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Zes autoluwe wijken in een bereikbare stad 
Uitkomsten kentekenonderzoek S100: Stadhouderskade en omgeving 
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Leeswijzer 

 
In dit stuk vindt u het resultaat van een, in het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit uitgevoerd, 
innovatief kentekenonderzoek dat op deze schaal uniek is in Europa. Dit onderzoek geeft een nooit 
eerder voorhanden gehad inzicht in het autoverkeer in de stad en met name in het gebied rond de 
Stadhouderskade (de Pijp, Oud-Zuid, Oud-West en de grachtengordel). Na een korte toelichting op 
de onderzoeksopzet (hoofdstuk 1) worden de resultaten van het kentekenonderzoek omschreven: 
congestieknelpunten (hoofdstuk 2) en de gevolgen van deze knelpunten voor de routekeuze 
(hoofdstuk 3). Daarna wordt een ambitie geschetst van zes grote buurten waar de auto te gast is en 
waarbinnen doorgaand verkeer geweerd wordt (hoofdstuk 4). Vervolgens worden de 
randvoorwaarden geschetst waaronder deze ambitie gerealiseerd kan worden: vraagbeperkende 
maatregelen (hoofdstuk 5) en gerichte lokale capaciteitsuitbreidingen (hoofdstuk 6).   
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Figuur 1: Onderzoeksgebied en locaties tijdelijke (groen) en permanente (oranje) kentekencamera’s
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1. Onderzoeksopzet 

 
Aanleiding voor dit kentekenonderzoek zijn vragen over het functioneren van het verkeerssysteem 
aan de zuid- en westkant van het centrumgebied van Amsterdam. Door de toenemende drukte in de 
stad is er behoefte aan meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV. Er zijn veel initiatieven om dit 
te bereiken. Denk aan plannen voor éénrichtingsverkeer op de Museumbrug, een knip op de Van 
Woustraat en fiets- en OV-straten op de binnenring1 en 19de-eewse ring2. De ambities zijn duidelijk. 
Deze plannen grijpen in veel gevallen in op de autocirculatie en zouden bij uitvoering kunnen leiden 
tot extra autoverkeer in andere straten in het netwerk. Kunnen deze wegen het extra verkeer wel 
aan? Ontstaat er meer congestie? Is er in de huidige situatie wel voldoende capaciteit? Wie wordt 
erdoor geraakt en in welke mate? Bij het beantwoorden van deze vragen is gebleken dat het 
bestaande instrumentarium van de gemeente (verkeersmodellen, tellingen etc.) onvoldoende inzicht 
biedt om goede antwoorden te kunnen geven. De aanpak van het Muntplein toont dat 
kentekenonderzoek het inzicht biedt om goed onderbouwde beslissingen te nemen, waarbij veel 
ruimte voor voetgangers, fiets en OV gerealiseerd is zonder dat dit leidt tot een verkeerinfarct. In de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit staan verder maatregelen om de congestie op de Nassau- en 
Stadhouderskade te verminderen en zo onder andere de luchtkwaliteit en leefkwaliteit langs deze 
straten te verbeteren. Ook hiervoor is meer inzicht in het functioneren van de wegen aan de zuid- en 
westkant van de stad noodzakelijk.  
 
Voor dit doel is eind november 2016 gedurende twee weken met kentekencamera’s het verkeer aan 

de zuid- en westkant van de stad in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
kentekencamera’s op 35 strategisch gekozen, tijdelijke meetlocaties in het onderzoeksgebied en 213 

permanente meetlocaties verdeeld over de hele stad. Aan de gescande voertuigen is informatie 
gekoppeld over onder andere het type voertuig, land van herkomst en eventuele parkeerrechten 
(vergunningen en kortparkeerkaartjes). In overeenstemming met het advies van de Commissie 
Persoonsgegevens Amsterdam zijn de kentekens ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat alle 

kentekens zijn omgezet in een pseudoniem dat niet meer terug te herleiden is tot een kenteken. Wel 
krijgt hetzelfde kenteken telkens hetzelfde pseudoniem. Met deze aanpak kunnen voertuigen, 
herkenbaar aan hun pseudoniem, gedurende de onderzoeksperiode gevolgd worden in hun rijgedrag 
in Amsterdam, zonder dat de privacy van de eigenaar van het voertuig in het geding komt. Dit type 
onderzoek op deze schaal is uniek voor Europa en levert een inzicht in het autoverkeer in Amsterdam 
op een detailniveau dat nog niet eerder beschikbaar was. 
 
Het onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om gedurende de onderzoeksperiode een beeld te krijgen 
van het gedrag van de gescande voertuigen: Type voertuig (personenauto, taxi, touringcar, etc.), 
herkomst/bestemming van het voertuig, route van herkomst naar bestemming en frequentie en 
moment van gebruik. Over alle ritten ontstaat daarmee een goed beeld over het functioneren van 
het netwerk, de rol van wegen in het netwerk en keuzes die verschillende groepen automobilisten 
maken. Deze informatie is gecombineerd met data van TomTom over rijsnelheden op wegvakniveau 
en routekeuzes op regioniveau. 
 
Het onderzoek heeft zich, gezien de aanleiding, primair gericht op de wegen in het gebied rond de 
Stadhouderskade (de Pijp, Oud-Zuid, Oud-West, Westerpark en de grachtengordel). In figuur 1 is in 
het paars dit onderzoeksgebied weergegeven. Gezien het grote aantal beschikbare permanente 
camera’s (oranje in figuur 1) is ook buiten het onderzoeksgebied veel nuttig informatie verzameld. 

Deze notitie richt zich alleen op de resultaten in het onderzoekgebied.  

                                                           
1 Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat 
2 Frederik Hendrikstraat, Bilderdijkstraat, Eerste Constantijn Huijgensstraat, Van Baerlestraat, Roelof Hartstraat 
en Ceintuurbaan 



Figuur 2: intensiteiten op wegen binnen Amsterdam op basis van het kentekenonderzoek
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2. Zeven knelpunten met onvoldoende capaciteit leiden tot congestie in grote delen van het 

onderzoeksgebied 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het wegennet de verkeersvraag niet aan kan en het autoverkeer op de 
hoofdwegen in dit deel van Amsterdam vast staat. Met name in de middagspits ontstaan lange rijen 
wachtende auto’s van kruising tot kruising: congestie. Dit heeft een negatief effect op de lokale 

luchtkwaliteit en leefbaarheid langs deze straten, maar heeft ook grote implicaties voor de rest van 
het verkeerssysteem en daarmee de mogelijkheden om meer ruimte voor voetgangers, fietsers en 
OV in het hele onderzoeksgebied te realiseren. Dit hoofdstuk beschrijft de congestie in de stad, het 
volgende hoofdstuk de gevolgen voor het verkeersysteem. 
 
Veel verkeer op invalswegen, S100 en stadsstraten 

Dagelijks worden er door het onderzoeksgebied ca. 245.000 autoritten gemaakt. Het grote aantal 
kentekencamera’s heeft het mogelijk gemaakt om een goed beeld te krijgen van hoe voertuigen zich 
door de stad bewegen. Op basis van het geheel van ritten ontstaat een beeld van de drukte op de 
wegen in en rondom het onderzoeksgebied. De informatie uit het kentekenonderzoek, 
gecombineerd met informatie van TomTom over snelheden gedurende de onderzoeksperiode op het 
niveau van individuele wegvakken, geven voor het eerst een uitermate gedetailleerd inzicht in de 
werking van het verkeerssysteem.  
 
In figuur 2 is te zien hoe dit verkeer het Amsterdamse wegennet gebruikt. De drukste wegen zijn met 
name de invalswegen vanaf de A10 de stad in en de S100 als centrumring, de zogenaamde S-wegen. 
Onverwacht druk zijn de stadsstraten: de Van Woustraat, de De Clercqstraat en de 19de-eeuwse ring. 
 
