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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het kader van de autoluw ambitie van de coalitie werkt het programma Autoluw aan gerichte
ingrepen in de verkeerscirculatie. Met slimme ingrepen in de autocirculatie kan de situatie voor
fietsers, voetgangers en OV verbeteren. Deze maatregelen zorgen op korte termijn voor
concentratie van autoverkeer op wegen die hier beter op zijn toegerust. Modelmatig wordt met
het verkeersmodel Amsterdam en verkeersimulaties het effect van de ingrepen in de
verkeerscirculatie onderzocht. De resultaten van deze studie geven inzicht in het effect op de
intensiteiten op het (hoofd)wegennet en doorstroming op de kruisingen.

1.2 Doel verkeersstudies
Doel van deze exercitie is om inzicht te krijgen waar gemotoriseerd verkeer naar toe verplaatst als
de circulatiemaatregelen genomen zijn. Het basis uitgangspunt hierbij is dat verkeer niet zomaar
‘verdwijnt’, maar een andere route gaat rijden. Dit is een zogeheten worst-case benadering, omdat
in werkelijkheid verkeer ook kan kiezen voor een andere bestemming.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er, bij aanpassing van de verkeerscirculatie, geringe
uitwisseling ontstaat tussen auto en andere modaliteiten. We gaan er daarom vanuit dat met het
invoeren van circulatiemaatregelen geen verandering van modaliteiten (modal shift) optreedt. De
gestelde doelstelling is te weten waar het verkeer naartoe verplaatst en hoe kan worden
voorkomen dat er problemen in de doorstroming ontstaan.

1.3 Doel notitie (leeswijzer)
De informatie uit deze notitie biedt inzicht in de werkwijze die is toegepast, alsook een
kwantitatief beeld van de gevolgen van ingrepen in de verkeerscirculatie. De informatie uit deze
rapportage is onderdeel van de nota van uitgangspunten voor de verschillende projecten in het
onderzoeksgebied.
De verkeersstudies uit deze notitie zijn gefocust op de effecten van autoverplaatsingen;
onderzoek naar effecten voor andere modaliteiten zijn wel onderdeel in de kruispuntanalyses,
maar geen onderdeel waar het gaat over intensiteiten of reistijden op bepaalde wegvakken.

1.4 Studiegebied
Voor deze studie is in basis het onderzoeksgebied beschouwd uit Figuur 1. Er is uiteindelijk verder
gekeken dan alleen dit onderzoeksgebied. De ingrepen op het noordelijke deel van de S100
hebben effect op andere delen van de stad.
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Figuur 1 – Onderzoeksgebied

De berekeningen zijn uitgevoerd met het verkeersmodel Amsterdam (VMA) versie 2.52.

1.5 Prognose cijfers
Voor de onderbouwing van (maatregel 15 van) de Agenda Amsterdam Autoluw zijn de resultaten
van een indicatieve prognosestudie gepresenteerd en gecommuniceerd. De prognosestudie is de
eerste fase geweest waarin indicatieve prognoses zijn gedaan voor het effect van de maatregelen
in de verkeerscirculatie. In de prognosestudie is geen gebruik gemaakt van het VMA, maar van
data uit kentekenonderzoeken en telgegevens van verkeerslichten. De indicatieve prognoses
waren voldoende voor een richtinggevend voornemen in de Agenda Amsterdam Autoluw, maar
voor de besluitvorming van projecten is een meer gedetailleerde studie met het VMA en
verkeerssimulaties (VISSIM), ook juridisch, noodzakelijk.
De prognosestudie ging uit van een toename van het verkeer op de Kattenburgerstraat
van 30% en een toename van het verkeer op de Van Diemenstraat van 40%. Dit zijn ook de cijfers
die in de Agenda Amsterdam Autoluw zijn opgenomen.
In het uitvoeren van de prognose studie is de aanname gedaan dat al het verkeer dat eerst
bijvoorbeeld de Oostertoegang route nam zich verplaatste naar de Kattenburgerstraat. Hetzelfde
geldt voor de Haarlemmerhouttuinen en de Van Diemenstraat. In het VMA is dit gemodelleerd en
hierdoor is deze verplaatsing niet 1-op-1, uit deze modellering blijkt dat er ook andere
routekeuzes, op grote afstand van het studiegebied, worden gemaakt. De toenames van verkeer,
o.a. voor de genoemde voorbeelden, zijn als gevolg hiervan in veel gevallen lager dan in de
prognosestudie.
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1.6 Samenvatting
Met het Verkeersmodel Amsterdam (VMA) en kruispuntsimulaties is onderzocht wat de
verkeerskundige effecten zijn van de ingrepen in de circulatiemaatregelen. Dit onderzoek toont
aan of aan de randvoorwaarden wordt voldaan (per saldo autoluwer & waarborgen doorstroming).
Er is berekend wat éénrichtingsverkeer in de Oostertoegang zowel apart, als in combinatie met de
maatregelen rondom de Haarlemmer Houttuinen NU en LATER (in 2030) oplevert.
Hierbij wordt opgemerkt dat het VMA beleidsarm werkt. Dat wil zeggen dat puur de effecten van
deze maatregelen zijn berekend (in het hele gebied), en geen eventuele aanvullende effecten van
andere of toekomstige beleidskeuzes zijn meegenomen. De autonome groei van inwoners en
arbeidsplaatsen tot 2030 is wel meegenomen.
In onderstaande tabel staan de uitkomsten van de verkeersberekeningen met VMA samengevat
en laten voor de Kattenburgerstraat en de Van Diemenstraat een ander beeld zien dan de
respectievelijk 30% en 40% uit de prognosestudie.
Uitkomsten verkeersberekeningen maatregel 15 Agenda Amsterdam Autoluw (Verkeersmodel
Amsterdam)
- Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang betekent voor de verkeersintensiteit nu
(per etmaal, twee richtingen samen):
o Kattenburgerstraat van 9.800 naar 11.800 voertuigen, toename van 20%
o Piet Heinkade van 17.200 naar 20.200 voertuigen, toename van 17%
o Prins Hendrikkade van 17.000 naar 10.000 voertuigen, afname van 41%, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
- Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang + maatregelen rondom
Haarlemmerhouttuinen betekent voor de verkeersintensiteit nu (combi variant):
o Kattenburgerstraat van 9.800 naar 10.900 voertuigen, toename van 11%
o Piet Heinkade van 17.200 naar 16.900 voertuigen, afname van 2% (richting het
oosten is er toename, richting het westen afname)
o Prins Hendrikkade van 17.000 naar 10.300 voertuigen, afname van 39%, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
- Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang betekent voor de verkeersintensiteit (per
etmaal, twee richtingen samen) in 20301:
o Kattenburgerstraat van 10.700 naar 12.400 voertuigen, toename van 16% 2
o Piet Heinkade van 19.200 naar 22.600 voertuigen, toename van 18%
o Prins Hendrikkade van 17.600 naar 11.200 voertuigen, afname van 36%, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
- Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang + maatregelen rondom
Haarlemmerhouttuinen (combi variant) betekent voor de verkeersintensiteit in 20301:
o Kattenburgerstraat van 10.700 naar 11.700 voertuigen, toename van 9%
o Piet Heinkade van 19.200 naar 19.300, toename van 1% (richting het oosten is er
toename, richting het westen afname)
o Prins Hendrikkade van 17.600 naar 11.500 voertuigen, afname van 35%, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
1 Cijfers zijn in vergelijking met referentie 2030, dan heeft de autonome groei al plaatsgevonden
2 Relatieve toename is lager dan in de ‘nu-variant’, vanwege de iets grotere belasting van de kruisingen; hierdoor veranderen de

routekeuzes enigszins.

Uit de kruispuntsimulaties is gebleken dat het ontwerp voor de Prins Hendrikkade voor de
verschillende kruisingen voldoet. Voor de kruising Piet Heinkade-Kattenburgerstraat moet zowel
een fysieke aanpassingen, als een aanpassingen in de regeling, worden uitgevoerd.
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2 Verkeersmodel Amsterdam (VMA)

2.1 Toelichting VMA
Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van gemeente Amsterdam maakt voor zijn
verkeersberekeningen gebruik van het verkeersmodel VMA (Verkeersmodel Amsterdam). Het
VMA is een stedelijk verkeersmodel voor de stad Amsterdam voor strategische weg- en OVstudies. De basis voor het model bestaat uit onderzoeksgegevens uit verkeersenquêtes,
verkeerstellingen, kenmerken van het wegen- en openbaarvervoernet en kennis over de
ruimtelijke ordening in termen van aantallen inwoners en arbeidsplaatsen. Voor het verleden en
het heden zijn deze gegevens bekend, voor de toekomstige situatie worden inschattingen hiervan
gebruikt.

2.2 Opbouw/Inrichting
In de volgende paragrafen wordt een beknopte toelichting gegeven op de opbouw en inrichting
van het VMA. In combinatie met de schematische figuren geeft dit een gevoel bij hoe het model
werkt en wat het model doorrekent.

2.2.1 Zones
Het VMA is voor te stellen als een model waarbij verschillende lagen met elkaar interacteren. De
eerste laag in de opbouw van het VMA zijn de verschillende zones. De zones omsluiten
Amsterdam en de omliggende regio’s. De rest van Nederland is, als buitengebied, als een beperkt
aantal zones gedefinieerd. Tussen de verschillende zones vindt interactie plaats, dat zijn de
verplaatsingen die het VMA modelleert; bijvoorbeeld een automobilist die van zone A (woning)
naar zone C (werkplek) verplaatst.

Figuur 2 - Schematisch de zones
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2.2.2 Netwerken
De volgende laag die over de zones ligt is de laag netwerken. Een netwerk bestaat uit lijnstukken
en knopen die samen het netwerk vormen. Schematisch is dat als volgt weer te geven:

Figuur 3 - Schematisch de netwerken

Netwerken bevatten informatie die omschrijven hoe een modaliteit zich in dit netwerk moet
gedragen. De lijnstukken zijn een schematische weergave van wegvakken en bevatten informatie
over de rijrichting, toegestane maximum snelheid, capaciteit (aantal rijstroken) etc. Knooppunten
bevatten informatie over de kruisingen, bijvoorbeeld of een kruispunt geregeld is met
verkeerslichten of dat bepaalde rijrichtingen niet mogelijk zijn.
Zoals Figuur 3 weergeeft bevat VMA verschillende netwerken voor verschillende modaliteiten. In
Figuur 3 is dit schematisch beperkt tot auto-, taxi- en vrachtverkeer, maar VMA heeft daarnaast
ook een openbaarvervoer- en fietsnetwerk. Tijdens deze studie is naar de effecten voor auto, taxi
en vrachtverkeernetwerken beschouwd. Op basis van de VMA resultaten in combinatie met de
verkeerssimulaties (VISSIM) kan ook informatie gegeven worden over effecten op het
openbaarvervoer en fietsers. In de rapportage is dit buiten beschouwing gelaten.
Het taxinetwerk dat in Figuur 3 schematisch is weergegeven is specifiek voor deze studie
gebouwd. Een taxi is in vergelijking met een personenauto een bijzonder soort weggebruiker. Een
taxi mag op plekken rijden waar een personenauto dat niet mag, bijvoorbeeld met een
trambaanontheffing. Omdat verkeersonderzoeken laten zien dat taxi’s een grote groep
weggebruikers zijn in Amsterdam is er (in deze studie voor het eerst) voor gekozen deze groep
weggebruikers modelmatig van hun eigen netwerk te voorzien.
Voor vrachtverkeer geldt ook dat een beperkt netwerk tot hun beschikking is in vergelijking met
personenauto’s. Ook hier geldt een alternatief netwerk. Dit is een standaard in reguliere VMA
studies.
Voor de automobilist, die van zone A naar zone C wilt, is het rode netwerk tot zijn beschikking.
Afhankelijk van de onderliggende netwerkeigenschappen kan de automobilist de route via het
netwerk in zone A en B naar zone C gebruiken, maar bijvoorbeeld ook via het netwerk in Zone A, D
en E naar zone C.
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2.2.3 Herkomst & bestemmingen
De zones en het netwerk worden vervolgens gevoed door de herkomst- en bestemmingsmatrix.
Dit gebeurt op basis van woonplaatsen en arbeidsplaatsen, maar ook vrijetijdsbesteding en
parkeerregimes. Elke zone heeft een bepaalde herkomst (aantal inwoners) en bestemmingen
(arbeidsplaatsen, parkeergarages etc.). Onderstaande wederom een schematische weergave.

Figuur 4 - schematisch de herkomst & bestemmingen

Voor deze studie is voor de inwonersaantallen en arbeidsplaatsen uitgegaan van de basis socioeconomische gegevens uit het VMA zelf voor het jaar 2018 en 2030.
Deze gegevens vullen de herkomst- en bestemmingsmatrix die modelmatig beslist welke
interactie plaatsvindt tussen de verschillende zones. Dit is een grote tabel die voor het netwerk
invult dat er bijvoorbeeld een x aantal verplaatsingen tussen zone A en B plaatsvindt, waarvan een
deel met de auto, een deel met ov en een deel met de fiets gaat. De herkomst- en
bestemmingsmatrix bevat deze informatie voor heel Amsterdam, de omliggende regio’s en de
interactie met de rest van Nederland.

2.2.4 IJking & routekeuzes
De uitkomsten van de routekeuze in VMA (de intensiteiten) worden standaard geijkt. Voor het
doel van deze studie is er echter voor gekozen de herkomst- en bestemmingsmatrix voor
autoverkeer van en/of naar het centrumgebied (binnenstad en 19e-eeuwse ring) te kalibreren met
behulp van de uitkomsten van de meest recente kentekenonderzoeken om zo de uitkomsten nog
beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid1. Daarnaast zijn de kentekenonderzoeken gebruikt
om de verdeling tussen vrachtwagens en personenvoertuigen vast te stellen en taxiverkeer als
aparte voertuigcategorie toe te voegen.
Tot slot zijn telgegevens van verkeerslichten gebruikt om een goede inschatting te maken van het
1

Zes autoluwe wijken in een bereikbare stad, 2018 en Resultaten kentekenonderzoek Oudezijde, 2017
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verkeer van/naar de taxistandplaats en de Kiss&Ride respectievelijk ten westen en ten oosten van
het Centraal Station en voor het verkeer van/naar het Oosterdokseiland.
De aangepaste matrices zijn vervolgens ingelezen in het verkeersmodel en toegedeeld aan het
netwerk. De routekeuzes zijn daarna geijkt aan de hand van de huidige situatie op basis van
telgegevens van verkeerslichten. Voor elke variant geldt dat de verkeersintensiteiten berekend
zijn middels hertoedelingen. Dit houdt in dat het totaal aantal verkeersbewegingen gelijk blijft en
er alleen routekeuze-effecten in beeld worden gebracht. Op deze manier wordt er een worst case
scenario berekend. In het geval van het totale pakket van autoluwe maatregelen zoals die in de
Agenda Amsterdam Autoluw zijn opgenomen, is het aannemelijk dat het aantal
verkeersbewegingen met de auto lager wordt en worden mensen gestimuleerd andere keuzes te
maken. Een andere keuze kan zowel een andere route zijn of de keuze voor een andere
bestemming al dan niet andere vervoerswijze. In deze studie is hier dus geen rekening mee
gehouden.

2.3 Uitgangspunten
Aanvullend op de opbouw en inrichting van het VMA gelden nog aanvullende uitgangspunten. In
de volgende paragrafen worden deze nader beschreven.

2.3.1 Algemeen
De studie is op basis van hertoedeling van het verkeer. Dit betekent dat er modelmatig vanuit
wordt gegaan dat het totaal aantal verkeersbewegingen gelijk blijft. Er wordt op basis van de
netwerkaanpassingen alleen gekeken naar de routekeuze-effecten. Een automobilist besluit
(modelmatig) bijvoorbeeld niet een andere modaliteit te gebruiken (modalshift) of naar een
andere bestemming af te reizen.
Het onderzoek met VMA is een studie naar de herverdeling van het verkeer en wat dit betekent
voor de intensiteiten op verschillende wegen. Verschillende momenten op de dag zijn bekeken
(ochtendspits, avondspits en de rest van de dag). Gezamenlijk geeft dit inzicht in de
etmaalintensiteiten op een bepaald wegvak. Wat de intensiteit voor de doorstroming betekent
wordt onderzocht met een verkeerssimulatie (VISSIM). Hier wordt in hoofdstuk 3 verder op in
gegaan.

2.3.2 Referenties 2018 & 2030
Om de ingrepen in de verkeerscirculatie te kunnen vergelijken zijn eerst referentievarianten
opgesteld voor 2018 en 2030. Voor beide referentievarianten gelden de volgende uitgangspunten:
- In het netwerk is de Spaarndammertunnel voltooid;
- In het netwerk gelden de knips Munt, Prins Hendrikkade (voor het centraal station) en
Paleisstraat;
Voor de referentievariant 2030 geldt aanvullend het uitgangspunt dat dit een beleidsarm model is.
Dat wil zeggen dat er in de referentie van 2030 gerekend wordt met het huidige beleid en
toekomstige beleidskeuzes zijn uitgesloten. Met de autoluw ambitie zoals die op dit moment door
de coalitie is ingezet mag deze benadering van de referentievariant 2030 als een ‘worst case’
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worden aangemerkt.

2.4 Maatregelvarianten
De ingrepen in de verkeerscirculatie die de Agenda Amsterdam Autoluw voorstelt worden in
onderstaande paragrafen beschreven. Het complete maatregelenpakket noordelijke centrumring
s100 is te verdelen in twee groepen: de westkant (ten westen van het centraal station) en de
oostkant (ten oosten van het centraal station).
In principe stelt de gemeente deze maatregelen als één integraal maatregelen pakket voor, hierna
genoemd de maatregelen west en oost gecombineerd.

2.4.1 Maatregelen westkant
Het doel met de maatregelen aan de westkant is om van de Haarlemmerhouttuinen een autoluw
gebied te maken met een hoogwaardige fietsverbinding en prettige verblijfsruimte voor
voetgangers. Op dit moment wordt de Haarlemmerhouttuinen door veel autoverkeer gebruikt als
kortere route (sluiproute) van de Nassaukade naar de Michiel de Ruijtertunnel en andersom. Met
de circulatiemaatregelen willen wij de Haarlemmerhouttuinen een grotere rol laten spelen voor
fiets en OV. De volgende verkeerscirculatiemaatregelen zijn voorgesteld om dit af te dwingen:
 Eenrichtingsverkeer op de brug over de Korte Prinsengracht richting het oosten. Richting het
westen rijden is enkel toegestaan voor openbaar vervoer (bussen) en taxi’s;
 Eenrichtingsverkeer in de Westertoegang (Droogbak) richting het zuiden;
 Geen verkeer op de Westerdokskade (onderdeel van de voorgestelde buurtcirculatie);
 Overige buurtcirculatie ingrepen. Het project Haarlemmerhouttuinen heeft een ontwerp van de
lokale verkeerscirculatie gemaakt waarmee bestaand en nieuw sluipverkeer onmogelijk is
gemaakt.

2.4.2 Maatregelen oostkant
Het doel van de ingrepen in de verkeerscirculatie aan de oostkant van het centraal station is het
mogelijk maken van een hoogwaardige fietsverbinding tussen het (nieuwe) IJpleinveer en het Mr.
Visserplein, alsook het autoluw inrichten van de Prins Hendrikkade waardoor een hoogwaardige
fietsverbinding kan worden gerealiseerd en ruimte ontstaat voor een prettige verblijfsruimte voor
voetgangers.
In de huidige situatie is voor verkeer vanaf de Michiel de Ruijtertunnel naar de IJtunnel of
Weesperstraat de Oostertoegang de kortste weg. Om de hoogwaardige fietsverbinding tussen het
IJpleinveer en het Mr. Visserplein en de herinrichting van de Prins Hendrikkade mogelijk te maken
is het noodzakelijk dat de hoeveelheid autoverkeer en de hoeveelheid fysieke ruimte voor de auto
wordt teruggedrongen.
De volgende verkeerscirculatiemaatregelen zijn voorgesteld om dit af te dwingen:
 Eenrichtingsverkeer op de ODE-brug en in de Oostertoegang (van Prins Hendrikkade tot en met
Piet Heinkade) richting het noorden;
 Verplicht rechtsaf vanuit de Oosterdoksstraat de Oostertoegang in;
 Verplicht rechtsaf vanuit de Geldersekade de Prins Hendrikkade op.
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2.4.3 Maatregelen west en oost gecombineerd
Zoals eerder beschreven zijn dit de maatregelen aan de westkant en de oostkant van het centraal
station gecombineerd. Dit is het integrale maatregelenpakket dat de gemeente als geheel
voorstelt. Op onderstaande kaart staan de maatregelen schematisch weergegeven.

Figuur 5 - Schematisch maatregelenpakket

In paragraaf 2.5 Resultaten wordt per variant voor de verschillende ‘thermometer locaties’
ingegaan op de ontwikkeling van de etmaalverkeersintensiteiten als gevolg van het integrale
maatregelenpakket.

