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GERICHT VOORRANG GEVEN 

AANTREKKELIJKE STADSSTRATEN 

MEER RUIMTE VOOR FIETSERS
EN VOETGANGERS

Uitvoeringsagenda Mobiliteit
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ONDERGRONDS

OV SNEL STAD IN/UIT AUTO’S SNEL STAD IN/UIT

Verbinden van de stad 

14%

8%18%* * * *

*

* in 5 jaar

Meer ruimte in het centrum

Doorstroming op
belangrijke routes

VERVOER MET GROOT RUIMTE-
BESLAG BUITEN HET CENTRUM 

BETERE VERBINDINGEN 
IN DE STAD 

BETERE VERBINDINGEN 
VAN/NAAR DE STAD

METROPOOLREGIO 
LATEN GROEIEN

VOORRANG VOOR FIETS

174%18%

Maar... het gaat wel knellen
en wringen.

Hoe blijft Amsterdam 
bereikbaar en aantrekkelijk?

Dit zijn de prioriteiten:

Nu aan de slag

Amsterdam groeit

+ 10.000 INWONERS P.J.

+ 5.000 ARBEIDSPLAATSEN P.J.

+ 2.500 STUDENTEN P.J.

+ 11 MILJOEN IN-/UITSTAPPERS 
OP STATION P.J.

AUTO RIJDT TE LANGZAAM

TE KLEIN VOETGANGERSGEBIED 
IN CENTRUM

OV KAN NIET ONGEHINDERD DOOR

TE SMALLE STOEPEN

FIETSER ONVOLDOENDE RUIMTE

BETER ONTSLUITEN 
NIEUWE GEBIEDEN

+ 450.000 TOERISTEN P.J.

met 50 maatregelen
met pilots
met onderzoek
met de stadONAANTREKKELIJKE OPENBARE RUIMTE

Straks nog meer groei

BETERE VERBINDING 
MET REGIO NODIG

MEER RUIMTE= 
VOETBALVELD7X





Amsterdam heeft door de eeuwen heen een bijzondere 
aantrekkingskracht op mensen gehad. Die aantrekkingskracht 
heeft ons vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek 
en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag 

er zijn: ieder jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, 
werken en studeren. En zeker sinds de heropening van de grote stedelijke 
musea weten steeds meer toeristen hun weg naar onze hoofdstad te 
vinden. 
 
Elke dag wordt het drukker in Amsterdam en dat heeft ook zijn keerzijde. 
Auto’s, fietsers en voetgangers zitten elkaar steeds vaker in de weg en de 
druk op de schaarse openbare ruimte in de (binnen-)stad is groot. Daarmee 
komen de bereikbaarheid én de openbare ruimte van Amsterdam onder 
druk te staan.  
 
Dit probleem is actueel, maar niet geheel nieuw: fietsers dringen bij 
kruispunten, de tram gaat in het centrumgebied vaak niet harder dan 
15 km/uur. En ook de snelheid van de auto is daar laag, zeker gezien de  
tijd die het kost om een parkeerplek te vinden. Op steeds meer plaatsen  
in de stad groeit de urgentie om in te grijpen met de dag.  
 
Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte 
toegankelijk en aantrekkelijk moeten we keuzes durven te maken: én  
overal auto én overal fiets én overal voetganger en OV kan niet langer.  
De mobiliteitsgroei in een sterk verstedelijkt gebied als Amsterdam  
moeten we primair opvangen door meer ruimte te geven aan voetganger, 
fiets en openbaar vervoer.  
 
Dit vraagt om een pragmatische aanpak, zonder dogma’s of heilige  
huisjes. Echte bereikbaarheid, geen schijnbereikbaarheid. Een aanpak  
waar maatwerk centraal staat. Waar we erkennen dat verschillende  
situaties om verschillende oplossingen vragen. In de afgelopen jaren is  
al veel onderzocht en zijn veel stappen in de goede richting gezet.  
 

De Mobiliteitsaanpak en het Parkeerplan zijn hier voorbeelden van. Maar 
veel maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, gaan niet ver genoeg of zijn  
nog te algemeen.  
 
De komende jaren moet dan ook de schop in de grond: deze 
uitvoeringsagenda bevat concrete keuzes en maatregelen die ruimte 
creëren daar waar het knelt, die de doorstroming en de veiligheid 
verbeteren en die de stad verbinden. Op basis van al bestaande plannen  
en met behulp van een groot aantal gesprekken is een selectie gemaakt  
van 50 maatregelen waarmee we aan de slag gaan. Enkele bestaande 
plannen voeren we met voorrang uit, zoals de Investeringsagenda OV. 
Maatregelen die goed werken, breiden we uit, zoals het bouwen van 
ondergrondse parkeergarages om meer openbare ruimte in de  
binnenstad te maken. In totaal creëren we met het uitvoeren van deze 
maatregelen ongeveer 20 voetbalvelden aan ruimte. En we gaan nieuwe 
initiatieven op straat testen met pilots.  
 
In een intensief proces van uitwerking én realisatie gaan we de komende 
jaren aan de slag. Er zullen altijd momenten blijven dat het druk is in de 
stad, zoals tijdens de spits. Maar samen met Amsterdammers, ondernemers 
en bestuurscommissies zorgen we ervoor dat we Amsterdam bereikbaar en 
leefbaar houden, dat wede drukte in goede banen leiden. Samen zorgen 
we ervoor dat het succes dat Amsterdam vandaag is ook voor de toekomst 
geborgd wordt.  
 
Pieter Litjens
Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie  

Voorwoord
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Dagelijks zijn er in Amsterdam ruim 
1,1 miljoen verplaatsingen per fiets of 
lopend, komen en gaan er circa 350.000 
mensen op treinstations in Amsterdam 

(waarvan de helft op Amsterdam Centraal) en zijn er 
ruim 400.000 autobewegingen in de stad. Steeds meer 
mensen gebruiken de stad steeds intensiever. En deze 
groei zet de komende jaren door, net als het aantal 
verplaatsingen in en naar de stad.

De verdeling over de verschillende vervoersmodaliteiten 
verschuift in de tijd. Amsterdammers gebruiken de 
fiets steeds meer en de bus en tram minder. Het aantal 
verplaatsingen per fiets is de afgelopen jaren enorm 
gestegen. Voor de forens en de bezoeker is het OV nog 
steeds belangrijk. Met de komst van de Noord/Zuidlijn 
verwachten we dat het aantal OV gebruikers weer gaat 
groeien. Het aandeel van de auto is steeds kleiner 
geworden ten gunste van de fiets en de voetganger. 

De groei van de stad en het toenemende aantal 
bewoners en gebruikers, zorgen voor een toenemende 
druk op de schaarse openbare ruimte en het 
verkeerssysteem. Deze drukte is duidelijk zichtbaar 
op plekken waar veel functies bij elkaar komen, zoals 
stations, grote onderwijs- en zorginstellingen, musea, 
theaters en winkelstraten in het centrum, het gebied 
binnen en rond de ring A10 en enkele centra buiten de 
ring zoals het Arenagebied. 

1. Inleiding
Amsterdam groeit en blijft groeien. De aantrekkings-
kracht van Amsterdam zorgt voor een sterke toename 
van het aantal inwoners (75.000 extra inwoners sinds 
2008), arbeidsplaatsen (ruim 50.000 extra werkzame 
personen sinds 2008), evenementen en bezoekers 
(ruim 2 miljoen extra hotelovernachtingen per jaar ten 
opzichte van 2008). In 2014 kwamen er 7,2 miljoen 
bezoekers naar Amsterdam. Het aantal bezoekers is in 
de afgelopen zes jaar met 450.000 per jaar gestegen.
Het aantal studenten in de stad groeit sinds 2008 
jaarlijks met gemiddeld 2.500. Het zijn er nu meer 
dan 100.000.

<  Aantal verplaatsingen van/naar/binnen Amsterdam per werkdag 
(exclusief buitenlandse toeristen).



Niets doen is geen optie

In de smalle en drukke straten van Amsterdam komen 
verschillende soorten verkeer samen. De ruimte is 
veelal simpelweg opgedeeld tussen voetganger, fiets, 
tram en auto. Alle vervoersmodaliteiten moeten zich 
dan door een (te) smal straatprofiel wringen. Ook 
bewegen, parkeren en verblijven bewoners, bezoekers 
en ondernemers in diezelfde schaarse ruimte. Door 
hierin geen duidelijke keuze te maken komen de 
bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad op 
steeds meer plekken onder druk te staan. Ook leidt dit 
tot onveilige situaties.

Onderstaande kaart is het resultaat van een objectieve 
inventarisatie van knelpunten met betrekking tot drukte 
en veiligheid. Dit zijn de zwaarste knelpunten in de stad, 
op basis van onderzoeksgegevens over onder meer 
snelheden van vervoermiddelen, aantallen reizigers, 
breedte van fietspaden en ongevallen. Dit betekent 
niet dat buiten deze locaties niemand problemen 
ervaart ten aanzien van drukte of veiligheid. Met deze 
uitvoeringsagenda lossen we niet alle problemen op. 
Met name in de spitsuren zal het druk zijn en blijven. Dat 
hoort bij een stad van deze omvang en dynamiek. Maar 
we pakken wel de grootste problemen aan.

1. 

1.1

<  Actuele (oranje en rood) en potentiële (geel) 
woningbouwlocaties uit de Amsterdamse 
Ontwikkelstrategie 2025.

12
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Als we niets doen, neemt het aantal knelpunten in en 
om de stad toe. Zonder echte keuzes te maken, leidt 
de hierboven geschetste groei tot verkeer dat steeds 
vaker vastloopt, tot een nog grotere druk op de schaarse 
ruimte, tot haperende verbindingen en tot toenemende 
onveiligheid. Niets doen is dus geen optie. 

In deze uitvoeringsagenda staat centraal hoe we 
groeiend Amsterdam bereikbaar houden met een 
aantrekkelijke openbare ruimte. Bereikbaarheid betekent 
dat alle soorten en typen reizigers goede mogelijkheden 
hebben om én de stad te bereiken én zich veilig en 
snel door de stad te verplaatsen. Te voet, met de 
fiets, het OV of de auto, afhankelijk van het reisdoel 
en de bestemming. Aantrekkelijke openbare ruimte 
betekent voldoende aantrekkelijke straten en pleinen 
waar bewoners en bezoekers graag verblijven, waar 
ondernemers zich willen vestigen, waar weinig hinder is 
van verkeerslawaai en waar de lucht gezond is. Straten 
zijn er niet alleen voor verkeer. 

Inleiding

Gecombineerde urgentiekaart Mobiliteit

Red routes

Krappe, drukke fietsroutes

Veel bezoekersfuncties en krap profiel  (< 25 m)

Problemen doorstomring OV/Auto

29-01-2015

< Grootste knelpunten doorstroming en ruimte.



Keuzes voor bereikbaarheid en 
openbare ruimte

Met de voorgestelde maatregelen in de uitvoerings-
agenda maakt dit college heldere keuzes. Keuzes die 
in het verleden nooit echt zijn gemaakt, omdat de 
noodzaak ervoor ontbrak. Of omdat er onvoldoende 
politiek draagvlak was. De noodzaak voor deze 
maatregelen is nu onmiskenbaar. Om de stad te laten 
groeien is maatwerk nodig. Ieder deel van de stad 
vraagt immers om een andere oplossing. Maar deze 
keuzes hebben wel hun fundament in de volgende  
drie prioriteiten: 

     Doorstroming op de belangrijkste routes 
elk vervoermiddel krijgt de ruimte op een aantal 
geschikte routes zodat de doorstroming van alle 
modaliteiten verbetert. 

     Meer ruimte
Meer openbare ruimte op plekken waar het wringt, 
met name in het centrumgebied.  

     Verbinden van de stad
Binnen Amsterdam en in de regio verbinden we de 
verschillende (nieuwe en bestaande) gebieden goed 
met elkaar. 

Veelal geldt: hoe hoogstedelijker het gebied, 
hoe meer de bereikbaarheid en openbare ruimte 
onder druk staan. In het stadshart, maar ook in de 
centrumgebieden daaromheen legt het college de 
focus op achtereenvolgens het accommoderen van de 
voetganger en fiets, het OV en de auto. 

Daar is de ruimte het krapst, en daar kan de groei alleen 
worden opgevangen door meer ruimte voor voetganger 
en fiets te creëren en het OV. Concreet betekent dit 
dat er in de centrumgebied meer ruimte komt voor de 
voetganger en de fietser, bijvoorbeeld door het autoluwer 
maken van straten of door de maximum snelheid van 50 
km/u naar 30 km/u te brengen. Er komt ook meer ruimte 
op die plekken waar deze het meest schaars is, door het 
autoparkeren meer van straat naar ondergrondse garages 
te verplaatsen. Door 4 parkeergarages af te bouwen en 8 
nieuwe garages te ontwikkelen komen in totaal ongeveer 
4000 parkeerplekken beschikbaar. Zo creëert het college 
ruimte ter grootte van in totaal ongeveer 7 voetbalvelden 
in de binnenstad. Afhankelijk van de specifieke locatie 
creëert een garage meer en aantrekkelijke openbare 
ruimte, betere doorstroming en meer ruimte voor 
voetganger en fietser en ruimte voor fietsparkeerplekken. 
Dit bouwt voort op de gedachte achter het succesvolle 
Parkeerplan. Afhankelijk van de specifieke locatie creëert 
de garage meer en aantrekkelijke openbare ruimte, 
betere doorstroming en meer ruimte voor voetganger 
en fietser en ruimte voor fietsparkeerplekken. Dit bouwt 
voort op de gedachte achter het succesvolle Parkeerplan.

1. 

=

=

1.2

Automobilisten die echt in de stad willen zijn, kunnen dat. 
Maar doorgaand verkeer weren we zoveel als mogelijk. 
We realiseren aantrekkelijke P&R mogelijkheden aan 
de rand van de stad (P&R-plus). Voor Amsterdammers 
die weinig van hun auto gebruik maken, bieden we de 
mogelijkheid om voor een aantrekkelijker tarief aan de 
rand van de stad te parkeren.

14
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Een groot deel van de maatregelen richt zich op betere 
doorstroming van het verkeer, voor alle modaliteiten. 
Zo komen er betere fietsroutes, fietsstraten en meer 
fietsvriendelijke kruispunten. In drukke winkelstraten, 
op uitgaanspleinen en bij grote publiekstrekkers komen 
meer hoogwaardige voetgangersgebieden. Om het 
openbaar vervoer op meer plekken ongehinderd door 
te laten rijden, voert het college de investeringsagenda 
OV versneld uit. Ook krijgt de stad met een aantal 
maatregelen op zowel de korte- als lange termijn vlotte 
autoroutes in en uit de stad, onder meer door het 
aanpassen van verkeerslichten, ruimte te maken voor 
laden- en lossen, betere actuele routeverwijzingen en  
het weren van doorgaand verkeer. Daarnaast investeren 
we in betere verbindingen binnen de stad en naar buiten. 
Bijvoorbeeld door ontbrekende schakels in fietsroutes 
aan te leggen en door de verbinding met Noord te 
verbeteren. 

Verkeersveiligheid is bij alle maatregelen een 
randvoorwaarde. Veel van de uitvoeringsmaatregelen 
dragen ook actief bij aan de verkeersveiligheid. 
Bijvoorbeeld maatregelen gericht op het creëren 
van meer ruimte voor voetgangers en fietsers, soms 
in combinatie met verlaging van de snelheid van 
autoverkeer. Het college werkt onverminderd door aan 
het uitvoeren van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 
2012 - 2015. Bovendien komt het college begin 2016 
met een nieuw Meerjarenplan Verkeersveiligheid. 
Zie voor een uitgebreidere toelichting op verkeers-
veiligheid het kader in hoofdstuk 3. Door de focus 
op doorstroming, het selectief verplaatsen van zwaar 
verkeer naar de rand van de stad en het verminderen 
van doorgaand en zoekverkeer van auto’s, levert het 
uitvoeringsprogramma ook een bijdrage aan het 
verbeteren van de luchtkwaliteit.   

De schop in de grond

De prioriteiten zijn niet nieuw. Ze zijn een logische 
vervolgstap op analyses die ten grondslag liggen 
aan de Mobiliteitsaanpak (2013), het Parkeerplan 
Amsterdam (2013) en de Bereikbare Binnenstad (2013). 
Ze liggen ook in het verlengde van het coalitieakkoord 
‘Amsterdam is van Iedereen’(2014), de Agenda 
Duurzaamheid (2015) en de Investeringsagenda’s van de 
Stadsregio Amsterdam. Het uitvoeringsprogramma sluit 
bovendien aan op de agenda’s en visies die momenteel 
in ontwikkeling zijn zoals de Visie Openbare Ruimte en 
Balans in de Stad. 

De richting van wat we willen is duidelijk. Het is tijd 
om deze plannen uit te voeren. De afgelopen jaren is 
een aantal eerste stappen gezet. Ook zijn er resultaten 
zichtbaar, zoals van het Parkeerplan. Het plan wordt 
op dit moment uitgevoerd in de stad waardoor de 
doorstroming verbetert, er meer openbare ruimte is  
en minder zoekverkeer. 

Veel maatregelen zijn echter nog niet uitgevoerd, 
zijn te algemeen of gaan niet ver genoeg. Deze 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit bestaat uit concrete 
maatregelen gericht op het oplossen van de 
belangrijkste knelpunten in de stad. Maatregelen 
uit bestaande plannen die we met voorrang willen 
uitvoeren, bewezen succesvolle maatregelen die we op 
grotere schaal willen inzetten, nieuwe ideeën die we in 

1. Inleiding

1.3

20 voetbalvelden aan extra ruimte
Met de maatregelen in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit creëren we de komende jaren extra ruimte vergelijkbaar met 
ongeveer 20 voetbalvelden. Ruimte ter grootte van ongeveer zeven voetbalvelden ontstaat door plannen die op dit moment 
al in voorbereiding zijn, zoals bestaande plannen voor parkeergarages en fietsenstallingen. Door nieuwe maatregelen in de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit creëren we extra ruimte vergelijkbaar met ongeveer 13 voetbalvelden. Onder andere door nieuwe 
parkeergarages, door straten in het centrum autovrij of autoluw te maken, door fietsparkeerhandhaving en door de snelheid in 
stadsstraten te verlagen naar 30 km/uur waardoor we auto en tram of auto en fiets kunnen mengen.



de praktijk gaan toetsen of snel verder willen verkennen. 
Noodzakelijk is dat we de gemaakte keuzes en daaraan 
verbonden maatregelen ook echt uitvoeren. De schop 
de grond in voor een stad die nu en in de toekomst 
bereikbaar is en aantrekkelijke openbare ruimte heeft.

De uitvoeringsagenda bevat een kleine 50 concrete 
maatregelen, ingrepen in de stad en pilots. Dit zien 
we als de lijst van de belangrijkste maatregelen voor 
de komende jaren die we hebben beoordeeld als 
kansrijk, relevant en die de juiste dosis lef bevatten om 
nieuwe ideeën uit te proberen. Daarnaast zijn recent 
60 aanvullende maatregelen verzameld en opgehaald 
in gesprekken met stadsdelen, belanghebbenden 
en partners (zie bijlage 2). De maatregelen op 
deze lijst zullen nog worden beoordeeld op de 
mate waarin ze bijdragen aan de doelstellingen 
van het uitvoeringsprogramma, haalbaarheid en 
kosteneffectiviteit. 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn voor elk van de drie 
prioriteiten een korte analyse, de kern van de aanpak 
en de concrete maatregelen omschreven die de aanpak 
ondersteunen. Bijlage 1 bevat een overzicht van alle 
maatregelen inclusief een planning.

Hoe nu verder 

Het college heeft de overtuiging dat het belang 
van bereikbaarheid en een aantrekkelijke openbare 
ruimte breed gedeeld worden en dat het pakket aan 
maatregelen hier een flinke impuls aan gaat geven. 
Deze agenda is opgesteld nadat in gesprekken met 
stadsdelen en organisaties van bewoners en bedrijven 
input is opgehaald en ideeën zijn verzameld. Nu we 
de hoofdlijn van het uitvoeringsprogramma hebben 
gepresenteerd is het college benieuwd naar reacties 
uit de stad. Zodat we samen met bestuurders, 
belanghebbenden, Amsterdammers en bedrijven een 
definitief maatregelenpakket kunnen opstellen en 
vervolgens kunnen gaan uitvoeren. In de tweede helft 
van 2015 kijkt het college ook naar de aanvullende 
opgehaalde maatregelen; zijn ze haalbaar, betaalbaar en 
wellicht zelfs nog effectiever dan de maatregelen uit de 
huidige lijst? Dan gaan we daar ook mee aan de slag. 

Dat betekent niet dat we wachten met het voor-
bereiden van maatregelen of het uitvoeren van pilots. 
Tegelijkertijd met de advies- en consultatieperiode 
voeren we een aantal maatregelen uit: de pilot met het 
op zaterdagen autovrij maken van de Negen Straatjes 
(Meer voetgangerszones, hoofdstuk 3) en het verbeteren 
van de doorstroming voor fietsers op drukke kruispunten 
zoals het Mr. Visserplein (Toolbox fietsvriendelijke 
kruispunten, hoofdstuk 2). Deze zomer gaan we ook het 
voetgangersverkeer tijdens Sail Amsterdam realtime 

volgen en sturen (Doorontwikkeling crowdmanagement, 
hoofdstuk 3) en starten we met de werkzaamheden om 
de Haarlemmerdijk nog beter te maken (Haarlemmerdijk: 
de leukste winkelstraat nog leuker, hoofdstuk 3).

De advies- en consultatieperiode loopt van 15 april 
tot en met 28 mei 2015. Het streven is om de 
uitvoeringsagenda in september 2015 te behandelen  
en vast te stellen in de gemeenteraad. •

1. 