Zeven grote congestieknelpunten in onderzoeksgebied 

In figuur 3 is te zien op welke wegvakken gedurende welk aandeel van de dag er sprake is van 
congestie. Achter een groot deel van de kruisingen op de S100, de Overtoom en in iets mindere mate 
de 19de-eeuwse ring is gemiddeld meer dan 7 uur per dag sprake van congestie, waarbij de lengte en 
dichtheid van de wachtrij per knelpunt varieert. Daarmee overstijgt de congestieduur ruimschoots de 
gehele ochtend- en avondspits. Figuur 4 laat de belangrijkste knelpunten binnen het 
onderzoeksgebied zien met per knelpunt de gemiddelde duur, lengte en ‘filezwaarte’ van de 

congestie. De oversteek van de Stadhouderskade ter hoogte van het Vondelpark is met afstand het 
grootste knelpunt binnen het onderzoeksgebied. 
 
Congestieknelpunten vooral een leefbaarheidsprobleem 

Congestie wordt vaak gezien als een probleem voor de automobilist, maar daarmee worden de 
misschien wel grootste gevolgen van congestie in de stad over het hoofd gezien. Op grote delen van 
de S100, de Overtoom en de 19de-eeuwse ring leidt congestie tot wachtrijen die de leefbaarheid 
langs deze straten aantasten. Met de wachtrijen en de lage snelheden neemt de lokale uitstoot 
substantieel toe waardoor de luchtkwaliteit op deze plekken tot de slechtste in Amsterdam behoort. 
Op de Stadhouderskade wordt, afhankelijk van de locatie, ca. 20-40% van de lokale uitstoot 
veroorzaakt door wachtend verkeer. Ook de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast door lange rijen 
ronkende auto’s. Voor bewoners zijn de wachtrijen voor hun deur een doorn in het oog. Op 
winkelstraten zoals de Van Baerlestraat, Eerste Constantijn Huygensstraat, Bilderdijkstraat en 
Overtoom verminderen de wachtrijen het winkelgenot aanzienlijk. Op voor bezoekers belangrijke 
routes van de grachtengordel naar het Museumplein en het Vondelpark maken de wachtrijen de 
wandeling minder aantrekkelijk. Congestie in de stad is daarmee bovenal een 
leefbaarheidsprobleem. Verder hebben fietsers en het OV, waar ze de rijbaan met de auto moeten 
delen, ook last van deze congestie. 
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Congestie ontstaat als de verkeersvraag groter is dan de capaciteit 

Als het aantal voertuigen dat een bepaalde route kiest de capaciteit (het maximaal aantal voertuigen 
dat per uur verwerkt kan worden) van die route overstijgt dan ontstaat er congestie. Congestie is dus 
uiteindelijk het simpele gevolg van onbalans tussen vraag en aanbod. Op de snelweg ontstaat 
filevorming als de capaciteit van een rijstrook wordt overschreden. In de stad zijn echter de 
gelijkvloerse kruisingen maatgevend. Doordat verkeer van meerdere richtingen over een kruising 
heen wil en dus niet alle stromen gelijktijdig gefaciliteerd kunnen worden, is de capaciteit van de weg 
bij een kruising veel lager dan op een doorgaande rijstrook. Deze capaciteit kan nog verder afnemen 
als ook andere modaliteiten zoals OV en fietsers veel gebruikmaken van de kruising. Om 
gevaarlijke/chaotische situaties te voorkomen en deze kruisende stromen efficiënt af te wikkelen 
hebben alle drukke kruisingen in het onderzoeksgebied een verkeerregelinstallatie (VRI). 
 
Een kruising verwerkt het meeste verkeer als de hele periode van groen licht voor een rijrichting 
volledig benut wordt. Langer groen licht dan nodig is om al het wachtende verkeer te laten wegrijden 
zorgt voor inefficiëntie, oftewel loze groentijd. Dit is vooral zonde als er bij andere rijrichtingen wel 
capaciteitstekorten optreden. Bij te weinig groen licht kan de wachtrij juist niet volledig weggewerkt 
worden, neemt de wachtrij geleidelijk toe en ontstaat er congestie achter het kruispunt.  
 
In figuur 5 is een voorbeeld te vinden van dit mechanisme op de Stadhouderskade ter hoogte van de 
kruising met de Hobbemakade in westelijke richting. Op de y-as is de intensiteit (het aantal auto’s 

per uur) van het verkeer te vinden en op de x-as is de wachtrij voor de kruising te vinden. Voor elk 
kwartier in de onderzoekperiode is vastgesteld wat de intensiteit was en hoe lang de wachtrij was. In 
eerste instantie is te zien dat met een grotere wachtrij ook de hoeveelheid verkeer toeneemt die de 
kruising verwerkt. De kruising wordt steeds efficiënter. Als precies de hele wachtrij in de groen licht 
periode weggewerkt kan worden neemt de hoeveelheid verkeer die de kruising verwerkt echter niet 
meer toe. De maximale capaciteit van de rijrichting is behaald. Dit omslagpunt ligt bij deze kruising 
ongeveer bij een gemiddelde van 5 voertuigen in de wachtrij. Daarna blijft de hoeveelheid verkeer 
die de kruising kan verwerken gelijk op ca. 700 voertuigen per uur, ook als de wachtrij toeneemt. De 
kruising wordt niet meer efficiënter, alleen het aantal auto’s in de wachtrij – de congestie – neemt 
toe. In dit voorbeeld staan er gemiddeld 3 uur per dag (met name de avondspits) meer dan 20 
voertuigen in de wachtrij voor de kruising.  
 
In figuur 6 is te zien hoe deze congestie op deze locatie over de tijd varieert. Gedurende de hele dag 
blijft de intensiteit hoog, maar in de avondspits vanaf ca. 15 uur neemt de vraag substantieel toe. De 
wachtrij groeit zolang de vraag hoger is dan de maximale capaciteit en bereikt om 17 uur de 
maximale lengte. De wachtrij reikt dan voorbij de vorige kruising van de Stadhouderskade met de 
Ferdinand Bolstraat. Daarna daalt de vraag en neemt de wachtrij langzaam af. Pas om 20 uur is de 
wachtrij weer helemaal weggewerkt. Dit patroon doet zich voor op alle 7 grote congestieknelpunten. 
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3. Knelpunten op de hoofdwegen leiden tot veel verkeer op stadsstraten en in buurten waar juist 

veel behoefte is aan meer ruimte voor voetganger, fietser en OV 

 
De onbalans tussen vraag en aanbod leidt niet alleen tot lokale problemen langs de hoofdwegen 
zoals wachtrijen en verminderde leefbaarheid. Het heeft ook zijn gevolgen op de routes die 
automobilisten rijden. Op het niveau van de stad leiden slecht functionerende invalswegen tot veel 
meer verkeer op de S100. Mede hierdoor staat de Stadhouderskade regelmatig volledig vast, wat op 
zijn beurt weer leidt tot veel extra verkeer in stadsstraten en op de grachtengordel. Juist dit zijn de 
plekken waar de behoefte aan meer ruimte voor voetganger, fietser het grootst is. Dit hoofdstuk laat 
zien hoe dit mechanisme werkt en wat de gevolgen zijn. 
 
Merendeels inkomend en uitgaand bestemmingsverkeer, met uitzondering van tangenten3 in het 

centrumgebied met ook veel binnenstedelijk verkeer 

Het kentekenonderzoek heeft inzicht opgeleverd over de herkomsten en bestemmingen van alle 
ritten door het onderzoeksgebied. Op basis hiervan is het verkeer onderverdeeld in drie categorieën 
(zie figuur 7): 

· Doorgaand verkeer op het niveau van de stad: verkeer dat van buiten de A10/IJtunnel naar 
buiten de A10/IJtunnel helemaal door de stad rijdt zonder te stoppen; 

· Inkomend en uitgaand bestemmingsverkeer: verkeer van buiten de A10/IJtunnel met een 
bestemming binnen de stad en vice versa; 

· Binnenstedelijk verkeer: verkeer met herkomst én bestemming in het gebied binnen de A10 ten 
zuiden van het IJ.  

