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Resultaten Pilot OV-Fietsstraat Sarphatistraat 

Geachte leden van de raadscommissie  ID,  

Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van de Pilot OV-Fietsstraat Sarphatistraat als onderdeel 
van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM). Op basis van de resultaten van de o en 1-meting en de 
vooraf gestelde indicatoren kan de pilot als succesvol worden beoordeeld; zo oordelen de fietsers 
positief en is de rijsnelheid van de auto afgenomen. Deze conclusie licht ik in deze brief graag 
verder toe. 

In de UAM zijn diverse maatregelen opgenomen om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven 
in het centrumgebied. Eén van de maatregelen is de 'Binnenring (Marnixstraat-Weteringschans-
Sarphatistraat) wordt OV en fietscorridor': 'De Binnenring wordt stap voor stap getransformeerd 
naar een hoogwaardige en veilige OV- en fietsroute. Hier krijgen de fietser en de tram ruim baan. De 
ambitie is om hier de maximumsnelheid te verlagen naar 3o km/uur, doorgaand autoverkeer te weren 
en deze route in te richten als een fietsboulevard. De verzameling van deze maatregelen is onderdeel 
van het project Groene Lopers van Amsterdam' (UAM, blz. 24). Op 3o september 2015 is de UAM 
vastgesteld in de gemeenteraad. 

Eerder, in de brief van 22 april 2016, informeerde ik u al over de o-meting die in november 2015 is 
Uitgevoerd, de uitgangspunten voor een succesvolle uitkomst en over de start van de pilot deze 
zomer. In deze brief beperk ik mij tot het delen van de resultaten van de 1-meting en de conclusies 
die daaruit volgen, om u op de hoogte te houden. 

Resultaten evaluatie: Pilot een succes 

Inmiddels heeft in november 2016 de 1-meting (intensiteiten, snelheden) en het 
belevingsonderzoek bij fietsers, voetgangers, bewoners en ondernemers plaatsgevonden. De 
resultaten van de 1-meting (de nieuwe situatie) zijn vergeleken met de resultaten van de o-meting 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 



0-meting 	1-meting 	9f set 

Roetersstraat-5pinotastraat 4.990 	4.868 	-2% 
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(oude situatie). Hieruit ontstaat een beeld over de gevolgen van de herinrichting waarin de fietser 
meer ruimte heeft gekregen. 

Voorafgaand aan de pilot (zie Commissie-brief van 22 april 2016) zijn uitgangspunten voor een 
succesvolle uitkomst van de pilot gedefinieerd. In de onderstaande tabel staan links de indicatoren 
voor een succesvolle pilot, in de middelste kolom staat aangegeven of hieraan is voldaan en in de 
rechterkolom staat een toelichting. 

:Be • alonsucces • ilot (indicatoren) 
Beleving fietsers 

o Minstens de helft van de ondervraagde fietsers 
de fietsstraat ervaart als een verbetering 
de oude  situate  (fietsstroken); 

o Minstens de helft van de ondervraagde fietsers 
de fietsstraat ervaart als comfortabel en veilig. 

Conflictobjectieveveiligheid 
o Het aantal conflicten ten aanzien van de o- 	V/X 

meting is afgenomen of gelijk Is gebleven. 

Doorstroming 
o De doorstroming/rijsnelheid van fiets t.a.v. de 

o-meting Is toegenomen of gelijk Is gebleven; 

o De doorstroming/rijsnelheid van auto t.a.v. de 
o-meting is afgenomen; 

o De doorstroming/rijsnelheid van de trams 
t.a.v. de o-meting niet is afgenomen. 

Intensiteiten 

• 88% van de fietsers vindt de nieuwe Inrichting een 
verbetering. 

• Het gemiddeld rapportcilfer is een 8,3. 
• 94% vindt de fietsstraat comfortabel om doorheen te 

fietsen 
• 82% voelt zich veilig. 

• 4 uitwijkingen die vallen In de lichtste categorie. Zeer 
twijfelachtig of deze gerelateerd zijn aan nieuwe inrichting 

• De nieuwe situatie Is voor fietsers niet onveiliger 
• Aandachtspunt: Auto's halen In en rijden op de trambaan 

• De fietssnelheid Is gelijk gebleven 

• Rijsnelheid Is gedaald van van 33 naar 29 Icrniu op tracé 
Roetersstraat — Spinozastra at en van 36 km/u naar 28 
km/u op tracéValckeniersstraat-Alexanderplein. 

• De rijsnelheid van de tram is gelijk gebleven 

'Jainee.? Toelichting 

o Aantal fietsers op de SarphatIstraat t.a.v. de o-
meting Is toegenomen of gelijk is gebleven; 

o Aantal auto's op de Sarphatistraat t.a.v. de o-
meting is afgenomen of gelijk Is gebleven 

o Aantal auto's op de Mauritskade t.a.v. de o-
meting Is toegenomen. 

• • Aantal fietsers rs op een gemiddelde werkdag met 23% , 
toegenomen 

0-meting 1.meting groei 
etmaal (0-24u) 17.265 21.262 23% 
ochtendspits  (Mu)  2.716 3.088 14% 

avondspits (16-18u) 2.761 3.451 25% 

• • Het aantal auto's In op belde meetpunten afgenomen 

• • Het aantal auto's Is met 1,5% toegenomen (+1- 200 auto's 
per etmaal op gemiddelde werkdag) 

Op basis van de resultaten van de 3.-meting en de vooraf gestelde indicatoren kan de pilot als 
succesvol worden beoordeeld. 