1.4
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Inleiding

Mobiliteitsaanpak Amsterdam (2013) 
Dit programma geeft uitvoering aan de 
ambities uit de Mobiliteitsaanpak (MAA). 
Met de MAA heeft de gemeenteraad 
van Amsterdam in 2013 onder meer de 
‘plusnetten’ vastgesteld en zo voor elk 
vervoermiddel (inclusief de voetganger) 
aangegeven op welke route dit 
vervoermiddel de ruimte krijgt. Het bevat ook 
de hoofdlijnen om meer ruimte te creëren 
voor verblijfsgebieden en langzaam verkeer 
en het autoluwer inrichten van de binnenstad. 

Parkeerplan Amsterdam (2013)
Het uitvoeringsprogramma zet de 
uitvoering van het Parkeerplan door. In het 
Parkeerplan staat de aanpak om de auto 
minder op straat te parkeren, de openbare 
ruimte te verbeteren en het verkeer te 
laten doorstromen door het verminderen 
van zoekverkeer. Bovendien worden de 
wachtlijsten voor parkeervergunningen 
aangepakt.  

Agenda Duurzaamheid (2015)
De Agenda Duurzaamheid richt zich op het 
schoner krijgen van het gemotoriseerde 
verkeer in Amsterdam. Uiteindelijk doel is 
om een aantrekkelijke fietsstad te blijven, 
zo veel mogelijk gemotoriseerd verkeer in 
Amsterdam uitstootvrij te krijgen en het 
aanwezige verkeer zo efficiënt mogelijk door 
de stad te loodsen. Door het verbeteren van 
de doorstroming, het selectief verplaatsen 

van zwaar verkeer (touringcars, bussen) naar 
de rand van de stad en het verminderen 
van zoekverkeer van auto’s, levert het 
uitvoeringsprogramma een goede bijdrage 
aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. 

Visie Openbare Ruimte (in voorbereiding)
De groei en het succes die Amsterdam 
doormaakt vraagt om een heldere visie 
op de openbare ruimte en het publieke 
leven. De stad moet meer ruimte geven 
aan het stadsleven, aan een veelzijdiger 
en intensiever gebruik van de stad. De 
voetganger vraagt meer ruimte , vooral in 
de centrumgebieden en rond de stations. 
De Visie gaat in op het veranderend 
gebruik van de openbare ruimte en de 
ontwikkeling van het publieke leven. Het 
uitvoeringsprogramma Verkeer sluit hier goed 
bij aan door de actieve inzet op het creëren 
van meer verblijfsruimte en het belang van de 
voetganger.  

Ruimte voor de stad (in voorbereiding, 
Actieplan Woningbouw vastgesteld)
Amsterdam groeit en zoekt 
woningbouwlocaties om tot 2025 
meer dan 5000 woningen per jaar te 
kunnen bouwen. Inzet is allereerst die 
locaties te ontwikkelen die al goed zijn 
aangesloten op de stedelijke verkeers- en 
vervoersnetwerken. Het merendeel van 
versnellings- en transitielocaties ligt globaal 
in de ringzone aan weerszijden van de A10. 

Voor de verwachte aanhoudende groei 
moet aanvullend inzicht verschaft worden in 
vereiste systeemsprongen voor bijvoorbeeld 
het metronetwerk en verbindingen tussen 
de noordelijke en zuidelijke IJoevers. Het 
uitvoeringsprogramma Verkeer ondersteunt 
deze groei door de inzet op doorstroming en 
het versterken van belangrijke verbindingen 
in de stad.  

Stad in Balans (in voorbereiding)
Het uitgangspunt voor Stad in Balans is dat 
de stad groeit en dat we rekening moeten 
houden met stijgende groei van bewoners, 
bezoekers, studenten en bedrijven. Dat is 
vanuit economisch oogpunt een wenkend 
perspectief, waar iedereen van profiteert.
Maar door verandering en groei ontstaan ook 
knelpunten, zoals een intensiever gebruik 
van straten en parken, meer afval op straat 
plus wachtlijsten voor woningen, scholen 
en sportverenigingen. Stad in Balans is een 
visie en strategie om de stad nu en in de 
toekomst aantrekkelijk te houden en bevat 
maatregelen om de drukte te verminderen. 
De maatregelen in Stad in Balans op het 
gebied van verkeer zijn onderdeel van de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit.

Investeringsagenda’s OV, Weg en Fiets  
van de Stadsregio Amsterdam (lopend)
De komende jaren wordt door de Stadsregio 
veel geïnvesteerd in verbetering van het 
openbaar vervoer (in aansluiting op de 

Noord/Zuidlijn), het oplossen van knelpunten 
in het fietsnetwerk en het verbeteren van het 
wegnetwerk. Deze ambities sluiten naadloos 
aan bij het uitvoeringsprogramma. 

De nota bereikbare binnenstad  
(stadsdeel Centrum, 2013)
Stadsdeel Centrum presenteerde in 
2013 voorstellen voor het bereikbaar en 
aantrekkelijk houden van de Amsterdamse 
binnenstad. Deze nota sluit goed aan op de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit. 

Gebiedsagenda’s stadsdelen (jaarlijks)
Bestuurscommissies houden zich onder 
andere bezig met de inrichting van straten en 
pleinen, groen en parken. Ze zorgen ervoor 
dat wat ze doen, past bij de behoeften in 
hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele 
stad. De bestuurscommissies zijn de ogen 
en oren van de buurt en de schakel naar het 
stadhuis. In de gebiedsagenda beschrijven 
de stadsdelen dus onder meer wat er op 
buurtniveau nodig is op het gebied van 
doorstroming en een prettige openbare 
ruimte. Dit uitvoeringsprogramma is 
opgesteld in samenspraak met de stadsdelen, 
maar qua maatregelen niet uitputtend. De 
meest urgente, grootschalige knelpunten zijn 
benoemd en voorzien van maatregelen. In de 
gebiedsagenda’s zullen nog veel aanvullende 
maatregelen staan. •

Dit programma staat niet op zichzelf



Doorstroming 
op de 
belangrijkste 
routes
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2.
Goede doorstroming van fiets, 
openbaar vervoer en auto is 
essentieel voor de bereikbaarheid 
van de stad. Deze vervoerswijzen 
hebben elk hun eigen onmisbare 
rol en vullen elkaar aan. De fiets 
is niet weg te denken uit de 
stad voor verplaatsingen op de 
korte afstand. En het stedelijk 
openbaar vervoer en de auto zijn 
onontbeerlijk voor verplaatsingen 
op de middellange en lange 
afstand. Het grote fietsgebruik 
draagt bovendien in hoge mate 
bij aan de aantrekkelijkheid en 
leefbaarheid van Amsterdam. 

 

Doorstromings- 
aanpak auto korte-/ 
lange termijn

Snelle routes door betere 
afstelling van verkeerslichten

Snelle routes door betere 
afstelling van verkeerslichten 

Aanpassen 
openingstijden 
bruggen

Meer groene 
golven instellen

Investeringsagenda 
Openbaar Vervoer 
versneld  uitvoeren

Verhogen snelheid 
op uitvalswegen 
(van 50 naar 70) 

Verhogen snelheid 
op uitvalswegen 
(van 50 naar 70)

Verhogen snelheid 
op uitvalswegen 
(van 50 naar 70)

Meer groene 
golven instellen

Meer groene 
golven instellen 

Verbeteren fietsnetwerk

Aanpassen 
openingstijden 

bruggen 

Maatregelenkaart

Doorstroming op de belangrijkste 
routes

Fiets, openbaar vervoer en auto

Auto

Fiets

Openbaar vervoer

Toolbox fietsvriendelijke 
kruispunten

Knooppunt 



Om de doorstroming voor elke vervoerswijze 
te waarborgen zijn keuzes nodig: het 
is simpelweg onmogelijk om iedereen 
overal voorrang te geven. In het verleden 

is de ruimte in straten vaak simpelweg opgedeeld 
tussen voetganger, fiets, tram en auto, waarbij eigenlijk 
iedereen er bekaaid vanaf kwam. Wij kiezen er daarom 
voor om fiets, openbaar vervoer en auto elk op een 
aantal hoofdroutes prioriteit te geven. In een aantal 
straten wordt ruimte gemaakt om de fiets of het 
openbaar vervoer ongehinderd te laten doorrijden. Op 
andere routes is het belangrijk dat de auto snel de stad 
in en uit kan komen. Deze hoofdroutes (de zogenaamde 
plusnetten) zijn vastgelegd in de Mobiliteitsaanpak 
Amsterdam (gemeenteraad juni 2013). 

We voeren deze keuzes nu uit: 

1.    Gericht voorrang geven aan fiets, openbaar 
vervoer of auto

2.   Meer ruimte voor de fiets
3.    Doorstroming OV: investeren in sneller openbaar 

vervoer stad in en stad uit
4.    Doorstroming auto’s: vlotte routes om de 

stad in en uit te komen 
 

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is, zorgt de groei van de 
stad en het toenemende aantal bewoners en gebruikers, 
voor een toenemende druk op het verkeerssysteem. Op 
een aantal belangrijke routes ontstaan knelpunten in de 
doorstroming. En als we niets doen, neemt het aantal 
knelpunten toe. Dit zorgt voor ergernis en onveiligheid 
voor fietsers. Naast vertraging voor de OV gebruiker, 
zorgt het ook voor hogere exploitatiekosten van het 
openbaar vervoer. En autogebruikers merken het door 
vertraging en onbetrouwbaarheid van hun ritten (zie 
kaart voor definities). De grootste uitdagingen liggen 
op de drukke routes in de relatief smalle (winkel )straten 
binnen de Ring A10, waar het verkeer elkaar in de weg 
zit. Maar ook in drukke gebieden zoals het Arenagebied 
(met name voor de auto bij evenementen) en de Zuidas. 

2. 

Afbeelding: plusnet fiets, auto en ov

<  Plusnet fiets. < Plusnet auto. < Plusnet ov.
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 Gericht voorrang geven aan 
fiets, openbaar vervoer  
of auto 

Belangrijke instrumenten om de doorstroming 
te verbeteren zijn gebruiksmaatregelen. Dit zijn 
bijvoorbeeld aanpassingen van verkeerslichten of het 
informeren van weggebruikers op basis van actuele 
doorstromingscijfers. Zo zorgen we ervoor dat de 
infrastructuur voor elke vervoerswijze optimaal wordt 
benut. En krijgen de juiste vervoerswijzen voorrang  
op de belangrijkste routes voor fiets, openbaar  
vervoer en auto.

•   Snelle routes door betere afstelling 
van verkeerslichten (m1)

In lijn met de Mobiliteitsaanpak Amsterdam kiezen we 
er voor om fiets, openbaar vervoer en auto elk op een 
aantal hoofdroutes prioriteit te geven (plusnetten). 
Dit onderscheid voeren we ook in de afstelling van 
verkeerslichten door. Dit zal voor ongeveer 40% van 
de kruispunten een effect in doorstroming opleveren. 
We beginnen bij tien drukke kruispunten waar alle 
hoofdroutes samen komen en het meeste effect behaald 
kan worden. Dit zijn kruispunten zoals de Overtoom – 
Constantijn Huygensstraat, Buitenveldertselaan – 
De Boelelaan en verkeersknooppunt de Munt. 

Doorstroming op de belangrijkste routes

2.1

Auto

Fiets

druk kruispunt

gemiddelde snelheid 0-10 km/u

gemiddelde snelheid 10-15 km/u

0-20 km/u gedurende 1 dagdeel

0-15 km/u gedurende 2 dagdelen

0-15 km/u gedurende 3 dagdelen

route smal en druk

OV

Vervoersdrukte en parkeren

< Doorstromingsknelpunten fiets, ov en auto.



•   Kruispunt van de week: optimale afstelling 
van verkeerslichten garanderen (m2)

Kruispunten worden aangepakt om fietsers makkelijker 
door te kunnen laten fietsen. Om verschillende 
redenen (bijvoorbeeld storingen of veranderende 
verkeersstromen) kan de doorstroming op 
kruispunten niet verlopen zoals in het ontwerp van 
de verkeersregeling was bedacht. Daarom moeten 
verkeerslichten continu actief worden gemonitord 
en bijgesteld om goed te functioneren. Momenteel 
wordt elke week de werking van één verkeersregeling 
geanalyseerd. We noemen dit het ‘kruispunt van de 
week’. Op basis van de analyse wordt de regeling 
geoptimaliseerd, zodat het verkeer weer beter 
doorstroomt. We gaan de frequentie van deze analyses 
verhogen en geven daarbij prioriteit aan de kruispunten 
met de grootste doorstromingsproblemen. 

•   Doorontwikkeling Verkeersmanagement 
en inzet van ICT (m3)

De doorstroming van verschillende vervoerswijzen 
wordt verbeterd door meer gebruik te maken van 
verkeersmanagement en ICT oplossingen. De 
basis voor een betrouwbare doorstroming van het 
autoverkeer bestaat uit het voortdurend monitoren 
van de verkeersstromen op de hoofdroutes in en rond 
de stad. Met deze actuele informatie wordt vanuit de 
verkeerscentrale ingegrepen op de verkeersregelingen 
op kruispunten. Dit gebeurt nu vooral voor de auto. 

We zetten deze aanpak voort en breiden dit uit naar 
andere modaliteiten. Verder optimaliseren we de aanpak 
door meer gebruik te maken van nieuwe brongegevens 
zoals bijvoorbeeld de reispatronen vanuit apps. Met 
de andere wegbeheerders in de regio wordt gewerkt 
aan innovatieve vormen van verkeersmanagement 
en het geven van actuele in-car-reisinformatie. De 
Amsterdamse regio vormt een nationale proeftuin 
voor nieuwe ICT-toepassingen. In samenwerking met 
Amsterdam Metropolitan Solutions willen we in de 
nabije toekomst nog veel meer gebruik gaan maken van 
ICT-mogelijkheden (parkeren, fietsenstallingen, laad- en 
losplaatsen).

•   Meer groene golven instellen (m4)
Op een aantal routes in de stad zijn met succes 
groene golven ingesteld. We voeren deze maatregel 
op nog meer locaties in. Dit betekent natuurlijk wel 
dat we keuzes moeten maken. Een groene golf op 
de ene route, betekent minder doorstroming op 
kruisende routes. De omvang van de verschillende 
verkeersstromen is leidend bij deze keuzes. Per wegdeel 
is nader onderzoek nodig om de mogelijkheden en 
gevolgen in kaart te brengen. Na een proefperiode 
kunnen we besluiten of we de regeling in stand kunnen 
houden of dat deze moet worden aangepast. De 
volgende locaties zijn kansrijk: de Vijzelstraat tussen 
het Muntplein en het Weteringcircuit (voor fiets), het 
kruispunt Nassauplein/Haarlemmerplein (voor fiets), 

de Haarlemmerweg (voor auto), de Stadhouderskade 
tussen de Van Woustraat en de Amsteldijk (voor auto), 
de Europaboulevard bij de aansluiting met de A10 (voor 
auto), de Wester- en Oostertoegang (voor auto), de 
Jan van Galenstraat bij het Erasmuspark (voor auto)  
en de Prins Hendrikkade ter hoogte van de IJtunnel 
(voor auto).

•   Aanpassen openingstijden bruggen (m5)
We zijn in gesprek met de branches (beroepsvaart, 
recreatievaart en brugbedieners) over de mogelijkheden 
om de openingstijden van bruggen aan te passen 
om zo de doorstroming voor de fiets, het openbaar 
vervoer en de auto te verbeteren. De belangrijkste 
vaarroutes door de stad zijn de Kostverlorenvaart en de 
Amstel. Met name de brugopeningen van de bruggen 
over de Kostverlorenvaart (zoals de Overtoomsesluis) 
veroorzaken overlast voor zowel de auto, de tram als 
het fietsverkeer. De Provincie Noord-Holland werkt aan 
de ontwikkeling van een Brug Management Systeem 
(als onderdeel van het provinciale project Blauwe 
Golf). Hiermee kan met realtime-informatie het beste 
moment voor een brugopening worden bepaald. De 
opening van verschillende bruggen wordt op deze wijze 
beter op elkaar afgestemd. We gaan in overleg met de 
branche om te kijken of dit systeem ook toepasbaar is in 
Amsterdam.

2.  
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Meer ruimte voor de fiets

De stad heeft jarenlang flink geïnvesteerd in het 
fietsnetwerk met één van de meest uitgebreide 
en fijnmazige netwerken ter wereld als resultaat. 
Amsterdam is hierdoor fietsstad nummer 1. Door 
de aanhoudende groei van het fietsgebruik, steeds 
grotere/bredere (bak)fietsen, het toenemende gebruik 
van snelle e-bikes en de spectaculaire groei van het 
aantal snorfietsen is het nodig om de doorstroming 
op een aantal drukke fietsroutes te verbeteren. Een 
specifiek probleem is dat het aantal snorfietsen sinds 
2007 met 275% is toegenomen tot een totaal van circa 
30.000. Snorfietsen nemen veel ruimte op het fietspad 
in beslag en zorgen voor veel (geluids-)hinder en 
onveiligheid. Daarnaast nemen ze ook parkerend een 
hoop plaats in. Circa 80% van de snorfietsers overtreedt 
de maximumsnelheid van 25 km/u ondanks de forse 
handhavingsinzet van de afgelopen jaren. 

Het plusnet fiets, het netwerk met de belangrijkste 
fietsroutes, is in totaal zo’n 320 kilometer lang. Op 
circa 40 kilometer van het netwerk zijn de fietspaden 
niet breed genoeg voor het grote aantal fietsers. Of 
ontbreekt zelfs een fietspad waar een fietspad qua 
veiligheid wel gewenst is. Er zijn weinig betrouwbare 
gegevens bekend over de fietsrijsnelheden. Maar op 
delen van het netwerk mag worden aangenomen dat te 
smalle of ontbrekende fietspaden invloed hebben op de 

2.  Doorstroming op de belangrijkste routes

2.2

< Fiets: knelpunten ruimte en drukte.



kwaliteit van de doorstroming en de verkeersveiligheid 
voor de fietser in de spitsperioden. We nemen 
de volgende maatregelen ter verbetering van de 
doorstroming en de veiligheid van fietsers. 

•   Verbeteren van het fietsnetwerk (m6)
Momenteel nemen we allerlei maatregelen om de 
doorstroming en veiligheid van fietsroutes te verbeteren. 
Hiermee wordt het Meerjarenplan Fiets 2012-2016 
uitgevoerd. Voorbeelden zijn het verbreden van 
belangrijke fietspaden en de aanleg van 15 kilometer 
extra rood asfalt. Ook in diverse lopende projecten 
(zoals de Rode Loper en het Leidseplein) worden 
fietsroutes verbeterd. Verder gaan we de fietsroute 
over de binnenring verbeteren (zie Hoofdstuk 3: Meer 
ruimte). En willen we werk maken van de plannen om 
de drukke Weesperzijde in te richten als een fietsstraat 
waar de auto te gast is. Voor de overige knelpunten, 
zoals de Linnaeusstraat, presenteren we plannen in 
het nieuwe Meerjarenplan Fiets. Soms kan met kleine 
fysieke maatregelen al een forse stap gezet worden in 
de verbetering van een route, andere maatregelen zijn 
duur en complex. Naast het verbeteren van bestaande 
fietsroutes is het ook nodig om te investeren in nieuwe 
verbindingen voor fietsers (zie hoofdstuk 4: Verbinden 
van de stad). 

•   Weesperzijde: een groene fiets- en 
wandelboulevard (m7)

De Weesperzijde wordt een groene fiets- en 
wandelboulevard. De straat is op veel punten al 
aantrekkelijk: er is een breed trottoir, fietsers kunnen 
de volle breedte van de straat gebruiken en de straat 
heeft een groen en recreatief karakter. We willen 
deze kwaliteiten versterken en waarborgen voor de 
lange termijn door van de Weesperzijde versneld 
een groene fiets- en wandelboulevard te maken. 
Onlangs heeft Stadsdeel Oost een principeprofiel 
voor de Weesperzijde vastgesteld. Onderdeel van 
de kwaliteitsverbetering is een herinrichting van het 
kruispunt met de Ruyschstraat. Om de gewenste 
kwaliteit te realiseren wordt gefaseerd het aantal 
autoparkeerplaatsen verminderd. Dit kan alleen als 
er adequate alternatieve parkeervoorzieningen zijn 
gevonden in de Weesperzijdebuurt. 

•   Toolbox fietsvriendelijke kruispunten (m8)
De wachtrijen van fietsers die kruispunten oversteken 
worden aangepakt. Door het toegenomen fietsgebruik 
gebeurt het steeds vaker dat niet alle fietsers in één 
keer het kruispunt kunnen oversteken bij groen licht. 
De wachtrij blokkeert in veel gevallen de kruisende 
stroom fietsers. Aanpassingen aan de verkeersregeling 
en aan de kruispuntinrichting moeten de veiligheid 
en doorstroming verbeteren. Onlangs zijn de 
verkeerslichten bij het Weteringcircuit aangepast 

waardoor de fietsers sneller kunnen doorfietsen. 
Andere kruispunten die binnenkort worden aangepast 
zijn Weesperzijde – Treublaan, Mr. Visserplein – 
Jodenbreestraat, Czaar Peterstraat – Cruquiuskade 
(Dageraadsbrug noordzijde) en Sarphatistraat – 
Zeeburgerstraat (Dageraadsbrug zuidzijde). Bij nog 
eens vijftien kruispunten onderzoeken we verschillende 
mogelijkheden om de wachttijden voor fietsers te 
minimaliseren. Na een evaluatie van de effecten kunnen 
dergelijke maatregelen ook in de rest van de stad 
worden uitgevoerd.

•   Snorfiets naar de rijbaan (m9)
We willen dat snorfietsers geen gebruik meer maken van 
de fietspaden maar van de rijbaan. Er is een structurele 
oplossing nodig voor de overlast en onveiligheid die de 
snorfiets veroorzaakt op de Amsterdamse fietspaden. 
Op de belangrijkste fietspaden is in de spits 5 tot 10% 
van het verkeer een snorfiets. Een fors percentage want 
een snorfiets neemt twee keer zoveel ruimte in beslag 
als een fiets en rijdt veel harder. De snorfiets is in de 
loop der jaren steeds meer op een bromfiets gaan lijken. 
Na de verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan in 
2000 zijn we hierdoor eigenlijk weer terug bij af. Daarom 
willen we een structurele oplossing zodat er meer ruimte 
op de fietspaden ontstaat en de overlast en onveiligheid 
vermindert. Bijvoorbeeld een (lokale) helmplicht 
waarmee we de snorfiets veilig van het fietspad naar de 
rijbaan kunnen verplaatsen. Dit is ook gunstig voor de 
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luchtkwaliteit. De gemeente is hiervoor afhankelijk van 
een aanpassing van de landelijke regelgeving en is al 
geruime tijd in gesprek met het Rijk om dit voor elkaar 
te krijgen. 