2.5 Resultaten
Onderstaand worden de resultaten van de verschillende doorgerekende varianten met de
betreffende referentie (2018 of 2030) vergeleken. In de kaartjes is op de locaties van de
thermometer steeds het volgende weergegeven:
Intensiteit referentie variant

Percentuele toename of afname

Intensiteit maatregelvariant

De intensiteiten zijn het totaal van een etmaal en de twee rijrichtingen samen.
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2.5.1 Maatregelen west 2018
In de situatie dat nu alleen de maatregelen aan de westkant worden uitgevoerd ontwikkelen de
verkeersintensiteiten (per etmaal, twee richtingen samen) als volgt:

Figuur 6 - Ontwikkeling intensiteiten maatregelen west nu

Zichtbaar is dat de maatregelen voldoende verkeersafname realiseren om de autoluwe
ontwikkeling van de Haarlemmerhouttuinen te faciliteren. Dit gaat echter gepaard met een
toename van de intensiteit op de wegen die onderdeel zijn van de s100 (Nassaukade,
Houtmankade en Van Diemenstraat).
VMA geeft een eerste indicatie van de doorstromingen op de kruisingen. Op basis hiervan is de
kruising Houtmankade-Van Diemenstraat aangemerkt om in een verkeerssimulatie (VISSIM)
nader te onderzoeken op doorstroming en verkeersafwikkeling.
Ten oosten van het centraal station is te zien dat deze maatregelen bijdragen aan een afname van
het verkeer. Dit heeft er mee te maken dat verkeer er in de nieuwe situatie voor kiest de ring (A10)
te gebruiken in plaats van de s100.
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2.5.2 Maatregelen oost 2018
In de situatie dat alleen de maatregelen aan de oostkant worden uitgevoerd ontwikkelen de
verkeersintensiteiten (per etmaal, twee richtingen samen) in 2018 als volgt:

Figuur 7 - Ontwikkeling intensiteiten maatregelen oost nu

Het model laat in dit scenario zien dat er een afname van de verkeersintensiteiten is op de Prins
Hendrikkade. Deze biedt voldoende ruimte om daar, en in de Oostertoegang, de autoluwe baten
te realiseren; het ontwikkelen van een hoogwaardige fietsverbinding en prettige verblijfsruimte
voor voetgangers. Deze afname gaat gepaard met een toename van de verkeersintensiteiten op
zowel de Piet Heinkade als de Kattenburgerstraat.
In dit scenario zijn de volgende kruisingen aangemerkt voor een nadere verkeerssimulatie
(VISSIM) om onderzoek te doen naar de doorstroming en verkeersafwikkeling:
 Oostertoegang-De Ruijterkade
 Oostertoegang-Oosterdoksstraat
 Geldersekade-Prins Hendrikkade
 IJtunnel-Prins Hendrikkade
 Kattenburgerstraat-Eilandenboulevard
 Piet Heinkade-Kattenburgerstraat
Ten westen is wederom een afname in de verkeersintensiteit te zien, dit komt door een
verandering in routekeuze richting de ring A10.

14

Gemeente Amsterdam
Programma Autoluw – Verkeer en Openbare Ruimte

Versie definitief
Versienummer 1.2
9 september 2020

Rapportage VMA & VISSIM – Circulatiemaatregelen Noordelijke centrumring oost

2.5.3 Maatregelen gecombineerd 2018
In de situatie dat nu de maatregelen aan de westkant en de oostkant gecombineerd worden
uitgevoerd ontwikkelen de verkeersintensiteiten (per etmaal, twee richtingen samen) als volgt:

Figuur 8 - Ontwikkeling intensiteiten maatregelen gecombineerd nu

De gecombineerde variant laat zien dat de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op de
locaties van de maatregelen redelijk gelijk blijft. De afname van de verkeersintensiteiten op de
Haarlemmerhouttuinen en Prins Hendrikkade blijft in stand; voldoende om de autoluwe baten te
realiseren. Er vindt nog altijd een verplaatsing plaats naar de hoofdroutes (Nassaukade,
Houtmankade, Van Diemenstraat, Piet Heinkade en Kattenburgerstaat), maar door de positieve
effecten van de maatregelen aan de westkant op de oostkant zijn deze toenames relatief lager dan
in de voorgaande varianten.
Ook in dit scenario zijn de volgende kruisingen aangemerkt voor een nadere verkeerssimulatie
(VISSIM) om onderzoek te doen naar de doorstroming en verkeersafwikkeling:
 Oostertoegang-De Ruijterkade
 Oostertoegang-Oosterdoksstraat
 Geldersekade-Prins Hendrikkade
 IJtunnel-Prins Hendrikkade
 Kattenburgerstraat-Eilandenboulevard
 Piet Heinkade-Kattenburgerstraat
 Houtmankade-Van Diemenstraat
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2.5.4 Maatregelen west 2030
In de situatie dat in 2030 alleen de maatregelen aan de westkant zijn uitgevoerd ontwikkelen de
verkeersintensiteiten (per etmaal, twee richtingen samen) als volgt:
(!) Let op, in deze situatie wordt de maatregelvariant vergeleken met de referentievariant 2030; dat
betekent dat het effect van de maatregelen berekent is bovenop de autonome groei.

Figuur 9 - Ontwikkeling intensiteiten maatregelen west 2030

Dit scenario laat een vergelijkbare situatie zien met als de uitvoering nu is. Op de
Haarlemmerhouttuinen neemt de verkeersintensiteit voldoende af om de autoluwe baten te
realiseren. Dit gaat gepaard met een toename van de verkeersintensiteit op de s100 (Nassaukade,
Houtmankade en Van Diemenstraat).
Vergelijkbaar met de situatie nu, is de afname op de locaties ten oosten van de centraal station te
verklaren door de verplaatsing van routekeuzes richting de ring A10.
Ook in dit scenario is de kruising Houtmankade-Van Diemenstraat aangemerkt om in een
verkeerssimulatie (VISSIM) nader te onderzoeken op doorstroming en verkeersafwikkeling. Voor
dit scenario moet dus zowel een 2018 als 2030 studie uitgevoerd worden.
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2.5.5 Maatregelen oost 2030
In de situatie dat in 2030 alleen de maatregelen aan de oostkant zijn uitgevoerd ontwikkelen de
verkeersintensiteiten (per etmaal, twee richtingen samen) als volgt:
(!) Let op, in deze situatie wordt de maatregelvariant vergeleken met de referentievariant 2030; dat
betekent dat de (modelmatige, beleidsarme) autonome groei tussen 2018 en 2030 al heeft
plaatsgevonden.

Figuur 10 - Ontwikkeling intensiteiten maatregelen oost 2030

De verkeersintensiteit ontwikkelt in dit scenario vergelijkbaar het scenario van de maatregelen
aan de oostkant nu. Een afname van de verkeersintensiteit op de Prins Hendrikkade gaat gepaard
met een toename op de Piet Heinkade en Kattenburgerstraat. De afname op de Prins Hendrikkade
is ook in dit scenario voldoende om de autoluwe baten te realiseren.
In dit scenario zijn de volgende kruisingen aangemerkt voor een nadere verkeerssimulatie
(VISSIM) om onderzoek te doen naar de doorstroming en verkeersafwikkeling:
 Oostertoegang-De Ruijterkade
 Oostertoegang-Oosterdoksstraat
 Geldersekade-Prins Hendrikkade
 IJtunnel-Prins Hendrikkade
 Kattenburgerstraat-Eilandenboulevard
 Piet Heinkade-Kattenburgerstraat
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2.5.6 Maatregelen gecombineerd 2030
In de situatie dat in 2030 zowel de maatregelen aan de westkant als de maatregelen aan de
oostkant worden uitgevoerd ontwikkelen de verkeersintensiteiten (per etmaal, twee richtingen
samen) als volgt:
(!) Let op, in deze situatie wordt de maatregelvariant vergeleken met de referentievariant 2030; dat
betekent dat de (modelmatige, beleidsarme) autonome groei tussen 2018 en 2030 al heeft
plaatsgevonden.

Figuur 11 - Ontwikkeling intensiteiten maatregelen gecombineerd 2030

Voor de gecombineerde maatregelen laat VMA voldoende afname zien op de
Haarlemmerhouttuinen en Prins Hendrikkade om de autoluw baten de realiseren. De toename op
het omliggende wegennet is er, maar is minder dan als de maatregelen enkelzijdig worden
uitgevoerd (alleen westkant of alleen oostkant). Beide maatregelen dragen gezamenlijk bij aan de
verplaatsing van routekeuzes richting de ring A10. VMA laat zien dat het wegennet voldoende
capaciteit heeft om de herverdeling van het verkeer als gevolg van de maatregel op te vangen. De
effecten op de doorstroming worden met verkeerssimulaties (VISSIM) in beeld gebracht.
De volgende kruisingen aangemerkt voor een nadere verkeerssimulatie (VISSIM) om onderzoek te
doen naar de doorstroming en verkeersafwikkeling:
 Oostertoegang-De Ruijterkade
 Oostertoegang-Oosterdoksstraat
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Geldersekade-Prins Hendrikkade
IJtunnel-Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat-Eilandenboulevard
Piet Heinkade-Kattenburgerstraat
Houtmankade-Van Diemenstraat

2.6 Conclusie
Op basis van voorgaande paragrafen kan geconcludeerd worden dat het gecombineerde
maatregelenpakket minder negatieve effecten op de S100 toont dan een enkelzijdige uitvoering
van maatregelen (alleen westkant of alleen oostkant). Door de maatregelen aan weerszijde van
het centraal station uit te voeren worden de waterbedeffecten van de maatregelen op het
omliggende netwerk ietwat afgevlakt. De waterbedeffecten zijn nog aanwezig, maar kleiner dan
bij maatregelen enkel aan de oost- of westkant.
Omdat het niet aannemelijk is dat in de praktijk de maatregelen aan de oostkant en de westkant
ook daadwerkelijk tegelijktijdig van kracht worden is het goed inzicht te hebben in de
afzonderlijke situaties. Deze situaties leiden tot relatief hogere toenames op het omliggende
wegennet.
De VMA analyses van de autoluw maatregelen noordelijke centrumring zeggen iets over de
ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op wegvak niveau door de maatregelen. Om het gevolg
van deze maatregelen, en de ontwikkeling van de verkeersintensiteit, voor de doorstroming en de
verkeersafwikkeling te beoordelen zijn voor de volgende kruispunten verkeerssimulaties
uitgevoerd:
 Oostertoegang-De Ruijterkade
 Oostertoegang-Oosterdoksstraat
 Geldersekade-Prins Hendrikkade
 IJtunnel-Prins Hendrikkade
 Kattenburgerstraat-Eilandenboulevard
 Piet Heinkade-Kattenburgerstraat
 Houtmankade-Van Diemenstraat
In hoofdstuk 3 van dit overdrachtsdocument wordt ingegaan op de resultaten van deze analyses.

19

Gemeente Amsterdam
Programma Autoluw – Verkeer en Openbare Ruimte

Versie definitief
Versienummer 1.2
9 september 2020

Rapportage VMA & VISSIM – Circulatiemaatregelen Noordelijke centrumring oost

3 Verkeerssimulatie (VISSIM)

VISSIM is de methodiek om op kruispuntniveau verkeersontwikkelingen te simuleren. Op basis
van deze simulaties kan bepaald worden wat de verkeersintensiteit voor een kruispunt(regeling)
voor gevolgen heeft en of dit tot onveilige of onwenselijke situaties leidt. In kader van de
voorgestelde maatregelen van de gemeente is een aantal kruisingen en bijbehorende scenario’s
gesimuleerd om onderzoek te doen naar de effecten van deze maatregelen op de doorstroming en
verkeersafwikkeling.

3.1 Toelichting VISSIM t.o.v. VMA
In het vorige hoofdstuk is het verkeersmodel Amsterdam toegelicht. Een VMA onderzoek wordt
vervolgd door een VISSIM onderzoek om de gevolgen van de verkeersintensiteiten op
kruispuntniveau te analyseren. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de doelstellingen
van deze studies. Bij de resultaten van een VMA onderzoek richten wij ons op de
etmaalintensiteiten. Deze intensiteiten zeggen iets over de algehele effecten op een straat waar
bijvoorbeeld de verkeersintensiteit toeneemt. Deze etmaalintensiteiten zijn o.a. de input voor
geluidsoverlast en luchtkwaliteitseffecten.
Bij het uitvoeren van de kruispuntsimulaties met VISSIM wordt juist het moment van de dag
bekeken wanneer de kruisingen het drukste zijn; de maatgevende verkeersintensiteit.
Logischerwijs is dit over het algemeen een spits; in dit project is specifiek de avondspits
maatgevend gebleken. De betreffende spitsintensiteiten worden overgenomen uit het
verkeersmodel Amsterdam (VMA). Deze intensiteiten worden vervolgens per kruispunt voor alle
modaliteiten gedetailleerd over de verschillende opstelstroken verdeeld. De aantallen en
intensiteiten per opstelstrook zegt geenszins iets over de algehele intensiteit of effecten op
straatniveau.
In dit onderzoek heeft een aanvullende toets plaatsgevonden tussen de spitsintensiteiten uit de
referentievariant van het VMA model en de aantallen die bij verschillende kruispunten geteld zijn
(data uit aanmeldlussen). Deze toets geeft aan dat het VMA op bepaalde locaties, in de
referentievariant, afwijkt van de tellingen. Op basis van deze constatering is gekozen met de
meest belastende variant te simuleren. Op deze manier wordt op de strengst mogelijke manier
beoordeeld of en hoe de kruispunten de toename in verkeersintensiteit kunnen verwerken zonder
dat dit de doorstroming onacceptabel beperkt.
Voor de kruispuntsimulaties in 2030 is het niet mogelijk een gevoeligheidsvariant uit te werken,
omdat er geen tellingen zijn. Hier is het VMA de bron van de verkeersintensiteiten.
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3.2 Toelichting kruispuntsimulaties
In de kruispuntsimulaties die met VISSIM zijn uitgevoerd wordt onderzoek gedaan naar de
effecten van verkeersontwikkeling op de wachtrijen, regelbaarheid en reistijdverschillen bij en
tussen verschillende kruispunten.

3.2.1 Verkeersregeling

Figuur 12 - Schematische weergave verkeersregeling

Een verkeersregeling wil zeggen dat een kruispunt ‘georganiseerd’ wordt met behulp van
verkeerslichten. De aansturing van de verkeerslichten, de verkeersregeling, is een soort schema
dat bepaalt wanneer en hoelang welke richting of modaliteit groen heeft en wanneer rood. Voor
verschillende modaliteiten en richtingen gelden (rand)voorwaarden waaraan voldaan moet
worden met oog op de veiligheid en de regelbaarheid van de kruising.
Voorbeeld: een groep fietsers moet voldoende groentijd hebben om, nadat het verkeerslicht op groen
is gegaan, de kruising over te steken. Een groep automobilisten mag daarentegen in deze situatie niet
tegelijkertijd groen hebben als dit tot onveilige situaties leidt. Een groep automobilisten dat geen
conflict heeft met de groep fietsers, d.w.z. zij komen elkaar op de kruising niet tegen, kan tegelijkertijd
met de fietsers wel groen hebben.
Op basis van dit soort scenario’s wordt een regeling ontworpen en is een kruispunt regelbaar. Er
zijn situaties denkbaar waarbij de verkeersintensiteiten of aantal (conflicterende) verkeersstromen
dusdanig groot zijn dat het niet mogelijk is een regeling te ontwerpen en een kruispunt als
onregelbaar wordt beoordeeld. Dit kan betekenen dat er onderzocht wordt of een fysieke ingreep
voldoende capaciteit/regelbaarheid toevoegt, of dat de verkeersintensiteit onacceptabel is. Op
deze manier ontstaat een iteratiefproces om tot een oplossing te komen.
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3.2.2 Wachtrijen

Figuur 13 - Schematische weergave wachtrij

Een wachtrij is de rij voertuigen die ontstaat bij een roodlicht in een verkeersregeling. In een
VISSIM analyse worden deze wachtrijen gesimuleerd voor de piek tijdens het drukste moment van
de dag (bijvoorbeeld de piek van de avondspits) en onderzocht of de verkeersregeling de
wachtrijen die ontstaan kan afwikkelen en niet terugslaat op een vorige kruising. Bij een te hoge
intensiteit of te korte groenlicht periode voor de verkeersintensiteit kan de situatie ontstaan dat
een wachtrij onvoldoende afneemt. Dit kan tot de onwenselijke situatie leiden dat een wachtrij
zolang wordt dat deze de volgende kruising blokkeert. Dit is een onveilige en daarmee
onacceptabele situatie. Een kruispunt moet dan iteratief aangepast worden tot dat de situatie
acceptabel is.

3.2.3 Reistijdverschillen/doorstroming

Figuur 14 - Schematische weergave reistijdverschillen

Op basis van een verkeerssimulatie wordt informatie ingewonnen over doorstroming, reistijden en
reistijdverschillen in verschillende scenario’s. Een combinatie van een bepaalde
verkeersintensiteit, maximaal toegestane snelheid en één of meerdere kruisingen met specifieke
verkeersregelingen kan iets zeggen over de tijd die het kost om over een traject van A naar B te
komen.
Dit kan bijvoorbeeld beoordelen of een traject nog voldoende doorstroming heeft met
verschillende intensiteiten, maar ook of de capaciteit van een wegvak voldoende is met één of
twee rijstroken. Op deze manier kan in deze studie dus iets gezegd worden over de realisatie van
de autoluwe baten op bijvoorbeeld de Prins Hendrikkade.
Daarnaast kan een maatregel en bijbehorende aanpassingen aan kruisingen en regelingen positief
uitpakken voor de weggebruikers, bijvoorbeeld voor een busverbinding uit het ov-netwerk.

3.3 Uitgangspunten VISSIM
Voor het uitvoeren van de verkeerssimulatie gelden de volgende uitgangspunten:
 Voor de modaliteiten auto, taxi en vrachtverkeer gelden de spitsintensiteiten zoals die per
variant in de VMA studies zijn gemodelleerd;
 In de beoordeling van de verkeersintensiteiten uit het VMA model, en dan specifiek de
ochtendspits en avondspits, is de avondspits (twee uur durend) als maatgevend beoordeeld;
 Aanvullend op de referentievariant is met de meest belastende variant (alleen voor de 2018
simulatie) gesimuleerd, dit is een variant die qua verkeersintensiteiten niet gevoed is door het
VMA maar gevoed is op basis van telling; de daadwerkelijke situatie buiten;
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Voor de overige modaliteiten geldt de standaard VISSIM invoer zoals die standaard in VISSIM
analyses wordt aangenomen;
Voor de varianten in 2030 is voor de fietsers de aanname gedaan dat de stroom fietsers vanuit
de nieuwe pontaanlanding (IJpleinveer) maximaal is: d.w.z. een maximale bezetting per pont
van fietsers bij een maximale frequentie van de pont (elke 4 min. een pont).
Voor de inrichting van de kruispunten is uitgegaan van het ontwerp aangeleverd door het
project herinrichting Prins Hendrikkade.

De volgende kruispunten zijn voor deze studie gesimuleerd:

Figuur 15 - overzicht kruispunt simulaties en onderzoeksgebieden A & B

3.4 Referentie- en maatregelvarianten
De volgende referentievarianten zijn beschouwd voor de kruispuntsimulaties:
 Referentie huidige situatie (netwerk 2018), met intensiteiten op basis van de meest belastende
variant;
 Referentie 2030, met intensiteiten op basis van VMA.
Om tot de maatgevende maatregelvariant te komen voor de kruispuntsimulaties zijn de effecten
van de volgende autoluw circulatiemaatregelen beschouwd:
 Maatregelen oostkant (zie paragraaf 2.4.2);
 Maatregelen westkant en oostkant gecombineerd (zie paragraaf 2.4.3)
Omdat de maatregelen aan de Oostkant de relatief grootste verplaatsing van de
verkeersintensiteit naar de Piet Heinkade en Kattenburgerstraat voorspelt is deze als worst case
beoordeeld. De variant met maatregelen aan de westkant en oostkant heeft lagere
verkeersintensiteiten op deze wegen en is geborgd als de variant maatregelen oostkant regelbaar
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is. De kruispuntsimulatie zijn daarom uitgevoerd uitgaande van alleen de maatregelen aan de
oostkant.
Voor de maatregelen oostkant zijn de volgende varianten gesimuleerd:
 Maatregelen oostkant huidige situatie (netwerk 2018): deze dient ter vergelijking met de
referentie variant huidige situatie;
 Maatregelen oostkant 2030: deze dient ter vergelijking met de referentievariant 2030.

3.5 Onderzoek
Het onderzoek is verdeeld in twee onderzoeksgebieden: onderzoeksgebied A en B, zie ook Figuur
15. Deze twee onderzoeksgebieden zijn los van elkaar gesimuleerd. De intensiteiten waarmee
beide gebieden worden gevoed komen op dezelfde manier tot stand. Onderstaand wordt voor
beide onderzoeksgebieden eerst het algemeen beeld toegelicht en vervolgens per kruispunt
dieper ingegaan op de resultaten.

