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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Amsterdam Noord verandert, er vindt stedelijke verdichting plaats en bedrijventer-
reinen worden er getransformeerd tot nieuwe woongebieden. Hierdoor groeit het 
aantal inwoners en ook het verkeer. Ook in het Hamerkwartier vindt een dergelijke 
transformatie plaats van extensief bedrijventerrein naar een gemengde hoog-
stedelijke wijk. Dit proces is spontaan op gang gekomen rond de eeuwwisseling. 
De gemeente Amsterdam geeft hier sturing aan door versnelde planvorming – 
daar waar woningbouw voorzien was vanaf 2030 in de Structuurvisie 2040 wordt 
dit nu mee aangevangen in het kader van Koers 2025. De transformatie is de af-
gelopen jaren al op gang gekomen met bij voorbeeld restaurant de Goudfazant, 
Kromhouthal en Jumbo Foodmarkt.  
 
Belangrijk uitgangspunt voor het Hamerkwartier is verdichting door woningbouw 
waarbij de bedrijvigheid blijft – en een belangrijk aandeel in het bouwvolume krijgt 
van ca. een derde deel. Door de eigendomsverhoudingen – een beperkt aantal 
grote spelers en vele kleine – het feit dat de gemeente geen gronden gaat ver-
werven en de verschillen in (economische) belangen van de eigenaren is niet dui-
delijk of en wanneer het gehele (maximale) bouwprogramma gerealiseerd wordt. 
Studies hebben aangetoond dat er maximaal 6700 woningen gerealiseerd kunnen 
worden. De transformatie houdt voor een belangrijk deel rekening met de be-
staande stedenbouwkundige structuren van het gebied dit enerzijds vanuit finan-
cieel economische haalbaarheid anderzijds vanuit cultuurhistorisch perspectief. 
Dit geeft ook beperkingen in de oplossingsruimte in de verkeersinfrastructuur. 
 

 
Figuur 1: plangebied Hamerkwartier en Meeuwenlaanrotonde. 

 
Rotonde 
Binnen het projectgebied ligt de rotonde Meeuwenlaan-J. van Hasseltweg die een 
belangrijke schakel is van de ontsluiting en bereikbaarheid van het Hamerkwar-
tier. In de huidige situatie, zonder de realisatie van het bouwprogramma in het 

Hamerkwartier 

Meeuwenlaanrotonde 
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Hamerkwartier, voldoet de rotonde al niet aan de capaciteitsvraag. Bovendien 
draagt het langzaam verkeer, dat voorrang heeft op de rotonde, bij aan extra ca-
paciteitsverlies. Uit de Netwerkstudie Auto (directie V&OR) uit 2017 en het onder-
zoek verricht door Goudappel Coffeng (2019) naar de doorstroming van de 
Meeuwenlaanrotonde komt naar voren dat deze, naast de aansluitingen op de 
A10 en de Van Hasseltknoop, een knelpunt gaat vormen. Verder blijkt dat het 
ombouwen tot een VRI-kruispunt de oplossing is die soelaas voor de doorstro-
ming biedt. Tevens is deze rotonde een blackspot geweest en een VRI-kruispunt 
zal de verkeersveiligheid niet verslechteren. 
 
 

1.2  Doel 

Om het Hamerkwartier en omliggende buurten bereikbaar het houden, de door-
stroming op het kruispunt Meeuwenlaan-J. Van Hasseltweg te verbeteren voor nu 
en in de toekomst. 
De NvU heeft de volgende doelen: 
• Formuleren van de uitgangspunten voor het realiseren van een kruising op 

de Meeuwenlaan tot een geregeld kruispunt auto en het stimuleren van de 
kwaliteit van de openbare ruimte.  

• De inrichtingseisen bestuurlijk vaststellen. 
• Een kader geven voor de kostenraming; 
• Een toetsingskader maken voor het ontwerp. 