In 30km/uur-straten achten we het wel veilig genoeg 
om de snorfiets zonder helm te laten rijden. Daarom 
kijken we nu in welke straten de snelheid kan worden 
verlaagd naar 30 km/uur (zie hoofdstuk 3: Meer ruimte. 
Maatregelen ‘Experiment Stadsstraten’ en ‘Binnenring 
wordt OV en fietscorridor’). Om onduidelijkheid (en dus 
onveiligheid) te voorkomen kan de snorfiets alleen op 
logische en/of lang gestrekte routes op de rijbaan. Dit is 
geen complete oplossing maar in elk geval een eerste 
stap. Vanuit de Agenda Duurzaamheid onderzoeken we 
daarnaast de mogelijkheden om een milieuzone voor 
2-takt brom- en snorfietsen in te voeren.

2. Doorstroming op de belangrijkste routes



Investeren in sneller openbaar 
vervoer stad in en stad uit 

In 2017 zal de eerste metro over het spoor van de 
Noord/Zuidlijn rijden. Hiermee wordt de metro nog 
meer de ruggengraat van het lokale en regionale 
openbaar vervoernetwerk. De Noord/Zuidlijn zorgt niet 
alleen voor een belangrijke en snelle nieuwe verbinding 
in de stad, het biedt ook kansen om de rest van het 
(bovengrondse) netwerk te optimaliseren. Zie hoofdstuk 
4: Verbinden van de stad. Zo verbetert de doorstroming 
in de stad en komt er ruimte vrij voor andere functies. 
Tot slot maken aanpassingen in routes en intensiteiten 
van trams en (streek-)bussen het ook mogelijk om de 
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren 
op de locaties waar dit prioriteit heeft (zie hoofdstuk 3: 
Meer Ruimte) .

Het zwaartepunt in het gebruik van het openbaar 
vervoer in Amsterdam is de afgelopen jaren enigszins 
verschoven van bewoners naar bezoekers. Met de 
komst van de Noord/Zuidlijn is de verwachting dat 
het gebruik in zijn geheel weer gaat toenemen. De 
fiets is voor Amsterdammers op de korte afstand het 
dominante vervoermiddel geworden ten koste van 
openbaar vervoer en auto. Anderzijds komen er steeds 
meer toeristen, recreatieve bezoekers en forenzen 
naar de stad die veel gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Dit heeft consequenties voor het gebruik van 
met name het tramnetwerk. Forenzen hebben behoefte 

2. 

2.3

<  Lijnennetvisie: vruchten plukken van de Noord/Zuidlijn 
door goede aansluiting op bovengronds OV en snelle 
routes door de stad.
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aan hoogfrequente ontsluiting van de stad en een 
efficiënte overstap op metro en trein. Bezoekers willen 
vooral verbindingen met de belangrijkste toeristische 
en recreatieve bestemmingen en zijn minder gehecht 
aan snelheid. Het openbaar vervoernetwerk zal met 
de komst van de Noord/Zuidlijn beter aan deze 
behoefte voldoen. Aan de rand van de stad, aan en 
buiten de ring, is de vervoersvraag gegroeid door de 
sterke werkgelegenheidsgroei op geconcentreerde 
kantoorlocaties. 

•   Investeringsagenda Openbaar Vervoer 
versneld uitvoeren (m10)

Het uitvoeren van de maatregelen uit de 
investeringsagenda OV heeft de komende jaren de 
hoogste prioroteit. Er liggen veel kansen om het gebruik 
van het OV voor langere verplaatsingen te stimuleren 
met snelle geconcentreerde hoofdroutes (plusnetten). 
De huidige tramlijnen kennen een sterke oriëntatie 
op Amsterdam CS met veel parallelle lijnen. Op een 
aantal locaties, vooral op de Rozengracht en delen van 
de Binnenring is er te weinig ruimte om ongehinderd 
door te rijden. Trams voldoen hierdoor niet overal aan 
de normen voor snelheid en betrouwbaarheid en zijn 
ook duur in de exploitatie. In de investeringsagenda 
OV van de Stadsregio Amsterdam zijn ruim 300 
maatregelen (locatiespecifiek en generiek) opgenomen 
om het openbaar vervoer op de belangrijkste (plus-)
routes sneller en betrouwbaarder te maken. De 
gemeente heeft samen met GVB en Stadsregio een 

uitvoeringsprogramma gemaakt en is mede-investeerder 
en uitvoerder van een groot aantal maatregelen. Het 
gaat om bestaande projecten zoals de Verbetering 
Westelijke Tramlijnen, verbetering OV- knooppunten 
en voor de komende drie jaar ook om een aantal 
aanvullende concrete projecten. Voorbeelden hiervan 
zijn het vergroten van capaciteit van het kruispunt 
Marnixstraat/Rozengracht/de Clercqstraat en een 
verkenning naar de aanleg van nieuwe tramsporen 
op de Parnassusweg en Haarlemmerhouttuinen. 
Daarnaast worden ook veel kleinere maatregelen 
opgepakt die de doorstroming en betrouwbaarheid 
verbeteren. Momenteel bekijken we samen met de 
Stadsregio Amsterdam hoe we de uitvoering van de 
investeringsagenda kunnen versnellen.

•   Raadhuisstraat en Rozengracht: Betere 
doorstroming trams (m11)

De gemeente Amsterdam en de Stadsregio 
Amsterdam gaan de doorstroming van de trams op 
de Raadhuisstraat en Rozengracht verbeteren en de 
veiligheid voor andere weggebruikers aanpakken. 
 Ruim acht miljoen tramreizigers reizen jaarlijks over deze 
straten en dat aantal neemt de komende jaren toe. De 
Raadhuisstraat is eigenlijk te smal voor al het verkeer 
dat er dagelijks doorheen gaat. Parkerende auto’s en 
laad- en losverkeer hinderen fietsers en doorgaand 
autoverkeer. Zij wijken uit naar de trambaan. Trams 13 
en 17 worden hierdoor opgehouden en voor fietsers 
ontstaat een onveilige situatie. Om de doorstroming 

van de tram te verbeteren en de veiligheid voor fietsers 
te verhogen worden een vrije trambaan en fietsstroken 
aangelegd. Dit gaat ten koste van parkeerplaatsen. 
De Rozengracht kent dezelfde problemen. Ook hier 
moet het doorgaande verkeer vaak uitwijken naar de 
trambaan. Er wordt een vrije verhoogde trambaan 
aangelegd. Daarnaast is ruimte beschikbaar voor een 
rijbaan en een fietsstrook. De parkeerkeerplaatsen 
worden verbreed, zodat de fietsstrook niet wordt 
ingenomen door geparkeerde auto’s.

2. Doorstroming op de belangrijkste routes



Vlotte autoroutes om de  
stad in en uit te komen

Amsterdam kan niet zonder goede bereikbaarheid per 
auto. Hoewel het autogebruik gestaag afneemt, is de 
auto onmisbaar voor verplaatsingen op de middellange 
en lange afstand. De auto krijgt daarom voorrang op 
een aantal specifieke hoofdwegen. Hiermee zorgen we 
ervoor dat de auto snel de stad in en uit kan. De straten 
waar doorstroming voor auto’s onder meer prioriteit 
heeft (plusnetten):

   Oost-westroutes zoals Amstelveenseweg, Overtoom 
en Jan van Galenstraat

    De S100 ring om het centrum: Nassau-, Stadhouders-, 
en Mauritskade

   De Noord-Zuid corridor: Gooiseweg Wibautstraat, 
Weesperstraat, IJtunnel en Nieuwe Leeuwarderweg 

    de corridor langs het IJ: Van Diemenstraat-De 
Ruijterkade-Piet Heinkade.

    Overige belangrijke routes zoals Hobbemakade – 
Stadionweg, Amsteldijk – Kennedylaan en President 
Allendelaan

2. 

2.4

< Doorstromingsknelpunten autoverkeer.
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Op de hoofdroutes voor het autoverkeer zijn in totaal 
16 locaties waar de doorstroming onder de maat is. De 
doorstroming voldoet hier niet aan de streefkwaliteiten 
zoals die bepaald zijn in de Mobiliteitsaanpak 
Amsterdam (deze verschillen per wegsoort en gebied 
en variëren tussen 15 en 40 kilometer per uur). De auto 
rijdt hier te langzaam en ook de betrouwbaarheid is een 
probleem. Hierdoor wordt op een aantal locaties de 
Europese normen voor luchtkwaliteit overschreden of 
dreigt dit te gebeuren. De routes waar de doorstroming 
regelmatig niet voldoet aan de gestelde normen 
bevinden zich vooral in en rond het Centrum en in de 
stadsdelen West en Zuid. De knelpunten zijn het meest 
structureel op de Overtoom en de Stadhouderskade en 
deze locaties hebben dan ook prioriteit bij het zoeken 
naar oplossingen. Op andere locaties is sprake van 
incidentele verstoringen als gevolg van werkzaamheden, 
laad- en losactiviteiten en incidenten. 

Doorstromingsaanpak auto korte termijn 
Op de locaties waar de knelpunten het grootst zijn – de 
Overtoom en de Stadhouderskade – voeren we (deels 
in pilotvorm) een pakket van relatief kleine ingrepen 
uit, waarmee we op korte termijn de doorstroming 
kunnen verbeteren. Dit is een combinatie van kleine 
fysieke ingrepen zoals het (tijdelijk) opheffen van 
parkeerplaatsen, het verminderen van afslaande 
bewegingen en verbeteringen aan de afstelling van 
verkeerslichten. Op basis van monitoring en evaluatie 
besluiten we of we deze maatregelen structureel 
doorvoeren. Als deze aanpak succesvol is, passen we 
dit – waar mogelijk – ook toe op andere knelpuntlocaties 
zoals de Valkenburgerstraat, de Nassaukade, de 
Stadionweg. Hiervoor werken we samen met de 
Stadsregio Amsterdam die in de investeringsagenda 
Weg € 70 miljoen gereserveerd heeft voor betere 
autobereikbaarheid. Het doorstromingsknelpunt op de 
Jan van Galenstraat wordt op dit moment al verbeterd 
door de aanleg van de noordelijke ontsluiting van 
het Foodcenter, waardoor vrachtverkeer naar het 
Foodcenter via de Haarlemmerweg wordt geleid.

•   Overtoom korte termijn (m12) 
Op de Overtoom zetten we in op het optimaliseren 
van verkeerslichtregelingen. Dit verbetert ook de 
doorstroming van het OV op deze route. Ook werken we 
aan betere mogelijkheden voor laden en lossen, zodat 
autoverkeer zo min mogelijk gehinderd wordt. 

•   Stadhouderskade korte termijn (m13)
Op de Stadhouderskade nemen we op de korte 
termijn de volgende maatregelen. We verwijderen 
parkeerplaatsen (in de vorm van een pilot) en maken 
extra ruimte voor laden- en lossen en touringcars 
(zodat hierdoor minder opstoppingen ontstaan). We 
gaan de verkeerslichten verder optimaliseren. Tot slot 
pakken we vier kruispunten aan, waar we bijvoorbeeld 
afslagbewegingen beperken en extra opstelstroken 
aanleggen. 

2. Doorstroming op de belangrijkste routes



Doorstromingsaanpak auto lange termijn 
Grootschalige ingrepen om de bovenstaande 
knelpuntlocaties aan te pakken worden – indien 
voldoende kosteneffectief – meegenomen in de 
bestaande grootonderhoudswerkzaamheden. Verder 
zijn er ook lopende projecten die bijdragen aan een 
verbetering van de doorstroming en luchtkwaliteit, 
zoals de reconstructie van de Amstelveenseweg en de 
verdieping van de Westelijke Toegang in combinatie met 
de ‘knip’ Prins Hendrikkade (een autovrij deel van de 
Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Damrak).  
Deze laatste verlicht ook het luchtkwaliteitsknelpunt 
op de Haarlemmerweg omdat zwaar vervoer dan 
gebruik maakt van de route Westerdoksdijk en van 
Diemenstraat. Voor de twee grootse knelpunten – 
Overtoom en Stadshouderskade – onderzoeken we hoe 
we de doorstroming op lange termijn structureel kunnen 
verbeteren. Het belang van deze routes (en dus ook 
de omvang van deze knelpunten als we niets doen) zal 
naar verwachting namelijk alleen nog maar toenemen. 
Verder houden we nauwlettend de ontwikkeling van de 
zelfrijdende auto in de gaten. Dit is een zeer interessante 
innovatie die op lange termijn mogelijk een rol kan 
spelen bij het verbeteren van de doorstroming.

2. 

<  Het plusnet auto: doorrijden met de auto heeft hier 
prioriteit. De knelpunten voor autoverkeer zijn het 
grootst op de Stadhouderskade en de Overtoom. Deze 
wegen hebben dan ook prioriteit in de aanpak.
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•   Betere doorstroming op de 
Amstelveenseweg (m14)

We werken aan een plan voor de reconstructie van 
de Amstelveenseweg. De reconstructie zal niet 
alleen gericht zijn op de doorstroming van openbaar 
vervoer en auto, maar ook op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid, door de aanleg van fietspaden. Op 
het deel van de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat 
en het Stadionplein zijn zowel de trambaan als de 
rijbaan aan vervanging toe. Het autoverkeer stroomt hier 
niet goed door en voor het openbaar vervoer valt ook 
nog wat te verbeteren. 

•   Overtoom lange termijn (m15)
Om de doorstroming op de Overtoom aan te pakken 
en laden en lossen echt ongehinderd beter mogelijk te 
maken, is het eigenlijk nodig om op een groot aantal 
plekken parkeerplaatsen te verwijderen. Daarom zoeken 
we in dit gebied naar compensatie voor parkeerplaatsen.

Voor de lange termijn gaan we met de Stadsregio 
(die in het kader van de Investeringsagenda Auto 
middelen beschikbaar heeft) onderzoeken hoe we 
de doorstroming rondom het kruispunt Overtoom/
Amstelveenseweg kunnen verbeteren. Er liggen kansen 
om dit te combineren met de Investeringsagenda OV, 
het grootonderhoud aan de Overtoomsesluis en de 
eventuele reconstructie van het Surinameplein. 

•   Stadhouderskade lange termijn (m16)
Goede doorstroming op de Stadhouderskade is 
cruciaal. De Stadhouderskade werkt als een verdeelring 
voor de binnenstad. Hoe beter het verkeer hier 
doorstroomt, hoe beter andere routes in de binnenstad 
ontlast worden. Omdat het belang van de S100 met 
het oog op het autoluwer maken van het Centrum 
zelf alleen nog maar zal toenemen, onderzoeken we 
eveneens in samenwerking met de Stadsregio lange 
termijnoplossingen, zoals een ongelijkvloerse oplossing 
(bv. een autotunnel) tussen het Leidseplein en de 
Hobbemakade. Dit is ook een kans om op deze locatie 
meer ruimte voor fietsers en voetgangers te realiseren 
en zo de aantrekkelijkheid van dit gebied te vergroten. 
Een onderwerp van onderzoek kan ook zijn om via 
een meer verfijnde routeverwijzing en actuele in-car-
verkeersinformatie meer verkeer via de Ring A10 te 
verdelen.

•   Verhogen snelheid op uitvalswegen van 
50 naar 70 km/uur (m17)

Zoals in het coalitieakkoord is verwoord, onderzoeken 
we op dit moment op welke uitvalswegen we de 
maximumsnelheid kunnen verhogen van 50 naar 
70 km/u om daarmee de autobereikbaarheid te 
verbeteren. Bij deze afweging houden we rekening 
met de gevolgen voor luchtkwaliteit, geluid en de 
verkeersveiligheid en met ruimtelijke ontwikkelingen  
in de omgeving van deze routes. 

In eerste instantie zijn zeventien uitvalswegen 
geselecteerd om te worden onderzocht. Van acht wegen 
bleek al snel dat snelheidsverhoging niet mogelijk is 
gezien luchtkwaliteit, veiligheid, geluidsnormen of 
het feit dat er in de nabije toekomst dichtbij de weg 
woningen worden aangelegd. De negen overgebleven 
wegen (zie kaart aan het begin van dit hoofdstuk) 
worden verder onderzocht.

•   Verbeteren doorstroming en handhaving 
goederenvervoer (m18)

Goede doorstroming en geschikte routes voor het 
goederenverkeer zijn belangrijk. Om opstoppingen voor 
ander verkeer te voorkomen, om de luchtkwaliteit te 
verbeteren, vanwege de verkeersveiligheid en vanwege 
het grote economisch belang van goede bevoorrading. 
In het kader van het landelijke initiatief rond Beter 
Benutten werken we mee aan het project Last Mile. 
Samen met de branche wordt een systeem ontwikkeld 
waarmee vrachtvervoerders informatie kunnen krijgen 
over de beschikbaarheid van laad- en loshavens via een 
signalering in de laad- en loshaven. Deze informatie 
wordt ontsloten via een app die samen met Ahold wordt 
ontwikkeld. Zo kan een vrachtwagenchauffeur direct naar 
een vrije laad- en loshaven rijden waardoor rondrijden 
en dubbelparkeren wordt voorkomen. 

2. Doorstroming op de belangrijkste routes



Verder onderzoeken we of we de bestaande 7,5t-zone 
voor vrachtverkeer in het centrum kunnen handhaven 
met camera’s omdat de naleving van dit verbod nu 
onvoldoende is. Ook gaan we strenger optreden tegen 
dubbelparkeren of laden en lossen op plekken die daar 
niet voor bedoeld zijn. Zo worden opstoppingen door 
(grote) vrachtwagens in het centrum voorkomen. Tot slot 
zijn we benieuwd naar de adviezen van de Commissie 
Bevoorrading (een initiatief van de brancheorganisaties 
MKB Amsterdam, VNO-NCW, EVO en TLN ) voor 
een betere bereikbaarheid en doorstroming van het 
goederenverkeer.

•   Verbeteren doorstroming en 
kwaliteit taxi (m19)

De taxi is een volwaardig en belangrijk onderdeel van 
het vervoersaanbod in de stad en is een belangrijke 
aanvulling op het reguliere OV. Juist de plekken en 
tijdstippen waar andere vervoermiddelen niet in de 
behoefte voorzien, biedt de taxi een alternatief. Dit 
vraagt op drukke plekken en tijdstippen om toezicht 
op standplaatsen. In overleg met de taxi-branche 
gaan we daarom de doorstroming en kwaliteit van 
de taxi verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor het stimuleren van schone taxi’s. We 
gaan in een beperkt gebied (niet op CS en Leidseplein) 
een pilot uitvoeren met een parkeervergunning voor 
taxi’s waarmee zij in een bepaald gebied gebruik mogen 
maken van parkeerplekken om klanten op te pikken. 
Dit voorkomt dat taxi’s onnodig rond rijden of gaan 

2. 

<  Taxistandplaats CS.
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dubbelparkeren in afwachting van klanten. Als de pilot 
een succes is, voeren we dit definitief en wellicht ook 
voor andere gebieden in. Naar aanleiding van het succes 
van de pop-up taxistandplaats (tijdelijke standplaats 
tussen 1 en 6 uur ’s nachts) op het Rembrandtplein 
gaan we deze maatregel invoeren bij drukke 
uitgaansgebieden waar sprake is van overlast. Daarnaast 
onderzoeken we of we een dergelijke formule ook bij 
evenementen kunnen inzetten. Verder blijven de tram- 
en busbanen belangrijk voor een snelle bereikbaarheid 
voor taxi’s in de stad. Er wordt een bereikbaarheidstoets 
voor taxi’s uitgevoerd en hierbij wordt kritisch gekeken 
naar verbetermogelijkheden. Samen met de Stadsregio 
wordt onder andere gekeken naar een optimalisatie van 
het medegebruik van de lijnbusbanen. 

Om taxi’s te verduurzamen voeren we vanaf 2018 een 
milieuzone voor taxi’s in (en voor bestelvoertuigen en 
touringcars) waarmee de meest oude en vervuilende 
voertuigen worden geweerd uit de delen van de stad 
waar de luchtkwaliteit een probleem is (zie Agenda 
Duurzaamheid). Ook worden vanaf 2018 enkel nog 
schone taxi’s op CS toegelaten. •

2. Doorstroming op de belangrijkste routes

<  Dankzij enthousiaste ondernemers , stimulerings-
maatregelen en goede laadinfrastructuur rijden er  
steeds meer schone, elektrische taxi’s rond. 



Meer
ruimte
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3.
Aantrekkelijke openbare ruimte bete-
kent dat straten meer zijn dan verkeer: 
er moet ook voldoende en aantrek-
kelijke gebruiksruimte zijn. Straten en 
pleinen waar bewoners, toeristen en 
bezoekers graag verblijven, waar de 
stoep uitnodigt tot wandelen, waar 
ondernemers zich willen vestigen. 
Waar weinig hinder is van verkeersla-
waai en waar de lucht gezond is. De 
enorme aantrekkingskracht van de 
binnenstad zorgt voor veel verkeer. In 
het deel van de stad met de smalste 
straten en dus de minste ruimte lopen, 
fietsen en rijden de meeste mensen. 
Dit leidt tot een situatie waar het op 
veel plekken minder prettig is om te 
winkelen omdat de smalle stoepen 
niet uitnodigen om van de ene naar 
de andere winkel te lopen. Bovendien 
belemmeren slordig geparkeerde (bak)
fietsen en scooters regelmatig de 
doorgang van voetgangers en in het 
bijzonder mindervaliden. De drukte 
leidt tot irritatie en onveiligheid op  
de smalle fietsstroken.