3.5.1 Onderzoeksgebied A
Onderzoeksgebied A gaat om het gebied/traject van de De Ruijterkade, via de Oostertoegang en
Prins Hendrikkade tot de Kattenburgerstraat. In dit gebied spelen verschillende projecten waar de
simulaties rekening mee houden:
 Herinrichting Prins Hendrikkade (incl. reconstructie kruispunt Prins Hendrikkade-IJtunnel (402);
 Vernieuwing Oostertoegang
 Pontaanlanding IJpleinveer
 Fietsverbinding IJpleinveer – Mr. Visserplein
De kruispunten die in dit gebied liggen zijn voor de verschillende varianten gesimuleerd en
vergeleken met de referentievarianten. Eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang toont t.o.v. de
referentie situatie over het algemeen een verbetering van de doorstroming op de Prins
Hendrikkade; zowel voor auto- als busverkeer.
De doorstroming van de referentievariant in 2030 verslechterd t.o.v. 2018 op basis van de
autonome groei2 van het verkeer. Zonder maatregelen, om deze verkeerstoename te faciliteren,
ontstaan dus in 2030 in de referentiesituatie onaanvaardbare wachtrijen in de Oostertoegang met
terugslag op de Prins Hendrikkade. Uit de variantsimulatie blijkt dat de het scenario met de
circulatiemaatregelen, eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang en op de Odebrug, voldoen en de
doorstroming borgen.

Kruispunt De Ruijterkade – Oostertoegang (459)
Een van de belangrijkste aspecten van deze kruising is of de maatregelen niet tot filevorming in de
nabij gelegen Michel de Ruijtertunnel leidt. Dit is niet het geval. De maatregelen in de
2

Dit is de groei van het verkeer zoals in VMA gesimuleerd op basis van inwoners aantallen en
arbeidsplaatsen. In de referentievariant 2030 is beleidsarm gerekend, wat wil zeggen dat het effect van
toekomstige (autoluwe) beleidskeuzes niet zijn meegenomen.
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Oostertoegang leiden niet tot onacceptabele wachtrijen vanuit de Michiel de Ruijtertunnel.
Daarnaast is onderzocht of het eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang met een of twee
opstelstroken ontworpen moet worden. Hier is een uitgebreide detailanalyse voor uitgevoerd. Het
resultaat van deze analyse is dat zowel nu als in de toekomst beide varianten mogelijk zijn. De
enkele opstelstrook leidt niet tot onacceptabele situaties. Logischerwijs biedt twee opstelstroken
meer (opstel)ruimte voor het autoverkeer, maar de baten zijn zeer beperkt. Desalniettemin heeft
deze variant de aanbeveling van de Werkgroep verkeerslichten Amsterdam (WVA)3.

Kruispunt Oostertoegang – Oosterdokstraat (105)
Het eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang maakt het mogelijk deze kruising, alsook de
volgende (106), anders in te richten met het fietspad volledig in oostligging. Hierdoor is de
onwenselijk ‘bajonet’-constructie niet meer nodig. Er is onderzocht of dit kruispunt ook in de
nieuwe situatie met een verkeersregelinstallatie georganiseerd moet worden. Conclusie van het
onderzoek is dat dit het geval is.
Kruispunt Prins Hendrikkade – Oostertoegang – Geldersekade (106)
Door de maatregelen in de Oostertoegang wordt dit kruispunt minder belast. Het verplicht
rechtsaf afrijden vanuit de Geldersekade draagt hier aan bij. Deze kruising kan daardoor anders
ingericht worden. De fiets steekt diagonaal over en is niet meer in conflict met het linksaf slaande
verkeer uit het westen (Damrak). De oversteken zijn voldoende kort en overzichtelijk.
Kruispunt Prins Hendrikkade – Binnenkant (111)
Het ontwerp van een enkele rijstrook op de Prins Hendrikkade in de oostelijk richting zorgt ervoor
dat deze kruising eenvoudiger wordt. De verkeersregelinstallatie voor de fietsers kan zodoende
worden opgeheven. Voor voetgangers wordt deze behouden zodat het achterliggende (verblijfs-)
gebied goed bereikbaar en toegankelijk blijft.
Kruispunt Prins Hendrikkade – IJtunnel (401)
Het plan herinrichting Prins Hendrikkade neemt in haar ontwerp ook een reconstructie van dit
kruispunt mee. De kruispuntsimulaties laten zien dat de huidige inrichting in 2030 zal vastlopen en
niet meer regelbaar is. Met het ontwerp van de reconstructie wordt dit probleem opgelost en is dit
kruispunt regelbaar, zowel met twee- als eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang.
Kruispunt Prins Hendrikkade – Schippersgracht (440)
Deze kruising met verkeersregelinstallatie verslechterd de doorstroming. Er is onderzocht of in de
nieuwe situatie deze kruising nog wel geregeld moet worden. Het resultaat van het onderzoek laat
zien dat dit niet nodig is. Het is mogelijk een veilig kruispunt in te richten zonder
verkeersregelinstallatie. Deze oplossing draagt bij aan de doorstroming op de dominante richting
(Prins Hendrikkade).
Kruispunt Kattenburgerstraat – Kattenburgergracht (442)
3

In verband met de vernieuwing van Oostertoegang zullen er de komende ong. zes jaar
werkzaamheden in de Oostertoegang zijn. Gedurende deze periode is er geen ruimte voor een tweede
opstelstrook. Uit de analyse is gebleken dat dit niet tot problemen leidt. Het advies is dan ook om t.z.t.
als de werkzaamheden worden afgerond, opnieuw te overwegen of een tweede opstelstrook wenselijk
is.
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Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang leidt tot een toename van de
verkeersintensiteit in de Kattenburgerstraat. Deze toename is berekend in de VMA analyse en is
toegelicht in hoofdstuk 2. Ondanks de toename van de verkeersintensiteit blijft dit kruispunt goed
regelbaar. De referentiesituatie laat zelfs een slechtere doorstroming zien. Dit komt door de
terugslag die kan optreden van het geregelde kruispunt 440 (Prins Hendrikkade –
Schippersgracht). Met het opheffen van deze verkeersregelinstallatie komt dit niet meer voor en is
dit ten baten van de doorstroming op dit kruispunt.

3.5.2 Onderzoeksgebied B
De focus in dit onderzoeksgebied is de kruising Piet Heinkade – Kattenburgerstraat. Met het
eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang neemt de verkeersintensiteit op de Piet Heinkade en de
Kattenburgerstraat toe, zoals in hoofdstuk 2 toegelicht. De kruising Piet Heinkade –
Kattenburgerstraat (463) moet dit kunnen verwerken zonder dat er onacceptabele wachtrijen of
rijtijden optreden. Een onacceptabele wachtrij is een wachtrij die dusdanig lang is dat deze de
volgende kruising(en) blokkeert. In dit geval zijn dat kruispunten 462 (Piet Heinkade –
Vriesseveem), 461 (Piet Heinkade – Blauwhoedenveem) en voetgangersoversteek 460 (t.h.v. het
Muziekgebouw).
De verkeerssimulatie van de referentiesituatie toont aan dat dit kruispunt alleen met
aanpassingen van de regeling en inrichting de hogere intensiteit van het verkeer kan verwerken.
Zowel in de huidige situatie en ook niet in de referentie 2030.
De toekomstige plannen voor een fietstunneltje onder het spoor door ten oosten van deze kruising
biedt voldoende ruimte dat deze kruising (gereconstrueerd) het verkeer prima kan verwerken.
Echter moet het verkeer tot die tijd niet alsnog tot onacceptabele situaties leiden. Mogelijke
oplossingen zijn onderzocht die zowel nu als in 2030 mogelijk zijn. Hier zijn twee mogelijke
oplossingsvarianten uit voortgekomen. Beide oplossingsvarianten gaan gecombineerd met
optimalisaties van de regeling. Uit het onderzoek is gebleken dat hier nog verbetering in
doorgevoerd kunnen worden waarmee de doorstroming van de kruising verbeterd.

Verlengen opstelstrook rechtsaf (Piet Heinkade -> Kattenburgerstraat)
De opstelstrook die het verkeer vanuit het westen (de Piet Heinkade) faciliteert de
Kattenburgerstraat in te gaan kan verlengt worden. Hiermee wordt de capaciteit op deze strook
vergroot. Op deze manier kan de verhoogde verkeersintensiteit, ten gevolgen van het
eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang, opgevangen worden zonder dat dit tot onacceptabele
wachtrijen leidt. De verkeerssituatie op de Piet Heinkade is dan vergelijkbaar met de situatie nu
(zonder eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang).
Extra (opstel)strook Piet Heinkade
Een alternatieve oplossing is het realiseren van een vierde (opstel)strook op de Piet Heinkade.
Fysiek is dit inpasbaar en uit te voeren. De Piet Heinkade bestaat dan uit een linksaf opstelstrook,
twee rechtdoor stroken en een (nieuwe) rechtsaf opstelstrook. Met deze ingreep wordt, op
eenzelfde manier als de hiervoor beschreven oplossingsvariant, de capaciteit op de Piet Heinkade
vergroot. De uitbreiding van de capaciteit zorgt dat er geen onacceptabele wachtrijen meer
optreden. Deze ingreep leidt tot een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, maar vergt
daarnaast ook een grotere (fysieke) ingreep in de infrastructuur.
Hoewel de kruising ook met de verlengde opstelstrook regelbaar is, heeft de Werkgroep
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Verkeerslichten Amsterdam omwille van de robuustheid de voorkeur uitgesproken voor de
oplossingsvariant met een extra (opstel)strook.

3.6 Conclusie
Op basis van de gedane simulaties en onderzoek kan geconcludeerd worden dat het mogelijk is
het pakket autoluwe maatregelen ten oosten van het centraal station in te voeren. De gevolgen
hiervan, de hogere intensiteit van verkeer, kunnen door de cruciale kruisingen verwerkt worden
zonder dat dit tot een verslechtering van de doorstroming leidt.
Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de kruispunten worden uitgevoerd zoals deze ook zijn
onderzocht. Dit houdt in dat het kruispunt Piet Heinkade – Kattenburgerstraat (463) aangepast
moet worden. De twee oplossingsvarianten zijn beide regelbaar; waarbij oplossingsvariant door de
extra rijstrook meer robuustheid in het netwerk biedt.
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Addendum VMA rapportage
9 september 2020
Na de VMA-VISSIM rapportage van 29 april 2020 is er nog een aantal andere verkeersvarianten
met betrekking tot maatregel 15 uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een actualisatie van de cijfers uit
de VMA-VISSIM rapportage. In onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers weergegeven.
Uitkomsten verkeersberekeningen ten behoeve van maatregel 15, Agenda Amsterdam
Autoluw
-

Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang betekent voor de verkeersintensiteit nu
(per etmaal, beide richtingen):
o Kattenburgerstraat van 9.800 naar 11.800 voertuigen, toename van 20 %;
o Prins Hendrikkade van 17.000 naar 10.000 voertuigen, afname van 4 1%, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
o Piet Heinkade van 17.200 naar 20.200 voertuigen, toename van 17 %;

-

Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang en maximum snelheden in de
Kattenburgerstaat en Prins Hendrikkade van 30 resp. 50 km/uur betekent voor de
verkeersintensiteit nu (per etmaal, beide richtingen):
o Kattenburgerstraat van 9.800 naar 9.300 voertuigen, afname van 5 %;
o Prins Hendrikkade van 17.000 naar 10.900 voertuigen, afname van 36 %, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
o Piet Heinkade van 17.200 naar 20.800 voertuigen, toename van 21 %;

-

Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang, betekent voor de verkeersintensiteit
nu (combivariant):
o Kattenburgerstraat van 9.800 naar 10.900 voertuigen, toename van 11 %;
o Prins Hendrikkade van 17.000 naar 10.300 voertuigen, afname van 39 %, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
o Piet Heinkade van 17.200 naar 16.900 voertuigen, afname van 2 %.

-

Invoering eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang plus maatregelen rond Haarlemmer
Houttuinen plus maximum snelheden in de Kattenburgerstaat en Prins Hendrikkade van 30
resp. 50 km/uur betekent voor de verkeersintensiteit nu (per etmaal, beide richtingen):
o Kattenburgerstraat van 9.800 naar 9.300 voertuigen, afname van 5 %;
o Prins Hendrikkade van 17.000 naar 10.500 voertuigen, afname van 38 %, omdat er
geen verkeer meer vanuit de Oostertoegang komt.
o Piet Heinkade van 17.200 naar 16.800 voertuigen, afname van 2 %.
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Samenvatting
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda Amsterdam Autoluw
vastgesteld. De agenda bevat 27 maatregelen die moeten leiden tot meer ruimte
voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Hoewel de Agenda voor de
stad als geheel moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, zijn er
lokaal soms ook negatieve effecten. Als gevolg van circulatiemaatregelen is lokaal
een toename van verkeer mogelijk.
In deze studie staan de circulatiemaatregelen rondom de noordelijke centrum ring
S100 centraal. De verkeersmaatregelen die worden onderzocht zijn:
- Eenrichtingsverkeer
- Weren van verkeer
- Verplicht rechtsaf
In deze studie zijn de effecten op luchtkwaliteit (NO2, fijnstof (PM10, PM2.5) en roet)
en geluidbelasting ten gevolge van de hierboven genoemde circulatiemaatregelen
in kaart gebracht. Het gaat hierbij vooral om (delen van) zeven straten: 1) Piet
Heinkade, 2) Prins Hendrikkade, 3) Kattenburgerstraat, 4) Haarlemmer
Houttuinen, 5) van Diemenstraat, 6) Houtmankade, 7) Nassaukade.
De circulatiemaatregelen zijn doorgerekend voor diverse varianten. Het gaat
hierbij om de varianten ’Huidig’, ‘West’, ‘Oost’ en ‘Combi’. Deze varianten zijn
doorgerekend voor zichtjaar 2020 en zichtjaar 2030. Een overzicht van de effecten
op de verkeersintensiteit van de verschillende varianten in 2020, ten opzichte van
de referentiesituatie, is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Effecten op verkeersintensiteit ten opzichte van de referentiesituatie van de
verschillende varianten in 2020. Groen is een afname van verkeer, rood is een
toename van verkeer.

In deze studie zijn de resultaten geïsoleerd van ander voorzien beleid in 2020 of
later. Naast de verkeersingrepen in dit onderzoek is daarom geen rekening
gehouden met andere mitigerende maatregelen in relatie tot Agenda Amsterdam
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Autoluw. Bijvoorbeeld, de eerder onderzochte1 mitigerende maatregelen (zoals het
verplaatsen van de rijbaan) voor de verwachte verkeerstoename aan de
Kattenburgerstraat zijn geen onderdeel van deze studie. Daarnaast is in deze
studie geen rekening gehouden met de effecten van het Actieplan Schone Lucht
(ASL), deze zijn al eerder gerapporteerd 2 3.
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Dit onderzoekt leidt voor wat betreft luchtkwaliteit tot de volgende conclusies:
-

-

De berekende luchtkwaliteit in het studiegebied voldoet in 2020 en 2030
ruimschoots aan de Europese grenswaarden in zowel de uitgangssituatie (zie
Figuur 2) als de berekende varianten ten gevolgde van de
circulatiemaatregelen.
Volgens de modelberekeningen worden de advieswaarden van de WHO
(World Health Organization) voor PM10 en PM2.5 nog grotendeels
overschreden in 2020, zowel in de uitgangssituatie als in de berekende
varianten. In 2030 wordt grotendeels voldaan aan de WHO-advieswaarden
voor PM10, in sommige straten geldt dit ook voor PM2.5.

Figuur 2: Wettelijke grenswaarden, WHO-advieswaarden en de berekende
gemiddelde luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de thermometerlocaties in
zichtjaar 2020.

-

1

Variant “West”: De toename van verkeer op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een gemiddelde verslechtering van
de NO2 concentratie van respectievelijk 2,1, 1,5 en 0,4 µg/m3 in 2020 (zie
Figuur 3).

TNO 2020 R10900: Maatregelen op de Kattenburgerstraat: gevolgen voor de
luchtkwaliteit en geluid in het jaar 2022
2 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/schone-lucht/
3 TNO 2019 R11546: Luchtkwaliteitseffecten van de voorgestelde milieuzones voor
dieselpersonen- en bestelauto's en van de voorgestelde geografische uitbreiding in het jaar
2020
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Dit staat gelijk aan respectievelijk 28%, 38% en 16% ten opzichte van
de concentratiebijdrage door lokaal verkeer 4.
o Het relatieve effect op de totale concentratie is kleiner omdat lokaal
verkeer niet de enige emissiebron is, zie voetnoot4. Het relatieve
effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is respectievelijk
8%, 6% en 1%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn verbeteringen
van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 2,1 µg/m3.
Variant “Oost”: De toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat zorgt voor een gemiddelde verslechtering van de NO2
concentratie van respectievelijk 0,9 en 1 µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 20%, en 29% ten opzichte van de
concentratiebijdrage door lokaal verkeer.
o Het relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is
respectievelijk 3% en 4%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn verbeteringen
van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 1,7 µg/m3.
Variant “Combi”: De toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een gemiddelde
verslechtering van de NO2 concentratie van respectievelijk 0,6, 1,8, 1,4 en 0,4
µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 17%, 24%, 36% en 16% ten
opzichte van de concentratiebijdrage door lokaal verkeer.
o Het relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is
respectievelijk 2%, 6%, 6% en 2%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn verbeteringen
van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 2,1 µg/m3.

-

Voor de andere stoffen (fijnstof en roet) geldt dezelfde trend als voor NO2.
Voor 2030 geldt ook dezelfde trend, al zijn de absolute concentraties voor
2030 fors lager doordat het wegverkeer al flink verschoond is.

-

De NO2-concentratie wordt op diverse plaatsen in Amsterdam ook gemeten
met behulp van zogenaamde Palmes-buisjes5 (geen officiële meting en
komen in het algemeen hoger uit dan de berekeningen). De van Diemenstraat
en de Nassaukade zijn voor de varianten “West” en “Combi” een
aandachtspunt in relatie tot de NO2 Palmes meetwaarden, terwijl de Prins
Hendrikkade juist verbetert in alle varianten. Dit resultaat is indicatief omdat
hiermee modelwaarden en meetwaarden vergeleken worden, terwijl deze in
de uitgangssituatie al verschillen.

4

5

De concentratie op een bepaald rekenpunt is grofweg opgebouwd uit een achtergrondconcentratie (verkeer van elders, industrie, scheepvaart, mobiele machines, etc.) en een
uit het lokale verkeer wat de aanliggende weg passeert. Deze relatieve effecten zijn
weergegeven ten opzichte van de bijdrage aan de concentraties veroorzaakt door dit
lokale verkeer (omdat daar het effect vooral optreedt), en niet ten opzichte van de totale
concentratie (waar de achtergrondconcentratie ook bij zou zitten).

https://maps.amsterdam.nl/NO2/

Traffic & Transport
Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Postbus 96800
2509 JE Den Haag
www.tno.nl
T +31 88 866 00 00

Datum
4 augustus 2020
Onze referentie
2020-STL-MEM-100333738
Doorkiesnummer
+31888663320
Projectnummer
060.45902

Memorandum

Traffic & Transport
Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Postbus 96800
2509 JE Den Haag
www.tno.nl
T +31 88 866 00 00

Datum
4 augustus 2020
Onze referentie
2020-STL-MEM-100333738
Doorkiesnummer
+31888663320
Projectnummer
060.45902

Figuur 3: Absolute effect van de varianten ten opzichte van de huidige concentratie in 2020
(thermometerlocaties).