 
Verkeer dat door de stad rijdt zonder daar een bestemming te hebben, is nauwelijks aanwezig. In het 
onderzoeksgebied rond de S100 betreft minder dan 2% van de ritten doorgaand verkeer op het 
niveau van de stad. Verreweg de meeste ritten in het onderzoeksgebied zijn inkomend of uitgaand 
bestemmingsverkeer (62% van het totaal). De rest is binnenstedelijk verkeer (36% van de ritten). De 
verdeling van het verkeer over de categorieën verschilt wel sterk per weg. Figuur 8 laat zien dat het 
aandeel binnenstedelijk verkeer op de tangentiële wegen oploopt tot ruim boven de helft. Het 
inkomende en uitgaande bestemmingsverkeer is daarentegen dominant op de invalswegen vanaf de 
A10 de stad in en in het bijzonder op de corridor S116/S112 (Nieuwe Leeuwarderweg/Gooiseweg). 
 
Slecht functioneren van invalswegen aan de zuid- en westkant van de stad leidt tot substantieel extra 

verkeer op de S100 langs het centrum 

Er zijn voor inkomend en uitgaand bestemmingsverkeer grofweg twee routestrategieën om van 
buiten de stad naar een bestemming in de stad te komen (zie figuur 9). Je kan direct via de 
dichtstbijzijnde invalsweg zo ver mogelijk de stad in rijden en daar via een binnenstedelijke ringweg 
(bijvoorbeeld de S100) naar je bestemming rijden. Of je kan de A10 oprijden naar de invalsweg die 
het dichtst bij je bestemming ligt en dan direct naar je bestemming rijden. De eerste strategie leidt 
tot meer verkeer direct rond het centrum van de stad, de tweede tot meer verkeer op de A10.  
 
Dichter bij het centrum neemt de drukte toe en wordt de ruimte schaarser. De tweede strategie, 
gebruik van de A10 als verdeelring, is vanuit dit oogpunt maatschappelijk dus veel wenselijker dan de 
eerste. Gelukkig zien we dat het meeste verkeer van buiten inderdaad de A10 als verdeelring 
gebruikt, maar er zijn een paar belangrijke uitzonderingen. 
 
Figuren 10-13 laten voor een aantal invalswegen zien welk gebied ze ontsluiten. Allereerst de S105 
(Jan van Galenstraat) in figuur 10. Dit is een succesvol voorbeeld van de A10 als verdeelring. Hier is 
duidelijk te zien dat deze weg alleen gebruikt wordt voor bestemmingen direct aan weerszijden van 
de invalsweg en voor dit gebied ook meteen de belangrijkste aanrijdroute is. Kijken we in figuur 11 

                                                           
3 Wegen rond het centrum van de stad zoals de S100 en 19de-eeuwse ring 
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naar de S106 (Overtoom) dan zien we een vergelijkbaar beeld, behalve dat het aandeel van de 
Overtoom als aanrijdroute al voor de S100 afneemt en in de grachtengordel overal laag is. De 
Overtoom is voor die gebieden als gevolg van de in het vorige hoofdstuk beschreven congestie, 
minder aantrekkelijk dan een andere invalsweg in combinatie met een stuk S100 als binnenstedelijke 
tangent. Een vergelijkbaar probleem zien we ook op de andere invalswegen aan de zuidwestkant: 
S108 (Amstelveenseweg) en S109 (Europaboulevard). 
 
Figuur 12 betreft de invalsweg vanaf de A2, de S110 (Nieuwe Utrechtseweg). Enerzijds zien we hier 
dat het aandeel van deze weg nergens echt heel hoog is. Dat kan ook niet verbazen, want de S110 is 
alleen te bereiken vanaf de A2 en de A10 oost en niet vanaf de A10 zuid en dus voor veel inkomend 
verkeer geen optie. Anderzijds zien we dat de S110 een groot deel van de binnenstad bedient, dus 
ook gebieden die veel dichter bij andere invalswegen liggen. Hier zien we vooral het effect van 
congestie op de A10: Het voordeel van een directe doorsteek vanaf de A2 naar de binnenstad zonder 
de A10 op te hoeven is groter dan het nadeel van een stuk rijden op een meestal trage 
binnenstedelijk tangent (zoals de S100 en de 19de-eeuwse ring). Een vergelijkbaar beeld zien we bij 
de S103 (Haarlemmerweg), die een directe doorsteek naar het centrum vanaf de A200/N200 biedt. 
 
Figuur 13, tot slot, laat het verzorgingsgebied van de S112 (Gooiseweg) zien. Deze route is dominant 
voor bestemmingen langs de invalsweg, dus de A10 fungeert hier goed als verdeelring. Toch zien we 
ook vrij veel verkeer dat deze route en daarna de S100 gebruikt voor bestemmingen dichtbij het 
begin van de Overtoom en de Hobbemakade. Informatie van TomTom, waarbij het verkeer ook 
buiten de A10 gevolgd kan worden, laat zien dat vooral verkeer vanaf de A1 hiervoor kiest. In de spits 
zal dat deels veroorzaakt worden door congestie op de A10 zuid. Buiten de spits, wanneer de A10 
goed doorrijdt, is het gedrag echter hetzelfde. Automobilisten mijden dus niet alleen de A10, maar 
als gevolg van de congestie ook de S106 (Lelylaan-Overtoom) en S108 (Europaboulevard-
Hobbemakade).  
 
Kortom, het slechte functioneren van invalswegen aan de zuid- en westkant van de stad leidt tot 
substantieel meer verkeer in het centrumgebied, met name op de tangenten. Naar schatting is maar 
liefst 20% van het verkeer op de Stadhouderskade ter hoogte van het Vondelpark afkomstig van S110 
en S112. Dit verkeer zou hier niet rijden als iedereen de Overtoom of Hobbemakade zou nemen voor 
alle bestemmingen in de ‘taartpunten’ van die invalswegen. 
 
Voor het binnenstedelijk verkeer is de overbelaste S100 een belangrijke verbinding, maar dit verkeer 

maakt door het capaciteitsgebrek op de S100 ook veel gebruik van andere parallelle routes 

Voor heel veel binnenstedelijk verkeer is een route met de A10 als verdeelring veel langer dan routes 
door de stad. De S100 is daarmee voor het binnenstedelijk verkeer de ruggengraat van het netwerk. 
Figuur 14 laat de intensiteit van het binnenstedelijk verkeer op het Amsterdamse wegennetwerk 
zien. Figuur 15 geeft een beeld van de omvang van het tangentiële binnenstedelijk verkeer en de 
relatieve belangen van de verschillende ringen daarin voor een aantal doorsnedes van centrum naar 
A10. Met name in de taartpunt van het Museumkwartier (tussen Vondelpark en Boerenwetering) 
gaat het om een aanzienlijke hoeveelheid verkeer. Figuur 15 laat ook het effect zien van de 
overbelaste S100. De capaciteitstekorten op de S100 leiden tot een substantiële hoeveelheid verkeer 
op parallelle routes. Op alle doorsnedes is de hoeveelheid binnenstedelijk verkeer op de 19de-eeuwse 
ring en de grachtengordel tezamen groter dan de hoeveelheid binnenstedelijk verkeer op de S100.  
 
Combinatie van capaciteitsgebrek op alle 7 congestieknelpunten leidt tot veel verkeer op stadsstraten 

parallel aan de belangrijke invalswegen 

De congestie leidt tot een zoektocht naar routes waarbij zowel de slecht functionerende invalswegen 
aan de zuid- en westkant van de stad als de overbelaste S100 worden vermeden. Veel automobilisten 
met bestemming binnen de S100 komen zo op de stadstraten parallel aan de invalswegen terecht. 
Een voorbeeld hiervan is de De Clercqstraat via welke de Rozengracht kan worden bereikt zonder de 
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Jan van Galenstraat en de Nassaukade te gebruiken. Dit speelt ook bij de Van Woustraat, de 
Koninginneweg, de De Lairessestraat, de Kinkerstraat en de Eilandenboulevard4. Straten waar de 
prioriteit zou moeten liggen op voetganger, fiets en OV krijgen daarmee veel verkeer te verwerken. 
 