 

Een autoluw stadshart - Nieuwezijds als 2e Rode loper 

Pilot Goederenvervoer Noord-PijpPilot Goederenvervoer Noord-Pijp

De Rode Loper als magneet 
voor winkelend publiek

Binnenring voor OV en fietscorridor

Haarlemmerdijk: de leukste 
winkelstraat nog leuker 

Haarlemmerdijk: de leukste 
winkelstraat nog leuker 

Meer voetgangerszonesMeer voetgangerszonesMeer voetgangerszones  Meer voetgangerszones  

Touringcars naar de rand van de stad 

Touringcars naar de rand van de stad

Uitbreiding P+R

Entree / Stationseiland 

Vernieuwing Leidsplein & 
Meer ruimte voor grote publiekstrekkers 

Experiment stadsstraten 

Doorzetten Singelgrachtgarage voor een mooiere Jordaan 

Hoogwaardige wandelroutes richting 
Museumplein en Leidseplein 

Meer fietsstallingen bouwen: 
boven- en ondergronds 

Uitbreiding P+R

Uitbreiding P+R

Touringcars naar de rand van de stad

Boulevard naar Artis

Meer ruimte voor grote publiekstrekkers

Eenrichtingsverkeer op de Museumbrug 

Doorontwikkeling Crowdmanagement 

Minder bussen in de stad en optimaliseren 
tramnetwerk op komst Noord-Zuidlijn 

Minder bussen in de stad en optimaliseren 
tramnetwerk op komst Noord-Zuidlijn 

Vergunninghouders stimuleren om weinig 
gebruikte auto aan de rand van de stad te 

parkeren 

Vergunninghouders stimuleren om weinig 
gebruikte auto aan de rand van de stad te 
parkeren

Vergunninghouders stimuleren om weinig 
gebruikte auto aan de rand van de stad te 
parkeren

Minder bussen in de stad en optimaliseren 
tramnetwerk op komst Noord-Zuidlijn 
Minder bussen in de stad en optimaliseren 
tramnetwerk op komst Noord-Zuidlijn 

Maatregelenkaart

Ruimte



4.3. 

Het selectief weghalen van parkeerplekken 
op straat is het belangrijkste instrument om 
een meer aantrekkelijke openbare ruimte 
te creëren. Om toch ruimte te bieden 

voor geparkeerde auto’s, zijn we continu bezig met 
het zo efficiënt mogelijk inzetten van alle beschikbare 
parkeerplekken. Denk hierbij aan P+R terreinen aan de 
rand van de stad en het dubbelgebruik van bestaande 
garageplekken in de stad. In veel buurten is de 
parkeerdruk zo groot dat het verminderen van het aantal 
plekken niet realistisch is. In steeds meer gevallen komt 
de buurt in opstand bij het opheffen van parkeerplekken 
op straat. Dat betekent dat er in de buurt een garage 
zal moeten worden aangelegd ter compensatie van het 
verminderen van parkeerplekken op straat. Dat is dus 
geen luxe-maatregel, maar een harde randvoorwaarde 
voor een meer aantrekkelijke openbare ruimte. We 
willen dat Amsterdam en in het bijzonder de binnenstad 
aantrekkelijk blijft. Dit kunnen we alleen bereiken als we 
slim gebruik maken van de beperkte ruimte die er is.  
 
Dit doen we door:

1.   Het creëren van ruimte in de binnenstad
2.  Meer ruimte voor voetgangers en fietsers te 

bieden voor aantrekkelijke stadsstraten
3.  Vervoersmiddelen met groot ruimtebeslag zoveel 

mogelijk op te vangen buiten het centrum

Creëren van ruimte in  
de binnenstad

De prioriteit in het centrumgebied ligt bij het bieden  
van voldoende en aantrekkelijk ingerichte openbare 
ruimte voor voetgangers, fietsers en kleine, schone 
voertuigen. Trein en metro zorgen ervoor dat reizigers 
snel en comfortabel vanuit de regio en rand van de  
stad naar het centrum kunnen komen. Voor autoverkeer 
in het stadshart geldt: wie er moet zijn, kan er komen. 
Wie er niet hoeft te zijn (doorgaand verkeer), rijdt een 
andere route.

Met de komst van de Noord/Zuidlijn, de aanleg van de 
Rode Loper en het verdwijnen van autoverkeer voor 
Amsterdam Centraal door de ‘knip’ van de Prins 
Hendrikkade worden er al belangrijke stappen gezet 
naar een prettigere binnenstad en meer ruimte voor 
fietsers en voetgangers. We versnellen deze 
ontwikkeling breiden het uit naar een groter gebied.  
We verbeteren in verschillende gebieden de 
aantrekkelijkheid van de buurt. Daarbij horen ook 
maatregelen om de parkeerdruk te verminderen. 

•   Meer voetgangerszones – experimenten 
bijvoorbeeld in de Negen Straatjes, de 
Oude Doelenstraat, Warmoesstraat of 
Regulierdwarsstraat (m20)

We gaan meer ruimte voor voetgangers creëren door 
het aantal voetgangerszones uit te breiden. Op korte 
termijn voeren we verschillende pilots uit met het weren 
van auto’s en soms ook fietsers op momenten met veel 
winkelend publiek en andere passanten. In de Negen 
Straatjes komt deze zomer al een pilot met het weren 
van auto’s op zaterdagen, waarbij in de ochtend laden 
en lossen nog mogelijk blijft. In de Reguliersdwarsstraat 
breiden we het voetgangersregime verder uit. In het 
noordelijk deel van de Warmoesstraat en op de Zeedijk 
worden auto’s nu al geweerd en hebben we het 
voornemen om een pilot uitvoeren met het weren van 
fietsers op momenten met veel voetgangers. Als niet 
alleen auto’s op bepaalde tijden worden geweerd maar 
ook fietsers, dan moet aan de rand van het gebied wel 
voldoende stallingsplek aanwezig zijn. Als deze 
experimenteren succesvol zijn, voeren we de maatregel 
definitief in en komen ook andere locaties in het 
centrum in beeld voor dergelijke pilots

3.1
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3. Meer ruimte

•   Haarlemmerdijk: de leukste winkelstraat 
nog leuker (m21)

Deze zomer worden Haarlemmerdijk en -straat flink 
aangepakt. Beide straten doen al jaren mee in de 
top van de verkiezing van de leukste winkelstraat van 
Nederland. Toch is het in de straat woekeren met de 
ruimte. Auto’s en fietsers wringen zich door de straat 
terwijl winkelend publiek over de smalle stoepen van 
winkel naar winkel loopt. Deze zomer wordt een project 
uitgevoerd om de Haarlemmerdijk en -straat nog 
aantrekkelijker te maken: het aantal autoparkeerplekken 
in de straat vermindert (overdag neemt het aantal 
met twee derde af), om ruimte te scheppen voor 
voetgangers, winkelend publiek en extra fietsvakken. 
De parkeerplekken worden gecompenseerd in de 
Willemspoortgarage. Ook vrachtwagens krijgen de 
ruimte door het aantal laadlosplekken te verdubbelen, 
waardoor ze niet meer op de straat hoeven te staan. 
Door deze maatregelen hoeven voetgangers minder 
uit te wijken naar de rijbaan, waarmee de kans op 
ongevallen wordt verkleind.

Voor de lange termijn zetten we in op het verder 
autovrij maken van de Haarlemmerdijk, omleiden van 
doorgaande fietsers via de Haarlemmerhouttuinen, 
het verminderen van de parkeerdruk en het scheppen 
van meer verblijfsruimte in de Haarlemmerbuurt. De 
fietsroute kan gerealiseerd worden door een brug over 
het Westerkanaal (zodat een directe aansluiting op 

Een verkeersveilige stad
Mensen moeten zich veilig door Amsterdam kunnen 
bewegen. De stad wordt steeds drukker. Vooral voor relatief 
kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers (waaronder 
kinderen en ook steeds meer ouderen) en voetgangers 
zorgt deze toenemende drukte in het verkeer ook voor een 
toename van onveilige situaties.

Bij alle maatregelen in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is 
verkeersveiligheid het uitgangspunt. Het college pakt op 
twee manieren de verkeersveiligheid aan. In de eerste plaats 
dragen veel van de maatregelen in de uitvoeringsagenda 
actief bij aan de verkeersveiligheid. Dit geldt met name voor 
de maatregelen gericht op het creëren van meer ruimte 
voor voetgangers en fietsers. Bijvoorbeeld Het experiment 
stadsstraten (m41), Het autoluwer maken van het stadshart 
(m23) en Verbeteren van het fietsnetwerk (m6). Maar ook de 
maatregelen op het gebied van vrachtverkeer en touringcar 
dragen hier aan bij (m18, m37 en m38). De maatregelen 
in hoofdstuk 3 waarmee we meer ruimte voor voetgangers 
realiseren maken de stad daarnaast ook veiliger en beter 
toegankelijk voor mindervaliden.

Naast de uitvoeringsagenda heeft het college een separate 
aanpak die speciaal gericht is op het veiliger maken van 
de infrastructuur en het stimuleren van veilig gedrag. 
Deze maatregelen zijn onderdeel van het Meerjarenplan 
Verkeersveiligheid 2012 – 2015. Het college werkt 
onverminderd door aan het uitvoeren hiervan. In het 
Meerjarenplan Verkeersveiligheid richten we ons op het 
veiliger maken van de gevaarlijkste kruispunten (blackspots) 
en wegen (red-routes). Daarnaast worden preventieve 
maatregelen genomen om veelvoorkomende ongevallen  

 
bij de grootste slachtoffergroepen te voorkomen. Zoals het 
veiliger maken van basisschoolomgevingen, het verwijderen 
van obstakels langs fietspaden om enkelvoudige ongevallen 
te voorkomen en het uitvoeren van fietsstroken in roodasfalt.

Begin 2016 komt het college met een nieuw Meerjarenplan 
Verkeersveiligheid. De focus hierin ligt op het aanpakken van 
fietsongevallen (onder meer het grote aandeel enkelvoudige 
ongevallen onder fietsers), ernstige ongevallen op 50 km/
uur wegen en het grote aantal ongevallen met brom- en 
snorfietsen. Ook blijven we werken aan het veiliger maken 
van de gevaarlijkste kruispunten (blackspots) en wegvakken 
(redroutes). Tot slot is gedragsbeïnvloeding een belangrijk 
aandachtspunt. Een groot deel (meer dan 90%) van de 
ongevallen wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Een 
belangrijke maatregel op dit gebied is verkeerseducatie. 
We blijven het speciaal voor het Amsterdamse verkeer 
opgestelde lespakket Tussen School en Thuis actief 
aanbieden in het basisonderwijs. In combinatie met de 
theoretische en praktische verkeersexamens leren kinderen 
hiermee hoe ze veilig aan het drukke Amsterdamse verkeer 
kunnen deelnemen.  



4.3. 

het Westerpark ontstaat) en de Korte Prinsengracht. 
Door doorgaande fietsers om te leiden neemt de druk 
op deze winkelstraat af (het is nu een van de drukste 
fietsroutes in het centrum) en de verblijfskwaliteit toe. 
De verkenning van deze maatregel combineren we met 
het onderzoek naar de aanleg van een trambaan op 
de Haarlemmerhouttuinen (Investeringsagenda OV). 
Om ruimte te maken voor deze volgende stap in de 
Haarlemmerbuurt en om de parkeerproblemen in de 
buurt op te lossen, wordt gezocht naar een locatie voor 
een parkeergarage voor ca. 400 plekken.

•   De Rode Loper als magneet voor 
winkelend publiek (m22)

De uitrol van de Rode Loper betekent een grote verbe-
tering van de verblijfsruimte in het centrum. Het wordt 
een magneet voor winkelend publiek. Brede trottoirs, 
mooie en overzichtelijk ingerichte pleinen en voldoende 
ruimte voor overstappende passagiers van trein, metro 
en tram bepalen straks het aanzien van de Rode Loper. 
Amsterdam presenteert zich hier met allure aan haar 
bezoekers. De ruimte bovengronds is vooral voor 
voetgangers en fietsers. Door op de hele Rode Loper te 
kiezen voor eenduidig bestratingsmateriaal en door de 
verlichting op te hangen aan de gevel wordt meer rust in 
het straatbeeld gebracht. In het kader van de bouw van 
de Noord/Zuidlijn is langs de route van de Rode Loper 
in het verleden een flink aantal parkeerplaatsen opge-

heven. Deze parkeerplekken komen op straat niet meer 
terug. Dit heeft geleid tot een hoge parkeerdruk  langs 
de route van de Rode Loper. Om deze parkeerdruk weer 
naar acceptabel niveau te krijgen worden de geplande 
garages in de stations Rokin (290 plekken) en Vijzel-
gracht (270 plekken) ingezet. De extra parkeercapaciteit 
in de Vijzelgrachtgarage wordt  in grote mate ingezet 
voor het verlagen van de parkeerdruk. Ook wordt er 
in de omgeving van de Vijzelstraat- en gracht gezocht 
naar mogelijkheden voor dubbelgebruik van bestaande 
inpandige parkeerplekken om zo de verplaatsing van 
parkeerplekken van straat naar garage mogelijk te 
maken. Voor een impuls van de routes naar het Muse-
umplein wordt gezocht naar verdere parkeercapaciteit in 
het gebied (zie Hoogwaardige wandelroutes richting het 
Museumplein en Leidseplein).

<  de Rode Loper. In de openbare ruimte boven de Noord/Zuidlijn is langzaam verkeer dominant.
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3. Meer ruimte

•   Een autoluw stadshart - Nieuwezijds als Rode 
loper voor fiets en voetganger (m23)

Om de verblijfskwaliteit te verhogen in het stadshart, 
is het nodig om autoverkeer zonder herkomst of 
bestemming nog verder terug te dringen en te verleiden 
tot het gebruik maken van routes buiten het centrum. 
Om goed zicht te krijgen op het autoverkeer in het 
stadshart en daarmee verstandige maatregelen te 
kunnen nemen, voeren we in de komende maanden een 
uitgebreid (kenteken-)onderzoek uit naar de routes die 
verschillende gebruikersgroepen (bewoners, bezoekers, 
taxi’s, laad- en losverkeer) in de binnenstad rijden.

Een autoluwer stadshart maakt het mogelijk om meer 
ruimte te bieden aan voetganger en de fietser en 
daarmee de kans op ongevallen te verkleinen. Er 
wordt onderzoek gedaan naar maatregelen zoals het 
weren van gemotoriseerd verkeer op de Singel tussen 
Spui en Munt, eenrichtingsverkeer op de Amstel, het 
verminderen van het autoverkeer en geparkeerde 
auto’s op de Nieuwezijds Voorburgwal en het zoeken 
naar een mogelijkheid van een parkeergarage. Dit 
bekijken we in samenhang met het instellen van de 
aangekondigde ‘knip’ in de Prins Hendrikkade. De 
bereikbaarheid van het centrum is namelijk te belangrijk 
om in te grijpen zonder een gedegen analyse. Een 
belangrijk aandachtspunt hierbij is de doorstroming van 
het OV aangezien de Nieuwezijdsroute een belangrijke 
plusroute in het stadshart is. 

 
Door het verminderen van het autoverkeer en een 
autoluwe inrichting kan de route CS, Martelaarsgracht, 
Nieuwezijds Voorburgwal, Spui, Singel, Amstel, 
Blauwbrug zich ontwikkelen tot een wandel- en 
fietsboulevard (als tweede Rode Loper). Zo wordt de 
voetgangersdruk in het centrum gespreid en ontstaat 
bovendien een fietsroute met een directe aansluiting op 
de nieuwe fietstunnel onder Amsterdam Centraal. 

•   Meer ruimte in Wallengebied en
Leidsebuurt (m24)

We willen meer ruimte creëren in het Wallengebied en 
de Leidsebuurt door parkeerplaatsen van straat naar 
garages te verplaatsen. Op de wallen manifesteert de 
drukte van de stad zich misschien wel het meest. Hier is 
de druk op de openbare ruimte enorm. De afgelopen 
jaren zijn er met de herinrichting van straten en wallen 
een flink aantal parkeerplaatsen verdwenen. Toch 
staan er ook in dit drukste gebied van de stad nog flink 
wat auto’s op straat. Een garage in de omgeving van 
de Nieuwmarkt (ca.200 plekken) kan de druk op de 
openbare ruimte en de ontstane parkeerproblemen door 
eerdere opheffingen verlichten.

De Leidsebuurt is een van de grootste publiekstrekkers 
van de stad. De buurt heeft al een autoluw karakter 
en er zijn al veel parkeerplekken verwijderd. Met de 
vernieuwing van het Leidseplein, krijgt de buurt een 
grote kwaliteitsimpuls, maar vooral langs de grachten in 

de buurt zijn nog mogelijkheden voor een aanvullende 
impuls. Als gevolg van de eerder opgeheven plekken is 
de parkeerdruk in de buurt echter al hoog. Nog meer 
plekken opheffen is niet mogelijk. Daarom kiezen we 
ervoor parkeerplaatsen van de straat te verplaatsen 
naar een garage en hier extra plekken te realiseren om 
de (te hoge) parkeerdruk te verlagen. We gaan op zoek 
naar een locatie voor een garage van ca. 300 plekken 
en zullen daarbij in eerste instantie kijken naar de reeds 
bestaande plannen voor de Bellevuegarage.

•  Vernieuwing Leidseplein (m25)
Het Leidseplein wordt een autovrij en ruimtelijk plein. Er 
komt meer ruimte voor de voetganger, een hoogwaardig 
ingerichte openbare ruimte en meer eenheid op het 
plein. In 2014 is het uitvoeringsbesluit genomen in de 
raad en het definitief ontwerp vastgesteld. Nu wordt 
alles op alles gezet voor een spoedige uitvoering. 
Om bovengronds ruimte vrij te maken, komt onder 
het plein een fietsenstalling met een grote in- en 
uitgang voor fietsers aan de kant van de Zieseniskade 
en een voetgangers in- en uitgang ter hoogte van 
de ‘Heinekenhoek’. Verder wordt de taxistandplaats 
verplaatst naar de Leidsebrug, met een taxi-opstelstrook 
bij de Stadhouderskade/ Leidsebosje.
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•   Herinrichting Entree van de stad: 
het Stationseiland (m26)

Het project de Entree kent een hoge ambitie: het 
Stationsplein en de Prins Hendrikkade worden vernieuwd 
tot een volwaardige entree van Amsterdam. Het gebied 
wordt het domein van langzaam verkeer: voetgangers 
en fietsers. Bussen en taxi’s worden naar de IJ-zijde 
verplaatst en het gedeelte van de Prins Hendrikkade 
tussen Martelaarsgracht en Damrak wordt autovrij (de 
zogenaamde ‘knip’). Hierdoor kan de dagelijkse stroom 
van ongeveer 200.000 voetgangers veilig lopen van 
station Amsterdam Centraal naar de Dam. De opgave 
voor fietsparkeren in dit gebied, is om in 2030 in totaal  
21.500 plekken te realiseren. Amsterdam is hier samen 
met Prorail, NS en Stadsregio verantwoordelijk voor. Eén 
van de stallingen die wordt aangelegd heeft circa 7.000 
fietsparkeerplaatsen en komt te liggen onder het Open 
Havenfront ter plaatse van het Prins Hendrikplantsoen.  

<  Leidseplein: ruimte maken door ondergronds fietsparkeren.

40



Uitvoeringsagenda Mobiliteit 41

3. Meer ruimte

•  Doorontwikkeling crowdmanagement (m27)
Voor echt drukke momenten zoals op Koningsdag en 
bij grote evenementen zoals in Zuid-Oost passen we nu 
crowdmanagement toe om grote voetgangersstromen 
in goede banen te leiden. We doen dit in samenwerking 
met de politie en op basis van actuele gegevens over de 
drukte. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid én voor 
openbare orde en veiligheid. Tijdens Sail 2015 doen we 
een pilot doen met crowdmanagement op basis van real 
time meting van het voetgangersverkeer. Via deze pilot 
krijgen we via intelligente datasystemen ‘live informatie’ 
over het aantal voetgangers, waarmee we direct kunnen 
bepalen welke interventies op straat nodig zijn om de 
drukte in goede banen te leiden. Crowdmanagement 
is nu een aanpak die alleen tijdens grote evenementen 
wordt ingezet. In deze collegeperiode wordt een 
omslag gemaakt om op basis van vaste meetpunten 
voor het voetgangersverkeer doorlopend te blijven 
sturen op verkeersstromen en het spreiden van 
drukte. Voor voetgangers, maar ook voor de andere 
vervoermiddelen. Doel is om daarmee alle netwerken 
slimmer te benutten. 
 <  Drukte bij Sail.
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•   Hoogwaardige wandelroutes richting het 
Museumplein en Leidseplein (m28)

Voor voetgangers verbeteren we de routes tussen de 
Noord/Zuid-lijn en het Museumplein en het Leidseplein. 
De heropening van het Rijksmuseum, het Stedelijk 
en de renovatie van het Van Gogh Museum hebben 
van het Museumplein weer een publiekstrekker van 
formaat gemaakt. Met de komst van de Noord/Zuidlijn 
in 2017 krijgt het gebied tussen de metrostations 
Vijzelgracht en Ferdinand Bol en het Museumplein 
nog meer een centrumfunctie. De Weteringschans en 
de Eerste Jacob van Campenstraat zijn belangrijke 
routes richting Museumplein en Leidseplein. Om ruimte 
te creëren voor grote voetgangersstromen, worden 
in deze straten parkeerplaatsen opgeheven. Gezien 
de hoge parkeerdruk is het simpelweg opheffen van 
deze parkeerplekken geen optie: de zoektijd naar een 
parkeerplaats zou hard oplopen en het rondrijden zorgt 
voor hinder en onveiligheid. Om die reden kiezen we 
voor twee strategisch gekozen garages in de buurten 
om parkeerplekken te kunnen verschuiven van straat 
naar garage en om parkeerproblemen van bewoners  
te verkleinen. De Boerenweteringgarage (600 plekken)  
is inmiddels in aanbouw. Daarnaast gaan we op zoek 
naar een locatie voor 500 inpandige parkeerplekken  
in de buurt.

