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Inleiding

1.1

Aanleiding
De Kanaalstraat heeft al jaren een probleem met doorgaand verkeer. Verkeer vanuit het
westelijk deel van het centrum gebruikt de Van Lennep‐ en Helmersbuurt om een weg te
zoeken richting de westelijke uitvalswegen. Eerder onderzoek1 heeft reeds inzichtelijk
gemaakt dat met name de Borgerstraat en de Kanaalstraat hiervoor veel worden gebruikt.
Om het probleem op te lossen is hebben reeds vele oplossingsvarianten de revue
gepasseerd. Tot op heden heeft dit niet uitgemond in een definitieve oplossing van het
probleem. Hiermee is de behoefte ontstaan om nogmaals met frisse blik naar de situatie te
kijken.
Het onderzoek is breed opgezet. Er is rekening gehouden met een groot aantal varianten,
zowel varianten die reeds aan de orde zijn gekomen als nieuwe mogelijkheden, met inbegrip
van de bekende verkeerstromen in de betrokken buurten. Dat een aantal van deze varianten
niet hun weg hebben gevonden in het rapport heeft te maken met het feit dat deze weinig
toevoegden aan de wel behandelde varianten.

1.2

Onderzoeksvragen
De centrale onderzoeksvraag is:
Welke maatregel of welke combinatie aan maatregelen kan of kunnen worden
getroffen om de verkeersoverlast in de Kanaalstraat te verminderen zonder dat het
verkeer een op een wordt verplaatst naar een andere straat?
1

1.3

Uitwerking onderzoeksvraag
Een eventuele oplossing van de problematiek heeft een aantal randvoorwaarden:
 herverdeling van het verkeer mag niet leiden tot één op één verplaatsing van de
problemen naar een andere straat (van gelijke orde als de Kanaalstraat),
 de rijrichting van de Kinkerstraat blijft ongewijzigd;
 er worden geen zware infrastructurele of bouwkundige maatregelen gewenst;
 de bereikbaarheid van de verschillende betrokken buurten mag niet worden aangetast.

1

Trajan (2009)
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1.4

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1.1 en bestaat uit het (groen gearceerde)
gebied tussen (en met inbegrip van) de Overtoom, de J.P. Heijestraat, Bellamystraat en de 1e
Constantijn Huygens/Bilderdijkstraat. De locatie van het betreffende deel van de
Kanaalstraat is weergegeven in het blauwe kader.
Figuur 1.1 Onderzoeksgebied Kanaalstraat

1.5

Leeswijzer
In dit onderzoek wordt de volgende lijn gevolgd: in hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op
bekende gegevens en wordt ingegaan op de onderzoeksmethodiek. Hoofdstuk 3 bevat een
korte verkenning van de oorzaken van de problematiek. In hoofdstuk worden de
oplossingsvarianten beschreven en hoofdstuk 5 zal besluiten met enkele conclusies en
aanbevelingen.

6
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2

Probleemverkenning en onderzoeksmethodiek

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gekozen onderzoeksmethodiek. Voordat hierop wordt
ingegaan zal eerst een kort overzicht worden gegeven van wat nu bekend is.

2.2

Wat is feitelijk bekend?
Het kentekenonderzoek uit 2009 is één van de weinige concrete meetgegevens uit de buurt.
Deze meting is verricht op 129 oktober 2009. Dit was een normale doordeweekse dag, in een
week zonder vakanties, buurtevenementen, opbrekingen of feestdagen. Daarmee mag
aangenomen worden dat dit een gewone werkdag betrof die representatief is voor dit soort
dagen.

2.2.1 Intensiteiten en verkeersgedrag
Uit de meting komt het volgende naar voren. De intensiteit van het verkeer in de
Kanaalstraat was naar objectieve maatstaven niet bijzonder opvallend: het CROW gaat voor
deze categorie straten uit van een capaciteit van circa 5.000 – 6.000 motorvoertuigen per
etmaal. Uitgaande van een spitsperiode van drie uur zou dit 600 – 750 voertuigen betekenen
(of 200 – 250 per uur). De hoogst gemeten intensiteit bedroeg 307 voertuigen (in de
avondspits). Zelfs de uurintensiteit kwam nooit boven 120 voertuigen per uur uit (zie figuur
2.1). Ook de door bewoners gemeten intensiteit (150 voertuigen per uur hoeft qua volume
niet problematisch te zijn.
Figuur 2.1 overzicht ontwikkeling uurintensiteiten oktober 2009

ochtendspits

avondspits

Van een andere orde is echter het verkeersgedrag in de straat, gezien de klachten over
geluids‐ en stankoverlast. Omdat de straat qua wegprofiel weinig ruimte biedt leiden
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stremmingen vaak tot geluidoverlast en onberedeneerd verkeersgedrag. Tijdens de tellingen
in oktober 2009 zijn dergelijke incidenten ook geconstateerd en in het rapport vermeld.
2.2.2 Doorgaand verkeer
Het aandeel doorgaand verkeer is weergegeven in figuur 2.2. Vanaf de Bilderdijkstraat reden
in de avondspits circa 410 voertuigen over de brug de Borgerbuurt in. Hiervan bleven 190
achter in de buurt (deze zijn niet meer terug gezien op de Hennetjesbrug) en 40 verlieten de
buurt weer richting de Kinkerstraat.
De resterende 180 voertuigen reden via de Hennetjesbrug door de Kanaalstraat. Van die 180
voertuigen reed het merendeel ‐ 120 voertuigen ‐ weer terug naar de Kinkerstraat, en 30
respectievelijk naar de Overtoom of verder de Kanaalstraat in. Ongeveer 120 voertuigen
kwamen uit andere richtingen; waarvan de ene helft vanaf de Hennetjesbrug uit Borger‐ of
Bellamybuurt en de andere helft uit een van de overige richtingen.
Figuur 2.2 Herkomst verkeer Kanaalstraat

