidslijn voor de gemeentelijke 
parkeergarages en P+R opgesteld 
en voor de parkeercapaciteit tijdens 
evenementen 

Het parkeeradvies bevat een aantal 
bijlagen (hier niet opgenomen):
•  Beschrijvingen van de huidige situatie 

parkeren en de ontwikkelingen per 
deelgebied.

•  Een inventarisatie van de 
gemeentelijke parkeergarages 

•  De totale parkeercapaciteit in de 
zuidoostflank 

•  De thans vigerende Nota 
Parkeernormen 2017 

De deelgebieden

In onderstaande afbeelding zijn de (deel)
gebieden te zien in de ZOF. Een aantal 
gebieden ontbreekt op de kaart te weten 
Weespertrekvaart, Entradagebied (beide 
gemeente Ouder-Amstel) en Diemen Zuid 
Bergwijkpark Noord (Holland Park) en Zuid 
(beide gemeente Diemen).
Hierna worden de parkeeradviezen 
gegeven per deelgebied.  
De parkeeradviezen zouden met de 
huidige kennis voldoende moeten zijn om 
vanuit de bouwsteen parkeren het gebied 
bereikbaar te houden. Uiteraard is het 
van belang dat de overige bouwstenen 
aansluiten op de keuzes. Het OV zal 
bijvoorbeeld een groot deel van de 
mobiliteitsvraag moeten opvangen als 
minder op de auto en parkeren wordt 
ingezet.

Parkeerconcepten ZOF/Bijlmer/Amstel III
De deelgebieden in de ZOF zijn met een 
bepaald parkeerconcept aangelegd. Hier 
wordt kort op ingegaan. Onderstaande 
afbeelding laat zien dat de ZOF is 
ontworpen en aangelegd in de tijd dat 
de auto opkwam. Dat is ook te zien in de 
inrichting van de ZOF.
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Parkeerconcept werkgebieden (van 
Overamstel tm AMC, Amstel I tm  
Amstel III)
Het parkeerconcept in dit gebied is 
in de basis parkeren op eigen terrein. 
In de OR zijn slecht zeer sporadisch 
parkeerplekken te vinden. Dit staat 
ook zo in het bestemmingsplannen. De 
meeste parkeerplekken in de OR zijn 
op het grondgebied van Ouder-Amstel 
te vinden. Onlangs heeft de gemeente 
Amsterdam ook parkeerplaatsen in de 
OR toegevoegd in de gebieden langs 
de A2 (Werkerf I tm III). De gebieden die 
worden getransformeerd behouden dit 
concept, de totale parkeervraag moet 
dus op eigen terrein worden opgelost. 
Grondeigenaren/ontwikkelaars kunnen 
daarbij samenwerken, zodat niet op 
iedere kavel een parkeergarage wordt 
ontwikkeld. Hierdoor kunnen centrale 
parkeergarages (hubs) ontstaan.

Parkeerconcept Bijlmer (E, G, K-Buurt)
De Bijlmer was oorspronkelijk ontworpen 
voor de auto. Het parkeerconcept van 
de Bijlmer was parkeren in p-garages en 
het maaiveld autovrij. De p-garages zijn 
te bereiken via de hoge dreven (50 km 
regime, voorheen zelfs 70 km regime). 
Het concept was dus parkeren op afstand, 
iets wat nu ook weer opduikt in de vorm 
van de zg. hub. De p-garages in de 
Bijlmer konden worden gezien als de 

voorloper van de huidige hub ideeen. De 
p-garages in de Bijlmer zijn echter bijna 
allemaal gesloopt of worden gesloopt of 
zijn niet in eigendom van de gemeente. 
Bij de Nellestein flats en Groenhoven/
Gouden Leeuw is dit concept nog 
duidelijk zichtbaar. Op termijn (ca 5 jaar) 
zullen de p-garages bij Groenhoven en 
Gouden Leeuw worden gesloopt (slechte 
bouwstaat) en bij Nellestein is er veel 
discussie om op maaiveld auto’s toe te 
laten en te laten parkeren, terwijl de 
p-garages waarschijnlijk overcapaciteit 
hebben.

Parkeerconcept Gaasperdam
Het parkeerconcept in Gaasperdam is 
hybride, met veelal parkeren in de OR, 
deels op eigen terrein (in gezamenlijke 
p-garages of individueel op de oprit). 
Waar het om parkeerplaatsen in OR gaat 
zijn dit parkeervelden/pockets op afstand 
van de woning of in traditionele straten.
Gaasperdam bestaat uit de wijken 
Holendrecht, Reigersbos, Gein en 
Nellestein.
In het gebied functioneren vijf (kleine) 
blauwe zones bij de winkelcentra al jaren 
naar tevredenheid van bewoners en 
winkeliers.
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•  parkeergarage Kempering klaar voor de sloop, de flat is al jaren geleden gesloopt  
en vervangen door laagbouw, parkeren vindt plaats op maaiveld

• Parkeren winkelcentrum Reigersbos
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Adviezen per Deelgebied

Advies Deelgebied I

Deelgebied I bestaat uit gebieden 1 tm 8 en betreft gebiedsontwikkeling Overamstel met o.a. Amstelkwartier 
(gebied 3) en A2 zone (gebied 8).

