Netwerkstudie 2040
Amsterdam Nieuw-West

Het optimaliseren van de verkeersstromen in stadsdeel
Nieuw-West voor het prognosejaar 2040.

Student : Nihat Erzincanli
Datum : 14-06-2021
Versie : 1.0

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

Disclaimer
De Informatie in dit rapport is bestemd voor en gericht aan de gemeente Amsterdam. Alle informatie in dit
rapport is verkregen van bronnen die als accuraat en betrouwbaar gezien worden. Toch, vanwege de
mogelijkheid op materiaal, interpretatie- en analysefouten, geven de verstrekte analyse en aanbevelingen, geen
garantie op juistheid, tijdigheid en volledigheid. De auteur en NOVI Verkeersacademie zijn niet aansprakelijk
voor enige schade of verlies, veroorzaakt door de verstrekte informatie. Iedere persoon of entiteit die informatie
uit het rapport opneemt, doet dit met dit begrip en acceptatie. De informatie uit dit rapport mag niet
gereproduceerd of overgedragen worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van
gemeente Amsterdam en NOVI Verkeersacademie.

Netwerkstudie 2040 Amsterdam Nieuw-West
Het optimaliseren van de verkeersstromen in stadsdeel Nieuw-West voor het prognosejaar 2040

1

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

MEDIATHEEKFORMULIER
Gegevens student
Naam
Studentnummer

: N. (Nihat) Erzincanli
: 201625243

Gegevens opdrachtgever
Naam
: Gemeente Amsterdam
Adres
: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Begeleider operationeel : S. (Sjoerd) Linders & A. (Ane) Wiersma
Gegevens onderwijs
Onderwijsinstelling
Opleiding
Vak
Begeleidster (intern)
Document
Titel
Documentnummer
Datum
Revisie
Status

: NOVI verkeersacademie
: HBO verkeerskunde
: Leer- en loopbaanbegeleiding (LLB41)
: R. (Robert) Groenhof

: Netwerkstudie 2040 Amsterdam Nieuw-West – ‘Het optimaliseren van de
verkeersstromen in stadsdeel Nieuw-West voor het prognosejaar 2040.’
: Erzincanli_n_201625243_LLB41_scriptie_v1.0
: 14 juni 2021
: 1.0
: Definitief

Beknopte samenvatting
Dit rapport beschrijft een advies aan de gemeente Amsterdam, welke maatregelen er genomen moeten worden
om de verkeersstromen in Amsterdam Nieuw-West te optimaliseren. Het doel is om het verkeer in het
prognosejaar 2040 optimaal en veilig te laten rijden.

Trefwoorden
Doorstroming, verkeersveiligheid, verkeersmodellen, COCON berekening, kruispunten, wegvakken,
verkeersregelinstallatie, ic-waarden, kruispuntbelasting, plusnetwerk, oplossingsrichting, oplossingsvariant,
Duurzaam Veilig principe en gebiedsgericht benutten.

2

Netwerkstudie 2040 Amsterdam Nieuw-West
Het optimaliseren van de verkeersstromen in stadsdeel Nieuw-West voor het prognosejaar 2040

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

VOORWOORD
Voor u ligt het rapport ‘Netwerkstudie 2040 Amsterdam Nieuw-West’. Dit rapport is geschreven voor mijn
afstuderen aan de opleiding NOVI verkeersacademie Breda en in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het
doel van het onderzoek is het optimaliseren van de verkeersstromen in Amsterdam Nieuw-West voor het jaar
2040. Ik heb zelf aan de gemeente gevraagd of ik dit onderzoek mag uitvoeren. De reden hiervan is dat ik in
Amsterdam Nieuw-West woon en een bijdrage wil leveren om het verkeersnetwerk in de toekomst te
optimaliseren.
Van december 2020 tot en met juni 2021 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van dit
rapport. Dit onderzoek bestaat uit diverse literatuurstudies en kwantitatieve onderzoeken. Tijdens het uitvoeren
van het onderzoek stonden mijn begeleiders Sjoerd Linders, Ane Wiersma (gemeente Amsterdam) en Robert
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ondersteund, waardoor ik verder kon met het onderzoek. Ik wil Sjoerd, Ane en Robert bedanken voor de fijne
samenwerking en begeleiding tijdens dit traject.
Ook wil ik iedereen binnen de organisatie van de gemeente Amsterdam bedanken, die tijdens mijn onderzoek
betrokken waren. Lisa Pierotti van de afdeling Kennis & Kader, team Onderzoek & Kennis heeft mij ondersteund
bij het uitvoeren van de verkeersmodellen. Vervolgens hebben de collega’s van de afdeling Ruimte &
Duurzaamheid, team Beeld & Data /VRO mij ondersteund bij het uitvoeren van de COCON berekeningen.
Verder wil ik mijn collega’s van Traffic Service Nederland BV bedanken voor hun steun. We hebben vaak op een
effectieve manier kunnen sparren over mijn onderzoek. Ze hebben regelmatig mijn werkzaamheden
overgenomen, zodat ik meer tijd had voor dit onderzoek. Tot slot wil ik mijn vrienden en familieleden bedanken
voor hun ondersteuning. Hun onvoorwaardelijke steun heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd om dit onderzoek
tot een goed einde te brengen.

Ik wens u veel leesplezier.

Nihat Erzincanli
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SAMENVATTING
In een vooronderzoek van de gemeente is vastgesteld dat in stadsdeel Nieuw-West het verkeer in het jaar 2040
niet goed afgewikkeld kan worden. De infrastructurele aanpassing van de Meer en Vaart, de Autoluwe NieuwSloten en de autonome groei spelen hierbij een belangrijke rol. Om de problemen in de toekomst te voorkomen
is er met Gemeente Amsterdam besloten dit onderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is om het
verkeer in 2040 optimaal en veilig door te laten stromen. Het onderzoek is gestart met het inzichtelijk maken
van de verwachte knelpunten, waarna de benodigde de benodigde oplossingsrichtingen met bijhorende
ingrepen zijn vastgesteld.
In het begin van dit onderzoek zijn diverse literatuurstudies uitgevoerd. De criteria waarmee het netwerk
beoordeeld is vastgesteld. Voor de verkeersveiligheid is een studie over Duurzaam Veilig principe uitgevoerd.
Om de netwerkdoorstroming te beoordelen zijn de verkeerskundige indicatoren i/c-waarden, cyclustijd,
verzadigingsgraad en wachttijden gebruikt. Hiervoor zijn de literaturen Mobiliteitsplan 2030 Amsterdam
(Gemeente Amsterdam, 2013) en Afwegingskader plusnetten bij Verkeerslichtenregelingen (Linders, 2015)
gebruikt. Tenslotte is er een literatuurstudie gedaan over Gebiedsgericht Benutten (Mierlo, 2018) om de
oplossingsrichtingen en de bijhorende ingrepen vast te stellen.
Om de doorstroming van het verkeer in beeld te brengen zijn verkeersmodellen, rotonde analysen en COCON
berekeningen uitgevoerd. Met de rijbaan- en kruispuntbelasting zijn in het verkeersmodel de knelpunten
inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn aan het einde van het onderzoek de effecten van de oplossingen en de
neveneffecten inzichtelijk gemaakt. De COCON berekening gaat meer in detail om te bepalen of de huidige VRIkruispunten het verkeer goed kunnen afwikkelen. Tevens zijn ook de oplossingsvarianten met COCON
geanalyseerd om te kijken of deze de verkeersregelingen verbeteren. Daarnaast berekent COCON de benodigde
lengte van de opstelvakken om te zien of het ruimtelijk inpasbaar is. Tenslotte is de tool ‘Meerstrooksrotonde
verkenner’ gebruikt om te kunnen bepalen of de huidige rotonde het verkeer kan afwikkelen. Ook zijn er
oplossingsvarianten met deze tool bepaald.
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming in het netwerk inzichtelijk te maken, zijn diverse analyses
uitgevoerd. Uit de analyse komt naar voren dat de wegen voldoen aan de basiskenmerken van de Duurzaam
Veilig inrichting. Tevens zijn er vijf doorstromingsknelpunten vastgesteld: Amsterdamse Baan (S106), Baden
Powellweg en Plesmanlaan (S107), Henk Sneevlietweg (S107), Burgemeester Röellstraat (S105) vanaf rotonde
Slotermeerlaan richting Rijksweg A10 en Pieter Calandlaan vanaf Baden Powellweg richting Meer en Vaart. Voor
deze knelpunten zijn oplossingsrichtingen en oplossingsvarianten vastgesteld. Vervolgens zijn de varianten
tegen elkaar afgewogen en is de meest effectieve oplossing bepaald. Volgens de analyse uitslagen kunnen de
knelpunten opgelost worden door de verkeersuitstroom te vergroten en de instroom te beperken. Door de
uitstroom te bevorderen rijdt er meer verkeer in een bepaalde tijd het wegvak uit. Door de instroom van het
verkeer te beperken, rijdt er minder verkeer het wegvak in en wordt het verkeer over een langer traject
verdeeld. Voor de Amsterdamse Baan zijn de volgende ingrepen bepaald. De huidige rotonde zal naar een
kruispunt met een verkeersregelinstallatie (VRI) aangepast worden. Met een VRI-regeling kan het verkeer
aangestuurd worden voor een optimale doorstroming. Het kruispunt Ookmeerweg met De Alpen krijgt extra
opstelvakken en de huidige opstelvakken worden verlengd. Tevens vervallen de oversteekplaatsen voor de
fietsers en voetgangers. Zij kunnen via een tunnelconstructie hun weg vervolgen. Met deze aanpassingen
verlaagt de cyclustijd en wordt het kruispunt veiliger. Voor de Plesmanlaan zijn de volgende maatregelen
vastgesteld. Het kruispunt Baden Powellweg met Pieter Calandlaan wordt aangepast. Het rechtdoorgaand
verkeer op de Baden Powellweg krijgt een extra rijstrook om meer verkeer af te wikkelen. Daarnaast worden de
opstelvakken voor het afslaand verkeer vergroot om blokkades te voorkomen. Tevens krijgt de huidige rotonde
Plesmanlaan met Baden Powellweg een kruispuntvorm met een verkeersregelinstallatie. Er zijn richtingen met
een vrije doorgang gecreëerd. Deze richtingen hebben geen conflicten met andere rijrichtingen. Tenslotte wordt
de Plesmanlaan ter hoogte van het kruispunt met de Laan van Vlaanderen verbreed naar twee rijstroken.
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Om de doorstroming op de Henk Sneevlietweg te optimaliseren worden de kruispunten met de Johan
Huizingalaan en de aansluiting met Rijksweg A10 aangepast. De kruispunten krijgen meer capaciteit door extra
opstelvakken te creëren en deze te verlengen. Met de extra opstelvakken kan meer verkeer worden afgewikkeld
en met de verlenging daarvan worden de blokkades voorkomen. Tevens verplaatst de ingang van het
metrostation, waardoor de voetgangersoversteekplaats vervalt. Het knelpunt Burgemeester Röellstraat wordt
opgelost door het kruispunt met de Burgemeester Rendorpstraat aan te passen. Het rechts afslaand verkeer op
de Burgemeester Röellstraat krijgt een apart opstelvak. Hierdoor vormt deze richting geen blokkade meer voor
het rechtdoorgaand verkeer. Voor de Pieter Calandlaan zijn ingrepen bepaald om sluipverkeer te voorkomen.
Het verkeer kan de trambaan niet meer oversteken ter hoogte van Tussenmeer en de Wolbrantskerkweg.
Tenslotte worden de rijbanen van de vorige locaties naar twee rijstroken verbreed om de rijbaanbelasting te
verlagen. Met deze ingreep verdubbelt de rijbaancapaciteit en kan er meer verkeer afgewikkeld worden.
Uit het verkeersmodel, waarin de gekozen oplossingen zijn verwerkt, komt naar voren dat het verkeer in het
jaar 2040 optimaal zal rijden. De gekozen oplossingsrichtingen en bijhorende maatregelen hebben voldoende
effecten en lossen de knelpunten op. De rijbanen en kruispunten krijgen voldoende capaciteit om het verkeer
goed af te wikkelen. Tenslotte zijn de wegen volgens het Duurzaam Veilig principe ingericht om al de
verkeersdeelnemers een veilige plaats te bieden. Door de lokale ingrepen ontstaan twee neveneffecten op
netwerkniveau. Allereerst ontstaan er op de Langsom en Plesmanlaan west vertragingen. Hiervoor is besloten
geen extra maatregelen te nemen, omdat het volgens het mobiliteitsplan 2030 wenselijk is dat het verkeer
vanuit Badhoevedorp een andere route kiest. Ten tweede wordt het kruispunt Johan Huizingalaan met
Plesmanlaan meer belast. Dit kruispunt kan door het aanpassen van de verkeersregelinstallatie en het verlengen
van de opstelvakken het verkeer voldoende afwikkelen.
Middels de onderzoeksresultaten zijn de volgende aanbevelingen gedaan. Voor de uitvoering van de
maatregelen zijn de locaties als volgt geprioriteerd: Amsterdamse Baan, Plesmanlaan, Henk Sneevlietweg,
Burgemeester Röellstraat en Pieter Calandlaan. Bij het prioriteren van de locaties is rekening gehouden met de
wegcategorieën, de ernst van het knelpunt en de verdere ontwikkelingen. De volgorde kan in de praktijk anders
zijn door andere factoren zoals het jaarlijkse onderhoud of andere ontwikkelingen, die nu niet bekend zijn. De
uitvoering dient verdeeld te worden over de jaren tot 2040. Tevens moeten de locaties apart aangepakt worden
om minimaal verkeershinder te krijgen. Tenslotte moet de gemeente bij het uitvoeren van de ingrepen ook
analyses uitvoeren hoe de ontwikkelingen zijn omtrent de autonome verkeersgroei, uitbereiding van het
Schinkelkwartier, wetsverandering een maximum snelheid van 30 km/uur voor de gebiedsontsluitingswegen en
Smart Mobility.
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1. INLEIDING
De gemeente Amsterdam wil in beeld brengen hoe zij de verkeersstromen in haar netwerk in 2040 kan
optimaliseren. De verkeersstromen zullen in de toekomst in het netwerk veranderen. Deze veranderingen
ontstaan door de toekomstige aanpassingen in het centrum van Nieuw-West, het Osdorpplein en de autoluwe
deelgebieden Sloten en Nieuw-Sloten (figuur 1.0.1). In een vooronderzoek is vastgesteld dat deze veranderingen
effecten hebben op de doorstroming (gemeente Amsterdam, 2020). De gemeente verwacht dat het netwerk
van stadsdeel Nieuw-West in 2040 het verkeer niet goed kan afwikkelen.

Figuur 1.0.11Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam

Het stadsdeel Nieuw-West wordt in de toekomst verder ontwikkeld en uitgebreid. Het stadsdeel groeit de
komende jaren uit tot ruim tweehonderdduizend inwoners. Deze groei vraagt om een groter winkelcentrum,
waardoor het stadsdeel het Osdorpplein verder ontwikkelt tot het centrum van Nieuw-West. Het Osdorpplein
krijgt meer woningen, winkels, horeca, vrijetijdsvoorzieningen en plekken om te recreëren en te ontspannen.
Ook krijgt het centrum er een derde parkeergarage bij. Door deze uitbreiding wil de gemeente de
gebiedsontsluitingsweg de Meer en Vaart afwaarderen naar een éénrichtingsweg. Ook gaat de gemeente de
deelgebieden Sloten en Nieuw-Sloten autoluw maken. De bewoners en ondernemers ondervinden overlast van
het feit dat de wegen worden gebruikt als doorgaande weg vanaf de A4 naar het centrum van Nieuw-West en
Badhoevedorp. Dit om de files op de Rijksweg A4, A9 en A10 te mijden.
De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen, die de ontwikkelingen hebben voor de
verkeersstromen in het netwerk van hun beheersgebied (figuur 1.0.1). Hierin is vastgesteld dat de
ontwikkelingen negatieve effecten hebben op de verkeersstromen op het netwerk. Echter, hier is geen verder
onderzoek gedaan naar de mogelijke oplossingsrichtingen en de varianten om de verkeersstromen te
optimaliseren. Tevens is niet onderzocht of de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid.
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Daarom is besloten om dit onderzoek uit te voeren. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de
oplossingen om het verkeer in 2040 optimaal en veilig door te laten stromen. Echter, omdat de ontwikkelingen
eerder dan in het jaar 2040 plaatsvinden, zullen de benoemde oplossingsvarianten ook vooraf gerealiseerd
moeten worden. Tevens is in dit onderzoek gefocust op het gehele netwerk van stadsdeel Amsterdam NieuwWest, waarbij de gebiedsontsluitingswegen, die onder het plusnet vallen, een belangrijke rol spelen voor de
doorstroming. Verder in het rapport zijn de wegen aangegeven, die in dit onderzoek meegenomen zijn.

1.1.

Resultaten vooronderzoek

In het vooronderzoek is vastgesteld dat er in het netwerk van stadsdeel Nieuw-West doorstromingsproblemen
ontstaan. De gemeente geeft in haar eisen aan dat de cyclustijd van een verkeersregelinstallatie maximaal
honderd seconden mag zijn, dat er grenzen zitten aan de wachttijden en dat de wachtrijlengte binnen de
ontworpen opstelvaklengte moet passen. In het vooronderzoek komt naar voren dat er kruispunten zijn, die niet
meer voldoen aan deze eisen. Tevens worden tijdens de spitsperiode op de kruispunten blokkades verwacht.
Deze blokkades leiden tot onveilige situaties, omdat er stilstaand verkeer op een wegvak aanwezig is, terwijl
ander verkeer aan komt rijden. Om welke kruispunten het gaan, wordt hieronder verder weergegeven. Het
verkeer kan niet binnen de eisen van de gemeente geregeld worden en is formeel ‘onregelbaar’ (Amsterdam,
2020). Het ontwerp van de kruispunten moet aangepast worden om deze weer ‘regelbaar’ te krijgen.
Reconstructie éénrichtingsverkeer Meer en Vaart
Door de ontwikkelingen in de
omgeving van het Osdorpplein gaat
de
gemeente
de
gebiedsontsluitingsweg Meer en
Vaart (S106) afwaarderen naar een
éénrichtingsweg (figuur 1.1.1). Het
gemotoriseerd verkeer komend
vanuit de Ookmeerweg en Cornelis
Lelylaan kan niet richting de Pieter
Calandlaan rijden. Ook kan het
gemotoriseerd verkeer komend
vanuit de Pieter Calandlaan niet
richting de Ookmeerweg rijden.
Figuur 1.1.1 Ontwikkeling éénrichtingsverkeer Meer en Vaart

Tevens is er onderzoek gedaan naar de effecten van de doorstroming, die door de aanpassing van de Meer en
Vaart op zullen treden. In dit onderzoek is geconcludeerd dat het netwerk negatieve effecten ondervindt. Ook
is er een advies gegeven om een vervolgonderzoek uit te voeren om de negatieve effecten te verkleinen en om
deze acceptabel te maken (gemeente Amsterdam, 2020). Hieronder worden de effecten weergegeven:
•
•
•
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Het verkeer op de Baden Powellweg neemt toe;
De rotonde Plesmanlaan met Baden Powellweg zal tijdens de spitsperioden vaak vastlopen door de
verkeerstoename;
Er ontstaat (sluip)verkeer op de Osdorperban en Hoekenes richting Tussenmeer en Pieter Calandlaan. Dit is
een ongewenst effect;
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Door een alternatieve route voor het verkeer komend vanaf de snelweg A10 West, zal de rotonde Cornelis
Lelylaan met Johan Huizingalaan het verkeer niet meer goed afwikkelen. Ook zal verderop het kruispunt van
de Pieter Calandlaan met Johan Huizingalaan het verkeer niet goed afwikkelen.

Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten
Op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer in Sloten rijdt dagelijks te veel autoverkeer. Ruim 15.000 motorvoertuigen
per dag. Hier zijn deze wegen te smal voor en het leidt tot gevaarlijke situaties, onbereikbaarheid tijdens de spits
en een aantasting van de leefbaarheid voor de omwonenden.
Daarnaast moet voorkomen worden dat het doorgaand verkeer zijn route vervolgt via de nu al drukke Laan van
Vlaanderen en de Anderlechtlaan. Met de slimme camera’s die kentekens controleren en de duidelijke
verkeersborden, wil de gemeente het
doorgaand autoverkeer in Sloten en
Nieuw-Sloten verplaatsen naar de
Plesmanlaan, Huizingalaan en Oude
Haagseweg. De eigenaren van auto’s
die niet geregistreerd staan in Sloten
en Nieuw Sloten en langs de camera’s
rijden, krijgen een boete. De camera’s
worden op vier locaties aan de
Sloterweg en Laan van Vlaanderen
geplaatst (figuur 1.1.2).

Figuur 1.1.22Locatie slimme camera Nieuw-Sloten en Sloten

Alle locaties in Sloten en Nieuw Sloten blijven bereikbaar langs de toegangswegen Anderlechtlaan en
Louwesweg, waar geen camera’s staan. Het doel is om met deze maatregelen de leefbaarheid,
verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Sloten en Nieuw Sloten te verbeteren (Amsterdam, 2020).
Door de aangepaste verkeersstromen
wordt het drukker op de Oude
Haagseweg, Johan Huizingalaan,
Louwesweg en Plesmanlaan. De drie
kruispunten kunnen met hun huidige
vorm en verkeersregeling het verkeer
niet goed door laten stromen (figuur
1.1.3).

Figuur 1.1.33Kruispunten KP949, PK950 en KP951 op de Johan Huizingalaan (Amsterdam, 2020)
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1.2.

De onderzoeksvragen en doelstelling

Na het uitvoeren van de probleemanalyse komt naar voren dat het probleem zich in de derde fase van de
beleidslevenscyclus bevindt. Bij het eerdere onderzoek is vastgesteld dat het verkeer in het jaar 2040 niet goed
kan doorstromen. Nu moet onderzoek worden gedaan naar de oplossingen om de verkeersstromen in 2040 te
optimaliseren. Om dit onderzoek uit te voeren zijn de centrale en de deel onderzoeksvragen vastgesteld. Deze
onderzoeksvragen zijn belangrijk, omdat deze een richting geven aan het onderzoek. De centrale
onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:

‘Met welke maatregelen kunnen de verkeersstromen in stadsdeel
Nieuw-West voor het prognosejaar 2040 geoptimaliseerd worden?’
Om tot een goed antwoord op de centrale onderzoeksvraag te komen en om het onderzoek af te bakenen, is
het onderzoek opgebouwd uit drie onderzoeksvragen:
1.

Welke criteria zijn van belang voor het beoordelen van het netwerk?
o
o

2.

Welke knelpunten worden er in het stadsdeel Nieuw-West in 2040 verwacht?
o
o
o

3.

Aan welke criteria moet de wegindeling voldoen voor de verkeersveiligheid?
Aan welke criteria moet het netwerk voldoen voor de doorstroming?
Voldoen de wegen en kruispunten aan het beleid op gebied van mobiliteit?
Hebben de wegen voldoende capaciteit om het verkeer af te wikkelen?
Rijdt het verkeer over de geschikte (gewenste) wegen / is er sluipverkeer aanwezig?

Welke oplossingen zijn er om de verkeersstromen in 2040 te optimaliseren?
o
o
o

Welke oplossingsrichtingen zijn er?
Welke oplossingsvarianten zijn er?
Welke (set) oplossingen hebben de meeste effecten?

Het hoofddoel van dit onderzoek is het vaststellen van oplossingen om de verkeersstromen in het prognosejaar
2040 te optimaliseren. Allereerst zijn de criteria vastgesteld, waarmee het netwerk is beoordeeld. Vervolgens
zijn de knelpunten vastgesteld. Hierbij is gekeken of de wegen voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig
inrichting, of de wegen voldoende capaciteit hebben om het verkeer af te wikkelen, of de kruispunten het
verkeer kunnen regelen, of het verkeer over geschikte wegen rijdt en er geen sluipverkeer ontstaat. Tevens zijn
de oplossingsrichtingen en varianten bepaald, afgewogen en de meest effectieve (set) oplossingen bepaald.
Deze oplossingen zijn aan de gemeente geadviseerd en er zijn aanbevelingen gedaan over, wat de gemeente
moet doen en waar ze rekening mee moet houden.

1.3.

Afbakening

Doelgroep
Dit onderzoek richt zich op het gemotoriseerd verkeer. Onderzocht wordt hoe de verkeersstromen voor het
gemotoriseerd verkeer geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de
verkeersveiligheid. Bij het uitwerken van de oplossingsvarianten wordt tevens rekening gehouden met de hinder
en verkeersveiligheid voor het overige verkeer. De negatieve effecten voor het overige verkeer moeten beperkt
blijven en moeten passen binnen een verkeerskundige afweging.
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Prognosejaar onderzoek
Dit onderzoek richt zich op de verkeersveiligheid en doorstroming voor het prognosejaar 2040. In het stadsdeel
Nieuw-West worden er knelpunten verwacht. Het doel van dit rapport is het inzichtelijk maken van de
oplossingen om het verkeer in 2040 optimaal en veilig te laten doorstromen. Echter, doordat de ontwikkelingen
éénrichtingsverkeer Meer en Vaart en autoluwe Nieuw-Sloten eerder dan in 2040 plaatsvinden, zullen de
oplossingen ook eerder gerealiseerd moeten worden.
Verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid in beeld te brengen, wordt de inrichting van de wegen beoordeeld. De inrichting van
de wegen wordt vergeleken met de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Duurzaam Veilig is een principe
om de verkeersveiligheid te vergroten. Bij het Duurzaam Veilig principe draait het om een goede inrichting van
het wegennet om de kans op ongevallen te verkleinen. In het onderzoek is geen rekening gehouden met de
ongevallencijfers, omdat dit onderzoek gericht is op het jaar 2040. Daarnaast worden in dit onderzoek geen
risicoanalyses uitgevoerd.
Autonome groei
In de verkeerskunde wordt standaard uitgegaan van een jaarlijkse autonome verkeersgroei. Dit heeft te maken
met de bevolkingsgroei en de economische groei. Nu is echter de vraag of dit nog van toepassing is na de COVID19 pandemie. Vergeleken met de periode vóór de uitbraak van COVID-19, zijn er tijdens de uitbraak minder
verkeersbewegingen. De reden hiervan is dat er meer vanuit huis gewerkt wordt. Daarnaast is de individuele
mobiliteit gestegen, doordat personen niet meer samen durven te reizen. Ook na de COVID-19 pandemie, als
het normale leven weer opgepakt wordt, is de verwachting dat er meer thuis gewerkt zal worden. Al deze punten
geven een signaal om de autonome groei te herzien. De gemeente Amsterdam heeft nog geen inzicht in de
langere termijneffecten van COVID-19 op de prognoses. Daarom is in dit onderzoek rekening gehouden met de
standaard uitgangspunten, die de gemeente op haar verkeersmodellen toepast.
Het studiegebied en effectengebied
De ontwikkelingen ‘reconstructie Meer en Vaart’ en ‘autoluw Nieuw-Sloten’ vallen in de deelgebieden Osdorp,
Sloten en Nieuw-Sloten. Deze ontwikkelingen hebben echter effect op een groter gebied. Dit wordt het
effectengebied genoemd. Daarom wordt in dit onderzoek het gehele netwerk van stadsdeel Nieuw-West
meegenomen (figuur 1.3.1). Als gevolg van de ingrepen worden de wegen waar een verandering van meer dan
tien procent optreedt, verder aangepakt. Verschillen van minder dan tien procent worden buiten beschouwing
gelaten. Daarnaast wordt in dit onderzoek alleen gefocust op de gebiedsontsluitingswegen en niet op de
woonbuurten. Ook worden de stroomwegen, die onder het beheer van Rijkswaterstaat zijn, niet in dit onderzoek
meegenomen.
De gemeente Amsterdam heeft haar netwerk verdeeld in verschillende wegcategorieën (zie Bijlage III). De
plusnet auto bestaat uit gebiedsontsluitingswegen, die de snelweg A10 en het centrum van Amsterdam verbindt
met de deelgebieden van het stadsdeel
Nieuw-West. Deze wegen zijn de
Burgemeester
Röellstraat
(S105),
Ookmeerweg (S106), Cornelis Lelylaan
(S106), Meer en Vaart (S107), Henk
Sneevlietweg
(S107),
Plesmanlaan
(S107), De Alpen (S107) Oude
Haagseweg, Baden Powellweg en
President Allendelaan (S207). Vervolgens
spelen ook de ondersteunende wegen
Pieter Calandlaan en Johan Huizingalaan
een belangrijke rol.
Figuur 1.3.14Overzicht deelgebieden stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
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De gebiedsontsluitingswegen zijn als volgt ingedeeld. Deze wegen bestaan uit een rijbaanindeling van 1x2, 2x1
of 2x2, waarvan het eerste getal het aantal rijbaan en het tweede getal het aantal rijstrook aangeeft. In het
netwerk worden de kruispunten voornamelijk door verkeersregelinstallaties geregeld. Ook zijn er op enkele
locaties rotondes of turborotondes aanwezig. De wegen zijn voorzien van vrijliggende fietspaden en vallen onder
het plusnet fiets. Voor de trams en enkele lijnbussen van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB) en
Connexxion zijn vrijstaande tram- en busbanen aanwezig. Ook rijden er via de Meer en Vaart bussen van
Westtangent van Amsterdam-Sloterdijk naar Schiphol Plaza en andersom. Voor de Westtangent zijn in het hele
traject aparte busbanen en prioriteitenregelingen getroffen. In bijlage III worden het plusnet voor fietsers en de
route van Westtangent weergegeven.

