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Inleiding
Aan de noordoostelijke kant van
de binnenstad van Amsterdam
is een aantal mobiliteits- en
leefbaarheidsmaatregelen voorzien.
In deze studie zijn deze projecten
middels een maatschappelijke
kosten-batenanalyse onderzocht.

Achtergrond

verkeersingrepen benoemd om een hoogwaardige
fietsverbinding te kunnen maken tussen het
Oostelijk Pontplein en het Mr. Visserplein en om de
Kattenburgerstraat te herinrichten. Die ingrepen
vinden plaats bij de Oostertoegang, de Prins
Hendrikkade en de Kattenburgerstraat.
Concreet gaat het om de combinatie van
onderstaande projecten:

De komende jaren neemt de gemeente
Amsterdam maatregelen in het oostelijk
deel van het centrum. De maatregelen
verbeteren de openbare ruimte en maken deze
toekomstbestendig. Er komt meer ruimte voor
fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. De
kwaliteit van de omgeving verbetert en zo wordt
de leefbaarheid in het gebied versterkt.

1. Oostertoegang vervanging vijfde spoorbrug;
2. Oostertoegang verbeteren fietsroute /
eenrichtingsverkeer;
3. Herinrichting Prins Hendrikkade Oost;
4. Vernieuwing Kattenburgerstraat (herinrichting
en realisatie langzaam verkeersbrug en -tunnel).

In januari 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda
Amsterdam Autoluw vastgesteld. De auto blijft
een rol spelen in de stedelijke mobiliteit, maar
de prioriteit verschuift naar fietsers, voetgangers
en het openbaar vervoer. In maatregel 15 van de
Agenda Amsterdam Autoluw is een aantal
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Figuur 1: Agenda Amsterdam Autoluw

3
Figuur 2: Locaties beoogde projecten in noordoostelijke binnenstad Amsterdam
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Inleiding
Doel opdracht
De gemeente Amsterdam heeft behoefte aan
inzicht in de maatschappelijke effecten van de
projecten. Daarom heeft zij Ecorys gevraagd de
beoogde mobiliteits- en leefbaarheidsmaatregelen
middels een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) te onderzoeken.
De resultaten van de MKBA dienen als extra
beslisinformatie voor een bestuurlijk besluit over
de beoogde projecten. Mede op basis van de
MKBA-resultaten wordt besloten of de projecten in
de voorgestelde vorm gerealiseerd kunnen worden,
of dat nadere optimalisaties wenselijk zijn.

De hoofdstukken beschrijven achtereenvolgens:
• Hoofdstuk 2:
de opzet en afbakening van de studie;
• Hoofdstuk 3:
de beschrijving van de referentiesituatie;
• Hoofdstuk 4:
de beschrijving van het voorkeursalternatief;
• Hoofdstuk 5:
de bepaling en waardering van de effecten;
• Hoofdstuk 6:
de resultaten en interpretatie hiervan;

Deze rapportage
Deze rapportage bevat de maatschappelijke
kosten en baten van de beoogde projecten en
beantwoordt bovengenoemde onderzoeksvraag.
Het rapport presenteert de MKBA uitkomst
en plaatst deze in een breder perspectief,
zodat duidelijk wordt wat de uitkomst over de
onderzochte projecten zegt. Tevens geeft het
rapport een verantwoording van de aanpak en de
gemaakte keuzes en afwegingen.
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Toelichting
MKBA

Toelichting MKBA
Een MKBA beschrijft de positieve
en negatieve effecten van
projectalternatieven op de welvaart
van Nederland. Dit betekent dat er
niet alleen naar de effecten voor de
directbetrokkenen gekeken wordt,
maar naar de maatschappelijke
effecten voor alle partijen. Het gaat
daarbij niet alleen om financiële
kosten en baten, maar bijvoorbeeld
ook om effecten op reistijd, de
leefomgeving en het klimaat. Getracht
wordt deze ‘effecten op de welvaart
van mensen’ zoveel mogelijk in geld
uit te drukken (monetariseren).
De verhouding van al deze kosten
en baten geeft een beeld van het
maatschappelijk economisch
rendement.

Referentiesituatie
Om een objectieve analyse te maken van het
project moeten alleen effecten bekeken worden
die direct kunnen worden toegerekend aan het
project. In een MKBA worden de effecten van
de projectalternatieven daarom afgezet tegen
de effecten in een referentiesituatie. Met de
referentiesituatie wordt de meest waarschijnlijke
situatie bedoeld, die optreedt zonder het project.
Belangrijk om hierbij te realiseren, is dat in
feite dus twee toekomstige situaties met elkaar
vergeleken worden. Op deze manier neemt de
MKBA alleen de effecten mee die kunnen worden
toegerekend aan het project en geen autonome
effecten. Onderstaande afbeelding illustreert dit
middels een voorbeeld.

Huidige situatie

Figuur 4: verdisconteren

2030 zonder project
2030 met project
projecteffect

Voor het verdisconteren wordt een vast percentage
per jaar genomen; de discontovoet. Voor
publieke fysieke investeringen met substantiële
vaste kosten, zoals infrastructuur, adviseert de
‘werkgroep discontovoet’ een discontovoet van
4,5 procent2. Dit is tevens de discontovoet die we
gebruiken in deze MKBA.

Prijspeil en discontovoet
In een MKBA worden de effecten van een
project waar mogelijk in euro’s uitgedrukt
(gemonetariseerd). De kosten en baten worden
uitgedrukt in constante prijzen met een vast

1 Meer informatie hierover is te vinden op www.mkba-informatie.nl

8

Contante waarde

Voorbeeld fileomvang (uren)

Figuur 3: project en referentiesituatie

In Nederland worden MKBA’s opgesteld
volgens nationale richtlijnen1. Hiermee wordt
gepoogd om investeringen in Nederland op
eenzelfde, consistente manier te beoordelen.
Ook binnen de regio Amsterdam worden veel
investeringsafwegingen voorzien van een MKBA.

prijspeil (in deze studie is dat 2020). Ze worden voor
een langere periode meegenomen. Om de kosten
en baten te vergelijken, worden de verwachte
kosten en baten in een MKBA teruggerekend naar
het eerste investeringsjaar (verdisconteerd). Op
die manier kan een vergelijking gemaakt worden
tussen effecten die nu plaatsvinden, en effecten die
in de toekomst plaatsvinden.
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2 Meer informatie is te vinden op: http://www.mkba-informatie.nl/
mkba-basics/abc-van-de-mkba/disconteren-discontovoet/

Toelichting MKBA
Zichtperiode
Infrastructuurprojecten worden voor een lange
periode gerealiseerd. De effecten worden daarom
conform de richtlijnen bepaald over een ‘oneindige’
zichtperiode. In een MKBA wordt dit gebruikelijk
vertaald door een periode van 100 jaar na
ingebruikname te bezien3. Echter, de effecten op
lange termijn hebben in de praktijk een beperkte
invloed op de uitkomsten van een MKBA. Dit komt
door de discontering van effecten. In dit onderzoek
sluiten we aan bij de richtlijnen en nemen we de
baten op voor 100 jaar.

Uitkomsten MKBA
Als de contante waarden van de kosten en die van
de baten berekend zijn, wordt de uitkomst van de
MKBA op twee manieren berekend:
1. De netto contante waarde (NCW) is het saldo
van alle contant gemaakte baten minus de
kosten. Als de NCW hoger is dan nul, is het
project vanuit maatschappelijk-economisch
perspectief rendabel (en vice versa);
2. De baten-kostenverhouding (B/K) geeft de
verhouding weer door de verdisconteerde
baten te delen door de verdisconteerde
kosten. Een project met een B/K van 1 of hoger
is maatschappelijk gezien een rendabel project
(en vice versa).