•   Eenrichtingsverkeer op de Museumbrug 
(m29)

Om de route via Weteringschans naar het Museumplein 
aantrekkelijker te maken wordt de Museumbrug 
heringericht: door het instellen van eenrichtingsverkeer 
voor auto’s (alleen nog maar van Weteringschans 
richting Stadhouderskade) komt er meer ruimte vrij voor 
voetgangers en fietsers en wordt de verkeerssituatie 
overzichtelijker en veiliger. Voor de doorstroming op 
de Stadhouderskade is dit ook positief omdat er een 
afslaande beweging minder is. De herinrichting start 
pas na afronding van de bouwwerkzaamheden aan 
metrostation Vijzelgracht. 

•   Realiseren Singelgrachtgarage voor een 
betere Jordaan en Frederik Hendrikbuurt 
(m30)

Met het realiseren van de al geplande 
Singelgrachtgarage Marnix (800 parkeerplekken) creëren 
we meer ruimte voor verblijven, winkelen en terrassen 
bij de Westerstraat en Lindengracht en betere openbare 
ruimte in de Frederik Hendrikbuurt. 

Met de toegenomen drukte in de binnenstad worden 
ook andere delen van het centrum drukker. De 
binnenstad dijt als het ware uit. Dat biedt kansen om 
de balans in de stad te verbeteren. Daarvoor is het 
nodig dat ook in deze buurten een impuls aan de 
verblijfsruimte worden gegeven. 

De noordelijke Jordaan rondom de Westerstraat en de 
Lindengracht is al een levendige buurt met bekende 
markten, veel winkels en horeca. Door de toename 
van bezoekers komt de openbare ruimte hier steeds 
meer onder druk te staan. Op de Westerstraat en de 
Lindengracht is echter elk hoekje en gaatje gevuld 
met parkeerplekken. De Negen Straatjes, Heren- en 
Prinsenstraat en de Utrechtsstraat laten zien dat een 
autoluwere inrichting van de straat een enorme impuls 
kan geven aan zowel de kwaliteiten van de openbare 
ruimte als de economische kracht van een straat. Door 
de de Westerstraat en de Lindengracht anders in te 
richten en bijna alle parkeerplekken te schrappen, 
creëren we meer ruimte voor verblijven, winkelen en 
terrassen. De noordelijke Jordaan heeft ook te maken 
met grote parkeerproblemen (i.c. een hoge parkeerdruk) 
en lange wachtlijsten. Daarom worden de plekken niet 
opgeheven maar verplaatst naar Singelgrachtgarage. 

Ook in de Frederik Hendrikbuurt worden er 
parkeerplekken opgeheven en verplaatst naar de 
Singelgrachtgarage. Dit gebeurt met name om de 
openbare ruimte beter te maken. 

De Singelgrachtgarage Marnix wordt vooral gebruikt 
voor het oplossen van die plekken waar de parkeerdruk 
het hoogst is, en waar het maatschappelijk rendement 
het hoogst is. 
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3. Meer ruimte

•  Boulevard naar Artis (m31)
We vergroten de ruimte voor voetgangers op de 
Plantage Middenplaan. In oostelijke richting is er 
potentie voor een uitrol van de centrumfunctie. Met 
Artis heeft de Plantagebuurt al een attractie van formaat. 
De route van de binnenstad naar de Plantagebuurt 
kan echter nog wel een verbetering gebruiken. In de 
Plantage Middenlaan wringen fietsers en auto’s zich 
langs geparkeerde auto’s en blijft er op de stoepen 
weinig ruimte voor voetgangers en terrassen. Door de 
parkeerplekken hier op te heffen ontstaat er ruimte 
voor een mooie boulevard die zowel dienst doet 
als aantrekkelijke route naar Artis als een prettige 
verblijfsruimte. Ook in deze buurt geldt dat het niet 
mogelijk is parkeerplekken op te heffen zonder dat er 
parkeerproblemen ontstaan. Daarom gaan we op zoek 
naar een locatie voor een garage van ca. 150 plekken 
zodat we parkeerplekken van de straat naar een garage 
kunnen verplaatsen.

<  De Westerstraat (links) zou er ook zó uit kunnen zien 
(Bordeaux) als de parkeerplekken verplaatsen naar de 
toekomstige Singelgrachtgarage.
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•   Regulerende parkeermaatregelen: 
Iedere auto op de beste plaats (m32)

We gaan slimmer gebruik maken van bestaande 
parkeerplekken. Door de hoge parkeerdruk staan veel 
vergunninghouders voor elkaars deur en niet voor hun 
eigen deur. Veel bezoekers staan ’s avonds voor de deur 
van bewoners, juist op het moment dat bewoners daar 
willen parkeren. Terwijl er op dat moment in de garages 
voldoende ruimte is. Parkeerders moeten vaak lang 
zoeken naar een plek omdat goede informatie over vrije 
parkeerplekken ontbreekt. Maatregelen zoals het beter 
inrichten van vergunninggebieden, het intensiveren van 
de parkeerhandhaving in de avonduren, het stimuleren 
van garagegebruik voor bezoekers en het beter 
informeren van de parkeerder bieden veel potentie om 
met beperkte ingrepen slimmer gebruik te maken van 
de bestaande parkeerplekken. Het college komt met 
concrete voorstellen om hier invulling aan te geven.

•   Binnenring wordt OV en fietscorridor (m33)
De Binnenring wordt stap voor stap getransformeerd 
naar een hoogwaardige en veilige OV- en fietsroute. 
De Binnenring is de verbinding tussen de Marnix-
plantsoenen, het Leidseplein, het Weteringcircuit, het 
Frederiksplein, het Weesperplein en het Alexanderplein 
en is een van de drukste fietsroutes in de stad. Hier 
krijgen de fietser en de tram ruim baan. De ambitie is 
om hier de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/
uur, doorgaand autoverkeer te weren en deze route 
in te richten als een fietsboulevard. De verzameling 
van deze maatregelen is onderdeel van het project De 
Groene Lopers van Amsterdam. Door deze maatregelen 
verbeteren we ook de doorstroming van de tram 
op deze belangrijke oost/west-route. Tegelijkertijd 
verbeteren we de doorstroming voor het doorgaande 
autoverkeer op de route die hier parallel aan loopt (de 
S100: Houtmankade, Nassaukade, Stadhouderskade, 
Mauritskade) zodat het autoverkeer een goed alternatief 
heeft. Zie hiervoor hoofdstuk 2: Doorstroming op de 
belangrijkste routes. 

We starten met een pilot op de Sarphatistraat 
of Weteringschans met een aantal eenvoudige 
maatregelen zoals ingrepen in de verkeerscirculatie en 
tijdelijke ingrepen, zoals bebording en markering. 

•   Meer fietsenstallingen bouwen: 
boven- en ondergronds (m34)

Om bovengronds meer verblijfsruimte te creëren 
wordt in de hele stad in drukke gebieden, straten en 
knooppunten sterk ingezet op het verplaatsen van 
geparkeerde fietsen naar gebouwde voorzieningen. 
Ondergronds en bovengronds. Met het vaststellen van 
het Meerjarenplan Fiets in 2012 is een start gemaakt 
met een omvangrijke inhaalslag. In 2020 zijn er 40.000 
extra stallingsplekken, 6.500 hiervan zijn er sinds 2012 
al gerealiseerd. Meer dan de helft wordt ondergronds 
of inpandig gerealiseerd. Op bijgaande kaart, zijn de 
grootste investeringen te zien.
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Meer ruimte

 •   Benutten bestaande fietsvoorzieningen 
en innovatie concepten (m35)

We bouwen niet alleen extra fietsparkeervoorzieningen, 
maar creëren ook veel ruimte door de bestaande 
fietsrekken beter te benutten. Uit tellingen weten we 
dat 15% van de fietsen in de rekken niet actief gebruikt 
wordt, samen goed voor 40.000 plekken. We stellen 
daarom voor om een maximale fietsparkeerduur van  
zes weken in te voeren, geldend voor het gebied binnen 
de ring A10, ten zuiden van het IJ. Bij OV-knooppunten 
en andere drukke gebieden is de maximale parkeerduur 
twee weken. Samen met de uitbreiding van onder-
grondse stallingen en extra fietsrekken op straat, zorgt 
dit voor een veel aantrekkelijkere openbare ruimte. 
Bij de aanpak van het fietsparkeerprobleem in drukke 
gebieden wordt ook gekeken naar oplossingen voor 
scooterparkeren. 

Verder voeren we nog dit jaar een aantal pilots uit met 
innovatieve fietsparkeeroplossingen zoals wayfinding 
(digitale verwijssystemen), flexparkeren (dubbelgebruik 
van auto- en fietsparkeerplekken) en het gebruik van 
apps. Met de apps hebben fietsers op elk moment van 
de dag inzicht waar vrije stallingsruimte is zodat zij daar 
rechtstreeks heen kunnen fietsen. 

 

DIVV Januari 2015

Fietsparkeren
Opgave aantal te realiseren
fietsparkeerplaatsen tot 2020

-NS-stations
-Metrohaltes
-Busstations
-Rode loper
-Leidseplein

2.000          1.000      500

Schaal aantal 
fietsparkeerplaatsen: 

10.000

Amstelstation
2.900 

Station Muiderpoort
634

Rokin
1.085

Waterlooplein
400

Station Sloterdijk
1.900

Leidseplein
3.260

Station RAI
2.116

Vijzelgracht
700

Noorderpark
325

Weesperplein
187

Muntplein
1.000

Beursplein
1.900

Nieuwmarkt
300

Stationseiland
19.400

F.Bol/Ceintuurbaan
1.000

Station Bijlmer ArenA
680 

Busstation Noord
1.900

Europaplein
650 

Appeltjesmarkt
240

Station Zuid
12.000

Station Holendrecht
152

Station Sciencepark
384

Wibautstraat
300

<  Fietsparkeren: Opgave aantal te realiseren 
fietsparkeerplaatsen tot 2020.
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 Meer ruimte voor voetgangers 
en fietsers bieden voor 
aantrekkelijke stadsstraten

Grote uitdagingen liggen op de drukke routes in 
de relatief smalle straten met veel economische en 
toeristische functies. De bereikbaarheid, veiligheid, maar 
ook de aantrekkelijkheid van deze stadsstraten komt 
steeds meer onder druk te staan. Voorbeelden van dit 
soort straten zijn de Ceintuurbaan, de Van Woustraat, 
Binnenring en Kinkerstraat. De druk op deze locaties 
rechtvaardigt een stevige keuze: willen we deze straten 
aantrekkelijk houden en hun economische waarde 
volledig benutten, dan moeten winkelend publiek, 
voetgangers en fietsers de ruimte krijgen. Deze groepen 
vertegenwoordigen economisch vaak de grootste 
waarde, maar krijgen in dergelijke straten de minste 
ruimte. 

De meeste van deze straten zijn te smal om alle 
vervoerswijzen een volwaardige eigen plek te geven. 
Om echt ruimte te creëren zijn er drie mogelijkheden. 
Allereerst kunnen parkeerplaatsen verplaatst worden 
van straat naar een garage. In drukke stadsstraten 
met veel winkels en horeca wordt vaak meer dan 40% 
van de ruimte ingenomen door infrastructuur voor de 
auto en autoparkeren. Door auto’s te verplaatsen van 
straat naar garage komt op drukke stadsstraten ruimte 
vrij voor voetgangers, terrassen, speelvoorzieningen, 
groen, bredere fietsvoorzieningen en voor econ0misch 

3.2

<  De voetganger is de belangrijkste consument in 
winkelstraten maar krijgt weinig ruimte. 

trottoir trottoirgedeelde ruimte
1.80 m 1.80 m13.30 m
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verkeer (laden- en lossen). We gaan op zoek naar drie 
strategische gekozen parkeergarages in de buurt van 
de Van Woustraat (Archiefterrein en Willibrordusstraat 
samen ca. 140 plekken) en de Kinkerstraat/Elandsgracht 
(ca. 300 plekken). 

De tweede optie is om auto’s en openbaar vervoer 
gebruik te laten maken van dezelfde rijbaan. Op routes 
die zijn aangemerkt als plusnet OV is dit geen optie. Dit 
is vooral een mogelijkheid op het comfortnet OV waar 
de hoeveelheid trams en auto’s dit toelaten en dit niet 
leidt tot verminderde betrouwbaarheid van de tram. 

Ten derde kunnen fietsers en auto’s gebruik maken van 
dezelfde rijbaan, indien de snelheid verlaagd wordt naar 
30 km/uur. Dit is vooral een mogelijkheid in straten waar 
het aantal fietsers de overhand heeft. Automobilisten 
zijn dan te gast en doorgaand verkeer zal deze route 
gaan vermijden.

<  In veel smalle straten met trams, geparkeerde auto’s, 
rijdende auto’s, (bak)fietsen, fietsenrekken en winkelend 
publiek, komt iedereen er bekaaid van af.  
(hier: Van Woustraat)
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•  Experiment stadsstraten (m41)
We gaan experimenteren met een andere verdeling 
van de verkeersruimte: een verdeling die meer ruimte 
geeft aan winkelend publiek en fietsers en die de 
kans op verkeersongevallen minimaliseert. Wanneer 
deze experimenten succesvol zijn, is dit een relatief 
eenvoudige manier om in meerdere straten ruimte te 
bieden aan fietsers en voetgangers. Op lange termijn 
wordt de inrichting definitief aangepast. Uiteraard 
sluiten we hierbij zoveel mogelijk aan op geplande 
beheer- en onderhoudsprojecten. Bij verwijdering van 
de parkeerplaatsen worden alternatieven geboden in 
garages. Delen van de volgende straten komen in elk 
geval in aanmerking voor een experiment: Binnenring 
(Marnixstraat, Weteringschans, Sarphatistraat), 
Kinkerstraat, Bilderdijkstraat, 1e Constantijn 
Huygensstraat, Van Woustraat, De Clercqstraat, 
Ceintuurbaan en de Jan Evertsenstraat.

Twee mogelijke experimenten:

     Weteringschans
Hier kunnen fietsers gebruik maken van de volledige 
rijbaan als de snelheid verlaagd wordt naar 30 km/
uur met bebording en tijdelijke drempels. Als dit 
werkt kan in de definitieve inrichting de huidige 
ruimte voor fietsers (fietsstrook) gebruikt worden 
om het trottoir te verbreden. Meer ruimte voor 
voetgangers op de binnenring is met de komst van 
het metrostation bij de Vijzelgracht noodzakelijk.

     Kinkerstraat-west
Hier kunnen auto’s gebruik maken van de trambaan. 
Dit biedt de ruimte voor fietsers om op de rijbaan 
te rijden, waarmee ruimte komt voor voetgangers 
door het huidige fietspad op te heffen. De snelheid 
in deze straat kan wellicht worden verlaagd naar 
30 km/uur. Onderdeel van dit experiment is het 
onderzoeken van het effect van de maatregel op  
de betrouwbaarheid van de tram. 

Auto’s kunnen nog steeds terecht in dit soort straten 
en dat geldt uiteraard ook voor laad/los-verkeer. Bij 
de uitvoering zal samen met Stadsregio Amsterdam 
worden gekeken naar de effecten op het openbaar 
vervoer en de wijze waarop eventuele nadelen voor de 
doorstroming geminimaliseerd kunnen worden. Het 
voordeel van een experiment is enerzijds dat het relatief 
snel en makkelijk kan worden uitgevoerd en anderzijds 
dat het ook weer snel kan worden gestopt. 
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 Vervoer met groot ruimtebeslag 
zoveel mogelijk opvangen buiten 
het centrum

We kunnen meer ruimte voor voetgangers en fietsers in 
de binnenstad creëren als activiteiten en vervoerswijzen 
die veel ruimte gebruiken, meer dan nu buiten het 
centrum worden opgevangen. De onderstaande 
maatregelen zijn daarop gericht. 

•   Minder bussen in de stad en optimaliseren 
tramnetwerk op komst Noord/Zuidlijn (m36)

De Stadsregio en het GVB hebben op 18 februari 2015 
de lijnennetvisie gepresenteerd. Met deze visie wordt 
ingespeeld op de komst van de Noord/Zuidlijn. Wij zien 
samen met de Stadsregio en het GVB twee belangrijke 
veranderingen: De waarde van de lijnen parallel aan 
de Noord/Zuidlijn neemt af omdat veel reizigers hier 
straks zullen kiezen voor de de metro. De waarde van 
lijnen dwars op de Noord/Zuidlijn neemt juist toe, 
omdat reizigers deze zullen gebruiken als handige route 
naar de Noord/Zuidlijn. We onderzoeken samen met 
de Stadsregio en het GVB hoe in de uitwerking van de 
lijnennetvisie en de lijnvoering de grootste bijdrage 
geleverd kan worden aan de doelstelling van een 
aantrekkelijke openbare ruimte. Dit uiteraard zonder 
afname van de bereikbaarheid en verslechtering van  
de OV-exploitatie.

De Noord/Zuidlijn biedt ook kansen voor het 
streekbusverkeer. De meeste reizigers boeken 
reistijdwinst door aan de rand van de stad over te 
stappen van de streekbus op de metro. Streekbussen 
hoeven daarom niet helemaal de stad meer in te rijden. 
In het centrum en de drukke gebieden daaromheen blijft 
er dan meer ruimte over voor andere functies. Dit geldt 
ook voor het busplatform op het Centraal Station, waar 
wellicht ruimte voor touringcars beschikbaar komt. 

•  Touringcars naar de rand van het stad (m37)
We zorgen voor minder touringcarverkeer in het 
centrum. We werken al samen met de branche bij 
het voorkomen van opstoppingen en overlast rond 
drukke haltes in het stadshart. Het experiment met 
elektronische haltetijddetectie dat inmiddels een 
jaar in de Spuistraat draait, wordt uitgebreid naar de 
Prins Hendrikkade. Dit systeem geeft automatisch de 
maximale halteertijd van touringcars aan met een groen 
en rood licht. Het zorgt voor een betere doorstroming 
van touringcars en voorkomt dat touringcars te lang 
in het stadshart blijven staan. Verder zijn afspraken 
gemaakt om een deel van het touringcarverkeer voor 
toeristische uitstapjes in de regio buiten het stadshart 
in en bij de PTA af te wikkelen. Ter ontlasting van het 
centrum worden er touringcarhaltes aangelegd op onder 
meer de Ruyterkade Oost.

Voor buslijndiensten met bestemmingen in het 
buitenland wordt een Terminal bij Holendrecht of 
Duivendrecht aangelegd. Verder gaan we met de 
branche in gesprek over de mogelijkheden om op 
de lange termijn een transferium voor touringcars 
en rondvaartboten aan de rand van het centrum te 
ontwikkelen in plaats van de steigers in het stadshart. 
Tevens wordt gestudeerd op een milieuzone voor 
touringcars voor het centrumgebied, zodat alleen 
schone touringcars het centrum in kunnen rijden. 

•   Pilot Goederenvervoer Noord-Pijp (m38)
Om de druk op de openbare ruimte in De Pijp te 
verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren, gaan 
we zwaar vrachtverkeer hier weren. Dit zal in pilot-vorm 
gebeuren, in goede samenwerking met ondernemers 
en de vervoersector. De plannen hiervoor worden in de 
komende periode uitgewerkt. We denken hiervoor aan 
het uitbreiden van het verbod op 7,5-ton-vervoer naar 
De Pijp (dit verbod geldt nu alleen in stadsdeel Centrum) 
en het maken van afspraken met de branche over het 
bevoorraden met kleinere en schonere wagens. 

•   Uitbreiding P+R (m39)
Het aanbod van Park and Ride in Amsterdam wordt 
vergroot. Om bezoekers die met de auto naar de 
stad komen te verleiden om niet door te rijden naar 
het centrum, kent Amsterdam een groot aantal P+R 
plekken nabij de Ring A10. Het gebruik van P+R is 
gemakkelijker geworden sinds online real-time te 
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bekijken is hoeveel vrije plekken elk terrein heeft. Omdat 
het gebruik nog steeds groeit en P+R gebruik gunstig is 
voor het verlichten van de druk op het centrum, wordt 
het aanbod ook uitgebreid. Voor uitbreiding wordt nu 
gekeken naar terreinen of garages in het gebied aan 
het westelijk deel van de ring A10. Daarnaast wordt 
op het Zeeburgereiland onderzocht of het P+R terrein 
uitgebreid kan worden door het te verplaatsen naar een 
nieuwe, goed bereikbare plek dichtbij de A10 Oost en 
de toekomstige extra halte van tramlijn 26. Ook wordt 
in Noord, bij het toekomstige Noord/Zuidlijnstation, een 
P+R terrein aangelegd van 400 plekken. 

Een andere onderzoeksopgave is P+R-plus; het aan de 
randen van de stad of in randgemeenten inrichten van 
terreinen met een soepele overstap op het openbaar 
vervoer (trein, metro, tram). Amsterdam gaat in 
gesprek met buurgemeenten om de mogelijkheden te 
onderzoeken van nieuwe P+R terreinen bij Schiphol en 
NS Stations Weesp en Zaandam. 

•   Stimulans om weinig gebruikte auto’s aan de 
rand van de stad te parkeren (m40)

Amsterdammers met een parkeervergunning worden 
verleid hun auto aan de rand van de stad te parkeren, 
zodat in de stad meer ruimte vrijkomt. Amsterdammers 
hebben de auto steeds minder vaak nodig en 
gebruiken die vooral als aanvulling op de fiets, voor 
familiebezoek, vakantie en uitstapjes. Bijna 30% van 
de vergunninghouders in het Centrum gebruikt de 
auto minder dan 1 keer per week. Deze auto’s staan 
vooral stil en houden daarmee kostbare en schaarse 
ruimte bezet. Hoewel voor deze groep de nabijheid 
van de auto minder belangrijk is, biedt de gemeente 
nog geen goed alternatief aan om de auto elders te 
parkeren. Zoals besloten in het Parkeerplan gaat de 
gemeente deze vergunninghouders faciliteren door 
parkeerplaatsen aan de rand van de stad beschikbaar 
te stellen. Het gebruik daarvan wordt gestimuleerd 
door een financiële tegemoetkoming tot maximaal 
de helft van het vergunningtarief. We starten met dit 
initiatief in mei 2015 en pakken door als dit duidelijk 
in een behoefte voorziet. Tegelijkertijd zoeken we naar 
andere maatregelen die het lang bezet houden van 
parkeerplaatsen in de stad kunnen verminderen. •
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We voeren het Parkeerplan 
verder uit en gaan voor een 
verdere uitrol met extra 
nieuw te bouwen garages. 