1.4.

Operationalisatie

Om de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen te beantwoorden, zijn er verschillende onderzoeksmethoden
toegepast. Allereerst zijn voor dit onderzoek literatuurstudies uitgevoerd. Het gaat om de volgende werken:
Basiscriteria Wegontwerp en Duurzaam Veilig Inrichting (CROW, 2013), ASVV 2012 (CROW, 2004), Handboek
Verkeerslichtenregeling 2014 (Wilson & Groot, 2014), Mobiliteitsplan 2030 Amsterdam (Gemeente Amsterdam,
2013) en Gebiedsgericht Benutten Plus (Van Kooten, Adams & van Zijp, 2018). Daarnaast zijn er COCONberekeningen, rotonde analyses en verkeersmodellen toegepast. Hieronder is per deelvraag een beschrijving
van de onderzoeksmethoden opgenomen.
In het verkeersmodel is vastgesteld dat de meest drukke momenten de ochtend- en avondspitsperiode zijn. Om
deze reden worden de wegvakken en de kruispunten allemaal in deze perioden geanalyseerd. De overige
perioden hebben voor dit onderzoek geen extra meerwaarde, omdat de verkeersdrukte laag is (zie Bijlage IV).
Beoordelingscriteria netwerk (wegvak en kruispunt)
Aan welke criteria moet de wegindeling voldoen op verkeersveiligheid?
De gebiedsontsluitingswegen zijn getoetst op de richtlijnen van het Duurzaam Veilig (DV) principe. Het DVprincipe is een concept om de verkeersveiligheid op wegen te verbeteren en tevens om het verkeer zo goed
mogelijk door te laten stromen. DV is een systeem waarin vorm, functie en gebruik op elkaar zijn afgestemd. De
basisgedachten worden via de basiskenmerken vertaald in het wegontwerp. Elke wegencategorie kent een
ideale inrichting volgens DV en een minimale inrichting, die nog net aan de basiskenmerken van DV voldoet.
Aan welke criteria moet het netwerk voldoen voor de doorstroming?
Om te bepalen of de wegen het verkeer goed kunnen afwikkelen, wordt de verhouding van de
verkeersintensiteit met de capaciteit van de wegvakken (I/C-waarde) vastgesteld. In hoofdstuk 2 wordt verder
omschreven hoe de wegen worden beoordeeld op de verhouding verkeersintensiteit met wegcapaciteit.
Een verkeerslichtenregeling moet altijd voldoen aan de regelkundige voorwaarden die zijn opgesteld in het
‘Afwegingskader Plusnetten bij Verkeerslichtenregelingen’ (Amsterdam, 2020). Deze voorwaarden zorgen voor
een basis waarbij verondersteld mag worden dat het kruispunt het verkeer kan verwerken. Dit is gebaseerd op
de eisen voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Bij het beoordelen van de kruispunten met een
verkeersregeling, zal met dit beleidsdocument rekening worden gehouden. Het gaat hier om het prioriteren van
de wegen, wachttijden van weggebruikers, cyclustijd van de verkeersregelinstallaties en de minimale lengte van
de opstelvakken ter hoogte van de kruispunten.
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Analyse knelpunten
Voldoen de wegen en kruispunten aan het beleid op gebied van mobiliteit?
De gemeente Amsterdam laat een totaalplaatje van haar stad zien hoe zij het verkeer in de toekomst wil regelen.
Dit is in het beleidsdocument ‘Het Mobiliteitsplan 2030’ vastgesteld. In het plan is een netwerkkaart
opgenomen, waarin het plusnet wordt aangegeven. Het plusnet bestaat uit wegen, die een belangrijke rol spelen
voor de verkeersstromen. De overige wegen zijn voor het verblijf geschikt. Ook worden de bijhorende
kenmerken per wegtype weergegeven. Door rekening te houden met het mobiliteitsplan wordt de gewenste
netwerksituatie voor 2040 bepaald.
Hebben de wegen voldoende capaciteit om het verkeer af te wikkelen?
De knelpunten kunnen door twee oorzaken ontstaan. Allereerst kunnen de wegen overbelast raken, waardoor
deze het verkeer niet goed kunnen laten doorstromen. Ten tweede kunnen de kruispunten het verkeer niet
goed afwikkelen. Bij een verkeersregeling kan er onvoldoende regelruimte zijn of kunnen de voorsorteervakken
niet voldoende lang zijn, waardoor het verkeer van een andere richting wordt geblokkeerd.
Als eerste is er een knelpuntanalyse op netwerkniveau uitgevoerd. De gemeente heeft voor haar netwerk een
verkeersmodel met de netwerkaanpassingen van Nieuw-Sloten en Osdorpplein uitgewerkt. Dit verkeersmodel
is voor het onderzoek als referentiemodel gebruikt. Dit model laat de verkeersstromen en de verdeling van het
verkeer zien. Door het verkeersmodel te vergelijken met de gewenste verkeerssituatie voor 2040, is vastgesteld
of het verkeer over de geschikte wegen rijdt en of er sluipverkeer aanwezig is. Ook is met het verkeersmodel
vastgesteld of de wegen in 2040 voldoende capaciteit hebben om het verkeer af te wikkelen. Hierbij wordt de
indicator I/C-waarde gebruikt. Als laatste zijn de kruispuntbelastingen bepaald en is inzichtelijk gemaakt welke
kruispunten een hoge belasting hebben.
Kunnen de kruispunten het verkeer goed afwikkelen?
De kruispunten en de verkeersregelinstallaties (VRI) zijn met COCON beoordeeld. Eerst wordt gekeken of het
verkeer met de huidige regeling binnen de gestelde voorwaarden cyclustijd en wachttijd afgewikkeld kan
worden. Als dit niet het geval is, wordt er verder gekeken of dit met een aangepaste verkeersregeling wel het
geval is. Daarnaast is onderzocht of de huidige opstelvakken voldoende lengte hebben. De minimale lengte van
de opstelvakken zijn in COCON vastgesteld. Een voldoende lengte van een opstelvak voorkomt blokkades van
de andere rijrichtingen.
Voor de rotondes zijn er analyses met een ‘Meerstrooksrotondeverkenner’ uitgevoerd. Deze verkenner is een
tool waarmee beoordeeld kan worden of de huidige rotonde het verkeer voldoende af kan wikkelen. Bij deze
analyse worden de indicatoren ‘verzadigingsgraad’ en ‘gemiddelde wachttijd’ weergegeven, die op een van de
takken van de rotonde voorkomen.
Oplossingsrichtingen, varianten en de keuze
Welke oplossingsrichtingen zijn er?
Bij het onderzoeken van de oplossingsrichtingen is de Gebiedsgericht Benutten Plus (GGB+) methodiek
toegepast. De aanleiding voor een GGB+ aanpak is vaak de wens om de verkeersproblemen aan te pakken door
de inzet van netwerkbreed regionaal verkeersmanagement: het wegennet beter benutten (van Kooten, Adams
& van Zijp, 2018). Bij het bepalen van de oplossingsrichting is eerst naar de mogelijkheden gekeken om, ter
hoogte van het knelpunt, de doorstroming te optimaliseren en blokkades te voorkomen. Vervolgens is gekeken
naar welke oplossingsrichtingen er op netwerkniveau mogelijk zijn met betrekking tot het informeren of
aansturen van het verkeer. Door het toepassen van een aanpak op beide niveaus, wordt het oplossend
vermogen gewaarborgd op zowel lokaal- als netwerkniveau.
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Welke oplossingsvarianten zijn er per knelpunt?
Na de oplossingsrichtingen in beeld te hebben gebracht, worden er per knelpunt twee á drie varianten
uitgewerkt. Afhankelijk van de oplossingsrichting zijn er oplossingsvarianten voor het netwerk, kruispunt of
wegvak. Voor de wegvakken zijn naar oplossingsvarianten gezocht om de wegcapaciteit te vergroten. Voor de
kruispunten zijn er andere kruispuntvarianten, vormen of aangepaste verkeersregelingen bepaald. Op
netwerkniveau zijn maatregelen voor het (dynamische) verkeersmanagementsysteem bedacht.
Met de ASVV 2012 publicatie en het Handboek Verkeersregelingen 2014, wordt er gekeken naar de mogelijke
vormen van de wegvakken en kruispunten. Deze ASVV 2012 publicatie geeft richtlijnen aan, waar de vormen
van de wegvakken en de kruispunten aan moeten voldoen (CROW, 2012). Het Handboek Verkeersregelingen
2014 is de basis voor het opzetten van een verkeersregeling om het verkeer zo optimaal mogelijk te laten
afwikkelen (Wilson & Groot, 2014).
Om de effecten van de oplossingsvarianten vast te stellen, zijn ook het verkeersmodel en de COCON berekening
gebruikt. Om de effecten van de maatregelen op kruispuntniveau te bepalen, worden ook de varianten met
COCON uitgewerkt. Bij de COCON-berekeningen wordt gekeken naar de cyclustijden, verzadigingsgraad,
wachttijden en de lengtes van de opstelvakken. Vervolgens worden de verkeersstroom-effecten op
netwerkniveau geanalyseerd. Voor elke ingreep wordt er een aparte ‘run’ verkeersmodel uitgevoerd. Afhankelijk
van de resultaten kunnen de ingrepen in het netwerk eventueel verder worden uitgebreid of gecombineerd.
Voor de ingrepen in de wegvakken, worden de desbetreffende ‘Links’ in het verkeersmodel aangepast. Bij een
aanpassing op de kruispunten worden de ‘Nodes’ in het verkeersmodel aangepast.
Welke (set) oplossingen hebben de meeste effecten?
Nadat alle mogelijkheden in beeld zijn gebracht, is er een vergelijking tussen de varianten gemaakt. De
vergelijking vindt plaats met behulp van de beoordelingscriteria, die eerder in dit rapport benoemd zijn.
Vervolgens worden de effecten van de gekozen varianten met het verkeersmodel inzichtelijk gemaakt. De
oplossingen met de meeste effecten vormen een maatregelenpakket om de verkeersstromen in het netwerk te
optimaliseren.
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2. BEOORDELINGSCRITERIA NETWERK 2040
Het is van belang om vooraf vast te stellen hoe het netwerk beoordeeld moet worden. Om het netwerk te
beoordelen zijn er criteria bepaald. De beoordelingscriteria zijn onderverdeeld in verkeersveiligheid en
doorstroming. Deze beoordelingscriteria voldoen tevens aan de eisen van de gemeente Amsterdam.
Voor dit onderzoek zijn de volgende voorwaarden van groot belang:
•
•
•
•

Het verkeer in het stadsdeel Nieuw-West goed door laten stromen (zonder enige vertraging);
De verkeersveiligheid mag niet verslechteren door de te nemen maatregelen;
De leefbaarheid van de omgeving mag niet verslechteren;
Er dient rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen in stadsdeel Nieuw-West.

Tabel 2.0.1 Gestelde eisen en voorwaarden voor dit onderzoek

Beleidsthema's

Doelgroepen

Voorwaarden

Bereikbaarheid

Auto /vrachtverkeer

•

Snelle en betrouwbare doorstroming op het plusnet in
stadsdeel Nieuw-West.

•

Snelle en betrouwbare ontsluitingen voor de
bedrijventerreinen.

Openbaar vervoer

•

Ongehinderde doorstroming voor de tram.

Fietsers

•

Snelle en betrouwbare doorstroming door vrijliggende
fietspaden.

Auto / vrachtverkeer

•

Geen sluipverkeer in de woonwijken.

•

Verbetering leefbaarheidsprobleem als gevolg van slechte
verkeersafwikkeling (uitstoot gassen en geluidsoverlast).

•

Geen congestie op erftoegangswegen.

•

De wegen moeten veilig zijn ingericht.

•

Het verkeer dient zoveel mogelijk te worden afgewikkeld op
de wegen van het plusnet en zo min mogelijk op de overige
wegen.

•

Er dient rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen
in Osdorpplein en omgeving.

•

Er dient rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen
betreffende ‘autoluw Nieuw-Sloten en Sloten’.

•

Er dient rekening gehouden te worden met de autonome
verkeersgroei.

Leefbaarheid

Veiligheid

Ontwikkelingen

Al het verkeer

Al het verkeer

Deze eisen zijn ook in het mobiliteitsplan van de gemeente Amsterdam opgenomen. In tabel 2.0.1 zijn deze per
hoofdgroep de voorwaarden weergegeven.
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2.1.

Verkeersveiligheid

Voor een optimale verkeersveiligheid is het van belang om het verkeer over geschikte wegen te laten rijden. Het
gaat om de gebiedsontsluitingswegen die onder het plusnet vallen. Deze wegen hebben de functie om het
verkeer (zonder obstakels) goed en veilig te laten doorstromen. Om hieraan te voldoen, speelt de inrichting van
de wegen een belangrijke rol. In dit onderzoek is vastgesteld of de gebiedsontsluitingswegen voldoen aan de
richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting.
Het Duurzaam Veilig beleid is op het Amsterdamse wegennet van toepassing (Zedde, 2016). Duurzaam Veilig is
een principe, dat als doelstelling heeft om het verkeer op een veilige manier door te laten stromen. De richtlijnen
zijn opgenomen in de CROW-publicatie 116, Handboek Categorisering wegen op Duurzaam Veilige basis, 315
“Basiskenmerken Wegontwerp” en 315a "Basiskenmerken kruispunten en rotondes”. De gemeente Amsterdam
wijkt op enkele gebiedsontsluitingswegen af, waar een enkele as-markering in plaats van een fysieke scheiding
is toegepast. De belangrijkste reden hiervan is de smalle straatprofiel, waardoor er niet aan de Duurzaam Veilig
inrichting kan worden voldaan.
Bij het Duurzaam Veiligheidsbeleid ligt de nadruk op de vijf Duurzaam Veilig-principes:
•
•
•
•
•

Functionaliteit van wegen: 'stroomweg', 'gebiedsontsluitingsweg' of 'erftoegangsweg';
Homogeniteit van massa's, snelheden en/of richtingen bij matige en hoge snelheden;
Herkenbaarheid vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van gedrag van weggebruikers;
Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling: Letselbeperking door een
vergevingsgezinde omgeving en anticipatie van weggebruikers op gedrag van anderen;
Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer: Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschatten.

De doelstelling van een Duurzaam Veilig verkeersnetwerk is gericht op het verminderen van het aantal
verkeersslachtoffers. Dit door het creëren van een optimale weginrichting die overeenstemt met de functie van
de wegen. Uniformiteit en continuïteit van de weginrichting zorgen voor een duidelijk onderscheid in de
verschillende verkeersfuncties. Van de twaalf eisen van een Duurzaam Veilig inrichting hebben zes eisen
betrekking op de invulling van het wegontwerp. Deze zes eisen zijn:
•
•
•
•
•
•

Wegcategorieën zijn herkenbaar;
Conflicten met tegemoetkomend verkeer worden vermeden;
Conflicten met kruisend en overstekend verkeer worden vermeden;
Verkeerssoorten zijn gescheiden;
Er zijn geen obstakels langs de rijbaan;
Inpassing van de weg in zijn omgeving.

Voor elke eis zijn basiskenmerken van toepassing om deze op de wegen zichtbaar te maken. Er zijn negentien
basiskenmerken, maar die komen niet allemaal in elk wegprofiel voor. Per wegcategorie worden verschillende
basiskenmerken toegepast, zodat de onderlinge verschillen tussen de wegcategorieën duidelijk herkenbaar zijn
(tabel 2.1.1).
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Tabel 2.1.2 Basiskenmerken wegontwerp volgens richtlijnen Duurzaam Veilig
Basiseisen

Kenmerk herkenbaarheid

Kenmerk herkenbaarheid en
veiligheid beide

Wegcategorieën
herkenbaar maken

A Verharding
B Fysieke rijrichtingen-scheiding
C Lengtemarkering

D Openbare verlichting

Conflicten vermijden met
tegemoetkomend verkeer

B Fysieke rijrichtingen-scheiding
C Lengtemarkering
E Voorzieningen
landbouwverkeer

Conflicten vermijden met
kruisend en overstekend
verkeer

F Oversteken langzaam verkeer
op wegvakken
G Erfaansluitingen op rijbaan

Scheiding van
voertuigsoorten

E Voorzieningen
landbouwverkeer
H Menging verkeerssoorten
I Fietsvoorzieningen

Vermijden van obstakels
langs de rijbaan

Inpassing van de weg in
zijn omgeving

Kenmerk veilig
functioneren

J Redresseerstrook
K Obstakelafstand
L Ov-haltes (bus/tram)
M Parkeren
O Hectometerpaaltjes

N Horizontaal en verticaal
alignement
P Reflectorpaaltjes
Q Helling talud
R Pechvoorzieningen
O Draagkrachtige berm

De inrichting van de gebiedsontsluitingsweg moet voldoen aan de ideale of minimale indeling volgens Duurzaam
Veilig. Als het wegontwerp aan alle basiseisen en basiskenmerken voldoet, dan is vanuit Duurzaam Veilig de
ideale inrichting gerealiseerd. In sommige bestaande situaties kan er niet aan alle eisen worden voldaan,
waardoor het wegontwerp beperkter is dan de ideale inrichting. Deze minimale inrichting moet nog steeds
voldoen aan de basiseisen (figuur 2.1.1). Daarnaast is er tussen de ideale en minimale inrichting een speelruimte.
Vanuit verkeersveiligheid moet gestreefd worden naar een wegontwerp dat zo dicht mogelijk bij de ideale
inrichting ligt. Dat kan door de ideale situatie als vertrekpunt te nemen en ‘af te pellen’ als één of twee
basiskenmerken niet volledig kunnen worden toegepast (CROW, 2019). In bijlage V is er een uitgebreide
omschrijving van de basiskenmerken voor de minimale en ideale inrichting gegeven.

Figuur 2.1.15Ideale en minimale indeling GOW bibeko volgens richtlijnen Duurzaam Veilig
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2.2.

Doorstroming op netwerkniveau

Tijdens de analyse van de doorstroming zijn eerst de verkeersstromen op netwerkniveau beoordeeld. Hiervoor
zijn twee indicatoren gebruikt. De verkeersbelasting op de wegvakken wordt met de I/C-waarde in beeld
gebracht. Vervolgens wordt de kruispuntbelasting op de kruispunten met de verzadigingsgraad inzichtelijk
gemaakt. Door deze twee indicatoren vast te stellen, kunnen de doorstromingsknelpunten worden vastgesteld.
Voor deze analyse is het verkeersmodel gebruikt.
Wegvakbelasting
Om te kunnen beoordelen of de wegen het verkeer voldoende kunnen afwikkelen, worden de I/C-waarden per
wegvak vastgesteld. De I/C-verhouding is de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van het
wegvak. Elk wegvak heeft een bepaalde maximale capaciteit; dit is het aantal eenheden voertuigen dat maximaal
over een wegvak kan rijden in een bepaalde periode. De intensiteit is het aantal eenheden voertuigen dat in een
bepaalde periode een bepaald punt passeert. De verhouding wordt berekend door de intensiteit te delen door
de capaciteit. De uitkomst geeft aan hoe congestie- of filegevoelig het wegvak is (figuur 2.2.1).
Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een I/C-verhouding (Aswnl, 2021):
•
•
•

< 0,7
0,7 - 0,9
> 0,9

Er geen congestie optreedt, het verkeer wordt in het wegvak goed afgewikkeld;
Op bepaalde momenten (incidenteel) congestie optreedt;
Er structurele filevorming optreedt.

Figuur 2.2.16Voorbeeld netwerkkaart met IC-waarde van de wegvakken

De capaciteit is de maximale prestatie verkeersafwikkeling van een weg. Dit is onder andere afhankelijk van het
type en de kenmerken van de weg, het soort verkeer, de voertuigsamenstellingen, lichtcondities en
weersomstandigheden. De gemeente Amsterdam heeft voor haar wegen capaciteiten bepaald en in het
verkeersmodel verwerkt. In dit onderzoek zijn deze capaciteiten gebruikt.
De intensiteit is de daadwerkelijke prestatie. De intensiteit is de hoeveelheid verkeer dat per tijdseenheid een
bepaald punt passeert. De capaciteit en de intensiteit worden uitgedrukt in motorvoertuigen per uur (mvt/uur)
of personenauto equivalent (pae). In dit onderzoek zijn beide eenheden gebruikt. Het verkeersmodel geeft de
intensiteiten voor de kruispunten in mvt/uur aan. In COCON worden de mvt automatisch met een factor per
soort weggebruiker omgezet naar pae/uur. Dit geldt niet voor de voetgangers. Het voordeel is dat met pae in de
output alle soorten verkeer in dezelfde eenheid zijn en dus goed vergelijkbaar maakt. Dat geldt vooral voor de
rijrichtingen met veel vrachtverkeer of bussen.
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Kruispuntbelasting
Voor het bepalen van de kruispuntbelasting is naar de verzadigingsgraad gekeken. De verzadigingsgraad is
binnen de verkeersregeltechniek een maat voor de verkeersafwikkeling bij een verkeersregelinstallatie. Dit is de
verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit in een bepaalde richting van het kruispunt. In dit geval wordt
de intensiteit afgezet tegen de afrijcapaciteit tijdens de daadwerkelijke groenfasen (wegenwiki, 2021). De
verzadigingsgraad is gedefinieerd als de intensiteit gedeeld door het deel van de cyclus waarin groen wordt
gegeven (de effectieve groentijd gedeeld door de cyclustijd), vermenigvuldigd met de afrijcapaciteit. Voor de
beeldvorming is het goed om te begrijpen dat de verzadigingsgraad aangeeft in hoeverre de wachtrij voor het
verkeerslicht bij één groenfase wordt afgewikkeld. Een verzadigingsgraad kleiner dan 1,0 betekent dat een
wachtende rij voertuigen bij één groenfase geheel weggewerkt wordt; een verzadigingsgraad groter dan één
betekent dat bij het begin van de roodfase één of meer voertuigen moeten stoppen (wegenwiki, 2021). Voor
het ontwerpen van een verkeersregeling wordt uitgegaan van de maximaal gewenste verzadigingsgraad van
0,90 (figuur 2.2.2).

Figuur 2.2.27Voorbeeld netwerkkaart met de kruispuntbelasting

Samenhang belasting op de kruispunten en wegvakken
Door de belasting op de kruispunten en de wegvakken inzichtelijk te maken, kunnen de (deel)trajecten waar
knelpunten voorkomen vastgesteld worden. Op trajecten waar de belasting op het wegvak lager is dan 0,7 en
op het kruispunt lager is dan 0,9, kan de conclusie worden getrokken dat er geen knelpunt aanwezig is. Bij
trajecten waar de belasting te hoog is, wordt dit verder in detail onderzocht met een COCON berekening.
Ook worden bij de drukke wegvakken naar het aandeel (percentage) doorgaand-, bestemmings- en sluipverkeer
gekeken. Deze worden in het verkeersmodel met een ‘Selected Link’ inzichtelijk gemaakt (figuur 2.2.3). Als er
ongewenst verkeer aanwezig is, kan er naar oplossingen gezocht worden om dit te voorkomen. Ook kan er
bewust een keuze worden gemaakt om geen maatregelen te nemen, omdat het knelpunt in het netwerk
verplaatst of omdat er een groter knelpunt ontstaat.
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Figuur 2.2.38Voorbeeld toedeling verkeer door een ‘selected link’ verkeersmodel Amsterdam

2.3.

Eisen en voorwaarden voor de kruispunten

Een verkeerslichtenregeling moet altijd voldoen aan de regelkundige voorwaarden die door de gemeente
Amsterdam zijn vastgesteld. Deze voorwaarden zijn de basis, waarbij uit mag worden gegaan dat het kruispunt
het verkeer kan afwikkelen. Dit is gebaseerd op eisen ten aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid.
De voorwaarden richten zich op prioriteiten van wegen, cyclustijd, wachttijd en voorkomen van blokkades
(Linders, 2015). In figuur 2.3.1 is een schematische weergave van het afwegingskader voor de verkeersregeling
gegeven.

Figuur 2.3.19Afwegingskader bij verkeerslichtenregeling schematisch weergegeven
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Plusnetten gaan boven andere netten:
De mobiliteitsaanpak van de gemeente geeft aan dat op plusnetten een hogere snelheid gehaald moet worden
dan op niet-plusnetten. Dit vertaalt zich in de verkeersregeling met de wens om wachttijden op de
plusnetrichting te beperken, zodat aan de trajectsnelheid voldaan kan worden.
Voorwaarden:
Voor de verkeersregeling geldt dat deze een verzadigingsgraad van maximaal 90% mag hebben. Daarnaast dient
de regeling het verkeer binnen een cyclustijd van 100 seconden af te wikkelen.
Wachttijden:
De wachttijd is de tijd dat een verkeersdeelnemer in stilstand wacht voor verkeerslichten. De gemiddelde
wachttijd bestaat uit alle wachttijden van alle verkeersdeelnemers (in een bepaalde richting), gemiddeld over
het drukste uur. De voorwaarde betreft de gemiddelde wachttijd per soort weggebruiker:
• Fiets / Voetganger : < 45 sec;
• OV
: < 25 sec;
• Auto
: Hiervoor is geen maximale wachttijd vastgesteld.
Met betrekking tot het voorkomen van blokkades:
Blokkades leiden tot onveilige situaties, doordat er stilstaand verkeer op een wegvak aanwezig is, terwijl ander
verkeer aan komt rijden. Blokkades zijn er in twee vormen:
•

•

Kruispuntblokkade: als er een verhoogd risico is op een blokkade van het kruispuntvlak vanwege het
ontbreken van een koppeling tussen verkeerslichten, dan is deze koppeling een vereiste en moet het
uitgevoerd worden.
Rijstrookblokkade: om het risico op het blokkeren van rijstroken te verkleinen moeten opstelvakken in 95%
van de spitstijd het verkeer kunnen afwikkelen. Hiermee wordt voorkomen dat stilstaand verkeer op het
ene opstelvak, de doorstroming van een andere richting blokkeert.