Advies 1
Zorg voor een eenduidig parkeerregime dwz logisch parkeertarief (€ 3,50 per uur) en logische 
tariefgebieden op het moment dat de deelgebieden grotendeels getransformeerd zijn van werkgebied naar 
woonwerkgebied. Met een dergelijk tarief op straat zal het gebied niet aantrekkelijk zijn voor bezoekers van 
evenementen in de Arenapoort West.

Advies 2
Wijzig de uitgifte van parkeervergunningen voor bedrijven van 1 vergunning per 5 werknemers naar 1 
vergunning per 10 werknemers op het moment dat de deelgebieden grotendeels getransformeerd zijn van 
werkgebied naar woonwerkgebied.

Advies 3
Verander de omgeving van metrostation Spaklerweg en van metrostation Overamstel van een B-locatie in  
een A-locatie. Omgeving Amstelstation is al A locatie.

Toelichting
Deelgebied I was van oorsprong een monotoon werkgebied. Dit verandert echter in hoog tempo of is al 
verandert in een gemengd stedelijk gebied met duizenden woningen, waar het parkeren op eigen terrein 
plaatsvindt. De omgeving van Overamstel sluit qua stedelijkheid aan op het gebied rondom het Amstelstation. 
Deelgebied I is dankzij de stations Spaklerweg, Overamstel en Amstel zeer goed bereikbaar met de trein, 
metro, bus en tram. Het aanwijzen van een gebied als A-locatie heeft tot gevolg dat nieuwe kantoren in 
het gebied de helft minder parkeerplekken op eigen terrein mogen maken dan bij een B-locatie. In zowel 
A-locaties als B-locaties staat het de ontwikkelaar vrij om geen parkeerplaatsen op eigen terrein te maken. 
Voor woningen betekent het aanwijzen tot A-locatie dat voor vrijesectorwoningen geen verplichting meer 
bestaat tot het maken van parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor alle nieuwbouw geldt dat bewoners er 
werknemers niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning op straat. Voor kantoren in dit gebied 
hanteert Ouder-Amstel al een parkeernorm die overeenkomt met een A-locatie. De omvang van het gebied 
wat van B-locatie naar A-locatie verandert moet nog worden bepaald. Hierbij valt te denken aan een 
loopafstand van 400 meter rondom het metrostation. 
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Advies Deelgebied II

Dit deelgebied bestaat uit Amstel Business Park Zuid (Werkstad Overamstel) en De Nieuwe Kern. Beide 
gebieden liggen in de gemeente Ouder-Amstel. Ook de gebieden Weespertrekvaart en Entrada gebied 
behoren tot deelgebied II en liggen in de gemeente Ouder-Amstel.

Advies 1
Zorg voor een eenduidig parkeerregime dwz logisch parkeertarief en logische tariefgebieden, die aansluiten 
op deelgebied I. Het parkeertarief op straat moet worden afgestemd met het parkeertarief zoals dit geldt in 
de Arenapoort West zodat bezoekers van evenementen niet naar dit gebied zullen uitwijken. 

Advies 2
Behandel de omgeving van de stations Duivendrecht en van der Madeweg als A locatie.

Toelichting
Deelgebied II was van oorsprong hoofdzakelijk een monotoon werkgebied. De gemeente Ouder-Amstel gaat 
het gebied transformeren met woningen en andere functies. De werkfunctie blijft een belangrijk onderdeel. 
De wijk wordt hoogstwaarschijnlijk autoluw of zelfs deels autovrij en het parkeren vindt plaats op eigen terrein. 
Daarmee sluit het in het noorden aan op deelgebied I en in het zuiden op deelgebied III. Het past ook bij 
het mobiliteitsprofiel van het gebied dat goed bereikbaar is per OV door de NS/metrostation Duivendrecht 
en de metrostations Overamstel en van der Madeweg. De gemeente Ouder-Amstel wenst ook een extra 
metrostation tussen Spaklerweg en van der Madeweg om het gebied per OV nog toegankelijker te maken. 
Het gebied ten noorden van de spoorlijn tussen Station RAI en Duivendrecht is al betaald parkeren. Het 
gebied ten zuiden van deze spoorlijn niet.

•  De Nieuwe Kern in vogelvlucht, linksonder NS Station Duivendrecht met spoorlijnen 
richting Zuidas (rechts midden) en CS (rechts onder). Linksboven is bestaand kantoorpand 
van Endemol te zien en rechtsboven de volkstuinen.