Dit onderzoekt leidt voor wat betreft geluidbelasting tot de volgende conclusies:
- De maximale waardes voor geluidbelasting liggen tussen de 62 en 72 dB en
zijn daarmee relatief hoog.
-

-

-

-

-

Variant “West”: De toename van verkeer op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een maximale verhoging van de
geluidbelasting van respectievelijk 1,4, 1,4 en 0,6 dB (verhoging van de
hoogste geluidbelasting).
Variant “Oost”: De toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat zorgt voor een maximale verhoging van de
geluidbelasting van respectievelijk 0,6 en 1,1 dB.
Variant “Combi”: De toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een maximale
verhoging van de geluidbelasting van respectievelijk 0,6, 1,2, 1,3 en 0,6 dB.
De van Diemenstraat en Houtmankade zijn in elke variant de straten met de
hoogste geluidbelasting.
Het wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen om te bepalen of het
nodig is om mitigerende maatregelen te nemen voor de toegenomen
geluidbelasting in de uiteindelijk gekozen circulatievariant. De mogelijkheden
voor mitigerende maatregelen zullen afhankelijk zijn van de specifieke locatie.
Stiller asfalt en het plaatsen van afscherming zijn voorbeelden van
maatregelen.
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Inleiding
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda Amsterdam Autoluw
vastgesteld. De agenda bevat 27 maatregelen die moeten leiden tot meer ruimte
voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Hoewel de Agenda voor de
stad als geheel moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, zijn er
lokaal soms ook negatieve effecten. Als gevolg van circulatiemaatregelen is lokaal
een toename van verkeer mogelijk.
In deze studie gaat het om circulatiemaatregelen rondom de noordelijke centrum
ring S100 (zie figuur 4). De verkeersmaatregelen die worden onderzocht zijn:
- Eenrichtingsverkeer
- Weren van verkeer
- Verplicht rechtsaf

Figuur 4: Overzicht circulatiemaatregelen rondom de noordelijke centrum ring S100

In deze studie zijn de effecten op luchtkwaliteit (NO2, PM10, PM2.5 en roet) en
geluidbelasting ten gevolge van de circulatiemaatregelen in kaart gebracht. Het
gaat hierbij vooral om zeven straten: 1) Piet Heinkade, 2) Prins Hendrikkade, 3)
Kattenburgerstraat, 4) Haarlemmer Houttuinen, 5) van Diemenstraat, 6)
Houtmankade, 7) Nassaukade.
De berekeningen zijn uitgevoerd voorafgaande aan de besluitvorming over het
beleid (ex-ante) op basis van de meest recente kennis op het gebied van
verkeersprestaties en werkelijke emissies. De berekeningen in dit rapport gaan
over zichtjaar 2020 en 2030.
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Aanpak
De kwantitatieve beoordeling van de maatregelen is uitgevoerd met de
Urban Strategy Tool (UST). UST is een door TNO ontwikkeld model die in
samenwerking met de gemeente Amsterdam geoptimaliseerd is. UST maakt
zoveel mogelijk gebruik van Amsterdamse input, zoals de Amsterdamse
vlootsamenstelling en het Amsterdamse verkeersmodel (VMA). In deze paragraaf
is de methode voor de berekeningen verder toegelicht.

2.1

Toepassing van Urban Strategy Tool

2.1.1

Luchtkwaliteit
In Amsterdam wordt de luchtkwaliteit berekend en gemeten.
De luchtkwaliteitsmetingen gebeuren voornamelijk door de GGD Amsterdam.
Deze metingen geven nauwkeurig inzicht in de luchtkwaliteit. Bovendien kan
afhankelijk van de meetmethode niet alleen een gemiddelde concentratie over een
langere meetperiode (maanden of zelfs een jaar) bepaald worden, maar kan ook
inzicht worden verkregen in de luchtkwaliteit op bijvoorbeeld uurgemiddelde
niveau. Doordat er ruimte nodig is voor de meetapparatuur en doordat deze
apparatuur kostbaar is, kan de luchtkwaliteit slechts op een beperkt aantal locaties
in de stad worden gemeten. Bovendien kunnen de bijdragen van verschillende
bronnen aan de gemeten luchtkwaliteit niet worden onderscheiden en kan er niet
in de toekomst worden gemeten. Om deze redenen wordt de luchtkwaliteit ook
berekend, bijvoorbeeld om de effecten van luchtkwaliteitsbeleid richting de
toekomst te bepalen. Ook ten behoeve van deze studie is de luchtkwaliteit daarom
berekend.
Het model (UST) waarmee de berekeningen worden uitgevoerd is complex en
houdt rekening met tal van parameters die in werkelijkheid ook invloed hebben
op de lokale luchtkwaliteit, zoals de verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling
(in termen van voertuigcategorieën, leeftijd, brandstofsoort, etc.), de
maximumsnelheid, de aanwezigheid van bomen langs de weg, het type
bebouwing, congestie en de meteorologische omstandigheden (windsnelheid,
aanwezigheid van ozon) en achtergrondconcentraties. UST is een geaccrediteerd
model voor luchtkwaliteit. Voor luchtkwaliteit worden dezelfde rekenregels
toegepast als in de NSL-monitoringstool6.
Het gebruik van emissiefactoren
Uit TNO-emissiemetingen van de laatste decennia is gebleken dat de werkelijke
emissies vaak aanzienlijk hoger waren dan de officiële testresultaten. Om deze
redenen maakt TNO bij het bepalen van luchtkwaliteitseffecten
gebruik van emissiefactoren op basis van praktijkemissies en niet op basis van
normwaarden. Deze praktijkemissies komen tot stand door verschillende metingen
6 NSL staat voor het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit”. In het NSL
wordt de luchtkwaliteit in Nederland gemonitord. De NSL-monitoringstool is een
rekeninstrument waarmee de (rekenkundige) monitoring uitgevoerd wordt.
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aan voertuigen bij ‘normaal’ gebruik op de weg. De emissiefactoren die worden
afgeleid uit deze metingen zijn daarmee representatief voor de werkelijke
voertuigemissies.
2.1.2

Geluidbelasting
De invloed van verkeer op de geluidbelasting bij de gevels van woningen is
berekend conform de wettelijk voorgeschreven Standaard rekenmethode 2
(SRM2) van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

2.2

Doorgerekende varianten
De circulatiemaatregelen zijn doorgerekend voor diverse varianten. Het gaat
hierbij om de varianten ’Huidig’, ‘West’, ‘Oost’ en ‘Combi’. Deze varianten zijn
doorgerekend voor zichtjaar 2020 en zichtjaar 2030. Een overzicht van de effecten
op de verkeersintensiteit, ten opzichte van de referentiesituatie, van de
verschillende varianten in 2020 is weergegeven in Figuur 5. Hierbij is groen een
afname van verkeer en rood een toename van verkeer.

Figuur 5: Effecten op verkeersintensiteit ten opzichte van de referentiesituatie van de
verschillende varianten in 2020. Groen is een afname van verkeer, rood is een
toename van verkeer.

2.3

Input berekeningen
Voor de berekeningen is diverse input benodigd per variant. Het gaat hierbij vooral
om de verkeersgegevens en vlootsamenstelling. Op basis van deze input wordt
met behulp van de luchtkwaliteits- en geluidsmodule van de Urban Strategy Tool
(UST) het effect op de luchtkwaliteit en geluidbelasting berekend.

2.3.1

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens bestaan met name uit voertuigintensiteiten,
snelheidsgegevens, doorstroming, stagnatie en de verdeling tussen licht en zwaar
verkeer. Voor het genereren van de verkeersgegevens heeft de Gemeente
Amsterdam het Verkeersmodel Amsterdam (VMA) toegepast. Met behulp van het
VMA heeft de Gemeente Amsterdam diverse modelruns gedraaid om de
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verkeersgegevens te bepalen voor de diverse varianten. De gegenereerde output
is gebruikt als input voor de berekeningen voor luchtkwaliteit en geluidbelasting.
Het VMA wordt ook toegepast voor de jaarlijks update van de NSLmonitoringstool. De onderliggende verkeerscijfers in de NSL-monitoringstool zijn
op het moment van schrijven minder recent dan de gegevens zoals in deze studie
gebruikt, en kunnen daardoor afwijken.
2.3.2

Vlootsamenstelling
De uitstoot van het verkeer wordt in grote bepaald door de samenstelling van het
verkeer. Voor deze studie is gebruik gemaakt van de Amsterdamse
verkeerssamenstelling. De verkeerssamenstelling is bepaald op basis van
verkeerscamera’s (dataset uit 2019). De verkeerssamenstelling is bepaald in
termen van voertuigtype, brandstofsoort, bouwjaar en nabehandelingstechnologie.
Vervolgens is gecorrigeerd voor de autonome vernieuwing van het wagenpark van
2019 naar 2020 en 2030. Op basis van de verkeerssamenstelling, in combinatie
met de (TNO-) emissiefactoren, wordt de emissiebijdrage per voertuigcategorie
per straat berekend.
Voor berekeningen van geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de factoren
zoals deze zijn opgenomen in de SRM2 rekenmethodiek. Deze factoren worden
geüpdatet als de rekenmethodiek wordt geüpdatet. Vooralsnog zijn de
geluidfactoren voor alle zichtjaren gelijk. Gezien de ambities van de Gemeente
Amsterdam omtrent zero emissie voertuigen, zal de geluidbelasting in 2030 naar
verwachting wijzigen7.

2.4

Selectie van straten en thermometerlocaties
De circulatiemaatregelen hebben vooral effect op een paar specifiek straten, zoals
aangegeven in de inleiding, en zoals te zien in Figuur 6. Naast de specifieke
straten zijn zogenaamde ‘thermometerlocaties’ vastgesteld door de Gemeente
Amsterdam. De effecten van de circulatiemaatregelen op de luchtkwaliteit en
geluidbelasting dienen met name op deze locaties inzichtelijk gemaakt te worden.

2.5

Geografische ligging wegen
De luchtkwaliteit en de geluidbelasting op een bepaald punt is (o.a.) afhankelijk
van de afstand tot aan de emissiebron(nen), in dit geval het wegverkeer. De
luchtkwaliteit en de geluidbelasting worden meestal berekend ter plaatse van de
gevels van gebouwen. Ofwel, hoe verder de rijbaan verwijderd is van de gevel,
hoe gunstiger dit is. Hierdoor is de geografische ligging van de wegen van invloed
op de berekende luchtkwaliteit en geluidbelasting.
7 Een groter aandeel elektrische auto’s heeft alleen invloed op het geluid nabij kruisingen of
andere plaatsen waar auto’s accelereren. Bij rijden met min of meer constante snelheid van
ongeveer 50 km/h produceert een elektrische auto niet minder geluid dan een auto met
verbrandingsmotor, omdat dan het rolgeluid de belangrijkste geluidbron is. Voor het
rolgeluid speelt het gewicht van het voertuig mee en dat is bij elektrische voertuigen
gemiddeld hoger.
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De geografische ligging van de wegen in het VMA wijkt af van de geografische
ligging van de wegen in de NSL-monitoringstool. Daarnaast is het VMA-netwerk
fijnmaziger dan het NSL-netwerk.
Om berekeningen te kunnen maken die vergelijkbaar zijn met de NSLmonitoringstool, is ervoor gekozen om de geografische ligging en het netwerk van
de wegen uit de NSL-monitoringstool over te nemen (dit geldt ook voor
wegattributen zoals de boomfactor en wegtype). Dit geldt zowel voor
berekeningen voor luchtkwaliteit als voor geluidbelasting, dit om deze
berekeningen gelijk te houden. Hierdoor wordt de invloed van het fijnmazige
netwerk niet meegenomen in de resultaten van de geselecteerde straten. Het niet
meenemen van het fijnmazige netwerk kan leiden tot wat een wat lagere
geluidbelasting. Dit komt omdat de rekenmethodiek rekening houdt met
cumulatieve geluidbelasting waarbij wegen in een straal van ca. 1 kilometer
worden meegenomen.

Figuur 6: Selectie van straten en thermometerlocaties (rode cirkels) binnen het studiegebied.
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2.6

Invloed van overig beleid
De gemeente Amsterdam werkt op meerdere vlakken aan (o.a.) het verbeteren
van de luchtkwaliteit en de geluidbelasting in de stad. Relevante plannen hiervoor
zijn het Actieplan Schone Lucht (ASL) (oktober 2019) en Agenda Amsterdam
Autoluw. In deze studie is - naast de maatregelen in dit onderzoek - geen rekening
gehouden met Agenda Amsterdam Autoluw, en is geen rekening gehouden met
de effecten van het ASL. De positieve effecten van het ASL op luchtkwaliteit zijn
weergegeven in het ASL zelf8. Daarnaast zijn in het TNO-rapport9 de effecten op
de voorgestelde milieuzones voor 2020 beschreven. De uitgangssituatie inclusief
ASL zal daarom gunstiger zijn dan gerapporteerd in deze studie.
Ook is een TNO-rapport10 geschreven die specifiek gaat over de effecten op het
gebied van luchtkwaliteit en geluidbelasting bij de woningen in de
Kattenburgerstraat als gevolg van de voorziene verkeerstoename door ‘maatregel
15’ (uit Agenda Amsterdam Autoluw). In dat rapport wordt ook beschreven welke
verbetering met mitigerende maatregelen bereikt kan worden op de luchtkwaliteit
en geluidbelasting. Dat gaat bijvoorbeeld om het verschuiven van de rijbaan en
om de effecten van het ASL.

8

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/schone-lucht/
TNO 2019 R11546: Luchtkwaliteitseffecten van de voorgestelde milieuzones voor
dieselpersonen- en bestelauto's en van de voorgestelde geografische uitbreiding in het jaar
2020
10 TNO 2020 R10900: Maatregelen op de Kattenburgerstraat: gevolgen voor de
luchtkwaliteit en geluid in het jaar 2022
9
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3

Effecten op verkeersintensiteiten
De onderzochte varianten “West”, “Oost” en “Combi” zijn met name verschillend
qua verkeersintensiteit. Figuur 7 geeft de verandering weer in de gemiddelde11
intensiteiten per straat en per variant ten opzichte van de huidige situatie voor
zichtjaar 2020 op de thermometerlocaties. Vanuit Figuur 7 kan het onderstaande
geconcludeerd worden:
- Variant “West”: Toename van verkeer12 op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade, van respectievelijk 17%, 30% en 10%.
- Variant “Oost”: Toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat, van respectievelijk 13% en 19%.
- Variant “Combi”: Toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade, van respectievelijk 10%,
14%, 31% en 11%.
In bijlage A zijn ook de intensiteiten voor zichtjaar 2030 weergegeven. De
intensiteiten voor 2030 zijn iets hoger maar volgen in het algemeen dezelfde trend
per variant als de 2020 intensiteiten. In bijlage A zijn ook de intensiteiten te vinden
die zijn gemiddeld over de hele straat, in plaats van alleen ter hoogte van de
thermometerlocaties. De gemiddelden over de hele straat zijn in het algemeen
vergelijkbaar met de thermometerlocaties. Alleen voor de Prins Hendrikkade en de
Haarlemmer Houttuinen zijn relatief grote verschillen te zien. In die gevallen zijn
de intensiteiten gemiddeld hoger dan ter hoogte van de thermometerlocaties,
maar in alle gevallen nog steeds lager dan het referentiescenario.

Figuur 7: Verandering de gemiddelde intensiteiten per straat en per variant ten opzichte van de
huidige situatie (100%) voor zichtjaar 2020 op thermometerlocaties.

11

Een straat bestaat uit meerdere wegvakken waarbij de intensiteiten kunnen verschillen.
De weergegeven intensiteiten zijn in de meeste gevallen gemiddelden over meerdere
wegvakken.
12 De hier weergegeven percentages zijn een gemiddelde van meerdere wegvakken. De
VMA rapportages geven de intensiteiten weer van een doorsnede ter plaatse van de
thermometerlocatie. Hierdoor kunnen er kleine verschillen zijn in de percentages.
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Luchtkwaliteitseffecten
In dit hoofdstuk worden de luchtkwaliteitseffecten van de verschillende varianten
weergegeven. De luchtkwaliteitseffecten worden gegeven voor stikstofdioxide
(NO2), fijnstof (PM10 en PM2.5) en roet (EC).
De effecten op PM10 en PM2.5 zijn gerelateerd aan de totale voertuigemissies.
Dat wil zeggen dat niet alleen uitlaatemissies worden meegenomen, maar ook
slijtage-emissies van banden, remmen en wegdek.

4.1

Uitgangssituatie en grenswaarden
Tabel 1 en Figuur 8 geven de wettelijke grenswaarden, WHO-advieswaarden en
de berekende gemiddelde13 luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de
thermometerlocaties in zichtjaar 2020 weer. De wettelijke Europese grenswaarden
voor de jaargemiddelde NO2-, PM10- en PM2.5- concentraties zijn respectievelijk
40, 40 en 20 µg/m3 (PM2.5 is de indicatieve grenswaarde)14. De advieswaarde van
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor jaargemiddelde PM10 en PM2.5
concentraties zijn respectievelijk 20 en 10 µg/m3. De ambitie van de gemeente
Amsterdam is om in 2030 aan deze WHO-adviesnormen te voldoen15.
Tabel 1 en Figuur 8 laten zien dat er volgens de berekeningen in zichtjaar 2020 op
alle locaties wordt voldaan aan de Europese grenswaarden in de uitganssituatie.
De WHO-advieswaarden worden in de uitgangssituatie voor 2020 nog
overschreden voor PM10 en PM2.5.
In bijlage B zijn de berekende maximale (het hoogste rekenpunt)
luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de thermometerlocaties en
volledige weg in zichtjaar 2020 en 2030 weergegeven. Hierin is te zien dat ook de
maximale waarden ruimschoots voldoen aan de wettelijke Europese
grenswaarden. In 2030 wordt bovendien grotendeels voldaan aan de WHOadvieswaarden voor PM10, in sommige straten geldt dit ook voor PM2.5.
De NO2-concentratie wordt op diverse plaatsen in Amsterdam ook gemeten door
de GGD met behulp van zogenaamde Palmes-buisjes16 (geen officiële meting). Er
is in het algemeen een sterke correlatie tussen de gemeten en berekende
concentraties, maar wel een systematisch verschil: de meetwaarden van de GGD
komen systematisch iets hoger uit (10-15%). Locatie specifiek kan dit verschil
afwijken. Ter indicatie zijn de jaargemiddelde concentraties van de GGD metingen
13

Op een weg liggen meerdere rekenpunten waarbij de concentraties kunnen verschillen.
De weergegeven concentraties zijn gemiddelden over meerdere rekenpunten.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wetmilieubeheer/beoordelen/grenswaarden/
15 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheidenergie/schone-lucht/
16 https://maps.amsterdam.nl/NO /
2
14
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over 2019 hieronder weergegeven (voor wegen met Palmes-buisjes is het hoogste
meetpunt genomen):
- Prins Hendrikkade: 42 µg/m3 (hoogste meetpunt)
- Kattenburgerstraat: 29,6 µg/m3
- Haarlemmer Houttuinen: 30,8 µg/m3
- van Diemenstraat: 36,5 µg/m3
- Nassaukade: 40,2 µg/m3 (op het randje van studiegebied, ver verwijderd
van thermometerlocatie)

Tabel 1: Wettelijke grenswaarden, WHO-advieswaarden en de berekende gemiddelde
luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de thermometerlocaties in zichtjaar
2020.

NO2

PM10

PM2.5

EC

Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
Wettelijke grenswaarde

40

40

20*

WHO advieswaarde

40

20

10

Piet Heinkade

29.6

20.2

11.7

0.71

Prins Hendrikkade

30.8

20.5

11.8

0.75

Kattenburgerstraat

28.0

20.1

11.6

0.70

Haarlemmer Houttuinen

26.0

20.1

11.8

0.70

van Diemenstraat

28.1

21.7

11.9

0.72

Houtmankade

25.7

21.1

12.1

0.67

Nassaukade

24.9

21.3

12.5

0.71

* Indicatieve grenswaarde
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Figuur 8:

4.2

Wettelijke grenswaarden, WHO-advieswaarden en de berekende gemiddelde
luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de thermometerlocaties in zichtjaar
2020.

Effecten op de luchtkwaliteit per variant
In deze paragraaf zijn de effecten op luchtkwaliteit van de verschillende varianten
opgenomen. Figuur 9 en 10 geven de gemiddelde effecten (over de verschillende
rekenpunten) op de NO2 concentratie weer op de thermometer locaties.
De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de uitgangssituatie zoals
weergegeven in Tabel 1. Figuur 9 geeft de relatieve effecten weer ten opzichte
van de concentratiebijdrage door lokaal verkeer17 in de uitgangssituatie. Figuur 10
geeft de absolute effecten weer in µg/m3.
Figuur 9 geeft dezelfde trend weer als de impact op de intensiteiten (zie Figuur 7).
Figuur 9 en 10 geven beide in het algemeen dezelfde trend aan. Het valt echter op
dat de absolute reducties in figuur 10 soms groot lijken ten opzichte van de
relatieve reducties zoals in figuur 9. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vergelijk tussen
de van Diemenstraat en de Houtmankade. De van Diemenstraat heeft een lager
relatief effect, maar een hoger absoluut effect dan de Houtmankade. Dit komt
omdat de concentratiebijdrage door lokaal verkeer op de Van Diemenstraat hoger
is dan op de Houtmankade.

17

De concentratie op een bepaald rekenpunt is grofweg opgebouwd uit een achtergrondconcentratie (verkeer van elders, industrie, scheepvaart, mobiele machines, etc.) en een
uit het lokale verkeer wat de aanliggende weg passeert. De relatieve effecten zijn
weergegeven ten opzichte van de bijdrage aan de concentraties veroorzaakt door dit
lokale verkeer (omdat daar het effect vooral optreedt), en niet ten opzichte van de totale
concentratie (waar de achtergrondconcentratie ook bij zou zitten).