Wanneer uit doorrekening volgt dat het verkeer niet binnen de hierboven genoemde voorwaarden geregeld kan
worden, is het kruispunt formeel ‘onregelbaar’. Het ontwerp van het kruispunt en/of de verkeersregeling moet
worden aangepast om filevorming of hoge wachttijden te voorkomen. Hiermee kan het kruispunt weer
‘regelbaar’ gemaakt worden (Amsterdam, 2015).
Naast de voorwaarden kunnen er ook wensen zijn voor het inrichten van een kruispunt en verkeersregeling.
Wensen richten zich op het bevorderen van de doorstroming door verliestijden te minimaliseren of door logische
richtingen te koppelen om dubbele-stops te voorkomen.
De wensen kunnen ook betrekking hebben op de veiligheid of comfort door bijvoorbeeld een deelconflict uit te
sluiten. Door het aanpassen van de vorm en/of functie kan bewust gezorgd worden voor extra ruimte in de
regeling. Voorbeelden van wensen zijn: extra tijd voor bepaalde richtingen en/of bepaalde modaliteiten,
(absolute) prioriteitenregeling voor openbaar vervoer, comfortabel oversteken voor voetgangers en groene
golf.
In dit onderzoek worden alleen de cyclustijd, wachttijd en kruispuntverzadiging meegenomen. Tevens wordt
onderzocht of de opstelvakken voldoende lengte hebben om blokkades te kunnen voorkomen.

Netwerkstudie 2040 Amsterdam Nieuw-West
Het optimaliseren van de verkeersstromen in stadsdeel Nieuw-West voor het prognosejaar 2040

23

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

3. VERWACHTE KNELPUNTEN VOOR 2040 IN NIEUW-WEST
Om de verkeersveiligheid te waarborgen en de verkeersstromen te optimaliseren, zijn de knelpunten inzichtelijk
gemaakt. Eerst is er een analyse uitgevoerd om te bepalen of de gebiedsontsluitingswegen aan de richtlijnen
van Duurzaam Veilig inrichting voldoen. Daarna is onderzocht of de wegen voldoende capaciteit hebben om het
verkeer af te wikkelen.

3.1.

Analyse Duurzaam Veilig inrichting

Beoordeeld is of de gebiedsontsluitingswegen voldoen aan de basiskenmerken van Duurzaam Veilig inrichting.
Het gaat om de gebiedsontsluitingswegen, die onder het plusnet vallen en een belangrijke rol spelen voor de
verkeersdoorstroming in stadsdeel Nieuw-West. De resultaten van deze analyse zijn in tabel 3.1.1 weergegeven.
Tabel 3.1.13Resultaten basiskenmerken Duurzaam Veilig principe

Wegen

Basiskenmerken
A

B

C

D

E

H

I

K

L

N

Q

Burgemeester Vlugtlaan (S104)

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

++

++

Burgemeester Röellstraat (S105)

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Slotermeerlaan (S105)

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

++

++

Ookmeerweg (S106)

++

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

Meer en Vaart (S106)

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

Cornelis Lelylaan (S106)

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Amsterdamse Baan

++

0

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Baden Powellweg

++

0

++

++

++

+

+

++

++

++

++

++

++

++

De Alpen (S107)

++

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

Plesmanlaan (S107)

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Henk Sneevlietweg (S107)

++

++

+

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

Oude Haagseweg

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Johan Huizingalaan (1)

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Johan Huizingalaan (2)

++

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

+

++

++

Johan Huizingalaan (3)

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

++

++

President Allendelaan (S207)

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

++

++

Pieter Calandlaan (1)

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

++

++

Pieter Calandlaan (2)

++

0

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

++

++
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De resultaten zijn onder te verdelen in:
•
•
•

De weginrichting voldoet aan de ideale indeling van Duurzaam Veilig inrichting (++);
De weginrichting voldoet aan de minimale indeling van Duurzaam Veilig inrichting (+);
De weginrichting wijkt af van Duurzaam Veilig inrichting, maar voldoet aan de beleidseisen van de gemeente
Amsterdam (0);
De weginrichting voldoet niet aan de richtlijn van Duurzaam Veilig inrichting (-).

•

De resultaten van dit deelonderzoek laten zien dat alle gebiedsontsluitingswegen van het plusnet voldoen aan
de richtlijnen van de Duurzaam Veilig inrichting. De inrichting van deze wegen zal geen negatief effect hebben
op de verkeersveiligheid.
De resultaten worden hieronder beknopt beschreven.
•
•
•

De gebiedsontsluitingswegen Cornelis Lelylaan, Burgemeester Röellstraat Plesmanlaan en het eerste deel
van Johan Huizingalaan voldoen aan de ideale indeling volgens Duurzaam Veilig inrichting;
De overige wegen voldoen aan de minimale indeling volgens Duurzaam Veilig inrichting. Echter, de meeste
basiskenmerken voldoen aan de ideale indeling;
De Amsterdamse Baan, Baden Powellweg en het tweede deel van Pieter Calandlaan hebben een enkele asmarkering, welke niet aan Duurzaam Veilig voldoet. Echter, de gemeente Amsterdam heeft in haar beleid
opgenomen dat de wegindeling van dit kenmerk mag afwijken.

3.2.

Netwerkanalyse

In een stedelijk wegennet zijn de kruispunten vaak de beperkende factor in de capaciteit. In dit onderzoek is hier
rekening mee gehouden. Ook zijn de rijbanen onderzocht of deze voldoende capaciteit hebben. Hierbij zeggen
de wegvakken niets, maar de ic-waarden zeggen wel iets over de verkeersbelasting. Als de ic-waarde op een
wegvak of deeltraject al hoog ligt, kan ook vastgesteld worden dat de kruispunten knellen. Een hoge
I/C-waarde op een wegvak zegt ook iets over de ondergeschikte kruispunten van buurt of woonstraten op die
weg. Als de focus slechts op de kruispunten wordt gelegd, dan kan de situatie ontstaan dat kruispunten het
verkeer beter regelen, maar dat de wegvakken dat niet aan kunnen. Daarom wordt in dit onderzoek op beide
indicatoren de aandacht gericht.
Om de verkeersbelasting van de wegvakken en de kruispunten vast te stellen, zijn verkeersmodellen opgesteld.
De verkeersmodellen zijn voor de ochtend- en avondspitsperiode uitgevoerd. Hierdoor zijn voor de beide
drukste periodes de verkeersbelasting inzichtelijk gemaakt. In bijlage VI zijn de plots van deze verkeersmodellen
toegevoegd.
In de verkeersmodellen komen wegvakken naar voren, die een te hoge verkeersbelasting hebben (figuur 3.2.1
& 3.2.2). Deze wegvakken hebben een ic-waarde tussen 0,7 en 0,9 (geel) of een ic-waarde groter dan 0,9 (rood).
Deze waarden zijn volgens de in paragraaf 2.2 genoemde grenswaarden. In het verkeersmodel komen de
volgende knelpunten naar voren, die in dit onderzoek verder onderzocht zijn:
•
•
•
•
•

Deeltraject Amsterdamse Baan / Ookmeerweg (S106) voor beide richtingen;
Deeltraject Baden Powellweg / Plesmanlaan (S107) voor beide richtingen;
Henk Sneevlietweg (S107) voor beide richtingen;
Pieter Calandlaan vanaf Baden Powellweg richting Johan Huizingalaan;
Burgemeester Röellstraat (S105) vanaf rotonde Slotermeerlaan richting Rijksweg A10.
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Figuur 3.2.110Verhouding intensiteit met capaciteit referentiemodel 2040 - Ochtendspits

Figuur 3.2.211Verhouding intensiteit met capaciteit referentiemodel 2040 - Avondspits
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Analyse knelpuntlocaties

Na de knelpunten vast te leggen, worden deze verder in detail onderzocht. Allereerst zijn de knelpunten van de
locaties beschreven. Daarna zijn de oorzaken en de ernst van de knelpunten inzichtelijk gemaakt en in een
formulier vastgesteld (zie Bijlage VII). Tenslotte zijn de ic-waarde, kruispuntbelasting, toedeling verkeer,
rotonde-analyse en COCON-berekeningen onderzocht en verder uitgewerkt.
Amsterdamse Baan (S106) tussen Ookmeerweg en Rijksweg A9
De Amsterdamse Baan is een gebiedsontsluitingsweg, die het stadsdeel Nieuw-West verbindt met de Rijksweg
A9 in de Haarlemmermeer. Aan de oostkant begint de Amsterdamse Baan waar de Ookmeerweg eindigt, en
volgt daarmee de Amsterdamse stadsroute s106. De Amsterdamse Baan is de enige ontsluitingsweg voor
het bedrijventerrein Airport Business Park Lijnden en Business Park Amsterdam Osdorp. Aan de zuidwestkant
sluit de Amsterdamse Baan aan op de Rijksweg A9 en de provinciale weg Schipholweg N232 (Wikipedia, 2020).
De Amsterdamse Baan heeft over het gehele traject verschillende wegvak- en kruispunt indelingen. Vanaf de
Ookmeerweg tot aan de rotonde bestaat de Amsterdamse Baan uit één rijbaan met twee rijstroken (1x2). Na de
rotonde richting de Rijksweg A9 bestaat deze weg uit twee rijbanen met twee rijstroken (2x2). De Amsterdamse
baan voldoet aan de richtlijnen van de Duurzaam Veilig inrichting. Alle basiskenmerken voldoen aan de ideale
indeling. Alleen de fysieke rijrichtingscheiding voldoet hier niet aan. De rijbaan is voorzien van een enkele
onderbroken as-markering. De kruispunten in dit traject zijn als volgt geregeld. Het kruispunt met Ookmeerweg
wordt met een verkeersregelinstallatie geregeld. Halverwege het traject is er een rotonde aanwezig, die het
bedrijventerrein Airport Business Park Lijnden ontsluit. Als laatste wordt de aansluiting met de Rijksweg A9
geregeld met een VRI geregeld kruispunt. Tevens is er halverwege dit traject een ophaalbrug, de Lijnderbrug.
Deze brug heeft bedieningstijden buiten de spitsperioden en heeft in de spitsperiodes geen negatief effect op
de doorstroming. Daarbuiten kan het een effect hebben, maar daar wordt in dit onderzoek niet naar gekeken.
Langs de Amsterdamse Baan ligt een gescheiden fietspad, dat deel uitmaakt van het plus fietsroutenetwerk en
daarmede Badhoevedorp, Osdorp, Lijnden en Schiphol verbindt.
In de ochtend- en avondspitsperiode zullen op de Amsterdamse Baan in beide richtingen tussen het kruispunt
Ookmeerweg en de rotonde blokkades ontstaan (figuur 3.3.1). Ook raakt in de ochtendspitsperiode de
Ookmeerweg overbelast. Na de rotonde, richting de Rijksweg A9 verdubbelt de wegcapaciteit, waardoor het
verkeer weer goed afgewikkeld kan worden. De rijbaan gaat hier van één naar twee rijstroken. Aan de andere
kant bij het kruispunt verspreidt het verkeer tussen het bedrijventerrein, De Alpen en Ookmeerweg.

Figuur 3.3.112 Wegvak en kruispuntbelasting Amsterdamse Baan (S106)
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In het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt welk verkeer er op de Amsterdamse Baan rijdt. Bij deze analyse
komt naar voren dat ongeveer 85% bestemmingsverkeer is en 10% verkeer met bestemming Slotermeer en
Geuzenveld. Het overige 5% is doorgaand verkeer, komend vanaf de Rijksweg A9, die richting Rijksweg A10 rijdt
in verband met de vertraging op de Rijkswegen A4 en A9 (zie Bijlage VII). Dit geldt ook voor de andere richting
vanaf Rijksweg A10 richting A9. De voorkeur is om helemaal geen verkeer te krijgen dat de gemeentelijke weg
gebruikt om de filevorming op de Rijksweg te ontwijken. Vervolgens is ook de voorkeur dat het verkeer met
bestemming Geuzeveld en Slotermeer via de Rijksweg A10 en N200 rijden.
Voor de rotonde, ter hoogte van de Londenstraat, is er een analyse uitgevoerd. In bijlage VII is deze uitgebreide
analyse toegevoegd. Uit de resultaten komt naar voren dat de enkelstrooksrotonde het verkeer niet goed door
kan laten stromen. De kruispuntbelasting is bij deze rotonde > 0,90. Ook de wachttijden van het verkeer zijn
aan de hoge kant.
Uit het verkeersmodel en de COCON berekening komt naar voren dat het kruispunt Ookmeerweg met de huidige
verkeersregeling het verkeer in 2040 niet goed kan afwikkelen. Tevens is in COCON onderzocht of het verkeer
voldoende afgewikkeld kan worden met een aangepaste verkeersregelinstallatie (zie Bijlage VIII). Uit deze
analyse komt naar voren dat de aangepaste VRI-regeling het verkeer niet voldoende kan afwikkelen. De
cyclustijd voor de avondspits is < 100 seconden en voldoet niet aan de eisen van de gemeente. De cyclustijd in
de ochtendspits is 96 seconden. De verzadigingsgraad is > 0,9, waardoor er weinig regelruimte overblijft om het
verkeer goed af te wikkelen. Daarnaast liggen de gemiddelde wachttijden voor het gemotoriseerd verkeer aan
de hoge kant. De gemiddelde wachttijden voor de fietsers en voetgangers zijn net onder de 45 seconden.
Tabel 3.3.14Opstelvaklengtes VRI-kruispunt 861 Ookmeerweg – De Alpen
Signaalgroep
01
02
02
03
05
06
06
07
08
08
09
10
11
12

Verkeersbeweging
Ookmeerweg Noord - rechtsaf
Ookmeerweg Noord – rechtdoor (1)
Ookmeerweg Noord – rechtdoor (2)
Ookmeerweg Noord – linksaf
De Alpen - rechtsaf en rechtdoor
De Alpen – linksaf (1)
De Alpen – linksaf (2)
Ookmeerweg Zuid - rechtsaf
Ookmeerweg Zuid – rechtdoor (1)
Ookmeerweg Zuid – rechtdoor (2)
Ookmeerweg Zuid – linksaf
Etnastraat - rechtsaf
Etnastraat - rechtdoor
Etnastraat - linksaf

Benodigde
lengte OS
114
108
102
18
48
90
84
36
72
66
114
18
18
18

Voldoet?
nee
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Benodigde
lengte AS
36
102
96
60
30
78
78
138
102
96
114
126
66
72

Voldoet?
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee

Ook zijn de benodigde opstelvakken inzichtelijk gemaakt met COCON. De huidige opstelvakken zijn vervolgens
met de benodigde lengtes vergeleken (tabel 3.3.1). Uit deze analyse komt naar voren dat met de huidige lengte
van de opstelvakken blokkades ontstaan in 2040. Op de Ookmeerweg en De Alpen zijn de opstelvakken voor het
afslaand verkeer te kort. Hierdoor is er een mogelijkheid dat het afslaand verkeer de andere richting gaat
belemmeren. De grootste vertraging zal op de Amsterdamse Baan terug naar de rotonde plaatsvinden.
Deeltraject Baden Powellweg / Plesmanlaan (S107) voor beide richtingen
De Plesmanlaan is een gebiedsontsluitingsweg dat een onderdeel is van het plusnet S107. De weg ligt in het
verlengde van de Heemstedestraat en loopt tot aan Sloten, waar de Plesmanlaan bij de Osdorperweg overgaat
in Langsom, die naar de Sloterbrug naar Badhoevedorp loopt. De Baden Powellweg is ook een onderdeel van
het plusnet S107. Dit traject verbindt de Rijksweg A9 en A10 met de wijken in het stadsdeel Nieuw-West.
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De Plesmanlaan en De Baden Powellweg zijn als volgt ingedeeld. De Plesmanlaan bestaat uit twee rijbanen met
één rijstrook (2x1). Alleen het laatste deel tussen Langsom en de rotonde met Baden Powellweg bestaat uit één
rijbaan met twee rijstroken (1x2). Het kruispunt Plesmanlaan met de Laan van Vlaanderen wordt met een
verkeersregelinstallatie (VRI) geregeld. Het kruispunt met Louis Davidsstraat is een enkelstrooksrotonde. Bij de
zuidelijke rijbaan is er een parallelbaan aanwezig om de woningen te ontsluiten. Tevens zijn aan beide kanten
van de weg een vrijliggende éénrichtingsfietspad aanwezig. Tenslotte heeft de Plesmanlaan een groen karakter
en zijn er veel bomen aanwezig. De Baden Powellweg tussen Pieter Calandlaan en Plesmanlaan bestaat uit twee
rijbanen met één rijstrook (2x1). Het kruispunt met de Pieter Calandlaan wordt ook met een VRI geregeld. Het
kruispunt met de Plesmanlaan bestaat uit een enkelstrooksrotonde, zoals eerder aangegeven. Tevens zijn er aan
beide kanten van de Baden Powellweg vrijliggende éénrichtingsfietspaden aanwezig. De Plesmanlaan en het
gedeelte Baden Powellweg tussen Plesmanlaan en Pieter Calandlaan voldoen aan de richtlijnen van de
Duurzaam Veilig inrichting. Alle basiskenmerken voldoen aan de ideale indeling. Hierdoor zal de inrichting van
deze wegen geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.
Op de Plesmanlaan en het gedeelte Baden Powellweg zijn in de ochtend- en avondspitsperiode vertragingen
vastgesteld (figuur 3.3.2). In de ochtendspitsperiode zullen er vertragingen plaatsvinden richting de Rijksweg
A10 (stad uit). In de avondspitsperiode zal in de andere richting (stad in) vertragingen plaatsvinden. In de
Plesmanlaan wordt aan beide kanten vertraging gesignaleerd. Ook vanaf het kruispunt Pieter Calandlaan terug
naar de Plesmanlaan in zullen vertragingen ontstaan. Door deze vertragingen is de verwachting dat het verkeer
op de rotonde Plesmanlaan met Baden Powellweg vast zal lopen.
0,82
0,91
0,73
0,89

1,01

0,84

0,83

0,89

Figuur 3.3.213 Wegvak en kruispuntbelasting Plesmanlaan en Baden Powellweg (S107)

De vertragingen ontstaan door de kruispunten, die het toenemende verkeer niet meer kan afwikkelen. Het gaat
om de VRI-kruispunten Plesmanlaan met Laan van Vlaanderen en Baden Powellweg met Pieter Calandlaan. Ook
zal de rotonde Plesmanlaan met Baden Powellweg het verkeer niet goed afwikkelen. De kruispunten hebben
een belasting van > 0,90. Dit houdt in dat de kruispunten geen regelruimte meer hebben. De inrichting van de
VRI-kruispunten voldoet ook niet meer aan de eisen. De opstelvakken zijn te kort, waardoor het verkeer van de
andere richtingen geblokkeerd wordt.
In het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt welke verkeer er op het traject van de Plesmanlaan en Baden
Powellweg rijdt. Deze analyse is voor de ochtend- en avondspitsperiode apart uitgevoerd. Bij deze analyse komt
naar voren dat ongeveer 40 á 45% van het verkeer de bestemming Badhoevedorp heeft, waarvan gewenst wordt
dat dit verkeer een andere route neemt. Daarnaast is er ongeveer 5% verkeer aanwezig dat deze route neemt
om de files op de Rijksweg A4, A9 en A10 te vermijden. Het overige is bestemmingsverkeer voor de wijken in
Nieuw-Sloten en Osdorp.
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Tevens zijn er analyses voor de twee rotondes uitgevoerd. In bijlage VII zijn de resultaten van deze analyses
toegevoegd. Uit de resultaten van deze analyses komt naar voren dat de rotonde met Baden Powellweg het
verkeer niet goed af kan wikkelen. De kruispuntbelasting is bij deze rotonde > 0,90. Ook de wachttijden van het
verkeer zijn aan de hoge kant. Voor de rotonde met Louis Davidsstraat is vastgesteld dat de huidige rotonde het
verkeer in het prognosejaar 2040 voldoende kan afwikkelen. De wachttijd en verzadiging vallen binnen de eisen
van de gemeente.
Uit het verkeersmodel en de COCON berekening komt naar voren dat de kruispunten met de huidige
verkeersregeling het verkeer in 2040 niet kunnen afwikkelen. Tevens is in COCON onderzocht of met een
aangepaste VRI het verkeer voldoende afgewikkeld kan worden (zie Bijlage VIII). Uit deze analyse komt naar
voren dat een aangepaste VRI-regeling op het kruispunt Baden Powellweg met Pieter Calandlaan, het verkeer
voldoende kan afwikkelen. De cyclustijden zijn lager dan 100 seconden. Daarnaast is de verzadigingsgraad < 0,9,
waardoor er regelruimte overblijft. De gemiddelde wachttijd voor het openbaar vervoer is < 25 seconden en
voor het langzaam verkeer < 45 seconden. Echter, met de huidige kruispuntinrichting zullen er blokkades
ontstaan. De opstelvakken hebben onvoldoende lengte (tabel 3.3.2). Het afslaand verkeer zal belemmerd
worden door het rechtdoorgaand verkeer. De wachtrijen worden te lang, waardoor het verkeer van de andere
richtingen geblokkeerd zal worden. De grootste vertragingen ontstaan op Baden Powellweg zuid terug naar de
rotonde Plesmanlaan.
Tabel 3.3.25Opstelvaklengtes VRI-kruispunt 865 Baden Powellweg – Pieter Calandlaan
Signaalgroep
02
03
05
06
06
07
18
19
11
12

Verkeersbeweging

Benodigde
lengte OS

Pieter Calandlaan Oost - rechtdoor en
rechtsaf
Pieter Calandlaan Oost - linksaf (1)
Baden Powellweg Zuid – rechtdoor en
rechtsaf
Baden Powellweg Zuid – linksaf (1)
Baden Powellweg Zuid – linksaf (2)
Pieter Calandlaan West - rechtsaf
Pieter Calandlaan West - rechtdoor
Pieter Calandlaan West - linksaf
Baden Powellweg Noord - rechtdoor
en rechtsaf
Baden Powellweg Noord – linksaf

Voldoet?

Benodigde
lengte AS

Voldoet?

60

ja

90

nee

30

ja

42

ja

42

ja

114

nee

24
24
24
60
18

ja
ja
ja
ja
ja

60
60
18
84
30

ja
nee
ja
nee
ja

72

ja

84

nee

30

ja

24

ja

Tevens komt naar voren dat de aangepaste VRI-regeling op het kruispunt Plesmanlaan met Laan van Vlaanderen
het verkeer in 2040 voldoende kan afwikkelen. De cyclustijden zijn voor de ochtend- en avondspits lager dan
100 seconden en voldoen aan de eisen van de gemeente. Daarnaast is de verzadigingsgraad < 0,9, waardoor er
regelruimte overblijft. De gemiddelde wachttijd voor de fietsers en voetgangers is < 45 seconden. Met de huidige
kruispuntvorm zullen er echter blokkades ontstaan, doordat de opstelvakken onvoldoende lengte hebben (tabel
3.3.3). De wachtrijen worden te lang en het verkeer van de andere richting wordt geblokkeerd.
Tabel 3.3.36Opstelvaklengtes VRI-kruispunt 859 Plesmanlaan – Laan van Vlaanderen
Signaalgroep

Verkeersbeweging

02

Plesmanlaan Oost - rechtdoor

48

nee

132

nee

03

Plesmanlaan Oost - linksaf

18

ja

66

nee

04

Laan van Vlaanderen - rechtsaf

24

nee

24

nee

06

Laan van Vlaanderen - linksaf

66

nee

96

nee

07

Plesmanlaan West - rechtsaf

78

nee

84

nee

08

Plesmanlaan West - rechtdoor

114

nee

120

nee

30

Benodigde
lengte OS

Voldoet?

Benodigde
lengte AS

Voldoet?
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Henk Sneevlietweg (S107) voor beide richtingen
De Henk Sneevlietweg is een gebiedsontsluitingsweg, die de wijken met de Rijksweg A10 verbindt. Deze weg
valt onder het plusnet S107 en bestaat uit twee rijbaan met één rijstrook (2x1). Een klein deel van de zuidelijke
rijbaan bestaat uit twee rijstroken. Aan de kant van de aansluiting Rijksweg A10 is een in- en uitvoegstrook, die
de Overschiestraat ontsluit. Tevens is er een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het metrostation Henk
Sneevlietweg aanwezig. Voor de fietsers is aan de kant van de zuidelijke rijbaan een tweerichtingsfietspad
aanwezig. De Henk Sneevlietweg is ingericht volgens richtlijnen van de Duurzaam Veilig principe. Hierdoor zal
de inrichting van de wegen geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.
Ook is in het verkeersmodel inzichtelijk gemaakt welk verkeer er op de Henk Sneevlietweg rijdt. Bij deze analyse
komt naar voren dat ongeveer 90% bestemmingsverkeer is. Het overige is doorgaand verkeer welke de files op
de Rijksweg A4, A9 en A10 ontwijken.
Op de Henk Sneevlietweg vinden in de ochtendspitsperiode vertragingen plaats (figuur3.3.3). Op de noordelijke
rijbaan ontstaan er vanaf het kruispunt Johan Huizingalaan vertragingen. Na het kruispunt lost de vertraging
weer op, doordat het verkeer over de noordelijke en zuidelijke Johan Huizingalaan verspreidt. Ook ontstaan er
aan de andere kant vanaf het kruispunt met de aansluiting Rijksweg A10 vertragingen. Deze beide kruispunten
hebben volgens het verkeersmodel een belasting van > 0,90 en hebben geen regelruimte meer. Ook met COCON
berekeningen zijn vastgelegd dat de huidige verkeersregelinstallaties (VRI) het verkeer niet goed kan laten
doorstromen (zie Bijlage VIII). Tevens zijn er twee andere redenen, die invloed hebben op de doorstroming.
Allereerst ter hoogte van het metrostation de voetgangersoversteekplaats, waar veel voetgangers oversteken.
Het verkeer ondervindt hier tijdens de spitsperioden veel hinder. Vervolgens versmalt de rijbaan van twee
rijstroken naar één rijstrook. Door het inritsen van het verkeer ontstaat er veel verkeershinder en de capaciteit
van de rijbaan halveert.