60; 19%
72; 34%

59; 28%
Borgerbuurt
Borgerbuurt
Helmers/WG
Helmers/WG
extern extern

183; 60%

64; 21%

81; 38%

ochtendspits (N=212)

avondspits (N=307)

Als verkeer uit de Borgerbuurt, gezien de weinige uitvalsmogelijkheden, als lokaal wordt
beschouwd en het overige verkeer uit de Helmersbuurt ook, dan bedraagt het aandeel
extern verkeer in de ochtendspits 34 procent, en in de avondspits zelfs 60 procent.

2.2.3 De situatie anno 2013
Hoewel het onderzoek ruim vier jaar oud is, biedt deze voldoende aanknopingspunten voor
een doorkijk naar de huidige situatie, met name omdat de randvoorwaarden gelijk zijn
gebleven. In de ruimtelijke structuur van de buurt is nauwelijks iets veranderd. De trends in
de stad wijzen onder druk van de conjunctuur eerder op een daling van autobezit dan
stijging. Over het autogebruik in Amsterdam is weinig bekend, maar uit

8
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parkeerdrukgegevens blijkt al sinds enkele jaren een daling van parkeerdruk, met name in
Oud‐West. Om die reden wordt de situatie zoals gemeten in 2009 als uitgangspunt genomen.

2.3

Onderzoeksaanpak

2.3.1 Probleemperceptie
Het nemen van maatregelen om een bepaald probleem op te lossen vraagt eerst om inzicht
in de aard van de problematiek. Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat deze problematiek
zeker aanwezig is, maar ook dat de ernst ervan moeilijk te objectiveren is: er is sprake van
een hoog aandeel doorgaand verkeer, maar zelfs met dit aandeel erbij blijft de
piekintensiteit binnen de grenswaarden. Er is onder bepaalde omstandigheden sprake van
ongewenst verkeersgedrag, maar ook dit is een problematiek die op meer locaties speelt dan
de Kanaalstraat alleen.
Het nemen van maatregelen op dit vlak vergt dan ook een afweging van belangen waarbij
voorop staat dat een mogelijke oplossing voor alle partijen bevredigend moet zijn. Het
probleem is waarschijnlijk nooit helemaal oplosbaar: de meeste maatregelen hebben immers
betrekking op een andere verdeling van de intensiteiten; andere routes krijgen dan te maken
met meer verkeer.
Daarbij kan een maatregel snel het karakter krijgen van symptoombestrijding als er teveel
focus ontstaat op de gebieden waar de problemen zich manifesteren, terwijl de oorzaak
mogelijk buiten het gebied ligt. Om die reden is een analyse gemaakt van de oorzaken van de
problematiek en is geprobeerd vanuit elke oorzaak na te denken over een specifieke aanpak.
2.3.2 Maatregelen en oplossingen
Het probleem heeft een lange historie en mogelijk zijn er reeds aanvaardbare oplossingen
voorgesteld die het om redenen van draagvlak of urgentie niet hebben gehaald. Daarom zijn
reeds geopperde oplossingen systematisch geanalyseerd op hun effecten voor doorstroming
en bereikbaarheid. Tevens zijn combinaties van maatregelen getest. Het is mogelijk dat deze
toch het verwachte effect hebben, of dat de genoemde bezwaren niet opgaan.
De reeds voorgestelde maatregelen zijn met een aantal varianten doorgerekend op hun
effecten. Deze mogelijke oplossingsrichtingen beperken zich dan ook niet tot maatregelen in
de Borger‐ en Helmersbuurt, maar moeten ook worden gezocht in het bevorderen van de
doorstroming op de Bilderdijkstraat en Overtoom (stad uit) en het voorkomen van
sluipverkeer. Hiermee wordt namelijk één van de hoofdoorzaken voor het bestaan van het
sluipverkeer weggenomen.
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2.4