Daarbij voeren we optimalisaties door in 
het Parkeerplan waarbij we pragmatisch 
kijken naar de ruimtebehoefte op straat. 
Opheffingsnormen zijn daarbij geen doel op 
zich maar blijven wel een goede indicator. 
Bij sommige garages, zoals de Singelgracht 
Marnix en de Vijzelgracht, is een grotere inzet 
voor parkeerproblemen of slimmere inzet in 
de openbare ruimte nodig. Hier passen we de 
bestaande plannen op aan. Waar kansen voor 
een aantrekkelijkere openbare ruimte groot 
zijn zetten we garages juist meer in voor die 
doelstelling. 

In totaal staan er in deze agenda voorstellen 
voor de bouw van 12 garages. Van deze 
garages zijn er vier (Boerenwetering, Rokin, 
Vijzelgracht en Singelgracht Marnix) al in 
aanbouw of in vergevorderd stadium van 
voorbereiding. Deze collegeperiode willen 
we deze vier garages in gebruik nemen en 
de verbetering van de openbare ruimte 
doorvoeren. Op de overige locaties waar 
garages noodzakelijk zijn voor een mooiere 
openbare ruimte is nog nader onderzoek 
noodzakelijk. We nemen voor het einde 
van deze Collegeperiode besluiten voor 
de verdere impuls van de openbare ruimte 
in tenminste nog 5 gebieden met de 
daarbij horende parkeergarages. In het 
totaal omvatten de 12 parkeergarages ca. 

4.100 parkeerplekken, waarvan er op basis 
van de lokale behoefte ca. 2.000 ingezet 
worden voor een mooiere openbare ruimte 
en er ca. 2.100 ingezet worden voor het 
verminderen van parkeerproblemen. Omdat 
vergunninghouders de auto relatief weinig 
gebruiken (gemiddeld ca. 1,3 ritten per 
dag), leidt dit nauwelijks tot een toename 
van autoverkeer in de stad (schatting 0,03% 
extra kilometers). Daar staat bovendien 
tegenover dat door de verlaging van de 
parkeerdruk minder lang gezocht hoeft 
te worden naar een parkeerplek (zowel 
door vergunninghouders als bezoekers) en 
veel vaker buiten de wijk in garages in de 
buurt van ontsluitingswegen zal worden 
geparkeerd. 

Indicatief onderzoek laat zien dat het netto 
effect in combinatie met de toename als 
gevolg van extra vergunninghouders, tot een 
kleine afname van het verkeer zal leiden. Om 
schoon vervoer voor een betere luchtkwaliteit 
verder te stimuleren worden alle garages 
voorzien van voldoende oplaadinfrastructuur 
voor elektrische auto’s. Het vorige 
College heeft het Parkeerplan Amsterdam 
vastgesteld. Met de inzet van bestaande 
garages zijn al 500 parkeerplekken op straat 
vrijgespeeld. •

Ruimte maken

Meer ruimte
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4.
Om bestemmingen buiten het 
centrum die veel publiek trekken 
te laten bloeien, moeten we ook 
investeren in de verbindingen 
binnen de stad en naar buiten. Zo 
benutten we de potentie van deze 
gebieden optimaal en spreiden we 
de druk over de stad en regio. Het 
verbeteren van de doorstroming 
op bestaande routes is niet overal 
voldoende om de groei op te van-
gen. Op sommige verbindingen is 
iets extra’s nodig: de bestaande 
verbinding zal verbeterd moe-
ten worden of er zijn (op termijn) 
nieuwe verbindingen nodig. We 
investeren daarom samen met de 
Stadsregio en het Rijk in het ver-
beteren van de fiets-, auto-, OV-in-
frastructuur en knooppunten in en 
rond Amsterdam (o.a. Zuidas Dok, 
Gaasperdammerweg, Hoogfre-
quent Spoor). Maar we investeren 
ook flink in de stad zelf. 

 

Verdelen van 
de druk op de 
stad door betere 
aansluiting spoor, 
metro en 
stedelijk OV

Verdelen van de druk 
op de stad door betere 
aansluiting spoor, metro
en stedelijk OV

Versterken 
fiets- en ov 
bereikbaarheid 
Zuidas

Uitbreiden en 
verbeteren Hoogwaardig 
Openbaar vervoer

Betere veerverbinding
over het IJ

Sprong over 
het IJ

Ontbrekende 
verbindingen
fiets

Ontbrekende 
verbindingen
fiets

Ontbrekende 
verbindingen
fiets

Uitbreiden en verbeteren 
Hoogwaardig Openbaar 
vervoer

Uitbreiden en verbeteren 
Hoogwaardig Openbaar 
vervoer

West
ta

ng
en

t 
 

Zuidtangent (bestaand)

Sixhaven

Zuidtangent

Verbeteren toegangspoort 
Noord

Verdelen van de druk 
op de stad door betere 
aansluiting spoor, metro
en stedelijk OV

Betere veerverbinding
over het IJ

Uitbreiden en 
verbeteren 
Hoogwaardig 
Openbaar 
vervoer

Maatregelenkaart

Verbinding van de stad

Fiets, openbaar vervoer en auto

Fiets

Openbaar vervoer
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Groei in de metropoolregio

Van de ruim 650.000 banen in Amsterdam wordt meer 
dan de helft (57%) ingevuld door mensen die buiten 
Amsterdam wonen. Zij reizen dagelijks naar hun werk in 
de stad. Daarnaast reizen dagelijks meer dan 100.000 
Amsterdammers naar hun werk buiten de stad. Stad en 
regio zijn dus economisch in grote mate afhankelijk van 
elkaar. Dit vraagt om goede verbindingen.

De meeste binnenlandse bezoekers komen naar 
Amsterdam om te werken. Zij komen vooral met de auto 
en met het openbaar vervoer. Sinds 2005 nemen minder 
mensen de auto naar Amsterdam. Steeds meer mensen 
nemen het openbaar vervoer (41% in 2013). Bij kortere 
afstanden neemt ook het gebruik van de fiets toe voor 
bezoek aan de stad.
Na werken zijn de belangrijkste redenen om naar 
Amsterdam te gaan vooral sociaal-recreatief (winkelen, 
visite, bezoeken van culturele voorzieningen of festivals). 
Onderwijs volgt daarna. 

4.1

<  Pendelstromen Amsterdam met deelregio’s en overig Nederland.
(Bron: Economische Verkenningen MRA 2015, TNO)

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens:

1.   Groei in de Metropoolregio (ontwikkelingen) 
2.    Verbeteringen verbindingen van en naar de stad 

(maatregelen)
3.  Verbeteringen verbindingen in de stad 

(maatregelen)
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4. Verbinden van de stad

Knelpunten in de bereikbaarheid van de stad zijn er 
vooral in de spits op routes richting de belangrijkste 
concentraties van werk- en onderwijsbestemmingen in 
Amsterdam. Dit geldt zowel op de wegen als op het 
spoor. Files en volle treinen en stations zijn het gevolg. 
Ook bezoek aan grote evenementen levert regelmatig 
knelpunten op. 

Rijk en regio investeren miljarden euro’s in uitbreiding 
van de belangrijkste verbindingen tussen de 
steden, zowel door weguitbreidingen (Schiphol – 
Amsterdam - Almere, Zuidas Dok, A9, A1 en A4) als 
door capaciteitsvergroting op het spoor (Programma 
Hoogfrequent Spoor, capaciteitsuitbreiding Schiphol 
– Amsterdam – Almere – Lelystad), op stations 
(Amsterdam Centraal en Zuid, fietsenstallingen 
bij stations) en nieuwe, hoogwaardige openbaar 
vervoerverbindingen (Noord/Zuidlijn, regionale 
busroutes/R-net). Deze investeringen zijn belangrijk 
om de groeiende stad en regio ook in de toekomst 
bereikbaar en aantrekkelijk te houden. In de (om)
bouwfasen veroorzaken ze wel hinder. Met name op en 
rond de Zuidas ligt een grote opgave om het gebied 
bereikbaar te houden tijdens de grote werkzaamheden 
die er de komende 10 jaar plaatsvinden.<  Bereikbaarheid metropoolregio Amsterdam.
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Door de grote investeringen in de spoor- en 
wegverbindingen tussen steden en de sterke groei  
van de stad zelf, zullen bereikbaarheidsknelpunten de 
komende periode naar verwachting verschuiven: naar  
de knooppunten in de stad en de laatste paar kilometer 
die in de stad wordt afgelegd om op de bestemming 
aan te komen. Juist in de zone rond de ring A10 en de 
spoorring vindt de komende tien jaar ook de meeste 
woningbouw plaats. De plekken waar het verkeer en de 
reizigers de stad binnenkomen bepalen voor een deel 
ook de knelpunten in de stad zelf. Een goede spreiding 
over de ‘stadspoorten’ en goede aansluiting van 
verschillende netwerken en vervoerswijzen op elkaar 
biedt ook kansen om drukte in de stad zelf  
beter te verdelen. Door meer mensen snellere en  
betere verbindingen te bieden via de stations Zuid, 
Amstel, Sloterdijk en vanaf 2017 metrostation Noord 
kunnen het Centraal Station en de drukke binnenstad 
worden ontlast.

<  Ontwikkelplannen Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbaar Vervoer op de kaart.
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4. Verbinden van de stad

Verbeteren verbindingen van  
en naar de stad

Ondanks de grote investeringen die de komende 
jaren in de infrastructuur rond Amsterdam worden 
gedaan, moeten we blijven inzetten op het verbeteren 
van de regionale en landelijke verbindingen per fiets, 
OV en auto. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe 
investeringen in infrastructuur en knooppunten maar ook 
om verbetering van dienstregelingen voor bus en trein 
en goede informatievoorziening. 

Er komen steeds meer buitenlandse bezoekers naar 
Amsterdam, zowel zakelijk als toeristisch. Ze komen 
het land grotendeels binnen via Schiphol en de 
internationale trein. Het OV-knooppunt Schiphol 
Plaza is vaak erg druk en storingen hebben grote 
gevolgen voor reizigers. Ook het reisgemak en gastvrije 
ontvangst van buitenlandse gasten kan beter door 
betere informatie en groter betaalgemak. We zetten 
ons daarom samen met de regio en Schiphol in voor 
investeringen in de OV-knoop Schiphol Plaza, een 
grotere betrouwbaarheid van de Schipholtunnel en de 
verkenning naar een metroverbinding met het centrum 
van Amsterdam op langere termijn (onderdeel van de 
metro-studie, zie paragraaf 4.3). Voor de internationale 
concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam 
en Schiphol zullen we ons richting Rijk en vervoerders 
sterk maken voor snelle en rechtstreekse internationale 
treinverbindingen met Duitsland, België, Parijs en 

Londen. Dit kan onder meer door de HSL-Zuid beter te 
benutten en de doorstroming te verbeteren op bestaand 
spoor naar de belangrijkste bestemmingen in Duitsland.

•   Verdelen van de druk op de stad door betere 
aansluiting spoor, metro en stedelijk OV 
(m42)

   Om de stad bereikbaar te houden zijn goede 
treinverbindingen van en naar Amsterdam en een 
goede verknoping met het stedelijke netwerk 
essentieel. Het aantal treinreizigers groeit en 
daarom streven we naar frequentieverhoging en 
ondersteunen we het Programma Hoogfrequent 
Spoor. We hebben, in lijn met het rapport “Beter 
OV voor de Stadsregio Amsterdam” (BB ROVA) uit 
2012, de volgende ambities voor de bereikbaarheid 
van Amsterdam per spoor: zorgen voor spreiding 
van drukte over de stad (focus op vijf Amsterdamse 
stations en Schiphol) waardoor reizigers de 
belangrijkste bestemmingen in de stad goed en snel 
kunnen bereiken en de druk verdeeld wordt over 
de verschillende gebieden. De stations zijn soepele 
en aantrekkelijke overstapplekken op het stedelijk 
openbaar vervoer en fiets. Dit stedelijk vervoer richt 
zich juist ook op deze stations: CS, Zuid, Sloterdijk, 
Bijlmer, Amstel (en Schiphol). 

   We willen een stabielere en flexibelere 
bereikbaarheid van de stad: we zetten in op 
een goede (internationale) bereikbaarheid 
van de stad, ook op langere termijn. We doen 
bereikbaarheidsstudies die nodig zijn om met de 
beperkte spoorcapaciteit en ruimte het treinvervoer 
verder te laten groeien. Hierin speelt zowel de trein 
als de metro een rol. 

   Goede balans tussen spits en dal: we geven zoveel 
mogelijk ruimte aan de verschillende wensen van 
reizigers en goederenvervoerders op het spoor. 
Dat betekent wel dat we in de spitsuren prioriteit 
geven aan hoogfrequente verbindingen richting 
de belangrijkste werk- en onderwijsbestemmingen. 
Vervoerders krijgen buiten de spitsuren meer ruimte 
om producten te leveren die passen bij de vraag  
van de gebruikers in het dal. Dat betekent ook  
dat goederentreinen zoveel mogelijk buiten de  
spits rijden.

4.2
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4. Verbinden van de stad

•   Regie evenementenverkeer Zuidoost (m43)
In Zuidoost is een werkwijze ontwikkeld rondom het 
sturen van evenementenverkeer. In het ArenA gebied 
is het aantal bezoekers groot en op piekmomenten 
enorm. Als gelijktijdig ArenA, Ziggo en HMH een 
evenement hebben, dan is het alleen met heel 
goede regie van Gemeente, parkeeraanbieders en 
evenementenorganisaties voor elkaar te krijgen dat 
iedereen tijdig aanwezig is en zonder problemen thuis 
komt. De werkwijze bestaat uit samenwerkingsafspraken 
waaraan alle betrokken partijen zich committeren. 
Daarnaast is een draaiboek ontwikkeld voor de 
momenten waarop evenementen samenvallen en de 
rolverdeling tussen de verschillende partijen in dergelijke 
situaties. Tevens wordt gewerkt aan innovaties zoals een 
mobiliteitsportaal waardoor een bezoeker naast een 
toegangskaartje ook direct een treinkaartje kan kopen 
of een parkeerplaats kan reserveren. Bij succes wordt dit 
ook toegepast in andere gebieden. 

•   Versterken fiets- en ov bereikbaarheid 
Zuidas (m44)

De Zuidas ontwikkelt zich tot een internationale 
toplocatie voor wonen, werken en recreëren. Per dag 
doen 80.000 mensen het gebied aan; in 2030 zijn 
dat er naar schatting ruim 300.000. Het verbreden 
en ondergronds brengen van de A10 Zuid, de 
modernisering van het snelst groeiende station 
(Amsterdam Zuid) en de ligging van Schiphol op 

steenworp afstand (6 treinminuten en in 2023 elke 
3 minuten een trein) maken de Zuidas straks tot één 
van de belangrijkste knooppunten van de noordelijke 
Randstad. Om het gebied bereikbaar en aantrekkelijk 
te houden, is de bereikbaarheid per fiets en openbaar 
vervoer heel erg belangrijk. Dat vergt voldoende 
fietsenstallingen en goede aansluitingen op het lokale 
openbaar vervoer. 

Met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in 2017 
komt er unieke nieuwe verbinding dwars door de stad 
die veel meer reizigers veel sneller kan vervoeren dan 
andere vervoerswijzen, zonder belasting van de straat 
en openbare ruimte. Door de aansluiting op station 
Zuid wordt het treinverkeer minder eenzijdig gericht op 
Centraal Station als toegangspoort tot het Centrum. 
Hiermee verbetert het regionale spoornetwerk en de 
OV-bereikbaarheid van de stad als geheel. De Noord/
Zuidlijn kan dan ook een bijdrage leveren aan het beter 
verdelen van drukte in de stad. Om deze potentie 
optimaal te benutten, willen we ook dat station Zuid 
aangesloten wordt op het hogesnelheidsnetwerk, vooral 
uit de richting Rotterdam/Brussel/Parijs. Bijkomend 
voordeel is dat dit de stations Schiphol, Amsterdam 
Centraal en de Westtak ontlast waardoor daar meer 
ruimte komt voor regionale treinen. Het is daarom  
ook belangrijk om op termijn station Zuid uit te breiden 
met 2 perronsporen. 

Naast de investeringen in het ZuidasDok zal er de 
komende jaren ook geïnvesteerd moeten worden in 
de lokale bereikbaarheid van dit gebied, waarbij de 
prioriteit ligt bij de bereikbaarheid per fiets en openbaar 
vervoer In het kader van de Investeringsagenda 
OV worden de tramverbindingen naar Station Zuid 
verbeterd. Verder zal geïnvesteerd moeten worden in 
de aansluiting S108/Amstelveenseweg en De Boelelaan 
om de veiligheid en doorstroming van fiets en OV te 
kunnen garanderen. Op korte termijn kan hiervoor 
gedacht worden aan verkeersmanagementmaatregelen 
(bijvoorbeeld een vervolg op de Praktijk 
Proef Amsterdam) en op de lange termijn aan 
infrastructuuroplossingen (o.a. fietstunnel bij op-/afritten 
A10). Maar ook de bedrijven op de Zuidas zelf zullen 
hun bijdragen moeten leveren om het gebied bereikbaar 
en aantrekkelijk te houden. 
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Verbeteren verbindingen  
in de stad

Naast investeren in de bereikbaarheid van en naar 
de stad moeten we ook blijven investeren in de 
verbindingen binnen de stad zelf. Het gaat zowel om 
het versterken van de verbindingen naar de treinstations 
en de Ring A10 als om het verbeteren van de fiets- en 
OV-verbindingen tussen de verschillende woon-, werk- 
en voorzieningengebieden. Hierbij speelt ook mee dat 
we de woningproductie willen opvoeren en voldoende 
planaanbod willen garanderen op de middellange 
termijn. In de Ontwikkelstrategie Amsterdam 2015 wordt 
een prioritering gemaakt van Ontwikkelgebieden voor 
de periode 2018-2025. Er zijn goede verbindingen met 
deze gebieden nodig.

•   Uitbreiden en verbeteren Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (m45)

Binnen de stad is het OV-gebruik deels verschoven 
van bewoners naar bezoekers: enerzijds is de fiets voor 
Amsterdammers op de korte afstand het dominante 
vervoermiddel geworden ten koste van OV en auto. 
Anderzijds komen er steeds meer forenzen, toeristen 
en recreatieve bezoekers naar de stad. Dit heeft 
consequenties voor het gebruik van met name het 
tram- en busnetwerk. Waar bewoners behoefte hebben 
aan hoogfrequente ontsluiting van de stad, willen 
bezoekers vooral comfortabele, maar niet per se snelle 

verbindingen met de belangrijkste toeristische en 
recreatieve bestemmingen. Forenzen hebben behoefte 
aan snelle en betrouwbare verbindingen naar de 
belangrijke werkgebieden en een snelle overstap op de 
trein. Het openbaar vervoernetwerk zal met de komst 
van de Noord/Zuidlijn, hogere frequenties op het spoor 
en het nieuwe OV-lijnennet binnen de stad beter aan 
deze behoefte voldoen. 

    Ringlijn, Zuidtangent en Zaan-corridor
De capaciteit op bestaande lijnen zoals de Ringlijn 
en de Zuidtangent zal op termijn worden vergroot 
om deze groei op te kunnen vangen. Er komt een 
snelle en frequente OV-verbinding tussen de Noord/
Zuidlijnstations in Noord en Zaandam. Deze zal 
de bereikbaarheid van de Noordelijke IJ-oevers 
verbeteren. De Zuidtangent zal vanaf station Bijlmer/
ArenA doorgetrokken worden naar IJburg. 

   Westtangent
Er liggen nog meer kansen voor nieuwe OV-
verbindingen. Onder de naam Westtangent leggen 
de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, 
Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland 
en Schiphol een betrouwbare en comfortabele 
busverbinding aan tussen Amsterdam Sloterdijk en 
Schiphol Plaza. Deze verbinding levert een grote 
bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het OV 
op routes naar geconcentreerde werklocaties. Deze bus 
gaat vanaf 2020 rijden in plaats van de huidige bus 69. 

    Metro-studie: onderzoek naar nieuwe lijnen
Zoals aangekondigd in het coalitieakkoord, 
onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van 
toekomstige uitbreiding van het metronet. Het 
gaat om een Oost-Westlijn, een verbinding naar 
Schiphol, de aanleg van station Sixhaven en het 
verlengen van de Ringlijn vanaf de Isolatorweg naar 
Noord of het Centraal Station. De relatie met de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling is belangrijk om 
de basis te leggen voor een goede businesscase. 
Nieuwe metrolijnen vormen een enorme financiële 
investering, waarbij ook gekeken moet worden naar 
de mogelijkheden van private cofinanciering op basis 
van vastgoedontwikkeling. 

4.3

64



Uitvoeringsagenda Mobiliteit 65

4. Verbinden van de stad

•   Betere veerverbindingen over het IJ (m46)
Noord ontwikkelt zich razendsnel en dit zorgt voor 
een toenemende druk op de ponten en CS. Met 
alle betrokken partijen wordt onderzocht hoe we de 
veerverbindingen kunnen verbeteren.
Op het Buiksloterwegveer achter CS wordt geïnvesteerd 
in een nieuwe pont die vanaf 2016 gaat varen. Deze 
structurele capaciteitsuitbreiding zorgt voor een 
betrouwbaarder systeem en voor de mogelijkheid om 
het spitsveer het hele jaar te laten varen. Daarnaast 
wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de 
pontaanlandingen bij het Buiksloterwegveer. 