Vanuit Figuur 9 en 10 kan het onderstaande geconcludeerd worden:
- Variant “West”: De toename van verkeer op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een gemiddelde verslechtering
van de NO2 concentratie van respectievelijk 2,1, 1,5 en 0,4 µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 28%, 38% en 16% ten opzichte
van de concentratiebijdrage door lokaal verkeer17.
o Het relatieve effect op de totale concentratie is kleiner omdat
lokaal verkeer niet de enige emissiebron is, zie voetnoot17. Het
relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is
respectievelijk 8%, 6% en 1%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn
verbeteringen van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 2,1
µg/m3.
- Variant “Oost”: De toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat zorgt voor een gemiddelde verslechtering van de NO2
concentratie van respectievelijk 0,9 en 1 µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 20%, en 29% ten opzichte van
de concentratiebijdrage door lokaal verkeer.
o Het relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie
is respectievelijk 3% en 4%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn
verbeteringen van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 1,7
µg/m3.
- Variant “Combi”: De toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een gemiddelde
verslechtering van de NO2 concentratie van respectievelijk 0,6, 1,8, 1,4 en
0,4 µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 17%, 24%, 36% en 16% ten
opzichte van de concentratiebijdrage door lokaal verkeer.
o Het relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie
is respectievelijk 2%, 6%, 6% en 2%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn
verbeteringen van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 2,1
µg/m3.
- De toename van de NO2 concentraties zorgen volgens de berekeningen
niet voor een overschrijding van de Europese grenswaarden.
-

De van Diemenstraat en de Nassaukade zijn voor de varianten “West” en
“Combi” een aandachtspunt in relatie tot de NO2 Palmes meetwaarden,
terwijl de Prins Hendrikkade juist verbetert in alle varianten. Dit resultaat is
indicatief omdat hiermee modelwaarden en meetwaarden vergeleken
worden, terwijl deze in de uitgangssituatie al verschillen.

Figuur 9 en 10 geven alleen de resultaten voor de gemiddelde NO2 concentraties
op de thermometerlocaties. De effecten op PM10, PM2.5 en EC volgen echter
dezelfde trend. Hetzelfde geldt voor de 2030 waarden, al zijn de absolute
concentraties voor 2030 fors lager doordat het wegverkeer al flink verschoond is.
De maximale effecten zijn in het algemeen wat groter dan de gemiddelde effecten,
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maar veranderen de hierboven genoemde conclusies niet. De hiervoor genoemde
waarden zijn terug te vinden in Bijlage B en C.
Figuur 11 geeft een overzicht van de effecten op luchtkwaliteit van de
verschillende varianten in 2020 in het hele studiegebied. De effecten zijn
weergegeven ten opzichte van de referentiesituatie in 2020. Hierbij is groen een
verbetering van de luchtkwaliteit en rood een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Figuur 9: Relatieve effect van de varianten ten opzichte van de huidige lokale concentratie door
verkeersemissies in 2020 (thermometerlocaties).
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Figuur 10: Absolute effect van de varianten ten opzichte van de huidige concentratie in 2020
(thermometerlocaties).

Figuur 11: Effecten op de NO2 concentratie ten opzichte van de referentiesituatie van de
verschillende varianten in 2020. Groen is een verbetering en rood is een
verslechtering.

4.3

Kanttekeningen
In deze studie zijn de luchtkwaliteitseffecten ten gevolge van diverse scenario’s in
Amsterdam berekend. Ondanks dat het gebruikte luchtkwaliteitsmodel rekening
houdt met een groot aantal parameters, betreft het een simplificering van de
werkelijkheid. Bovendien ligt er een aantal aannames richting de toekomst aan ten
grondslag die in werkelijkheid kunnen afwijken van de modelwaarden. Denk
bijvoorbeeld aan meteorologische invloeden. Naast de onzekerheden in het
luchtkwaliteitsmodel dat inzicht geeft in toekomstige luchtkwaliteit, zijn er ook
aannames gedaan om te corrigeren voor de autonome vernieuwing van het
wagenpark, in de praktijk kan dat afwijken.

5

Effecten op geluidbelasting
In dit hoofdstuk worden de effecten op de geluidbelasting van de verschillende
varianten weergegeven. De geluidbelasting wordt weergegeven als ‘Lden” (Ldayevening-night) en geeft de geluidbelasting over een etmaal. Bij de avond en de
nachtwaarde wordt een straffactor opgeteld. De reden hiervan is dat een bepaald
geluidsniveau in de avond en de nacht door het verminderen van geluiden uit de
omgeving als hinderlijker wordt ervaren dan het geluid van overdag. Een andere
reden is dat het voor eventuele slaapverstoring gedurende de nacht van belang is
's nachts strengere eisen te stellen. De geluidbelasting is berekend op de gevels
van de woningen/gebouwen.

5.1

Uitgangssituatie en grenswaarden
Figuur 12 geeft de berekende maximale geluidbelasting per straat op
thermometerlocaties in de uitgangssituatie 2020 weer. Een vergelijking van de
waarden uit Figuur 12 met de grenswaarden is complex vanwege de
onderstaande aspecten:
- Voor een officiële toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder18
dient elke straat geïsoleerd te worden van de andere straten. In de
gehanteerde rekenmethodiek door UST in deze studie wordt de
geluidbelasting cumulatief berekend. Dat wil zeggen dat geluidbronnen
binnen een straal van ca. 1 kilometer worden meegenomen in de
berekeningen per rekenpunt.
- Zoals eerder benoemd is de afstand tussen de weg tot de gevel van het
gebouw een belangrijke parameter in de berekeningen. Bij een officiële
toets dient deze afstand per straat gecontroleerd te worden en indien
nodig gecorrigeerd te worden.
- De grenswaarde is afhankelijk van de geluidsgevoelige bestemming.
Verschillende grenswaarden gelden voor woningen, andere
geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen. Voor specifieke
bestemming kunnen de grenswaarden bovendien ook verschillen. Voor
een woning kan bijvoorbeeld de grenswaarde gelijk zijn aan de
voorkeursgrenswaarde (48 dB). Maar de grenswaarde kan ook de
maximale ontheffingswaarde zijn (63 of 68 dB (bestaande woning versus
vervangende nieuwbouw)).
o Voor officiële toetsing is het daarom nodig om per
geluidsgevoelige bestemming de geldende grenswaarde te weten.
- Trams en (bovengrondse) metro’s dienen ook meegenomen te worden in
de toetsing. In deze studie is alleen naar wegverkeer gekeken.
Het doel van de geluidberekeningen in deze studie is dan ook vooral om de
cumulatieve geluidbelasting te beoordelen en om effecten van ingrepen inzichtelijk

18 https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wetgeluidhinder/wegverkeerslawaai/systematiek/
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te maken, maar is niet geschikt als toetsing aan grenswaarden uit de Wet
geluidhinder.
Wat uit Figuur 12 wel duidelijk zichtbaar is, is dat de maximale waardes tussen de
62 en 72 dB liggen, en daarmee relatief hoog zijn. Dit beeld wordt bevestigd door
de Geluidskaart 2018 van de Gemeente Amsterdam19. In de Geluidskaart 2018
van Amsterdam wordt de invloed van trams ook meegenomen. Hierdoor komen
de waardes soms nog wat hoger uit, zoals op de Prins Hendrikkade waarbij
waardes boven de 70 dB worden gerapporteerd.
De berekende maximale geluidbelasting per straat op thermometerlocaties in de
uitgangssituatie voor zichtjaar 2030 is weergegeven in bijlage D. Deze waardes
zijn tot 0,6 dB hoger ten gevolge van de verkeerstoename in 2030. Zoals eerder
vermeld zal echter ook de vlootsamenstelling flink veranderd zijn (waar in de
geluidberekening geen rekening mee wordt gehouden), waardoor de waardes
kunnen afwijken.

Figuur 12: Maximale geluidbelasting per straat op thermometerlocaties in de uitgangssituatie
2020.

5.2

Effecten op de geluidbelasting per variant
Figuur 13 geeft het maximale effect op geluidbelasting per variant en per straat
weer ten opzichte van de uitgangssituatie in 2020 (Figuur 12) op de
thermometerlocaties.

19

https://maps.amsterdam.nl/geluid/
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Vanuit Figuur 13 kan het onderstaande geconcludeerd worden:
- Variant “West”: De toename van verkeer op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een maximale verhoging van de
geluidbelasting van respectievelijk 1,4, 1,4 en 0,6 dB (verhoging van de
hoogste geluidbelasting).
- Variant “Oost”: De toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat zorgt voor een maximale verhoging van de
geluidbelasting van respectievelijk 0,6 en 1,1 dB.
- Variant “Combi”: De toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een maximale
verhoging van de geluidbelasting van respectievelijk 0,6, 1,2, 1,3 en 0,6
dB.
-

De van Diemenstraat en Houtmankade zijn in elke variant de straten met
de hoogste geluidbelasting.

-

Vanwege de relatieve hoge geluidbelasting in de uitganssituatie, in
combinatie met de impact van de circulatiemaatregelen, wordt aanbevolen
om nader onderzoek te doen om te bepalen of het nodig is om
mitigerende maatregelen te nemen voor de uiteindelijk gekozen
circulatievariant.
De mogelijkheden voor mitigerende maatregelen zullen afhankelijk zijn
van de specifieke locatie. Stiller asfalt en het plaatsen van afscherming
zijn voorbeelden van maatregelen.

-

In de 2030 kunnen de verhogingen nog iets toenemen vanwege het toenemende
verkeer, zie daarvoor Bijlage D. Figuur 14 geeft een overzicht van de effecten op
de geluidbelasting van de verschillende varianten in 2020 in het hele studiegebied.
De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de referentiesituatie in 2020.
Hierbij is groen een verbetering van de geluidbelasting en rood een verslechtering
van de geluidbelasting.
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Figuur 13: Maximale effect op geluidbelasting per variant en per straat ten opzichte van de
uitgangssituatie in 2020 op de thermometerlocaties

Figuur 14: Effecten op de geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie van de
verschillende varianten in 2020. Groen is een verbetering en rood is een
verslechtering.
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Conclusie
In deze studie zijn de effecten op luchtkwaliteit en geluidbelasting ten gevolge van
de circulatiemaatregelen in kaart gebracht. Dit onderzoekt leidt voor wat betreft
luchtkwaliteit tot de volgende conclusies:
- De berekende luchtkwaliteit in het studiegebied voldoet in 2020 en 2030
ruimschoots aan de Europese grenswaarden in zowel de uitgangssituatie als
de berekende varianten ten gevolgde van de circulatiemaatregelen.
- Volgens de modelberekeningen worden de advieswaarden van de WHO
(World Health Organization) voor PM10 en PM2.5 nog grotendeels
overschreden in 2020, zowel in de uitgangssituatie als in de berekende
varianten. In 2030 wordt grotendeels voldaan aan de WHO-advieswaarden
voor PM10, in sommige straten geldt dit ook voor PM2.5.
Variant “West”: De toename van verkeer op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een gemiddelde verslechtering van
de NO2 concentratie van respectievelijk 2,1, 1,5 en 0,4 µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 28%, 38% en 16% ten opzichte van
de concentratiebijdrage door lokaal verkeer 20.
o Het relatieve effect op de totale concentratie is kleiner omdat lokaal
verkeer niet de enige emissiebron is, zie voetnoot20. Het relatieve
effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is respectievelijk
8%, 6% en 1%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn verbeteringen
van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 2,1 µg/m3.
Variant “Oost”: De toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat zorgt voor een gemiddelde verslechtering van de NO2
concentratie van respectievelijk 0,9 en 1 µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 20%, en 29% ten opzichte van de
concentratiebijdrage door lokaal verkeer.
o Het relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is
respectievelijk 3% en 4%.
o Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn verbeteringen
van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 1,7 µg/m3.
Variant “Combi”: De toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een gemiddelde
verslechtering van de NO2 concentratie van respectievelijk 0,6, 1,8, 1,4 en 0,4
µg/m3 in 2020.
o Dit staat gelijk aan respectievelijk 17%, 24%, 36% en 16% ten
opzichte van de concentratiebijdrage door lokaal verkeer.

-

-

-

20

De concentratie op een bepaald rekenpunt is grofweg opgebouwd uit een achtergrondconcentratie (verkeer van elders, industrie, scheepvaart, mobiele machines, etc.) en een
uit het lokale verkeer wat de aanliggende weg passeert. Deze relatieve effecten zijn
weergegeven ten opzichte van de bijdrage aan de concentraties veroorzaakt door dit
lokale verkeer (omdat daar het effect vooral optreedt), en niet ten opzichte van de totale
concentratie (waar de achtergrondconcentratie ook bij zou zitten).

Datum
4 augustus 2020
Onze referentie
2020-STL-MEM-100333738
Blad
24/31

o
o

Het relatieve effect (verslechtering) op de totale NO2 concentratie is
respectievelijk 2%, 6%, 6% en 2%.
Op de thermometerlocaties in de andere straten zijn verbeteringen
van de luchtkwaliteit zichtbaar tussen de 0,1 en 2,1 µg/m3.

-

Voor de andere stoffen (fijnstof en roet) geldt dezelfde trend als voor NO2.
Voor 2030 geldt ook dezelfde trend, al zijn de absolute concentraties voor
2030 fors lager doordat het wegverkeer al flink verschoond is.

-

De NO2-concentratie wordt op diverse plaatsen in Amsterdam ook gemeten
met behulp van zogenaamde Palmes-buisjes21 (geen officiële meting en
komen in het algemeen hoger uit dan de berekeningen). De van Diemenstraat
en de Nassaukade zijn voor de varianten “West” en “Combi” een
aandachtspunt in relatie tot de NO2 Palmes meetwaarden, terwijl de Prins
Hendrikkade juist verbetert in alle varianten. Dit resultaat is indicatief omdat
hiermee modelwaarden en meetwaarden vergeleken worden, terwijl deze in
de uitgangssituatie al verschillen.

Dit onderzoekt leidt voor wat betreft geluidbelasting tot de volgende conclusies:
- De maximale waardes voor geluidbelasting liggen tussen de 62 en 72 dB en
zijn daarmee relatief hoog.
-

-

-

-

-

21

Variant “West”: De toename van verkeer op de van Diemenstraat,
Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een maximale verhoging van de
geluidbelasting van respectievelijk 1,4, 1,4 en 0,6 dB (verhoging van de
hoogste geluidbelasting).
Variant “Oost”: De toename van verkeer op de Piet Heinkade en
Kattenburgerstraat zorgt voor een maximale verhoging van de
geluidbelasting van respectievelijk 0,6 en 1,1 dB.
Variant “Combi”: De toename van verkeer op de Kattenburgerstraat, van
Diemenstraat, Houtmankade en Nassaukade zorgt voor een maximale
verhoging van de geluidbelasting van respectievelijk 0,6, 1,2, 1,3 en 0,6 dB.
De van Diemenstraat en Houtmankade zijn in elke variant de straten met de
hoogste geluidbelasting.
Het wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen om te bepalen of het
nodig is om mitigerende maatregelen te nemen voor de toegenomen
geluidbelasting in de uiteindelijk gekozen circulatievariant. De mogelijkheden
voor mitigerende maatregelen zullen afhankelijk zijn van de specifieke locatie.
Stiller asfalt en het plaatsen van afscherming zijn voorbeelden van
maatregelen.

https://maps.amsterdam.nl/NO2/

Datum
4 augustus 2020
Onze referentie
2020-STL-MEM-100333738
Blad
25/31

Datum
4 augustus 2020

Bijlage A: Intensiteiten
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Figuur 15: Verandering gemiddelde intensiteiten per straat en per variant ten opzichte van de
referentie situatie (100%) voor zichtjaar 2030 op thermometerlocaties.

Tabel 2: Verandering gemiddelde intensiteiten per straat en per variant ten opzichte van de
huidige situatie voor zichtjaar 2020 op thermometerlocaties en volledige weg.

2020
Weg

Piet Heinkade

Gemiddelde dag intensiteit
thermometerlocaties [%]
huidige
West Oost
Combi
intensiteit
100%
83%
113% 96%

Gemiddelde dag intensiteit hele
weg [%]
huidige
West Oost
Combi
intensiteit
100%
84%
109% 94%

Prins Hendrikkade

100%

84%

58%

61%

100%

88%

77%

78%

Kattenburgerstraat

100%

95%

119%

110%

100%

95%

119%

110%

Haarlemmer Houttuinen

100%

0%

81%

0%

100%

49%

77%

49%

van Diemenstraat

100%

117%

94%

114%

100%

117%

94%

113%

Houtmankade

100%

130%

92%

131%

100%

130%

92%

130%

Nassaukade

100%

110%

92%

111%

100%

104%

88%

106%
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Tabel 3: Verandering gemiddelde intensiteiten per straat en per variant ten opzichte van de
huidige situatie voor zichtjaar 2030 op thermometerlocaties en volledige weg.

Blad
27/31

2030
Weg

Piet Heinkade

Gemiddelde dag intensiteit
thermometerlocaties [%]
huidige
West Oost
Combi
intensiteit
100%
88%
117% 101%

Gemiddelde dag intensiteit hele
weg [%]
huidige
West Oost
Combi
intensiteit
100%
89%
114% 99%

Prins Hendrikkade

100%

92%

64%

65%

100%

95%

82%

83%

Kattenburgerstraat

100%

97%

115%

109%

100%

97%

115%

109%

Haarlemmer Houttuinen

100%

0%

97%

0%

100%

60%

95%

60%

van Diemenstraat

100%

120%

95%

116%

100%

119%

95%

115%

Houtmankade

100%

144%

98%

143%

100%

142%

98%

141%

Nassaukade

100%

119%

100%

120%

100%

119%

100%

121%
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Tabel 4: Berekende maximale luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de
thermometerlocaties en volledige weg in zichtjaar 2020.

Weg

Maximale concentraties
thermometerlocaties
NO2
PM10
PM2.5

Maximale concentraties hele weg
EC

NO2

PM10

PM2.5

EC

Piet Heinkade

Jaargemiddelde concentratie
[µg/m3]
33.1
20.8
11.9
0.75

Jaargemiddelde concentratie
[µg/m3]
33.1
20.8
11.9
0.75

Prins Hendrikkade

32.0

20.5

11.8

0.73

32.9

20.8

12.2

0.74

Kattenburgerstraat

30.4

20.3

11.7

0.72

30.7

20.3

11.7

0.72

Haarlemmer Houttuinen

26.8

20.2

11.8

0.69

29.8

21.6

12.6

0.73

van Diemenstraat

28.9

22.2

12.1

0.71

30.9

22.2

12.1

0.72

Houtmankade

27.3

21.7

12.6

0.73

27.3

21.7

12.6

0.73

Nassaukade

25.3

21.3

12.5

0.71

29.2

21.6

12.8

0.74

Tabel 5: Berekende maximale luchtkwaliteitswaarden in de uitgangssituatie op de
thermometerlocaties en volledige weg in zichtjaar 2030.