Deze effecten worden kwalitatief beschreven en in
de MKBA weergegeven met plussen en minnen,
waar mogelijk ondersteund met een indicatieve
berekening. De gemonetariseerde en de nietgemonetariseerde effecten moeten integraal
beschouwd worden als uitkomst van de MKBA.

Gebruikte informatie
In deze MKBA wordt informatie vanuit
verschillende eerdere studies gecombineerd.
Belangrijke bronnen die gebruikt zijn voor deze
MKBA:
• Analyses verkeersmodel VMA:
Circulatiemaatregelen Noordelijke Ring S100
(gemeente Amsterdam, 2020);
• Concept Nota van Uitgangspunten herinrichting
Prins Hendrikkade Oost – Oostertoegang
(gemeente Amsterdam, 07-04-2020);
• Concept Nota van uitgangspunten vernieuwing
Kattenburgerstraat (gemeente Amsterdam, 15-32020);
• Notitie verkeerssimulatie eenrichtingsverkeer
Oostertoegang (gemeente Amsterdam, 2020);
• Notitie verkeerssimulatie onderzoek Prins
Hendrikkade (gemeente Amsterdam, 2020);
• Onderzoek bijbestelling vijfde spoorbrug
Oostertoegang ProRail (gemeente Amsterdam,
2020)
• SSK vernieuwing Kattenburgerstraat (Movares,
2020)

Niet alle effecten zijn uit te drukken in geld.
Ondanks dat deze effecten niet gemonetariseerd
zijn, zijn het wel maatschappelijke kosten en baten
die leiden tot veranderingen in welvaart.
3 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/
bijlage-1-werkwijzer-mkba-bij-mirt-verkenningen
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Referentie
alternatief

Referentie alternatief
Dit hoofdstuk beschrijft de
toekomstige situatie die ontstaat
indien er geen aanvullende
maatregelen worden genomen (de
referentiesituatie).
De referentiesituatie betreft de situatie in de
noordoostelijke binnenstad van Amsterdam
in 2030, zonder uitvoering van de beoogde
projecten. Op hoofdlijnen betekent dit dat de
referentiesituatie overeenkomt met de huidige
situatie, aangevuld met onderstaande reeds
voorziene verkeerskundige wijzingen:
• Verplaatsing van de aanlanding van het
IJpleinveer naar het oosten, recht tegenover de
Oostertoegang;
• Een reconstructie van het kruispunt
Oosterdoksstraat, waardoor een extra oversteek
voor fietsers ontstaat aan de noordzijde.

Beschrijving probleemanalyse
Op dit moment is er reeds sprake van knelpunten
in de noordoostelijke binnenstad. Deze knelpunten
worden de komende jaren alleen maar groter als
gevolg van een autonome groei in de mobiliteit.
Oostertoegang fietsroute / eenrichtingsverkeer
De fietsroute Amsterdam IJ – Mr Visserplein is
als noord-zuid fietsroute een van de drukste
fietsroutes van Amsterdam, en naar verwachting
neemt de intensiteit op deze route in de toekomst
verder toe. Deze autonome toename in intensiteit
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wordt verder versterkt door de verplaatsing van
de aanlanding van het IJpleinveer naar het oosten.
Deze verplaatsing heeft als gevolg dat de fietsroute
Oostertoegang – Mr Visserplein aantrekkelijk wordt
voor verplaatsingen tussen Noord en Centrum.
De voornaamste problemen op deze route binnen
de scope van deze studie zijn:
• Het huidige fietspad in de Oostertoegang is met
3,5 meter te smal voor de hoeveelheid fietsers.
Dit zou volgens de richtlijnen minstens 4 meter
moeten zijn en bij voorkeur breder.
• Tussen Oostertoegang en ODE-brug kruisen
fietsers de autoweg en de voetgangersroute
CS-Oosterdok. De wachttijden en de grote
stromen fietsers en voetgangers leiden tot
onoverzichtelijke en verkeersonveilige situaties.
• Het kruispunt van de ODE-brug met de Prins
Hendrikkade en de Geldersekade heeft te weinig
opstelruimte. Met de groei van het aantal fietsers
is dit kruispunt naar verwachting niet meer veilig
oversteekbaar.
Herinrichting Prins Hendrikkade
Naast problemen op de fietsroute Amsterdam IJ –
Mr Visserplein is er ook sprake van problemen op
de Prins Hendrikkade. Het wegprofiel van de Prins
Hendrikkade dateert uit de jaren ’60, wat betekent
dat de auto centraal staat.
Bewoners en ondernemers maken zich
zorgen over de slechte oversteekbaarheid en
onoverzichtelijkheid. De straat is druk en overvol,
met relatief weinig ruimte voor langzaam verkeer.
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Dit terwijl de Prins Hendrikkade voor fietsers
een belangrijke doorgaande route is. De Prins
Hendrikkade vormt in de noordoostelijke
binnenstad namelijk een belangrijke schakel
in de oostwestrichting, met in het oosten de
aansluiting met de Kattenburgerstraat en
de Eilandenboulevard, en in het westen de
aansluiting op de fietsverbinding Amsterdam IJ Mr. Visserplein. Naar verwachting wordt de Prins
Hendrikkade de komende jaren drukker, waardoor
de knelpunten de komende jaren alleen maar
meer gaan wringen.
Vernieuwing Kattenburgerstraat
Voor de Kattenburgerstraat geldt eveneens dat er
relatief weinig ruimte voor langzaam verkeer is en
de auto centraal staat.
Dit geldt in het bijzonder voor de Mariniersbrug
en de spooronderdoorgang. Deze zijn in de jaren
‘30 gebouwd, en zijn voor het hedendaagse
wegverkeer te smal. Ook geldt voor de
Kattenburgerstraat dat er zorgen zijn over de
oversteekbaarheid.
Naar verwachting worden deze problemen
in de toekomst groter. In de omgeving van
de Kattenburgerstraat spelen de komende
jaren immers diverse projecten (zoals de
ontwikkeling van het Marineterrein) waardoor de
verkeersintensiteit toeneemt.

Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief
Dit hoofdstuk beschrijft de
toekomstige situatie indien de
beoogde maatregelen worden
gerealiseerd (het voorkeursalternatief).

Met deze ingrepen wordt ruimte gecreëerd, die
nodig is om de fietsroute Amsterdam IJ – Mr
Visserplein te verbeteren. Met de invoering van
eenrichtingsverkeer ontstaat namelijk ruimte
om het fietspad op de ODE-brug volledig aan de
oostzijde te leggen en te verbreden.

Oostertoegang fietsroute/

Door het verleggen van het fietspad naar
de oostzijde ontstaat een logische rechte
fietsroute, met minder conflicten tussen
modaliteiten en tussen fietsers onderling. Zo
verdwijnt de bajonetoversteek ter hoogte van de
Oosterdokskade. Ook wordt het kruispunt met de
Prins Hendrikkade / Geldersekade overzichtelijker
en krijgen fiets- en voetgangers meer ‘groentijd’ bij
de verkeersregelinstalatie (VRI).

eenrichtingsverkeer
De gemeente Amsterdam wil de Oostertoegang
herinrichten. De voornaamste ingreep is het
invoeren van eenrichtingsverkeer voor autoverkeer
(van zuid naar noord). Daarnaast wordt een
verplichte rechtsafbeweging ingevoerd voor
autoverkeer vanaf de Geldersekade en voor
autoverkeer vanaf de Oosterdokstraat.

