
 

 

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de CVC (d.d. 17 april 2018)  zijn hieronder de benodigde maatregelen als gevolg 

van de voorgestelde wijzigingen in de verkeerscirculatie rondom de Amstel  in Binnenring 

tracédeel Sarphatistraat Zuid uitgewerkt.  

 

In de eerdere CVC van 17 april 2018 is de CVC al akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen 

in de circulatie (zie figuur 1). In deze memo werken we dit voorstel verder uit en geven we aan 

welke fysieke maatregelen er nodig zijn om de circulatie aan te kunnen passen. 
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 Onderwerp Ontwerp en toelichting uitwerking aangepaste verkeerscirculatie rondom de Amstel 

   

Relatie project met Investeringsagenda Openbaar Vervoer (IAOV) 

In de Investeringsagenda Openbaar Vervoer (IAOV) ) zijn een aantal knelpunten benoemd 

bij de Hoge Sluis. Het links afslaande autoverkeer hindert de tram omdat deze vaak op de 

trambaan stil blijven staan om te wachten op vele tegemoetkomend (fiets)verkeer. De 

maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden zijn het verlengen van de persrichel 

zodanig dat autoverkeer niet meer linksaf kan slaan (of heel moeilijk). De doorgang blijft 

voldoende breed om fietsen wel te faciliteren om linksaf te kunnen gaan. Daarnaast is het 

gunstig voor de doorstroming van tram en fiets om minder of geen linksaf slaand 

autoverkeer  te hebben, wat in de maatregelen ook is meegenomen.  

Relatie project met Verkeersmaatregelen Omgeving Munt (VOM) 

Het succesvol functioneren van een fietsstraat hangt in belangrijke mate af van de 

hoeveelheid auto’s die te gast zijn in dergelijke straat. Echter, vanaf 2 november 2016 wordt 

doorgaand verkeer om de Munt en directe omgeving geleid. Uitgebreide monitoring heeft 

aangetoond dat de VOM het gewenste effect hebben: ter plekke meer ruimte voor fietser 

en voetganger zonder negatieve gevolgen voor de doorstroming. Ongewenst bijeffect is dat 

door de maatregelen bij de Munt meer (sluip)verkeer en taxi’s van de Sarphatistraat-Zuid 

gebruik zijn gaan maken. Met de nieuwe verkeerscirculatie rondom de Amstel wordt ook dit 

ongewenst bijeffect minder en zullen auto’s en taxi’s minder de sluiproute en meer de hoofd 

autoroutes nemen. 
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Figuur 1: Aanpassingen in verkeerscirculatie omgeving Amstel bij Sarphatistraat zuid 

2. Toelichting aanpassen verkeerscirculatie 

 

Het voorstel om de circulatie aan te passen, met bijbehorende motivatie, is in de CVC van 17 april 

2018 al besproken en geaccordeerd. Hieronder zetten we voor de volledigheid nogmaals de 

aanpassingen in de verkeerscirculatie op een rij. De motivatie voor deze maatregelen hebben we 

aan het eind van deze memo nogmaals bijgevoegd als tekstvak.  

 

Waarom de autoverkeerscirculatie aanpassen?  

Om het ongewenste (sluip)verkeer op en rondom de Sarphatistraat tegen te gaan en de situatie bij 

de kruising bij het Prof. Tulpplein te verbeteren is er vanuit project OV-Fietscorridor Binnering een 

combinatievoorstel van verkeerscirculatiemaatregelen voor de auto uitgewerkt. Dit voorstel is  

afgestemd met het projectteam VOM en het stadsdeel centrum. 

 

Dit voorstel beperkt het autosluipverkeer, zowel ten oosten als ten westen van de Amstel. 

Daarnaast beperkt het voorstel het aantal links afslaande bewegingen op de Sarphatistraat van 

auto en taxi, hetgeen ten goede komt aan de doorstroming van tram en fiets.  

Het gevolg van de aanpassingen op de Sarphatistraat is dat verkeersstromen op de grachten iets 

gaan verschuiven. Het voorstel bestaat uit de volgende opeenvolgende maatregelen:  

 

1. Amstel oostzijde tussen Sarphatistraat en Korte Amstelstraat afsluiten voor doorgaand 

autoverkeer. Inrijden vanaf de Sarphatistraat wordt hierdoor onmogelijk. Dit stuk is alleen 
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toegankelijk voor bewoners en ontheffingshouders  middels  een automatische fysieke 

afsluiting, in te rijden via Amstel in zuidelijke richting. Uitrijden via Sarphatistraat.    

2. Omdraaien rijrichting Amstel oostzijde tussen Nieuwe Prinsengracht oneven zijde (incl. 

brug) en Korte Amstelstraat.   