Geosimulatie

2.4.1 Inleiding
Zowel de Borgerbuurt als de Helmersbuurt zijn relatief gesloten systemen. Er is maar een
beperkt aantal toegangswegen en de routes worden grotendeels gedetermineerd door
eenrichtingsverkeer. Daarnaast is uit tellingen bekend hoeveel verkeer van buiten komt
(zowel vanaf de Bildrdijkstraat als de Overtoom). Dergelijke situaties lenen zich goede voor
modelmatige simulaties. Om de effecten van de maatregelen door te rekenen is gebruik
gemaakt van een geosimulatie. Deze is opgesteld op basis van een zwaartekrachtmodel en
actuele reële gegevens. Het doel is uitsluitend om scenario’s voor kleinere gebieden ter
verkennen, en heeft geen prognostische component.
De geosimulatie bestaat uit een ritgeneratiemodel gebaseerd op lokale ritgeneratie van een
lokale groep, een module voor extern verkeer (o.b.v. intensiteiten) en een verdeelmodel op
basis van het wegennet en verkeersregelingen in het onderzoeksgebied. Verkeerskundige
elementen en obstakels als drempels en eenrichtingsverkeer zijn variabelen die van invloed
kunnen zijn op de routekeuze. De groep met lokale herkomst is zeer gewoontegetrouw en
leent zich dus uitstekend voor een modelmatige simulatie.
2.4.2 Opbouw model
De simulatie is gebaseerd op actuele werkelijke verkeerstromen op basis van tellingen,
externe intensiteitsgegevens en simulatie. Voor het opstellen van het model is gebruik
gemaakt van de volgende gegevens:
 recent intensiteitsonderzoek in de Cremerbuurt, op basis van tien telposten (juni 2013).
Hiermee is zeer nauwkeurig de routering en herkomst van voertuigen door de
Cremerbuurt bepaald. De gegevens hiervan zijn ingevoegd in het verkeersmodel.
 De uitkomsten van het verkeersonderzoek uit 2009 op basis van vijf telposten, deze geven
een nauwkeurig beeld van de herkomsten en bestemmingen van verkeer door de
Kanaalstraat en met name herkomsten in de Borgerbuurt en westelijke Helmersbuurt.
Koppeling van beide datasets geeft informatie over routekeuze van Borgerbuurt;
 Intensiteiten uit het verkeersmodel van de Dienst infrastructuur Verkeer en Vervoer,
hiermee is de belasting op de invalswegen en hoofdwegennet in het onderzoeksgebied
bepaald;
 De ritgeneratie in de WG‐buurt en westelijke Borgerbuurt is deels gebaseerd op in‐ en
uitkomend verkeer uit bovenstaande onderzoeken en deels modelmatig bepaald op basis
van gegevens over autobezit, aantal huishoudens en arbeidsplaatsen.
Het model deelt op basis van een herkomstbestemingsmatric verkeer toe aan het wegennet.
Dit wordt gedaan door een proces van volume averaging waarbij in een aantal iteraties de
10
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intensiteiten worden verdeeld op basis van vertragingen die ontstaan als de intensiteiten de
wegcapaciteit benaderen. Het aantal iteraties is afhankelijk van wanneer het optimum wordt
bereikt.
Figuur 2.3 geeft een overzicht van de belasting die op het netwerk wordt berekend in de
basisvariant. Te zien is dat een deel van de intensiteiten op de Bilderdijkkade rechtsaf slaat
richting Borgerbuurt. De intensiteiten in de Cremerbuurt zijn conform de getelde aantallen
en routes.
Figuur 2.3 Intensiteiten onderzoeksgebied

2.4.3 Voor- en nadelen methodiek
Omdat het model is gebaseerd op teluitkomsten zijn de interne verplaatsingen en de
intensiteit inkomend verkeer zeer betrouwbaar. Dit maakt het model zeer geschikt om
aanpassingen in het lokale wegennet te verkennen. Aan de methodiek kleven echter ook
bezwaren: door de zeer lokale focus is het moeilijk om herkomst en bestemming van verkeer
voor verder weg gelegen locaties te bepalen. Bekend is bijvoorbeeld dat circa 400 voertuigen
de Borgerbuurt inkomen. Waar deze voertuigen oorspronkelijk vandaan komen (ring A10
west, centrum, zuid) is onbekend. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde
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oplossingsrichtingen, met name als door routeringswijzigingen de oriëntatie van een buurt
verandert. In dit soort gevallen kan geen eenduidige conclusie worden getrokken over
veranderingen in bereikbaarheid en dient nadere bepaling plaats te vinden van de
herkomsten van deze verkeersstromen. Dit moet blijken na voorleggen van varianten aan
bewoners.
Bij de tellingen in 2009 is zowel de ochtend – als de avondspits geïnventariseerd. De
avondspits bleek meer problemen op te leveren dan de ochtendspits. Hierom en omdat de
randgegevens uit het stedelijke verkeersmodel alleen de avondspits betreffen is er geen
scenario opgesteld voor de ochtendspits.

12
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3

Oorzaken problematiek

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de oorzaken van de problematiek. Eerst wordt
ingegaan op de structuur en de ligging van het onderzoeksgebied de buurt, daarna vindt een
toespitsing plaats van de problematiek ervan.

3.2

Ligging en structuur buurt

3.2.1 Verkeersnetwerk
Het onderzoeksgebied is gelegen in voormalig stadsdeel Oud‐west. Dit gebied ligt ten westen
van het centrum en is ingeklemd tussen natuurlijke barrières als het Vondelpark, de
Singelgracht en de Kostverlorenvaart. De westelijke ontsluiting van de wijk geschiedt dan ook
via een drietal bruggen.
Oud‐West ligt relatief centraal ten opzichte van het centrum en fungeert daarmee als
draaischijf in het stedelijk netwerk. Van de zeven westelijke invalswegen beneden het IJ
lopen er drie door Oud‐west, die alle relatief dichtbij elkaar zijn gelegen. Rond het centrum
liggen ook twee tangenten (Nassaukade en Bilderdijkstraat), welke ook allebei door het
stadsdeel heenvoeren. Daarmee is eigenlijk al een eerste feit vast te stellen, namelijk dat dit
deel van de stad vanwege zijn ligging per definitie te maken heeft met veel verkeer, uit alle
richtingen.
Wanneer wordt gelet op het wegennetwerk vallen twee zaken op:
 het hoofdnetwerk met verbindingen is niet compleet,
 delen van het netwerk hebben, deels als gevolg hiervan, een verzamelfunctie, waardoor
de doorstroming stokt.
Incompleet netwerk
Om de verkeersstroom te kunnen verwerken is een compleet verkeersnetwerk noodzakelijk
en juist op dit vlak ontbreekt het aan een goede structuur. De dwarsverbindingen van hogere
orde zijn vooral gebundeld aan de oostzijde van het stadsdeel. In het westelijke deel
ontbreken juist enkele schakels: in noord‐zuidrichting valt vooral een schakel in de
Bellamybuurt op. Het eenrichtingsverkeer op de Kinkerstraat heeft daarnaast tot gevolg dat
de ontsluiting van het oostelijke deel van de Bellamy‐ en Borgerbuurt in westelijke richting
gehinderd wordt. Ook het feit dat west‐ en oostflank van de Borgerbuurt fysiek gescheiden
zijn draagt eraan bij dat oost‐west verbindingen op andere plekken worden gezocht.
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Figuur 3.1 Overzicht verkeersnetwerk Oud‐West