61

M
o

b
iliteitsp

lan Z
uid

o
o

stflank B
ijlag

enrap
p

o
rt



7 Bijlage 7: Parkeeradvies Zuidoostflank

Advies Deelgebied III

Dit deelgebied betreft het Arenagebied (gebied 15), Werkerf III (gebied 16), Amstel III gebied (gebied 18/19), 
Paashuvelweggebied (gebied 21), Werkerf I en II (niet ingetekend) en het AMC gebied/Medical Business Park 
(gebied 22)

Advies 1
Verander de omgeving van metrostations Strandvliet, Bullewijk en Holendrecht van een B-locatie in een 
A-locatie.

Advies 2
Introduceer betaald parkeren voor de parkeerplaatsen in de openbare ruimte (gebied 16 Werkerf III) als deze 
in de definitieve situatie blijven bestaan.

Toelichting
Deelgebied III was van oorsprong hoofdzakelijk een monotoon kantoren en werkgebied. Dit verandert 
echter in hoog tempo in een gemengd stedelijk gebied met duizenden woningen, grote evenementen, 
uitgaansfuncties, vele (hoofd)kantoren en overig stedelijke functies. Het parkeren vindt hoofdzakelijk op 
eigen terrein plaats. Werkerf I, II en III zullen werkgebieden/bedrijventerreinen blijven. De gemeente heeft in 
deelgebied III nauwelijks grondposities. In Werkerf III worden op korte termijn parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte aangelegd, terwijl het uitgangspunt in het bestemmingsplan parkeren op eigen terrein is. Zo is het 
gebied in feite ook ingericht. De openbare parkeerplaatsen conflicteren met het parkeren voor evenementen 
parkeren, want de parkeerplaatsen op straat zijn nu gratis en het parkeren voor evenementen is betaald (in 
parkeergarages en op parkeerterreinen).

•  Impressie van het getransformeerde gebied nabij metrostation Bullewijk en Karspeldreef, 
een aantal torens worden nu al gebouwd.
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Advies Deelgebied IV

Dit deelgebied betreft de Venserpolder/Strandvliet/D-Buurt (gebied 11), Anton de Komplein/Nelson 
Mandelpark (gebied 13), de Amsterdamse Poort (14) en de H-Buurt (gebied 17).

Advies 1
Introduceer betaald parkeren in de D-Buurt, Anton de Komplein en Nelson Mandelapark voordat de 
nieuwbouw plaats gaat vinden. De nieuwbouw in deze wijken zullen conform vigerend beleid in een nulplafond 
vallen. Dit betekent dat parkeervergunningen hier niet worden uitgegeven.

Advies 2
Zorg voor een eenduidig parkeerregime dwz logisch parkeertarief en logische tariefgebieden die aansluiten bij 
de bestaande gebieden met betaald parkeren (Strandvliet, H en F-Buurt)

Toelichting
Deelgebied IV bestaat uit de Amsterdamse Poort met daaromheen woonbuurten. Het parkeren in de 
Amsterdamse Poort vindt plaats in private parkeergarages geëxploiteerd door Q-Park. Het parkeren van de 
omliggende woonbuurten vindt plaats op eigen terrein (met name parkeergarages) maar hoofdzakelijk in 
de openbare ruimte. In de bestaande gebieden met stedelijke vernieuwing is het deels ook op eigen terrein 
en in de openbare ruimte. In de D-buurt, Anton de Komplein en Nelson Mandelapark moet nog stedelijke 
vernieuwing, nieuwbouw plaatsvinden. Het parkeren zal conform het huidige parkeerbeleid zijn. Dit betekent 
voor de nieuwbouw parkeren op eigen terrein en geen uitgifte van parkeervergunningen (nulplafond).

• woonblok en parkeren Venserpolder

•  flat Hoogoord gesloopte parkeergarage 
is vervangen door parkeren in de  
openbare ruimte

•  Q-Park parkeergarage P24 in  
Amsterdamse Poort

• parkeren personeel ING
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Advies Deelgebied V

Dit deelgebied betreft de E, G en K-Buurt, Nellestein (L-Buurt) en Gaasperdam (gebied 12). Gaasperdam 
betreft de woonbuurten Reigerbos (incl. winkelcentrum – gebied 23), Gein en Holendrecht (gebied 20).

Advies 1
Zorg dat de lokale gebiedsontwikkeling, het afronden van de stedelijke vernieuwing (E en K-Buurt) past bij de 
bestaande maaiveldinrichting. Overweeg om betaald parkeren in te voeren in de E, G en K-buurt.