Congestie op hoofdnet zorgt voor sluipverkeer in de grachten en doorgaand verkeer in stadsstraten 

en tast daarmee de leefbaarheid in grote delen van de stad aan 

Het gevolg van alle bovenstaande mechanismes is veel doorgaand verkeer op het niveau van de wijk 
buiten de daarvoor bedoelde hoofdwegen. De hele netwerkhiërarchie met veel doorgaand verkeer 
op de hoofdnetten en beperkt bestemmingsverkeer op de overige wegen stort hier in elkaar en ook 
buiten de hoofdwegen ontstaat congestie en dezelfde leefbaarheidsproblemen als op de S100. Lange 
rijen wachtende auto’s, slechte luchtkwaliteit en een onaantrekkelijk verblijfskwaliteit. Deze straten 
worden bovendien meer gebruikt door andere verkeersmodaliteiten die veel last ondervinden van de 
wachtrijen. Bij vastlopende kruisingen en op plekken waar geen vrijliggende bus-/trambaan aanwezig 
is, loopt bijvoorbeeld het OV substantiële vertragingen op. En voor fietsers en voetgangers gaat de 
oversteekbaarheid van stadsstraten achteruit. 
 

*** 

 

Het resultaat is veel autoverkeer in die stadsstraten en buurten waar behoefte is aan meer ruimte 

voor voetganger, fietser en OV en waar de gemeente de ambitie heeft om de rol van de auto juist 

terug te dringen.  

                                                           
4 Kattenburgergracht, Wittenburgergracht en Oostenburgergracht 
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*Westerpark inclusief een deel van Bos & Lommer, Oud West inclusief een deel van de Baarsjes, 

Museumkwartier inclusief een deel van Oud West en de Apollobuurt, De Pijp inclusief een deel van de 
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4. Auto te gast met 40-60% minder verkeer in zes grote wijken rond de S100, meer ruimte voor 

fietsers, voetgangers en openbaar vervoer 

 
Steeds meer Amsterdammers, bezoekers en toeristen verblijven in de stad. De fiets-, voetgangers en 
OV-stromen groeien al jaren. Om deze ontwikkelingen te faciliteren is een andere verdeling van de 
schaarse openbare ruimte in de stad nodig. Enerzijds meer verblijfsruimte, een bredere stoep, 
fietsstraten en vrije trambanen en anderzijds minder ruimte voor en belasting door de auto. Zoals we 
in het vorige hoofdstuk gezien hebben, is dit in groot contrast met de huidige situatie waar veel 
onderliggende wegen, zoals de grachtengordel en de 19de-eeuwse ring, door de congestie op het 
hoofdnet overspoeld worden met doorgaand verkeer.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat in en rondom het centrum een vergelijkbare problematiek èn 
dezelfde kansen spelen als bij het Muntplein. Net als daar is het mogelijk maatregelen te treffen om 
al het doorgaande verkeer te weren uit zes grote wijken rondom de S100. Zes wijken waarbinnen de 
hoeveelheid autoverkeer tot meer dan de helft kan worden verminderd. Zes wijken waar ruimte kan 
ontstaan voor bredere stoepen, fietsstraten en snel OV. Zes wijken waarin de auto te gast is en de 
verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit voorop komt te staan. Dit hoofdstuk schetst de kansen die we 
zien, de volgende hoofstukken wat er voor nodig is om dit te bereiken. 
 
Zes blokken langs de S100 zonder doorgaand verkeer 

Het hoofdnet auto is de basis voor het Amsterdamse binnenstedelijke autonetwerk (zie figuur 16). 
Deze wegen bakenen tegelijkertijd ook een aantal blokken af met voornamelijk 
buurtontsluitingswegen, woonstraten en verblijfsgebieden5. In deze aanpak wordt al het doorgaande 
autoverkeer uit deze blokken geweerd en verplaatst naar het hoofdnet aan de randen van elk blok. 
Hiermee ontstaan in en rondom het centrum een zestal autoluwe wijken. Deze wijken hebben een 
doorsnede van ongeveer anderhalve kilometer. Om het ambitieniveau in perspectief te plaatsen: 
hoewel het concept hetzelfde is als de Superblocks in Barcelona6 zijn deze wijken 10-30 keer zo 
groot.  
 
Binnen deze wijken is verkeersreductie van 40-60% mogelijk 

Zoals eerder aangegeven rijdt er nu veel doorgaand verkeer door deze wijken. Zoals figuur 17 laat 
zien varieert dit voor de zes wijken tussen 40 en 60% van het totale verkeer. Verplaatsen van dit 
verkeer naar het hoofdnet leidt gemiddeld dus tot een halvering van het verkeer in de wijken. Figuur 
18 laat de routes met de meeste kansen op verkeersreductie zien. 
 
  

                                                           
5 Overigens wijken de voorgestelde blokken op drie plekken af van de indeling van hoofdnet auto. Zo is 
doorgaand verkeer niet wenselijk - en na de knip Prins Hendrikkade ook niet meer logisch - op de 
hoofdnetroute Nieuwezijds Voorburgwal-Raadhuisstraat-Rozengracht in het centrum. Dit moet niet meer zijn 
dan een ontsluitingsroute voor westelijk stadshart en grachtengordel. Aan de andere kant is de route 
Vrijheidslaan-Churchilllaan weliswaar geen hoofdnet, maar wel een logische verbinding voor het doorgaande 
binnenstedelijk verkeer vanuit stadsdeel Oost, waarmee de S100 en de route 
Amsteldijk/Kennedylaan/Europaplein kunnen worden ontlast. Inrichting en totale wegprofiel laten dit prima 
toe.  Hetzelfde geldt voor de Hoofdweg voor doorgaand binnenstedelijk verkeer tussen Zuid en de Baarsjes/Bos 
en Lommer. 
6 Zie http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/what-we-do-and-why/quality-public-
space/superblocks 
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Meer ruimte voor voetganger, fietser en OV in de wijken waar dat het hardst nodig is en op specifieke 

locaties een grote impuls aan de verblijfskwaliteit vergelijkbaar met Muntplein 

Door het doorgaand autoverkeer te weren uit deze zes wijken en de auto te gast te laten zijn 
ontstaat veel extra ruimte die gebruikt kan worden voor een meer verkeersveilige inrichting, bredere 
stoepen, fietsstraten en sneller OV. De lagere intensiteiten zorgen er al voor dat de omgeving 
aantrekkelijker wordt met minder rijdende auto’s, een betere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid, betere oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsen, en een betere doorstroming 
van het OV daar waar een vrije trambaan ontbreekt. Maar op een aantal plekken zijn er nog veel 
grotere kansen. 
 
Het autovrij maken van (gedeeltes van) kruisingen of wegvakken, kan op sommige plekken een 
vergelijkbare impuls geven als bij het Muntplein, de autovrije delen van de Ferdinand Bolstraat en de 
Plantage Parklaan en de aankomende uitvoering van de knip Prins Hendrikkade en Paleisstraat. Er 
zijn drie situaties waar autovrij maken veel baten oplevert. Ten eerste kan het autovrij maken van 
een kruising de oversteekbaarheid enorm verbeteren waar er sprake is van grote kruisende stromen 
voetgangers, fietsers en/of OV, zoals bijvoorbeeld op het Muntplein. Ten tweede kan het autovrij 
maken op locaties met een drukke verblijfsfunctie waardevolle openbare ruimte toevoegen, zoals 
bijvoorbeeld op het Leidseplein/Kleine-Gartmanplantsoen. En tot slot is autovrij maken een oplossing 
als het wegprofiel zo smal is, dat er te weinig ruimte is voor het scheiden van modaliteiten, en het te 
druk is voor het mengen van modaliteiten, zoals op een deel van de Ferdinand Bolstraat. Het autovrij 
maken van een stuk weg kan bijvoorbeeld veel opleveren bij de Van Baerlestraat ter hoogte van het 
Museumplein. Zo kan de Van Baerlestraat onderdeel worden van het Museumplein, een grote impuls 
voor het plein. Hiermee wordt ook de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers veel 
overzichtelijker en stroomt het OV beter door.   
 
Waar dat een bijdrage kan leveren om het doorgaand verkeer te mijden en mogelijk is zonder de 
bereikbaarheid van een wijk te verliezen, is éénrichtingsverkeer een aantrekkelijke optie. 
Voorbeelden waar dit nu al succesvol is, zijn de Kinkerstraat, de Amstel tussen Blauwbrug en Munt 
en het nieuwe profiel van de Nieuwezijds Voorburgwal.  Éénrichtingsverkeer creëert veel ruimte, 
zeker als het wordt gecombineerd met het opheffen van straatparkeerplekken aan één kant, en 
houdt de straat bereikbaar voor bestemmingsverkeer.  Éénrichtingsverkeer kan de functie van een 
straat als ontsluitingsweg voor de omliggende straten echter wel sterk aantasten. 
 