3. Voorlopig handhaven knip bij Amstel - Nieuwe Keizersgracht uit project VOM. In overleg 

met dit project en het stadsdeel kunnen we onderzoeken of deze nog nodig is met de 

afsluitingen bij de Korte Amstelstraat.  

4. Komende vanaf Amstel westzijde in zuidelijke richting gedwongen rechtsaf richting 

Frederiksplein voor autoverkeer.   

5. Op de Sarphatistraat komende vanaf Frederiksplein, linksaf oversteken naar Amstel 

westzijde opheffen. Bezoekers van parkeergarage McKinsey of de Albert Heijn rijden via 

Frederiksplein, Achtergracht en Amstel westzijde.  

 

 

Figuur 2: Plekken aanvullende  maatregelen i.v.m. verkeerscirculatie gebied rondom de Amstel 
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3. Benodigde fysieke maatregelen als gevolg van aanpassen verkeerscirculatie 

 

Hieronder geven we aan wat de benodigde fysieke maatregelen zijn die nodig zijn om de 

verkeerscirculatie aan te kunnen passen. Op de volgende pagina’s zijn deze aanpassingen per 

deelgebied in een ontwerptekening uitgewerkt (gemarkeerde deelgebieden uit figuur 2). 

1. A. Verwijderen huidige fietsstrookmarkering Amstel oostzijde. Dit betreft een afstand 

van ongeveer 250 meter tussen Sarphatistraat en Nieuwe Prinsengracht. Er ontstaat 

dan een gemengd profiel ontstaat.  

B. Daarnaast is een fysieke afsluiting nodig om te voorkomen dat verkeer vanaf de 

Sarphatistraat de Amstel inrijdt of andersom de Amstel via de Sarphatistraat verlaat. 

De exacte vorm van de fysieke afsluiting (paal/vezip)  wordt de komende tijd in 

overleg met het stadsdeel, bewoners en noord- en hulpdiensten  uitgewerkt, dit is 

geen CVC item.  

2. Aanpassen boogstralen bij de Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht - Amstel 

oostzijde) zodat vrachtwagens van 10 m de nieuwe circulatie linksom ook kunnen 

rijden. 

3. A. Aanpassen boogstraal van Amstel linksom de Korte Amstelstraat inrijdend zodat 

vrachtwagens van 10 meter de nieuwe circulatie linksom ook kunnen rijden. ook is het 

nodig om 1 parkeerplaats op te heffen of in te korten aan de zuidzijde.  

B. Daarnaast is ook hier een fysieke afsluiting (paal/vezip) gewenst om te voorkomen 

dat auto’s het laatste stuk van de Amstel inrijden, gaan draaien op een plek waar veel 

fietsers rijden of dit stuk gebruikt wordt als taxi wachtplaats. 

4. A. Aan de Amstel Westzijde is het anders instraten van belijning en de 7 

parkeerplaatsen nodig, zodat deze inrijdbaar blijven na de gewijzigde rijrichting. 

Daarbij tevens de positie van de Amsterdammertjes en de opsluitbanden van het 

plantvak van 3 bomen aanpassen. 

B. Ook hier is een fysieke afsluiting (vaste paal) gewenst om te voorkomen dat auto’s 

de Amstel westzijde inrijden vanaf de Sarphatistraat. Ter ondersteuning stellen we 

voor meerdere Amsterdammertjes te plaatsen in een halve cirkel. Dit is aanvullend op 

de aanpassingen bij aansluiting op de Sarphatistraat. 
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Verwijderen huidige fietsstrookmarkering 

Amstel oostzijde. Dit betreft een afstand van 

ongeveer 250 meter tussen Sarphatistraat en 

Nieuwe Prinsengracht. Er ontstaat een 

gemengd profiel.  

 

Toevoegen van een afsluiting (paal/vezip) bij 

de Sarphatistraat. 



 

 

 Gemeente Amsterdam 28 juni 2018 

   

 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Pagina 6 van 9 

.  

Aanpassen boogstralen bij de Jan 

Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht - Amstel 

oostzijde) zodat vrachtwagens van 10 m 

de nieuwe circulatie linksom kunnen rijden. 
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.  

Aanpassen boogstraal van Amstel linksom 

de Korte Amstelstraat inrijdend zodat 

vrachtwagens van 10 m de nieuwe 

circulatie linksom kunnen rijden en 

mogelijk 1 parkeerplaats opheffen/inkorten 

i.v.m. scheerlijn vrachtwagen.  