Toelichting
Deelgebied V betreft vooral de functie wonen met geconcentreerde winkelfuncties. Het gaat om 
laagbouw met hier en daar middel en hoogbouw. Van oorsprong is de Bijlmer als autostad ontworpen met 
omvangrijke parkeergarages. Na de stedelijke vernieuwing en de sloop van de hoogbouw met bijbehorende 
parkeergarages lijkt de wijk meer op een doorsnee VINEX wijk, dus suburbaan. Het autobezit is door de 
stedelijke vernieuwing (duurdere woningen) hoger geworden. Gaasperdam (met de wijken Nellestein, Gein en 
Reigersbos) en Holendrecht zijn niet zoals de Bijlmer ontworpen maar als suburaan gebied met veel laagbouw 
en met veel parkeren op straat, op parkeervelden, in parkeerpockets of op eigen terrein. Nellestein volgt 
nog wel het Bijlmerprincipe met centrale parkeergarages. Driemond en nu ook Weesp als onderdeel van de 
gemeente Amsterdam hebben vooral een dorps karakter binnen de grenzen van Zuidoost. • Holendrecht, met parkeervelden

• E-buurt met 30 km straat• Wethouderbuurt in Gein, laagbouw en parkeervelden
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Advies Deelgebied VI

Dit gebied betreft Diemen Bergwijkpark Noord (heet nu Holland Park) en Bergwijkpark Zuid. Deze gebieden 
liggen in de gemeente Diemen.

V&OR team parkeerbeleid ziet geen reden om hier een advies op te formuleren.

Toelichting
Diemen Bergwijkpark Noord en Zuid waren tot voor kort monotone kantoorgebieden.
Bergwijkpark Noord (Holland Park) wordt in snel tempo getransformeerd naar een woongebied met 
middelhoogbouw. Het parkeren voor bewoners vindt op eigen terrein in parkeergarages plaats en in de 
openbare ruimte parkeren de bezoekers. Hierbij zijn, voor Amsterdamse begrippen, ruime parkeernormen 
gebruikt (0,3-0,6 parkeerplek per woning en 0,25 parkeerplek per woning voor bezoek). In Holland Park vallen 
de openbare parkeerplaatsen in een blauwe zone. De gemeente Diemen hanteert daarbij blauwe zones voor 
hele woonwijken. Bergwijkpark Zuid ligt tussen de Gooiseweg en de woonwijk Venserpolder en is zeer auto 
georiënteerd met veel parkeerplaatsen op eigen terrein en in de openbare ruimte voor de werknemers van de 
kantoren. De openbare parkeerplekken vallen in een fiscaal parkeerregime. Dit zorgde voor parkeeroverlast 
in de Venserpolder, daarom is een blauwe zone ingevoerd in de Venserpolder. De parkeereffecten vanuit de 
gemeente Diemen op de situatie in Zuidoost (D, E-Buurt en Venserpolder) worden regulier gemonitord.

• Impressie Holland Park Diemen nu volop in aanbouw

•  Bergwijkpark zuid, ruime opzet van parkeren kantoren. Naast kantoor Randstad is een 
behoorlijke parkeergarage zichtbaar (beide grijs)

65

M
o

b
iliteitsp

lan Z
uid

o
o

stflank B
ijlag

enrap
p

o
rt



7 Bijlage 7: Parkeeradvies Zuidoostflank

Advies parkeercapaciteit tbv evenementen

De vraag naar parkeerplaatsen in het gebied is het grootst tijdens een “triple”, de Arena, AFAS en de Ziggo 
Dome hebben dan tegelijk een evenement. Het gaat dan om ca. 18.000 parkeerplaatsen. De parkeervraag 
wordt voor het grootste gedeelte in openbare parkeergarages afgewikkeld en deels via parkeermakelaars in 
stallingsgarages. Dat laatste vindt door technologische ontwikkelingen steeds vaker plaats.

Advies 1
Breidt de gemeentelijke capaciteit van parkeergarages in het gebied niet uit.
Op basis van kengetallen ligt de parkeervraag tussen 4.000 en 18.500 parkeerplaatsen. De gemeente heeft nu 
ca 10.000 parkeerplaatsen in exploitatie.

Advies 2
Parkeerplaatsen in de directe omgeving van het Arenagebied worden nu niet ingezet, onderzoek of deze 
kunnen worden ingezet met inachtneming van advies 1. 

Advies 3
Het OMC (Operationeel Mobiliteit Centrum) moet bij evenementen regie blijven houden op het inrijden en 
uitrijden.

Advies 4
Monitor de parkeercapaciteiten Dit is een statische parkeerbalans met de totale parkeercapaciteit in het 
gebied waarin mutaties (wat gaat weg/komt erbij) wordt bijgehouden. Daarnaast moet ook een dynamische 
parkeerbalans worden bijgehouden, deze laat zien hoe de locaties worden gebruikt (bezetting over de gehele 
dag en tijdens evenementen). Het gaat dus om een statische parkeerbalans die wordt bijgehouden en een 
dynamische waarin het gebruik zichtbaar is.