Figuur 3.3.314 Wegvak en kruispuntbelasting Henk Sneevlietweg (S107)

Uit de analyse komt naar voren dat de aangepaste VRI-regeling op het kruispunt Henk Sneevlietweg met Johan
Huizingalaan het verkeer onvoldoende kan afwikkelen. De cyclustijd voor de avondspits is 103 seconden en
voldoet niet aan de eisen van de gemeente. De cyclustijd in de ochtendspits is 83 seconden. Verder is de
verzadigingsgraad > 0,9, waardoor er weinig regelruimte overblijft voor wensen. Daarnaast liggen de gemiddelde
wachttijden voor de signaalgroep vijf aan de hoge kant. De gemiddelde wachttijden voor de fietsers en
voetgangers zijn circa 37 seconden en voldoen net aan de eisen. Vervolgens zijn de benodigde opstelvakken
inzichtelijk gemaakt met de COCON berekening. De huidige opstelvakken zijn met de benodigde lengtes
vergeleken (tabel 3.3.4). De huidige opstelvakken zijn te kort, waardoor er blokkades ontstaan. De opstelvakken
voor het afslaand verkeer zijn op de Henk Sneevlietweg en op de Johan Huizingalaan te kort. Hierdoor is er een
mogelijkheid dat het afslaand verkeer de andere richting belemmert.
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Tabel 3.3.47Opstelvaklengtes VRI-kruispunt 951 Henk Sneevlietweg – Johan Huizingalaan
Signaalgroep
01

Verkeersbeweging
Henk Sneevlietweg- rechtsaf

Benodigde
lengte OS
114

Voldoet?

03

Henk Sneevlietweg - linksaf 1

78

ja

48

03

Henk Sneevlietweg - linksaf 2

78

nee

48

ja

04

Johan Huizingalaan zuid - rechtsaf

132

nee

144

nee

05

Johan Huizingalaan zuid - rechtdoor 1

78

nee

120

nee

05

Johan Huizingalaan zuid - rechtdoor 2

78

ja

108

ja

11

Johan Huizingalaan noord rechtdoor1

54

ja

18

ja

11

Johan Huizingalaan noord rechtdoor2

54

ja

18

ja

12

Johan Huizingalaan noord - linksaf

126

nee

150

nee

nee

Benodigde
lengte AS
144

Voldoet?
nee
ja

Pieter Calandlaan vanaf Baden Powellweg richting Johan Huizingalaan
De Pieter Calandlaan is een weg, die de woonwijken met de S106 en S107 ontsluit. Deze weg valt niet onder het
plusnet van de gemeente en is een ondersteunende weg voor een optimale doorstroming. De Pieter Calandlaan
tussen Baden Powellweg en Meer en Vaart bestaat uit twee rijbanen met één rijstrook (2x1). De rijbanen zijn
gescheiden door een trambaan. De weg is aan beide kanten voorzien van een vrijliggend éénrichtingsfietspad.
De twee kruispunten ter hoogte van de Meer & Vaart en Louis Davidsstraat worden door
verkeersregelinstallaties geregeld. De Pieter Calandlaan voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig
inrichting. Voor de meeste basiskenmerken voldoet deze weg aan de ideale indeling. Daarom zal de inrichting
van de wegen geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.
In het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt welk verkeer er op de Pieter Calandlaan rijdt. Uit deze analyse komt
naar voren dat ongeveer 75% verkeer bestemmingsverkeer en 20% sluipverkeer is komend vanaf Ookmeerweg
via Osdorperban Hoekenes, Tussen Meer en Wolbrantskerkweg. De oorzaak van dit sluipverkeer is dat de Meer
en Vaart een éénrichtingsweg is geworden. Het verkeer kan vanaf de Ookmeerweg niet meer naar Pieter
Calandlaan en Cornelis Lelylaan rijden. De overige 5% is het doorgaand verkeer komend vanaf de Rijksweg A9,
die richting Rijksweg A10 rijdt om de files op de Rijkswegen te vermijden (zie Bijlage VII).
In de ochtendspits ontstaan er op de zuidelijke baan van Pieter Calandlaan vertragingen (afbeelding 3.3.4). Het
gaat om het deeltraject tussen Wolbrantskerkweg en Meer en Vaart. De vertraging is vanaf het kruispunt Meer
en Vaart terug naar Wolbrantskerkweg. Na het kruispunt lost de vertraging weer op.

Figuur 3.3.415 Wegvak en kruispuntbelasting Pieter Calandlaan
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Uit het verkeersmodel en de COCON berekening komt naar voren dat de kruispunten Pieter Calandlaan, Louis
Davidsstraat en Meer & Vaart met de huidige verkeersregeling het verkeer in het prognosejaar 2040 niet kunnen
afwikkelen. De kruispunten hebben een belasting van > 0,90. Dit houdt in dat de regeling geen ruimte heeft om
het verkeer op het kruispunt goed af te wikkelen. Tevens is in COCON onderzocht of met een aangepaste VRI
het verkeer voldoende afgewikkeld kan worden (zie Bijlage VIII). Uit de analyse komt naar voren dat de
aangepaste VRI-regeling het verkeer voldoende kan afwikkelen. De cyclustijden zijn voor de ochtend- en
avondspits lager dan 100 seconden en voldoen aan de eisen van de gemeente. Daarnaast is de verzadigingsgraad
< 0,9, waardoor er regelruimte overblijft voor wensen. Tenslotte voldoen ook de gemiddelde wachttijden aan
de voorwaarden. De gemiddelde wachttijd voor het openbaar vervoer is < 25 seconden. De gemiddelde
wachttijd voor het langzaam verkeer is < 45 seconden. Ook zijn de benodigde opstelvakken inzichtelijk gemaakt
en vervolgens met de huidige lengtes vergeleken (tabel 3.3.5).
Tabel 3.3.58Opstelvaklengtes VRI-kruispunt 956 Pieter Calandlaan – Meer en Vaart – Louis Davidsstraat
Signaalgroep
02
04
05
08
08
50
52

Verkeersbeweging
P. Calandlaan Oost - rechtdoor en
rechtsaf
Louis Davidsstraat - rechtsaf
Louis Davidsstraat - rechtdoor en
linksaf
P. Calandlaan West – rechtdoor en
linksaf (1)
P. Calandlaan West – rechtdoor en
linksaf (2)
Meer en Vaart – rechtsaf
Meer en Vaart – linksaf

Benodigde
lengte OS

Voldoet?

Benodigde
lengte AS

Voldoet?

72

nee

96

nee

54

nee

28

ja

30

ja

48

nee

54

nee

42

nee

78

nee

96

nee

12
12

ja
ja

12
12

ja
ja

Met de huidige inrichting van het kruispunt zullen er in 2040 blokkades ontstaan. De opstelvakken op de Pieter
Calandlaan en Louis Davidsstraat zijn voor zowel het afslaand als rechtdoorgaand verkeer te kort. Hierdoor zal
het verkeer van de andere richting worden belemmerd en ontstaan er vertragingen met terugslag. De grootste
vertraging zal op de Pieter Calandlaan plaatsvinden.
Burgemeester Röellstraat (S105) vanaf Slotermeerlaan richting Rijksweg A10
De Burgemeester Röellstraat ontsluit de wijken Slotervaart en Geuzenveld met de Rijksweg A10. Deze weg loopt
van het Lambertus Zijlplein in oostelijke richting naar metrostation Jan van Galenstraat, waar de straat overgaat
in de Jan van Galenstraat. De Burgemeester Röellstraat heeft over het gehele traject verschillende wegvak- en
kruispunt indelingen. Deze weg bestaat vanaf de rotonde Slotermeerlaan tot aan het metrostation Jan van
Galenstraat uit twee rijbanen met één rijstrook (2x1). Vervolgens zijn beide rijrichtingen tot aan de Rijksweg A10
voorzien van twee rijstroken (2x2). De kruispunten in dit traject worden als volgt geregeld. Halverwege het
traject is het kruispunt met de Burgemeester Rendorpstraat voorzien van een verkeersregeling. Vervolgens is er
aan de westzijde een rotonde aanwezig, die het verkeer voor de Slotermeerlaan en de Burgemeester Röellstraat
regelt. Langs de rijbaan ligt een gescheiden fietspad, dat deel uitmaakt van het plus fietsroutenetwerk en
daarmede het centrum met de woonwijken verbindt. Deze weg is ook voorzien van een trambaan, waar tramlijn
13 rijdt. Tenslotte voldoet de Burgemeester Röellstraat aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting en
voldoet de straat volledig aan de ideale indeling. Daarom zal de inrichting van de wegen geen negatieve invloed
hebben op de verkeersveiligheid.
In de ochtendspits ontstaan op de Burgemeester Röellstraat vanaf de rotonde Slotermeerlaan tot het kruispunt
met Burgemeester Rendorpstraat vertragingen (figuur 3.3.5). De vertraging wordt na het kruispunt richting de
Rijksweg A10 opgelost, doordat de rijbaan van 2x1 naar 2x2 rijstroken verbreedt. Dit houdt in dat de
wegcapaciteit na het kruispunt verdubbelt, waardoor het verkeer beter doorstroomt.
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Figuur 3.3.516 Wegvak en kruispuntbelasting Burgemeester Röellstraat (S105)

In het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt welk verkeer er op de Burgemeester Röellstraat rijdt. Deze analyse
is alleen voor de ochtendspitsperiode uitgevoerd. Hierbij komt naar voren dat ongeveer 95%
bestemmingsverkeer en het overige doorgaand verkeer is dat de vertraging op de Rijksweg ontwijkt.
Uit het verkeersmodel en de COCON berekening komt naar voren dat het kruispunt Burgemeester Rendorpstraat
met de huidige verkeersregeling het verkeer in 2040 onvoldoende kan afwikkelen. Tevens is in COCON
vastgesteld dat een aangepaste VRI-regeling op het kruispunt het verkeer voldoende kan afwikkelen. De
cyclustijd voor de ochtendspitsperiode is 66 seconden en voor de avondspitsperiode 59 seconden. Daarnaast is
de verzadigingsgraad < 0,9, waardoor er voldoende regelruimte overblijft. Ook voldoen de gemiddelde
wachttijden aan de voorwaarden. De gemiddelde wachttijd is voor het openbaar vervoer < 25 seconden en voor
het langzaam verkeer < 45 seconden. Tenslotte zijn de benodigde opstelvakken inzichtelijk gemaakt en met de
huidige opstelvakken vergeleken (tabel 3.3.6).
Tabel 3.3.69Opstelvaklengtes VRI-kruispunt 964 Burg. Röellstraat - Burg. Rendorpstraat
Signaalgroep
02
02
03
05
05
08
08
09
11
12

Verkeersbeweging

Benodigde
lengte OS

Burg. Röellstraat oost - rechtdoor en
rechtsaf
Burg. Röellstraat oost - rechtdoor
Burg. Röellstraat oost - linksaf
Burg. Rendorpstraat zuid - rechtsaf
Burg. Rendorpstraat zuid - linksaf en
rechtdoor
Burg. Röellstraat – rechtdoor en
rechtsaf
Burg. Röellstraat - rechtdoor
Burg. Röellstraat - linksaf
Burg. Rendorpstraat noord rechtsaf
en rechtdoor
Burg. Rendorpstraat noord - linksaf

Voldoet?

Benodigde
lengte AS

Voldoet?

48

ja

96

ja

48
12
18

ja
ja
Ja

84
12
12

ja
ja
ja

66

nee

60

nee

114

nee

84

nee

114
12

ja
ja

84
12

ja
ja

24

ja

24

ja

24

nee

24

nee

Zowel in de ochtend- als de avondspits is het opstelvak voor signaalgroep vijf op de Burgemeester Röellstraat
onvoldoende lang, waardoor er blokkades ontstaan. Ook zijn de opstelvakken op de Burgemeester
Rendorpstraat te kort. Dit heeft echter geen negatief effect op de verkeersdoorstroming van het plusnet.
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Conclusie knelpunt analyse

Voor de gebiedsontsluitingswegen plusnet zijn voor de verkeerveiligheid en doorstroming analyses uitgevoerd.
De resultaten laten zien dat de wegen voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Daarom heeft
de inrichting van de wegen geen negatief effect op de verkeersveiligheid. Vervolgens zijn uit de analyse vijf
knelpuntlocaties voor de doorstroming vastgesteld. Deze knelpunten zijn verder onderzocht om de oorzaken en
ernst inzichtelijk te maken. De resultaten van deze analyse zijn in tabel 3.4.1 verder uitgewerkt.
Tabel 3.4.110Resultaten van de knelpunt analyse
Amsterdamse Baan
Eisen

Plesmanlaan /

Henk Sneevlietweg

Burgemeester
Röellstraat

Pieter Calandlaan

Baden Powellweg

Duurzaam Veilig
principe

Voldoet voor een
groot deel aan de
ideale indeling.

Voldoet volledig
aan de ideale
indeling.

Voldoet voor een
groot deel aan de
ideale indeling.

Voldoet volledig
aan de ideale
indeling.

Voldoet voor een
groot deel aan de
ideale indeling.

I/C waarde

De I/C waarden
voor beide rijbanen
zijn > 0,80. In de
ochtendspits is
deze > 1,00 op de
noordbaan.

In de ochtend en
avondspits heeft
een deel van het
traject een I/C
waarde > 0,90 en
de andere > 0,70.

In de ochtendspits
zijn de I/C waarden
voor beide rijbanen
> 0,90. In de
avondspits is de
zuidbaan > 0,70.

Op de zuidbaan is
in de ochtendspits
de I/C waarde 1,00.

Op de zuidbaan is
in de ochtendspits
de I/C waarde
< 0,90.

Cyclustijd

Ochtendspits (Os)
96 seconden en
avondspits (As)
100 seconden.

Ochtendspits en
avondspits tussen
80 en 100
seconden.

Ochtendspits
83 seconden en
avondspits
103 seconden.

Ochtendspits en
avondspits
< 80 seconden.

Ochtendspits en
avondspits
< 80 seconden.

Verzadigingsgraad
kruispunt

Rotonde en het
kruispunt
Ookmeerweg
hebben in Os en As
een belasting van
> 0,90.

De rotonde en de
kruispunten
hebben in Os en As
een belasting van
> 0,90.

De kruispunten met
Johan Huizingalaan
en aansluiting A10
hebben Os en As
een belasting van
> 0,90.

Kruispunt heeft in
de ochtendspits
een belasting van
> 0,90.

Kruispunt heeft in
de ochtendspits
een belasting van
> 0,90.

Wachttijden OV,
fietsers en
voetgangers

De gemiddelde
wachttijden voor
de fietsers en
voetgangers zijn
net onder de 45
seconden.

De gemiddelde
wachttijden voor
de fietsers en
voetgangers zijn
net onder de 45
seconden.

Voor fietsers,
voetgangers rond
37 seconden en
voldoet net aan de
eisen.

Voor fietsers,
voetgangers < 45
seconden en OV
< 25 seconden.

Voor fietsers,
voetgangers < 45
seconden en OV
< 25 seconden.

Gemotoriseerd
verkeer is
> 65 seconden.

Gemotoriseerd
verkeer is
> 65 seconden.

Voldoende
Opstelvak lengtes

Opstelvaklengtes
voor afslaand
verkeer zijn niet
voldoende lang.

Opstelvaklengtes
voor zowel
rechtdoorgaand als
afslaand verkeer
zijn niet voldoende
lang.

Opstelvaklengtes
voor afslaand
verkeer zijn niet
voldoende lang.

Hoofdrichting 5 en
de zijwegen zijn
onvoldoende lang.
De zijwegen
hebben geen
invloed op het
plusnet.

Opstelvaklengtes
voor zowel
rechtdoorgaand als
afslaand verkeer
zijn niet voldoende
lang.

Indeling van het
verkeer

85% bestemmingsverkeer;

40 á 45% verkeer
Badhoevedorp;

90% bestemmingsverkeer;

95% bestemmingsverkeer;

75% bestemmingsverkeer;

10% verkeer
Slotermeer en
Geuzenveld;

5% doorgaand
verkeer A9 en A10;

10% doorgaand
verkeer A4 en A10.

5% doorgaand
verkeer A9 en A10.

20% sluipverkeer;

5% doorgaand
verkeer A9 en A10.

Overige is
bestemmingsverkeer.
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In de ochtend- en avondspitsperiode zullen op de Amsterdamse Baan blokkades plaatsvinden. De huidige
kruispuntvormen en VRI-regeling kunnen het verkeer onvoldoende afwikkelen. Op de Plesmanlaan en
gedeeltelijk Baden Powellweg tussen Pieter Calandlaan tot Plesmanlaan ontstaan in de ochtend- en
avondspitsperiode vertragingen. De vertragingen worden in de ochtendspitsperiode richting Rijksweg A10 en in
de avondspitsperiode aan de andere kant verwacht. De huidige kruispuntvormen en VRI-regeling kunnen het
verkeer onvoldoende afwikkelen. Vervolgens rijdt er ongeveer 40% á 45% verkeer vanaf of richting
Badhoevedorp, waarvan gewenst wordt een andere route via de Rijksweg A9 en provinciale weg N232 te nemen.
Op de Henk Sneevlietweg worden in de ochtendspitsperiode voor beide richtingen vertragingen gesignaleerd.
De huidige kruispuntvorm en de VRI-regeling kunnen het verkeer onvoldoende afwikkelen. Ook speelt de
voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het metrostation en de rijbaanversmalling een belangrijke rol. In de
ochtendspits zullen op de zuidelijke baan van de Pieter Calandlaan tussen Wolbrantskerkweg en Meer en Vaart
vertragingen plaatsvinden. De huidige kruispuntvormen en VRI-regeling kunnen het verkeer niet voldoende
afwikkelen. Vervolgens rijdt er ongeveer 20% sluipverkeer komend vanaf Ookmeerweg via Osdorperban,
Hoekenes, Tussen Meer en Wolbrantskerkweg. Tenslotte worden er in de ochtendspits op de Burgemeester
Röellstraat vanaf de rotonde Slotermeerlaan tot het kruispunt met Burgemeester Rendorpstraat vertragingen
gesignaleerd. De huidige kruispuntvormen en VRI-regeling kunnen het verkeer onvoldoende afwikkelen.
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4. OPLOSSINGSRICHTINGEN EN VARIANTEN
Om de knelpunten op te lossen zijn in dit hoofdstuk de oplossingsrichtingen en de varianten uitgewerkt. De
mogelijke oplossingsrichtingen bestaan uit verkeerskundige of infrastructurele maatregelen. In dit onderzoek
zijn de oplossingsvarianten verkeerskundig bepaald. Verder is er geen rekening gehouden met de kosten van de
oplossingsvarianten. Voor sommige knelpuntlocaties zijn meerdere ingrepen nodig om deze op te lossen. In dit
onderzoek is allereerst naar verkeerskundige oplossingsrichtingen gekeken. Als met de huidige kruispuntvormen
of rijbaanprofielen onvoldoende effecten worden behaald, wordt er vervolgens gekeken of met kleine
aanpassingen voldoende effect wordt behaald. Voorbeelden van kleine ingrepen zijn aanpassen van de
markering of een verkeersregelinstallatie. Indien met kleine ingrepen nog niet voldoende effecten worden
behaald, wordt er naar grotere ingrepen gekeken, totdat de benodigde effecten worden behaald. Om een keuze
te maken welke oplossing het meest effect heeft, zijn de beoordelingscriteria gebruikt, benoemd in hoofdstuk
twee.
Oplossingsrichtingen kunnen op drie niveaus worden ingezet. Het gaat hier om het lokale niveau, trajectniveau
en netwerkniveau (van Kooten, Adams & Zijp, 2018). Naast deze drie niveaus zijn er ook pijlers, die ingezet
kunnen worden om het gewenste effect op het netwerk te bereiken. Het gaat om de gewenste effecten: nieuwe
route gericht op een gelijkmatige verdeling over het netwerk, optimaliseren van de doorstroming op het
primaire netwerk, voorkomen van blokkades op het primaire netwerk en beheersen van de instroom naar het
primaire netwerk.
Deze aanzet vormt op hoofdlijnen het uniforme vertrekpunt voor het uitwerken van de oplossingsrichtingen.
Het opschalen van lokaal naar traject, van traject naar deelnetwerk en uiteindelijk van deelnetwerk naar netwerk
is de volgorde van de aanpak. Hieronder worden enkele oplossingsrichtingen per niveau en pijler aangegeven
(van Kooten, Adams & Zijp, 2018):
Nieuwe route gericht op een gelijkmatige verdeling over het netwerk:
Breed informeren over routes via het primaire netwerk.
Adviseren om gebruik te maken van alternatieve routes.
- Dringender sturen naar alternatieve routes waardoor belangrijke schakels in het netwerk ontlast worden.
Optimaliseren doorstroming op primaire netwerk:
Doorstroming op wegen van het primaire netwerk optimaliseren door capaciteit op primair netwerk te
verhogen.
Doorstroming op wegen van het primaire netwerk optimaliseren. Naarmate de verkeersruimte schaarser
wordt, wordt dit geregeld volgens de prioriteitenkaart.
- Minimaliseren wachttijd op wegen met een groot belang door afstemming tussen de regelpunten.
Voorkomen van blokkades op het primaire netwerk:
Faciliteren uitstroom op primaire wegen.
Beperken instroom vanaf de zijrichtingen op een traject.
- Beheersen wachtrijen op een traject door de wachtrijen over het traject te verdelen.
Beheersen van de instroom naar het primaire netwerk:
Lokaal optimaliseren naar functie van de weg.
- Onderhandelen tussen trajecten op basis van het belang van kruisende primaire wegen en aansluitende
trajecten.
- Instroom naar een traject of (deel)netwerk beheersen als het traject een kritische grens bereikt en/of het
netwerkoptimum is bereikt.
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Amsterdamse Baan S106 tussen Ookmeerweg en Rijksweg A9

Om de knelpunten op de Amsterdamse Baan en Ookmeerweg op te lossen is er eerst naar oplossingsrichtingen
gekeken. Vervolgens zijn de bijhorende oplossingsvarianten met de ingrepen bepaald. De varianten beginnen
met kleine ingrepen en worden steeds groter, totdat de benodigde effecten worden behaald. Verder wordt er
niet naar grotere maatregelen gekeken als de oplossingsvarianten voldoende effecten opleveren. In bijlage IX
zijn de oplossingsrichtingen en varianten verder uitgewerkt.
Uitstroom bevorderen - kruispunt Ookmeerweg / De Alpen
Om de uitstroom op dit kruispunt te vergroten zijn vier varianten uitgewerkt. In de eerste oplossingsvariant is
alleen de verkeersregeling van het kruispunt Ookmeerweg met De Alpen aangepast, waarbij het verkeer meer
groentijd krijgt. De huidige kruispuntvorm is in deze variant behouden. Met deze maatregel wordt de uitstroom
vergroot, waardoor meer verkeer in een bepaalde periode het traject kan uitrijden. In de tweede variant worden
de kruispuntvorm en de verkeersregeling aangepast. De kritische signaalgroepen één, zeven en negen krijgen
een extra opstelvak. Daarnaast worden de opstelvakken volgens de COCON berekening verlengd. Met deze
variant krijgt de verkeersregeling meer regelruimte en worden de cyclustijd en wachttijden korter. Daarnaast
worden door voldoende opstelvakken de blokkades voor de andere richtingen voorkomen. In de derde variant
is voor het verkeer vanaf de Amsterdamse Baan richting De Alpen een vrije rechtsaffer toegepast. Het verkeer
komt niet meer in de kruispuntregeling en kan zonder te wachten naar De Alpen doorrijden. Tenslotte is er een
laatste variant bepaald, waarbij het langzaam verkeer uit de verkeersregeling is weggehaald. Door
tunnelconstructies kan het langzaam verkeer veiliger hun weg vervolgen. De ingrepen van de tweede variant
zijn ook in deze variant van toepassing.
Uitstroom bevorderen – rotonde Amsterdamse Baan
Om de verkeersuitstroom richting de Rijksweg A9 te vergroten, zijn twee oplossingsvarianten voor de huidige
rotonde uitgewerkt. Allereerst is er om het verkeer beter te laten doorstromen een rotonde uitgewerkt. Met de
Meerstrooksrotonde Verkenner tool komt de eirotonde als beste vorm naar voren. Als tweede variant is er een
vierarmig kruispunt met een verkeersregelinstallatie (VRI) uitgewerkt. Een VRI kruispunt is een goede oplossing
om het verkeer aan te sturen. Hiermee kan de uitstroom van het verkeer beïnvloed en vergroot worden.
Instroom beperken
Ondersteunend aan de uitstroom vergrotende ingrepen, zullen ook instroom beperkende ingrepen worden
gedaan. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt. De eerste oplossingsvariant is het inzetten van Dynamische
Route Informatie Panelen (DRIP). Dit systeem geeft reistijdinformatie aan en is alleen actief als er op de
Amsterdamse Baan een vertraging optreedt. Het verkeer kan bij de keuzepunten ter hoogte van de afritten op
de Rijksweg A9 een alternatieve route kiezen. De alternatieve routes lopen via N200 en knooppunt De Meern
(A4/A10). De DRIP’s geven geen reistijdinformatie aan als er files op de alternatieve routes zijn. Het is niet
gewenst om het verkeer via de Amsterdamse Baan te laten rijden. De tweede variant is het toepassen van file
detectielussen. Met detectielussen kan de verkeersregelinstallatie zich aanpassen, waarbij de instroom van het
doorgaand verkeer beperkt wordt. Het verkeer van de zijwegen krijgt meer groentijd, waardoor de cyclustijd
van de regeling langer wordt. Het doorgaand verkeer krijgt even lang groentijd, waardoor er naar rato minder
verkeer in een bepaalde tijdsperiode de rijbaan oprijdt. Deze ingreep zorgt ervoor dat de blokkade wordt
voorkomen en de vertraging verdeeld wordt over een langer traject.
Uitstroom van de rijbaan bevorderen voor beide rijrichtingen
Tenslotte is er een oplossingsvariant uitgewerkt om de capaciteit van het gehele traject te verdubbelen. De
rijbanen worden verbreed naar twee rijstroken per rijrichting. Een capaciteit verhogende maatregel zorgt ervoor
dat de verkeersdoorstroming wordt vergroot. Hiermee vervallen de locaties waar het verkeer moet ritsen. Deze
bijzondere manoeuvre veroorzaakt veel verkeershinder.
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Keuze oplossingsvariant
Voor het kruispunt Ookmeerweg met De Alpen is variant vier de beste oplossing (figuur 4.1.1). Met de huidige
kruispuntvorm wordt onvoldoende effect behaald. Daarnaast wordt er onvoldoende effect behaald met alleen
het realiseren van extra opstelvakken. De vierde variant is de meest effectieve oplossing. Deze heeft de laagste
cyclustijd, gemiddelde wachttijd en kruispuntverzadigingsgraad. Ook wordt met deze variant de
verkeersveiligheid beter, omdat de voetgangers en fietsers via een tunnelconstructie hun weg vervolgen en niet
meer in de kruispuntregeling vallen.

Figuur 4.1.117Oplossingsvariant 4 kruispunt Ookmeerweg – De Alpen

Voor de rotonde Amsterdamse Baan is de tweede variant de meest effectieve oplossing (figuur 4.1.2). Met een
VRI geregeld kruispunt kan het verkeer beter aangestuurd worden. Wanneer er vertragingen zijn, kunnen de
groentijden verhoogd worden. Met deze vorm is er meer regelruimte om het verkeer goed af te wikkelen.
Daarentegen is een rotonde een starre verkeersdoorstroming en valt er niets te regelen. Tevens is het VRI
kruispunt een goede oplossing voor de verkeersveiligheid. Op het kruispunt zijn geen oversteekplaatsen voor de
fietsers en voetgangers en vallen ze niet onder de VRI regeling.