Uitgebreide toelichting uitkomsten  monitoring  

De o- en 1-meting zijn in dezelfde periode uitgevoerd, allebei gedurende een week in het najaar, 
om zo de twee metingen goed te kunnen vergelijken. Net  als in de o-meting zijn snelheden en 
intensiteiten gemeten en zijn er observaties naar de veiligheid gedaan. Daarnaast is er bij de a-
meting een belevingsonderzoek bij fietsers, voetgangers en bewoners uitgevoerd. Mocht u 
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interesse hebben in de uitgebreide rapportage, dan vindt u in de bijlage van deze brief het gehele 
onderzoeksrapport. 

Belangrijkste conclusies verkeersveiligheid 

Tijdens de o-meting zijn er geen onveilige situaties waargenomen. In de i-meting is er in totaal 4 
keer een lichte uitwijking waargenomen. De conclusie is dat het niet onveiliger is geworden door 
de nieuwe inrichting van de Sarphatistraat. De fietsstroom is zeer dominant en ondervindt weinig 
overlast van gemotoriseerd verkeer. Een aandachtspunt is dat er gebruik wordt gemaakt van de 
trambaan voor inhaalmanoeuvres. Dit leidt echter niet tot onveilige situaties voorfietsers. 

Belangrijkste conclusies intensiteiten 

Uit de verkeerstellingen blijkt dat het aantal passerende fietsers in de Sarphatistraat op een 
gemiddelde werkdag is toegenomen met 23%, als we de o-meting (i7.265) met de i-meting 
(22.262) vergelijken. Het aantal passerende auto's in de Sarphatistraat is licht afgenomen, terwijl 
het aantal auto's op de Mauritskade licht is toegenomen ten opzichte van de o-meting. Er zijn 
hiertoe geen ingrepen in de circulatie of bewegwijzering gedaan. 

Belangrijkste conclusies doorstroming 

De gemiddelde rijsnelheid van de fietsers in de Sarphatistraat is gelijk gebleven in de i-meting ten 
opzichte van de o-meting. De auto reed tijdens de i-meting langzamer dan tijdens de 0-meting; 
gemiddeld 28 km/u. De gemiddelde rijsnelheid van de tram is ongeveer gelijk gebleven. De 
gemeten snelheid van taxi's die op de trambaan rijden is afgenomen. Aandachtspunt is dat de 
beleving bij bewoners/voetgangers is dat taxi's 'hard' rijden, ook al blijkt dit niet uit de metingen. 

Uitkomsten belevingsonderzoek 

Aan bewoners, ondernemers, fietsers en voetgangers is gevraagd hoe zij de nieuwe inrichting van 
de Sarphatistraat als OV-Fietsstraat ervaren. Over het algemeen is de nieuwe inrichting zeer 
positief beoordeeld. Uiteraard zijn er ook de nodige aandachtspunten naar voren gekomen uit de 
enquêtes. Deze worden meegenomen in het vervolg en de afronding van de pilot. 
Aandachtspunten zijn o.a.: 

Van de fietsers vindt 88% van de fietsers de nieuwe situatie een verbetering ten opzichte van de 
oude situatie. Maar liefst 94% van de bevraagde fietsers vindt de fietsstraat comfortabel en veilig 
om doorheen te fietsen. Ook bewoners en ondernemers zijn positief over de nieuwe inrichting en 
ervaren verbetering op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 66% vindt de nieuwe inrichting 
een verbetering, az% ervaart geen verschil en 18% vindt het een verslechtering. 

Voetgangers geven over het algemeen aan (60%) niet veel te merken van de nieuwe inrichting. De 
snelheid waarmee de taxi's over de trambaan rijden geven de voetgangers als aandachtspunt. 
Oversteken is niet lastiger geworden volgens 61% van de voetgangers; 3.1% vindt het wel lastiger 
in de nieuwe situatie. Uit het belevingsonderzoek komt verder naar voren dat fietsers meer 
gebruik maken van de gehele rijbaan en dat een groot deel van de automobilisten hun rijgedrag 
lijkt te hebben aangepast en langzamer zijn gaan rijden. 



Met vn; .6e-rike—g7---o t-';\<7  

Drs.  P.J.M. Litjens 
Wethouder Verkeer, Vervoer en Organi ie 
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Uit het belevingsonderzoek komen ook allerlei andere opmerkingen naar voren die in het afronden 
van de pilot meegenomen worden. Opmerkingen gaan bijvoorbeeld over de bebording en 
rijgedrag van auto's en taxi's en het oversteken van de Sarphatistraat. 

Vervolg 

Omwonenden en ondernemers hebben hun mening over de herinrichting van de Sarphatistraat 
kunnen geven in een enquête. De resultaten van de evaluatie worden gepubliceerd in de digitale 
nieuwsbrief en op de facebookpagina van de buurt en worden actief gecommuniceerd naar de 
wijkverenigingen. 

Het afronden van de pilot zal in samenspraak de bewoners/ondernemers en het stadsdeel worden 
gedaan. Het verder ontwikkelen van de Binnenring heeft niet meer de status van een pilot. 
Hiervoor zal dus vooraf participatie met de omgeving worden georganiseerd. 

Op basis van de resultaten van de a-meting en de vooraf gestelde indicatoren kan de pilot als 
succesvol worden beoordeeld. Dit betekent echter niet dat het project hierbij afgerond is. In het 
eerste kwartaal van 2017 kom ik bij terug met de aanbevelingen rondom de Sarphatistraat over de 
definitieve materialisatie en eventuele aanvullende maatregelen om zo de pilot helemaal af te 
ronden. Hierbij hoort ook een doorkijk naar het voorgesteld vervolgtraject om stap voor stap van 
de Binnenring een OV-fietscorridorte maken. 
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