 

Toevoegen afsluiting (paal/vezip). 
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Anders instraten belijning enkele 7 

parkeerplaatsen Amstel Westzijde zodat 

deze inrijdbaar zijn op de gewijzigde 

rijrichting. Daarbij ook  positie van de 

Amsterdammertjes en de opsluitbanden 

van het plantvak van 3 bomen aanpassen 

en een afsluiting (vaste paal) en 

Amsterdammertjes toe te voegen. 
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Motivatie maatregelen 1 t/m 3 

 Het inrijdend (taxi) verkeer voor Carré komt nu over de Nieuwe Prinsengracht oneven zijde. 

Voorheen reden taxi’s in via de Amstel bij Sarphatistraat en uit via Nieuwe Keizersgracht of 

Nieuwe Prinsengracht. In de nieuwe situatie zal dat via de Korte Amstelstraat/Nieuwe 

Achtergracht gaan.  

 Het drukke kruispunt van Amstel en Sarphatistraat waar fietsers, trams, taxi’s en voetgangers 

elkaar behoorlijk in de weg zitten wordt zo rustiger en overzichtelijker.  

 Ook is er nu (veel) minder uitrijdend verkeer over de Nieuwe Keizersgracht even zijde en de 

Nieuwe Prinsengracht even zijde. Groot laad- en losverkeer t.b.v. Carré blijft overigens via 

Nieuwe Achtergracht rijden, net als nu (achteruit insteken vanaf Weesperstraat).  

 Het aanpassen van de verkeerscirculatie beperkt mogelijk het laad- en losverkeer langs de 

Amstel. Met rijcurves is gekeken welke voertuigen nog zonder grote aanpassing de bochten 

kunnen maken. Vrachtwagens van 12 meter kunnen de bochten linksaf (Nieuwe 

Prinsengracht -> Amstel; Amstel -> Nieuwe Achtergracht) niet maken. Met wat kleine 

aanpassingen in boogstralen is dit wel mogelijk met vrachtwagens tot lengte van 10 meter. 

 Voorstel is de huidige fietsstrookmarkering aan de waterzijde te verwijderen. 

 

Motivatie maatregelen 4 en 5 

 Er van uitgaande dat het autoverkeer vanwege VOM nu allemaal vanaf de Amstel westzijde 

de Sarphatistraat op draait richting Weesperplein stellen we een verplichte rechtsaffer voor 

vanaf de Amstel. Via het Frederiksplein komt men dan op de autocorridor S100 terecht.  

 Bezoekers van de parkeergarage van McKinsey (achter het DNB bezoekerscentrum in de 

Maarten Jansz. Kosterstraat) rijden dan via het Fredriksplein i.p.v. doorsteek over de 

trambaan vanaf Sarphatistraat en Amstel Westzijde.  

 Deze maatregel is ook gunstig voor de IAOV. Verkeer wat vanaf de Amstel westzijde linksaf 

wil en op de trambaan stil gaat staan is met deze oplossing niet meer mogelijk. Door de 

afsluiting van de Amstel-westzijde in noordelijke richting zal het verkeer verschuiven naar het 

Frederiksplein noordzijde.  

- Het Frederiksplein noordzijde (voor AH langs) is een 30 km/u straat. Hier rijden 1000 tot 1200 

motorvoertuigen per etmaal. Op de Amstel westzijde in noordelijke richting zijn dat 500 tot 

600 motorvoertuigen per etmaal. Verkeer gaat bij inrijdverbod vanaf de Amstel verschuiven 

naar Frederiksplein noordzijde. Verwachting is dat daar totaal dan tussen 1500 en 1800 

motorvoertuigen per etmaal gaan rijden. Dit is ruim binnen de norm van een standaard 30 

km/u straat; tot maximaal 6000 motorvoertuigen per etmaal mag een straat ingericht worden 

als  een 30 km/u regime, volgens Amsterdams beleid.  

  Er worden dus geen ongewenste effecten verwacht rondom Frederiksplein door de 

aanpassingen. 

 Autoverkeer voor de parkeergarage McKinsey geeft ook meer verkeer via Frederiksplein 

noordzijde, Achtergracht en Maarten Jansz. Kosterstraat. Maar dit is zo marginaal dat het 

nauwelijks invloed heeft. Uitrijden van deze parkeergarage zal via de Amstel oostzijde 

gebeuren wat nu ook grotendeels het geval zal zijn.  

 Langs Frederiksplein noordzijde is een supermarkt (Albert Heijn) gesitueerd. Deze heeft een 

laad- en losplaats met venstertijden. Er wordt dan niet geladen en gelost vanaf de rijbaan.   

 Op de Amstel westzijde liggen schuinparkeervakken die in nu inrijden vanaf de Sarphatistraat 

gelegen zijn. Bij het verbieden van inrijden zullen deze schuinparkeervakken moeten worden 

omgedraaid voor praktisch gebruik. 

 

 

 

 

 