Advies 5
Zorg dat de auto van de evenementenbezoeker in het herkomstgebied blijft met bijvoorbeeld P+R of parkeert 
op afstand (bijvoorbeeld Gaasperplas).

Advies 6
Onderzoek hoe de mobiliteit bij andere grote stadions en uitgaansgebieden is georganiseerd.

Toelichting
De Arenapoort West trekt met de Johan Cruijff Arena, de Ziggo Dome en de AFAS veel bezoekers uit heel 
Nederland. Een deel van de bezoekers komt met fiets of het OV, een deel komt met de auto.  
De bezoeker die met de auto komt heeft een aantal opties:
1.  Parkeren in een openbare parkeergarage;
2.  Parkeren in een stallingsgarage die door een parkeermakelaar wordt aangeboden;
3.  Parkeren op straat (waarbij geldt dat er in de directe omgeving van de JC-Arena geen parkeerplaatsen  

op straat zijn)
4.  Parkeren op afstand en het laatste deel van de reis met het OV

Van de openbare parkeergarages is een deel in eigendom van de gemeente (ca. 6.000 plekken), is een deel in 
eigendom van private partijen waarbij de garage wordt geëxploiteerd door de gemeente (ca. 3.500 plekken) 
en is een deel in eigendom en exploitatie van private partijen (1.700 plaatsen). Al met al zijn er ruim 11.000 
parkeerplaatsen in openbare parkeergarages in het gebied. Het grootste deel hiervan is bij evenementen 
beschikbaar voor bezoekers van de evenementen. 

Via parkeermakelaars wordt tijdens evenementen duizenden parkeerplaatsen aangeboden. Zo biedt Trip 
Ticket ca. 2000 plekken aan. Bij de commerciële partijen gaat het vaak ook om parkeerarrangementen 
zoals entreekaarten en een reservering voor een parkeerplek. De verwachting is dat dit als service flink zal 
toenemen, o.a. door technologische ontwikkelingen.

Een groot voordeel van parkeergarages in gemeentelijk eigendom is dat de gemeente daarmee de meest 
maximale sturing heeft. De gemeente bepaalt het tarief in de garage, bepaalt of zij abonnementen uitgeeft (en 
aan wie) en besluit welke doelgroepen gebruik kunnen maken van de garage (P+R of juist bezoekers van het 
gebied). Hiermee kan de gemeente (een deel van) de verkeersstromen bij evenementen sturen. 
In het geval dat de gemeente alleen exploitant is zijn de sturingsmogelijkheden wat beperkter. De gemeente 
exploiteert in opdracht van de eigenaar.
Bij openbare parkeergarages die geëxploiteerd worden door private partijen heeft de gemeente weinig 
sturingsmogelijkheden. De gemeente overlegt met de exploitanten om het evenementengebied zo goed 
mogelijk bereikbaar te houden. De garage-exploitanten hebben, net als de andere partijen in het gebied, 
belang bij een goede bereikbaarheid van het gebied. 
Ook bij het parkeren in stallingsgarages heeft de gemeente weinig sturingsmogelijkheden. De gemeente 
kan net als bij de openbare garages overleggen met de parkeermakelaars. Dit kan wel lastiger wezen dan 
bij de openbare garages omdat eigenaren van de stallingsgarages makkelijk van parkeermakelaar kunnen 
wisselen. Op het aanbod van stallingsgarages aan (evenementen)bezoekers heeft de gemeente geen 
sturingsmogelijkheden. Het is aan de eigenaar van de garage of zij, in samenwerking met een parkeermakelaar, 
parkeerplaatsen aanbieden tijdens evenementen of niet. 
Omdat het van belang is om bij evenementen de verkeersstromen te kunnen blijven sturen wordt er door het 
OMC gewerkt aan een nieuw convenant met de aanbieders van parkeerplaatsen. 

Niet alleen de stilstaande auto (geparkeerd in het gebied) moet aandacht krijgen. Vooral de rijdende auto (de 
pendel) moet ook worden bekeken. Die is tussen 2010 en 2020 enorm gegroeid.
Maatregelen zoals thuiswerken, rekeningrijden, spreiden hebben hun meerwaarde al duidelijk bewezen.
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Advies gemeentelijke parkeergarages en P+R

De gemeente is soms geheel eigenaar van parkeergarages (vastgoed en grond). Soms is de gemeente deels 
eigenaar via een VVE en soms is de gemeente alleen huurder/exploitant van parkeergarages. 

Advies 1
Breng samen met de Directie Parkeren in kaart wat de gevolgen zijn van het niet verlengen van de 
huurcontracten tbv gemeentelijke exploitatie voor de parkeergarages P4 Villa Arena, P5 Villa Arena, P6 Pathé 
Arena en P-Dome.

