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Vergadering 14 december 2016 

 Hotel IBIS, Valkenburgerstraat 

Aanwezig 33 bewoners, 3 bedrijven 

Stadsdeel Centrum: Wies Daamen, Eefke van Lier 

Verkeer en Openbare Ruimte: Annemiek Vos, Alex van der Woerd 

Onder leiding van Suzanne Mijnheer 

Afwezig  

  
Onderwerp Uitkomsten UAM m.b.t. Valkenburgerstraat en vervolg 

  

1 Opening 

 

2 Algemeen 

Dit verslag bestaat uit een opsomming van alle mogelijke oplossingen die zijn genoemd. Deze 

thema’s zijn gerubriceerd, naar de indeling die aan het slot van de bijeenkomst is vastgesteld, 

in volgorde van belangrijkheid: 

A. Schone lucht 

B. Geluid 

C. Veiligheid 

D. Meer groen 

E. Algemene opmerkingen 

  

3 A Schone lucht 

• In navigatiesystemen Valkenburgerstraat afwaarderen naar 30km-straat (AvdW: Dit 

betekent dat de weg in het Beleidskader Verkeersnetten niet meer de functie van 

Corridor heeft). 

• Geef gezondheid prioriteit 

• Verander één tunnelbuis in IJ-tunnel in route voor fietsers en voetgangers 

• Het is urgent, doe iets! 

• Verminder het aantal verkeerslichten, zorg dat je minder voor rood licht staat + 

rotonde 

• Fietsstraat; auto te gast, net zoals in de Sarphatistraat 

• Fijnstofvanger Daan Roosegaarde 

• Milieuzone vanaf 2018 verplicht, en moet elk jaar strenger. Niet verleiden, maar 

verplichten. 
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• Nieuwe scooters vanaf 2018 verplicht elektrisch, uitsterfbeleid maximaal 3 jaar 

• Informatiedisplay met geluidsniveau en fijnstof op straat à la snelheidsdisplay 

• Autoloze zondag (hoe ging het bij de zomerafsluiting van de IJ-tunnel?) 

• Elektrische taxi’s 

• Tolheffing voor Amsterdam-Centrum 

• Minder doorgaand verkeer: 40% echt bestemmingsverkeer, 30% heeft er in het geheel 

niets te zoeken 

• Inzamelen bedrijfsafval door één firma in plaats van 17 

• Tunnel onder Valkenburgerstraat 

• Hub-systeem voor pakketdiensten, bijv. in bejaardenhuis 

• • Geef even en oneven kentekens om de dag toegang 

  

4 B Geluid 

• 30km-limiet invoeren, vooral motoren geven overlast 

• Stil asfalt 

  

5 C Veiligheid 

• Parallelweg dicht 

• Verkeersborden en straatmeubilair à la autosnelweg weg, zoals verkeersportalen en 

vangrails 

• Verbeteren oversteekbaarheid 

• Fietspaden aan beide zijden twee richting maken, 

• Klinkerbestrating 

• Gevaarlijke kruispunten duidelijk aangeven, zodat verkeer rustiger rijdt 

  

6 D Meer groen 

• Meer groen en planten, bijvoorbeeld Ginkgo Bil0ba, al geluidsdemping 

• Verruim de subsidieregeling voor het vergroenen van daken 

• Maak groene gevels 

• Amstel-IJpark als entree en verbinder tot de stad 

• Amstel-IJpark kan aansluiten op Prins Hendrikkade als boulevard. 

• Vraag Piet Oudolf om mooi openbaar groen te ontwerpen 

• Ondernemers inzetten bij groene gevels 

• Maak een gracht 

•  Koppel het vergroenen aan Waternet, die groen aanlegt in het kader van afkoppelen 

hemelwaterafvoer 

  

7 Algemeen 

• Zet het probleem om in een kans. Maak er een proefgebied/proeftuin van. 

• Schakel de VVE’s in. 

• Instructie aan expats en toeristen, hoe zij zich moeten gedragen: gedragsbeïnvloeding 

• Meer (ondergrondse) vuilcontainers 

 

Voorgesteld is om de Valkenburgerstraat de status van proeftuin te geven, zodat er 

gemakkelijker geëxperimenteerd kan worden. Dit heeft de volgende kansen: 
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• Deskundigen hoeven niet meer ideeën tegen te houden als het effect onduidelijk is, of 

om precedentwerking te voorkomen. 

• Het geeft bewoners en bedrijven meer ruimte om de uit te voeren maatregelen tot 

een succes te maken. 

  

8 MOGELIJKE UITWERKING 

Wij hebben een inschatting gemaakt van de politieke en technische haalbaarheid voor de 

korte termijn. 

 

Daarnaast is voor de bewoners de grootste wens om de Valkenburgerstaat een lagere 

verkeersfunctie te geven. Op zich is dat een wens/maatregel die de Uitvoeringsagenda 

Mobiliteit overstijgt, en namens veel bewoners al genoemd is in een inspraakreactie op 

het Beleidskader Verkeersnetten. Die wens wordt primair via de route van de inspraak op 

het Beleidskader Verkeersnetten aan wethouder Litjens voorgelegd en niet via de 

Uitvoeringsagenda Mobiliteit. De medewerkers van de gemeente die dat traject 

voorbereiden, ontvangen een afschrift van dit verslag. 

 

Welke maatregelen zouden we in 2017 in het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 

kunnen uitvoeren? 