Figuur 4.1.218Oplossingsvariant 2 VRI kruispunt Amsterdamse Baan
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Aanvullend op de kruipunt-ingrepen is variant C de beste oplossing om de doorstroming op de rijbaan te
optimaliseren. De capaciteit van de rijbaan is onvoldoende om het verkeer goed door te laten stromen.
Vervolgens wordt met het inzetten van Dynamische Route Informatiepanelen en een file detectie een
verbetering van < 10% verwacht en dat is onvoldoende effectief. De kans op een vertraging blijft aanwezig. Met
variant C wordt de rijbaan verbreed naar twee rijstroken per rijrichting. Hiermee wordt de wegcapaciteit
verdubbeld en kan de rijbaan het verkeer goed afwikkelen. Met deze variant verlaagt de I/C-waarde naar 0,40 á
0,44, waardoor de kans op vertraging nihil is.

4.2.

Deeltraject Baden Powellweg en Plesmanlaan S107

Voor de knelpunten in dit traject zijn de rijbanen Plesmanlaan en Baden Powellweg onderzocht. Tevens zijn de
VRI geregelde kruispunten met Pieter Calandlaan en Laan van Vlaanderen onderzocht. Als laatste is de huidige
rotonde Plesmanlaan met de Baden Powellweg geanalyseerd. Om de knelpunten op te lossen zijn diverse
oplossingsrichtingen bepaald. Allereerst zijn uitstroom vergrotende oplossingsrichtingen bepaald. Vervolgens
zijn instroom beperkende maatregelen onderzocht. De oplossingsvarianten zijn van kleine naar grote ingrepen
uitgewerkt. Er worden geen grotere ingrepen onderzocht, als door de uitgewerkte oplossingen de benodigde
effecten worden behaald. In bijlage IX zijn de oplossingsrichtingen met de varianten uitgewerkt.
Kruispunt Baden Powellweg / Pieter Calandlaan
Om bij het kruispunt invloed te hebben op de verkeersdoorstroming zijn er twee varianten onderzocht. In de
eerste variant is de kruispuntvorm gehandhaafd. Vervolgens is in deze variant alleen de verkeersregelinstallatie
(VRI) aangepast om meer regelruimte te krijgen. De uitstroom op de Baden Powellweg wordt vergroot om meer
groentijd aan dit verkeer te geven. In de tweede variant krijgt het verkeer komend vanaf de Plesmanlaan een
tweede rijstrook om rechtdoor te kunnen rijden. Hierdoor wordt de uitrijcapaciteit op de Baden Powellweg
verdubbeld. Daarnaast worden de twee opstelvakken voor het links afslaand verkeer richting De Alpen verlengd.
Hiermee worden de blokkades voor het verkeer van de andere richting voorkomen.
Rotonde Plesmanlaan / Baden Powellweg
Deze rotonde is een belangrijk kruispunt, omdat deze in drie richtingen druk bereden wordt. Tevens is dit een
belangrijke aansluiting tussen Badhoevedorp, Osdorp, Nieuw-Sloten en Rijksweg A10. Om de doorstroming te
vergroten, zijn er uitstroom vergrotende ingrepen bepaald. In de eerste variant is er een knierotonde uitgewerkt.
Het verkeer vanaf de Plesmanlaan oost richting de Baden Powellweg krijgt een vrije rechtsaffer. Hierdoor kan
dit verkeer zonder te wachten hun weg vervolgen. Met de Meerstrooksrotonde Verkenner tool is vastgesteld
dat deze vorm het verkeer goed kan afwikkelen. Een nadeel van een rotonde is dat het verkeer niet aangestuurd
kan worden. In variant twee is er een kruispunt met een verkeersregelinstallatie bepaald. Het verkeer van alle
richtingen wordt door deze regeling afgewikkeld. Het verkeer op de Plesmanlaan oost en Baden Powellweg
(plusnet S107) krijgen voor beide richtingen twee rijstroken om meer verkeer af te kunnen wikkelen. In de derde
variant is ook een VRI-kruispunt uitgewerkt. Het verschil met de tweede variant is dat drie richtingen niet in de
regeling meegenomen worden en dat deze een vrije doorgang krijgen. Het gaat om de richtingen: Plesmanlaan
oost richting Baden Powellweg, Baden Powellweg richting Plesmanlaan west en Plesmanlaan west naar oost. De
andere richtingen die in de regeling vallen worden voorzien van twee rijstoken om meer verkeer in dezelfde
tijdsperiode door te laten stromen. Ook vervalt de aansluiting met de Vrije Geer.
Rotonde Plesmanlaan / Laan van Vlaanderen
Dit kruispunt heeft een hoge kruispuntbelasting, waardoor het verkeer onvoldoende afgewikkeld kan worden.
Om de belasting te verminderen moeten er capaciteit verhogende ingrepen worden toegepast. Het gaat om
oplossingsrichtingen om de uitstroom van het verkeer op de Plesmanlaan te vergroten. In de eerste variant is
de kruispuntvorm gehandhaafd en de verkeersregelinstallatie (VRI) aangepast om meer regelruimte te creëren.
In de VRI krijgt het verkeer op de Plesmanlaan meer groentijd om de uitstroom te vergroten. Deze ingreep heeft
invloed op het verkeer op de Laan van Vlaanderen. De wachttijd voor dit verkeer wordt hoger. Echter, de
wachttijden op de Laan van Vlaanderen vallen binnen de voorwaarden.
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In de tweede variant wordt ook de kruispuntvorm aangepast. Het verkeer op de Plesmanlaan krijgt in beide
richtingen twee rijstroken om rechtdoor te kunnen rijden. Hierdoor wordt de uitrijcapaciteit van het verkeer
verdubbeld. Daarnaast worden de opstelvakken voor het afslaand verkeer verlengd. Zo krijgen deze
opstelvakken voldoende lengte en worden de blokkades voor het verkeer van de andere richting voorkomen.
Als laatste is er een variant uitgewerkt om het kruispunt aan te passen naar een rotondevorm. De rotonde heeft
echter het nadeel dat de doorstroming van het verkeer niet aangestuurd kan worden.
Rijbaan Plesmanlaan / Baden Powellweg
Tenslotte is er een variant uitgewerkt om de capaciteit van het gehele traject te vergroten. In deze variant
worden de rijbanen verbreed naar twee rijstroken per rijrichting. De rijbaanverbreding zorgt ervoor dat de
doorstroming in de rijbanen vergroot wordt. Door de rijbaancapaciteit te vergroten, halveert de rijbaanbelasting
en kan het verkeer beter afgewikkeld worden. Deze maatregel heeft ook gevolgen voor de kruispunten, omdat
er meer verkeer in een bepaalde tijdsperiode zal rijden. Daarom zal rijbaanverbreding in combinatie met
ingrepen voor de kruispunten toegepast moeten worden.
Keuze oplossingsvariant
Voor het kruispunt Baden Powellweg met Pieter Calandlaan is variant twee de beste oplossing om de
verkeersuitstroom te vergroten (Figuur 4.2.1). Deze variant heeft een lagere cyclustijd, gemiddelde wachttijd en
kruispuntverzadigingsgraad dan de eerste variant. Tevens wordt met het aanpassen van de verkeersregeling
onvoldoende effect behaald. Hierdoor krijgt het rechtdoorgaand verkeer op de Baden Powellweg een extra
rijstrook om meer verkeer in dezelfde tijdsperiode af te wikkelen. Daarnaast worden de opstelvakken voor het
afslaand verkeer vergroot om blokkades voor de andere richtingen te voorkomen. Tenslotte heeft deze variant
geen negatieve effecten op de verkeersveiligheid van de weggebruikers.

Figuur 4.2.119Oplossingsvariant 2 kruispunt Baden Powellweg – Pieter Calandlaan

Voor de rotonde Plesmanlaan met de Baden Powellweg is de derde variant het realiseren van een
verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt de meest effectieve oplossing (figuur 4.2.2). Met een VRI-kruispunt kan
het verkeer beter aangestuurd worden. Een rotonde heeft een starre verkeersdoorstroming en er valt niets te
regelen. Wanneer er vertragingen zijn, kan de verkeersuitstroom worden vergroot door de groentijd te
verlengen.
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Daarnaast door het realiseren van rijrichtingen met een vrije doorgang kan het verkeer hier ongehinderd
doorrijden. Ook wordt de kruispuntbelasting hierdoor lager, omdat minder richtingen in de VRI regeling vallen.
Tevens wordt met deze kruispuntvorm de verkeersveiligheid verbeterd. Op het kruispunt zijn minder
oversteekplaatsen voor de fietsers en voetgangers aanwezig. Daarnaast zijn er minder conflictpunten, omdat de
aansluiting Vrije Geer vervalt.

Figuur 4.2.220Oplossingsvariant 3 kruispunt Plesmanlaan - Baden Powellweg

Voor het kruispunt Plesmanlaan met Laan van Vlaanderen is de tweede variant de beste oplossing (figuur 4.2.3).
In deze variant is de kruispuntvorm aangepast, waarbij het rechtdoorgaand verkeer aan beide kanten van de
Plesmanlaan twee rijstroken krijgen. Met deze vorm kan er meer verkeer binnen dezelfde tijdsperiode het
kruispunt passeren. Deze variant heeft een lagere cyclustijd, gemiddelde wachttijd en
kruispuntverzadigingsgraad dan de eerste variant. Tevens kan met een VRI het verkeer beter aangestuurd
worden wanneer er vertragingen plaatsvinden door meer groentijd te geven Daarnaast worden de opstelvakken
voor het afslaand verkeer verlengd om blokkades voor de andere richtingen te voorkomen. Vergeleken met het
VRI-kruispunt is een rotonde een starre verkeersdoorstroming en valt er niets te regelen. Tenslotte heeft deze
oplossingsvariant geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid. De situatie voor de oversteekplaatsen voor
de fietsers en voetgangers blijven ongewijzigd, behalve dat de oversteekplaatsen op de Plesmanlaan langer
worden.
Aanvullend op de vorige ingrepen op de kruispunten zorgt variant A voor een optimalisatie van de doorstroming
in de rijbanen. De capaciteit van de rijbanen is onvoldoende om het verkeer af te kunnen wikkelen. De kans op
een vertraging is groot. Met de variant A worden de rijbanen verbreed naar twee rijstroken per rijrichting.
Hiermee wordt de wegcapaciteit verdubbeld en kunnen de rijbanen het verkeer goed door laten stromen. Met
deze variant verlaagt de I/C-waarde naar 0,38 á 0,39, waardoor de kans op vertraging klein is.
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Figuur 4.2.321Oplossingsvariant 2 kruispunt Plesmanlaan – Laan van Vlaanderen

4.3.

Henk Sneevlietweg S107 tussen Johan Huizingalaan en Rijksweg A10

In de ochtendspitsperiode zullen er in beide richtingen van de Henk Sneevlietweg vertragingen plaatsvinden. De
kruispunten hebben ook onvoldoende opstelvaklengte, waardoor de kans groot is dat op de kruispunten
blokkades ontstaan. Er zijn maatregelen nodig om de vertragingen en blokkades te voorkomen. Om de
maatregelen vast te stellen, zijn oplossingsrichtingen bepaald. Allereerst zijn er ingrepen bepaald om de
uitstroom van het verkeer te vergroten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de rijbaan- en kruispuntcapaciteit
vergroot worden. Daarnaast zijn ook ingrepen bepaald om de instroom van het verkeer te beperken. Hierdoor
rijdt er minder verkeer tegelijkertijd op de Henk Sneevlietweg en wordt er meer ruimte gecreëerd. Tenslotte zijn
er niet naar grotere maatregelen gekeken dan de oplossingsvarianten hieronder, omdat deze voldoende effect
opleveren.
Uitstroom bevorderen Henk Sneevlietweg / Johan Huizingalaan
Om de verkeersuitstroom op het kruispunt te vergroten zijn er enkele oplossingsvarianten bepaald. Allereerst is
het effect van de variant met de kleinste aanpassing geanalyseerd. Als de kleine aanpassing niet voldoende
resultaat oplevert, worden vervolgens de oplossingsvarianten met grotere maatregelen geanalyseerd. In de
eerste variant is alleen de regeling van de verkeersregelinstallatie (VRI) aangepast om meer regelruimte te
krijgen. De huidige kruispuntvorm is in deze variant gehandhaafd. Door meer groentijd te geven aan het verkeer
om de Henk Sneevlietweg uit te rijden, wordt de uitstroom voor de noordelijke rijbaan vergroot. In de tweede
variant wordt ook het kruispunt aangepast. Het rechtsafslaand verkeer naar de Johan Huizingalaan noord krijgt
een extra opstelvak. Hierdoor wordt de uitstroom voor deze richting vergroot. In de derde variant worden op
de Johan Huizingalaan extra opstelvakken voor het afslaand verkeer richting de Henk Sneevlietweg toegepast.
Hierdoor kan er meer verkeer afgewikkeld worden naar de Rijksweg A10. Echter, omdat de rijbaan van de Henk
Sneevlietweg uit één rijstrook bestaat, kan deze maatregel alleen met de rijbaanverbreding variant C toegepast
worden. Deze combinatie van ingrepen zorgt ervoor dat er meer verkeer beter afgewikkeld kan worden.
Uitstroom bevorderen Henk Sneevlietweg / Aansluiting A10
Voor het kruispunt met de aansluiting Rijksweg A10 is er een oplossingsvariant bepaald, waarbij de capaciteit
van dit kruispunt wordt vergroot. Aan de kant van de Henk Sneevlietweg krijgt elke rijrichting een eigen
opstelvak. Met deze aanpassing wordt ervoor gezorgd dat de verkeersuitstroom vergroot. Daarnaast wordt de
kans op blokkade op het kruispunt verkleind. Tenslotte krijgt het rechtsafslaand verkeer een vrije doorgang,
omdat dit verkeer geen conflict heeft met ander verkeer.
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Instroom beperken / verkeer verdelen over het netwerk
Naast de uitstroom vergrotende ingrepen kunnen ook instroom beperkende ingrepen worden genomen (variant
A). Het verkeer wordt beter over het netwerk verdeeld om de doorstroming te optimaliseren. Dit door het
inzetten van Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP). Dit systeem geeft reistijdinformatie aan en is alleen
actief als er een vertraging optreedt. Het verkeer komend vanaf de bedrijventerreinen kan ter hoogte van het
keuzepunt een alternatieve route kiezen. De geschikte alternatieve route is de aansluiting A4 ter hoogte van de
Oude Haagseweg.
Uitstroom van de rijbaan bevorderen voor beide rijrichtingen
Tenslotte zijn er twee oplossingsvarianten uitgewerkt om de capaciteit van het gehele traject te vergroten. In
variant C worden de rijbanen van de Henk Sneevlietweg verbreed naar twee rijstroken per rijrichting. Een
capaciteit verhogende maatregel zorgt ervoor dat de verkeersuitstroom wordt vergroot. Hierdoor halveert de
rijbaanbelasting en kan het verkeer beter afgewikkeld worden. Vervolgens is variant B uitgewerkt, waarbij de
voetgangers oversteekplaats ter hoogte van het metrostation komt te vervallen. Deze oversteekplaats wordt
alleen door voetgangers gebruikt, die vanaf het metrostation het bedrijventerrein willen bereiken. De gemeente
heeft voor deze aanpassing al een onderzoek uitgevoerd (Kaptein, 2021). Door de oversteekplaats te laten
vervallen wordt de verkeershinder minder.
Keuze oplossingsvariant
Om de verkeersuitstroom te vergroten is variant drie de meest effectieve oplossing voor het kruispunt met de
Johan Huizingalaan (figuur 4.3.1). Door een extra opstelvak voor het afslaand verkeer te realiseren, kan meer
verkeer in een bepaalde tijd het kruispunt afrijden. Deze variant heeft de laagste cyclustijd, gemiddelde
wachttijd en kruispuntverzadigingsgraad. Ook zijn de opstelvakken voldoende lang en is de kans op blokkade
klein. Echter, in deze variant wordt de verkeersinstroom van de zuidelijke rijbaan ook vergroot. Daarom moet
deze ingreep in combinatie met een verbreding van de rijbaan worden gerealiseerd.

Figuur 4.3.122Oplossingsvariant 3 kruispunt Henk Sneevlietweg – Johan Huizingalaan

De tweede oplossingsvariant is voor de aansluiting met de Rijksweg A10 de meest effectieve oplossing om de
verkeersuitstroom te vergroten (figuur 4.3.2). Alle rijrichtingen krijgen op het kruispunt een eigen opstelvak.
Daarom heeft deze variant de laagste cyclustijd, gemiddelde wachttijd en kruispuntverzadigingsgraad. Met
alleen het aanpassen van de verkeersregeling wordt er onvoldoende effect behaald.
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Figuur 4.3.223Oplossingsvariant 2 kruispunt Henk Sneevlietweg – Aansluiting A10

Aanvullend op de maatregelen van de kruispunten zijn de combinatie varianten B en C de beste oplossing om
de verkeersafwikkeling in de rijbaan te optimaliseren. Met het inzetten van Dynamische Route
Informatiepanelen (variant A) wordt onvoldoende resultaat behaald (<5%). De kans op vertragingen blijft
aanwezig. Met de variant C wordt de rijbaan verbreed naar twee rijstroken per rijrichting, waarmee de
wegcapaciteit verdubbeld wordt om het verkeer goed door te laten stromen. Met deze variant is in de beide
spitsperioden de I/C-waarde < 0,60, waardoor de kans op vertraging klein is. Met variant B, het laten vervallen
van de voetgangersoversteekplaats, wordt voorkomen dat de doorstroming halverwege het traject wordt
verstoord. Tevens wordt met variant B de verkeersveiligheid vergroot, omdat de voetgangers en fietsers niet
meer over hoeven te steken om het metrostation te bereiken.

4.4.

Pieter Calandlaan vanaf Baden Powellweg richting Johan Huizingalaan

In de ochtendspits zijn er op de zuidbaan vanaf de Baden Powellweg richting de Meer en Vaart vertragingen
vastgesteld. Om de blokkades op dit traject te voorkomen zijn varianten bepaald, waarbij de uitstroom van het
verkeer wordt vergroot. Deze varianten zijn capaciteit verhogende ingrepen voor de rijbaan en het kruispunt.
Daarnaast zijn ook varianten bepaald om het sluipverkeer te beperken. Hierdoor wordt de instroom op de Pieter
Calandlaan beperkt. Vervolgens wordt de verkeersveiligheid op de Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en
Wolbrantskerkweg verhoogd, omdat er minder verkeer zal rijden. In de analyse zijn verder geen grotere
ingrepen onderzocht, omdat de benoemde varianten voldoende effect opleveren. In bijlage IX zijn de
oplossingsrichtingen met de varianten uitgewerkt.
Uitstroom bevorderen
Allereest is er een variant uitgewerkt, waarbij minimale ingrepen benodigd zijn. Bij de eerste variant is de
verkeersregeling aangepast en de huidige kruispuntvorm behouden. Bij de aangepaste verkeersregeling krijgt
het doorgaand verkeer op de Pieter Calandlaan meer groentijd om de uitstroom te bevorderen. Bij de tweede
variant zijn ook de kruispuntvorm en rijbaan aangepast. Het meeste verkeer rijdt richting de Cornelis Lelylaan
en krijgt in deze variant een extra opstelvak. Daarnaast wordt de rijbaan Meer en Vaart richting Cornelis Lelylaan
naar twee rijstroken verbreed. Hierdoor wordt de capaciteit op het kruispunt en de rijbaan vergroot.
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Capaciteit verhogende ingrepen zorgen dat meer verkeer vanaf de Pieter Calandlaan via de Meer en Vaart
richting de Cornelis Lelylaan wordt afgewikkeld. Naast de capaciteit verhogende ingrepen worden ook de
opstelvakken verlengd. Met deze maatregel zal er geen blokkade ontstaan voor het doorgaand verkeer.
Tenslotte is er een variant uitgewerkt, waarbij het gehele traject verbreed wordt naar twee rijstroken. Hierdoor
verdubbelt de wegcapaciteit van het gehele traject en kan het verkeer beter worden afgewikkeld.
Beperken sluipverkeer
Voor het sluipverkeer zijn twee varianten uitgewerkt. De eerste variant is het afwaarderen van de
gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur. Het gaat om de Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en de
Wolbrantskerkweg. Deze wegen hebben de functie om de woonwijken en P voorzieningen voor Osdorpplein
met het plusnetwerk te ontsluiten. Hierdoor is het niet wenselijk om het doorgaand verkeer op deze wegen te
hebben. Vervolgens is in de tweede variant het kruispunt Tussenmeer met de Wolbrantskerkweg aangepast.
Het verkeer kan de trambaan niet meer oversteken. Hierdoor wordt er een knip in de sluiproute gecreëerd en
wordt het doorgaand verkeer dringend aangestuurd een andere route te kiezen.
Instroom beperken
Op het kruispunt Pieter Calandlaan met de Wolbrantskerkweg wordt de instroom voor het doorgaand verkeer
beperkt. Met deze ingreep krijgt het verkeer van de zijwegen meer groentijd. Hierdoor wordt de cyclustijd van
de verkeersregeling vergroot, waardoor er minder verkeer binnen dezelfde tijdsperiode de Pieter Calandlaan
inrijdt waar het knelpunt zich bevindt. Met deze ingreep worden de wachtrijen over een langer traject verdeeld,
waardoor er geen blokkade ontstaat op één punt.
Keuze oplossingsvariant
Om de verkeersuitstroom te bevorderen is variant twee de beste oplossing voor dit knelpunt (figuur 4.4.1). Deze
variant heeft een lagere cyclustijd, gemiddelde wachttijd en kruispuntverzadigingsgraad dan de eerste variant.
Vervolgens hebben de opstelvakken op de Pieter Calandlaan voldoende lengte, waar dit in variant één niet het
geval is. Ook wordt de uitstroom vergroot, doordat de Pieter Calandlaan vanaf de uitritconstructie Professor R.
Casimirstraat en de Meer en Vaart tot het kruispunt met Cornelis Lelylaan verbreed wordt naar twee rijstroken.
Doordat de Pieter Calandlaan niet in het plusnet hoort, is variant drie ‘het gehele traject verbreden naar twee
rijstroken’ niet wenselijk. Door het vergroten van de wegcapaciteit wordt het voor het verkeer aantrekkelijker
om voor deze route te kiezen. Hierdoor zal het verkeer op de Pieter Calandlaan toenemen en dit heeft invloed
op de verkeersveiligheid.

Figuur 4.4.124Oplossingsvariant 2 kruispunt Pieter Calandlaan – Louis Davidsstraat – Meer en Vaart
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Met alleen het vergroten van de uitstroom wordt het knelpunt niet volledig opgelost. Hierdoor wordt ook de
verkeersinstroom beperkt. De verkeersregelinstallatie bij de Wolbrantskerkweg wordt aangepast, waarbij de
zijwegen meer groentijd zullen krijgen. Hierdoor vergroot de cyclustijd van de verkeersregeling en kan er minder
doorgaand verkeer het kruispunt passeren gedurende dezelfde tijdsperiode.

Figuur 4.4.225Oplossingsvariant B voorkomen sluipverkeer

Als laatste wordt het sluipverkeer voorkomen door een knip toe te passen in de sluiproute (figuur 4.4.2). Met
deze variant B wordt de verkeersintensiteit met ongeveer 20% verminderd. Daarnaast verbetert de
verkeersveiligheid op Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en Wolbrantskerkweg, doordat de intensiteit
halveert. Met variant A, het afwaarderen van de wegen, wordt onvoldoende resultaat behaald en is er nog veel
sluipverkeer aanwezig.

4.5.

Burgemeester Röellstraat S105 vanaf Slotermeerlaan Richting Rijksweg A10

In de ochtendspits worden er op de zuidbaan tussen de rotonde en het kruispunt met de Burgemeester
Rendorpstraat vertragingen verwacht. Om het knelpunt voor dit traject op te lossen zijn oplossingsrichtingen en
varianten bepaald. Allereerst worden naar uitstroom vergrotende oplossingsrichtingen gekeken om de
blokkades te voorkomen. Daarnaast zijn ook varianten bepaald om het verkeer beter over het netwerk te
verdelen. In de analyse zijn geen grotere ingrepen onderzocht, omdat de hieronder benoemde varianten
voldoende effect opleveren. In bijlage IX zijn de oplossingsrichtingen met de varianten uitgewerkt.
Uitstroom bevorderen
Ten eerste is er een variant uitgewerkt, waarbij minimale ingrepen benodigd zijn. Bij de eerste variant is de
verkeersregeling aangepast en de huidige kruispuntvorm behouden. Bij de aangepaste verkeersregeling krijgt
het doorgaand verkeer meer groentijd om de uitstroom te bevorderen. Bij variant twee is ook de kruispuntvorm
aangepast. Het rechts afslaand verkeer op de Burgemeester Röellstraat krijgt een apart opstelvak. Daarnaast
wordt ook de verkeersregeling aangepast, waarbij de signaalgroepen één en zeven zijn toegevoegd. Ook
verdwijnen de deelconflicten tussen het rechts afslaand verkeer met de fietsers. Met deze maatregel zal het
afslaand verkeer geen blokkade veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Tenslotte is er een variant uitgewerkt
om ook de capaciteit van de rijbaan te vergroten. De rijbaan wordt in variant B verbreed naar twee rijstroken.
Deze maatregel zorgt ervoor dat de rijbaan binnen dezelfde tijd meer verkeer afwikkelt.
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Nieuwe route gericht op een gelijkmatige verdeling over het netwerk
Het verkeer kan door een rotonde niet aangestuurd worden, waardoor de instroom op de Burgemeester
Röellstraat niet beperkt kan worden. Daarom zijn er maatregelen vastgesteld om het verkeer beter over het
netwerk te verdelen. Het gaat om de variant A, waarbij een Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP) op de
President Allendelaan is toegepast. De DRIP geeft reistijdinformatie aan het verkeer om een routekeuze te
maken. Wanneer er op de Burgemeester Röellstraat vertragingen zijn, kan het verkeer richting de Rijksweg A10
de alternatieve route Burgemeester Vlugtlaan (S104) nemen. Het verwachte effect van deze maatregel is dat
ongeveer 10% van het verkeer het advies van de DRIP zal volgen, waardoor de verkeersintensiteit op de
Burgemeester Röellstraat daalt. Daarentegen stijgt de intensiteit op de Burgemeester Vlugtlaan, waardoor de
kruispunten belast raken.
Keuze oplossingsvariant
Uit de analyse blijkt dat de huidige kruispuntvorm het verkeer onvoldoende kan afwikkelen. Er zijn geen
opstelvakken voor het rechts afslaand verkeer. Door het drukke fietsverkeer en de deelconflicten met de fietsers
worden er vaak lange wachtrijen veroorzaakt door het rechts afslaand verkeer. Hierdoor zal het rechts afslaand
verkeer een obstakel vormen voor het doorgaand verkeer. De tweede kruispuntvariant is de beste oplossing om
de uitstroom voor het verkeer te bevorderen. De cyclustijd is lager dan de huidige verkeersregeling, de
gemiddelde wachttijd wordt minder en de kruispuntverzadigingsgraad is minder dan 90%. Daarnaast zijn bij deze
variant geen deelconflicten meer met de fietsers en dit heeft positieve effecten op de verkeersveiligheid.
Tenslotte zijn de opstelvakken voldoende lang, waardoor kans op blokkades nihil is.
Het knelpunt op de Burgemeester Röellstraat is echter met alleen het bevorderen van de uitstroom niet volledig
opgelost. Hiervoor moet een aanvullende maatregel worden genomen. Met het toepassen van een Dynamisch
Route Informatiepaneel wordt verwacht dat er voldoende effecten worden behaald. Echter, de kans is groot dat
de kruispunten op de alternatieve route Burgemeester Vlugtlaan het verkeer onvoldoende kunnen afwikkelen.
Daarnaast heeft de intensiteitsverhoging ook invloed op de verkeersveiligheid. Hierdoor is de beste aanvullende
maatregel om de rijbaan te verbreden naar twee rijstroken. De rijbaan kan dan meer verkeer binnen dezelfde
tijd afwikkelen en de rijbaanbelasting wordt gehalveerd.