Het gevolg is dat met name de Jan Pieter Heijestraat onderbenut wordt, en andere routes de
verkeersstroom moeten gaan verwerken. Tussen Overtoom en de De Clercqstraat zijn er
maar twee oost‐westverbindingen: de Kanaalstraat/Brederodestraat en de Bellamystraat.
Beide straten zijn niet geschikt voor het verwerken van doorgaand verkeer.
Verzamelfunctie
In een verkeersnetwerk is er sprake van meerdere niveaus, elk met een eigen functie. Wegen
van hogere orde dienen met name om verkeer te laten stromen, wegen van een lagere orde
hebben vooral een functie om de buurten te ontsluiten. Het dichtbebouwde 19e eeuwse
karakter van de buurt heeft tot gevolg gehad dat bepaalde verbindingen uit ruimtegebrek
een dubbele functie hebben gekregen: die van stroomweg en ontsluitingsweg. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de Overtoom, die de ontsluiting van grote delen van de Vondelpark‐ en
Cremerbuurt op zich neemt en daarnaast ook nog parkeerfuncties herbergt. Omdat de
Overtoom hierdoor veel kruisingen heeft en de weg doorlopend gebruikt wordt voor
inparkeren en laden en lossen, staat de doorstroming onder druk. Als dan ook nog eens extra
verkeer uit missende links moet worden opgevangen raakt deze route al snel overbelast en
ontstaat sluipverkeer. Opvallend is wel dat in de huidige situatie wel de overgrote
meerderheid van de voertuigen kiest voor de Overtoom.

14

SW.13.176

Onderzoek verkeersoverlast Kanaalstraat

3.3

Gevolgen voor de buurt
De gevolgen zijn inmiddels bekend maar het is belangrijk onderscheid te maken tussen
structurele problemen en ad‐hoc problemen. De problemen van de ligging van het
onderzoeksgebied en het functionele netwerk zijn structureel. Het is wel degelijk mogelijk
hierin in te grijpen, maar dit vergt beleidskeuzes en infrastructureel ingrepen. De
bovenstaande situatie impliceert dat er een uitgaand route mist, en aangezien de Overtoom
een van de weinige routes is die dit kan opvangen zou een structurele oplossing bestaan uit
het verbeteren van doorstroming en capaciteit. Dit vergt echter grote ingrepen in
wegontwerp en vallen buiten de scope van dit onderzoek wegens de in paragraaf 3.1
opgenomen randvoorwaarden.
Naast structurele oplossingen kan met maatwerk worden geprobeerd meer sturing aan te
brengen in de verdeling van het verkeer. Hierbij is opnieuw een onderscheid te maken
tussen bestemmingsverkeer dat geen andere opties heeft en doorgaand verkeer dat dit wel
heeft. Van de voertuigen die in de avondspits door de Kanaalstraat rijden is circa 60 procent
doorgaand. Doorgaand verkeer heeft geen binding met de buurt, wil deze zo snel mogelijk
verlaten, en daarmee de hoofdveroorzaker van ongewenst verkeersgedrag. Doel van
maatregelen moet dan ook zijn in te grijpen in het gedrag van deze groep zonder de
bereikbaarheid van de lokale groepen te schaden.
Al met al ligt de oorzaak van de probleemstelling van dit onderzoek in de volgende redenen:
 er mist een oost‐west verbinding tussen de tangenten Bilderdijkstraat en Nassaukade
enerzijds en de Ring A10 anderzijds. Deze missende verbinding is de Kinkerstraat;
 uitgaand verkeer zoekt een uitweg voor deze link en is aangewezen op of de Overtoom, of
de De Clercqstraat;
 de Overtoom heeft naast de extra uitgaande intensiteiten te maken met een
parkeerfunctie en een aantal dwarsverbindingen met de Cremerbuurt. Hierdoor staat de
doorstroming onder druk;
 Westelijk en oostelijk deel Borgerbuurt is niet met elkaar verbonden; de logische
verzamelroute Jan Pieter Heijstraat kan niet worden bereikt door grote delen van Borger‐
en Bellamybuurt;
 Eenrichtingsverkeer halveert het aantal mogelijkheden de buurt te verlaten
 Uitgaand verkeer meandert uiteindelijk door de Borger‐ en Helmersbuurt.

In het volgende hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan. Hierbij wordt vooral gekeken naar
de gevolgen van de maatregelen voor de lokale buurten.
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4

Overzicht maatregelen

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een aantal maatregelen op hun effecten bestudeerd. Door de jaren
heen zijn veel mogelijkheden naar voren gekomen. Deels hebben deze betrekking op de
ruimtelijke structuur van het gebied, deels beogen deze het gebruik van bepaalde routes te
beïnvloeden.

