
Werkgroep Verkeer van Buurtplatform 
Kattenburg - Marineterrein

Actief sinds 2015. Onderwerpen:
• Verkeer binnen het Marineterrein
• Overlast en barrièrewerking Kattenburgerstraat
• Oversteken Kattenburgerstraat
• Korte termijn: overlast touringcars K-straat
• Verbindingen met Kattenburg / Oost. Eilanden



Marineterrein: geen eiland op een eiland



Luchtvervuiling, geluidsoverlast en 
barrièrewerking Kattenburgerstraat

• Maandelijkse meetwaarden NO2 in 2016 
tussen 27 en 42 microgram/m3. 
Toegestane maximumnorm in EU is 40.

• Geluid wordt niet gemeten. Overlast is groot
• Geen veilige oversteek voor fietsers en 

voetgangers bij Bijltjespad / ingang Voorwerf 
• Geen veilige oversteek bij blauwe poort = 

hoofdingang Marineterrein
• Extra ingangen Marineterrein nodig, dus ook 

extra oversteken



Kattenburgerstraat: overlast touringcars



Kattenburgerstraat: Plusnet Auto - Corridor



24 januari 2018 Motie P bij Beleidskader 
Verkeersnetten in gemeenteraad aangenomen
Verzoekt het college van B&W: 
• Een oriënterende studie te verrichten naar 

grondige herinrichting kruispunt Prins 
Hendrikkade/Valkenburgerstraat 

• Hierbij tevens de afwaardering van 
Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat van 
PlusnetCorridor naar Hoofdnet Auto te 
onderzoeken 

• Dit alles uiterlijk 1 september 2018 voor te 
leggen aan de raad



Kattenburgerstraat: Plusnet Auto - Corridor



Model 2A: Knip Weesperstraat 
met 4 aanvullende knips



Model 2A: wijziging verkeersstromen



Kattenburgerstraat: oversteek + bushalte



Kattenburgerstraat bij Bijltjespad/ingang 
Marineterrein: geen veilige oversteek



Kattenburgerstraat Bijltjespad: 
oversteek en vuilcontainers



Kattenburgerstraat kruising nieuw fietspad 
Dijksgracht-oost



Fietstunnel naast 
spooronderdoorgang 
Kattenburgerstraat + 
fietsbrug Dijksgracht.

Tweerichting Fiets 
wordt doorgezet tot 
Prins Hendrikkade.

Extra voorsorteervak 
onder spoorviaduct



Kattenburgerstraat en Oostertoegang 
communicerende vaten



Dijksgracht-oost kruising Kattenburgerstraat
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