Daarbovenop creëert de verkeersafname kansen voor maatregelen om het ruimtebeslag van de auto 
te verminderen. Binnen de blokken kan de maximumsnelheid omlaag naar 30 km/uur. Dat biedt 
mogelijkheden voor een meer verkeersveilige weginrichting waar de auto te gast is. Varianten 
daarop zijn invoering van een fietsstraatprofiel, waarbij de auto moet meerijden met de fiets, zoals in 
de Sarphatistraat, of meerijden van de auto met de tram, zoals bij de nieuwe inrichting van de Van 
Woustraat. Hierbij liggen er vooral kansen op de binnenring en de 19de-eeuwse ring. 
 
Weren doorgaand verkeer niet mogelijk zonder een redelijk alternatief 

Zoals het autoverkeerssysteem nu werkt, kunnen deze kansen echter niet gerealiseerd worden. Het 
hoofdnet auto heeft onvoldoende capaciteit waardoor stadsstraten en zelfs de grachtengordel een 
aanzienlijk deel van het doorgaande verkeer moeten afwikkelen. Slechts door een combinatie van 
vraagbeperkende maatregelen en selectieve investeringen in extra capaciteit op het hoofdnet auto 
kan dit mechanisme doorbroken worden. Zo ontstaat een toekomstperspectief van buurten zonder 
doorgaand autoverkeer, waar de rol van de auto vergaand kan worden teruggedrongen, omgeven 
door een netwerk van hoofdwegen met voldoende capaciteit om de congestie binnen de perken te 
brengen. De volgende hoofdstukken laten zien welke maatregelen hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
  



12 
 

Ondersteunende maatregelen nodig om doorgaand verkeer te weren 

Ook als de capaciteit en doorstroming op het hoofdnet verbetert, zal niet al het doorgaand verkeer 
uit zichzelf voor een route buitenom kiezen. Grotere blokken betekenen ook langere omrijdtijden. In 
het meest ongunstige geval duurt een binnenstedelijke rit buitenom zo’n zes minuten (1,5 km) 

langer, vergelijkbaar met de maximale omrijdtijden bij de maatregelen Muntplein, Prins Hendrikkade 
en noordelijke deel Nieuwezijde. Deze effecten zijn te overzien, maar vooral voor binnenstedelijke 
ritten kan een route door de wijk korter en daarmee sneller blijven. Om al het doorgaand verkeer te 
weren zijn dan ook aanvullende lokale maatregelen nodig, bestaande uit een combinatie van de 
volgende drie instrumenten. 
 
Circulatiemaatregelen om de huidige hoofdroutes door de blokken te knippen 
De eerste stap in het weren van doorgaand verkeer is het knippen van de huidige hoofdroutes 
binnen de blokken, zoals de 19deeeuwse ring en veelgebruikte radialen. Dat kan bereikt worden door 
een harde autovrije zone, maar ook door slim gebruik van éénrichtingsverkeer. Uiteindelijk zal dit 
leiden tot een sectorenmodel binnen een blok, waar de precieze ligging van de sectorgrenzen af zal 
hangen van waar de meeste ruimtelijke baten zijn te realiseren, op welke wijze het 
bestemmingsverkeer het beste wordt gefaciliteerd en waar de maatregelen fysiek realiseerbaar zijn. 
 
Selectieve toegang om sluipverkeer door woon- en verblijfsstraten te voorkomen 
Woon- en verblijfsstraten worden regelmatig geblokkeerd door laad-/losverkeer, parkerend verkeer, 
vuilniswagens etc. Ingrepen in de verkeerscirculatie hebben daar al snel grote gevolgen voor de 
robuustheid van het autonetwerk: Bij een lokale blokkade is dan een heel gebied niet meer 
bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Bovendien maken knips het lastiger een straatparkeerplek in 
de buurt te vinden. Om sluipverkeer door dergelijke straten toch te voorkomen is selectieve toegang 
hier een aantrekkelijke optie. Met VEZIPs of in de toekomst camera’s, kunnen alleen specifieke 
groepen (zoals vergunninghouders en laad-/losverkeer) worden toegestaan om binnendoor naar een 
andere sector binnen de wijk te rijden. 
 
Onaantrekkelijk maken van routes waar voordeel van en risico op sluipverkeer gering is 
De effectiviteit van maatregelen als verlagen van de (maximum en/of haalbare) snelheid en een 

minder autovriendelijke weginrichting om doorgaand verkeer te weren, is in het algemeen beperkt. 

Als een route binnendoor aanzienlijk korter is, zal een groot deel van het verkeer zich hier niet door 

laten weerhouden met als risico dat de overlast van de auto onder andere door nieuwe 

opstoppingen alleen maar toeneemt. Een lagere rijsnelheid en andere inrichting zijn wel zinvol waar 

het voordeel van traject als sluiproute slechts beperkt is, als extra duwtje om de route via het 

hoofdnet te nemen. 

 
Integrale aanpak per locatie 

De maatregelen om de rol van de auto in de wijk terug te dringen zullen in een volgende fase verder 

worden uitgewerkt, met aandacht voor de lokale ruimtelijke behoeftes en fysieke mogelijkheden en 

de knelpunten voor de modaliteiten OV, fiets en voetganger. 

Dat kan de vorm krijgen van een integraal plan per locatie (een wijk of een samenhangend deel van 

een wijk) om rekening te kunnen houden met alle effecten van circulatiemaatregelen op 

netwerkniveau en de samenhang tussen verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke en 

verkeerskundige aspecten. Om zoveel mogelijk te profiteren van leereffecten kunnen de plannen 

voor de verschillende blokken na elkaar worden uitgewerkt en voor besluitvorming worden 

voorgelegd, te beginnen met die blokken waar de kansen en behoeftes het grootst zijn. Bij voorkeur 

wordt, net als bij het Muntplein, begonnen met snel te realiseren, oppervlakkige (zonder volledige 

herinrichting) en omkeerbare maatregelen, zodat al op korte termijn resultaten kunnen worden behaald. 
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De volledige ruimtelijke baten kunnen worden gerealiseerd na evaluatie van de ingreep en herinrichting 

van de openbare ruimte. 

 

Bij de verdere vormgeving van de plannen zullen ook andere aspecten een belangrijke rol spelen. Zo 

betreft het vaak gebieden met een hoge parkeerdruk, waar waarschijnlijk straatparkeerplekken 

zullen moeten worden opgeheven om de doelen te realiseren. Dat vraagt om adequate compensatie 

in – hoogstwaarschijnlijk – inpandige parkeervoorzieningen. 

Verder vormen taxi’s en bedrijfsvoertuigen een groot en groeiend aandeel in het autoverkeer. Taxi’s 

mogen op veel trajecten gebruik maken van de trambaan en ook laad-/losverkeer mag tijdens 

venstertijden routes gebruiken die voor ander verkeer zijn afgesloten. Onderzocht moet worden hoe 

deze privileges zo kunnen worden vormgegeven dat er geen onnodige en onwenselijke routes 

ontstaan. 

 

*** 

 

Met deze maatregelen kan de gemeente ervoor zorgen dat de auto voortaan te gast is in zes grote 

wijken rond de S100 en er meer ruimte ontstaat voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. 