Weg

Maximale concentraties
thermometerlocaties
NO2
PM10
PM2.5

Maximale concentraties hele weg
EC

Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]

NO2

PM10

PM2.5

EC

Piet Heinkade

19.6

18.4

9.6

0.47

Jaargemiddelde concentratie
[µg/m3]
19.6
18.4
9.6
0.47

Prins Hendrikkade

19.1

18.0

9.5

0.47

19.7

18.3

10.0

0.47

Kattenburgerstraat

17.6

17.8

9.5

0.46

17.8

17.8

9.5

0.46

Haarlemmer Houttuinen

16.2

17.7

9.6

0.46

17.9

19.1

10.4

0.48

van Diemenstraat

16.8

20.1

10.0

0.47

17.8

20.1

10.0

0.47

Houtmankade

16.4

19.3

10.4

0.48

16.4

19.3

10.4

0.48

Nassaukade

15.3

18.8

10.3

0.47

17.8

19.0

10.5

0.49

Bijlage C: Luchtkwaliteitseffect per scenario
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Zichtjaar 2020

Weg
Piet Heinkade
Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat
Haarlemmer Houttuinen
van Diemenstraat
Houtmankade
Nassaukade

Weg
Piet Heinkade
Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat
Haarlemmer Houttuinen
van Diemenstraat
Houtmankade
Nassaukade

Weg
Piet Heinkade
Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat
Haarlemmer Houttuinen
van Diemenstraat
Houtmankade
Nassaukade

Gemiddelde effect t.o.v. uitgangssituatie Maximale effect t.o.v. uitgangssituatie
2020 "West" thermometerlocaties
2020 "West" thermometerlocaties
NO2
PM10
PM2.5
EC
NO2
PM10
PM2.5
EC
Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
-0.7
-0.2
0.0
-0.01
-0.3
-0.1
0.0
0.00
-0.7
-0.1
0.0
-0.01
-0.5
-0.1
0.0
-0.01
-0.1
0.0
0.0
0.00
-0.1
0.0
0.0
0.00
-2.1
-0.3
-0.1
-0.02
-1.5
-0.2
-0.1
-0.01
2.1
0.4
0.1
0.02
2.3
0.5
0.1
0.02
1.5
0.3
0.1
0.02
1.9
0.4
0.1
0.02
0.4
0.1
0.0
0.00
0.4
0.1
0.0
0.00

Gemiddelde effect t.o.v. uitgangssituatie Maximale effect t.o.v. uitgangssituatie
2020 "Oost" thermometerlocaties
2020 "Oost" thermometerlocaties
NO2
PM10
PM2.5
EC
NO2
PM10
PM2.5
EC
Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
0.9
0.1
0.0
0.01
1.4
0.2
0.1
0.02
-1.7
-0.4
-0.1
-0.02
-1.2
-0.2
-0.1
-0.01
1.0
0.2
0.0
0.01
1.4
0.2
0.1
0.01
-0.4
-0.1
0.0
0.00
-0.3
0.0
0.0
0.00
-0.4
-0.1
0.0
-0.01
-0.4
-0.1
0.0
-0.01
-0.2
0.0
0.0
0.00
-0.2
0.0
0.0
0.00
-0.1
0.0
0.0
0.00
-0.1
0.0
0.0
0.00
Gemiddelde effect t.o.v. uitgangssituatie Maximale effect t.o.v. uitgangssituatie
2020 "Combi" thermometerlocaties
2020 "Combi" thermometerlocaties
NO2
PM10
PM2.5
EC
NO2
PM10
PM2.5
EC
Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
Jaargemiddelde concentratie [µg/m3]
-0.1
0.0
0.0
0.00
-0.1
0.0
0.0
0.00
-1.7
-0.4
-0.1
-0.02
-1.2
-0.2
-0.1
-0.01
0.6
0.1
0.0
0.01
0.8
0.1
0.0
0.01
-2.1
-0.3
-0.1
-0.02
-1.5
-0.2
-0.1
-0.01
1.8
0.3
0.1
0.02
1.9
0.4
0.1
0.02
1.4
0.3
0.1
0.01
1.8
0.4
0.1
0.02
0.4
0.1
0.0
0.00
0.4
0.1
0.0
0.00

Zichtjaar 2030
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Weg
Piet Heinkade
Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat
Haarlemmer Houttuinen
van Diemenstraat
Houtmankade
Nassaukade

Weg
Piet Heinkade
Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat
Haarlemmer Houttuinen
van Diemenstraat
Houtmankade
Nassaukade

Weg
Piet Heinkade
Prins Hendrikkade
Kattenburgerstraat
Haarlemmer Houttuinen
van Diemenstraat
Houtmankade
Nassaukade

Gemiddelde effect t.o.v. uitgangssituatie Maximale effect t.o.v. uitgangssituatie
2030 "West" thermometerlocaties
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Bijlage D: Geluideffect per scenario
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Samenvatting
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda Amsterdam Autoluw
vastgesteld. De agenda bevat 27 maatregelen die moeten leiden tot meer ruimte
voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Hoewel de Agenda voor de
stad als geheel moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, zijn er
lokaal soms ook negatieve effecten. Als gevolg van circulatiemaatregelen bij
de Oostertoegang (maatregel 15), ontstaat naar verwachting van de gemeente
Amsterdam een toename van verkeer in de Kattenburgerstraat van ongeveer 23%.
In deze studie is onderzocht wat de effecten zijn op het gebied van luchtkwaliteit
en geluid bij de woningen in de Kattenburgerstraat als gevolg van de voorziene
verkeerstoename door ‘maatregel 15’. Daarnaast is onderzocht welke verbetering
met maatregelen kan worden bereikt. De basis voor de berekeningen is de
uitgangssituatie zonder verkeersgroei en zonder nieuwe maatregelen, maar waarin
wel rekening is gehouden met de landelijke autonome trend van verschoning van
het wagenpark die tot 2022 plaatsvindt.
Door middel van verkeersmaatregelen rondom de Haarlemmerhouttuinen verwacht
de gemeente Amsterdam dat de 23% verkeerstoename in de Kattenburgerstraat
verlaagd kan worden naar 14%. De besluitvorming van de maatregelen rondom
Haarlemmerhouttuinen staat echter los van de besluitvorming over maatregel 15,
daarom is in deze rapportage een verkeerstoename van 23% in de
Kattenburgerstraat aangehouden.
Maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit en geluidbelasting in Amsterdam
De gemeente Amsterdam werkt aan stads-brede maatregelen voor het verbeteren
van de luchtkwaliteit in de stad om te voldoen aan Europese richtlijnen en voor een
gezonde lucht. In de afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen ingevoerd om
de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft in het Actieplan
Schone Lucht (ASL) (oktober 2019) de ambitie opgenomen om tussen 2020 en
2030 diverse nieuwe maatregelpakketten voor schone lucht te implementeren.
In dit onderzoek zijn de maatregelpakketten voor 2020 en 2022 uit het ASL
relevant.
De onderstaande maatregelen zijn in dit onderzoek meegenomen:
- milieuzone voor (diesel) personen-, bestel- en vrachtauto’s, taxi’s en touringcars;
- uitstootvrije OV-bussen;
- het verplaatsen van snorfietsen van fietspad naar de rijbaan.
Specifieke maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit en geluidbelasting in
de Kattenburgerstraat.
In de Kattenburgerstraat bevinden woningen zich aan één zijde van de straat (zie
Figuur 1). Om het effect van het toenemende verkeer bij de woningen te beperken
heeft de gemeente Amsterdam meerdere opties, specifiek voor de
Kattenburgerstraat, voor lokale luchtkwaliteits- en geluidsmaatregelen opgesteld:
-

het verschuiven van de rijbaan en/of het fietspad zodat de emissie- en
geluidbronnen verder van de gevels van woningen komen te liggen;
het aanbrengen van een stiller type asfalt;
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het plaatsen van een afscherming;
het verminderen van reflectie van geluid via de Marinemuur door het
aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal;
het versmallen van de rijbanen om snelheidsovertredingen te beperken.

Figuur 1: De Kattenburgerstraat in Amsterdam vanuit het rekenmodel. De ovalen met cijfers erin
zijn de rekenpunten zoals deze ook in de NSL-monitoringstool zitten. In dit rapport zijn de
resultaten voor luchtkwaliteit getoond van de ovalen aan de kant van het wooncomplex
(de Zuidoostkant van de weg). De sterretjes zijn extra rekenpunten aan de gevel waarop
de geluidbelasting is berekend. De groene lijnen geven de wegrand weer, de blauwe lijn
daar tussen in het hart van de weg. De lichtblauwe lijn die overloopt in rood geeft de
Marinemuur weer.

Het onderzoek leidt voor wat betreft de berekende luchtkwaliteit in de
Kattenburgerstraat tot de volgende conclusies:
-

-

-

Zowel de berekende als gemeten luchtkwaliteit in de Kattenburgerstraat voldeed
in 2018 en 2019 ruimschoots aan de Europese grenswaarden.
Volgens de modelberekeningen worden de advieswaarden van de WHO
(World Health Organization) voor PM10 (fijnstof) in 2022 niet overschreden in
de uitgangssituatie.
Voor PM2.5 (kleinere fijnstof dan PM10) wordt de WHO-advieswaarde nog
overschreden in 2022, dit geldt voor alle onderzochte situaties.
In de NSL-monitoringstool liggen de rekenpunten voor luchtkwaliteit aan de
Kattenburgerstraat een x-aantal meter van de wegrand, en niet aan de gevel
van de woningen (ofwel, de woningen liggen verder weg van rijbaan dan
rekenpunten). Voor de berekeningen in dit onderzoek zijn de rekenpunten zoals
deze in de NSL-monitoringstool liggen als basis genomen (ovalen in Figuur 1).
Als de luchtkwaliteit aan de gevel berekend zou worden (sterretjes in Figuur 1)
zouden de gemiddelde waarden voor NO2, PM10, PM2.5 en EC respectievelijk ca.
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2,5, 0,5, 0,15 en 0,03 µg/m3 lager zijn. De WHO-advieswaarde voor PM2.5 wordt
dan alsnog overschreden in 2022 voor alle onderzochte situaties.
De maatregelen in het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam
zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De grootste effecten zijn
zichtbaar voor PM2.5 en roet (EC): de bijdrage van de verkeersemissies aan
de lokale concentraties wordt met respectievelijk ca. 10 en 35% verlaagd,
(zie Figuur 2).
Maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw zorgt voor een
verkeerstoename in de Kattenburgerstraat in 2022. In dit onderzoek wordt
een percentage van 23% extra verkeer aangehouden. Een 23% toename van
verkeer betekent (bij gelijke doorstroming) 23% verhoging van de
verkeersbijdrage aan de lokale concentraties1. Dit geldt voor alle componenten
(NO2, fijnstof, EC). Ondanks de maatregelen uit het programma Amsterdam
Schone Lucht (ASL) verslechteren de concentraties stikstofdioxide (NO2), en
fijnstof (zowel PM10 als PM2.5) ten opzichte van de uitgangssituatie als gevolg
van maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw. Alleen de concentratie EC
(roet) verbetert ten opzichte van de uitgangssituatie. Dit is te danken aan
de forse afname ten gevolge van het ASL.
Het opschuiven van de rijbaan met 7 meter zorgt er samen met ASL voor dat
de nadelige effecten van 23% meer verkeer ter plaatse van de bestaande
woningen ruimschoots worden gecompenseerd. Dit komt doordat een
belangrijke emissiebron (het lokale verkeer) verder van de woningen af komt
te liggen (waar de luchtkwaliteit in dit geval getoetst wordt). Indien de weg wordt
opgeschoven met ca. 2,3 meter dan is er voor PM10 een lichte verhoging ten
opzichte van de uitgangssituatie.

Figuur 2: Effecten van maatregelen ten opzichte van lokale concentratie door verkeersemissies in
2022.

1

De concentratie op een bepaald rekenpunt is grofweg opgebouwd uit een
achtergrondconcentratie (verkeer van elders, industrie, scheepvaart, mobiele machines, etc.)
en uit het lokale verkeer wat de aanliggende weg passeert. De effecten zijn weergegeven ten
opzichte van de bijdrage aan de concentraties veroorzaakt door dit lokale verkeer (omdat
daar het effect vooral optreedt), en niet ten opzichte van de totale concentratie (waar de
achtergrondconcentratie ook bij zou zitten). De bijdrage van het lokale verkeer aan de totale
concentratie verschilt per situatie en per component, in de Kattenburgerstraat is deze bijdrage
bijvoorbeeld voor NO2 gemiddeld ca. 20% en bijvoorbeeld voor PM10 ca. 5%.
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Het onderzoek leidt voor wat betreft de geluidbelasting tot de volgende conclusies:
- De groei van het verkeer met 23% leidt tot een toename van de geluidbelasting
op de gevels van de woningen van 1 dB.
- Deze toename kan worden gecompenseerd door het verschuiven van de
rijbanen met 7 meter in noordoostelijke richting, dus verder van de
woonbebouwing af. Dit levert een reductie op van 1 dB. Het opschuiven van de
rijbaan met 2,3 meter levert onvoldoende compensatie.
- Een vermindering van de geluidbelasting kan worden bereikt met een stiller
type asfalt. Deze maatregel levert 2 dB geluidreductie (bij toepassing van dunne
deklaag type B) en kan worden gecombineerd met het verschuiven van de
rijbanen.
- Wanneer de muur van het Marineterrein langs de niet-bewoonde zijde van de
straat wordt voorzien van een geluidsabsorberende bekleding vermindert de
geluidbelasting met 0 tot 1 dB (afhankelijk van waarneemhoogte).
- Het plaatsen van een afscherming van ca. 0,5 m hoog, of het verlagen van de
rijbaan met 0,3 m, valt binnen deze studie niet nauwkeurig te berekenen maar
levert naar verwachting geen merkbaar effect (minder dan 1 dB).
Van bovenstaande maatregelen is het effect op de geluidbelasting in decibellen
berekend. De vermindering van geluidhinder die daarmee gepaard is moeilijk te
voorspellen. Zo helpt stil asfalt niet tegen het geluid van brom- en snorfietsen, die
volgens de gezondheidsmonitor van de GGD uit 2016 een grote bron van
geluidhinder zijn. Het is mogelijk dat maatregelen die effect hebben op de
bijdrage van auto’s maar niet op het geluid van tweewielers, in eerste instantie
weinig invloed hebben op de hinder, maar in de toekomst een groter effect op de
geluidhinder zullen hebben, op plaatsen waar door het Actieplan Schone Lucht
vanaf 2025 geen brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor meer rijden.
Van andere maatregelen is niet alleen het effect op de geluidhinder, maar ook de
geluidreductie in decibellen moeilijk te bepalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
versmallen van de rijbaan om snelheidsovertredingen tegen te gaan. De huidige
rekenmodellen gaan uit van met constante snelheid rijdend verkeer (gelijk aan de
maximum snelheid, waarbij wel een eenvoudige correctie voor optrekkend
verkeer bij een kruising wordt toegepast) en kunnen geen rekening houden met
beïnvloeding van het verkeersgedrag. Het ontmoedigen van te hard rijden heeft
geen invloed op de uitkomsten van de geluidberekeningen, maar zal waarschijnlijk
wel voor minder ergernis en dus minder (geluid)hinder zorgen.
Ook van het Actieplan Schone Lucht is het effect op de geluidbelasting in
decibellen moeilijk te bepalen. Wanneer dit plan in 2025 heeft gezorgd voor een
plaatselijk verbod op brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, mag
worden verwacht dat deze voertuigen (plaatselijk) geen bijdrage meer leveren
aan het totale geluid van het verkeer. Maar met de huidige rekenmodellen en
beschikbare invoergegevens is niet betrouwbaar te berekenen hoe groot die
bijdrage in de uitgangssituatie is. Los daarvan is op grond van de cijfers over de
ervaren geluidhinder van brom- en snorfietsen vanzelfsprekend wel te verwachten
dat het Actieplan Schone Lucht ook op hinder door verkeersgeluid een positieve
uitwerking zal hebben.
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Inleiding
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda Amsterdam Autoluw
vastgesteld. De agenda bevat 27 maatregelen die moeten leiden tot meer ruimte
voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Hoewel de Agenda voor de
stad als geheel moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, zijn er
lokaal negatieve effecten. Als gevolg van circulatiemaatregelen bij de
Oostertoegang (maatregel 15), ontstaat naar verwachting van de gemeente
Amsterdam een toename van verkeer op de Kattenburgerstraat van ongeveer 23%.
Door middel van verkeersmaatregelen rondom de Haarlemmerhouttuinen verwacht
de gemeente Amsterdam dat de 23% verkeerstoename in de Kattenburgerstraat
verlaagd kan worden naar 14%. De besluitvorming van de maatregelen rondom
Haarlemmerhouttuinen staat echter los van de besluitvorming over maatregel 15,
daarom is in deze rapportage een verkeerstoename van 23% in de
Kattenburgerstraat aangehouden.
De toename van verkeer heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en de
geluidbelasting in de Kattenburgerstraat. Woningen bevinden zich aan één zijde
van de straat (zie Figuur 1).
Om het effect van het toenemende verkeer bij de woningen te beperken heeft de
gemeente Amsterdam meerdere opties voor lokale luchtkwaliteits- en
geluidmaatregelen opgesteld voor de Kattenburgerstraat:
-

het verschuiven van de rijbaan en/of het fietspad zodat de emissie- en
geluidbronnen verder van de gevels van woningen komen te liggen;
het aanbrengen van een stiller type asfalt;
het plaatsen van een afscherming;
het verminderen van reflectie van geluid via de Marinemuur door het
aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal;
het versmallen van de rijbanen om snelheidsovertredingen te beperken.

De gemeente Amsterdam werkt daarnaast aan stads-brede maatregelen voor het
verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad om te voldoen aan Europese richtlijnen
en voor een gezonde lucht. In de afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen
ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft in het
Actieplan Schone Lucht (ASL) (oktober 2019) de ambitie opgenomen om tussen
2020 en 2030 diverse nieuwe maatregelpakketten voor schone lucht te
implementeren. In dit onderzoek zijn de maatregelpakketten voor 2020 en 2022 uit
het ASL relevant.
De onderstaande maatregelen zijn in dit onderzoek meegenomen:
 milieuzone voor (diesel) personen-, bestel- en vrachtauto’s, taxi’s en touringcars;
 uitstootvrije OV-bussen;
 het verplaatsen van snorfietsen van fietspad naar de rijbaan.
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Doelstelling
Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft TNO in deze studie onderzocht wat
de effecten zijn op het gebied van luchtkwaliteit en geluid bij de woningen in de
Kattenburgerstraat als gevolg van de voorziene verkeerstoename door
‘maatregel 15’. Daarnaast is onderzocht welke verbetering met maatregelen kan
worden bereikt. In dit rapport worden de berekeningen toegelicht. De basis voor
de berekeningen is de uitgangssituatie zonder verkeersgroei en zonder nieuwe
maatregelen, maar waarin wel rekening is gehouden met de landelijke autonome
trend van verschoning van het wagenpark die tot 2022 plaatsvindt.
De berekeningen zijn uitgevoerd voorafgaande aan de besluitvorming over het
beleid (ex-ante) op basis van de meest recente kennis op het gebied van
verkeersprestaties en werkelijke emissies. De berekeningen in dit rapport gaan
over zichtjaar 2022.
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Onderzochte maatregelen
Het onderzoek richt zich op de Kattenburgerstraat voor het zichtjaar 2022. Het is de
verwachting dat de verkeersintensiteit in de Kattenburgerstraat met 23% toeneemt
ten gevolge van maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw. Daartegenover
staan de generieke mitigerende maatregelen uit het Actieplan Schone Lucht (ASL)
voor Amsterdam breed en de specifieke mitigerende maatregelen voor de
Kattenburgerstraat. In dit hoofdstuk worden de onderzochte maatregelen in meer
detail toegelicht.

2.1

Maatregelen uit het Actieplan Schone Lucht
In het ASL zijn maatregelpakketten beschreven voor de jaren 2020, 2022, 2025 en
2030. In dit onderzoek zijn de maatregelpakketten voor 2020 en 2022 relevant.
De onderstaande maatregelen zijn beschreven in het ASL (oktober 2019):
- 2020 (november):
- “Introductie diesel milieuzone voor personenauto’s en bestelwagens voor
emissieklasse 4 (Euro 4) en hoger (emissieklasse 3 en lager wordt geweerd)
in het gebied binnen de ring A10;
- Huidige milieuzones aanscherpen en uitbreiden”.
- 2022:
- “Centrum uitstootvrij gebied voor OV-bussen en touringcars (binnen de s100
ten zuiden van het spoor);
- (diesel)milieuzone vrachtwagens aangescherpt naar emissieklasse 6
(Euro VI)” (emissieklasse 5 en ouder wordt geweerd).
In Amsterdam gelden momenteel milieuzones voor dieselbestelauto’s (DET 1999
en ouder), dieselautobussen en touringcars (vanaf hier autobussen genoemd)
(DET 2004 en ouder), dieseltaxi’s (DET 2008 en ouder) dieselvrachtauto’s (Euro IV)
en brom- en snorfietsen (Datum Eerste Toelating (DET) 2010 en ouder) 2. Deze
milieuzones gelden momenteel binnen de ringweg A10 ten zuiden van het IJ (voor
brommers is het gebied groter en geldt de milieuzone in de hele bebouwde kom).
In de berekeningen is voor wat betreft de touringcars een conservatiever
uitgangspunt genomen, namelijk toestaan vanaf emissieklasse 6, dat is dezelfde
eis als voor vrachtwagens. Dit conservatiever uitgangspunt is gedaan omdat de
nationale harmonisering van milieuzones een ZE-zone voor touringcars in 2022
vooralsnog lastig te realiseren maakt.
Het ASL beschrijft ook na 2022 nog maatregelpakketten voor 2025 en 2030.
In 2025 dient het gebied binnen de ring A10 uitstootvrij te zijn voor: taxi’s,
OV-bussen en touringcars, bestelauto’s, vrachtverkeer, passagiersvaart,
pleziervaart en GVB-veren en brom- en snorfietsen (brom- en snorfietsen geldt
binnen de gehele bebouwde kom). In 2030 dienen alle verkeersvormen binnen de
bebouwde kom in Amsterdam uitstootvrij te zijn.