Advies 2
Onderzoek de nut en noodzaak (financiële haalbaarheid) van een nieuwe gemeentelijke parkeergarage op 
kavel 206A in samenhang met de nabijgelegen gemeentelijke garage P10.

Advies 3
Overweeg om de parkeercapaciteit ten behoeve van evenementen niet volledig te compenseren in de Smart 
Mobility Hub Strandvliet (SMH)

Advies 4
Onderzoek nut en noodzaak P+R in en om de ZOF. 

Toelichting
De adviezen over de gemeentelijke parkeergarages kunnen niet los worden gezien van de adviezen over 
evenementenparkeren. Een belangrijke wens van de gemeente is om te kunnen sturen op bezoekersstromen 
bij evenementen. Hierop is hierboven al ingegaan. Beleidsmatig gezien is het exploiteren van openbare 
bezoekersgarages geen gemeentelijke taak. Dit kan prima door de markt worden ingevuld. Voor de openbare 
garages die de gemeente nu huurt is het de vraag of deze huurcontracten nog verlengd moeten worden. 
In het gebied Amstel III zijn geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Dit betekent dat niet alleen 
bewoners en werknemers op eigen terrein maar dat ook bezoekers van de bewoners en de voorzieningen 
in openbare parkeergarages moeten parkeren. Dit kan op eigen terrein bij de nieuwbouw worden opgelost 
maar dit is vaak niet efficiënt. Het kan ook in één openbare garage worden opgelost. Dit kan in een garage die 
door commerciële partijen wordt geëxploiteerd of door de gemeente. Het voordeel van exploitatie door de 
gemeente is dat zij sturing houdt op het gebruik van de openbare parkeerplaatsen Een dergelijke oplossing 
moet wel in samenhang bekeken worden met de reeds aanwezige garage capaciteit in het gebied.

Mbt P+R, P1 Arena wordt deels als P+R gebruikt, de SMH krijgt waarschijnlijk ook een P+R functie. De stations 
Gaasperplas en Diemen-Zuid hadden ook een P+R en zijn er ideeën over P+R bij metrostation Overamstel en 
Holendrecht. P+R Overamstel en Gaasperplas zijn onderdeel van Structuurvisie Amsterdam 2040. P+R Muiden 
en Breukelen hebben mogelijk ook invloed op de ZOF. Gemeente Ouder-Amstel geeft aan dat langs de route 
van de Zuidtangent ook P+R plaatsvindt.
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7 Bijlage 7: Parkeeradvies Zuidoostflank

Hieronder een opsomming van de huidige parkeervoorzieningen die door  
de gemeente worden geëxploiteerd.
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8 Bijlage 8: Luchtkwaliteit

Bijlage 8:  
Luchtkwaliteit

8

Bijdrage van Harry van Bergen
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8 Bijlage 8: Luchtkwaliteit

1.  Ambitie luchtkwaliteit  
voor 2030

In het ASL heeft het gemeentebestuur als 
overkoepelende ambitie geformuleerd dat 
vanaf 2030 in Amsterdam wordt voldaan 
aan de advieswaarde die de World 
Health Organization (WHO) hanteert ten 
aanzien van de maximale jaargemiddelde 
concentratie voor fijn stof. Deze 
ambitie is gekoppeld aan de (landelijke) 
monitoringssystematiek voor luchtkwaliteit 
die het RIVM hanteert. (Het gaat dus niet 
om metingen luchtkwaliteit.)
Luchtverontreiniging is een 
grensoverschrijdend fenomeen. 
Logischerwijze wordt daarom het thema 
luchtkwaliteit door het Amsterdamse 
gemeentebestuur van oudsher gemeente-
breed vorm gegeven en gefinancierd. Een 
en ander gebeurt niet gebiedsgericht, dat 
wil zeggen, niet gebiedsgericht volgens 

ruimtelijke planvorming en ook niet per 
afzonderlijk stadsdeel. Natuurlijk kennen 
bijvoorbeeld milieuzones, wel degelijk 
een ruimtelijk aspect (geografische 
afbakening), maar het beleid in deze wordt 
gemeente-breed geformuleerd los van 
specifieke ruimtelijke planvorming in de 
stad en los van het bestuurlijk-geografisch 
stelsel van stadsdelen.
Bij gebiedsgerichte ruimtelijke 
planvorming moet rekening worden 
gehouden met de ambities van het 
gemeentebestuur. Dat geldt ook voor het 
Mobiliteitsplan Zuidoostflank.

Een van de centrale ambities uit het 
Actieplan Schone Lucht is om vanaf 
2030 al het gemotoriseerde weg- en 
waterverkeer binnen de bebouwde 
kom van Amsterdam volledig emissievrij 
te doen zijn. De maatregelen die uit 
deze ambitie voortvloeien, moeten 

geïncorporeerd worden in ruimtelijke 
plannen. In de volgende paragraaf wordt 
hierop ingegaan.