Essentieel onderdeel van deze aanpak zijn daarnaast vraagbeperkende instrumenten en gerichte 

investeringen in extra wegcapaciteit op het hoofdnet auto, die ervoor zorgen dat het centrumgebied 

bereikbaarheid blijft voor autoverkeer en dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van hoofdwegen 

in de stad verbeteren. 
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5. Beprijzen van rijdend verkeer is de meest effectieve maatregel om de verkeersvraag te 

beheersen en een verkeersaanzuigende werking door betere doorstroming, te voorkomen 

 
Om bij het weren van verkeer uit de wijken de stad bereikbaar te houden zijn zowel maatregelen 
nodig om de capaciteit te vergroten, als maatregelen om te verkeersvraag te beperken. In het 
volgende hoofdstuk worden lokale oplossingsrichtingen voor extra capaciteit verkend, dit hoofdstuk 
gaat in op vraagbeïnvloeding. Verreweg de meest effectieve maatregel om de vraag te beheersen is 
het beprijzen van rijdend verkeer. Er zijn mogelijkheden om in het kader van het regeerakkoord, 
samen met het rijk en de Mobiliteitsalliantie, een pilot te starten om financiële prikkels te 
introduceren voor rijdend verkeer in het centrumgebied van Amsterdam. 
Hieronder worden de verschillende mogelijke vraagbeïnvloedingsinstrumenten toegelicht, maar 
eerst is het nodig goed te begrijpen over wat voor soort autoverkeer we het eigenlijk hebben. 
 

Samenstelling van het verkeer: herkenbaar groot aandeel sociaal-recreatief verkeer en niet-particulier 

verkeer; onverwacht veel verkeer van bewoners 

In figuren 19 en 20 is zowel voor inkomend/uitgaand verkeer als binnenstedelijk verkeer, het verkeer 
opgedeeld naar type voertuig, woonplaats en waar mogelijk motief. Drie elementen vallen daarin op. 
Ten eerste is het aandeel niet-particuliere voertuigen (bedrijfsvoertuigen en taxi’s) relatief groot. Dit 

sluit aan bij het beeld dat taxi’s en bedrijfsvoertuigen (bevoorrading, bezorging en serviceverkeer) 

een groeiende groep zijn. 
 
Ten tweede heeft de helft van het verkeer van buiten een sociaal-recreatief (lust) motief. Dit hangt 
samen met de sterke sociaal-recreatieve functie van Amsterdam als geheel en het Centrumgebied in 
het bijzonder. Ook het binnenstedelijk verkeer betreft vooral verkeer met een sociaal-recreatieve 
motief en zakelijk verkeer. Tot slot zien we zowel inkomend/uitgaand verkeer als binnenstedelijk 
verkeer een onverwacht groot aandeel verkeer van bewoners en dan nog vooral van bewoners van 
het gebied zelf. Dit roept de vraag op of de auto door hen niet onnodig vaak wordt gebruikt. 
Onderstaande analyse geeft echter aan dat dit niet het geval is. 
 
Amsterdammers en bezoekers zijn uitzonderlijk in het lage autogebruik 

Voor dit doel is het autoreisgedrag van Amsterdammers vergeleken met dat van andere 
Nederlanders en specifiek bewoners van andere hoogstedelijke gebieden (figuur 21). Daaruit blijkt 
dat bewoners van het centrumgebied van Amsterdam gemiddeld de helft minder autoritten maken 
dan bewoners van andere hoogstedelijke gebieden (0,31 versus 0,68 autorit per persoon per dag). 
Deels ligt hier een erg laag autobezit aan ten grondslag, slechts 47% van de bewoners heeft een auto 
in het huishouden versus 69% in andere hoogstedelijke gebieden. Deels omdat Amsterdammers met 
een auto voor korte verplaatsingen deze veel vaker laten staan en de fiets pakken dan bewoners van 
andere hoogstedelijke gebieden. Figuur 21 laat overigens ook zien dat bewoners binnen de A10 met 
een auto relatief vaak een rit de stad uit maken en dan net zo vaak als elders de auto nemen. Omdat 
voor bewoners met een parkeervergunning, in tegenstelling tot bezoekers, parkeertarieven geen 
drempel zijn om de auto nemen is het openbaar vervoer voor hen minder concurrerend dan voor 
bezoekers. 
Figuur 22 laat zien dat ook bezoekers veel vaker dan elders de auto laten staan. Waar tweederde van 
bezoekers van andere hoogstedelijke gebieden de auto gebruikt, neemt meer dan de helft van de 
bezoekers van Amsterdam centrum het openbaar vervoer. Al met al zijn de capaciteitsproblemen in 
het onderzoeksgebied dan ook vooral het gevolg van een zeer hoge verplaatsingsdichtheid in een 
stad die niet gebouwd is voor de auto en in vergelijking met andere steden (Den Haag, Rotterdam) 
over veel minder wegcapaciteit beschikt. 
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Figuur 23: Verdeling verblijfsduur in de geselecteerde wijken langs de S100 naar woonplaats
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Net als in de rest van Nederland is er bij de meeste ritten in Amsterdam sprake van relatief kort 

verblijf op de bestemming in de stad 

Zowel bezoekers als bewoners verblijven over het algemeen kort op hun bestemming in de stad 
(Amsterdammers bij de eigen woning daargelaten). Figuur 23 toont de verdeling van de verblijfsduur 
voor inkomend en binnenstedelijk verkeer naar aantal ritten. Meer dan de helft van de bezoekers en 
bijna 2/3 van de bewoners van buiten de A10 verblijven korter dan 2 uur binnen de ring A10. Voor de 
binnenstedelijke ritten (veelal door bewoners van het gebied zelf) is de verblijfsduur gemiddeld zelfs 
nog korter. Daar is ongeveer de helft van de ritten gerelateerd aan een verblijf korter dan een half 
uur. Dat veel autoritten slechts met een kort verblijf gepaard gaan en dat de verblijfsduur afneemt 
voor ritten over kortere afstanden vinden we overigens in het hele land terug. Amsterdam is geen 
uitzondering. Dit betekent overigens ook dat de hoeveelheid geparkeerde auto’s en de hoeveelheid 

rijdende auto’s weinig met elkaar te maken hebben. Bij een hoge omloopsnelheid (korte verblijven) 

gaat het om veel ritten, maar slechts een kleine bijdrage aan de parkeerdruk. Een lage 
omloopsnelheid (lange verblijven) zorgt voor veel bezette parkeerplekken, maar juist weinig ritten. 
 
Beperkt autogebruik is zowel het gevolg van gemeentelijk beleid als congestie 

Dat relatief veel mensen de auto in de stad niet meer gebruiken is voor een belangrijk deel te danken 
aan beleidsinstrumenten die de gemeente hiervoor al lange tijd gestructureerd ingezet: 

· Amsterdam biedt een goed en intensief gebruikt netwerk van alternatieve modaliteiten. Voor 
bewoners is dit vooral de fiets, voor bezoekers het openbaar vervoer inclusief de P+R-terreinen 
en voor korte afstanden wordt veel gelopen 

· Gebruik van deze alternatieven wordt ondersteund door restrictief vergunningenbeleid (het 
autobezit in Amsterdam behoort tot de laagste in de wereld) en hoge parkeertarieven voor 
bezoekers 

 
Daarnaast maken de congestie (lange rijtijden in de stad) en hoge parkeerdruk (lange zoektijden naar 
een parkeerplek) het gebruik van de auto in Amsterdam onaantrekkelijker. Ook dit heeft geleid tot 
meer verplaatsingen met andere modaliteiten. 
 
De keerzijde hiervan is dat het verder terugdringen van het autoverkeer geen gemakkelijke opgave is; 
het laaghangend fruit is al lang geplukt. Andersom bestaat wel het risico dat verbetering van de 
doorstroming de op dit moment hoge drempel om de auto te gebruiken verlaagt en zonder 
aanvullende maatregelen het autoverkeer zal toenemen. Een belangrijk bijkomend doel van 
vraagbeperkende maatregelen is dus om deze aanzuigende werking te voorkomen en mogelijke 
toekomstige groei van de automobiliteitsbehoefte op te vangen. Hieronder wordt van drie typen 
instrumenten voor vraagbeheersing een eerste inschatting van de effectiviteit gegeven. 
 

Verder aanscherpen parkeerbeleid heeft veel effect op parkeerdruk, maar slechts beperkt op de 

verkeersintensiteit 

Het is waarschijnlijk dat hogere vergunningtarieven het autobezit nog verder zullen reduceren, maar 
dat zal er vooral toe leiden dat bewoners die de auto al relatief weinig gebruiken, deze zullen 
wegdoen (en deels weer zullen vervangen door gebruik van deelauto’s). Daarmee gaat vooral de 
parkeerdruk omlaag, maar vermindert de verkeersintensiteit niet of nauwelijks. 
 