De andere veren worden slimmer ingezet. Het 
Distelwegveer wordt verplaatst zodat de verbinding 
beter aansluit op het fietsnetwerk en dichter bij Centraal 
Station ligt. Het Oostveer is een succes, maar kan 
waarschijnlijk westelijker worden ingezet. Door kortere 
routes wordt de capaciteit en aantrekkelijkheid van de 
veren zo vergroot.

 

•   Sprong over het IJ (m47)
Amsterdam-Noord maakt een stevige ontwikkeling door. 
De vele evenementen, het filmmuseum, de horeca en 
nieuwe bedrijvigheid zorgen voor een snel groeiende 
stroom bezoekers. Als in 2020 de Strip Overhoeks klaar 
is (de Adam Tower en het gebied daarachter), neemt 
het aantal mensen dat het IJ wil oversteken nog verder 
toe. Ook het aantal inwoners stijgt. Aansluitend bij de 
lopende projecten in de Houthavens, op de noordelijke 
IJ-oever en in het binnendijkse deel van Noord 
kan op en rond de IJ-oevers een flinke deel van de 
woningbouwcapaciteit gevonden worden. De druk op 
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verbetering van de IJ-oeververbindingen zal dan verder 
toenemen. Daarom is niet alleen een eventuele nieuwe 
verbinding over het IJ tussen Centrum en Noord aan 
de orde, maar wordt het hele spectrum van mogelijke 
verbindingen over de volle breedte van beide IJ-oevers 
bekeken. Het aantal aantal woningen en arbeidsplaatsen 
zal de komende twintig jaar met 30 tot 50% groeien. 
Daarbij komt dat op het IJ steeds meer plezier- en 
beroepsvaart is.

Daarom wordt nu door de gemeente onderzocht  
hoe de IJ-oevers ook straks, vanaf 2020, beter  
met elkaar kunnen worden verbonden. Er wordt  
gekeken naar allerlei soorten oplossingen in een  
groot gebied. Tunnels, fietsbruggen en kabelbanen.  
In het centrumgebied maar ook meer naar het oosten  
en westen.
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4. Verbinden van de stad

•   Verbeteren toegangspoort Noord (m48)
Door de komst van de Noord/Zuidlijn zal een fors 
deel van de streekbussen eindigen bij de Noord/
Zuidlijnstations aan de randen van de stad (Noord, 
Noorderpark en Zuid). Bij metrostation Noord wordt een 
nieuw busstation en een P+R voorziening aangelegd. 
Het is belangrijk dat deze voorzieningen goed 
bereikbaar zijn voor de streekbussen en de auto’s vanaf 
de A10. De aansluiting S116 staat echter onder druk. Dit 
wordt een probleem omdat het autoverkeer in Noord 
groeit. Stadsregio en Provincie Noord-Holland starten 
een studie om dit knelpunt op te lossen. Op de korte 
termijn gaat het om verkeersmanagementmaatregelen 
en op de langere termijn waarschijnlijk om 
daadwerkelijke ingrepen in de infrastructuur.

Bij metrostation Noorderpark heeft de Stadsregio 
de sterke voorkeur voor een oprit richting centrum 
aan de zuidkant vanaf de Van Hasseltweg. We gaan 
onderzoeken of het mogelijk is om een busoprit 
(die er in het verleden was) opnieuw te realiseren. 
In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de 
autobereikbaarheid van de Van Hasseltknoop.

•   Ontbrekende verbindingen fiets (m49)
fietsroutes (zie Hoofdstuk 3: Meer ruimte) investeren 
we ook in het aanleggen van een aantal ontbrekende 
schakels en routes voor fietsers om zo de verbindingen 
tussen verschillende gebieden in de stad te verbeteren. 
Eén van de grootste opgaven is een verbeterde 
verbinding over het IJ (zie ook maatregel Sprong over 
het IJ). Daarnaast liggen verschillende plannen klaar. 
In het nieuwe Meerjarenplan Fiets presenteren we 
een overzicht van mogelijke nieuwe fietsroutes met 
daarbij een voorstel om te komen tot realisatie van 
de routes met de hoogste prioriteit. Voorbeeld van 
een kansrijke route is de Kostverlorenkade-route, een 
van de zogenaamde Groene Lopers. De volledige 
aanleg van deze route is erg kostbaar, maar met een 
aantal kleine ingrepen, wordt de verbinding al een stuk 
aantrekkelijker. Om de fietsverbindingen tussen de 
woon-werkgebieden te versterken werken we samen 
met de Stadsregio Amsterdam aan het uitbreiden van 
de hoogwaardige regionale (snel)fietsroutes, zoals 
tussen het Centrum en Zuidoost, tussen de Zuidas en 
Amstelveen en tussen Noord en Zaandam. •
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Investeren in de stad

De Uitvoeringsagenda omvat enerzijds 
kleinschalige pilots, lopend werk en reeds genomen 
investeringsbeslissingen waarvoor reeds middelen 
beschikbaar zijn. Het gaat onder andere om 
middelen in het kader van Parkeerplan, MJP Fiets 
de Investeringsagenda OV (met een bijdrage van 
€ 400 mln van de Stadsregio Amsterdam), de 
Investeringsagenda Weg (Stadsregio Amsterdam) en de 
Investeringsagenda Fiets (Stadsregio Amsterdam), maar 
ook om een reservering van € 21 mln in het Centraal 
Mobiliteitsfonds 2015-2018 om een impuls te geven aan 
de doelstellingen van de Mobiliteitsaanpak Amsterdam. 

Daarnaast worden in de Uitvoeringsagenda 
voorstellen gedaan voor kansrijke maatregelen en 
onderzoeksopgaven die potentieel grote financiële 
consequenties hebben, maar waarvoor besluitvorming 
nog separaat aan het College en indien noodzakelijk 
de gemeenteraad wordt voorgelegd na gedegen 
voorbereiding en uitwerking. Volgens een eerste 
grove inschatting bedraagt deze aanvullende 
investeringsopgave in onder andere herinrichting van de 
openbare ruimte, nieuwe ondergrondse parkeergarages 
en fietsparkeervoorzieningen op termijn minimaal 
€ 450 mln. en waarschijnlijk meer. Het is het voornemen 
deze plannen, naast externe financiering (o.a. PPS, 
Stadsregio), te dekken uit de parkeerinkomsten 
van bewoners en bezoekers van Amsterdam. In de 
bovenstaande inschatting zijn de meest ingrijpende 
maatregelen nog niet meegenomen, zoals nieuwe 
metroverbindingen en nieuwe verbindingen over het IJ, 
omdat de kosten hiervan nog zeer afhankelijk zijn van de 
uitkomst van de verkennende onderzoeken naar deze 
maatregelen.

In dit kader heeft het college al aangekondigd 
dat de bestaande parkeerfondsen zullen worden 
samengevoegd tot een stedelijk fonds, dat geen 
schotten tussen gebieden meer kent en daar zal 
worden ingezet waar nut en noodzaak het grootst 
zijn. Omdat dit een fundamentele wijziging van de 
bekostigingssystematiek betreft, die niet ten koste 
mag gaan van de dagelijkse operatie, heeft het college 
gekozen voor een zorgvuldige, gefaseerde aanpak. Dat 
betekent dat de voor deze agenda benodigde middelen 
gefaseerd beschikbaar zullen komen. In 2015 zullen 
we de overgang voorbereiden en zal nog geen nieuwe 
geld beschikbaar worden gesteld volgens de nieuwe 
systematiek; in 2016 zal de vrije ruimte en vrijval volgens 
de nieuwe aanpak kunnen worden ingezet en vanaf 2017 
zullen alle beschikbare parkeerinkomsten volgens de 
nieuwe spelregels worden bestemd. Naar verwachting 
zal er door de samenvoeging van de fondsen, de 
nieuwe systematiek en de bestaande ruimte in die jaren, 
voldoende middelen vrijgemaakt kunnen worden. 

5.1
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Monitoring van maatregelen en 
evaluatie van resultaten 

De uitvoering en voortgang van de Uitvoeringsagenda 
Mobiliteit monitoren we uiteraard zorgvuldig. Op de 
eerste plaats gaan we structureel de doorstroming 
van de verschillende vervoerswijzen monitoren. 
Waar zijn knelpunten voor fietsers? Haalt het OV 
de streefsnelheid? Hoe ontwikkelt de snelheid van 
het autoverkeer zich? Dit wordt uitgewerkt in een 
Afwegingskader Hoofdnetten, waarin kwaliteitseisen 
aan de plusnetten worden geoperationaliseerd en 
de monitoring wordt opgezet. Om de gegevens te 
verzamelen gebruiken we diverse bronnen: open data 
voor het openbaar vervoer, verkeerscamera’s voor de 
auto en zowel tellussen als apps voor fietsers. 

Vanwege het toegenomen belang van de voetganger 
is het goed monitoren van voetgangersstromen 
een belangrijke opgave. Ook de monitoring van 
verkeersveiligheid is een belangrijke opgave door de 
beperkte kwaliteit van de landelijke ongevalregistratie. 
Voor de monitoring van verkeersveiligheid gaan we 
daarom de zogenaamde Safety Performance Indicators 
(SPI’s) inzetten. Bij bijna alle ongevallen speelt het 
gedrag van verkeersdeelnemers een grote rol. Met 
behulp van de SPI’s willen we vaststellen hoe veilig de 
deelnemers aan het verkeer zich gedragen. Voorbeelden 
van SPI’s zijn: rijden onder invloed, houden aan de 
maximum snelheid, wachten op groen, voeren van 
juiste fietsverlichting. De scores op de verschillende 
indicatoren bieden aanknopingspunten voor de te 
nemen maatregelen. 

De concrete maatregelen en pilots uit deze 
uitvoeringsagenda worden zorgvuldig gemonitord. 
Voorafgaand aan de start worden de doelen en 
de criteria waarlangs de maatregel of pilot wordt 
gemonitord scherp geformuleerd, zodat we telkens 
kunnen beoordelen of een maatregel ook echt het 
gewenste effect heeft gehad. •

5.2
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Bijlage 1.
Maatregelen zeer korte termijn (voor vaststelling in raad) 

Nr Maatregel Toelichting doel (+ secundair doel) Categorie Termijn

Toolbox fietsvriendelijke 
kruispunten

Aanpassingen aan de verkeersregeling en aan de kruispuntinrichting gaan 
de veiligheid en doorstroming verbeteren. Kruispunten die binnenkort 
worden aangepast zijn Weesperzijde–Treublaan, Mr. Visserplein – 
Jodenbreestraat, Czaar Peterstraat – Cruquiuskade (Dageraadsbrug 
noordzijde) en Sarphatistraat – Zeeburgerstraat (Dageraadsbrug zuidzijde). 

Doorstroming (verkeersveilig-
heid, luchtkwaliteit)

lopend werk zomer 2015

Meer voetgangerszones – 
experimenten bijvoorbeeld in 
de Negen straatjes, de Oude 
Doelenstraat, Warmoesstraat of 
Regulierdwarsstraat

We gaan meer ruimte voor voetgangers creëren door het aantal 
voetgangerszones uit te bereiden.Op korte termijn voeren we verschillende 
pilots uit met het weren van auto’s en soms ook fietsers op momenten met 
veel winkelend publiek en andere passanten. In de Negen Straatjes komt 
deze zomer al een pilot met het weren van auto’s op zaterdagen. Als deze 
experimenteren succesvol zijn, voeren we de maatregel definitief in en 
komen ook andere locaties in het centrum in beeld voor dergelijke pilots.

Ruimte pilot zomer 2015

Haarlemmerdijk: de leukste 
winkelstraat nog leuker

a.  Deze zomer wordt een project uitgevoerd om de Haarlemmerdijk 
en Haarlemmerstraat nog aantrekkelijker te maken: het aantal 
autoparkeerplekken in de straat vermindert (overdag neemt het aantal 
met twee derde af), om ruimte te scheppen voor voetgangers, winkelend 
publiek en extra fietsvakken.

Ruimte (verkeersveilig-heid) pilot zomer 2015

b.  Voor de lange termijn zetten we in op het verder autovrij maken 
van de Haarlemmerdijk, omleiden van doorgaande fietsers via de 
Haarlemmerhouttuinen, het verminderen van de parkeerdruk en het 
scheppen van meer verblijfsruimte in de Haarlemmerbuurt.

Ruimte onderzoek 2016

Doorontwikkeling 
Crowdmanagement

Voor echt drukke momenten zoals op Koningsdag en bij grote evenementen 
zoals in Zuid-Oost passen we nu crowdmanagement toe om grote 
voetgangersstromen in goede banen te leiden. Tijdens Sail wordt een pilot 
uitgevoerd met crowdmanagement op basis van realtime meting en sturing 
van het voetgangersverkeer.

Ruimte (verkeersveilig-heid) pilot zomer 2015
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Alle maatregelen

Nr Maatregel Toelichting doel (+ secundair doel) Categorie Termijn

1 Snelle routes door betere 
afstelling van verkeerslichten

Fiets, auto en openbaar vervoer hebben elk op een aantal hoofdroutes 
prioriteit (plusnetten). Dit onderscheid voeren we ook in de afstelling van 
verkeerslichten door om de doorstroming op deze belangrijke routes te 
verbeteren.

Doorstroming (luchtkwaliteit) lopend werk 2015 -2016

2 Kruispunt van de week – optimale 
afstelling van verkeerslichten 
garanderen

Elke week analyseren we de werking van één verkeersregeling, het 
‘kruispunt van de week’. Op basis van de analyse wordt de regeling 
geoptimaliseerd. We geven prioriteit aan de kruispunten met de grootste 
doorstromingsproblemen.

Doorstroming (luchtkwaliteit) lopend werk 2015 en 
verder

3 Doorontwikkeling 
verkeersmanagement en ICT

Met de andere wegbeheerders in de regio wordt gewerkt aan innovatieve 
vormen van verkeersmanagement en het geven van actuele in-car-
reisinformatie. De Amsterdamse regio vormt een nationale proeftuin voor 
nieuwe ICT-toepassingen.

Doorstroming (luchtkwaliteit) onderzoek 2015-2016

4 Meer groene golven instellen Op een aantal routes in de stad zijn met succes groene golven ingesteld. We 
onderzoeken of we deze maatregel op nog meer locaties kunnen invoeren. 
Bij de keuzes is de omvang van de verschillende verkeersstromen leidend. 

Doorstroming (luchtkwaliteit) kansrijk 2016 en 
verder

5 Aanpassen openingstijden 
bruggen

We zijn in gesprek met de branches (beroepsvaart, recreatievaart en 
brugbedieners) over de mogelijkheden om de openingstijden van bruggen 
aan te passen om zo de doorstroming voor de fiets, auto en openbaar 
vervoer te verbeteren. 

Doorstroming (luchtkwaliteit) verkenning met 
stakeholders

2015

6 Verbeteren fietsnetwerk De doorstroming, kwaliteit en veiligheid worden verbeterd op de drukste 
fietsroutes (o.a. door prioriteit te geven aan fietsers bij verkeerslichten op de 
drukste fietsroutes). 

Doorstroming 
(verkeersveiligheid, 
luchtkwaliteit)

kansrijk 2016 en 
verder

7 Weesperzijde: een groene fiets en 
wandelboulevard

We gaan de kwaliteiten versterken en aantrekkelijkheid waarborgen voor 
de lange termijn door van de Weesperzijde versneld een groene fiets- en 
wandelboulevard te maken.

Doorstroming 
(verkeersveiligheid, 
luchtkwaliteit)

kansrijk 2016-2017
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Nr Maatregel Toelichting doel (+ secundair doel) Categorie Termijn

8 Toolbox fietsvriendelijke 
kruispunten

Door het toegenomen fietsgebruik gebeurt het steeds vaker dat niet 
alle fietsers in één keer het kruispunt kunnen oversteken bij groen licht. 
De wachtrij blokkeert in veel gevallen de kruisende stroom fietsers. 
Aanpassingen aan de verkeersregeling en aan de kruispuntinrichting 
moeten de veiligheid en doorstroming verbeteren. Kruispunten die 
binnenkort worden aangepast zijn Weesperzijde–Treublaan, Mr. Visserplein 
– Jodenbreestraat, Czaar Peterstraat – Cruquiuskade (Dageraadsbrug 
noordzijde) en Sarphatistraat – Zeeburgerstraat (Dageraadsbrug 
zuidzijde). Bij nog eens vijftien kruispunten onderzoeken we verschillende 
mogelijkheden om de wachttijden voor fietsers te minimaliseren.

Doorstroming (verkeersveilig-
heid, luchtkwaliteit)

lopend werk zomer 2015

9 Snorfiets naar de rijbaan Om de snorfiets naar de rijbaan te kunnen verplaatsen willen we een lokale 
helmplicht invoeren. We zijn hiervoor afhankelijk van het Rijk. In 30km/uur 
gebieden achten we helm niet noodzakelijk. Daarom gaan we verkennen of 
er 30 km straten zijn waar we de snorfiets op de rijbaan kunnen laten rijden. 

Doorstroming 
(verkeersveiligheid)

kansrijk 2015 en 
verder

10 Investeringsagenda Openbaar 
Vervoer versneld uitvoeren

In de investeringsagenda OV van de Stadsregio Amsterdam zijn ruim 
300 maatregelen opgenomen om het openbaar vervoer beter, sneller en 
betrouwbaarder te maken. De gemeente Amsterdam investeert mee en 
voert uit. 

Doorstroming (luchtkwaliteit) lopend werk 2015 en 
verder

11 Raadhuisstraat en Rozengracht: 
Betere doorstroming trams

Op dit stuk van de route ondervinden trams 13 en 17 vaak hinder van het 
overige verkeer op de trambaan. Samen met de Stadsregio Amsterdam 
gaan we de doorstroming van de trams hier verbeteren en de veiligheid 
voor andere weggebruikers aanpakken.

Doorstroming 
(verkeersveiligheid, 
luchtkwaliteit)

lopend werk 2015 en 
verder

12 Doorstromingsaanpak auto 
Overtoom korte termijn

Op de Overtoom zetten we in op het optimaliseren van 
verkeerslichtregelingen. Dit verbetert ook de doorstroming van het OV op 
deze route. Ook werken we aan betere mogelijkheden laden en lossen. 

Doorstroming (luchtkwaliteit) pilot 2016
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Nr Maatregel Toelichting doel (+ secundair doel) Categorie Termijn

13 Doorstromingsaanpak auto 
Stadhouderskade korte termijn

We gaan als pilot parkeerplaatsen tijdelijk verwijderen, extra ruimte voor 
laden/lossen en touringcars maken en de verkeerslichten nog verder 
optimaliseren. Tot slot pakken we vier kruispunten aan, waar we bijvoorbeeld 
afslagbewegingen gaan beperken en extra opstelstroken aanleggen.

Doorstroming (luchtkwaliteit) pilot 2016

14 Betere doorstroming op de 
Amstelveenseweg

 Op het deel van de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en het 
Stadionplein zijn zowel de trambaan als de rijbaan aan vervanging toe. Het 
autoverkeer stroomt hier niet goed door en voor het openbaar vervoer valt 
ook nog wat te verbeteren. Daarom wordt nu een reconstructie voorbereid.

Doorstroming kansrijk 2017

15 Doorstromingsaanpak Overtoom 
lange termijn 

Om de doorstroming op de Overtoom te verbeteren en laden en lossen 
echt ongehinderd beter mogelijk te maken, is het eigenlijk nodig om op een 
groot aantal plekken parkeerplaatsen te verwijderen. Daarom wordt in dit 
gebied ook gezocht naar compensatie voor parkeerplaatsen.

Doorstroming (luchtkwaliteit) onderzoek 2017

16 Doorstromingsaanpak 
Stadhouderskade lange termijn

In samenwerking met de Stadsregio onderzoeken we lange 
termijnoplossingen, zoals bijvoorbeeld een ongelijkvloerse oplossing tussen 
het Leidseplein en de Hobbemakade.

Doorstroming (luchtkwaliteit) onderzoek 2017

17 Verhogen snelheid op 
uitvalswegen (van 50 naar 70)

Op dit moment wordt op negen wegen onderzocht of de maximumsnelheid 
verhoogd kan worden van 50 naar 70 km om daarmee de autobereikbaar-
heid te verbeteren. 

Doorstroming onderzoek 2015-2016

18 Verbeteren doorstroming en 
handhaving goederenvervoer

a.  Verbeteren luchtkwaliteit met een systeem waardoor vrachtvervoerders 
zicht krijgen op de vrije laad- en loshavens door het aanbrengen van 
signalering in de laad- en loshavens. Deze informatie wordt via een app 
ontsloten.

Doorstroming (luchtkwaliteit) kansrijk 2016

b. handhaving 7,5t-zone vrachtverkeer in het centrum met camera’s. Doorstroming (luchtkwaliteit) kansrijk 2016

c. Strenger optreden tegen dubbel parkeren. Doorstroming kansrijk 2016

76



77

Bijlage 1. Overzicht maatregelen

Nr Maatregel Toelichting doel (+ secundair doel) Categorie Termijn

19 Verbeteren doorstroming en 
bereikbaarheid taxi

a. In een beperkt gebied wordt een pilot uitgevoerd met een 
parkeervergunning waarmee taxi’s overal mogen parkeren en klanten 
mogen oppikken. Dit voorkomt onnodig rondrijden en creëert plek op 
standplaatsen. 

Doorstroming (luchtkwaliteit) pilot 2015-2016

b. Pop-Up standplaatsen op meer locaties met een grote incidentele vraag Doorstroming lopend werk 2015 en 
verder

c. Uitvoeren bereikbaarheidsscan Doorstroming onderzoek 2015-2016

d.  Invoering van milieuzones en preferentiemogelijkheden voor schonere 
taxi’s op standplaats CS

Luchtkwaliteit 2018

20 Meer voetgangerszones – 
experimenten bijvoorbeeld in 
de Negen straatjes, de Oude 
Doelenstraat, Warmoesstraat of 
Regulierdwarsstraat

We gaan meer ruimte voor voetgangers creëren door het aantal 
voetgangerszones uit te bereiden. Op korte termijn voeren we verschillende 
pilots uit met het weren van auto’s en soms ook fietsers op momenten met 
veel winkelend publiek en andere passanten. In de Negen Straatjes komt 
deze zomer al een pilot met het weren van auto’s op zaterdagen. Als deze 
experimenteren succesvol zijn, voeren we de maatregel definitief in en 
komen ook andere locaties in het centrum in beeld voor dergelijke pilots.