2

De milieuzone voor brom- en snorfietsen is niet meegenomen in de luchtkwaliteitsberekeningen
omdat brom- en snorfietsen niet in de luchtkwaliteitsmodellen opgenomen zijn.
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Specifieke maatregelen Kattenburgerstraat
Om de toename van het verkeer in de Kattenburgerstraat te compenseren, heeft
de gemeente Amsterdam – naast het ASL – meerdere opties voor
luchtkwaliteits- en geluidmaatregelen voor de Kattenburgerstraat opgesteld.
De maatregelen zijn hieronder beschreven. Van de eerste maatregel (verplaatsen
van de rijbaan) is zowel het effect op de luchtkwaliteit als de geluidbelasting
onderzocht. Van alle andere maatregelen is alleen het effect op de geluidbelasting
bepaald.
Verplaatsen van de rijbaan
Ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidbelasting zijn
de effecten onderzocht van het verplaatsen van de rijbaan. De luchtkwaliteit en
het geluid op een bepaald punt is (o.a.) afhankelijk van de afstand tot aan de
emissiebron(nen), in dit geval het wegverkeer. De luchtkwaliteit en de
geluidbelasting worden meestal berekend ter plaatse van de gevels van gebouwen.
Ofwel, hoe verder de rijbaan verwijderd is van de gevel, hoe gunstiger dit is.
Figuur 3 geeft weer welke wegindelingen zijn onderzocht. De bovenste afbeelding
geeft de huidige wegindeling van de Kattenburgerstraat weer. De middelste figuur
geeft de optie weer waarbij het hart van de weg ca. 7,1 meter van de gevel
verschoven wordt. De onderste figuur geeft de optie weer waarbij het hart van de
weg ca. 2,3 meter van de gevel wordt verschoven.
Afscherming
Een geluidscherm van een meter of enkele meters hoog langs een weg is in een
binnenstedelijke situatie geen optie. Een lage afscherming dichtbij de bron kan wel
als maatregel worden overwogen. In deze studie is het effect berekend van een
obstakel van 0,5 meter hoog direct naast de rijbaan en van een rijbaanverlaging
met 0,3 meter, waarmee ook een (lage) afscherming wordt gerealiseerd.
Stil asfalt
Er bestaan verschillende soorten stil asfalt. In deze studie zijn alleen de typen
“dunne deklaag (type B)” en “steen-mastiek-asfalt (SMA) als opties in beschouwing
genomen. Er bestaan stillere soorten asfalt (zoals dubbellaags ZOAB), maar die
zijn vanwege vervuiling, het benodigde onderhoud en hoge slijtage in
binnenstedelijke situaties minder geschikt.
Verminderen van reflectie van geluid
Langs een groot deel van de Kattenburgerstraat staat een muur als afscheiding van
het Marineterrein. Deze muur kan met geluidsabsorberend materiaal worden
bekleed om te voorkomen dat het geluid van het verkeer tegen de muur reflecteert
naar de gevels van woningen aan de andere kant van de straat.
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Figuur 3: De bovenstenste afbeelding geeft de huidige wegindeling van de Kattenburgerstraat
weer. De middelste figuur geeft de optie weer waarbij de rijbanen gesplitst worden en
waarbij het hart van de weg van het auotoverkeer verder (ca. 7,1 meter) van de gevel
(rechterkant naast de groenstrook) verplaatst wordt. De onderste figuur geeft de optie
weer waarbij het fietspad gesplitst wordt, hierdoor komt het hart van de weg van het
auotoverkeer verder (ca. 2,3 meter) van de gevel.

Versmallen van de rijbaan
Het versmallen van de rijbaan heeft als doel de snelheid te verlagen en te zorgen
dat er minder hard wordt geaccelereerd. Hierbij gaat het niet om verlaging van de
maximumsnelheid van 50 km/h, maar om beperking van snelheidsovertredingen.
Verplaatsen van snorfietsen van fietspad naar rijbaan
Sinds april 2019 moeten snorfietsen op de meeste plaatsen binnen de ring A10
in Amsterdam op de rijbaan rijden in plaats van op het fietspad.
De Kattenburgerstraat is momenteel nog een uitgezonderde straat, dus de
snorfietsers rijden hier momenteel nog op het fietspad. Door de snorfietsen naar
de rijbaan te verplaatsen, wordt de afstand van deze geluidbronnen tot de gevels
van de woningen vergroot.
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Ontwikkeling Marineterrein
Het Marineterrein wordt komende jaren bebouwd. Ook op of direct achter de muur
van het Marineterrein kan bebouwing komen te staan. De luchtkwaliteit en
geluidbelasting bij de bestaande woningen in de Kattenburgerstraat kan, afhankelijk
van de daadwerkelijke omvang, de afstand tot de weg, en hoogte van de
bebouwing, negatief worden beïnvloed (zowel ten gevolge van de bebouwing zelf
als vanwege het verkeer wat door de bebouwing wordt aangetrokken).
Wat de exacte invloed van deze nieuwbouw is, is gezien de vele onzekerheden op
dit moment, moeilijk te bepalen. Wel is beoordeeld of deze nieuwbouw effect heeft
op de effectiviteit van bovengenoemde maatregelen. Omdat de nieuwe bebouwing
nauwelijks invloed heeft op de effectiviteit van de maatregelen ter plaatse van de
bestaande woningen, wordt dit in deze rapportage verder buiten beschouwing
gelaten.
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Methode
De kwantitatieve beoordeling van de maatregelen is uitgevoerd met de
Urban Strategy Tool (UST). UST is een door TNO ontwikkeld model die in
samenwerking met de gemeente Amsterdam geoptimaliseerd is. UST maakt
zoveel mogelijk gebruik van Amsterdamse input, zoals de Amsterdamse
vlootsamenstelling en het Amsterdamse verkeersmodel (VMA). UST is een
geaccrediteerd model. Voor luchtkwaliteit worden dezelfde rekenregels toegepast
als in de NSL-monitoringstool3. In deze paragraaf is de methode voor de
berekeningen verder toegelicht.

3.1

Toepassing model voor luchtkwaliteit
In Amsterdam wordt de luchtkwaliteit berekend en gemeten.
De luchtkwaliteitsmetingen gebeuren voornamelijk door de GGD Amsterdam.
Deze metingen geven nauwkeurig inzicht in de luchtkwaliteit. Bovendien kan
afhankelijk van de meetmethode niet alleen een gemiddelde concentratie over een
langere meetperiode (maanden of zelfs een jaar) bepaald worden, maar kan ook
inzicht worden verkregen in de luchtkwaliteit op bijvoorbeeld uurgemiddelde niveau.
Doordat er ruimte nodig is voor de meetapparatuur en doordat deze apparatuur
kostbaar is, kan de luchtkwaliteit slechts op een beperkt aantal locaties in de stad
worden gemeten. Bovendien kunnen de bijdragen van verschillende bronnen aan
de gemeten luchtkwaliteit niet worden onderscheiden en kan er niet in de toekomst
worden gemeten. Om deze redenen wordt de luchtkwaliteit ook berekend,
bijvoorbeeld om de effecten van luchtkwaliteitsbeleid richting de toekomst te
bepalen. Ook ten behoeve van deze studie is de luchtkwaliteit daarom berekend.
Het model (UST) waarmee de berekeningen worden uitgevoerd is complex en
houdt rekening met tal van parameters die in werkelijkheid ook invloed hebben
op de lokale luchtkwaliteit, zoals de verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling
(in termen van voertuigcategorieën, leeftijd, brandstofsoort, etc.), de
maximumsnelheid, de aanwezigheid van bomen langs de weg, het type bebouwing,
congestie en de meteorologische omstandigheden (windsnelheid, aanwezigheid
van ozon) en achtergrondconcentraties.

3.2

Het gebruik van emissiefactoren
Uit TNO-emissiemetingen van de laatste decennia is gebleken dat de werkelijke
emissies vaak aanzienlijk hoger waren dan de officiële testresultaten.
Dit komt doordat:
 voertuigen in werkelijkheid anders worden gebruikt dan tijdens de
typegoedkeuring, bijvoorbeeld omdat er in werkelijkheid over het algemeen
agressiever wordt gereden dan gedurende de typegoedkeurtest;
 fabrikanten voertuigen testen onder zo gunstig mogelijke omstandigheden,
al dan niet binnen de flexibiliteit die de wetgeving biedt;
3

NSL staat voor het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit”. In het NSL wordt de
luchtkwaliteit in Nederland gemonitord. De NSL-monitoringstool is een rekeninstrument waarmee
de (rekenkundige) monitoring uitgevoerd wordt.
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testemissies ook onrechtmatig werden verlaagd (door het gebruik van
zogenoemde sjoemelsoftware).

Om deze redenen maakt TNO bij het bepalen van luchtkwaliteitseffecten
gebruik van emissiefactoren op basis van praktijkemissies en niet op basis van
normwaarden. Deze praktijkemissies komen tot stand door verschillende metingen
aan voertuigen bij ‘normaal’ gebruik op de weg. De emissiefactoren die worden
afgeleid uit deze metingen zijn daarmee representatief voor de werkelijke
voertuigemissies.
Door emissiemetingen te doen aan vele verschillende voertuigen zijn
emissiefactoren beschikbaar voor verschillende voertuigcategorieën
(personenauto’s, bestelauto’s, (middel)zware vrachtwagens etc.) op basis van:



3.3

brandstofsoort (benzine, diesel, LPG, CNG, elektrisch);
overige aanduidingen (met/zonder aanhanger, met/zonder bepaalde
nabehandelingssystemen, etc.).

Methode voor het bepalen van luchtkwaliteitseffecten van de onderzochte
maatregelen
De effecten zijn berekend volgens de onderstaande stappen:
1. Bepalen wagenparksamenstelling
 Bepaling van de huidige verkeerssamenstelling in de verschillende gebieden
in Amsterdam (gegevens van februari 2019), op basis van verkeerscamera’s.
De verkeerssamenstelling is bepaald in termen van voertuigtype,
brandstofsoort, bouwjaar en nabehandelingstechnologie.
 Corrigeren voor de autonome vernieuwing van het wagenpark tussen 2019
en 2022. Deze correctie wordt gedaan omdat de autonome vernieuwing van
het wagenpark niet het gevolg is van het Amsterdamse luchtkwaliteitsbeleid.
Deze autonome vernieuwing had immers ook plaatsgevonden als dit beleid
er niet was geweest.
 Indien nodig corrigeren voor seizoen effecten. Bijvoorbeeld het aandeel
autobussen is in februari relatief laag. Een eerdere wagenparkscan uit
september 2017 is gebruikt om hiervoor te corrigeren.
2. Bepalen van emissiebijdrage per voertuigcategorie per straat
 Bepalen van de gemiddelde (TNO-)emissiefactoren voor lichte voertuigen
(personen- en bestelauto’s), middelzware vrachtwagens, zware
vrachtwagens en autobussen. Dit gebeurt op basis van de Amsterdamse
verkeerssamenstelling in termen van voertuigcategorie, bouwjaar,
brandstoftype en nabehandelingstechnologie.
 Vaststellen van verkeersintensiteiten op het Amsterdams wegennet op basis
van verkeerstellingen. De verkeersintensiteit aan de Kattenburgerstraat wordt
opgehoogd met 23% ten gevolge van maatregel 15 uit de Agenda Autoluw.
Vervolgens wordt aangenomen dat de invoering van de mitigerende
maatregelen niet leidt tot een verandering van de verkeersintensiteit.
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De maatregelen uit het ASL zorgen wel voor een andere leeftijdsopbouw
van het verkeer en verschuivingen in voertuigtype (bijvoorbeeld van diesel
naar benzine);
 Verwerken van intensiteiten per straat en emissiefactoren per
voertuigcategorie;
3. Bepalen van aannames voor milieuzones uit ASL omtrent vervangingsgedrag,
ontheffingen en overtredingen
 Vervangingsgedrag voor personenauto’s: Geweerde dieselvoertuigen gaan
zowel naar benzine- als dieselvoertuigen, herverdeeld naar rato van de
verdeling in brandstoftype en bouwjaar in de Amsterdamse vloot
(die worden toegelaten in milieuzone). In dit scenario gaat 2/3 van de
geweerde dieselvoertuigen over naar benzinevoertuigen. Deze aanname
is als zodanig gedaan omdat het grootste deel van de personenauto’s nu
benzine als brandstof heeft en omdat de gemeente Amsterdam met de
vervangingsregeling stuurt op vervanging door voertuigen die geen
dieselmotor hebben. Voor taxi’s wordt er ook een herverdeling gemaakt naar
elektrisch, naar rato van het aandeel elektrische taxi’s in de vloot. Er is veel
flankerend beleid voor taxi’s; het aandeel elektrische taxi’s in Amsterdam is
substantieel hoger dan bij reguliere personenauto’s.
 Vervangingsgedrag voor bestelauto’s, vrachtwagens en autobussen:
Geweerde diesel wordt vervangen door een nieuwere diesel, herverdeeld
naar rato van verdeling van het wagenpark over bouwjaren/emissieklassen
die de milieuzone in mogen.
 Het percentage voor ontheffingen en overtredingen is voor de meeste
milieuzones ingeschat op 5%. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld voor
bestelvoertuigen, is een percentage van 15% ingeschat vanwege een
groter aandeel ontheffingen.
4. Berekenen van effecten van het verschuiven van de rijbaan
 Geografisch verplaatsen van de rijbaan zoals aangegeven door de gemeente
Amsterdam, corresponderend met Figuur 3.
5. Berekenen van effecten van de maatregelen ten opzichte van autonome
verschoning
 Berekenen van de luchtkwaliteit (waarbij is gecorrigeerd voor de autonome
verjonging van het wagenpark tussen 2019 en 2022) voor en na invoering
van de maatregelen.
3.4

Locaties rekenpunten en het bepalen van het ‘gemiddelde’
luchtkwaliteitseffect
Figuur 4 geeft de Kattenburgerstraat in het rekenmodel weer, inclusief de
rekenpunten. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven wordt de luchtkwaliteit
meestal berekend ter hoogte van de gevels van gebouwen. Voordat de berekening
aan de gevel werd geïntroduceerd, werd de berekening normaliter uitgevoerd op
ca.10 meter vanaf de wegrand (bij de Kattenburgerstraat lijkt dit nog minder te zijn).
Op diverse locaties is dit nooit aangepast naar gevel in de NSL-monitoringstool,
zoals bij de Kattenburgerstraat. Voor de berekeningen in dit onderzoek zijn de
rekenpunten zoals deze in de NSL-monitoringstool liggen als basis genomen
(ovalen in Figuur 4).
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Om daarnaast inzichtelijk te maken hoe de luchtkwaliteit aan de gevel is, zijn er ook
rekenpunten aan de gevel geplaatst (sterretjes in Figuur 4). De rekenpunten aan de
gevel zijn ook gebruikt voor de berekening van geluidemissies (zie volgende
paragraaf).
De luchtkwaliteit per rekenpunt varieert vanwege diverse parameters, zoals afstand
tot aan de bron, type bebouwing, aanwezigheid van bomen, mate van doorstroming
van het verkeer etc. Om het gemiddelde effect te bepalen wordt het gemiddelde
resultaat over alle rekenpunten aan de kant van de woningen genomen.

Figuur 4: De Kattenburgerstraat in Amsterdam vanuit het rekenmodel. De ovalen met cijfers erin
zijn de rekenpunten zoals deze ook in de NSL-monitoringstool zitten. In dit rapport zijn
de resultaten voor luchtkwaliteit getoond van de zes ovalen aan de kant van het
wooncomplex (de zuidoostkant van de weg). De sterretjes zijn extra rekenpunten aan de
gevel waarop de geluidbelasting is berekend. De groene lijnen geven de wegrand weer,
de blauwe lijn daar tussen in het hart van de weg. De lichtblauwe lijn die overloopt in
rood geeft de Marinemuur weer.

3.5

Rekenmethode voor geluid
De invloed van maatregelen op de geluidbelasting bij de gevels van woningen is
berekend conform de wettelijk voorgeschreven Standaard rekenmethode 2 (SRM2)
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Verkeersgegevens zijn gebruikt
uit het Verkeersmodel Amsterdam. Dit model bevat geen gegevens van snor- en
bromfietsers. Hoewel de snor- en bromfietsen niet betrokken zijn bij de
geluidsberekeningen zijn deze wel een belangrijk punt van aandacht.
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Zeker omdat uit de laatste gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam is
gebleken dat brom- en snorfietsen in Amsterdam de grootste bron van ernstige
hinder zijn (20,5% ernstige hinder4). Voor de snor- en bromfietsen wordt om die
reden wel kwalitatief ingegaan op de effecten van maatregelen.
Verder geldt dat de rekenmethode niet geschikt is om voor alle maatregelen een
betrouwbare prognose te geven. De methode is vooral bedoeld om het geluid bij
constante snelheid te bepalen, waarbij het rolgeluid (door contact tussen banden
en wegdek) bij een snelheid van ongeveer 50 km/h dominant is. Omdat het model
geen goede bronbeschrijving heeft van aandrijfgeluid (van motor en uitlaat), is de
bijdrage van brom-, snor- en motorfietsen en het effect van maatregelen die het
rijgedrag beïnvloeden (en zorgen voor bijvoorbeeld meer of minder optrekkende
voertuigen) niet goed te kwantificeren. Bovendien wordt van de verschillende
typen voertuigen de geluidbron op één bronhoogte (0,75 m boven het wegdek)
gemodelleerd, waardoor het niet mogelijk is om de invloed van lage schermen
of een geringe verlaging van de rijbanen te bepalen. Hiervoor bestaan
geavanceerdere rekenmethoden, maar voor een eerste schatting van de effecten
van maatregelen zijn die binnen het kader van dit onderzoek nog niet toegepast.
Het heeft immers weinig zin om te bepalen wat het effect van een verlaging van de
rijbanen precies is, als op voorhand al vast staat dat het effect heel gering (en niet
merkbaar) zal zijn. Vanwege de beperkingen van de voor dit onderzoek gebruikte
rekenmethode is van sommige maatregelen het effect niet berekend, maar geschat
op basis van akoestisch inzicht en ervaring.
Voor een schatting van het effect van een overgang naar elektrisch rijden als
gevolg van het Actieplan Schone Lucht is gebruik gemaakt van een alternatief
model voor de geluidemissie van voertuigen, met een verdeling tussen
aandrijfgeluid en rolgeluid volgens het Europese rekenmodel Cnossos, dat als
optie is opgenomen in de Urban Strategy Tool (UST).

https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/wpcontent/uploads/2018/02/gib_amsterdam_volwassenen_in_amsterdam_2016.pdf
4
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Luchtkwaliteitseffecten van de voorziene
maatregelen
In dit hoofdstuk worden de luchtkwaliteitseffecten van de voorziene maatregelen
weergegeven. De luchtkwaliteitseffecten worden gegeven voor stikstofdioxide
(NO2), fijnstof (PM10 en PM2.5) en roet (EC).
De effecten op PM10 en PM2.5 zijn gerelateerd aan de totale voertuigemissies.
Dat wil zeggen dat niet alleen uitlaatemissies worden meegenomen, maar ook
slijtage-emissies van banden, remmen en wegdek. De slijtage-emissies zijn
onafhankelijk van de emissieklasse, ofwel, de milieuzones (maatregelen uit het
ASL) hebben geen effect op de slijtage-emissies, alleen op de uitlaatemissies.
EC en NO2 zijn alleen gerelateerd aan uitlaatemissies.

4.1

Landelijke autonome trend
Tabel 1 en Figuur 5 geven de berekende luchtkwaliteitswaarden aan de
Kattenburgerstraat in zichtjaar 2020 en 2022 weer, zonder invoering van nieuwe
maatregelen. Zichtjaar 2022 zonder invoering van nieuwe maatregelen is de
uitgangssituatie voor de berekeningen. De wettelijke Europese grenswaarden
voor de jaargemiddelde NO2-, PM10- en PM2.5- concentraties zijn respectievelijk
40, 40 en 20 µg/m3 (PM2.5 is de indicatieve grenswaarde)5. De advieswaarde van
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor jaargemiddelde PM10 en PM2.5
concentraties zijn respectievelijk 20 en 10 µg/m3. De ambitie van de gemeente
Amsterdam is om in 2030 aan deze WHO-adviesnormen te voldoen6.
Tabel 1 en Figuur 5 laten zien dat er in de Kattenburgerstraat volgens de prognoses
zowel in zichtjaar 2020 als in 2022 wordt voldaan aan de Europese grenswaarden.
In het meest recent gepubliceerde zichtjaar (2018) in de NSL-monitoringstool,
worden de Europese grenswaarden ook gehaald. De WHO-advieswaarden worden
voor PM10 in 2022 ook behaald, voor PM2.5 wordt de advieswaarde nog
overschreden.
Zoals beschreven in paragraaf 3.4 wordt de luchtkwaliteit meestal berekend ter
hoogte van de gevel van gebouwen maar is dit bij de Kattenburgerstraat in de
NSL-monitoringstool niet het geval. Voor de berekeningen in dit onderzoek zijn
de rekenpunten zoals deze in de NSL-monitoringstool liggen als basis genomen
(ovalen in Figuur 4). Om daarnaast inzichtelijk te maken hoe de luchtkwaliteit aan
de gevel is, zijn er ook rekenpunten aan de gevel geplaatst (sterretjes in Figuur 4).
Aan de gevel zijn de gemiddelde waarden voor NO2, PM10, PM2.5 en EC
respectievelijk ca. 2,5, 0,5, 0,15 en 0,03 µg/m3 lager.
De NO2-concentratie wordt ook gemeten in de Kattenburgerstraat met behulp van
zogenaamde Palmes-buisjes7.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wetmilieubeheer/beoordelen/grenswaarden/
6
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/schone-lucht/
7
https://maps.amsterdam.nl/no2/
5
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Het jaargemiddelde over 2019 geeft een concentratie van 29,6 µg/m3. In de jaren
daarvoor lag deze waarde iets boven 32 µg/m3.
Tabel 1: Wettelijke grenswaarden, WHO-advieswaarden en de berekende luchtkwaliteitswaarden
aan de Kattenburgerstraat in zichtjaar 2020 en 2022, zonder invoering van maatregelen.