Verhogen van de bezoekerstarieven leidt vooral tot kostenstijgingen voor langparkeerders. Deze 
langparkeerders bezetten wel veel parkeerplekken, maar zorgen voor relatief weinig verkeer. Het 
meeste verkeer verblijft korter dan 2 uur en zal relatief weinig last hebben van hogere 
parkeertarieven. Om een indruk te geven van de mogelijke effecten: de aanzienlijke verhoging van de 
parkeertarieven in 2009 in het kader van Voorrang voor een Gezonde Stad heeft in het 
centrumgebied slechts tot een daling van de verkeersintensiteit van ca. 0,7% geleid. 
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Prijsinstrumenten direct gericht op rijdend verkeer ontbreken nu volledig7 en zijn waarschijnlijk wel 

zeer effectief en doelgericht 

Personenvoertuigen die slechts kort op de bestemming verblijven (50% minder dan 2 uur, 25% 
minder dan een half uur) betalen maar weinig parkeerbelasting en hebben dus nauwelijks een 
financiële prikkel om de auto niet te gebruiken. Ook bewoners die de stad uit willen en veel niet-
particulier verkeer (laad-/losverkeer en taxi’s) betalen helemaal niets en hebben dus ook geen 

externe prikkel om niet meer dan nodig door de stad te rijden. Zo rijden taxi’s vaak leeg rond op zoek 

naar klanten en wordt er op hetzelfde adres vaak meerdere keren per dag vracht afgeleverd. 
 

Beprijzen van rijdend verkeer in het centrumgebied (bijvoorbeeld door een cordonheffing of een 

kilometertarief) zorgt ervoor dat al dit verkeer een bewustere afweging moet maken of elke rit wel 

echt voldoende meerwaarde heeft en of het niet efficiënter kan. Voorbeelden uit grote steden in het 

buitenland laten zien dat dit instrument een aanzienlijk effect op de verkeersvraag heeft, zonder de 

overheid moeilijke inhoudelijke keuzes hoeft te maken over welke verkeerscategorie wel en welke 

niet gewenst is. In Londen bijvoorbeeld nam de verkeersintensiteit met ongeveer 15% af na de 

invoering van een congestieheffing van £5. Dit betreft het netto-effect, dus inclusief aanzuigende 

werking als gevolg van de verbeterde doorstroming in de stad. 

 

Beprijzen van rijdend verkeer vereist wel een landelijke wetswijziging. Een opening hiertoe wordt 

geboden in het regeerakkoord: “Samen met de Mobiliteitsalliantie voeren we deze kabinetsperiode 

pilots uit om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit 

leidt tot een systeem van rekeningrijden.” 
 

Instrumenten in dezelfde richting waar de gemeente wel helemaal zelf over kan besluiten zijn het 

introduceren van een starttarief voor straatparkeren (bijvoorbeeld een minimaal tarief gelijk aan één 

uur parkeren) en het opheffen van 10-centszones in winkelstraten. Deze maatregelen raken wel het 

verkeer met kort verblijf in de stad en zorgen zo voor de doelgroep voor een vergelijkbare prikkel als 

beprijzen van rijdend verkeer. Ze bereiken echter niet al het verkeer, bijvoorbeeld geen bewoners 

met vergunning, taxi’s en laad-/losverkeer. Een eerste grove inschatting is dat bij invoering van een 

minimum parkeerbedrag één uurtarief voor ongeveer 10% van het verkeer een effectieve 

kostenverhoging inhoudt. Zo’n tariefsaanpassing zal de totale verkeersvraag met 0,5-1% doen 

afnemen. 

 

Grootschalige circulatiemaatregelen om binnenstedelijk verkeer te ontmoedigen reduceren wel het 

aantal ritten, maar niet het aantal autokilometers en verslechteren de bereikbaarheid fors 

Grootschalige circulatiemaatregelen, zoals het opknippen van het gebied binnen de A10 in een aantal 
segmenten (“taartpunten”) waartussen geen verkeer toegestaan is, hebben als voordeel dat het 

bestemmingsverkeer van buiten de stad de kortste route vanaf de ring A10 zal moeten nemen, zo kort 

mogelijk door de stad rijdt en minder gebruik zal maken van de binnenstedelijke ringen. Een 

taartpuntenmodel is echter funest voor het binnenstedelijk verkeer, in het onderzoeksgebied toch 

ongeveer derde van al het verkeer (ca. 80.000 ritten per dag). Verreweg het grootste deel van het 

binnenstedelijk verkeer zal van de ene taartpunt naar de andere rijden. Dat kan in zo’n model alleen door 

eerst de herkomsttaartpunt te verlaten via een uitvalsweg naar de ring A10, vervolgens op de ring A10 

voor te sorteren op de doeltaartpunt en daar de invalsweg te nemen naar de bestemming. Deze route 

heeft een aantal grote nadelen.  

 

Ten eerste duurt de route buitenom minimaal tien minuten langer dan de korte route binnendoor (en in 

de spitsen door de congestie op de A10 nog veel meer). Dat betekent een zeer forse verslechtering van 

                                                           
7 Uitgezonderd milieuzone die niet gericht is op intensiteit, maar op voertuiguitstoot 
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de binnenstedelijke autobereikbaarheid voor verkeer dat waarschijnlijk nauwelijks alternatieven kent 

(met name bedrijfsmatig verkeer, taxi’s en bewoners die niet met de fiets kunnen, zoals gehandicapten). 

De maatschappelijk schade van dit reistijdverlies alleen al bedraagt meer dan €50 mln. per jaar. 

 

Daarnaast is de afstand van de nieuwe route veel groter. Dat betekent bij een gelijkblijvend aantal 

verplaatsingen zo’n 60 mln. extra autokilometers per jaar in de stad en zo’n 180 mln. autokilometers 

extra inclusief de ring A10. Vraaguitval als gevolg van de verslechtering van de autobereikbaarheid heeft 

hier maar beperkt invloed op. Als 10% van de verplaatsingen (wat gezien de samenstelling van het 

verkeer en relatief laag autogebruik al aanzienlijk is) niet meer of niet meer met de auto wordt gemaakt 

komen er nog steeds 50 mln. autokilometers in de stad bij (en 160 mln. inclusief A10).  

 

Tot slot zal zo’n verschuiving in routes zorgen voor een forse toename van het verkeer op de 

invalswegen, op de aansluitingen van deze wegen op de A10 en op de ring A10 zelf. Deze wegen en met 

name de aansluitingen op de ring zijn nu al overbelast. Dat vraagt weer om capaciteitsuitbreidingen, die 

bijvoorbeeld op de op- en afritten heel moeilijk te realiseren zullen zijn. 

 
Bij kleinschaliger knips, zoals bijvoorbeeld op het Muntplein, ligt dat, onder bepaalde 

omstandigheden, anders. Die kunnen veel meerwaarde voor de stad hebben als de lokale ruimtelijke 

baten van zo’n knip groot zijn en als er sprake is van “irrationeel” rijgedrag (zoals zoekverkeer en 

rondjesrijdende taxi’s) of er gelijkwaardige alternatieve routes op meer geschikte wegen beschikbaar 

zijn, zodat het aantal autokilometers niet hoeft te stijgen. Deze kleinschaliger knips leiden stadsbreed 

echter niet of nauwelijks tot minder autoverkeer.  

 

*** 

 

Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat beprijzen van rijdend verkeer met afstand het meest 

effectieve instrument is om de verkeersvraag te beheersen en een verkeersaanzuigende werking van 

betere doorstroming te voorkomen Er zijn in lijn met het regeerakkoord mogelijkheden om, samen 

met het rijk en de Mobiliteitsalliantie, een pilot te starten om financiële prikkels te introduceren voor 

rijdend verkeer in het centrumgebied van Amsterdam.  