Figuur 6: Impressie Oostertoegang, ter hoogte van ODEbrug

De beoogde verkeersmaatregelen en het
verleggen van het fietspad bieden tevens andere
mogelijkheden. Zo wordt het op de Geldersekade
mogelijk een normaal grachtenprofiel aan te
leggen en kan op de Nieuwmarkt de bajonetoversteek voor fietsers opgeheven worden.
Figuur 5: Eenrichtingsverkeer Oostertoegang
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Herinrichting Prins Hendrikkade Oost
Het uitgangspunt van de herinrichting van de
Prins Hendrikkade Oost is de transformatie
van een ‘stadssnelweg’ naar een groene
wandelboulevard. Deze transformatie wordt in
de basis mogelijk gemaakt door de invoering
van eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang
en door het opheffen van de ventwegen op de
Prins Hendrikkade. Verkeer rijdt niet langer van
de Oostertoegang naar de Prins Hendrikkade, en
ontstaat er meer ruimte voor langzaam verkeer.
Fietsmaatregelen
Voor fietsers wordt een consistente tweerichtingen-fietsroute gerealiseerd aan de
huizenkant (zuidzijde) tussen ODE-brug en
Kattenburgerbrug. De ruimte voor dit tweerichtingen-fietspad ontstaat door:
• Het opheffen van de ventweg;
• De herinrichting van de Schippersgracht en het
Kadijksplein;
• Een profielaanpassing van de Kortjewantsbrug
en de Kattenburgerbrug.
Om een volwaardig tweerichtingenfietspad
te realiseren aan de zuidzijde van de weg zijn
aanpassingen nodig aan de Kattenburgerbrug en
de Kortjewantsbrug. Deze zijn opgenomen in de
investeringskosten.

Voorkeursalternatief
OV-maatregelen
Om beter toegankelijke haltes en openbare ruimte
te creëren, worden de haltes voor regiobussen
samengevoegd tot één halte ten westen van de
IJtunnel. Door de halte bij de IJtunnel te plaatsen,
ontstaat er een logisch haltepaar met een halte
in twee richtingen. Ook kan hier voldoende
fietsparkeergelegenheid gerealiseerd worden.
Figuur 7: Impressie ventweg, ter hoogte van Prins Hendrikkade 124

Voetgangersmaatregelen
Aan de noordzijde van de Prins Hendrikkade
wordt een aaneengesloten wandelboulevard
gerealiseerd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in
de verbetering van de oversteekbaarheid van de
Prins Hendrikkade door het verminderen van
rijstroken en door het creëren van een steunpunt
in het wegprofiel. De oversteekbaarheid verbetert
bovendien doordat er minder wegverkeer over de
Prins Hendrikkade rijdt.

Om de bushalte bij de IJ-tunnel aan te kunnen
leggen wordt één van de twee afslagen richting
de IJ-tunnel omgebouwd tot bushalte. Dit komt
tevens de oversteekbaarheid en overzichtelijkheid
van de Prins Hendrikkade ter hoogte van de
IJtunnelmond ten goede.

Vernieuwing Kattenburgerstraat
Het uitgangspunt van de vernieuwing van de
Kattenburgerstraat is de transformatie van een
brede rijbaan met smalle fiets- en voetpaden naar
een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige
inrichting.
Herinrichting wegprofiel
De vernieuwing van de Kattenburgerstraat bestaat
in de eerste plaats uit de herinrichting van het
wegprofiel. Dit wordt gedaan door de rijbaan te
versmallen naar 2 x 3,5 meter, en de rijbaan 7 meter
naar het westen te verschuiven, weg van de gevels.
Tussen de versmalde rijstroken op de rijbaan komt
bovendien een bomenrij. Hiermee wordt het voor
auto’s niet langer mogelijk om in te halen, en wordt
de oversteekbaarheid van de Kattenburgerstraat
verbeterd.

Figuur 9: Impressie Bushaltes ter hoogte van de IJtunnelmond

Figuur 8: Impressie verbeterde oversteekbaarheid Prins
Hendrikkade

Op de Prins Hendrikkade wordt bovendien een
vrij liggende busbaan richting Amsterdam CS
gerealiseerd. Dit is in figuur 8 weergeven. Deze
vrije busbaan dient tevens als calamiteitenroute
voor nood- en hulpdiensten.
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Figuur 10: Impressie Kattenburgerstraat

Voorkeursalternatief
Doordat de rijbaan van de Kattenburgerstraat
naar het westen verplaatst wordt, komt er ruimte
vrij aan de oostzijde. Op deze vrijgekomen ruimte
wordt een breed twee-richtingen-fietspad
gerealiseerd. Hierdoor hoeven doorgaande fietsers
de Kattenburgerstraat niet langer meer over te
steken.
Mariniersbrug en spooronderdoorgang
Ter hoogte van de Mariniersbrug en de
spooronderdoorgang worden een aparte fietsbrug
en fietstunnel gerealiseerd. Deze brug en tunnel
maken het mogelijk om een aaneengesloten en
gescheiden twee-richtingen-fietsroute op de hele
Kattenburgerstraat te realiseren. De beoogde
fietstunnel kan ook door voetgangers gebruikt
worden.

Figuur 11: Impressie fiets- en voetgangerstunnel Kattenburgerstraat

De beoogde fietstunnel onder het spoor
maakt bovendien een herinrichting van het
kruispunt Kattenburgerstraat – Piet Heinkade
mogelijk. Op de extra beschikbare ruimte in de
bestaande tunnel kan een extra opstelstrook voor
automobilisten gemaakt worden. Daarnaast wordt
het kruispunt eenvoudiger, doordat fietsers het
kruispunt alleen aan de oostzijde oversteken.
Gevoeligheidsanalyse variant 30 km/u
In het voorkeursalternatief is het uitgangspunt dat
de maximum snelheid van het wegverkeer 50 km/u
is. Gemeente Amsterdam overweegt echter om
een maximum snelheid van 30 km/u in te voeren in
de Kattenburgerstraat.
Het ontwerp van dit alternatief is (vooralsnog) niet
in detail in kaart gebracht. Wel is met behulp van
het verkeermodel VMA een inschatting gemaakt
van verkeerskundige effecten van deze maatregel.
In deze MKBA is middels een kwalitatieve
beschrijving op hoofdlijnen aangegeven wat
de effecten van deze maatregel zijn en hoe dit
zich vertaalt in de maatschappelijke kosten
en baten van een 30 km/u-alternatief in de
Kattenburgerstraat. Deze effecten zijn beschreven
in een gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 6.
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Samenhang met herinrichting
Oostertoegang
In de invulling van de transformatie van de
Kattenburgerstraat is rekening gehouden
met de beoogde invoering van eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang. Het eenrichtingsverkeer heeft namelijk tot gevolg
dat doorgaand verkeer van de Ruijterkade
richting IJtunnel/Valkenburgerstraat genoodzaakt wordt om via de Kattenburgerstraat te rijden. Dit gaat naar verwachting
gepaard met een stijging van ruim 20% van
het autoverkeer op de Kattenburgerstraat.

Voorkeursalternatief
Oostertoegang vervanging vijfde
spoorbrug
ProRail werkt vanaf 2023 aan de vervanging
van vier (van de vijf) spoorbruggen over de
Oostertoegang. Deze vier stalen spoorbruggen
worden vervangen omdat deze aan het einde
van hun levensduur zijn. Daarbij worden de
brugkolommen vervangen en verplaatst van
de kade van de Oostertoegang naar het water,
waardoor extra ruimte op het maaiveld ontstaat.
Deze geplande vervanging biedt de mogelijkheid
om gelijktijdig de vijfde (nieuwere) spoorbrug te
vervangen. Deze spoorbrug is nog niet aan het
einde van zijn levensduur, maar vervanging zou
de mogelijkheid bieden om ook de kolommen van
deze brug in het water te plaatsen.

Met deze beoogde investering wordt over de hele
lengte van de Oostertoegang 1,5 tot 2 meter extra
ruimte gecreëerd, en resulteert een hoogtewinst
van circa 0,2 meter. Bovendien leidt deze
investering in een uniforme vormgeving van de
Oostertoegang.