2.  Aandachtspunten luchtkwaliteit 
ten behoeve van ruimtelijke 
plannen

2.1 Realiseren van infrastructuur en tech-
nische voorzieningen ten behoeve van 
emissievrij vervoer
Om te komen tot volledig emissievrij 
vervoer vanaf 2030 moet in ruimtelijke 
plannen rekening worden gehouden met 
reserveren van voldoende ruimte voor het 
realiseren van infrastructuur voor emissievrij 
vervoer en de daarbij behorende technische 
voorzieningen. Het gaat hierbij om:
•  Oplaadinfrastructuur (gewone 

laadpalen en snellaadpalen) ten 
behoeve van batterij-elektrische voer- 
en vaartuigen.

•  Waterstoftankinfrastructuur ten 
behoeve van voer- en vaartuigen 
die gebruik maken van waterstof in 
combinatie met brandstofcellen en 
elektromotoren.

•  Bekabeling, elektriciteitsaansluitingen en 
dergelijke: dit speelt in het algemeen, 
maar nadrukkelijker bij het realiseren 
van snellaadpalen en het realiseren van 
concentraties van parkeervoorzieningen 
voor voertuigen, zoals parkeerhavens 

Inleiding

Voor het gebied Zuidoostflank wordt momenteel door V&OR, G&O en VRA 
een mobiliteitsplan gemaakt, met als planhorizon 2040. Tegelijkertijd heeft 
het gemeentebestuur in het Actieplan Schone Lucht (ASL) haar ambities op 
het gebied van luchtkwaliteit geformuleerd. Een van de kernambities van dit 
actieplan is om ervoor te zorgen dat al het gemotoriseerde weg- en vaarver-
keer binnen de bebouwde kom van Amsterdam vanaf 2030 volledig emissie-
vrij plaatsvindt. De vraag is wat dit op hoofdlijnen betekent voor de mobili-
teit en ruimte plannen binnen de Zuidoostflank.
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8 Bijlage 8: Luchtkwaliteit

op afstand van woningen, parkeervoor-
zieningen voor elektrische deelauto’s, 
parkeervoorzieningen die samen-
hangen met de elektrificatie van de 
openbaar vervoerbussen et cetera.
(NB De elektrificatie van de ov-bussen 
leidt tot een elektriciteitsvraag en 
een ruimtevraag.) De ruimtelijke 
impact van versterking van het 
elektriciteitsnetwerk uit zich onder 
andere in meer onderstations, 
middenspanningsruimtes en 
compactstations. 

•  Transformatie van bestaande 
brandstofvulpunten (“benzinestations”) 
naar voorzieningen voor emissievrije 
voertuigen.

Ten aanzien van het bovenstaande 
zijn er relaties met het Amsterdamse 
parkeerbeleid en met programma’s als de 
Agenda Amsterdam Autoluw. Er wordt 
momenteel gewerkt aan een gemeente-
brede Laadvisie waarin aandacht wordt 
besteed aan de ruimtelijke inpassing 
van de benodigde laadinfrastructuur ten 
behoeve van elektrisch vervoer.

2.2 Cargohubs (goederenvervoer)
Voor bestel- en vrachtauto’s geldt dat 
deze voertuigen binnen de Ring A10 per 
2025 uitstootvrij dienen te zijn. Dit soort 
hub-voorzieningen worden op dit moment 
nog regelmatig gepland of gerealiseerd 

binnen bestaand of beoogd milieuzone-
gebied (zie kaart hier beneden, afkomstig 
uit het Actieplan Schone Lucht). Dat kan 
met het oog op de nabije toekomst een 
ongelukkige ontwikkeling zijn, met name 
waar het gaat om de toegankelijkheid 
voor het zware (deels internationale) 
vrachtverkeer.

Amsterdam heeft de ambitie om vanaf 
2030 àl het gemotoriseerde weg- en 
waterverkeer binnen de bebouwde kom 
volledig emissievrij te doen zijn. Bovendien 
heeft Amsterdam eveneens de ambitie 
om per 2025 binnen de ring A10 al het 
bestel- en vrachtverkeer, het taxiverkeer 
en alle autobussen uitstootvrij te doen zijn. 