Dubbele rijstrook 

over 120 meter

Figuur 24: Dubbele rijstrook bij kruising Amsteldijk/Ceintuurbaan
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6. Op basis van eerste verkenning kansrijke oplossingsrichtingen geïdentificeerd om beoogde 

capaciteitsuitbreiding te realiseren 

 
In de vorige hoofdstukken is de ambitie uitgesproken het centrumgebied te verdelen in zes wijken 
zonder doorgaand verkeer. Om deze ambitie te realiseren en de autobereikbaarheid van het gebied 
acceptabel te houden, moeten de hoofdwegen rondom elke wijk voldoende capaciteit krijgen om al 
het huidige doorgaande verkeer te verwerken in combinatie met vraagbeperkende maatregelen om 
aanzuigende werking te voorkomen. In hoofdstuk 2 zijn zeven capaciteitsknelpunten geïdentificeerd 
in het onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk wordt besproken hoeveel extra capaciteit nodig is, welke 
capaciteitsbeperkende factoren spelen en welke oplossingsrichtingen er zijn voor het vergroten van 
de capaciteit op dat knelpunt.   
 

Om de hoofdwegen al het doorgaand verkeer te laten afwikkelen en congestie te verminderen is tot 

maximaal 50% extra capaciteit op de knelpunten nodig 

De opgave om extra capaciteit te creëren op de hoofdwegen is aanzienlijk. Om een voorbeeld te 
geven, op het ergste congestieknelpunt, de Stadhouderskade ter hoogte van het Vondelpark richting 
het oosten, rijden nu maximaal ca. 600 voertuigen per uur. De capaciteit van de kruising is gedurende 
grote delen van de dag te laag om het huidige verkeer af te wikkelen waardoor lange wachtrijen 
ontstaan. Om dit te voorkomen is extra capaciteit nodig. Daarnaast is ook extra capaciteit nodig om 
het doorgaand verkeer te faciliteren dat na de autoluwe maatregelen van hoofdstuk 4 niet meer 
door de wijk kan rijden. Bij elkaar is een capaciteitsuitbreiding van ca. 300 voertuigen per uur 
noodzakelijk (ongeveer 50% extra).  
 
Dit voorbeeld betreft het grootste congestieknelpunt in het onderzoeksgebied, maar het beeld op 
andere knelpunten is vergelijkbaar. Daar zullen capaciteitsuitbreidingen tot maximaal 30% voldoende 
zijn voor het grotendeels elimineren van congestie en het substantieel terugdringen van verkeer op 
wegen waar dat minder gewenst is. 
 

Bepalende factoren voor capaciteit 

De meest bepalende factor voor de capaciteit van een binnenstedelijke weg is het aantal rijstroken, 
met name ter hoogte van de kruisingen. De drie grootste corridors de stad in, Gooiseweg/ 
Wibautstraat/Weesperstraat, Piet Heintunnel en Nieuwe Leeuwarderweg/IJtunnel functioneren 
uitstekend, met name omdat zij tot ver in de stad uit minimaal twee rijstroken bestaan. Maar voor 
een grote capaciteit is het niet per se nodig over de hele lengte van de weg twee rijstroken te 
hebben. Twee rijstroken vlak voor en na de belangrijkste geregelde kruisingen leveren ook al een 
grote hoeveelheid extra capaciteit. Op de Amsteldijk, bijvoorbeeld, is de rijbaan ter hoogte van de 
Ceintuurbaan slechts over een afstand van 120 meter verbreed naar twee rijstroken (zie figuur 24). 
Hiermee neemt de capaciteit van de kruising substantieel toe. Op alle knelpunten ontstaat dan ook 
vooral congestie op rijrichtingen met slechts één rijstrook. Illustratief is dat er op alle knelpunten op 
de Stadhouderskade veel minder congestie ontstaat in de tegenrichting waar steeds voor en na de 
kruising twee rijstroken beschikbaar zijn. 
 
Toch is het aantal rijstroken niet de enige factor die de capaciteit van een kruising bepaalt. Er zijn ook 
grote verschillen in capaciteit tussen kruisingen waar maar één rijstrook beschikbaar is voor de 
belangrijkste stroom. Op het knelpunt bij de Torontobrug passeren bijvoorbeeld in de ochtendspits 
bijna 1.100 voertuigen per uur op één rijstrook, tegenover slechts 350 voertuigen op het drukste uur 
op de Eerste Constantijn Huijgensstraat richting de Overtoom. Dergelijke grote verschillen worden 
met name veroorzaakt door: 

· Het aandeel groen licht dat het autoverkeer op het knelpunt krijgt. Dit hangt erg af van de 
kenmerken van het kruispunt. Meer gelijkvloers kruisend verkeer (auto, OV, fiets en voetganger), 
prioriteit voor het OV (zodat het groene licht wordt afgebroken zodra er een tram of bus 
aankomt), een starre regeling (zodat het groene licht van andere stromen niet automatisch 
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wordt beëindigd als de wachtrij weg is) en lange ontruimingstijden (met name voor voetgangers 
op brede kruisingen) beperken allemaal de totale beschikbare groentijd.  

· Deelconflicten tussen verschillende verkeersstromen die van dezelfde groen lichtcyclus gebruik 
maken. Deze deelconflicten ontstaan onder andere als afslaand autoverkeer van hetzelfde 
voorsorteervak gebruik maakt als het rechtdoorgaand verkeer. Dan krijgt het rechtdoorgaand 
fietsverkeer meestal tegelijkertijd groen met het afslaand autoverkeer en zal dit autoverkeer 
moeten wachten tot al het fietsverkeer afgewikkeld is. Zeker als er weinig ruimte is zal 
vervolgens ook het rechtdoorgaande autoverkeer worden opgehouden. 

· Verstoringen in de aanvoer van voertuigen door rood licht bij een direct daarvoor liggende 
kruising. In dat geval kunnen er niet meer auto’s de tweede kruising passeren dan er zich tussen 

de twee kruisingen bevinden. De kruisingen van de Overtoom met de tweede en eerste 
Constantijn Huijgensstraat liggen bijvoorbeeld zo dicht op elkaar dat er waarschijnlijk slechts 
opstelcapaciteit is voor ongeveer tien voertuigen en groen licht voor meer dan tien voertuigen 
niet benut kan worden. 

 

Uitkomsten analyse en verkenning verbeterrichtingen gesignaleerde knelpunten: kansrijke 

oplossingsrichtingen om beoogde capaciteitsuitbreiding te realiseren 

Voor alle zeven knelpunten is verkend welke capaciteitsbeperkende factoren bij die kruising spelen, 
wat de meest knellende stromen zijn en welke oplossingsrichtingen beschikbaar zijn om de capaciteit 
te vergroten. Dat heeft voor elk knelpunt kansrijke oplossingsrichtingen opgeleverd, die samen tot de 
beoogde extra capaciteit op de hoofdwegen lijken te kunnen leiden. Bijna overal liggen kansen voor 
het optimaliseren van de verkeersregeling, deels door het gebruik van nieuwere regeltechnieken, 
deels door bij het ontwerp van de regeling een groter gewicht toe te kennen aan het belang van 
autoverkeer en mogelijk zelfs door het verwijderen van regelingen (bijvoorbeeld op de Overtoom). 
Op vier locaties gaat het om iets meer ruimte voor de auto, zodat het mogelijk wordt om met twee 
rijstroken de kruising over te steken (bijvoorbeeld bij de Stadhouderskade bij de Hobbemakade in 
westelijke richting). Op twee locaties zijn grotere investeringen in nieuwe infrastructuur een optie 
(onder andere een bredere Surinamebrug). En op twee locaties zal het knelpunt min of meer vanzelf 
verdwijnen als gevolg van betere doorstroming elders op het hoofdnet en het weren doorgaand 
verkeer door de wijk (bijvoorbeeld op de Torontobrug in westelijke richting). 
 
 

*** 
 

Met een combinatie van vraagbeperkende maatregelen (hoofdstuk 5), gerichte 

capaciteitsuitbreidingen (hoofdstuk 6) en maatregelen om het doorgaand verkeer in de wijk te weren 

(hoofdstuk 4) is het mogelijk meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer te creëren 

waar dat het meest nodig is. Daarmee ontstaan zes meer leefbare en verkeersveilige wijken waar de 

auto voortaan te gast is, maar waar je nog steeds met de auto kan komen als dat echt moet. Zes 

autoluwe wijken in een bereikbare stad. 