4.2

Netwerk
Het verbinden van missende links in het netwerk is belangrijk maar valt zonder grote
ingrepen niet uit te voeren. Zo zou het tweerichtingsverkeer maken van de Kinkerstraat het
probleem definitief oplossen (zie figuur 4.2.1).
Het effect van maatregelen op de Overtoom is zonder ingrepen in het wegprofiel eveneens
moeilijk te bepalen. Het opwaarderen van de functie van de Overtoom impliceert het
verminderen van dwarsverbindingen en parkeerfuncties op deze route. De kosten hiervan
staan niet echter in verhouding tot de problematiek.
Structuurverbeteringen van deze routes behoren dan ook niet tot de onderzoeksvraag . Op
een lager structuurniveau is ingrijpen wel mogelijk. Te denken valt aan dwarsverbindingen
op een lager niveau zoals een verbinding tussen oostelijke en westelijke in de Borgerbuurt.
Dergelijke ingrepen zijn in de volgende paragrafen onderzocht. Binnen deze varianten zijn er
enkele subvarianten opgesteld die vooral beogen de effecten van de maatregelen te
verzachten. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de verschillende varianten. De
varianten hebben alle betrekking op de avondspits (middagperiode) en een periode van drie
uur (15:30 uur – 18:30 uur).
De maatregelen vallen te bundelen in vier hoofdopties:
a Dwarsverbinding Borgerbuurt: het doorbreken van de verbinding tussen de west en
oostzijde van de Nicolaas Beetstraat;
b Hennetjesbrug: het afsluiten van de Hennetjesbrug;
c Oostflank: het afsluiten van de oostelijke toegang van de Borgerbuurt;
d aanpassen routering Borgerbuurt.
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Figuur 4.2.1 Intensiteiten Kinkerstraat in geval van tweerichtingenverkeer

4.3

Dwarsverbinding Borgerbuurt
Er zijn drie oplossingen genoemd die openstelling van de link tussen westelijke en oostelijke
Borgerbuurt beogen. Bij alle drie de varianten wordt uitgegaan van openstelling in oost‐
westrichting. Bij openstelling gaat het om de volgende varianten:
 Het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen;
 Het omdraaien van de rijrichting op de zuidelijke Jacob van Lennepkade;
 Het openstellen van de Borgerstraat nabij de Kinkerbuurtschool.
Van deze drie varianten is de laatste het minst reëel omdat er dan een directe autoroute
tussen twee schoolgebouwen, een school‐ en speelplein en een ingang van een
kinderdagverblijf wordt getrokken. De risico’s voor de verkeersveiligheid ter plaatse zijn
daarmee dermate hoog dat deze niet is opgenomen in de beschouwing.
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4.3.1 Openstellen Nicolaas Beetsplantsoen
In figuur 4.3.1 is weergegeven wat er gebeurt als het Nicolaas Beetsplantsoen wordt
opengesteld voor autoverkeer. De effecten ervan zijn dat de dominante route tussen
Bilderdijkstraat en Postjesweg korter wordt. Het is niet meer nodig de Hennetjesbrug te
passeren, dus in plaats van de Kanaalstraat wordt nu het plantsoen gebruikt.
Figuur 4.3.1 Intensiteiten Nicolaas Beetsplantsoen

Gevolgen voor de oostelijke Borgerbuurt zijn er nauwelijks. Zowel in de Borgerstraat als de
Jacob van Lennepstraat zijn de intensiteiten nagenoeg gelijk, of nemen licht toe als gevolg
van de kortere route. De intensiteit op de Kanaalstraat daalt met circa 270 voertuigen.
De maatregel leidt wel tot een één op één verplaatsing van het probleem naar de Van
Lennepkade. Bij het plantsoen neemt de intensiteit toe met 300 voertuigen. Hiervan rijden
tenminste 50 voertuigen richting Overtoom en zouden ook voor de Kanaalstraat kunnen
kiezen waarmee een meer gespreide verdeling ontstaat. Verwacht wordt echter dat er
minder invloed zal zijn van ladende of lossende voertuigen dan in de Kanaalstraat, terwijl ook
geluidsbelasting minder is omdat er maar aan één kant bebouwing is. De Borgerstraat
(westelijk van de Nicolaas Beetsstraat) krijgt ook te maken met extra verkeer (zie figuur
4.3.3).
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Figuur 4.3.2 verandering intensiteiten Nicolaas Beetsplantsoen ten opzichte van basisvariant

Figuur 4.3.3 ‘selected link’ herkomst verkeer Nicolaas Beetsplantsoen
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4.3.2 Omdraaien rijrichting Jacob van Lennepkade
Het verleggen van de richting van het verkeer in de zuidelijke Jacob van Lennepkade (tussen
Jan Pieter Heijestraat en Nicolaas Beetsstraat) heeft ongeveer hetzelfde effect als de
maatregel bij het plantsoen met dit verschil dat de maatregel minder effect heeft op de
herkomsten uit de Borgerbuurt.
Figuur 4.3.4 verandering intensiteiten subvariant J. van Lennep ten opzichte van basisvariant

Voor de Jacob van Lennepkade geldt wel dat mogelijk minder bewoners worden
geconfronteerd met de effecten omdat de straat aan één zijde bebouwing heeft. Hetzelfde
geldt overigens voor de optie om het Nicolaas Beestplantsoen op te stellen. Het vergt echter
wel een herprofilering van de straat omdat inparkeren met de gestoken parkeerplaatsen
moeilijker wordt.
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4.4

Afsluiten Hennetjesbrug (B)