Samenhang met herinrichting
Oostertoegang
De vervanging van de vijfde spoorbrug
biedt ruimte om het fietspad en voetpad
in de Oostertoegang te verbreden. Desalniettemin blijft eenrichtingsverkeer nog
steeds noodzakelijk om het fietspad op
de ODE-brug volledig aan de oostzijde te
leggen en te verbreden naar 5 meter. Enkel
vervanging van de vijfde spoorbrug is onvoldoende om een twee-richtingen-fietspad
aan de oostzijde van de Oostertoegang aan
te leggen.

Figuur 12: Impressie vervanging vijfde spoorbrug
Oostertoegang, waarbij alle kolommen zich in het water
bevinden
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Kosten
en
baten

Kosten en baten
In dit hoofdstuk worden de
maatschappelijke kosten en baten
beschreven. Dit zijn de positieve
en negatieve effecten van het
projectalternatief, in vergelijking tot
de referentiesituatie. Daarbij wordt
gekeken naar alle maatschappelijke
effecten, zowel financiële als nietfinanciële effecten.
Investeringskosten
De investeringskosten zijn gebaseerd op ramingen
van begin augustus 2020. Nog niet al deze
ramingen zijn definitief. In de onderstaande
tabel zijn de geraamde investeringskosten
en de contante waarden per deelproject
en als totaal weergeven. In de ramingen
van de Kattenburgerstraat zijn, conform de
MKBA richtlijnen, alleen de projectspecifieke
risico-opslagen opgenomen. Voor de andere
deelprojecten kon deze correctie op risicoopslagen nog niet gemaakt worden, door het
ontbreken van uitgewerkte ramingen.

Daarbij zijn onderstaande investeringstermijnen
verondersteld:
• Oostertoegang fietsroute/1-richting 2022 t/m 2023;
• Herinrichting Prins Hendrikkade 2022 t/m 2023;

• Vernieuwing Kattenburgerstraat 2022 t/m 2025;
• Oostertoegang vijfde spoorbrug 2024 t/m 2028.

Kosten
(excl. btw)

Kosten
(incl. btw)

Contante
waarde

Oostertoegang fietsroute/1-richting

€ 7,0

€ 8,22

€ 7,7

Herinrichting Prins Hendrikkade

€ 35,0

€ 41,3

€ 38,7

Vernieuwing Kattenburgerstraat

€ 29,8

€ 35,3

€ 25,3

Oostertoegang vijfde spoorbrug

€ 16,1

€ 19,1

€ 15,3

€ 87,9

€ 103,92

€ 87,0

Deelproject

Totaal

Tabel 1: Investeringskosten per deelproject (in mln €, prijspeil 2020)

18 Projecten noordoostelijke binnenstad Analyse naar maatschappelijke kosten en baten

Kosten en baten
Beheer- en onderhoudskosten
Nieuwe infrastructuur brengt naast
investeringskosten ook beheer- onderhoudskosten
met zich mee. De berekening van deze beheer- en
onderhoudskosten is gebaseerd op onderstaande
uitgangspunten:
1. De beoogde herinrichtingen leiden niet tot
additionele beheer- en onderhoudskosten.
Met de herinrichtingen wordt immers
geen extra infrastructuur ten opzichte van de
referentiesituatie aangelegd.
2. Met de beoogde brug en tunnel voor langzaamverkeer bij de Kattenburgerstraat wordt
wel nieuwe infrastructuur aangelegd. Voor
deze kunstwerken is verondersteld dat het
investeringsbedrag € 25 miljoen bedraagt en
dat de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten
circa 3% van dit bedrag per jaar bedragen.

3. Voor de vervanging van de vijfde spoorbrug in
de Oostertoegang en voor de herinrichting
Prins Hendrikkade gelden besparingen
op beheer- en onderhoudskosten. Dit omdat
deze projecten reeds voorziene toekomstige
onderhoudskosten overbodig maken.
Uitgangspunten daarin zijn:
a. Door de vijfde spoorbrug nu te vervangen
is de volgende vervanging in circa 2130 nodig.
In de referentiesituatie moet de vijfde
spoorbrug in circa 2100 vervangen worden.
Het uitstellen van de vervangingsinvestering
wordt meegenomen.
b. Met de herinrichting van de Prins Hendrikkade is reeds voorzien noodzakelijk onderhoud niet
langer meer nodig. De kosten van dit
noodzakelijk onderhoud bedragen circa € 4
mln.
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De resulterende contante waarde van de beheeren onderhoudskosten is in onderstaande tabel
weergeven.

Contante waarde
Beheer- en onderhoudskosten
kunstwerken

€ 13,8

Besparingen beheer- en
onderhoudskosten

€ -4,3

Totaal

€ 9,5

Tabel 2: Beheer- en onderhoudskosten (in mln
€, prijspeil 2020)

Kosten en baten
Bereikbaarheidseffecten
Verkeerskundige berekeningen
De berekening van de bereikbaarheidseffecten is
gebaseerd op de uitgevoerde VISSIM-simulaties.
Dit omdat het VISSIM-model beter in staat is
dan het VMA om effecten van een verbeterde
verkeersafwikkeling bij kruispunten te berekenen.
In aanvulling op het VISSIM-model zijn enkele
additionele verkeerskundige analyses uitgevoerd in
samenwerking met de gemeente Amsterdam. Met
deze analyses zijn effecten bepaald die niet met
de VISSIM-simulaties geraamd konden worden.
Daarbij gaat het om de onderstaande analyses:
1. In de VISSIM-analyses ontbreken de
bereikbaarheidseffecten voor voetgangers. Om
deze effecten te schatten zijn:
a. De voetgangersintensiteiten bepaald op
basis van voetgangerstellingen bij de
Geldersekade en de shared space achter
Amsterdam CS. Deze zijn in eenzelfde
verhouding als de fietsintensiteiten verdeeld
over het studiegebied.
b. Het tijdseffect van voetgangers op de
kruisingen is gelijk verondersteld aan het
tijdseffect van fietsers in de VISSIMsimulaties.
2. Effecten op routewijzigingen van fietsers en
voetgangers ontbreken in VISSIM.
Routewijzigingen zijn wel aannemelijk, omdat
aantrekkelijke fiets- en voetgangersroutes
gerealiseerd worden. Het effect op

routewijzigingen is geschat op basis
van de evaluatie fietsstraat Sarphatistraat. Uit
deze evaluatie komt een intensiteitstoename
van circa 20% naar voren, als gevolg van de
realisatie van dat project4. In deze studie is een
vergelijkbare toename verondersteld, waarbij
ook hier de toename van fietsers en
voetgangers in het gebied afkomstig is van
andere routes uit de stad en niet van andere
modaliteiten.
3. Effecten op routewijzingen van autoverkeer
ontbreken in VISSIM. Een deel
van het autoverkeer moet echter
noodgedwongen omrijden als gevolg van de
eenrichtingsmaatregelen. Dit effect is geschat
op basis van verwachte wijzigingen in
routekeuzes. De veronderstelde nieuwe routes
als gevolg van de verkeerswijzigingen zijn:
a. MdR-tunnel - Piet Heinkade Kattenburgerstraat tot IJtunnel/Foeliestraat
b. Geldersekade rechtsaf - PH-kade Kattenburgerstraat - Piet-Heinkade tot MdR
tunnel
c. Geldersekade rechtsaf - PH-kade Kattenburgerstraat tot Piet Heinkade
d. Oosterdokstraat rechtsaf - Piet Heinkade Kattenburgerstraat tot IJtunnel/Foeliestraat
4. Effecten op kruispunt Kattenburgerstraat/
Piet Heinkade. Deze kruising ontbrak in de
oorspronkelijke VISSIM-analyses, maar is door
mobiliteitsexperts van de gemeente
Amsterdam aanvullend ingeschat. Voor
het voorkeursalternatief is uitgegaan van het