Figuur 4.5.126 Oplossingsvariant 2 kruispunt Burgemeester Röellstraat – Burgemeester Rendorpstraat
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Totaalbeeld van de verwachte effecten op netwerkniveau

Na de oplossingen inzichtelijk gemaakt te hebben, zijn de maatregelen in het verkeersmodel opgenomen. Met
dit verkeersmodel is gecontroleerd of de effecten van de individuele maatregelen het benodigde oplossend
vermogen heeft. Tevens is beoordeeld wat de effecten op netwerkniveau zijn en wat de neveneffecten zijn, die
de maatregelen veroorzaken op andere locaties. Als er ongewenste neveneffecten zijn, is vervolgens gezocht
naar compenserende oplossingsrichtingen en maatregelen voor deze locaties.
De I/C-waarde voor de rijbanen is met verkeersmodellen weergegeven (zie Bijlage X). Het eerste model is voor
de ochtendspitsperiode (figuur 4.6.1) en de andere voor de avondspitsperiode (figuur 4.6.2). In deze modellen
zijn de oplossingsvarianten voor de knelpunten verwerkt. Met de resultaten van de verkeersmodellen is een
conclusie getrokken dat de genomen oplossingsrichtingen en maatregelen voldoende effect hebben. De
vertragingen in het netwerk zijn opgelost en de verkeersstromen geoptimaliseerd.

Figuur 4.6.127Verkeersmodel ochtendspitsperiode, rijbaanbelasting na optimalisatie verkeersdoorstroming

Uit de verkeersmodellen komt in beeld dat er twee neveneffecten ontstaan. Allereerst gaat het om de
gebiedsontsluitingsweg Langsom en Plesmanlaan west. Het kruispunt Plesmanlaan met de Baden Powellweg is
ingericht om het verkeer op de Baden Powellweg en Plesmanlaan oost (S107) beter af te wikkelen, omdat deze
wegen in het plusnetwerk vallen. Hierdoor krijgt het verkeer komend vanuit Badhoevedorp hogere wachttijden
en blijft de kans op vertraging. De keuze is om voor dit neveneffect geen aanpassingen uit te voeren om twee
redenen. Allereerst vallen de Plesmanlaan west en Langsom niet onder het plusnetwerk. Daarnaast wordt deze
route door de vertraging voor het verkeer vanuit Badhoevedorp minder aantrekkelijk en is de verwachting dat
10% van het verkeer een alternatieve route zal nemen.
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Ten tweede zal er op het kruispunt Johan Huizingalaan met Plesmanlaan meer verkeer rijden, waardoor de
kruispuntbelasting hoger dan het maximum toegestane van > 0,90 komt. Deze kruispuntregeling is verder
onderzocht met een COCON berekening. Uit deze berekeningen komt naar voren dat het kruispunt met een
aangepaste regeling het verkeer goed kan afwikkelen (zie Bijlage VIII). Echter, de opstelvakken zijn voor het
afslaand verkeer onvoldoende lang en deze moeten verlengd worden om blokkades te voorkomen.

Figuur 4.6.228Verkeersmodel avondspitsperiode, rijbaanbelasting na optimalisatie verkeersdoorstroming

4.7.

Conclusie oplossingsrichtingen en varianten

In dit hoofdstuk zijn de oplossingsrichtingen en bijhorende varianten inzichtelijk gemaakt. De beste
oplossingsvarianten zijn gekozen door deze te beoordeelden op cyclustijd, verzadigingsgraad, wachttijden en
I/C-waarde. Tevens is naar de lengtes van de opstelvakken gekeken om blokkades te voorkomen.
Met de onderzoeksresultaten is een conclusie getrokken dat het verkeer in 2040 optimaal en veilig kan worden
afgewikkeld. De oplossingen hebben voldoende invloed om de knelpunten op te lossen. In tabel 4.7.1 zijn de
resultaten van de kruispuntoplossingen weergegeven.
Uit het verkeersmodel komt naar voren dat er twee neveneffecten ontstaan door de ingrepen. Allereerst zullen
er op de Langsom en Plesmanlaan west vertragingen ontstaan. Voor dit neveneffect is de afweging gemaakt om
geen extra maatregelen te treffen. Volgens het mobiliteitsplan is het wenselijk om het verkeer van
Badhoevedorp via de provinciale weg Schipholweg en de Rijksweg A9 te laten rijden. Door de vertraging is de
verwachting dat ongeveer 10% van het verkeer een alternatieve route gaat nemen. Ook wordt het kruispunt
Johan Huizingalaan met Plesmanlaan meer belast. Dit kruispunt kan het verkeer echter voldoende afwikkelen
door het aanpassen van de verkeersregeling en het verlengen van de opstelvakken.
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Tabel 4.7.111De oplossingen voor de kruispunten en de effecten op cyclustijd, verzadiging en gemiddelde wachttijden
Kruispunt en
maatregelen

Cyclustijd (sec)
referentie

oplossing

Verzadiging (factor)
verschil

referentie

Gemiddelde wachttijd (sec)

oplossing

verschil

referentie

oplossing

verschil

Amsterdamse Baan – Londenstraat
- De rotonde wordt naar een kruispunt met een verkeersregelinstallatie aanpassen.
ochtendspits
100
52
-42
1,01
0,79
avondspits
96
60
-36
0,96
0,80

-0,22
-0,16

-

27,9
31,1

-

Ookmeerweg - De Alpen
- Het kruispunt krijgt een extra opstelvak voor het rechts afslaand verkeer vanaf Ookmeerweg noord richting Etnastraat;
- Het kruispunt krijgt een extra opstelvak voor het links afslaand verkeer vanaf Ookmeerweg zuid richting Etnastraat;
- Het kruispunt krijgt een extra opstelvak voor het rechts afslaand verkeer vanaf Ookmeerweg zuid richting De Alpen;
- Tunnelconstructie voor de fietsers en voetgangers en vervalt in de VRI regeling.
ochtendspits
47
1,03
0,62
-0,41
17,6
avondspits
49
0,96
0,64
0,32
-

-

Baden Powellweg - Pieter Calandlaan
- De kruispuntvorm en verkeersregelinstallatie (VRI) worden aangepast;
- Verkeer vanuit Plesmanlaan richting de Baden Powellweg (noord) krijgt twee opstelvakken.
ochtendspits
80
58
-22
0,98
0,73
-0,25
avondspits
80
67
-13
0,96
0,80
-0,16

24,9
33,9

-

9,2
14,5

-

-

Plesmanlaan - Baden Powellweg
- De rotonde wordt naar een kruispunt met een verkeersregelinstallatie aangepast;
- Het verkeer vanaf Plesmanlaan oost richting Baden Powellweg, Baden Powellweg richting Plesmanlaan west en
Plesmanlaan west richting Plesmanlaan oost, kunnen buiten de VRI doorrijden.
ochtendspits
31
0,78
0,45
-0,33
avondspits
31
0,92
0,70
-0,22
Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
- Het recht doorgaand verkeer krijgt een extra rijstrook;
- De lengte van de opstelvakken wordt voor het afslaand verkeer verlengd.
ochtendspits
avondspits

60
60

38
38

-22
-22

0,97
1,03

0,72
0,72

-0,25
-0,31

10,2
7,8

Henk Sneevlietweg - Johan Huizingalaan
- De kruispuntvorm en verkeersregelinstallatie (VRI) worden aangepast;
- Het afslaand verkeer op Johan Huizingalaan zuid en noord krijgt een tweede opstelvak erbij;
- Het verkeer richting Johan Huizingalaan richting Johan Huizingalaan noord krijgt een tweede opstelvak erbij.
ochtendspits
100
36
-64
0,97
0,74
-0,23
avondspits
100
33
-67
0,81
0,71
-0,10
-

14,5
12,7

-

Henk Sneevlietweg - aansluiting A10
- De kruispuntvorm en verkeersregelinstallatie (VRI) worden aangepast;
- Het kruispunt ter hoogte van Henk Sneevlietweg wordt voorzien van drie opstelvakken (1x links, 1x rechtdoor en 1x rechts).
ochtendspits
60
50
-10
1,04
0,77
-0,27
16,4
avondspits
90
62
-28
0,96
0,71
-0,25
17,2

-

Pieter Calandlaan - Meer en Vaart
- Het deeltraject vanaf Pieter Calandlaan zuidbaan, Meer & Vaart naar de Cornelis Lelylaan wordt naar 2 rijstroken verbreed;
- De VRI-regeling wordt voor deze kruispuntvorm aangepast.
ochtendspits
72
56
-16
1,00
0,82
-0,18
21,6
avondspits
80
62
-18
0,86
0,79
-0,07
30,1

-

Burg. Röellstraat - Burg. Rendorpstraat
- De kruispuntvorm en verkeersregelinstallatie (VRI) worden aangepast;
- Het rechts afslaand verkeer op Burg. Röellstraat krijgt een opstelvak en wordt apart in de VRI geregeld.
ochtendspits
60
43
-17
0,94
0,71
-0,23
avondspits
60
40
-20
0,83
0,70
-0,13

-
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd om de doorstroming van het verkeer in 2040 te
optimaliseren. Naast de verwachte knelpunten zijn de benodigde verkeerskundige ingrepen met de effecten
inzichtelijk gemaakt. In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek beschreven.

Conclusie
De gemeente Amsterdam gaat haar netwerk in stadsdeel Nieuw-West aanpassen. De gebiedsontsluitingsweg
Meer en Vaart (S107) wordt naar een éénrichtingsweg aangepast. Tevens worden de deelgebieden NieuwSloten en Sloten autoluw gemaakt. Deze twee aanpassingen zorgen ervoor dat in het netwerk
doorstromingsproblemen zullen ontstaan. In dit onderzoek is vastgesteld welke maatregelen de
verkeersstromen in stadsdeel Nieuw-West voor het prognosejaar 2040 kunnen optimaliseren. Het doel van dit
onderzoek is om het verkeer in 2040 optimaal en veilig door te laten stromen. Om de maatregelen vast te stellen
zijn diverse literatuurstudies en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd.
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, is eerst onderzocht welke criteria van belang zijn om de
verkeersveiligheid en de doorstroming in het netwerk te beoordelen. Om de verkeersveiligheid van de wegen
vast te stellen zijn de richtlijnen van het Duurzaam Veilig (DV) principe gebruikt. De wegen dienen te voldoen
aan de minimale inrichting volgens DV. Daarnaast is voor een optimale verkeersveiligheid de wens dat de wegen
voldoen aan de ideale inrichting. Om de doorstroming te kunnen beoordelen zijn de verkeerskundige indicatoren
I/C-waarde, cyclustijd, verzadigingsgraad en wachttijden gebruikt. De I/C-waarde geeft een beeld of de wegen
voldoende capaciteit hebben om het verkeer af te kunnen wikkelen. Om te beoordelen of de kruispunten
voldoende capaciteit hebben, zijn de indicatoren cyclustijd, verzadigingsgraad en de wachttijden onderzocht.
Tevens is onderzocht of de lengte van de opstelvakken voldoende lang zijn om blokkades op kruispunten te
voorkomen.
Na de beoordelingscriteria bepaald te hebben, is het netwerk beoordeeld en de verwachte knelpunten voor
2040 inzichtelijk gemaakt. Uit de analyse zijn voor de doorstroming van het verkeer vijf knelpuntlocaties
vastgesteld: Burgemeester Röellstraat (S105) vanaf rotonde Slotermeerlaan richting Rijksweg A10,
Amsterdamse Baan (S106) voor de beide richtingen, Plesmanlaan (S107) voor de beide richtingen, Henk
Sneevlietweg (S107) voor de beide richtingen en Pieter Calandlaan vanaf Baden Powellweg richting Meer en
Vaart (figuur 5.0.1). Uit het onderzoek komt naar voren dat de rijbanen en kruispunten van deze trajecten
onvoldoende capaciteit hebben om het verkeer goed door te kunnen laten stromen. Tevens is het netwerk
beoordeeld op het DV principe en voldoen de wegen aan de minimale en ideale inrichting. Hiermee kan de
conclusie worden getrokken dat de wegen veilig zijn vormgegeven om het verkeer af te wikkelen.
Om de doorstroming te optimaliseren zijn de volgende oplossingsrichtingen en ingrepen bepaald. De
doorstroming wordt vergroot door de rijbanen op het plusnet Burgemeester Röellstraat (S105), Amsterdamse
Baan (S106), Henk Sneevlietweg, Plesmanlaan en Baden Powellweg (S107) te verbreden naar twee rijstroken.
Op de kruispunten worden capaciteit verhogende maatregelen genomen om de uitstroom van het verkeer te
vergroten. Vervolgens worden er extra opstelvakken gecreëerd en krijgt het verkeer voldoende opstellengte om
vertragingen en blokkades te voorkomen. Tevens is er een maatregel om het sluipverkeer op Pieter Calandlaan
te voorkomen bepaald. Op het kruispunt Tussenmeer met Wolbrandskerkweg mag het verkeer de trambaan
niet meer oversteken. Tenslotte wordt de ingang van het metrostation Henk Sneevlietweg verplaatst en vervalt
de oversteekplaats voor de voetgangers.
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Figuur 5.0.129Overzicht knelpuntlocaties voor de doorstroming in 2040

Uit het verkeersmodel waarin de oplossingen zijn doorgerekend, komt naar voren dat het verkeer in het netwerk
optimaal zal rijden. De genomen oplossingsrichtingen en maatregelen hebben voldoende effect en lossen de
knelpunten op. De rijbanen krijgen voldoende capaciteit om het verkeer goed af te wikkelen. De belasting van
de kruispunten daalt en de verkeersregelingen krijgen voldoende ruimte om meer verkeer door te laten
stromen.
Door de ingrepen ontstaan er twee neveneffecten. Allereerst ontstaan er vertragingen op de Langsom en
Plesmanlaan west. De afweging is gemaakt om geen extra maatregelen te nemen, omdat deze weg niet onder
het plusnet valt en het wenselijk is dat het verkeer van Badhoevedorp een andere route neemt. Ten tweede
doordat de uitstroom op de Henk Sneevlietweg vergroot is, wordt het kruispunt Johan Huizingalaan met
Plesmanlaan meer belast. Dit kruispunt kan het verkeer voldoende afwikkelen door het aanpassen van de
verkeersregeling en het verlengen van de opstelvakken.

Aanbevelingen
Vanuit dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
In dit onderzoek zijn de oplossingsrichtingen, oplossingen en de ingrepen in hoofdlijnen weergegeven. De
gekozen oplossingsvarianten dienen verder in detail ontworpen en uitgewerkt te worden. Voor de
verkeersregeling kunnen de COCON berekeningen als basis worden gebruikt, die in dit onderzoek zijn toegepast.
Daarnaast kunnen de lengtes van de opstelvakken worden gebruikt, die uit de COCON berekeningen zijn
gekomen.
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Gefaseerde uitvoering van de oplossingen
Doordat de ontwikkelingen eerder dan in 2040 plaatsvinden, zullen de benoemde oplossingen ook vooraf
gefaseerd gerealiseerd moeten worden. De knelpuntlocaties zijn hieronder geprioriteerd aan de hand van de
ernst van het probleem weergegeven. Tevens zijn ook naar de ontwikkelingen gekeken, die nu bekend zijn en
mogelijke invloed hebben op de uitvoering van de locaties. De fasering van de knelpuntlocaties zijn geprioriteerd
op de effecten van de doorstroming. In de stedelijke gebieden zijn de meeste effecten te behalen ter hoogte
van de kruispunten. Daarom zullen eerst de kruispunten aangepakt worden. Daarna zullen de ingrepen op de
rijbanen worden gerealiseerd. De prioritering van de locaties en de fasering, die hieronder genoemd zijn, kan in
werkelijkheid afwijken door onder andere het jaarlijkse onderhoud of overige nog niet bekende ontwikkelingen.
Daarom moet de gemeente kijken hoe de uitvoering binnen haar planning en de beschikbare financiën past.
Tenslotte worden de knelpuntlocaties niet gelijktijdig, maar verdeeld over de periode tot 2040 uitgevoerd. De
verkeershinder wordt hiermee beperkt, omdat niet meerdere locaties tegelijkertijd afgesloten zijn voor
werkzaamheden.
1e prioriteit: Amsterdamse Baan (S107):
De Amsterdamse Baan is de enige ontsluitingsweg met de Rijksweg A9. Tevens is deze weg een belangrijke
ontsluiting voor het Business Park Amsterdam Osdorp en zal er veel vrachtverkeer aanwezig zijn. Hierdoor is het
van belang om dit traject al eerste op te pakken om de doorstroming te optimaliseren en de verkeersveiligheid
te waarborgen.
•
•
•
•

Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Reconstructie rotonde Londenstraat naar een kruispunt met verkeersregelinstallatie (VRI);
Reconstructie kruispunt Ookmeerweg met De Alpen;
Realiseren fietsbrug naar de huidige ophaalbrug Lijnderbrug;
Beide rijbanen verbreden naar twee rijstroken en fietsers over de nieuwe fietsbrug.

2e prioriteit: Plesmanlaan en Baden Powellweg (S107):
De Plesmanlaan en Baden Powellweg zijn belangrijke wegen in het netwerk om de wijken in Osdorp met de
Rijksweg A10 te ontsluiten. In het verkeersmodel is te zien dat er in de ochtendspitsperiode meer verkeer is om
de stad uit te rijden en in de avondspitsperiode meer verkeer om de stad in te rijden. Bij dit knelpunt spelen de
ontwikkelingen ‘autoluw Nieuw-Sloten’ en ‘éénrichtingsverkeer op de Meer & Vaart’ een belangrijk rol,
waardoor het verkeer op de Plesmanlaan toeneemt.
•
•
•
•

Fase 1a:
Fase 1b:
Fase 2:
Fase 3:

Reconstructie kruispunt Baden Powellweg met Pieter Calandlaan en aanpassen VRI;
Reconstructie kruispunt Plesmanlaan met Laan van Vlaanderen en aanpassen VRI;
Reconstructie kruispunt Plesmanlaan met Baden Powellweg;
Beide rijbanen verbreden naar twee rijstroken.

3e prioriteit: Henk Sneevlietweg (S107):
Deze weg verbindt het bedrijventerrein en de wijken met de Rijksweg A10. Deze locatie krijgt een lagere
prioriteit om twee redenen. Voor deze route zijn er twee alternatieven om naar de Rijksweg A10 te rijden. Ook
speelt de ontwikkeling Schinkelkwartier een belangrijke rol. Wanneer het plan van deze ontwikkeling definitief
is, moet eerst beoordeeld worden of dit invloed heeft op de resultaten van dit onderzoek.
•
•
•

Fase 1:
Fase 2*:
Fase 3*:

•

Fase 4*:
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Reconstructie kruispunt met Johan Huizingalaan en aanpassen verkeersregelinstallatie;
Reconstructie kruispunt met aansluiting Rijksweg A10 en aanpassen verkeersregelinstallatie;
Voetgangersoversteekplaats vervalt na verplaatsen ingang van het metrostation, deze is
afhankelijk van de planning met betrekking tot de ontwikkeling van het Schinkelkwartier;
Beide rijbanen verbreden naar twee rijstroken.
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4e prioriteit: Burgemeester Röellstraat (S105):
De Burgemeester Röellstraat krijgt de vierde prioriteit, omdat het knelpunt minder ernstig is. Het knelpunt vindt
in de ochtendspitsperiode slechts voor één richting plaats. Tevens zijn voor dit knelpunt minder ingrepen nodig.
•
•

Fase 1:
Fase 2:

Reconstructie kruispunt met de Burgemeester Rendorpstraat en aanpassen VRI-regeling;
Zuidelijke rijbaan verbreden naar twee rijstroken.

5e prioriteit: Pieter Calandlaan:
De Pieter Calandlaan heeft in deze lijst de laagste prioriteit. Deze weg valt niet onder het plusnet en de wens is
dat het verkeer anders rijdt. Daarom is de aanbeveling om eerst de andere plusnetwegen aan te pakken en daar
de knelpunten op te lossen. Hierdoor wordt het verkeer gestimuleerd de route Pieter Calandlaan niet te nemen.
•

Fase 1:

•

Fase 2:

•

Fase 3:

Aanpassen VRI-regeling Pieter Calandlaan met Wolbrantskerkweg, minder groentijd
doorgaand verkeer;
Reconstructie kruispunt Tussenmeer met Wolbrantskerkweg, trambaan oversteek niet meer
mogelijk;
Rijbanen vanaf de uitritconstructie Professor R. Casimirstraat tot en met het kruispunt met
Cornelis Lelylaan verbreden naar twee rijstroken.

Analyse belangrijke ontwikkelingen
Het Schinkelkwartier, op de grens van Nieuw-West en Zuid, gaat de komende 25 jaar veranderen. Er komen
woningen voor ongeveer 22.000 inwoners en 44.500 arbeidsplaatsen. Het infrastructuurnetwerk zal ook moeten
veranderen om de bereikbaarheid van het Schinkelkwartier te garanderen. Hoe de infrastructuur eruit zal komen
te zien, is nog niet bekend en is daarom uitgesloten in dit onderzoek. Deze ontwikkeling heeft voornamelijk
invloed op de Henk Sneevlietweg, omdat deze weg één van de ontsluitingen zal worden voor het
Schinkelkwartier. Als de plannen voor deze ontwikkeling definitief zijn, moet er gekeken worden naar de
mogelijke invloed hiervan.
In de verkeerskunde wordt standaard uitgegaan van een jaarlijkse autonome verkeersgroei. Dit heeft te maken
met de bevolkingsgroei en de economische groei. In dit onderzoek is nu ook rekening gehouden met een
autonome groei. Nu is echter de vraag of dit nog van toepassing is. Vergeleken met de periode voor de uitbraak
van de COVID-pandemie zijn er nu minder verkeersbewegingen. Tijdens een uitbraak wordt er meer vanuit huis
gewerkt en de verwachting is dat dit na de pandemie de standaard manier van werken zal gaan worden. Tevens
zal de individuele mobiliteit stijgen, omdat door de pandemie minder personen samen reizen. Al deze punten
geven een signaal om de autonome groei te herzien. De gemeente zal jaarlijks de autonome groei van het
verkeer moeten monitoren.
De gemeente Amsterdam voert nu een onderzoek uit om de gevolgen inzichtelijk te maken als de
gebiedsontsluitingswegen naar een maximale snelheid van 30 km/uur worden verlaagd. Omdat de gevolgen van
deze verandering nog niet inzichtelijk zijn gemaakt en omdat dit wetsvoorstel nog niet definitief is, wordt
hiermee geen rekening gehouden in dit onderzoek. Als de gemeente deze aanpassing in haar netwerk gaat
toepassen, zal er een aanvullende analyse moeten worden uitgevoerd om in beeld te brengen of dit invloed
heeft op het netwerk.
Tenslotte moet er gekeken worden naar de ontwikkelingen omtrent Smart Mobility. De gemeente Amsterdam
heeft voor deze ontwikkeling nog geen onderzoeken lopen. Met Smart Mobility kan er gedacht worden aan
automatisering van voertuigen, meer databronverwerking en betere communicatie tussen de voertuigen en
technische systemen. De verwachting is dat met deze ontwikkelingen de verkeersdoorstroming optimaler wordt
aangezien op netwerkniveau een beter en real-time inzicht is in de aantallen en type voertuigen op het netwerk.
In dit onderzoek is nog geen rekening gehouden met deze ontwikkeling.
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BIJLAGE II
Verklarende woorden en afkortingenlijst
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Begrip / Afkorting
Avondspits (As)

Definitie

Binnen de bebouwde
kom (bibeko)

De bebouwde kom is een gebied waar veel bebouwing is, zoals steden en dorpen, en de
verbindingswegen daarbuiten. In deze gebieden gelden een maximaal snelheid van 30, 50 of
70 km/uur.

Capaciteit

De capaciteit is de maximale prestatiemogelijkheid van een weg, die bepaald wordt door het
aantal verkeerseenheden dat onder normale omstandigheden per tijdseenheid kan worden
verwerkt.

COCON

COCON is een programma, waarmee de kruispuntanalyse voor het ontwerp van de
verkeerslichtenregeling wordt uitgevoerd.

Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)
Duurzaam Veilig (DV)

COVID-19 is een (pandemie) ziekte, die wordt veroorzaakt door het coronavirus
SARS-CoV-2.

Effectengebied

Het effectengebied is een deel van het netwerk waar het verkeer wordt beïnvloed door het
inzetten van maatregelen.

Gebiedsgericht
Benutten (GGB+)

Gebiedsgericht benutten is een proces waarin verschillende wegbeheerders werken aan het
ontwikkelen van integrale en duurzame verkeersmanagement en verkeersveiligheid.

Gebiedsontsluitingsweg
(GOW)

Een gebiedsontsluitingsweg heeft de functie om de verblijfsgebieden aan te sluiten op wegen
van hogere rang. Het is de middelste van de drie wegcategorieën, die onderscheiden worden
binnen Duurzaam Veilig.

Ic-waarde

De I/C-waarde is de verhouding tussen de verkeersintensiteiten met de capaciteit van de
weg. Hierdoor kunnen de wegen beoordeeld worden of deze het verkeer voldoende kunnen
afwikkelen.
De intensiteit is het aantal verkeer dat per tijdseenheid een bepaald punt passeert.

Intensiteit
Knelpunt

De avondspits is de drukste periode tussen 16:00 – 18:00 uur vanaf maandag tot en met
vrijdag.

De Duurzaam Veilig principe is een initiatief om de verkeersveiligheid van het verkeer te
vergroten. Hier draait het om het voorkomen van ongelukken.

De knelpunten zijn de afwijkingen in het netwerk vergeleken met de gewenste
verkeerssituatie. De afwijkingen in dit onderzoek zijn onder te verdelen in doorstromings-,
bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten.

Kruispuntbelasting

Kruispunten zijn in veel gevallen in een stedelijk verkeersnetwerk leidend voor de
verkeersafwikkeling. Hierdoor worden in de verkeersmodellen de belasting per kruispunt
bepaald. De kruispuntbelasting geeft een indicatie van de kwaliteit van de
verkeersafwikkeling op een kruispunt.

Ochtendspits (Os)

De ochtendspits is de drukste periode tussen 7:00 – 9:00 uur vanaf maandag tot en met
vrijdag.

Oplossingsrichting

De oplossingsrichting zijn in hoofdlijnen de verkeerskundige acties gericht op wat er dient te
gebeuren om de knelpunten op te lossen. Als voorbeeld zijn oplossingsrichtingen ‘instroom
beperken’, ‘capaciteit verhogen’ en ‘uitstroom bevorderen’.

Oplossingsvariant

De oplossingsvarianten zijn de mogelijke ingrepen, die genomen kunnen worden om de
knelpunten op te lossen of het (deel)netwerk te optimaliseren.

OTTO

Het programma OTTO wordt toegepast om de ontruimingstijden van de kruispunten
nauwkeurig en efficiënt te berekenen. Dit is belangrijk tijdens het ontwerpen van een
verkeersregelinstallaties.

Plusnet

De plusnetten geven aan de belangrijke routes waar met welke vervoerwijze prioriteit
verdiend bij een herinrichting, een voorrangsregeling ter hoogte van kruispunten en inzet
van investeringsmiddelen.