4.4.1 Effecten van de maatregel
Het afsluiten van de Hennetjesbrug is een veel besproken optie. Door de Helmersbuurt
wordt deze vooral als positief ervaren wegens het doorbreken van de route van het
sluipverkeer, volgens inwoners van in de Borgerbuurt nemen de omrijfactoren echter
ontoelaatbaar toe. In figuur 4.4.1 is de verkeersintensiteit weergegeven op basis van het
afsluiten van de Hennetjesbrug. Deze variant is zeer effectief in het tegengaan van
sluipverkeer.
Ook de Borgerbuurt heeft te maken met minder doorgaand verkeer dan in de oude situatie,
maar kan zelf ook niet meer gebruik maken van de brug en dient om te rijden. Dit is zichtbaar
in figuur 4.4.2.
Met de hogere intensiteiten op de eerste Constantijn Huygensstraat neemt ook de druk op
het kruispunt Overtoom – Eerste Constantijn Huygensstraat toe. Het gevolg hiervan is meer
sluipverkeer in de Tweede Helmersstraat.
Figuur 4.4.1 Intensiteiten variant B
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Figuur 4.4.2 veranderingen intensiteiten variant B t.o.v. basisscenario

Uit figuur 4.4.2 blijkt dat met name de Borgerstraat en de Kanaalstraat qua intensiteiten
profiteren van deze variant. Oostwaarts neemt de intensiteit met ongeveer 100 voertuigen
toe, welke niet langer de buurt via de Hennetjesbrug kunnen verlaten en omrijden via de
Overtoom. De hogere intensiteiten leiden ook tot meer verkeer in de Cremerbuurt omdat de
doorstroming op de Overtoom vermindert. Het doorgaande externe verkeer kiest nu voor de
route Eerste Constantijn Huygensstraat ‐ Overtoom ‐ Jan Pieter Heijestraat.
4.4.2 Rijrichting Hasebroekstraat
Om de negatieve effecten voor de Borgerbuurt te verzachten zou naast het afsluiten van de
brug ook de rijrichting in de Hasebroekstraat omgedraaid kunnen worden. Hiermee kunnen
bewoners van de Borgerbuurt deze aan westkant nog steeds verlaten, niet via het zuiden
maar het noorden. Figuur 4.4.3 laat zien dat deze voor de Borgerbuurt inderdaad het
probleem oplost maar dat er opnieuw sprake is van ‘transplantatie’ van het probleem naar
de Hasebroekstraat. Het is met name de stroom doorgaand verkeer die profiteert van de
nieuwe mogelijkheid (zie figuur ‘selected link’ Hasebroekstraat). Tevens neemt de intensiteit
op de Bilderdijkkade toe.
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Figuur 4.4.3 Verandering intensiteiten subvariant Hasebroek ten opzichte van basisvariant
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4.5

Afsluiten oostflank Borgerbuurt
De oostflankvariant behelst twee mogelijke maatregelen:
 het eenrichtingsverkeer maken van de brug in de Jacob van Lennepstraat. Het doel
hiervan is dat met name extern verkeer wordt verhinderd. Het nadeel is echter dat de
Borgerbuurt vanaf de oostkant ontoegankelijk wordt.
 Instellen van een toegangsverbod met onderbord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” in
de Bilderdijkstraat.

4.5.1 Eenrichtingsverkeer brug Jacob van Lennepstraat
De effecten van eenrichtingsverkeer op de brug op de verkeersintensiteiten zijn zichtbaar in
figuur 4.5.1.
Figuur 4.5.1 Intensiteiten variant C

Figuur 4.5.2 laat de verschillen van de maatregel zien met de huidige situatie. Te zien is dat
intensiteiten op de Borgerstraat en de Kanaalstraat drastisch dalen. Het inkomend verkeer
moet nu omrijden via de Overtoom, waarvan echter ook de circa 200 voertuigen met een
lokale bestemming in de Borgerbuurt. Bijkomende effecten zijn dat de extra belasting op de
Overtoom ook tot meer verkeer door de Cremerbuurt leidt.

24

SW.13.176

Onderzoek verkeersoverlast Kanaalstraat

Figuur 4.5.2 veranderingen t.o.v. basisvariant

4.5.2 Toegangsverbod oostzijde Borgerbuurt
Potentieel is deze variant kansrijk omdat bestemmingsverkeer wordt toegelaten, en
doorgaand verkeer niet. Het effect hiervan is echter op voorhand niet vast te stellen, omdat
deze maatregel alleen effect heeft als er (stelselmatig) op het verbod gehandhaafd wordt. In
het meest positieve scenario zal het doorgaand verkeer kiezen voor omrijden terwijl het
bestemmingsverkeer de buurt gewoon kan bereiken. In dat geval is het probleem
grotendeels opgelost. In het meest negatieve scenario wordt de maatregel genegeerd en
verandert er niets. De effecten zijn daarmee moeilijk in te schatten, ook hoeveel handhaving
noodzakelijk zal zijn om de maatregel te ondersteunen is onbekend.
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4.5.3 Overige ondersteunende maatregelen
Als oplossing van het probleem van de omrijfactoren zijn meerdere opties getest:
Omdraaien rijrichting in de Nicolaas Beetsstraat tussen Kinkerstraat en Borgerstraat.
Hiermee wordt de bereikbaarheid van de buurt vanaf de Kinkerstraat groter. De effecten
hiervan waren in het model echter miniem.2
Omdraaien rijrichting Hasebroekstraat.
Het bezwaar van het omdraaien van de rijrichting in deze straat in de Hennetjesbrugvariant
was dat doorgaand verkeer toch een uitweg wordt geboden. Dit bezwaar geldt nu niet,
omdat het doorgaand verkeer al bij de brug wordt geweerd. Figuur 4.4.3 is een overzicht van
de veranderingen in intensiteit ten opzichte van de oorspronkelijke oostvariant. Hieruit valt
op te maken dat de Hasebroekstraatvariant vooral verkeer aantrekt dat onder normale
omstandigheden voor de Kanaalstraat koos. Het verkeer dat via de Nicolaas Beetsstraat de
Borgerbuurt inrijdt is niet afgenomen. Voor deze optie geldt echter hetzelfde voorbehoud als
bovenstaande optie.