4 De intensiteitstoename van 20% betreft geen modal shift, maar een
andere routekeuze van fiets- en voetgangers.
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infrastructuurnetwerk van 2018. Er zijn dus geen
autonome maatregelen op de infrastructuur
tot 2030 verondersteld. In de parameters is wel
uitgegaan van een autonome ontwikkeling in
het aantal inwoners en arbeidsplaatsen. De
overige beleidsinstellingen en parameters
(zoals autobezit, inkomen of parkeertarieven)
zijn conform 2018.
Verkeerskundige effecten
Onderstaande tabel geeft het aantal
verplaatsingen in de referentiesituatie en in het
voorkeursalternatief, uitgesplitst naar modaliteit.
Daarnaast toont de figuur ook de effecten op
belangrijke kruispunten.
Modaliteiten

Verplaatsingen referentie

Verplaatsingen
vk. alternatief

Reistijdwinst
(in uren)

Voetganger

17.200

19.200

18

Fiets

6.500

7.300

6

OV
Auto

1.090

1.090

4

24.700

24.700

62

Tabel 3: Aantal verplaatsingen studiegebied avondspits
2030 per modaliteit

Bij zowel voetgangers als fietsers is in het
voorkeursalternatief een toename in het
aantal verplaatsingen te zien. Deze toename
betreft een routewijziging ten opzichte van de
referentiesituatie. Door de diverse maatregelen
worden aantrekkelijke fiets- en voetgangersroutes
gerealiseerd, met reistijdwinsten door een betere
doorstroming op de kruispunten.

Kosten en baten
Deze verbeterde doorstroming is het resultaat
van aanpassingen in de verkeerscirculatie
(zoals het instellen van eenrichtingverkeer in de
Oostertoegang en een verplichte rechtsafbeweging
voor autoverkeer vanaf de Geldersekade) en van de
reconstructie van diverse kruisingen (met langere
en/of extra opstelstroken). Ook de realisatie van
twee-richtingen-fietspaden zorgt dat fietsers op
diverse routes minder vaak hoeven over te steken,
waardoor de wachttijd voor autoverkeer afneemt.
Een deel van deze tijdswinst wordt teniet gedaan
doordat autoverkeer noodgedwongen moet
omrijden als gevolg van de verkeerswijzingen,
deels is dit omrijden binnen het studiegebied en
deels erbuiten.

Kanttekening

Figuur 13: Effecten op specifieke kruispunten

De routes in het studiegebied trekken fiets- en
voetgangersverkeer van buiten het studiegebied.
Door deze wijzingen in routekeuzes ontstaat een
andere spreiding van fietsers en voetgangers.
Hierdoor worden fietsroutes en voetpaden buiten
het studiegebied ontlast.
Voor het OV verwacht het VMA evenveel
verplaatsingen in het voorkeursalternatief. Er is
geen sprake van een wijziging van het aantal OVverbindingen of van andere OV-routes ten opzichte
van de referentiesituatie.

Wel is sprake van een verbeterde halteligging en
een verbeterde doorstroming op de kruispunten en
de vrije busbaan op de Prins Hendrikkade, wat leidt
tot reistijdwinsten.
Tenslotte is het aantal autoverplaatsingen
in het voorkeursalternatief gelijk aan het
aantal verplaatsingen in de referentiesituatie.
Het autoverkeer heeft reistijdwinst door een
verbetering in de doorstroming op de kruispunten.
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Belangrijke kanttekening bij de reistijd
effecten is de toedeling van tijdwinst op de
kruisingen aan de modaliteiten. De instelling
van de VRI’s bepaalt de mate waarin de totale
tijdswinst op de kruisingen wordt verdeeld over
de modaliteiten. Het zijn immers de VRI’s die de
‘groentijd’ aangeven voor de verschillende modaliteiten. De instelling van de VRI’s moet voldoen
aan beleid en/of regelgeving met normen voor de
opbouw van wachtrijen bij kruisingen en bijvoorbeeld bij de IJtunnel.

Kosten en baten
Monetarisering
De verkeerskundige uitkomsten zijn middels
algemene kengetallen opgehoogd naar jaartotalen,
rekening houdend met:
• De gemiddelde bezetting voor OV en auto;
• Het verschil in intensiteit tussen de avondspits
en een etmaal;
• Het verschil in mobiliteitsgedrag in het weekend
ten opzichte van werkdagen.
Modaliteiten

Contante waarde

Voetganger

€ 9,8

Fiets

€ 3,5

OV

€ 6,3

Auto

€ 39,3

Totaal

€ 58,9

Tabel 4: Contante waarde reistijdeffecten, uitgesplitst
per modaliteit (in mln €)

Vervolgens zijn de uitkomsten conform richtlijnen
vertaald naar de zichtperiode van de MKBA
(100 jaar), waarin rekening is gehouden met de
verwachte groei in reizigers.
De resulterende reistijdwinsten over de gehele
zichtperiode van de MKBA zijn middels kengetallen
gemonetariseerd. Daarbij is de monetaire waarde
van de reistijdwinsten voor fietsers en voetgangers
gelijk aan die van de auto verondersteld. Dit omdat
een officieel kengetal ontbreekt5. De reistijdwinst
nieuwe verplaatsingen is conform de rule of half6
gewaardeerd.

Ruimtelijke kwaliteit
Door de verschillende deelprojecten krijgt de
kwaliteit van de openbare ruimte een impuls. Asfalt
maakt plaats voor fiets- en voetgangersruimte,
groen en cultuur. De hoogwaardige vormgeving
biedt voetgangers en fietsers in grotere mate de
mogelijkheid het gebied te beleven. Dit geldt in het
bijzonder voor de historisch culturele havensfeer bij
de Prins Hendrikkade en de sociale veiligheid in de
Oostertoegang.
Het kwantificeren van de maatschappelijkeconomische effecten van ruimtelijke kwaliteit is
complex, omdat er geen universele kengetallen
zijn. De toegevoegde waarde van ruimtelijke
kwaliteit verschilt immers per casus.
Bovendien is het risico op overlap met andere
effecten groot. Om de ruimtelijke kwaliteit te
monetariseren, is uitgegaan van de Hedonic
Pricing methode, waarbij een bandbreedte in de
uitkomsten is toegepast.
Voor de monetarisering van de ruimtelijke
kwaliteitseffecten middels de Hedonic Pricing
methode zijn kengetallen geraadpleegd (zie tabel
5).

5 De reistijdwaardering van fietsers en voetgangers is middels deskresearch (indicatief) geverifieerd. Hiervoor zijn de bronnen Waarderingskengetallen
MKBA Fiets (Decisio, 2017) en Ex-ante appraisal of cycling policies (Ruffino et al., 2016) geraadpleegd.
6 De rule of half houdt in dat de baten van een nieuwe gebruiker gemiddeld genomen voor de helft gewaardeerd moeten worden in vergelijking met
iemand die in de referentiesituatie al gebruik maakt van de infrastructuur.
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Deze bandbreedte aan kengetallen is toegepast op
de gemiddelde WOZ-waarden in het projectgebied.
Daarbij zijn de kengetallen met circa 50%
afgeschaald, omdat de noordoostelijke binnenstad
van Amsterdam ruimtelijk al zeer aantrekkelijk is.
Zo is er al veel cultuur, water en groen, en is een
deel van de looproutes al van goede kwaliteit.
De resulterende bandbreedte van de contante
waarde van ruimtelijk kwaliteit is in onderstaande
tabel weergeven.