Restdag (Rd)

De restdag is de periode tussen de twee spitsperioden. In dit rapport wordt met de restdag
bedoeld de periode tussen 9:00 – 16:00 uur.

Verkeersregelinstallatie
(VRI)

De verkeersregelinstallatie is er om één of meerdere verkeersstromen te regelen met het
doorgeven van optische signalen aan weggebruikers. De VRI zorgt voor een zo goed mogelijke
verkeersafwikkeling op conflictvlakken, de kruispunten.
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BIJLAGE III
Netwerkkaarten stadsdeel Nieuw-West
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Netwerk gemotoriseerd verkeer
Burgemeester
Vlugtlaan S104)

Slotermeerlaan
(S105)

Burgemeester
Roëlstraat (S105)

Troelstralaan

President
Allendelaan (S207)

Ookmeerweg
(S106)

Cornelis Lelylaan
(S106)
Osdorperban

Tussenmeer
Pieter Calandlaan

Baden Powellweg

Johan Huizingalaan
Laan van
Vlaanderen

Louwesweg

De Alpen
Plesmanlaan
(S107)

Henk Sneevlietweg
(S107)
Anderlechtlaan

Sloterweg

Oude Haagseweg

Stroomweg
Gebiedsontsluitingsweg (plusnet)
Gebiedsontsluitingsweg

Erftoegangsweg
Osdorpplein
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Netwerk fietsverkeer

Plusnet fiets
Hoofdnet fiets
Plusnet fiets buiten gemeentegrens
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HOV Westtangent (route Station Sloterdijk – Schiphol)

Station Sloterdijk

Schiphol Plaza
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BIJLAGE IV
IC-waarde restdag voor het prognosejaar 2040
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Basiskenmerken gebiedsontsluitingswegen bibeko volgens Duurzaam Veilig inrichting
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Ochtendspits:
`
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BIJLAGE VII
Knelpuntanalyse per locatie
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Knelpuntanalyse
Locatie deeltraject
/ wegvak

Amsterdamse Baan

Wegvakindeling

De Amsterdamse Baan heeft over het geheel traject verschillende wegvak en kruispunt
indeling. Vanaf de Ookmeerweg tot aan de rotonde bestaat de Amsterdamse Baan uit één
rijbaan met twee rijstroken (1x2). Na de rotonde richting de Rijksweg A9 bestaat deze weg
uit twee rijbanen met twee rijstroken per rijrichting (2x2). De kruispunten in dit traject
worden als volgt geregeld. Aan de oostkant is er een VRI geregelde kruispunt. Halverwege
het traject is er een rotonde aanwezig, die het bedrijventerrein Airport Business Park
Lijnden ontsluit. Als laatst wordt de aansluiting met de Rijksweg A9 geregeld met een VRI
geregelde kruispunt. Halverwege dit traject is er een ophaalbrug de Lijnderbrug aanwezig.
Langs de Amsterdamse Baan ligt een gescheiden fietspad, dat deel uitmaakt van het plus
fietsroutenetwerk en daarmede Badhoevedorp, Osdorp, Lijnden en Schiphol verbindt.

IC-waarde
Ochtendspits

Avondspits

1,10

0,80

0,84
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Kruispuntbelasting

Toedelen verkeer

Aandeel verkeer voor beide richtingen:
Zuidelijke baan:
+/- 85% is bestemmingsverkeer met bestemming Osdorp
+/- 10% is (doorgaand)verkeer met bestemming Slotermeer en Geuzeveld.
+/- 5% is doorgaand verkeer, die vanaf de Rijksweg A9 richting de Rijksweg A10 rijden
i.v.m. de vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).
Noordelijke baan:
+/- 85% is bestemmingsverkeer komend vanaf Osdorp
+/- 10% is (doorgaand)verkeer komend vanaf Slotermeer en Geuzeveld.
+/- 5% is doorgaand verkeer, die komen vanaf de Rijksweg A10 richting de Rijksweg A9
rijden i.v.m. de vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).

Ochtendspits

Avondspits
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Kruispuntindeling
Amsterdamse Baan / Londenstraat / Cebu Laan

Ookmeerweg / De Alpen / Amsterdamse Baan

Huidige kruispuntvorm niet regelbaar!
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Duurzaam Veilig
inrichting

De Amsterdamse baan voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Alle
basiskenmerken voldoen aan de ideale indeling, behalve het basiskenmerk B ‘de fysieke
rijrichtingscheiding’ voldoet niet. De rijbaan is voorzien van een enkele onderbroken asmarkering. Echter accepteert de gemeente deze afwijking.

Beschrijving
verkeerssituatie

Zuidelijke baan:
Op de Amsterdamse Baan ontstaat vanaf de rotonde tot het kruispunt Ookmeerweg
vertragingen met terugslag oplopende wachtrij. De vertraging wordt na het kruispunt
richting Osdorp opgelost, doordat het verkeer verspreid over De Alpen en Ookmeerweg.
De rijbaan komend vanaf Rijksweg A9 versmalt vanaf de rotonde van 2x2 rijstroken naar
2x1 rijstrook. Dit houdt in dat de wegcapaciteit na de rotonde halveert, waardoor het
verkeer minder goed doorstroomt.
Noordelijke baan:
Op de Amsterdamse Baan ontstaat tussen de rotonde en kruispunt Ookmeerweg
blokkades met terugslag oplopende wachtrij. Ook is de Ookmeerweg belast doordat het
verkeer op de Amsterdamse baan niet voldoende wordt afgewikkeld. De blokkade wordt
na de rotonde richting de Rijksweg A9 opgelost, doordat de wegcapaciteit verdubbeld. De
rijbaan is verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken. De wegcapaciteit verdubbeld en is
voldoende om het verkeer goed door te laten stromen.

Oorzaak knelpunt

Zuidelijke baan:
Het VRI-kruispunt Ookmeerweg kan het verkeer niet goed door laten stromen. De
kruispuntbelasting bij dit kruispunt is 1,01. Dit is een te hoog belasting voor het kruispunt,
waardoor het verkeer niet voldoende afgewikkeld kan worden. Door een COCON
berekening is vastgesteld dat het mogelijk is om de VRI-regeling aan te passen dat deze het
verkeer kan afwikkelen. Echter zijn de opstelvakken niet voldoende lang en zal hierdoor
verkeer van andere richtingen geblokkeerd worden.
Noordelijke baan:
De enkelstrooksrotonde kan het verkeer niet goed door laten stromen (zie berekening
hierboven). De kruispuntbelasting bij deze rotonde is 1,03. Dit is een te hoog belasting voor
de rotonde, waardoor het verkeer niet voldoende afgewikkeld kan worden. Met een
rotonde kan het verkeer ook niet op doorstroming aangestuurd worden. In tegendeel van
de Amsterdamse Baan zijn op de zijwegen van de rotonde weinig verkeer.
Lijnderbrug:
Als laatst zijn ook naar de bedieningstijden gekeken van de Lijnderbrug. Deze brug heeft
bedieningstijden buiten de spitsperioden en heeft geen negatieve effecten op de
doorstroming.
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Knelpuntanalyse
Locatie deeltraject
/ wegvak

Plesmanlaan – Baden Powellweg

Wegvakindeling

Plesmanlaan:
De Plesmanlaan bestaat uit twee rijbaan met één rijstrook (2x1). Alleen het laatste deel
tussen Langsom en de rotonde met Baden Powellweg bestaat deze weg uit één rijbaan met
twee rijstroken (1x2). Het kruispunt met Laan van Vlaanderen is VRI geregeld. Het
kruispunt met Louis Davidsstraat bestaan uit een (enkelstrooks-) rotonde. Aan de kant van
de zuidelijke rijbaan is er een parallelbaan om de aanwezige woningen te ontsluiten. Ook
zijn aan beide kanten van de weg een vrijliggende éénrichtingsfietspad aanwezig. Tot slot
heeft de Plesmanlaan een groen karakter. Er zijn veel bomen aanwezig.
Baden Powellweg (gedeelte tussen Plesmanlaan en Pieter Calandlaan):
De Plesmanlaan bestaat uit één rijbaan met twee rijstrook (2x1). Het kruispunt met de
Pieter Calandlaan is VRI geregeld. Het kruispunt met de Plesmanlaan bestaat uit een
(enkelstrooks-) rotonde, zoals eerder aangegeven. Aan beide kanten van deze weg zijn
vrijliggende éénrichtingsfietspaden aanwezig.

IC-waarde
Ochtendspits

Avondspits
0,85

0,84

0,91

0,73

0,89

1,01
0,83

78

0,91

Netwerkstudie 2040 Amsterdam Nieuw-West
Het optimaliseren van de verkeersstromen in stadsdeel Nieuw-West voor het prognosejaar 2040

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

Kruispuntbelasting
Ochtendspits

Toedelen verkeer
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Avondspits

Aandeel verkeer voor beide richtingen:
Zuidelijke baan:
+/- 60% is bestemmingsverkeer komend vanaf Osdorp
+/- 35% is doorgaand verkeer komend vanaf Badhoevedorp (en Hoofddorp).
+/- 5% is doorgaand verkeer, die vanaf de Rijksweg A9 richting de Rijksweg A10 rijden
i.v.m. de vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).
Noordelijke baan:
+/- 55% is bestemmingsverkeer voor bestemming Osdorp
+/- 40% is (doorgaand)verkeer voor bestemming Badhoevedorp (en Hoofddorp).
+/- 5% is doorgaand verkeer, die komen vanaf de Rijksweg A10 richting de Rijksweg A9
rijden i.v.m. de vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).
Ochtendspits
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Kruispuntindeling
Baden Powellweg / Pieter Calandlaan

Plesmanlaan / Laan van Vlaanderen
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Baden Powellweg / Plesmanlaan

Plesmanlaan / Johan Huizingalaan
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Huidige kruispuntvorm niet regelbaar!

Huidige kruispuntvorm regelbaar!
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Duurzaam Veilig
inrichting

Plesmanlaan:
De Plesmanlaan voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Alle
basiskenmerken voldoen aan de ideale indeling.
Baden Powellweg:
De gedeelte Baden Powellweg (tussen Plesmanlaan en Pieter Calandlaan) voldoet aan de
richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Alle basiskenmerken voldoen aan de ideale
indeling.

Beschrijving
verkeerssituatie

Op de Plesmanlaan en de gedeelte Baden Powellweg tussen Pieter Calandlaan tot
Plesmanlaan worden in de ochtendspits en avondspitsperiode vertragingen verwacht. In
de ochtendspitsperiode zullen er vertragingen plaatsvinden richting de Rijksweg A10 (stad
uit). In het traject Plesmanlaan vanaf het kruispunt Johan Huizingalaan terug tot aan de
Baden Powellweg zal er vertraging met terugslag plaatsvinden.
In de avondspitsperiode zal er op de andere richting (stad in) vertraging plaatsvinden. Deze
vanaf het kruispunt de Baden Powellweg met Pieter Calandlaan terug de Plesmanlaan in.
Hierdoor wordt verwacht dat ter hoogte van de rotonde het helemaal zal vastlopen.

Oorzaak knelpunt

De vertragingen ontstaan door de kruispunten, die door het toename het verkeer niet
meer kunnen afwikkelen. Het gaat om de VRI-kruispunten Plesmanlaan met Laan van
Vlaanderen en Baden Powellweg met Pieter Calandlaan. Ook zal het rotonde Plesmanlaan
met Baden Powellweg het verkeer niet goed afwikkelen. Het kruispunt hebben een
belasting van > 0,90. Dit houdt in dat de regeling geen ruimte meer heeft om het verkeer
op het kruispunt goed af te wikkelen. De inrichting van de VRI-kruispunten voldoen ook
niet meer aan de eisen. De opstelvakken zijn te kort, waardoor het verkeer van de andere
richtingen geblokkeerd worden.
Vervolgens heb je ook een groot aandeel verkeer rijden, waarvan gewenst wordt een
andere route te nemen. De wens voor het verkeer met bestemming Badhoevedorp is dat
ze de route neemt via de Rijksweg A9. Dit gebeurt nu niet, doordat er ook vertragingen op
de Rijkswegen zijn.
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Knelpuntanalyse
Locatie deeltraject
/ wegvak

Henk Sneevlietweg

Wegvakindeling

Henk Sneevlietweg bestaat uit twee rijbaan met één rijstrook (2x1). Een klein deel van de
zuidelijke rijbaan richting de Rijksweg A10 bestaat de zuidelijke rijbaan uit twee
rijstroken. Vanaf de Rijksweg richting de Johan Huizingalaan kom je eerst een in- en
uitvoegstrook tegen, die de Overschiestraat verbindt. Verderop is er een
voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het metrostation Henk Sneevlietweg
aanwezig. Daarna is er een zijstaat voor de afvalpunt.

IC-waarde
Ochtendspits

Avondspits

0,98

0,65

0,88

0,77
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Kruispuntbelasting
Ochtendspits

Toedelen verkeer

90% bestemmingsverkeer vanuit de woonwijken, die richting Rijksweg A10 rijden.
10% doorgaand verkeer komend vanuit Rijksweg A4, die richting Rijksweg A10 rijden
i.v.m. de vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).
Ochtendspits
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Avondspits

Avondspits
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Kruispuntindeling
Henk Sneevlietweg / Johan Huizingalaan

Duurzaam Veilig
inrichting

Henk Sneevlietweg voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Op twee
basiskenmerken na voldoet deze weg aan de ideale indeling.

Beschrijving
verkeerssituatie

Op de Henk Sneevlietweg vinden vooral op de ochtendspitsperiode vertragingen. Op de
noordelijke rijbaan richting Nieuw-Sloten en Osdorp ontstaan er ter hoogte van het
kruispunt met de Johan Huizingalaan ontstaan er vertragingen met terugslag oplopende
wachtrij of filevorming stroomopwaarts. Na het kruispunt lost de vertraging weer op,
doordat het verkeer over de noordelijke en zuidelijke Johan Huizingalaan verspreid.
Op de zuidelijke rijbaan richting de Rijksweg A10 ontstaan er ook vertragingen. De rijbaan
versmalt van twee naar één rijstrook, waardoor de capaciteit van de weg halveert.

Oorzaak knelpunt

Noordelijke baan:
Het kruispunt met de Johan Huizingalaan kan het verkeer niet goed laten doorstromen.
Dit kruispunt heeft een belasting van > 0,90. Dit houdt in dat de regeling geen ruimte
heeft om het verkeer op het kruispunt goed af te wikkelen. Vervolgens ontstaan ook
vertragingen bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het metrostation.
Hierdoor moet er gekeken worden naar capaciteit verhogende oplossingen op
wegvakniveau of kruispuntniveau.
Zuidelijke baan:
De vertragingen op de zuidelijke baan ontstaan door drie redenen. Als eerste bij de
voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het metrostation. Doordat er veel
voetgangers oversteken, moet het gemotoriseerd verkeer lang wachten. Vervolgens is de
tweede oorzaak de versmalling van de rijbaan van 2x2 naar 2x1 rijstrook. Hierdoor
halveert de capaciteit van de rijbaan. Als laatst de kruispunten ter hoogte van de
ontsluitingen met de Rijksweg A10. Echter zijn deze kruispunten (met VRI) in beheer van
Rijkswaterstaat.
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Knelpuntanalyse
Locatie deeltraject
/ wegvak

Burgemeester Röellstraat – (Vanaf Slotermeerlaan richting Rijksweg A10p)

Wegvakindeling

Burgemeester Röellstraat vanaf de rotonde Slotermeerlaan tot aan de metrostation Jan
van Galenstraat bestaat uit twee rijbaan met één rijstrook (2x1). Vervolgens zijn beide
rijrichtingen voorzien van twee rijstroken (2x2) tot de Rijksweg A10.

IC-waarde
Ochtendspits

Avondspits

0,71
0

0,57

1,00

Kruispuntbelasting
Ochtendspits

86

0,50

Avondspits
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95% bestemmingsverkeer vanuit de woonwijken, die richting Rijksweg A9 rijden.
5% sluipverkeer komend vanuit Rijksweg A9, die richting Rijksweg A10 rijden i.v.m. de
vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).

Ochtendspits

Avondspits

Kruispuntindeling
Burgemeester Röellstraat / Burgemeester Rendorpstraat

Duurzaam Veilig
inrichting

Burgemeester Röellstraat voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Deze
weg voldoet volledig aan de ideale indeling. Hierdoor zal de inrichting van de wegen geen
negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.

Beschrijving
verkeerssituatie

Op de Burgemeester Röellstraat vanaf de rotonde Slotermeerlaan tot het kruispunt met
Burgemeester Rendorpstraat vinden er vertragingen plaats met terugslag oplopende
wachtrij of filevorming stroomopwaarts. De vertraging wordt na het kruispunt richting de
Rijksweg A10 opgelost, doordat de rijbaan van 2x1 naar 2x2 rijstroken verbreed. Dit houdt
in dat de wegcapaciteit na het kruispunt verdubbeld, waardoor het verkeer beter
doorstroomt.

Oorzaak knelpunt

Het kruispunt (318968) kan het verkeer niet goed door laten stromen. Dit kruispunt is
voorzien van een VRI-regeling van het jaar 2009. Het kruispunt heeft een belasting van >
0,90. Dit houdt in dat de regeling weinig ruimte heeft om het verkeer op het kruispunt goed
af te wikkelen. Daarnaast kan het wegvak het verkeer niet voldoende afwikkelen met een
enkelbaanrijstrook. Hierdoor moet er gekeken worden naar capaciteit verhogende
oplossingen op wegvakniveau of kruispuntniveau. Als laatst is er ook een klein aandeel
sluipverkeer (<5%) aanwezig, die vanaf de Rijksweg A9 via Burgemeester Röellstraat richting
de Rijksweg A10 rijdt. Deze om de vertraging ter hoogte van het knooppunt De Nieuwe
Meer te ontwijken.
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Knelpuntanalyse
Locatie deeltraject
/ wegvak

Pieter Calandlaan – (Tussen Baden Powellweg en Meer en Vaart)

Wegvakindeling

De Pieter Calandlaan tussen Baden Powellweg en Meer en Vaart bestaat uit twee rijbanen
met één rijstrook (2x1). De rijbanen zijn gescheiden door een trambaan. De weg is aan
beide kanten voorzien van een vrijliggende éénrichtingsfietspad. De kruispunten bij de
Meer & Vaart en Louis Davidsstraat worden door één verkeersregeling geregeld.

IC-waarde
Ochtendspits

0,86
0,91

Kruispuntbelasting
Ochtendspits
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Aandeel verkeer voor beide richtingen:
Zuidelijke baan:
+/- 75% is bestemmingsverkeer komend vanaf de wijken van Osdorp
+/- 20% is sluipverkeer komend vanaf Ookmeerweg (via Osdorperban, Hoekenes, Tussen
Meer en Wolbrantskerkweg)
+/- 5% is doorgaand verkeer, die vanaf de Rijksweg A9 richting de Rijksweg A10 rijden
i.v.m. de vertraging op het knooppunt De Meern (A4/A10).
Ochtendspits

Kruispuntindeling
Pieter Calandlaan – Louis Davidsstraat

Pieter Calandlaan – Meer en Vaart

Duurzaam Veilig
inrichting

Pieter Calandlaan baan voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig inrichting. Voor
de meeste basiskenmerken voldoen deze weg aan de ideale indeling.

Beschrijving
verkeerssituatie

In de ochtendspits worden op de zuidelijke baan van Pieter Calandlaan vertragingen met
terugslag oplopende wachtrij verwacht. Het gaat om het deeltraject tussen
Wolbrantskerkweg en Meer en Vaart. De vertraging is vanaf het kruispunt terug naar de
Wolbrantskerkweg. Na het kruispunt lost de vertraging zich weer op.

Oorzaak knelpunt

De kruispunten kunnen met de huidige regeling het verkeer niet goed door laten stromen.
De kruispunten hebben een belasting van > 0,90. Dit houdt in dat de regeling geen ruimte
heeft om het verkeer op het kruispunt goed af te wikkelen. Vervolgens is er 20%
sluipverkeer komend vanaf Ookmeerweg via Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en
Wolbrantskerkweg. De oorzaak van dit sluipverkeer is dat de Meer en Vaart éénrichting is
geworden. Het verkeer kan vanaf de Ookmeerweg niet meer naar Pieter Caland rijden.
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COCON data
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BIJLAGE IX
Oplossingsvarianten knelpunten
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Amsterdamse Baan
Variant

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

nvt
96
81

0,96
0,88
0,85

48,5
42,2
43,2

60
45

0,8
0,77

31,1
24,1

nvt
nvt
49

0,96
0,52
0,64

nb
9,0
19,0

0,80

3
4

Kruispunt Ookmeerweg - De Alpen
Huidige situatie
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Extra opstelvakken signaalgroepen 1, 7 en 9
Vrije rechtsaffer vanaf Amsterdamse Baan naar De Alpen en
extra opstelvakken signaalgroep 1 en 9
Langzaam verkeer uit de regeling + 2e variant

57
52

0,79
0,79

29,4
27,9

0
1
2

Rotonde Amsterdamse Baan
Huidige situatie
Eirotonde
VRI kruispunt

nvt
nvt
47

1,03
0,52
0,62

nb
9,0
17,6

1,10

A

Overige maatregelen
Op de rijksweg A9 thv beide afritten een Dynamische Route
Informatie Paneel (DRIP).

nb

nb

nb

0,74

nb

nb

nb

0,70

B
C

filedetectie voor extra services VRI regeling
Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2, deze icm optie 2 of 3

-

-

-

0,44

-

-

-

0,40

0
1
2

Variant 0:

nvt
100
64

1,01
0,92
0,82

49,2
53,1
31,8

0,84

Oplossigsrichting

opmerkingen

0,80
uitstroom bevorderen
uitstroom bevorderen
uitstroom bevorderen
uitstroom bevorderen

uitstroom bevorderen
uitstroom bevorderen

instroom beperken
instroom beperken en
uitstroom bevorderen
uitstroom bevorderen

Inschatting: < 10% van verkeer zal een alternatief route
kiezen

Huidige situatie
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant Noordbaan

0

Variant 1:

Huidige situatie

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

1,03

nb

nvt

Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

1,10

nvt

Avondspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd
0,96

Rijbaan
I/C-waarde

nb

opmerkingen

0,80

Rotondevariant
Uitgangspunten:
- Eirotonde (volgens meerstrooksrotondeverkenner);
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

1

Variant 2:

Cyclustijd

Rotonde Amsterdamse Baan
Eirotonde

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

nvt

0,52

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

9,0

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

nvt

0,52

9,0

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Kruispunt met VRI regeling
Uitgangspunten:
- Reconstructie: VRI kruispunt met een VRI regeling;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

2

Cyclustijd

Rotonde Amsterdamse Baan
VRI kruispunt

47

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,62

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

17,6

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

49

0,64

19,0

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken op de Burg. Roëllstraat hebben voldoende lengte. Echter zal na definitieve ontwerp opnieuw gekeken worden;
- De opstelvakken op de zijtakken hebeen voldoende lengte.
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Variant 0:

Huidige situatie
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm;
- Huidi;ge VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

0

Kruispunt Ookmeerweg - De Alpen
Huidige situatie

Cyclustijd

nvt

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

1,01

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,84

nvt

0,96

48,5

49,2

Rijbaan
I/C-waarde

0,80

opmerkingen

c

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken voor afslaand verkeer op de Ookmeerweg zijn niet voldoende lang;
- Alle opstelvakken voor afslaand verkeer op De Alpen zijn niet voldoende lang;
- De opstelvakken op de Etnaweg zijn niet voldoende lang.

Variant 1:

Aangepaste VRI regeling
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm;
- Nieuwe kruispuntanalyse uitgevoerd en de VRI regeling aangepast;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

Kruispunt Ookmeerweg - De Alpen
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling

1

Cyclustijd

100

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,92

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

53,1

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

96

0,88

42,2

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken voor afslaand verkeer op de Ookmeerweg zijn niet voldoende lang;
- Alle opstelvakken voor afslaand verkeer op De Alpen zijn niet voldoende lang;
- De opstelvakken op de Etnaweg zijn niet voldoende lang.

Variant 2:

Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling 9sig.01, 07 en 09)
Uitgangspunten:
- Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het rechtsafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting De Alpen;
- Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het rechtsafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting Etnastraat;
- Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het linksafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting Etnastraat;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

2

Kruispunt Ookmeerweg - De Alpen
Extra opstelvakken signaalgroepen 1, 7 en 9

Cyclustijd

64

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,82

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

31,8

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

81

0,85

43,2

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken op de Ookmeerweg hebben voldoende lengte. Echter zal na definitieve ontwerp opnieuw gekeken worden;
- De opstelvakken op De Alpen hebeen voldoende lengte;
- De opstelvakken op de Etnaweg zijn niet voldoende lang.

Variant 3:

Vrije rechtsaffer vanaf Amsterdamse Baan naar De Alpen en extra opstelvakken signaalgroep 1 en 9
Uitgangspunten:
- Er wordt een vrije rechtsaffer vanaf de Amsterdamse Baan naar De Alpen toegepast;
- Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het rechtsafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting Etnastraat;
- Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het linksafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting Etnastraat;
- Tunnenconstructie voor de overstekende fietsers en voetgangers thv De Alpen;
- Fiets en voetgangersoversteek thv Ookmeerweg West komt te vervallen;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

2

Kruispunt Ookmeerweg - De Alpen
Vrije rechtsaffer vanaf Amsterdamse Baan naar De
Alpen en extra opstelvakken signaalgroep 1 en 9

Cyclustijd

57

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,79

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

29,4

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

60

0,8

31,1

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken op de Ookmeerweg hebben voldoende lengte. Echter zal na definitieve ontwerp opnieuw gekeken worden;
- De opstelvakken op De Alpen hebeen voldoende lengte;
- De opstelvakken op de Etnaweg zijn niet voldoende lang.

Variant 4:

Langzaam verkeer uit de regeling + 2e variant
-

Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het rechtsafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting Etnastraat;
Het kruispunt krijgt extra opstelvak voor het linksafslaand verkeer vanaf Ookmeerweg richting Etnastraat;
Tunnenconstructie voor ALLE oversteekplaatsen voor de fietsers en voetgangers;
Fiets en voetgangersoversteek komen in de VRI regeling te vervallen;
Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

4

Kruispunt Ookmeerweg - De Alpen
Langzaam verkeer uit de regeling + 2e variant

Cyclustijd

52

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,79

27,9

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

45

0,77

24,1

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken op de Ookmeerweg hebben voldoende lengte. Echter zal na definitieve ontwerp opnieuw gekeken worden;
- De opstelvakken op De Alpen hebeen voldoende lengte;
- De opstelvakken op de Etnaweg zijn niet voldoende lang.
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Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

Variant A:

14 juni 2021

Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP)
Uitgangspunten:
- Op de rijksweg A9 thv beide afritten een Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP);
- In de display worden voor de beide routes de reistijden weergegeven;
- Hiermee kan het verkeer een keuze maken tussen de route N200 en Amsterdamse Baan richting A10 Slotermeer / Geuzenveld.
- Hiermee kan het verkeer een keuze maken tussen de route rijksweg A4/A10 en Amsterdamse Baan richting A10 Slotermeer / Geuzenveld.