2

26

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de herkomst van de lokale groep richting Borgerbuurt niet bekend is
en daarom inkomend op de Bilderdijkstraat is gerekend (wat de herkomst van deze groep in de tellingen
was. Mogelijk heeft deze groep echter een verder weggelegen herkomst. Als bijvoorbeeld de A10 west de
dominante herkomst is kan deze optie met de keuze voor een andere afrit wel resultaten opleveren.
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Figuur 4.5.3 veranderingen t.o.v. oostvariant (figuur4.4.2)

4.6

Overige opties
Naast bovenstaande opties zijn er verschillende andere varianten getest.

4.6.1 Omdraaien rijrichting Bilderdijkkade
Een mogelijk gevolg van eventuele maatregelen aan de oostflank van de Borgerbuurt is extra
sluipverkeer op de Bilderdijkkade. De gevolgen hiervan konden niet worden getest omdat
van de Bilderdijkkade geen recente intensiteitsgegevens beschikbaar zijn. Om de
Bilderdijkkade te gebruiken moet echter via het Kwakersplein worden gereden, waarmee het
logischer is dat de Bellamystraat meer intensiteiten te verwerken krijgt dan de langere route
door de Borgerbuurt. Voor verkeer vanaf de De Clercqstraat is het sneller via de Jan
Evertsenstraat te rijden.
4.6.2 Autovrije Bilderdijkkade
Voor deze variant geldt het zelfde bezwaar als het omdraaien van de rijrichting.

SW.13.176

27

Onderzoek verkeersoverlast Kanaalstraat

4.6.3 Om en om afsluiten Kanaalstraat en Brederodestraat
Deze maatregel is niet getest omdat dit leidt tot een transplantatie van het probleem. Het
voordeel van deze variant is dat de intensiteitsproblematiek wordt gespreid, maar dit leidt
ook tot meer omrijden en autokilometers. De uitvoerbaarheid van en handhaving op de
maatregel is eveneens moeilijk.
4.6.4 Dubbelknip Borgerbuurt
Door een knip in de oostelijke Borgerbuurt te leggen, bijvoorbeeld bij het Ten Kateplein,
wordt doorgaand verkeer geweerd en blijft een deel van deze buurt vanuit oostelijke richting
bereikbaar en het andere deel vanaf de Nicolaas Beetsstraat. Deze variant lost het bezwaar
van bereikbaarheid en omrijfactoren echter niet op en is praktisch niet uitvoerbaar omdat
twee of drie routes geknipt moeten worden.
4.6.5 Openstellen Ketelhuisplein
Deze variant (opheffen knip op het Ketelhuisplein) leidt tot een toename van intensiteiten
op de Kanaalstraat; door de snellere route langs het WG‐plein kiest het merendeel van het
verkeer voor deze route en krijgt de Kanaalstraat juist hogere intensiteiten te verwerken. De
Borgerbuurt wordt ermee ontlast.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden enkele conclusies getrokken over de onderzochte varianten en
enkele aanbevelingen gedaan. Het probleem van de Kanaalstraat valt uiteen in een
structureel ‘morfologisch’ probleem van een incompleet hoofdnetwerk, uitmondend in een
gedragspatroon van doorgaand verkeer waarvan niet alleen de Kanaalstraat maar ook de
Borgerstraat negatieve gevolgen ondervindt. In het onderzoek is in de eerste plaats gekeken
naar mogelijkheden het netwerk te herstellen. Daarna is getracht de intensiteit en richting
van het verkeer te beïnvloeden.

5.2

Herstellen gridnetwerk
Afwikkeling van het verkeer is optimaal als er sprake is van een compleet netwerk. In het
netwerk en rangorde van de wegen in het onderzoeksgebied missen enkele schakels. De
belangrijkste ervan is de Kinkerstraat. Het blijkt echter niet mogelijk om deze aan te passen.
Ook de Overtoom leent zich zonder ingrijpende aanpassingen niet voor een compensatie van
de missende rijrichting op de Kinkerstraat.
Op een lager schaalniveau zou een missende verbinding kunnen worden hersteld tussen de
beide helften van de Borgerbuurt. Op die manier neemt het belang van de Jan Pieter
Heijestraat als verzamelroute toe en kan het oostelijk deel van de Overtoom met de
probleemkruising Overtoom – Eerste Constantijn Huygensstraat mogelijk worden ontlast.
Hiervoor waren twee reële mogelijkheden aanwezig: het Nicolaas Beetsplantsoen en het
omdraaien van de rijrichting Jacob van Lennepkade.
Voor de Van Lennepkade wordt het probleem getransplanteerd, en het openstellen van de
Borgerstraat is problematisch in verband met de verkeersveiligheid. De openstelling van het
Nicolaas Beetsplantsoen is daarbij de minst bezwaarlijke variant omdat hier minder
bewoners worden geconfronteerd met de verkeersintensiteit en het verkeer zich mogelijk
meer zal verdelen: verwacht wordt dat de toename van intensiteiten tussen 180 en 231
voertuigen per spitsperiode zal bedragen.

