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Uitnodiging klankbordbijeenkomst Valkenburgerstraat

Geachte heer, mevrouw,
Graag nodig ik u uit voor een klankbordbijeenkomst over de Valkenburgerstraat. De bijeenkomst
is op 1 juni a.s. van 19:30 uur tot 21:30 uur in de congreszaal in het vergadercentrum aan de
Voormalige Stadstimmertuin 4. De Voormalige Stadstimmertuin bevindt zich achter
Weesperplein 8. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst die we op 14 december 2016
bij IBIS hebben gehad.
Op 14 december heeft u ideeën ingebracht met betrekking tot korte termijnmaatregelen om de
doorstroming en luchtkwaliteit van de Valkenburgerstraat te verbeteren. De deelnemers aan dat
overleg hebben hiervan een verslag ontvangen. Op verzoek is dat beschikbaar.
De genoemde kansrijke maatregelen hebben wij vertaald in de volgende deelprojecten:
A. INRICHTING OPENBARE RUIMTE
1. Is het mogelijk om de ventweg zo aan te passen dat fietsers en voetgangers meer
ruimte krijgen, terwijl de inritten bereikbaar blijven?
2. In hoeverre is het mogelijk om het fietspad aan de kant van Markenhoven voor
twee richtingen geschikt te maken, zodat woningen en bedrijven beter bereikbaar
zijn?
3. Kunnen we de onderdoorgang onder de Prins Hendrikkade vergroenen en
snelweg-elementen verwijderen, zodat de weg beter aansluit bij de omgeving.
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B. FIJNSTOF EN GELUID
1. De techniek die Daan Roosegaarde toepast in zijn fijnstofvanger wordt door ENS
en Vialis verder ontwikkeld. Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijkheden met deze techniek als een proeftuinproject in de
Valkenburgerstraat.
2. Er zijn diverse mogelijkheden om geluidsmaatregelen te nemen in combinatie
met (openbaar) groen. Voor een deel kunnen deze in de openbare ruimte worden
genomen, voor een deel aan particuliere gevels.
Graag gaan wij met u als bewoners en bedrijven gezamenlijk aan de slag om de deelprojecten
vorm te geven. Met uw inbreng kunnen maatregelen in de Valkenburgerstraat een succes worden.
Daarnaast zijn er verschillende verkeersonderzoeken uitgevoerd. Op basis van
kentekenonderzoeken uit 2016 is een uitgebreide analyse gemaakt van het verkeer in de
Valkenburgerstraat. Bekend is onder meer wat bestemmingsverkeer is en wat globaal de
herkomst en bestemming van het verkeer is. Zo is inzicht verkregen in de mogelijkheden en
beperkingen om verkeer alternatieve routes te bieden. De resultaten van die analyse willen wij
graag met u delen.
Om de avond goed te kunnen voorbereiden horen wij graag of u komt. Dit kan door een bericht te
sturen naar: a.van.der.woerd@amsterdam.nl
Ik hoop u op 1 juni te ontmoeten en zie uit naar een goede voortgang van dit project.

Met vriendelijke groet,

Alex van der Woerd
Verkeer en Openbare Ruimte
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