Ruimtelijke
kwaliteit

Hoog

Laag

€ 18 mln

€ 9 mln

Tabel 6: Ruimtelijke kwaliteit (in mln € contante waarde)

Kosten en baten

Hedonic Pricing methode
Om een monetaire waarde aan goederen of diensten toe
te kennen wordt in de economie vaak gebruik gemaakt
van de Willingness To Pay: de betalingsbereidheid van
consumenten voor een goed of een dienst.

Met de Hedonic Pricing methode wordt het verschil in
huizenprijzen voor omgevingsfactoren gedestilleerd.
Deze methode geeft informatie over de betalingsbereidheid van consumenten voor een marginale

verbetering van omgevingsfactoren van een
woning, zoals de ruimtelijke kwaliteit.

Kengetal
waardestijging

Bron

Uitzicht op park/waterplas

8%

Min. LNV (2006-N18) WUR (1997)

Nabijheid park/waterplas

6%

Witteveen & Bos (2012a) Min LNV (2006-N18) WUR (1997)

Verbetering kwaliteit openbaar groen

7%

CROW (2012)

Park dichtbij

6%

Luttik. 2000

Uitzicht op park

8%

Luttik. 2000

Halvering verkeer

1,4%

Ossokina & Vereij, 2015

Categorie

Tabel 5: overzicht kengetallen op stijging waarde van woningen
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Kosten en baten
Comfort
Door de beoogde deelprojecten worden
aantrekkelijke fiets- en voetgangersroutes
gerealiseerd. Bestaande en nieuwe gebruikers
profiteren van deze comfortabele routes. Tevens
profiteren fietsers en voetgangers buiten het
studiegebied, doordat de fietsroutes en voetpaden
daar worden ontlast.

Daarnaast geeft de vervanging van de vijfde
spoorbrug meer breedte. Dit biedt de gewenste
flexibiliteit om in de toekomst – indien nodig –
twee rijstroken voor autoverkeer aan te leggen.
Bovendien biedt dit de mogelijkheid om (tijdelijk)
tweerichtingsverkeer in de Oostertoegang te
faciliteren, bijvoorbeeld bij werkzaamheden7.

Deze comforteffecten zijn in onderstaande tabel
kwalitatief gewaardeerd, omdat zij gedeeltelijk
overlappen met de ruimtelijke kwaliteitseffecten en
de externe effecten.

Bouwhinder

Score
Comfort

+

Tabel 7: Comfort (kwalitatief)

Robuustheid / flexibiliteit
De vervanging van de vijfde spoorbrug in
de Oostertoegang heeft robuustheids- en
flexibiliteitsbaten.
De vervanging van de vijfde spoorbrug leidt
tot meer hoogte. Hierdoor kan de huidige
generatie elektrische bussen de Oostertoegang
als calamiteitenroute in noordwaartse richting
gebruiken.

Logischerwijs gaat de realisatie van infrastructurele
maatregelen gepaard met enige hinder.
Tegelijkertijd heeft de gemeente de verplichting
om stad bereikbaar te houden en neemt zij
maatregelen om eventuele andere hinder door
werkzaamheden (zoals geluid) te beperken/
mitigeren.
Ook wordt getracht werkzaamheden slim te
faseren en slim te combineren. Hierdoor wordt
bouwhinder per saldo beperkt. Bijvoorbeeld door
werkzaamheden voor de herinrichting en de
vervanging van de riolering van de Foeliestraat te
combineren (werk met werk) met de herinrichting
van de Prins Hendrikkade.
Deze hinder is in onderstaande tabel kwalitatief
gewaardeerd.

Score
Bouwhinder
Tabel 9: Bouwhinder (kwalitatief)

Externe effecten
De beoogde deelprojecten hebben consequenties
voor de (verdeling van) uitstoot van emissies, geluid
en op de verkeersveiligheid.
CO2-uitstoot
Het netto-effect op CO2-uitstoot is afhankelijk van
het aantal verreden kilometers met auto en OV en
doorstroming hiervan. Voor OV is dit effect nihil.
Voor de auto geldt een betere doorstroming, wat
de uitstoot reduceert. Er is echter ook sprake van
een omrijd effect. Doordat de netwerkeffecten op
voertuigkilometers van de auto onbekend zijn, kan
niet exact bepaald worden wat het netto-effect
op CO2-uitstoot is. Naar verwachting is dit effect
beperkt positief tot neutraal.
Score
CO2-uitstoot
Tabel 10: CO2-uitstoot (kwalitatief)

7 Let wel, bij (tijdelijk) tweerichtingsverkeer in de Oostertoegang
ontstaan de knelpunten voor de fiets op deze route opnieuw.
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-

0/+

Kosten en baten
Klimaatbestendigheid
Met de beoogde projecten wordt meer
groen aan de noordoostelijke binnenstad van
Amsterdam toegevoegd. Daarnaast worden de
groeiomstandigheden van bomen verbeterd.
De effecten van deze maatregelen op
klimaatbestendigheid zijn noemenswaardig, maar
naar verwachting beperkt. Dit omdat er (relatief
gezien) een beperkte hoeveelheid extra groen
gerealiseerd wordt.
Score
Klimaatbestendigheid

0/+

Daarnaast worden maatregelen genomen om
de luchtkwaliteit bij de gevel te verbeteren door
de afstand tussen de emissiebron (de rijbaan) en
de woningen te vergroten. Voor 2030 geldt dat
de absolute concentraties lager zijn, doordat het
wegverkeer dan verder verschoond is

Tegelijkertijd resulteert de herinrichting van de
Kattenburgerstraat in een geluidsafname, omdat
de weg met zeven meter verschoven wordt in
westelijke richting, weg van de gevels. Daar komt
bij dat er investeringen in stiller asfalt voorzien zijn,
die de geluidsemissies verder terugbrengen.

Buiten het studiegebied treedt een (lichte)
verslechtering van de luchtkwaliteit op, doordat
auto’s als gevolg van de autoluwe maatregelen
besluiten om te rijden.

Per saldo treedt daarmee een (lichte) afname
van geluidsemissies binnen het studiegebied op.
Tegenover deze afname staat een (lichte) toename
in geluidsemissies buiten het studiegebied,
doordat auto’s als gevolg van de autoluwe
maatregelen besluiten om te rijden.

Per saldo zijn deze (lichte) verbeteringen en
verslechteringen ongeveer aan elkaar gelijk.

Tabel 11: Klimaatbestendigheid (kwalitatief)

Luchtkwaliteit
De verkeersmaatregelen bij de Oostertoegang
resulteren in een afname van het autoverkeer
bij de Oostertoegang en de Prins Hendrikkade
en in een toename van het autoverkeer op de
Kattenburgerstraat (19%) en de Piet Heinkade (13%).
Hierdoor treedt een verbetering van de
luchtkwaliteit van de Oostertoegang en de Prins
Hendrikkade op. De luchtkwaliteit verslechtert
op de Kattenburgerstraat en de Piet Heinkade.
Deze verslechtering is echter binnen de norm
van luchtkwaliteitseisen. TNO heeft bepaald dat
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 20208.

Score
Luchtkwaliteit

Gelet op de mitigerende maatregelen treedt in
totaal een (lichte) verbetering ten opzichte van de
referentiesituatie op.

0
Score

Tabel 12: Luchtkwaliteit (kwalitatief)

Geluid
Als gevolg van de verkeersmaatregelen bij de
Oostertoegang neemt het autoverkeer bij de
Oostertoegang en de Prins Hendrikkade af.
Daarentegen ontstaat een toename van het
autoverkeer op de Kattenburgerstraat.
TNO heeft bepaald dat deze 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.