 

• Fijnstofvanger Daan Roosegaarde 

De fijnstofvanger van Daan Roosegaarde kan worden geplaatst in de Valkenburgerstraat. Het 

is een bestaand product, dus moet deze vrij eenvoudig geplaatst kunnen worden. De 

belangrijkste vraag is, waar deze geplaatst kan worden. Kan het halverwege de straat, of kan 

het alleen aan de uiteinden, waar de fijnstofvanger minder “in de weg staat”. 

HAALBAARHEID: Lijkt groot, is al bestaand. 

EFFECT: bewustwording. 

 

• Informatiedisplay dat kwaliteit lucht en geluidsniveau weergeeft 

Voorstel is om een display op te hangen, waarop de actuele luchtkwaliteit en geluidsniveau 

wordt weergegeven. Zo krijgen weggebruikers feedback over wat zij ‘veroorzaken’. 

HAALBAARHEID: In principe goed mogelijk, niet duidelijk is of het real time informatie kan 

zijn, of dat het historische gegevens (afgelopen uur/dag/week/maand/jaar) betreffen. 

EFFECT: bewustwording. 

 

• Inzamelen bedrijfsafval door één firma in plaats van 17 

Elke ondernemer heeft zijn eigen afvalinzamelaar. Voorgesteld wordt om e.e.a. te bundelen, 

zodat er veel minder vuilniswagens in de straat komen.  Er komt eenmaal een huisvuilwagen 

langs in plaats van 17 maal. 

HAALBAARHEID: technisch gemakkelijk uitvoerbaar, je moet de bedrijven meekrijgen. 

EFFECT: levert minder verkeershinder, geluid en stank op. 

 

• Hub voor pakketdiensten 

Laat alle pakketdiensten op één plaats de kleine pakketjes afleveren, waar bewoners en 

bedrijven deze kunnen afhalen. Doe dit bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. Het houdt 
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senioren actief en in de maatschappij. 

HAALBAARHEID: In principe mogelijk, pakketdiensten willen wel hun beloften aan verzenders 

waar maken. Verder willen zij pakketjes kunnen volgen tot de ontvanger het in handen heeft. 

EFFECT: Het effect is op meerdere vlakken positief: minder kilometers met busjes in de stad, 

dus minder vervuiling en verkeersbewegingen. Voor DHL gaat schone lucht veel minder op, zij 

rijden al elektrisch. 

 

• Borden à la autosnelweg weg 

De ingang van de IJ-tunnel heeft de uitstraling van een auto(snel)weg: verkeersborden boven 

de weg en een vangrail in het midden. Dergelijke zaken zijn niet meer van deze tijd en kunnen 

door meer stedelijk materiaal worden vervangen. 

HAALBAARHEID: Is haalbaar. Een deel is waarschijnlijk niet meer volgens de huidige 

richtlijnen. 

EFFECT: Moeten we onderzoeken. On zijn minst krijgt de straat veel meer een stedelijk 

karakter. 

 

• Fietspaden aan weerszijden tweerichting maken 

Door de fietspaden geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer wordt de straat minder als 

barrière ervaren, je hoeft niet halverwege over te steken naar de goede kant. 

HAALBAARHEID: Technisch goed haalbaar en te combineren met uitbreiding openbaar groen 

op straat. Aan de noordzijde kan het pas als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Dit heeft 

wel een wat langere voorbereidingstijd nodig. 

EFFECT: In de combinatie met meer groen en aanpassen parallelweg is het effect op de 

leefbaarheid vrij groot. 

 

• Meer groen als geluidsdemping 

Een groenere openbare ruimte is goed voor mens en omgeving. Mogelijk gaat er ook een 

meetbaar geluiddempend effect van uit. In combinatie met het tweerichtingsfietspad kan dit 

de kwaliteit van de openbare ruimte flink verhogen. 

HAALBAARHEID: Goed haalbaar. 

EFFECT: Moet blijken aan de hand van vergelijkbare voorbeeldprjecten. 

 

• Groene gevels 

Groene gevels zijn in opkomst, daar zijn al goede voorbeelden van. Zet hier ondernemers en 

VVE’s bij in. 

HAALBAARHEID: Technisch haalbaar, er zijn al goede voorbeelden van. 

EFFECT: Mogelijk groot, effect op fijnstof is onduidelijk. 

 

• Afkoppelen hemelwaterafvoer 

Betrek de afkoppeling van hemelwaterafvoeren, waar we de komende jaren mee te maken 

krijgen, aan de vergroening van de omgeving. Voor de afkoppeling is voldoende groen 

oppervlak nodig, om überhaupt te kunnen afkoppelen. Een groenere straat en groene gevels 

kunnen helpen om dit te kunnen realiseren. 

HAALBAARHEID: Lijkt goed haalbaar. Waterberging in de straat moet worden uitgezocht. 

EFFECT: Een optelsom van verschillende effecten: ene groene straat en een positief effect op 
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waterberging bij zware regenval. 

  

9 HOE VERDER 

Graag geven wij de aanwezigen de kans om op bovenstaande te reageren, zowel op de inhoud 

(Is wat er staat inderdaad wat er is gezegd?) als op proces (Wat willen we verder brengen?). 

 

Nadat de reacties zijn verzameld, maken wij een voorstel voor wethouders Litjens en Choho. 

Wij gaan voorstellen om een proeftuin op te zetten met drie tot vijf kansrijke projecten. 

Bewoners en bedrijven krijgen een nader in te vullen rol/verantwoordelijkheid bij de 

uitwerking daarvan. 

 

Zoals al gemeld volgt de vaststelling van het Beleidskader Verkeersnetten formeel een eigen 

traject. Dit verslag wordt daarbij betrokken. 

  