Ruimte pilot zomer 2015

21 Haarlemmerdijk: de leukste 
winkelstraat nog leuker

a.  Deze zomer wordt een project uitgevoerd om de Haarlemmerdijk 
en Haarlemmerstraat nog aantrekkelijker te maken: het aantal 
autoparkeerplekken in de straat vermindert (overdag neemt het aantal  
met twee derde af), om ruimte te scheppen voor voetgangers, winkelend 
publiek en extra fietsvakken.

Ruimte (verkeersveilig-heid) lopend werk zomer 2015

b.  Voor de lange termijn zetten we in op het verder autovrij maken 
van de Haarlemmerdijk, omleiden van doorgaande fietsers via de 
Haarlemmerhouttuinen, het verminderen van de parkeerdruk en het 
scheppen van meer verblijfsruimte in de Haarlemmerbuurt

Ruimte onderzoek 2016
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22 De Rode Loper als magneet voor 
winkelend publiek

De uitrol van de Rode Loper betekent een grote verbetering van de 
verblijfsruimte in het centrum. Het wordt een magneet voor winkelend 
publiek. Brede trottoirs, mooie en overzichtelijk ingerichte pleinen en 
voldoende ruimte voor overstappende passagiers van trein, metro en tram 
bepalen straks het aanzien van de Rode Loper. In het kader van de bouw 
van de Noord/Zuidlijn is langs de route van de Rode Loper in het verleden 
een flink aantal parkeerplaatsen opgeheven. Om de parkeerdruk weer naar 
acceptabele hoogte te krijgen worden de geplande garages in de stations 
Rokin (290 plekken) en Vijzelgracht (270 plekken) ingezet.

Ruimte lopend werk 2017

23 Een autoluw stadshart - 
Nieuwezijds als Rode loper voor 
fiets en voetganger

Er wordt onderzoek gedaan naar maatregelen zoals het weren van 
gemotoriseerde verkeer op zowel het gedeelte van het Singel tussen Spui 
en Munt, eenrichtingsverkeer op de Amstel, het verminderen van het 
autoverkeer en geparkeerde auto’s op de Nieuwezijds Voorburgwal. Er wordt 
gezocht naar een mogelijkheid van een parkeergarage om bovengronds 
plekken weg te halen en nog meer ruimte te scheppen. 

Ruimte (luchtkwaliteit) onderzoek 2015-2016

24 Meer ruimte in wallengebied en 
Leidsebuurt

Onderzoek naar een garage in de omgeving van de Nieuwmarkt (ca.200 
plekken) om zowel de druk op de openbare ruimte als de ontstane 
parkeerproblemen door eerdere opheffingen te verlichten. Voor de 
Leidsebuurt kiezen we ervoor parkeerplaatsen van de straat te verplaatsen 
naar een garage en hier extra plekken te realiseren om de (te hoge) 
parkeerdruk te verlagen. We gaan op zoek naar een locatie voor een garage 
van ca. 300 plekken en zullen daarbij in eerste instantie kijken naar de reeds 
bestaande plannen voor de Bellevuegarage.

Ruimte onderzoek 2015-2016

25 Vernieuwing Leidseplein Het Leidseplein wordt een autovrij en ruimtelijk plein. Er komt meer ruimte 
voor de voetganger, een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte en meer 
eenheid op het plein. In 2014 is het uitvoeringsbesluit genomen in de raad 
en het definitief ontwerp vastgesteld. Nu wordt alles op alles gezet voor een 
spoedige uitvoering.

Ruimte lopend werk 2015 en 
verder

78



79

Bijlage 1. Overzicht maatregelen

Nr Maatregel Toelichting doel (+ secundair doel) Categorie Termijn

26 Herinrichting Entree van de stad: 
Het Stationseiland

Verbeteren Stationsplein en Prins Hendrikkade door aanleg ondergrondse 
fietsgarages, vergroten open havenfont en knip Prins Hendrikkade voor 
auto’s.

Ruimte (verkeersveiligheid) lopend werk 2015 en 
verder

27 Doorontwikkeling 
Crowdmanagement

Voor echt drukke momenten zoals op Koningsdag en bij grote evenementen 
zoals in Zuid-Oost passen we nu crowdmanagement toe om grote 
voetgangersstromen in goede banen te leiden. Tijdens Sail 2015 gaan we
een pilot doen met crowdmanagement op basis van real time meting van 
het voetgangersverkeer.

Ruimte (verkeersveilig-heid) pilot zomer 2015

28 Hoogwaardige wandelroutes 
richting Museumplein en 
Leidseplein

Om ruimte te creëren voor grote voetgangersstromen, worden in deze 
straten parkeerplaatsen opgeheven. Gezien de hoge parkeerdruk is 
het simpelweg opheffen van deze parkeerplekken geen optie. Om die 
reden kiezen we voor twee strategische gekozen garages in de buurten 
om parkeerplekken te kunnen verschuiven van straat naar garage en om 
parkeerproblemen van bewoners te verkleinen. De Boerenweteringgarage 
(600 plekken) is inmiddels in aanbouw. Daarnaast gaan we op zoek naar een 
500 inpandige parkeerplekken in de buurt.

Ruimte lopend werk en 
onderzoek

2015-2016

29 Eenrichtingsverkeer op de 
Museumbrug

Door het instellen van eenrichtingsverkeer voor auto’s (alleen nog maar van 
Weteringschans richting Stadhouderskade) komt er meer ruimte vrij voor 
voetgangers en fietsers en wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en 
veiliger.

Ruimte (luchtkwaliteit) kansrijk 2018

30 Realiseren Singelgrachtgarage 
voor een betere Jordaan en 
Frederik Hendrikbuurt

Door de inrichting van de Westerstraat en de Lindengracht flink om te 
gooien en bijna alle parkeerplekken te schrappen, creëren we meer ruimte 
voor verblijven, winkelen en terrassen. We kiezen er voor de plekken 
niet op te heffen, maar te verplaatsen naar een (al geplande) garage in 
de Singelgracht en in deze garage extra ruimte te creëren om ook de 
parkeerproblemen in de noordelijke Jordaan deels op te lossen. Deze 
Singelgrachtgarage Marnix krijgt een omvang van 800 plekken.

Ruimte lopend werk
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31 Boulevard naar Artis In de Plantage Middenlaan wringen fietsers en auto’s zich langs geparkeerde 
auto’s en blijft op de stoepen weinig ruimte voor voetgangers en terrassen. 
We gaan op zoek naar een locatie voor een garage van ca. 150 zodat we 
parkeerplekken van de straat naar garage kunnen verplaatsen

Ruimte onderzoek 2015-2016

32 Regulerende parkeermaatregelen: 
Iedere auto op de beste plaats

Maatregelen zoals het beter inrichten van vergunninggebieden, het 
intensiveren van de parkeerhandhaving in de avonduren, het stimuleren van 
garagegebruik voor bezoekers en het beter informeren van de parkeerder 
bieden veel potentie om met beperkte
ingrepen slimmer gebruik te maken van de bestaande parkeerplekken.

Ruimte onderzoek 2015-2016

33 Binnenring voor OV en 
fietscorridor

De Binnenring wordt stap voor stap getransformeerd naar een 
hoogwaardige OV- en fietsroute. We starten met een pilot op de 
Sarphatistraat of Weteringschans op basis van een aantal eenvoudige 
maatregelen zoals ingrepen in de verkeerscirculatie en tijdelijke ingrepen.

Ruimte (verkeersveiligheid) pilot 2016

34 Meer fietsenstallingen bouwen : 
boven- en ondergronds 

Om bovengronds meer verblijfsruimte te creëren wordt in de hele stad in 
drukke gebieden, straten en knooppunten sterk ingezet op het verplaatsen 
van geparkeerde fietsen naar gebouwde voorzieningen. Ondergronds en 
bovengronds. In 2020 zijn er 40.000 extra stallingsplekken, 6.500 hiervan 
zijn er sinds 2012 al gerealiseerd. Meer dan de helft wordt ondergronds of 
inpandig gerealiseerd. 

Ruimte lopend werk 2015 en 
verder

35 Benutten bestaande 
fietsvoorzieningen en innovatieve 
ideeën

We stellen voor om een maximale fietsparkeerduur van zes weken voor 
binnen de ring A10 en ten zuiden van het IJ in te voeren. En twee weken 
bij OV-knooppunten en andere drukke gebieden. Bij de aanpak van 
het fietsparkeerprobleem in drukke gebieden, wordt ook gekeken naar 
oplossingen voor scooterparkeren. Verder gaan we nog dit jaar een aantal 
pilots uitvoeren met innovatieve fietsparkeeroplossingen zoals wayfinding, 
flexparkeren en het gebruik van apps om te weten waar stallingsruimte is en 
daar rechtstreeks heen te fietsen. 

Ruimte lopend werk en pilots 2015 en 
verder
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36 Minder bussen in de stad en 
optimaliseren tramnetwerk op 
komst Noord-Zuidlijn 

We gaan samen met de Stadsregio en het GVB onderzoeken of in de 
uitwerking van de lijnennetvisie en met het optimaliseren van de lijnvoering 
een bijdrage geleverd kan worden aan de doelstelling van een aantrekkelijke 
openbare ruimte, dit zonder serieuze afname van de bereikbaarheid en 
verslechtering van de OV-exploitatie.

Ruimte onderzoek 2015-2016

37 Touringcars naar de rand van  
de stad

We zorgen voor minder touringcarverkeer in het centrum. Het experiment 
met elektronische haltetijddetectie wordt uitgebreid naar de Prins 
Hendrikkade. Ter ontlasting van het centrum worden er touringcarhaltes 
aangelegd op onder meer de Ruyterkade Oost.Voor buslijndiensten met 
bestemmingen in het buitenland wordt een Terminal bij Holendrecht of 
Duivendrecht aangelegd. Verder gaan we met de branche in gesprek over 
de mogelijkheden om op de lange termijn een transferium voor touringcars 
en rondvaartboten aan de rand van het centrum te ontwikkelen in plaats van 
de steigers in het stadshart. Tevens wordt gestudeerd op een milieuzone 
voor touringcars voor het centrumgebied, zodat alleen schone touringcars 
het centrum in kunnen rijden.

Ruimte (luchtkwaliteit) kansrijk en onderzoek 2015-2016-
2017

38 Pilot goederenvervoer Noord-Pijp Bezien van de effecten van een gebiedsverbod voor zwaar vrachtverkeer en 
bevoorraden met kleinere en schonere wagens. 

Ruimte (luchtkwaliteit) pilot 2016

39 Uitbreiding P+R Omdat het gebruik nog steeds groeit en P+R gebruik gunstig is voor het 
verlichten van de druk op het centrum, wordt het aanbod ook uitgebreid. 
Een andere onderzoeksopgave is P+R-plus; het aan de randen van de stad 
of in randgemeente.

Ruimte (luchtkwaliteit) onderzoek 2015-2016

40 Stimulans om weinig gebruikte 
auto’s aan de rand van de stad te 
parkeren

Vergunninghouders die hun auto weinig gebruiken tegemoetkomen door 
parkeerplaatsen aan de rand van de stad beschikbaar te stellen en het 
gebruik daarvan te stimuleren door een financiële tegemoetkoming.

R Ruimte (luchtkwaliteit) kansrijk 2016 en 
verder
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41 Experiment stadsstraten We gaan experimenteren met een andere verdeling van de verkeersruimte: 
een verdeling die meer ruimte geeft aan winkelend publiek en fietsers. Twee 
mogelijke experimenten zijn de Weteringschans en Kinkerstraat West. Op 
lange termijn wordt de inrichting definitief aangepast.

Ruimte pilot 2016 en 
verder

42 Verdelen van de druk op de stad 
door betere aansluiting spoor, 
metro en stedelijk OV

Bereikbaarheid per spoor in lijn van het rapport “Beter OV voor 
de StadsregioAmsterdam” (BB ROVA). We zetten in op een goede 
(internationale) bereikbaarheid van de stad, ook op langere termijn en een 
goede balans tussen spits / dal en personen / vracht. 

Verbinden lopend werk + 
onderzoek

2015 en 
verder

43 Regie evenementenverkeer 
Zuidoost

In Zuidoost is een werkwijze ontwikkeld rondom het sturen van 
evenementenverkeer. Bij succes wordt dit ook toegepast in andere 
gebieden.

Verbinden (verkeersveiligheid) lopend werk + 
onderzoek

2015 en 
verder

44 Versterken fiets- en OV 
bereikbaarheid Zuidas

a.  Uitbreiden treinverbindingen naar station Zuid met op termijn een 
uitbreiding van het station met 2 perronsporen.

Verbinden onderzoek 2016

b.  Verbeteren aansluiting A10 Zuid op Amstelveenseweg en 
Europaboulevard tbv een betere doorstroming fiets en OV.

Verbinden onderzoek 2015-2016

45 Uitbreiden en verbeteren 
hoogwaardig openbaar vervoer

Ringlijn, Zuidtangent en Zaancorridor Westtangent Metro studie: onderzoek 
naar nieuwe lijnen

Verbinden lopend werk + 
onderzoek

2016-2020

46 Betere veerverbindingen over 
het IJ

Noord ontwikkelt zich razendsnel en dit zorgt voor een toenemende druk op 
de ponten en CS. Met alle betrokken partijen wordt onderzocht hoe we de 
veerverbindingen kunnen verbeteren.

Verbinden lopend werk en 
onderzoek

2016 en 
verder

47 Sprong over het IJ Er loopt een uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop de IJ-oevers vanaf 
2020 beter met elkaar kunnen worden verbonden. Er wordt gekeken naar 
allerlei soorten oplossingen in een groot gebied zoals tunnels, fietsbruggen 
en kabelbanen.

Verbinden onderzoek 2015-2016
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48 Verbeteren toegangspoort Noord a. Verbeteren aansluiting A10 Noord op Nieuwe Leeuwarderweg Verbinden onderzoek 2015-2016

b.  Onderzoek naar capaciteit en bereikbaarheid busplatform metrostation 
Noorderpark in relatie tot Zaancorridor en lijnennetvisie. Dit wordt 
gecombineerd met een breder onderzoek naar de bereikbaarheid van de 
Van Hasseltknoop. 

Verbinden onderzoek 2015-2016

49 Ontbrekende verbindingen fiets We gaan investeren in het aanleggen van een aantal ontbrekende schakels 
en routes voor fietsers om zo de verbindingen tussen verschillende 
gebieden in de stad te verbeteren Voorbeeld van een kansrijke route is de 
Kostverlorenkade-route, een van de zogenaamde Groene Lopers. 
Om de fietsverbindingen tussen de woon-werkgebieden te versterken gaan 
we samen met de Stadsregio Amsterdam werken aan het uitbreiden van de 
hoogwaardige regionale (snel)fietsroutes.

Verbinden kansrijk 2016
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Bijlage 2.
Nr Omschrijving

1 Ontbrekende schakels fiets: Jasonbrug voor een doorgaande route Vondelpark – 
Schinkelkade – Amstelveen,  route langs Gaasperplaspark en langs de A9, route 
tussen Amstelstation en Sciencepark

2 Veerverbinding Zeeburgereiland - Sporenburg ter verbetering van fietsverbinding 
tussen IJburg/Zeeburgereiland en het Centrum

3 Kaderstellend ontheffingbeleid: verschillende gemeentelijke onderdelen verlenen 
nu ontheffingen en hierop is onvoldoende coördinatie. Het gevolg hiervan is dat de 
spaarzame ruimte op bijvoorbeeld de Nieuwmarkt gebruikt wordt om wagens neer 
te zetten. 

4 Zouthaven - Centraal station verbeteren voetgangersverbinding 

5 Autoluwe Prinsengracht tussen Leidsestraat en Spiegelgracht

6 Uitbreiden project heropenen afgesloten stegen voor voetgangers in het centrum

7 Pilot shared space inrichting, van gevel tot gevel een gelijk niveau met uniforme 
inrichting waar de diverse verkeerssoorten geen eigen plek meer hebben met als 
doel meer ruimte

8 Veel meer ruimte voor (exclusief) scooterparkeren onder andere op het Stationsplein

9 Verlaging voertuigplafond fietstaxi's

10 Verbeteren station Lelylaan en omgeving en weghalen van 'het oor', aanleggen 
nieuwe weg Willem Frogerstraat

11 Extra metro uitgang naar Jan Evertsenstraat vanaf station Jan van Galen

12 Aanleg hellingbaanliften in plaats van trappetjes naar tramhaltes in Nieuw-West

Naast de 50 maatregelen die in de 
Uitvoeringsagenda staan, zijn recent nog 
60 aanvullende maatregelen verzameld en 
opgehaald in gesprekken met stadsdelen, 

belanghebbenden en partners. De maatregelen op deze 
bijdragelijst zullen in de tweede helft van 2015 worden 
beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen aan de 
doelstellingen van de uitvoeringsagenda, haalbaarheid 
en kosteneffectiviteit.

Uitvoeringsagenda Mobiliteit



4.Bijlage 3. 

Nr OmschrijvingNr Omschrijving

13 Daalwijkdreef: Naast aanleg busbaan ook de mogelijkheid verkennen tot 
doortrekken lijn 9 naar station Bijlmer

14 Verkennen mogelijkheden nachtelijk OV en aansluitingen van lijnen in de nacht (o.a. 
na evenementen)

15 Elektrische busjes in de stad in plaats van reguliere stadsbussen

16 Aanvullend personenvervoer zoals de buurtbus Driemond, GoGo bus Nieuw-West 
en Zuid-Oost

17 Dubbelgebruik laad- en losplaatsen als taxistandplaats, naast centrum, zuid en oost, 
ook in west

18 Aanrijroutes Touringcars naar Eye en Strip Overhoeks optimaliseren

19 Verkennen mogelijkheid touringcars op busplatform IJSEI ter ontlasting van het 
centrum 

20 Realisatie overslagpunten stadsdistributie aan de rand van de stad (cargo hubs)

21 Verbod vrachtverkeer op de route Mosveld- Buiksloterham voor verkeersveiligheid 
en luchtkwaliteit

22 Pilot goederenvervoer Noord net zoals in de Pijp Noord. 

23 Meer op- en afstapvoorzieningen en overslaglocaties voor goederenvervoer over 
water

24 Vignettensysteem touringcar en uitbreiding stewardproject verkeersregelaars naar 
toeristische hotspots

25 Meer handhaving op snelheid auto en snorfiets in Noord en Nieuw-West

26 Onderzoek reguleren/verbieden bierfiets

27 Anticiperen op opkomst E-bikes in de stad

28 Slimmere parkeerverwijzing om rondrijden te voorkomen. 

29 Parkeerdruk grensgebied tussen gereguleerd - niet gereguleerd gebied

30 Betere benutting parkeergarages onder woontorens t.b.v. ruimte op het maaiveld

31 Nieuw parkeerbeleid voor Noord n.a.v. ingebruikname NZ-lijn

32 Torontobrug ruimtes onder brug benutten voor auto- en fietsparkeren om 
parkeerdruk omgeving te verlagen. 

33 Parkeergarage Wagenaarstraat om ruimte bovengronds te creëren. 

34 Realiseren parkeersensoren via markering of app (vol - vrij indicatie)

35 Nieuwe garages met bewonersplekken voor west in Hallen Zuid en Noord, 
Pontsteiger en TROM

36 Invoeren dubbeltjestarief in doorgaande winkelstraten buiten het Centrum 

37 Invoeren betaald parkeren Amsterdamse Bos

38 Parkeeradvies Groenburgwal Centrum

39 30km-regime uitbreiden naar Rijnstraat, Kinkerstraat en Witte de Withstraat

40 Herinrichten rotonde Burgemeester Roëllstraat/Slotermeerlaan t.b.v. doorstroming

41 Verkeersveilige inrichting door verlaging dijklichamen: Mogelijkheid tot afwaarderen, 
dan verlaging dijklichamen, verbreding en mogelijkheid tot vrijliggende fietspaden 
t.b.v. verkeersveiligheid

42 Aanleg Bongerd autotunnel

43 Herinrichting Pontplein ter verbetering van doorstroming en kwaliteit openbare 
ruimte

44 Overhoeks bereikbaar houden in het kader van toenemend verkeer 

45 Busbaan Lange Vonder openstellen voor autoverkeer t.b.v. doorstroming en 
ontsluiting
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Nr Omschrijving

46 Duurzaam veilig inrichting rotonde Mosplein en Mosveld

47 Herinrichting Meeuwenlaan

48 Aanleg autotunnel Carolina MacGillavrylaan, ter ontlasting van de Middenweg 
en aan en afrijdend busverkeer S113

49 Versmalling profiel Carolina MacGillavrylaan t.b.v. verkeersveiligheid

50 Kruispunt Middenweg met Kamerling H. Onnesweg verbeteren (fietsknelpunt)

51 C. van Eesterenlaan-J.F. van Hengelstraat fietsknelpunt aanpassen t.b.v. 
verkeersveiligheid

52 Marcusstraat: verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren t.b.v. inpandige 
garage

53 Transvaalstraat aanpassen laden en lossen ter verbetering van verkeersveiligheid
en doorstroming

54 Bereikbaarheid rond publiekstrekkers verbeteren zoals Westermoskee, de Hallen, 
de Chassekerk en het Westerpark

55 Aanleg dubbele rotonde Ganzenhoef om doorstroming te verbeteren

56 Verwijderen verkeerslichten t.b.v. doorstroming (zodat de situatie wordt zoals op 
het Spui)

57 Stadshartlus verleggen naar de Singelgrachtzone

58 Bereikbaarheid RID gebied verbeteren

59 Afwaarderen noordelijke deel A2 en aanleg nieuwe aansluiting A2 t.h.v. 
Van der Madeweg voor een betere doorstroming A10
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