Tegelijkertijd wil de stad Amsterdam wel 
van buitenaf bevoorraad kunnen worden. 
Een en ander betekent dat goederen 
die van buitenaf worden aangevoerd 
met dieselvrachtwagens op cargohubs 
worden overgeslagen naar kleinere 
schone emissievrije voertuigen. En vice 
versa. Amsterdam wil met de hierboven 
geschetste situatie rekening houden. 
Mocht de komende jaren uit evaluaties 
blijken dat een substantieel deel van het 
nationale en Europese vrachtwagenpark 
niet emissievrij is, dan gaat Amsterdam – 
in overleg met de Rijksoverheid - bekijken 
hoe het beste kan worden omgegaan met 
de toelatingscriteria voor vrachtwagens in 
het uitstootvrije gebied. 
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8 Bijlage 8: Luchtkwaliteit

2.3 P+R voorzieningen (personen-
vervoer)
Bij P+R voorzieningen doet zich een 
soortgelijke situatie voor als bij cargohubs 
(zie paragraaf 2.2), al gaat het om een 
andere categorie voertuigen. Ze verhogen 
de (binnen)stedelijke bereikbaarheid door 
bezoekers die met de auto van buitenaf 
komen te laten overstappen op andere 
vervoersmiddelen.
In verband met de ambities van het 
Actieplan Schone Lucht hebben P+R 
voorzieningen, voor zover die die zich 
bevinden buiten de bebouwde kom 
van Amsterdam, mede tot doel om 
bezoekers die van buitenaf komen met 
een brandstofpersonenauto in staat te 
stellen over te stappen naar emissievrij 
vervoer (metro, trams, emissievrije bussen, 
emissievrije personenauto’s, (elektrische) 
fietsen en dergelijke). Vanaf 2030 
kunnen niet-emissievrij personenauto’s 
geen gebruik meer maken van 
P+R-voorzieningen die gelegen zijn binnen 
de bebouwde kom van Amsterdam. (NB 
Indien een P+R voorziening zich bevindt 
binnen het gebied van de milieuzone voor 
personenauto’s dan is het desbetreffende 
toelatingsregime van toepassing.)

2.4 Inzet emissievrije mobiele werk-
tuigen bij werkzaamheden
Amsterdam streeft ernaar dat mobiele 
werktuigen vanaf 2025 in de stad 
emissievrij opereren, voor zover de stand 
van techniek dat toelaat. Handhaving 
is hierbij wel een aandachtspunt 
mede omdat mobiele werktuigen, in 
tegenstelling tot voertuigen, geen 
kenteken hebben.

De gemeente kan deels sturen op de 
uitstootnorm van de mobiele werktuigen 
die in de stad worden ingezet, maar 
heeft niet bij alle bouwprojecten 
directe invloed. De meeste invloed kan 
worden uitgeoefend bij projecten die in 
opdracht van de gemeente Amsterdam 
zelf worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 
Grond-Water-Weg projecten). Dit kan 
via het hanteren van gunningscriteria 
in de aanbestedingen. Ten aanzien 
van particuliere bouwprojecten (zoals 
renovaties) is de invloed veel beperkter.

Mobiele werktuigen

Mobiele werktuigen is een verzamel-
naam voor werktuigen die worden 
ingezet voor bouw- en constructie-pro-
jecten. Voorbeelden zijn shovels, kranen, 
graafmachines en aggregaten. Al deze 
werktuigen veroorzaken luchtvervuiling. 
Voor een steeds groter deel van de 
mobiele werktuigen zijn echter uitstoot-
vrije alternatieven beschikbaar of in 
ontwikkeling. Dit betreft batterij-elek-
trische alternatieven maar ook mobiele 
werktuigen die draaien op waterstof in 
combinatie met brandstofcellen.
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8 Bijlage 8: Luchtkwaliteit

2.5 Toetsing aan aspect luchtkwaliteit op 
basis van vigerende wet- en regelgeving
Ruimtelijke plannen moeten juridisch 
getoetst worden aan het aspect 
luchtkwaliteit in het kader van de Wet 
milieubeheer (mogelijk met behulp van 
het daarmee samenhangende Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 
In de toekomst vormt de Omgevingswet 
het juridische toetsingskader. De hoogste 
concentraties NO2 bevinden zich binnen 
de ring A10 bezuiden het IJ. Het RIVM 
verwacht dat Amsterdam vanaf 2020 geen 
juridische overschrijdingslocaties NO2 
meer zal kennen. 

Ruimtelijke plannen moeten worden 
getoetst aan de Richtlijn Gevoelige 
bestemmingen luchtkwaliteit 
Amsterdam. Deze gemeentelijke 
richtlijn moet voorkomen dat nieuwe 
voorzieningen die specifiek bedoeld 
zijn voor groepen die gevoelig zijn voor 
luchtverontreiniging niet langs drukke 
wegen worden gerealiseerd. Bij gevoelige 
bestemmingen gaat het om “gebouwen 
geheel of gedeeltelijk bestemd of in 
gebruik ten behoeve van basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs of overig onderwijs 
aan minderjarige, kinderopvang, 
verzorgingstehuis, verpleegtehuis of 
bejaardentehuis”. 
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