NO2

PM10

PM2.5

Jaargemiddelde
Wettelijke grenswaarde

EC

[µg/m3]

40

40

20*

-

WHO-advieswaarde

40

20

10

-

Kattenburgerstraat 2020

28,0

20,1

11,6

0,70

Kattenburgerstraat 2022

Gemiddelde**
Gemiddelde**

25,5

19,5

11,1

0,64

Maximum

29,0

20,0

11,3

0,69

Minimum

23,1

19,1

11,0

0,61

* Indicatieve grenswaarde.
** Over de zes rekenpunten zoals beschreven in paragraaf 3.4.

Figuur 5:

4.2

Wettelijke grenswaarden, WHO-advieswaarden en de berekende luchtkwaliteitswaarden aan de Kattenburgerstraat in zichtjaar 2020 en 2022, zonder invoering van
maatregelen.

Effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen en toename verkeer
Het eerste berekende scenario is die van de landelijke autonome trend, de
resultaten hiervan zijn beschreven in de vorige paragraaf. In deze paragraaf zijn
de effecten van de luchtkwaliteitsmaatregelen opgenomen, alsmede het effect van
de toename van het verkeer als gevolg van maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam
Autoluw.
Tabel 2 en Figuur 6 geven de gemiddelde effecten (over de verschillende
rekenpunten) weer bij de scenario’s 2 tot en met 5 (zie hoofdstuk 2.3).
De effecten zijn weergegeven ten opzichte van de uitgangssituatie, ofwel de
autonome landelijke trend in 2022 zoals weergegeven in Tabel 1.
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Tabel 2 geeft zowel de absolute als relatieve reducties van de concentraties weer.
De relatieve reducties zijn weergegeven ten opzichte van de concentratiebijdrage
door lokaal verkeer8 in de uitgangssituatie.
Scenario 1: Autonome trend + ASL
In scenario 1 zijn de effecten van het ASL berekend. De grootste effecten zijn
zichtbaar voor PM2.5 en roet (EC). De bijdrage van de verkeersemissies aan de
lokale concentraties wordt met grofweg 10 en 35% verlaagd, voor respectievelijk
PM2.5 en roet (EC). Dit komt vooral doordat de geweerde voertuigen in de
milieuzones geen roetfilter hebben terwijl het grootste deel van de
vervangingsvoertuigen wel zijn voorzien van roetfilters of, in het geval van
personenauto’s, rijden op een andere brandstof dan diesel met lage emissies
van PM2.5 en EC. Doordat EC direct aan de uitlaatemissie gerelateerd is (vooral
relevant voor diesels), is het effect voor EC het grootst. PM10, en in mindere mate
PM2.5, komen naast uitlaatemissies ook voort uit slijtage van banden, remmen en
wegdek. Slijtage-emissies nemen door de maatregelen niet af.
Scenario 2: Autonome trend + ASL + 23% toename verkeer
In scenario 2 is de 23% toename van het autoverkeer (ten gevolge van maatregel
15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw) toegepast op scenario 1. Een 23%
toename van verkeer betekent (bij gelijke doorstroming) een 23% verhoging van
de verkeersbijdrage aan de lokale concentraties. Dit betekent dat er ten opzichte
van de uitgangssituatie een verslechtering optreedt van 23%. Ten opzichte van
scenario 1 is het effect wat minder dat 23%. Dit komt omdat de maatregelen een
groter effect hebben bij meer verkeer. Ondanks de maatregelen uit het ASL
verslechteren de concentraties NO2, PM10 en PM2.5 ten opzichte van de
uitgangssituatie. De relatieve verslechtering is het meest zichtbaar voor PM10.
Dit komt doordat deze het minst gereduceerd is in scenario 1. Vanwege de forse
reductie van de EC-concentraties ten gevolge van het ASL blijft EC wel lager dan
in de uitgangssituatie.
Scenario 3 en 4: Autonome trend + ASL + 23% toename verkeer + opschuiven
rijbaan
Het opschuiven van de rijbaan met 7,1 meter zorgt er samen met ASL voor dat
de nadelige effecten van 23% meer verkeer ruimschoots worden gecompenseerd.
Indien de weg wordt opgeschoven met ca. 2,3 meter dan is er voor PM10 een lichte
verhoging ten opzichte van uitgangssituatie.

8

De concentratie op een bepaald rekenpunt is grofweg opgebouwd uit een achtergrondconcentratie (verkeer van elders, industrie, scheepvaart, mobiele machines, etc.) en een uit het
lokale verkeer wat de aanliggende weg passeert. De relatieve effecten zijn weergegeven ten
opzichte van de bijdrage aan de concentraties veroorzaakt door dit lokale verkeer (omdat daar
het effect vooral optreedt), en niet ten opzichte van de totale concentratie (waar de achtergrondconcentratie ook bij zou zitten).
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Tabel 2: Gemiddelde absolute reductie ten opzichte van de uitgangssituatie (autonome trend,
tabel 1) en de gemiddelde relatieve reductie ten opzichte van de lokale verkeersbijdrage
aan de concentraties in de gemiddelde uitgangssituatie (2022). Groen betekent een
verbetering van de luchtkwaliteit en rood betekent een verslechtering van de
luchtkwaliteit.

Scenario/ maatregelen

NO2

PM10

PM2.5

EC

NO2

PM10

PM2.5

EC

Verschil

[µg/m3]

1 Actieplan Schone Lucht
(ASL)

-0,34

-0,03

-0,03

-0,02

-8%

Verschil [%]
-3%

-11%

-36%

2 ASL + 23% extra autoverkeer

+0,53

+0,19

+0,03

-0,01

+12%

+20%

+10%

-20%

3 ASL + 23% verkeer + rijbaan
opschuiven variant 1 (7,1 m)

-1,31

-0,27

-0,09

-0,03

-31%

-28%

-34%

-54%

4 ASL + 23% verkeer + rijbaan
opschuiven variant 2 (2,3 m)

-0,18

+0,01

-0,02

-0,02

-4%

+1%

-7%

-33%

Figuur 6: Effect van maatregelen ten opzichte van lokale concentratie door verkeersemissies in
2022.

4.3

Kanttekeningen
Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 is in deze studie de luchtkwaliteitsverbetering
ten gevolge van diverse maatregelen in Amsterdam berekend. Ondanks dat het
gebruikte luchtkwaliteitsmodel rekening houdt met een groot aantal parameters,
betreft het een simplificering van de werkelijkheid. Bovendien ligt er een aantal
aannames richting de toekomst aan ten grondslag die in werkelijkheid kunnen
afwijken van de modelwaarden. Denk bijvoorbeeld aan meteorologische invloeden.
Naast de onzekerheden in het luchtkwaliteitsmodel dat inzicht geeft in toekomstige
luchtkwaliteit, zijn er ook aannames gedaan over het vervangingsgedrag om de
luchtkwaliteit zonder invoering van de milieuzones te kunnen vergelijken met de
situatie mét milieuzones. Om te corrigeren voor de autonome vernieuwing van het
wagenpark is bijvoorbeeld aangenomen dat tussen 2019 en 2022 het wagenpark
drie jaar nieuwer is geworden.

TNO-rapport | TNO 2020 R10900 | 5 juni 2020

22 / 27

Dit is een geoorloofde aanname, echter in werkelijkheid kan de autonome
vernieuwing van het wagenpark sneller of juist langzamer verlopen. Gedurende
de economische crisis bijvoorbeeld, werd de aanschaf van nieuwe voertuigen
uitgesteld waardoor het wagenpark minder snel vernieuwde. Wanneer er
bijvoorbeeld een (tijdelijk) fiscaal aantrekkelijk beleid wordt gevoerd of wanneer er
(tijdelijk) subsidies worden verleend, kan deze vernieuwing juist sneller verlopen.
De conclusies in dit rapport zijn relatief gevoelig voor het verschil tussen de
aangenomen en daadwerkelijke vernieuwing het wagenpark.
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Geluideffecten
Tabel 3 geeft de te verwachten effecten van de in hoofdstuk 2 beschreven
maatregelen op de geluidbelasting bij de gevels van de woningen (bebouwing in
de eerste lijn), op een waarneemhoogte van 4 meter.
Van sommige maatregelen kan het effect met voldoende betrouwbaarheid worden
berekend met de Standaard rekenmethode 2 (SRM2, zie paragraaf 3.5), die in
dit onderzoek is toegepast. Dit geldt voor de verkeerstoename met 23%, het
verschuiven van de rijbaan en het verminderen van de reflectie van de Marinemuur.
Bovendien geldt voor die maatregelen dat de vermindering van het over de tijd
gemiddelde geluidniveau (de geluidbelasting) ook zorgt voor een vermindering in
geluidhinder die volgens de zogenoemde dosis-effectrelatie te verwachten is.
Dat komt doordat als gevolg van de maatregelen geen significante wijziging in
het karakter van het geluid en de variatie over de tijd te verwachten is en alleen
de geluidsterkte verandert. Bij de in tabel 3 aangegeven geluidreductie van andere
maatregelen gelden enkele kanttekeningen.
Zo is voor lage afschermingen (van 0,5 meter hoog, of door een verlaging van de
rijbanen) het effect met SRM2 niet nauwkeurig te berekenen, omdat het model
uitgaat van een eenvoudige beschrijving van de geluidbron met één bronhoogte
van 0,75 m. De lijn van bron naar het 4 meter hoge waarneempunt gaat dus
ruimschoots over de top van de afscherming heen, zoals geïllustreerd in Figuur 7.
In werkelijkheid ligt een deel van de geluidbron lager (bij het contactvlak tussen
band en wegdek), waardoor het werkelijke effect wordt onderschat, maar
desondanks zal ook het werkelijke effect, vanwege de geringe hoogte van de
afscherming, naar verwachting niet meer zijn dan 1 dB.

Figuur 7: Illustratie van bronhoogten en afscherming.

Van de onderzochte maatregelen wordt de grootste geluidreductie bereikt met een
stiller type wegdek (dunne deklaag type B). Hierbij moet worden bedacht dat het
wegdektype alleen het rolgeluid beïnvloedt en geen effect heeft op het
aandrijfgeluid van motor en uitlaat. In situaties waar met constante snelheid wordt
gereden, is de prognose van 2 dB geluidreductie betrouwbaar, mits het wegdek
ook goed wordt onderhouden. Maar het effect kan minder zijn in situaties met veel
optrekkend verkeer (bij een bushalte, kruising of voetgangersoversteekplaats).
Bovendien helpt een stil wegdek uiteraard niet tegen geluidhinder door brom- en
snorfietsen. Wanneer die geluidbronnen voor de hinder het belangrijkst zijn,
kan een stil wegdek nog steeds een reductie van enkele decibellen van de
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geluidbelasting opleveren, maar hoeft die reductie niet gepaard te gaan met een
afname van de geluidhinder. Daartegenover staat dat het effect van een stiller
wegdek in de toekomst groter zal worden, als het Actieplan Schone Lucht in 2025
heeft gezorgd voor een aanzienlijk groter aandeel elektrische voertuigen en een
plaatselijk verbod op brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor.
Van het Actieplan Schone Lucht en van de laatste twee maatregelen in tabel 3 is
de geluidreductie moeilijk te kwantificeren, omdat het gaat om beïnvloeding van
verkeersgedrag (door versmallen van de rijbaan) of omdat er geen goede gegevens
zijn van het aandeel brom- en snorfietsen in de totale verkeersstroom. Voor deze
maatregelen geldt dat de positieve invloed op de geluidhinder juist groter kan zijn
dan verwacht op grond van een geringe afname van de geluidreductie in
decibellen. Een kleine groep verkeersdeelnemers die relatief veel geluid
produceren heeft weinig invloed op de totale geluidbelasting, maar een maatregel
die gericht is op die groep (van snelheidsovertreders of luidruchtige voertuigen)
kan de ergernis en dus de geluidhinder verminderen. (Daarvoor is wel nodig dat er
ook handhaving plaatsvindt.)
Tabel 3:

Geluideffecten van de maatregelen ten opzichte van het uitgansscenario (autonome
landelijke verschoning).

Maatregel
Actieplan schone lucht9

Verandering
geluidbelasting
0 tot -1 dB

23% extra autoverkeer

+1 dB

Rijbaan 7,1 m opschuiven

-1 dB

Rijbaan 2,3 m opschuiven

0 dB

Rijbaan verlagen met 0,3 m

0 dB

Afscherming tussen rijweg en gevel (0,5 m hoog)
Muur marineterrein geluidsabsorberend
Stil asfalt, dunne deklaag type B
Stil asfalt, SMA NL5

0 dB
0 tot -1 dB
-2 dB
0 tot -1 dB

Versmallen rijbaan

0 tot -1 dB

Verplaatsen snorfiets van fietspad naar rijbaan

0 tot -1 dB

Als het verschuiven van de rijbaan, de geluidsabsorberende bekleding van de
muur langs het Marineterrein en stil asfalt worden gecombineerd, is het totale
effect de som van de afzonderlijke effecten van die maatregelen zoals
weergegeven in tabel 3.

9

Een gunstige invloed op de geluidbelasting van het Actieplan Schone Lucht is het gevolg van het
verdwijnen van brommers en snorfietsen met een verbrandingsmotor en een overgang naar
elektrisch rijden. Een groter aandeel elektrische auto’s heeft alleen invloed op het geluid nabij
kruisingen of andere plaatsen waar auto’s accelereren. Bij rijden met min of meer constante
snelheid van ongeveer 50 km/h produceert een elektrische auto niet minder geluid dan een auto
met verbrandingsmotor, omdat dan het rolgeluid de belangrijkste geluidbron is. Voor het
rolgeluid speelt het gewicht van het voertuig mee en dat is bij elektrische voertuigen gemiddeld
hoger.
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Conclusie
In deze studie is onderzocht wat de effecten zijn op het gebied van luchtkwaliteit
en geluid bij de woningen in de Kattenburgerstraat als gevolg van de voorziene
verkeerstoename door ‘maatregel 15’. Daarnaast is onderzocht welke verbetering
met maatregelen kan worden bereikt. De basis voor de berekeningen is de
uitgangssituatie zonder verkeersgroei en zonder nieuwe maatregelen, maar waarin
wel rekening is gehouden met de landelijke autonome trend van verschoning van
het wagenpark die tot 2022 plaatsvindt.
Het onderzoek leidt voor wat betreft de berekende luchtkwaliteit in de
Kattenburgerstraat tot de volgende conclusies:











Zowel de berekende als gemeten luchtkwaliteit in de Kattenburgerstraat
voldeed in 2018 en 2019 ruimschoots aan de Europese grenswaarden.
Volgens de modelberekeningen worden de advieswaarden van de WHO
(World Health Organization) voor PM10 (fijnstof) in 2022 niet overschreden in
de uitgangssituatie.
Voor PM2.5 (kleinere fijnstof dan PM10) wordt de WHO-advieswaarde nog
overschreden in 2022, dit geldt voor alle onderzochte situaties.
In de NSL-monitoringstool liggen de rekenpunten voor luchtkwaliteit aan de
Kattenburgerstraat een x-aantal meter van de wegrand, en niet aan de gevel
van de woningen (ofwel, de woningen liggen verder weg van rijbaan dan
rekenpunten. Voor de berekeningen in dit onderzoek zijn de rekenpunten zoals
deze in de NSL-monitoringstool liggen als basis genomen. Als de luchtkwaliteit
aan de gevel berekend zou worden zouden de gemiddelde waarden voor NO2,
PM10, PM2.5 en EC respectievelijk ca. 2,5, 0,5, 0,15 en 0,03 µg/m3 lager zijn.
De WHO-advieswaarde voor PM2.5 wordt dan alsnog overschreden in 2022 voor
alle onderzochte situaties.
De maatregelen in het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam
zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De grootste effecten zijn
zichtbaar voor PM2.5 en roet (EC): de bijdrage van de verkeersemissies aan
de lokale concentraties wordt met respectievelijk ca. 10 en 35% verlaagd.
Maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw zorgt voor een
verkeerstoename in de Kattenburgerstraat in 2022. In dit onderzoek wordt een
percentage van 23% extra verkeer aangehouden. Een 23% toename van
verkeer betekent (bij gelijke doorstroming) 23% verhoging van de
verkeersbijdrage aan de lokale concentraties. Dit geldt voor alle componenten
(NO2, fijnstof, EC). Ondanks de maatregelen uit het programma Amsterdam
Schone Lucht (ASL) verslechteren de concentraties stikstofdioxide (NO2), en
fijnstof (zowel PM10 als PM2.5) ten opzichte van de uitgangssituatie als gevolg
van maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw. Alleen de concentraties
EC (roet) verbetert ten opzichte van de uitgangssituatie. Dit is te danken aan de
forse afname ten gevolge van het ASL.
Het opschuiven van de rijbaan met 7 meter zorgt er samen met ASL voordat
de nadelige effecten van 23% meer verkeer ter plaatse van de bestaande
woningen ruimschoots worden gecompenseerd. Dit komt doordat een
belangrijke emissiebron (het lokale verkeer) verder van de woningen af komt te
liggen (waar de luchtkwaliteit in dit geval getoetst wordt).
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Indien de weg wordt opgeschoven met ca. 2,3 meter dan is er voor PM10 een
lichte verhoging ten opzichte van de uitgangssituatie.
Het onderzoek leidt voor wat betreft de geluidbelasting tot de volgende conclusies:
 De groei van het verkeer met 23% leidt tot een toename van de geluidbelasting
op de gevels van de woningen van 1 dB.
 Deze toename kan worden gecompenseerd door het verschuiven van de
rijbanen met 7 meter in noordoostelijke richting, dus verder van de
woonbebouwing af. Dit levert een reductie op van 1 dB. Het opschuiven van
de rijbaan met 2,3 meter levert onvoldoende compensatie.
 Een vermindering van de geluidbelasting kan worden bereikt met een stiller
type asfalt. Deze maatregel levert 2 dB geluidreductie (bij toepassing van
dunne deklaag type B) en kan worden gecombineerd met het verschuiven van
de rijbanen.
 Wanneer de muur van het Marineterrein langs de niet-bewoonde zijde van de
straat wordt voorzien van een geluidsabsorberende bekleding vermindert de
geluidbelasting met 0 tot 1 dB (afhankelijk van waarneemhoogte).
 Het plaatsen van een afscherming van ca. 0,5 m hoog, of het verlagen van de
rijbaan met 0,3 m, valt binnen deze studie niet nauwkeurig te berekenen maar
levert naar verwachting geen merkbaar effect (minder dan 1 dB).
Van bovenstaande maatregelen is het effect op de geluidbelasting in decibellen
berekend. De vermindering van geluidhinder die daarmee gepaard is moeilijk te
voorspellen. Zo helpt stil asfalt niet tegen het geluid van brom- en snorfietsen,
die volgens de gezondheidsmonitor van de GGD uit 2016 een grote bron van
geluidhinder zijn. Het is mogelijk dat maatregelen die effect hebben op de bijdrage
van auto’s maar niet op het geluid van tweewielers, in eerste instantie weinig
invloed hebben op de hinder, maar in de toekomst een groter effect op de
geluidhinder zullen hebben, op plaatsen waar door het Actieplan Schone Lucht
vanaf 2025 geen brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor meer rijden.
Van andere maatregelen is niet alleen het effect op de geluidhinder, maar ook
de geluidreductie in decibellen moeilijk te bepalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
versmallen van de rijbaan om snelheidsovertredingen tegen te gaan. De huidige
rekenmodellen gaan uit van met constante snelheid rijdend verkeer (gelijk aan
de maximum snelheid, waarbij wel een eenvoudige correctie voor optrekkend
verkeer bij een kruising wordt toegepast) en kunnen geen rekening houden met
beïnvloeding van het verkeersgedrag. Het ontmoedigen van te hard rijden heeft
geen invloed op de uitkomsten van de geluidberekeningen, maar zal waarschijnlijk
wel voor minder ergernis en dus minder (geluid)hinder zorgen.
Ook van het Actieplan Schone Lucht is het effect op de geluidbelasting in
decibellen moeilijk te bepalen. Wanneer dit plan in 2025 heeft gezorgd voor een
plaatselijk verbod op brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, mag
worden verwacht dat deze voertuigen (plaatselijk) geen bijdrage meer leveren
aan het totale geluid van het verkeer. Maar met de huidige rekenmodellen en
beschikbare invoergegevens is niet betrouwbaar te berekenen hoe groot die
bijdrage in de uitgangssituatie is. Los daarvan is op grond van de cijfers over de
ervaren geluidhinder van brom- en snorfietsen vanzelfsprekend wel te verwachten
dat het Actieplan Schone Lucht ook op hinder door verkeersgeluid een positieve
uitwerking zal hebben.
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