8

Bron: Impact op luchtkwaliteit en geluidemissies ten gevolge

circulatiemaatregelen in het gebied “Hazelnoot” (4 augustus 2020)
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Geluid
Tabel 13: Geluid (kwalitatief)

0/+

Kosten en baten
Verkeersveiligheid
De huidige vormgeving van de wegen strookt
niet overal met de huidige inzichten over
verkeersveiligheid. In onderstaande paragrafen zijn
de verschillende verkeersveiligheidseffecten per
deelproject uitgelicht. Deze uitsplitsing is gedaan,
omdat de verkeersveiligheidseffecten van de
beoogde projecten meerledig zijn.
Oostertoegang fietsroute/eenrichtingsverkeer
In de Oostertoegang is momenteel te weinig
ruimte voor langzaam verkeer en zijn de
kruispunten relatief verkeersonveilig8. Dit geldt
in het bijzonder tussen de Oostertoegang en
de ODE-brug, waar fietsers de autoweg en de
voetgangersroute CS-Oosterdok kruisen. De
wachttijden en de grote stromen fietsers en
voetgangers die elkaar op deze bajonetoversteek
kruisen, leiden tot een onoverzichtelijke en
verkeersonveilige situatie.
Het kruispunt van de ODE-brug met de Prins
Hendrikkade/ Geldersekade wordt daarnaast
als onveilig gezien. Met de verplaatsing van de
aanlanding van het IJpleinveer wordt dit naar
verwachting erger.
Door de invoering van eenrichtingsverkeer in
de Oostertoegang kunnen deze problemen
verholpen worden. Eenrichtingsverkeer biedt de
ruimte om het fietspad op de ODE-brug volledig
aan de oostzijde te leggen. Hierdoor kan het
fietspad breder worden gedimensioneerd en is
de lastige ‘bajonet-oversteek’ niet meer nodig.

Voetgangers en fietsers kunnen zonder oversteek
de Oosterdokskade en de Ruyterkade bereiken.
Bovendien heeft de Oostertoegang een grotere
capaciteit om de fietsers van/naar het IJpleinveer
veilig te verwerken.
Daarnaast wordt het door invoering van
eenrichtingsverkeer en het verleggen van het
fietspad mogelijk om op de kruising Prins
Hendrikkade/ Geldersekade direct een oversteek
naar de oostzijde te maken. De kruising wordt in
combinatie met een verplichte rechtsaf beweging
vanaf de Geldersekade beter regelbaar en fietsers
krijgen langer groen.
Herinrichting Prins Hendrikkade
De huidige inrichting van de Prins
Hendrikkade is in een aantal aspecten vanuit
veiligheidsperspectief onwenselijk. Zo zijn de
fiets- en voetpaden te smal, zijn de rijstroken en
opstelvakken voor het autoverkeer op sommige
punten erg smal en laat de oversteekbaarheid van
de Prins Hendrikkade te wensen over.
Deze problemen gelden in het bijzonder voor de
ventwegen. De plekken waar het autoverkeer
de ventwegen op- en af kan rijden, zijn over het
algemeen onoverzichtelijk en onlogisch. Fietsers
worden gemakkelijk over het hoofd gezien door
afslaande auto’s of gehinderd door laad- en
losverkeer.
Daarnaast doen zich op de fietsoversteek bij de
IJtunnel verkeersveiligheidsknelpunten voor. Deze

8 Momenteel melden fietsers en voetgangers veel conflicten op deze
route. Zie bijvoorbeeld Monitor fiets 2018
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knelpunten ontstaan door de onoverzichtelijkheid
van de vele rijrichtingen. Vanuit de IJtunnel gaan
twee rijstroken (waarvan één busbaan) rechtsaf en
twee rijstroken linksaf.
Om deze problemen te verhelpen, worden de
ventwegen op de Prins Hendrikkade opgeheven.
Dit biedt namelijk de mogelijkheid om een veilige,
comfortabele en consistente fietsroute op de Prins
Hendrikkade te realiseren. In de plaats van de
ventwegen komt een twee-richtingen-fietspad aan
de zuidzijde van de weg.
Met deze ingrepen krijgen fietsers en
voetgangers meer ruimte. Daarnaast verbetert
de oversteekbaarheid van de Prins Hendrikkade
doordat het aantal rijkstroken verminderd wordt
en er steunpunten in het wegprofiel gecreëerd
worden.
De verkeerveiligheidsproblemen van de ventwegen
en de fietsoversteek bij de IJtunnel worden met
deze ingrepen ook verholpen. De ventwegen
worden immers opgeheven, en de fietsoversteek
bij de IJtunnel verdwijnt doordat het fietspad
naar de zuidzijde van de Prins Hendrikkade wordt
verplaatst.

Kosten en baten
Vernieuwing Kattenburgerstraat
Op de kruising Kattenburgerstraat / Piet Heinkade
is er sprake van een onveilige kruising9. Deze
onveiligheid zit hem met name in het feit dat
auto’s en fietsers vanuit de Kattenburgerstraat
gelijktijdig groen krijgen. Daarnaast is er voor
fietsers en voetgangers vooral bij de Mariniersbrug
en in de spooronderdoorgang weinig ruimte.

Waardering verkeersveiligheid
Bovenstaande veiligheidseffecten zijn kwalitatief
gewaardeerd. Dit omdat beperkt zicht is op de
kwantitatieve effecten op ongevallen.

Bij de Mariniersbrug en de spooronderdoorgang
op de Kattenburgerstraat worden een nieuwe
brug en tunnel gerealiseerd. Hiermee wordt
het langzaam verkeer en autoverkeer fysiek
gescheiden. Door de realisatie van de fietstunnel is
ruimte voor een extra opstelvak. Hierdoor verbetert
de verkeersdoorstroming en wordt voorkomen dat
fietsers en rechtsafslaand autoverkeer gelijktijdig
groen licht krijgen.

Tabel 14: Verkeerveiligheid (kwalitatief)

Deelproject
Verkeersveiligheid

Score
++

Om toch een beeld te krijgen van de monetaire
effecten van veiligheidseffecten zijn in de
tekstbox hiernaast de monetaire waarden van
verkeersdoden en -gewonden opgenomen.

9 In de periode 2016-2018 vonden hier vier ongevallen plaats met letsel
of dodelijke afloop (Blackspots 2019, gemeente Amsterdam).

27 Projecten noordoostelijke binnenstad Analyse naar maatschappelijke kosten en baten

Monetarisering verkeersveiligheid
Mensenlevens in geld uitdrukken is een gevoelig
onderwerp. Voor beleidsdoeleinden heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kengetallen vastgesteld om verkeersdoden en -gewonden te monetariseren.
• Kosten per verkeersdode circa € 2,8
miljoen;
• Kosten per ernstig verkeersgewonde circa
€ 0,3 miljoen;
• Kosten per licht verkeersgewonden circa
€ 0,01 miljoen.
Bron: SWOV (2020).Kosten van verkeersongevallen
Indien de deelprojecten leiden tot een
significante afname van het aantal ongevallen, kan
de waardering hiervan substantieel zijn.