Variant

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,74

nb

nb

nb

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Overige maatregelen

A

Variant B:

Op de rijksweg A9 thv beide afritten een Dynamische
Route Informatie Paneel (DRIP).

nb

nb

nb

0,70

Inschatting: < 10% van
verkeer zal een alternatief
route kiezen

File detectielussen
Uitgangspunten:
- Plaatsen file detectielussen om extra services met de VRI regeling te kunnen geven

Variant C:

Rijbaan verbreden naar 2x2 rijstrook
Uitgangspunten:
- Rijbaan verbreden van 2x1 rijstrook naar 2x2 rijstroken. Hiermee wordt de capaciteit van het wegvak vergroot (bijna dubbele);
- De noordelijke baan komt volledig te liggen op een nieuwe ophaalbrug;
- De zuidelijke baan komt volledig te op de huidige rijbaan;
- De tweerichtingsfietspad wijzigt niet.

Variant

C

Cyclustijd

Overige maatregelen
Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

-

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

-

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,44

-

-

-

-
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Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,40
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Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

Plesmanlaan – Baden Powellweg
Variant

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Rijbaan
I/C-waarde

Gem.
verliestijd

Oplossingsrichtingen

0
1
2

Kruispunt Baden Powellweg - Pieter Calandlaan
Huidige situatie
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Kruispuntvorm en VRI aanpassen (2 rijstroken
signaalgroep 5)

80
53
58

0,98 nb
0,77
0,73

27,2
24,9

0,65
-

80
71
67

0,96 nb
0,88
0,80

37,1
33,9

0,85
-

Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen

0
1
2
3

Rotonde Plesmanlaan - Baden Powellweg
Huidige situatie
Knierotonde
VRI geregelde kruispunt (alle richtingen in de regeling)
VRI geregelde kruispunt (alleen rictingen 2, 9 en 12 in VRI
regeling en 2 rijstroken)

nb
nb
53
31

0,78 nb
0,35
0,81
0,45

5,3
28,1
9,2

1,01
-

nb
nb
89
31

0,92 nb
0,51
0,88
0,70

7,6
34,9
14,5

0,91
-

Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen

60
62
38

0,97 nb
0,70
0,72

18,5
20,1

1,01
-

60
80
38

1,03 nb
0,82
0,72

28,6
19,8

0,89
-

Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen

nb

0,77

10,2

-

nb

0,67

7,8

-

Uitstroom vorderen

0,49

Uitstroom vorderen

3

Kruispunt Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
Huidige situatie
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Verkeer rechtdoor met 2 rijstroken en opstelvak afslaand
verkeer verlengen
Partiële eirotonde

A

Overige maatregelen
Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

0
1
2

Variant 0:

x

x

x

0,38

x

x

x

opmerkingen

Huidige situatie kruispunt Baden Powellweg - Pieter Calandlaan
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Huidige VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel
Variant

Cyclustijd

Kruispunt Baden Powellweg - Pieter Calandlaan
Huidige situatie

0

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

80

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,65

80

0,98 nb

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Rijbaan
I/C-waarde

Gem.
verliestijd

0,96 nb

0,85

Oplossingsrichtingen

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- De opstelvakken hebben voor de avondspitsperiode niet voldoende ruimte;
- Voor de ochtendspits hebben de opstelvakken voldoende lengte.

Variant 1:

Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Aangepaste VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel
Variant

1

Cyclustijd

Kruispunt Baden Powellweg - Pieter Calandlaan
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

53

0,77

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

71

0,88

37,1

27,2

Rijbaan
I/C-waarde

-

opmerkingen

Uitstroom vorderen

Opstelvakken:
- De opstelvakken hebben voor de avondspitsperiode niet voldoende ruimte;
- Voor de ochtendspits hebben de opstelvakken voldoende lengte.

Variant 2:

Kruispuntvorm en VRI aanpassen (2 rijstroken signaalgroep 5)

`1
`1

Uitgangspunten:
- De kruispuntvorm wordt aangepast. Signaalgroep 5 krijgt 2 rijstroken;
- Aangepaste VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant

1
2

Cyclustijd

Kruispunt Baden Powellweg - Pieter Calandlaan
Kruispuntvorm en VRI aanpassen (2 rijstroken
Huidige kruispuntvorm
en aangepaste VRI regeling
signaalgroep
5)

53
58

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,77
0,73

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

71
67

0,88
0,80

37,1
33,9

27,2
24,9

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- De opstelvakken voor Baden Powellweg hebben voldoende opstelvaklengte;
- De opstelvakken hebben voor de avondspitsperiode niet voldoende ruimte;
- Voor de ochtendspits hebben de opstelvakken voldoende lengte.
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Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

Variant 0:

14 juni 2021

Huidige situatie rotonde Plesmanlaan - Baden Powellweg
Uitgangspunten:
- Huidige rotondevorm;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

0

Variant 1:

Cyclustijd

Rotonde Plesmanlaan - Baden Powellweg
Huidige situatie

nb

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,78 nb

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

1,01

nb

Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

nb

0,51

7,6

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

0,92 nb

opmerkingen

0,91

Knierotonde
Uitgangspunten:
- Aangepaste rotondevorm, de knierotonde;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

1

Variant 2:

Cyclustijd

Rotonde Plesmanlaan - Baden Powellweg
Knierotonde

nb

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,35

5,3

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

VRI geregelde kruispunt (alle richtingen in de regeling)
Uitgangspunten:
- Kruispuntvorm aangepast naar een VRI geregelde kruispunt;
- Om de uitstroom te bevorderen in de Plesmanlaan en Baden Powellweg zijn voor het verkeer 2 opstelvakken toegepast;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.
Variant

2

Cyclustijd

Rotonde Plesmanlaan - Baden Powellweg
VRI geregelde kruispunt (alle richtingen in de
regeling)

53

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,81

28,1

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

89

0,88

34,9

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken worden met voldoende lengte toegepast.

Variant 3:

VRI geregelde kruispunt (alleen rictingen 2, 9 en 12 in VRI regeling en 2 rijstroken)
Uitgangspunten:
- Kruispuntvorm aangepast naar een VRI geregelde kruispunt;
- In deze variant zijn twee vrije rechtsaffers toegapst. Deze vallen tevens niet onder de VRI regeling;
- In deze variant is ook een vrije doorgang voor het verkeer vanaf Badhoevedorp richting A10;
- Alleen het kruisend verkeer wordt met een VRI regeling geregeld;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.
Variant

3

Cyclustijd

Rotonde Plesmanlaan - Baden Powellweg
VRI geregelde kruispunt (alleen rictingen 2, 9 en
12 in VRI regeling en 2 rijstroken)

31

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,45

9,2

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

31

0,70

14,5

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken worden met voldoende lengte toegepast.
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Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

Variant 0:

Huidige situatie kruispunt Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Huidige VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel
Variant

Cyclustijd

Kruispunt Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
Huidige situatie

0

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

1,01

60

Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

18,5

-

80

0,82

28,6

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

38

0,72

19,8

60

0,97 nb

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

1,03 nb

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,89

Opstelvakken:
- De opstelvakken hebben niet voldoende lengte.

Variant 1:

Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Aangepaste VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant

Cyclustijd

Kruispunt Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI
regeling

1

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

62

0,70

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- De opstelvakken hebben niet voldoende lengte.

Variant 2:

Verkeer rechtdoor met 2 rijstroken en opstelvak afslaand verkeer verlengen
Uitgangspunten:
- Rechtdoorgaand verkeer krijgt een extra rijstrook;
- De opstelvaklengte wordt voor het afslaand verkeer verlengd;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

2

Cyclustijd

Kruispunt Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
Verkeer rechtdoor met 2 rijstroken en opstelvak
afslaand verkeer verlengen

38

0,72

Avondspits

20,1

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- De opstelvakken hebben voldoende lengte.

Variant 3:

Partiële eirotonde
Uitgangspunten:
- Kruispunt krijgt een rotondevorm;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.
Variant

3

Cyclustijd

Kruispunt Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen
Partiële eirotonde

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

nb

0,77

10,2

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

-

nb

0,67

7,8

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

-

Opstelvakken:
- De opstelvakken hebben voldoende lengte.

Variant A:

Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2
Uitgangspunten:
- Rijbaan wordt aan beide rijrichtingen verbreed van 2x 1 rijstrook naar 2x 2 rijstroken;
Hierdoor wordt de wegcapaciteit vergroot;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

A

Cyclustijd

Overige maatregelen
Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

x

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

x

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

0,38

Cyclustijd

x

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

x

Gem.
verliestijd

x

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,49

Opstelvakken:
- NVT
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Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

14 juni 2021

Henk Sneevlietweg
Variant

0
1
2
3

0
1

A
B
C

x
D

Variant 0:

Cyclustijd

Kruispunt Johan Huizingalaan - Henk Sneevlietweg
Huidige situatie
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling 2x1 - 2x3
Extra opstelvak 7 + 9 en variant 2 (alleen in combi met C)
Kruispunt aansluiting A10 - Henk Sneevlietweg
Huidige situatie
Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling 1x links (09), 1x
rechtdoor (08) en 1x rechtsaf (07)
Overige maatregelen
Op de David Ricardostraat en Johan Huizingalaan noord een
Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP).
Ingang van het metrostation naar de overkant aanpassen en
de voetgangers oversteekplaats laten vervallen.
Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

Diverse rotondevormen
Aansluitingen toerit vanaf de Overschiestraat laten
vervallen

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

100
83
57
36

0,97 nb
0,90
0,80
0,74

60

1,04 nb

50

0,77

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,98
37,1
22,6
14,5

0,88
16,4

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

100
103
64
33

0,81 nb
0,92
0,82
0,71

90

0,96 nb

62

0,71

Rijbaan
I/C-waarde

Gem.
verliestijd

Oplossingsrichtingen

0,65

Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen

0,79

-

43,3
29,3
12,7

17,2

Uitstroom vorderen

x

x

x

0,97

x

x

x

0,61

Instroom beperken

x
x

x
x

x
x

0,82
0,62

x
x

x
x

x
x

0,60
0,41

Uitstroom vorderen
Uitstroom vorderen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

opmerkingen

Verwachting is dat <10% de advies opvolgen.

Rotondevorm niet mogelijk volgens
meerstrookrotondeverkenner

x
Instroom beperken

Niet meegenomen ivm Schinkelkwartier

Huidige situatie kruispunt Johan Huizingalaan - Henk Sneevlietweg
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Huidige VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant

0

Cyclustijd

Kruispunt Johan Huizingalaan - Henk Sneevlietweg
Huidige situatie

100

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits

0,97 nb

Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,98

100

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,81 nb

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,65

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Henk Sneevlietweg hebben niet voldoende lengte;
- De opstelvakken voor het afslaand verkeer op Johan Huizingalaan hebben niet voldoende lengte.

Variant 1:

Aangepaste VRI regeling
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm;
- Nieuwe kruispuntanalyse uitgevoerd en de VRI regeling aangepast;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

1

Cyclustijd

Kruispunt Johan Huizingalaan - Henk Sneevlietweg
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI
regeling

83

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,90

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

103

0,92

43,3

37,1

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Henk Sneevlietweg hebben niet voldoende lengte;
- De opstelvakken voor het afslaand verkeer op Johan Huizingalaan hebben niet voldoende lengte.

Variant 2:

Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling 2x1 - 2x3
Uitgangspunten:
- De signaalgroep 1 krijgt een extra opstelvak (Henk Sneevlietweg -> Johan Huizingalaan noord);
- De VRI-regeling wordt aan de nieuwe kruispuntvorm aangepast. Daarnaast krijgt signaalgroep 1 en 3 meer groen om de uitstroom te vorderen.
Hiermee beperk je ook de instroom naar Henk Sneevlietweg;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

2

Cyclustijd

Kruispunt Johan Huizingalaan - Henk Sneevlietweg
Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling
2x1 - 2x3

57

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,80

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

64

0,82

29,3

22,6

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Henk Sneevlietweg hebben voldoende lengte om het verkeer af te wikkelen;
- De opstelvakken voor het afslaand verkeer op Johan Huizingalaan hebben niet voldoende lengte.

Variant 3:

Extra opstelvak 7 + 9 en variant 2 (alleen in combi met C)
Uitgangspunten:
- De signaalgroep 1 krijgt een extra opstelvak (Henk Sneevlietweg -> Johan Huizingalaan noord);
- Signaalgroepen 4 en 12 krijgen een extra opstelvak (Johan Huizingalaan -> Henk Sneevlietweg);
- De VRI-regeling wordt aan de nieuwe kruispuntvorm aangepast.
- Deze variant is in combinatie met 2x 2 rijstroken (variant C);
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

3

Cyclustijd

Kruispunt Johan Huizingalaan - Henk Sneevlietweg
Extra opstelvak 7 + 9 en variant 2 (alleen in
combi met C)

36

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

0,74

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

14,5

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

33

0,71

12,7

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken hebben voldoende lengte om het verkeer af te wikkelen.
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Variant 0:

Huidige situatie kruispunt Aansluiting A10 - Henk Sneevlietweg
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Huidige VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant

Cyclustijd

Kruispunt Aansluiting A10 - Henk Sneevlietweg
Huidige situatie

0

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

60

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,88

90

1,04 nb

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

0,96 nb

opmerkingen

0,79

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Henk Sneevlietweg hebben niet voldoende lengte;

Variant 1:

Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling 1x links (09), 1x rechtdoor (08) en 1x rechtsaf (07)
Uitgangspunten:
- De signaalgroep 1 krijgt een extra opstelvak (Henk Sneevlietweg -> Johan Huizingalaan noord);
- Signaalgroepen 4 en 12 krijgen een extra opstelvak (Johan Huizingalaan -> Henk Sneevlietweg);
- De VRI-regeling wordt aan de nieuwe kruispuntvorm aangepast.
- Deze variant is in combinatie met 2x 2 rijstroken (variant C);
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

Cyclustijd

Overige maatregelen
Aangepaste kruispuntvorm en VRI regeling
1x links (09), 1x rechtdoor (08) en 1x
rechtsaf (07)

1

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

50

0,77

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

62

0,71

17,2

16,4

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

Opstelvakken:
- Alle opstelvakken hebben voldoende lengte om het verkeer af te wikkelen.

Variant A:

Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP)
Uitgangspunten:
- In Johan Huizingalaan noord een Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP) om verkeer een alternatief route te geven richting A4-A10;
- In de toegangswegen van de bedrijfsterreinen een Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP) om verkeer een alternatief route te geven richting A4-A10;
- Op de display worden voor de beide routes de reistijden weergegeven.

Variant

A

Variant B:

Cyclustijd

Overige maatregelen
Op de David Ricardostraat en Johan
Huizingalaan noord een Dynamische Route
Informatie Paneel (DRIP).

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

x

x

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,97

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

x

Gem.
verliestijd

x

x

Rijbaan
I/C-waarde

0,61

opmerkingen

Verwachting is dat <10% de advies
opvolgen.

Ingang van het metrostation naar de overkant aanpassen en de voetgangers oversteekplaats laten vervallen.
Uitgangspunten:
- De ingang van het metrostration wordt naar de zuidkant van Henk Sneevlietweg verplaatst.

Variant

B

Variant C:

Cyclustijd

Overige maatregelen
Ingang van het metrostation naar de
overkant aanpassen en de voetgangers
oversteekplaats laten vervallen.

x

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

x

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,82

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

x

Gem.
verliestijd

x

x

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,60

Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2
Uitgangspunten:
- De rijbaan verbreden van 2x 1 rijstrook naar 2x 2 rijstroken om de wegcapaciteit te verhogen.

Variant

D
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Cyclustijd

Overige maatregelen
Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

x

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

x

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

0,62

Cyclustijd

x

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

x

Gem.
verliestijd

x

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,41
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Pieter Calandlaan
Variant

0

1

Cyclustijd

Kruispunt Pieter Calandlaan - Meer en Vaart - Louis Davidsstraat
Huidige situatie

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

0,91

80

0,86 nb

72

1,00 nb

58

0,85

27,9

0,83

85

0,86

56

0,82

21,6

0,79

62

0,79

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

Oplossingsrichting opmerkingen

0,50

x

28,1

0,52

Uitstroom
bevorderen

De kruispunten krijgen meer ruimte om het verkeer af te
kunnen wikkelen. Echter, is de I/C waarde in de ochtend
nog aan de hoge kant.

30,1

0,49

Uitstroom
bevorderen

De kruispunt en wegcapaciteit wordt verhoogd, waarmee
het verkeer beter afgewikkeld wordt.

2

Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Reconstructie kruispunt Pieter Calandlaan / Meer & Vaart:
het verkeer kan met twee rijstroken vanaf Pieter
Calandlaan via Meer & Vaart de Cornelis Lelylaan in rijden.

1

Kruispunt Pieter Calandlaan - Wolbrantskerkweg
Groentijd van de zijwegen en cyclustijd VRI regeling
verhogen

0,85

0,48

Instroom
beperken

Hiermee wordt de instroom van het doorgaand verkeer
beperkt.

A

Overige maatregelen
De Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en
Wolbrantskerkweg downgrade naar 30 km/uur.

0,84

0,49

Instroom
beperken

B

Reconstructie kruispunt Tussen Meer / Wolbrantskerkweg;
Het gemotoriseerd verkeer kan de trambaan niet meer
oversteken.

x

x

x

0,77

x

x

x

0,48

Instroom
beperken

C

Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

x

x

x

0,55

x

x

x

0,29

Uitstroom
bevorderen

Deze wegen zijn voor bestemmingsverkeer en aansluiting
van P-voorziening Osdorpplein.
Met deze reconstructie wordt het sluipverkeer vanaf de
Ookmeerweg voorkomen. Het gaat om een vermindering
van ongeveer 20%. De verkeersveiligheid verbetert ook
op de Wolbrantskerkweg
Geen voorkeur: Pieter Calandlaan is geen plusnet. Bij het
vergroten van de wegcapaciteit gaat meer verkeer van
deze route gebruik maken.

Variant 0:

Huidige situatie
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Huidige VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant Zuidbaan

0

Cyclustijd

Huidige situatie

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

72

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,91

80

1,00 nb

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

0,86 nb

opmerkingen

0,50

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Pieter Calendlaan en Louis Davidsstraat hebben niet voldoende lengte;
- De opstelvakken op de Meer en Vaart hebben voldoende lengte.

Variant 1:

Aangepaste VRI regeling
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm;
- Nieuwe kruispuntanalyse uitgevoerd en de VRI regeling aangepast;
- Beide kruispunten worden aan elkaar gekoppeld en door een regelautomaat geregeld;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

1

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,83

85

0,86

28,1

Rijbaan
I/C-waarde

Huidige kruispuntvorm en
aangepaste VRI regeling
58

0,85

27,9

0,52

opmerkingen

De kruispunten krijgen meer ruimte om het
verkeer af te kunnen wikkelen. Echter is de
I/C waarde in de ochtend nog aan de hoge
kant.

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Pieter Calendlaan en Louis Davidsstraat hebben niet voldoende lengte;
- De opstelvakken op de Meer en Vaart hebben voldoende lengte.

Variant 2:

Rijbaan thv kruispunt verbreden naar 2 rijstroken
Uitgangspunten:
- Het deeltraject vanaf Pieter Calandlaan zuidbaan, Meer & Vaart naar de Cornelis Lelylaan verbreden naar 2 rijstroken.
Hiermee wordt de capaciteit van het wegvak vergroot (bijna dubbele);
- De VRI-regeling wordt ook aan deze kruispuntvorm aangepast.

Variant

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,79

62

0,79

30,1

Rijbaan
I/C-waarde

Oplossingsrichting opmerkingen

Kruispunt Pieter Calandlaan - Meer en Vaart - Louis Davidsstraat

2

Reconstructie kruispunt Pieter Calandlaan / Meer & Vaart:
het verkeer kan met twee rijstroken vanaf Pieter
Calandlaan via Meer & Vaart de Cornelis Lelylaan in rijden.

56

0,82

21,6

0,49

Uitstroom
bevorderen

De kruispunt en wegcapaciteit wordt verhoogd, waarmee
het verkeer beter afgewikkeld wordt.

Opstelvakken:
- De opstelvakken op Louis Davidsstraat hebben niet voldoende lengte. Echter heeft deze geen invloed op de doorstroming in het netwerk;
- De opstelvakken op de Pieter Calandlaan en Meer en Vaart hebben voldoende lengte.
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Variant 1:

Groentijd van de zijwegen en cyclustijd VRI regeling verhogen

Uitgangspunten:
- De VRI regeling op het kruispunt met Wolbrantskerksweg aanpassen;
- De zijwegen krijgen meer groen en de cyclustijd wordt verhoogd.

Variant

1

Variant A:

Cyclustijd

Kruispunt Pieter Calandlaan - Wolbrantskerkweg
Groentijd van de zijwegen en cyclustijd VRI regeling
verhogen

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Cyclustijd

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

0,85

Oplossingsrichting opmerkingen

Instroom
beperken

0,48

Hiermee wordt de instroom van het doorgaand verkeer
beperkt.

De Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en Wolbrantskerkweg downgrade naar 30 km/uur.
Uitgangspunten:
- De De Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en Wolbrantskerkweg downgrade naar 30 km/uur;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant

A

Variant B:

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Overige maatregelen
De Osdorperban, Hoekenes, Tussen Meer en
Wolbrantskerkweg downgrade naar 30 km/uur.

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Cyclustijd

Rijbaan
I/C-waarde

Gem.
verliestijd

0,84

0,49

Oplossingsrichting opmerkingen

Instroom
beperken

Deze wegen zijn voor bestemmingsverkeer en aansluiting
van P-voorziening Osdorpplein.

Reconstructie kruispunt Tussen Meer / Wolbrantskerkwerg
Uitgangspunten:
- Het verkeer kan van beide kanten de trambaan niet oversteken;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

A

Variant C:

Reconstructie kruispunt Tussen Meer
/ Wolbrantskerkweg; Het
gemotoriseerd verkeer kan de
trambaan niet meer oversteken.

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

x

x

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

0,77

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

x

x

Gem.
verliestijd

x

Rijbaan
I/C-waarde

0,48

opmerkingen

Met deze reconstructie wordt het
sluipverkeer vanaf de Ookmeerweg
voorkomen. Het gaat om een vermindering
van ongeveer 20%. De verkeersveiligheid
verbetert ook op de Wolbrantskerkweg

Rijbaan verbreden naar twee rijstrook
Uitgangspunten:
- Het verkeer kan van beide kanten de trambaan niet oversteken;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel;
- Alle parkeerplaatsen komen te vervallen.

Variant

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

Rijbaan
I/C-waarde

Oplossingsrichting opmerkingen

Overige maatregelen

C
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Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2

x

x

x

0,55

x

x

x

0,29

Uitstroom
bevorderen

Geen voorkeur: Pieter Calandlaan is geen plusnet. Bij het
vergroten van de wegcapaciteit gaat meer verkeer van
deze route gebruik maken.
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Burgemeester Röellstraat
Variant Zuidbaan

0
1
2
A

Huidige situatie
Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI regeling
Signaalgroep 1 en 7 toegevoegd en markering.
Op de President Allendelaan thv rotonde een Dynamische
Route Informatie Paneel (DRIP).

B

Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2, deze icm optie 1 of 2

Variant 0:

Cyclustijd

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

60
43
54

0,94 nb
0,81
0,71

nb

x

Cyclustijd

17,8
25,2

1,00
0,94
0,88

60
40
50

nb

0,78

nb

nb

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

x

0,62

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,83 nb
0,75
0,70

19,7
19,2

0,50
0,55
0,55

nb

0,49

nb

x

x

Rijbaan
I/C-waarde

x

opmerkingen

Regeling met deelconflicten
om blokkade voor signaalgroep 8 te voorkomen
Inschatting: 10 á 15% van verkeer zal een alternatief
route kiezen

0,31

Huidige situatie
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm
- Huidige VRI regeling
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel

Variant Zuidbaan

0

Cyclustijd

Huidige situatie

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

60

0,94 nb

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

1,00

60

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,83 nb

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,50

Opstelvakken:
- Niet alle opstelvakken op de Burg. Roëllstraat hebben voldoende lengte;
- De opstelvakken op de zijtakken hebeen niet voldoende lengte. Echter heeft deze geen invloed voor het doorgaand verkeer.

Variant 1:

Aangepaste VRI regeling
Uitgangspunten:
- Huidige kruispuntvorm;
- Nieuwe kruispuntanalyse uitgevoerd en de VRI regeling aangepast;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

1

Cyclustijd

Huidige kruispuntvorm en aangepaste VRI
regeling

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

43

0,81

17,8

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,94

40

0,75

19,7

Rijbaan
I/C-waarde

0,55

opmerkingen

Regeling met deelconflicten

Opstelvakken:
- Niet alle opstelvakken op de Burg. Roëllstraat hebben voldoende lengte;
- De opstelvakken op de zijtakken hebeen niet voldoende lengte. Echter heeft deze geen invloed voor het doorgaand verkeer.

Variant 2:

Signaalgroep 1 en 7 toegevoegd en signaalgroep 5/6 aangepast
Uitgangspunten:
- Het kruispunt krijgt een aparte opstelvak voor het rechtsafslaand verkeer vanaf Burg. Roëllstraat richting Burg. Rendorpstraat;
- Signaalgroep 1 en 7 is in de VRI regeling toegevoegd, hierdoor vervallen ook de deelconflicten met de fietsers en voetgangers;
- De signaalgroepen 5 en 6 worden aangepast. Het verkeer voor signaalgroep 5 mag rechtsaf en rechtdoor. Het verkeer voor signaalgroep 6 mag alleen naar links;
- Intensiteiten prognosejaar 2040, uitgekomen van verkeersmodel.

Variant Zuidbaan

2

Cyclustijd

Signaalgroep 1 en 7 toegevoegd en
markering.

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

54

0,71

25,2

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,88

50

0,70

19,2

Rijbaan
I/C-waarde

0,55

opmerkingen

om blokkade voor signaalgroep 8 te
voorkomen

Opstelvakken:
- De opstelvakken op de Burg. Roëllstraat hebben voldoende lengte;
- De opstelvakken op de zijtakken hebeen niet voldoende lengte. Echter heeft deze geen invloed voor het doorgaand verkeer.

Variant A:

Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP)
Uitgangspunten:
- Op de President Allendelaan thv rotonde een Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP);
- In de display worden voor de beide routes de reistijden weergegeven;
- Hiermee kan het verkeer een keuze maken tussen de route Burg. Roëllstraat en Burg. Vlughtlaan richting A10.

Variant Zuidbaan

A

Variant B:

Cyclustijd

Op de President Allendelaan thv
rotonde een Dynamische Route

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

nb

nb

nb

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

Cyclustijd

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

Gem.
verliestijd

0,78

nb

nb

nb

Rijbaan
I/C-waarde

0,49

opmerkingen

Inschatting: 10 á 15% van verkeer
zal een alternatief route kiezen

Rijbaan verbreden naar 2x2 rijstrook
Uitgangspunten:
- Rijbaan verbreden van 2x1 rijstrook naar 2x2 rijstroken. Hiermee wordt de capaciteit van het wegvak vergroot (bijna dubbele);
- De busbaan komt te vervallen en zal op het trambaan gaan rijden. Hierdoor vervalt het groen en komt er verharding thv de rails.

Variant Zuidbaan

B

Rijbaan verbreden van 2x1 naar 2x2,
deze icm optie 1 of 2

Cyclustijd

x

Ochtendspits
Kruispunt
Verzadiging
Gem.
kruispunt
verliestijd

x

x

Avondspits
Rijbaan
I/C-waarde

0,62
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Cyclustijd

x

Kruispunt
Verzadiging
kruispunt

x

Gem.
verliestijd

x

Rijbaan
I/C-waarde

opmerkingen

0,31
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