5.3

Weren doorgaand verkeer
De tweede afgeleide doelstelling is ingrijpen in het gebruik van het vervoernetwerk. Hierbij
dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen lokaal bestemmingsverkeer en extern
doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer weren kan alleen als onderscheid gemaakt kan
worden naar bestemming. Is dit niet het geval, dan krijgt ook bestemmingsverkeer te maken
met nadelige effecten van de maatregel.
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In het kader hiervan zijn er twee maatregelen die doorgaand verkeer tegengaan:
 Afsluiten Hennetjesbrug;
 Eenrichtingsverkeer oostzijde.
5.3.1 Hennetjesbrug
Het afsluiten van de Hennetjesbrug is een fysieke maatregel die zeer effectief is als het op
het weren van doorgaand verkeer aankomt. Lokaal verkeer kan echter ook niet de wijk
verlaten. Het omdraaien van de Hasebroekstraat of toevoegen van het Nicolaas
Beetsplantsoen aan het netwerk als bijkomende maatregel heeft geen zin omdat hiermee
het ultieme doel van het afsluiten van de brug vervalt.
Daarbij komt dat het oostelijke deel van de Borgerbuurt zeer afhankelijk is van de
Hennetjesbrug; in westelijke richting is dit de enige in‐ en uitvalsroute. Deze route afsluiten
heeft dubbele gevolgen: zowel inkomend als uitgaand wordt een route doorsneden. Dit kan
maar half gecompenseerd worden met het omdraaien van de rijrichtingen op de
Hasebroekstraat. Het gevolg daarvan is namelijk dat het sluipverkeer een andere uitweg
wordt geboden. De optie van de Hennetjesbrug is daarmee zeer nadelig voor de
toegankelijkheid van de Borgerbuurt.
5.3.2 Oostflank
De oostflank variant heeft een harde en een zachte optie. In de harde optie wordt
eenrichtingsverkeer ingesteld op de brug in de Jacob van Lennepstraat, in de zachte variant
een inrijverbod met ontheffing voor bestemmingsverkeer.
Deze variant kan bijdragen aan het tegengaan van het doorgaand verkeer. De gevolgen van
fysieke afsluiting voor de Borgerbuurt zijn groot; ook hier wordt een dubbelzijdige toegang
tot de buurt ontnomen, maar deze zijn minder drastisch dan de Hennetjesbrug omdat er een
uitgang overblijft via de Tollensstraat en een toegang via de Bilderdijkkade. Het voordeel
voor de buurt is daarbij minder sluipverkeer. Een mogelijk ongewenst effect van de
maatregel is extra belasting op de Bilderdijkkade. Hiervoor ontbreken betrouwbare
herkomstgegevens. Uitgaand blijven alle opties hetzelfde. Aan deze optie kleven de volgende
voorbehouden:
 Het vergt een routeverandering van bewoners van oostelijk inrijden naar westelijk
inrijden. Is dit niet mogelijk dan zijn lange omrijfactoren het gevolg.
 Mogelijk leidt de maatregel tot ongewenste verplaatsing van sluipverkeer naar de
Bellamystraat.
 De maatregel heeft een lek via de Bilderdijkkade; deze krijgt mogelijk met meer
doorgaand verkeer te maken. Het wordt het sluipverkeer vanwege de toenemende
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omrijfactoren wel moeilijker gemaakt, maar het is op basis van de huidige gegevens niet
in te schatten tot welke intensiteiten dit zal leiden.
 langdurige handhaving op de maatregel is gezien de sterke relatie tussen congestie op de
hoofdroute Eerste Constantijn Huygensstraat en Overtoom en het sluipverkeer
waarschijnlijk noodzakelijk.

5.4

Aanbevelingen
Uit alle varianten en alle variaties die zijn uitgevoerd blijkt het dilemma tussen ingrijpen in de
bereikbaarheid tegenover ingrijpen op sluipverkeer. Maatregelen gericht tegen de oorzaak –
sluipverkeer – hebben echter dermate grote bij‐effecten dat deze op hun beurt weer nieuwe
problemen creëren: hoge omrijfactoren voor bewoners in de Borgerbuurt en sluipverkeer in
de Tweede Helmersstraat en Tweed Constantijn Huygensstraat. Daarbij staat niet vast dat de
enige voor de hand liggende maatregel het gewenste effect heeft omdat de maatregel niet
onderhoudsvrij is; deze dient letterlijk afgedwongen te worden en de effecten op de
Bilderdijkkade kunnen niet worden gekwantificeerd worden.
Daarmee blijft er een variant over; het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen. Deze
heeft als effect dat de intensiteit van het verkeer op de Jacob van Lennepkade zal toenemen
tot maximaal 120 voertuigen in het piekuur. Dit zijn relatief lage intensiteiten voor een
woonwijk3. Verwacht wordt dan ook dat deze variant de minste overlast zal geven, met
name vanwege:
 het feit dat de verkeersintensiteiten niet het voornaamste probleem zijn in de
Kanaalstraat, maar meer geluid en verkeersgedrag bij wegblokkades;
 De Van Lennepkade maar aan één kant bebouwd is; waarmee geluid niet tussen de
woningen wordt weerkaatst;
 Er geen stremmingen zijn van ladende of lossende voertuigen op de Jacob van
Lennepkade, waardoor de doorstroming beter is en daarmee minder overlast van
achteruitrijdende en/of toeterende voertuigen.
Hoewel deze variant ten koste gaat van het vrijliggende fietspad neemt de
fietsbereikbaarheid niet af, het is immers nog steeds mogelijk om langs deze route te fietsen.
Gezien de bezwaren echter die kleven aan alle overige varianten is deze variant het minst
belastend voor de verschillende buurten.

3

CROW gaat in 30 km/u zones uit van een maximale intensiteit van 5.000 vtg/etmaal.
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Aanvullend zou een inrijverbod voor niet‐bestemmingsverkeer voor de Bilderdijkbrug
kunnen worden ingesteld om in ieder geval een deel van het doorgaand verkeer te weren.
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