Uitkomsten
MKBA

Uitkomsten MKBA
In dit hoofdstuk presenteren we
uitkomsten van de analyse. De
effecten zijn weergeven in de contante
waarde over de zichtperiode en zijn
dus geen jaarlijkse effecten. Voor een
toelichting hierop verwijzen we naar
hoofdstuk 2. De effecten die niet in
geld gedrukt zijn, maar kwalitatief zijn
opgenomen, worden meegenomen bij
het trekken van conclusies.
De maatschappelijke kosten en baten zijn min
of meer met elkaar in evenwicht, ook al zijn de
gekwantificeerde baten lager. De kwalitatieve
effecten werken echter overwegend positief door.
De verschillende deelprojecten vragen
investeringskosten. Voor de nieuwe kunstwerken
zijn extra beheer- en onderhoudskosten nodig. Hier
tegenover staat dat er sprake is van reistijdwinsten
voor het verkeer en een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. Deze kwantitatieve effecten
wegen niet op tegen de kosten.
Naast deze kwantitatieve effecten is er echter
een aantal kwalitatieve effecten. Zo zorgen de
deelprojecten voor meer comfort voor de fietsers
en voetgangers, zowel in het studiegebied, maar
ook op drukke routes waar vandaan fietsers
verschuiven. De vervanging van de spoorbrug
biedt extra flexibiliteit voor de weginrichting in
de komende jaren. Misschien wel het grootste

effect is echter dat op de verkeersveiligheid. De
maatregelen zorgen dat kruisingen overzichtelijker
zijn, langzaam verkeer beter gescheiden wordt
van autoverkeer en dat er meer ruimte is voor
langzaam verkeer.

de Prins Hendrikkade, maar verslechtert op de
Piet Heinkade en Kattenburgerstraat. Op deze
laatste worden extra maatregelen voorzien om de
effecten van de toename van het autoverkeer te
verminderen. Zo wordt de weg verschoven van de
gevels en wordt stiller asfalt gebruikt.

Hier staat tegenover dat de uitstoot van emissies
en geluid en de luchtkwaliteit verbetert op
Uitkomsten MKBA projecten NO binnenstad (CW, in miljoenen)
Directe effecten
Investeringskosten

€- 87

Beheer- en onderhoudskosten

€- 10

Bereikbaarheidseffecten

€ 59

Ruimtelijke kwaliteit

€ 13

Comfort

+

Robuustheid- en toekomstvastheid

+

Bouwhinder

-

Externe effecten
CO₂-uitstoot

0/+

Klimaatbestendigheid

0

Luchtkwaliteit

0

Geluid

0/+

Verkeersveiligheid

++

Totale kosten

€ - 97

Totale baten

€ 72

Netto contante waarde(saldo)

€ - 27

Baten/kosten verhouding

0,7

Kwalitatieve effecten (*)

+/++

(*) De sommatie van kwalitatieve effecten is een indicatieve inschatting. De effecten op verkeersveiligheid, toekomstbestendigheid
en comfort zijn positief, de overige effecten min of meer neutraal en de bouwhinder negatief.
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Uitkomsten MKBA
Gevoeligheidsanalyse 30 km/u Kattenburgerstraat
Zoals eerder vermeld in deze rapportage,
overweegt de gemeente de de maximaal
toegestane snelheid in de Kattenburgerstraat te
beperken tot 30km/u. Deze wens is naar voren
gebracht in de gemeenteraad en door bewoners
van de Kattenburgerstraat.
Met behulp van het VMA is een inschatting
gemaakt van verkeerseffecten van deze verlaging
van de snelheidslimiet in de Kattenburgerstraat.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het gaat om
een globale raming van effecten, omdat het VMA
alleen in staat is een ruwe indicatie te geven van
het effect van een dergelijke snelheidsaanpassing.
Daarnaast is de analyse van voorgestelde
maatregelen met VMA uitgevoerd voor de huidige
situatie (2018). De effecten van de maatregelen zijn
vergeleken bij een maximale toegestane snelheid
van 50 km/u en 30 km/u in de Kattenburgerstraat
voor de huidige situatie en niet voor de
referentiesituatie in 2030, zoals bij de raming van
effecten in de MKBA is gebeurd.

Ondanks deze beperkingen geeft de VMA analyse
een goed beeld van de aard en richting van
effecten die zich voordoen bij een verlanging van
de snelheidlimiet in de Kattenburgerstraat. De
analyse laat zien dat het verlagen van de maximum
toegestane snelheid leidt tot een afname van
autoverkeer in deze straat. Naar verwachting zal
veel doorgaand verkeer uitwijken naar routes
buiten het plangebied, bijvoorbeed naar de ring
A10. Binnen het plangebied is met name op de Piet
Heinkade een toename van verkeer te verwachten
en, in mindere mate, op de Prins Hendrikkade.
Voor de Kattenburgerstraat heeft de afname van
verkeer positieve effecten; verkeersemissies en
geluidsbelasting nemen af, het straatbeeld wordt
minder druk en de verkeersveiligheid neemt
toe. Tegelijkertijd zorgt de toename van verkeer
op de routes waar het verkeer naar uitwijkt voor
tegenovergestelde effecten op die locaties.
In de onderstaande tabel wordt per aspect
aangegeven wat het effect is van invoering van 30
km/u in de Kattenburgerstraat op de uitkomst van
de MKBA.
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De tabel weerspiegelt de verwachting dat de
maatregel vooral positieve effecten zal hebben in
de Kattenbruggerstraat op de ruimtelijke kwaliteit,
comfort en externe effecten en alleen een zeer
beperkt negatief effect op reistijd te verwachten
is. Echter, een MKBA beschouwt altijd de effecten
voor de bredere omgeving van een maatregel.
Omdat verkeer uitwijkt naar andere straten kunnen
de voordelen die bij de Kattenbruggerstraat
optreden in de MKBA wegvallen tegen nadelen die
in andere straten optreden.

Uitkomsten MKBA

30 km/uur op Kattenburgerstraat

Directe effecten
Investeringskosten

Weinig verschil. Kleine aanpassingen in het wegprofiel leiden nauwelijks tot extra kosten. Mogelijk is investeren in stiller asfalt, en
een hogere investering vraagt, niet nodig.

Beheer- en onderhoudskosten

Bereikbaarheidseffecten

Ruimtelijke kwaliteit

Comfort

Weinig verschil.
Beperkt negatief effect, doordat reistijdverlies optreedt voor verkeer in de Kattenburgerstraat door lagere toegestane snelheid en
voor verkeer dat uitwijkt naar andere routes. Deze routes worden drukker, wat een negatief effect heeft op de doorstroming aldaar.
Voor kruisend verkeer op de Kattenburgerstraat kan een licht positief effect ontstaan, op routes waar het drukker wordt ontstaat een
omgekeerd negatief effect.
Neutraal. Het straatbeeld in de Kattenburgerstraat wordt rustiger, tegelijkertijd worden routes waar verkeer naar uitwijkt drukker.
Neutraal. Er is een lichte toename van comfort in de Kattenburgerstraat. Doordat er al een goede scheiding van fiets en auto wordt
aangebracht heeft de snelheidsverlaging auto weinig effect op comfort. Een verschuiving van de snorfiets naar rijbaan bij 30 km/
uur verhoogt wel het comfort van fietsers in de Kattenburgerstraat. Doordat andere routes drukker worden, vermindert het comfort
aldaar.

Robuustheid- en toekomstvastheid

Geen verschil

Bouwhinder

Geen verschil

Externe effecten
CO₂-uitstoot

Neutraal. In theorie verspreidt een auto met 50 kilometer minder uitlaatgassen dan met 30 kilometer per uur, maar dat geldt alleen
bij een constante snelheid. Hoewel verkeer in de Katenburgerstraat afneemt, neemt het elders in stad toe waarbij verkeer ook langere routes neemt.

Klimaatbestendigheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid

Geen verschil
Neutraal. De afname van verkeer in de Kattenburgerstraat heeft daar een positief effect op de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd neemt
verkeer elders in de stad toe
Neutraal. Lagere snelheid en een afname van autoverkeer in de Kattenburgerstraat zorgen voor een afname van geluidsemissie. Dit
is een lokaal effect, elders in de stad komt meer verkeer
De lagere snelheid van 30 km/uur verbetert de veiligheid. Bij 30 verschuift ook de snorfiets naar de rijbaan, wat een positief effect
heeft op verkeersveiligheid. Elders in de stad worden routes drukker, wat een negatief effect kan hebben op de verkeersveiligheid
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