 
 

1.3  Aanpak 

Om te komen tot de NvU wordt een aantal stappen doorlopen. Allereerst vindt in 
hoofdstuk 2 een analyse plaats van de huidige situatie, de knelpunten en de wen-
sen. Uit een projectgroep-bijeenkomst met de verschillende betrokkenen zoals 
Verkeer en Openbare Ruimte (afdelingen Beheer/Assets Hoofdnetten, Verkeerst-
actiek) en de Vervoersregio Amsterdam, bestaande onderzoeken en het onder-
zoeken van de huidige situatie op diverse gebieden zijn deze knelpunten en wen-
sen naar voren komen. Tijdens de schouw, waar omwonenden, bedrijven en in-
stellingen uit de omgeving hun (ervaren) problemen, risico’s, ideeën en wensen 
ten aanzien van de rotonde en omgeving - het projectgebied - hebben meegege-
ven aan het project, is de buurt geraadpleegd. 
 
Door middel van een ontwerpverkenning wordt gekeken of aan alle wensen tege-
moet gekomen kan worden en of eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. 
De consequenties van de verschillende wensen worden hierbij in beeld gebracht. 
Als blijkt dat niet alle wensen te realiseren zijn, wordt een afweging en keuze ge-
maakt uit de verschillende mogelijkheden. Deze keuze resulteert in een voor-
keursvariant en de bijbehorende uitgangspunten en randvoorwaarden voor de re-
constructie.   
 
Globale planning Meeuwenlaan-kruising: 

• Vaststelling VO eind 2019 en DO 2020 
• Inspraak en bestuurlijke vaststelling NvU en VO Q4 2019 / Q1 2020 
• Voorbereiding / engineering 2020 
• Aanbesteding 2020 
• Uitvoering 2021 
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• Oplevering 2022 
 
 

1.4  Samenhang andere projecten 

In de nabije omgeving van de Meeuwenlaanrotonde spelen diverse projecten. 
Hieronder worden deze plannen kort besproken. 
 
Transformatie Hamerkwartier 
Het Hamerkwartier ondergaat bij de transformatie geen grootschalige herverkave-
lingen, het aanwezige stratenpatroon blijft intact. Uitzondering hierop vormen de 
grote private kavels aan het IJ. Daar wordt de belangrijkste publieke ruimte toege-
voegd met betekenis voor heel Amsterdam: een 50 m breed oeverpark aan het IJ. 
Samen met de drie Havenkommen wordt deze kade een volgende schakel in een 
toegankelijke noordelijke IJ-oever. Door deze nieuwe route aan het IJ haakt het 
Hamerkwartier straks beter aan op het recreatieve netwerk van de stad.  
Net zo belangrijk als nieuwe stedelijke verbindingen zijn verbindingen met de di-
recte omgeving. Bijvoorbeeld naar het W.H. Vliegenbos of looproutes van en naar 
de metro, of langs buurtpleinen door de omliggende wijken IJplein- en Vogelbuurt. 
Dit lokale netwerk voegt ontbrekende schakels toe.  
 
GVB Lijn 34 
Buslijn 34 keert nu nog op de Meeuwenlaanrotonde en die mogelijkheid verdwijnt 
wanneer de rotonde wordt vervangen door een VRI-kruispunt. In hoofdstuk 2 pa-
ragraaf 7 wordt onder ‘Problemen en wensen’ verder hierop ingegaan. 
 
ZaanIJtangent 
Connexxion lijnen 391 en 394 rijden nu vanuit Zaandam naar Centraal Station via 
de J. van Hasseltweg en IJtunnel zonder het Noorderparkstation te bedienen. De 
Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft in 2015 de wens geuit om een aparte op- 
e/o afrit voor het busverkeer aan te leggen van de Johan van Hasseltweg naar de 
Nieuwe Leeuwarderweg en vice versa bij station Noorderpark. Doel hierbij is de 
reistijd van de streekbussen tussen Zaanstad en Amsterdam Centraal Station te 
verminderen. De gemeente Amsterdam heeft in de haalbaarheidsstudies en 
MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) uit 2016 en 2017 geactualiseerd 
met de effecten van de Noord/Zuidlijn. Verder onderzoek naar de toeritten station 
Noorderpark wordt beëindigd, al wenst men de mogelijkheid voor in de toekomst 
niet uit te sluiten. 
 
Tevens is een extra variant in de MKBA onderzocht, het betreft de effecten als de 
streekbussen op of in de omgeving van station Noorderpark een eindhalte krijgen, 
en waarbij geen op- e/o afrit wordt gerealiseerd. Kanttekening is dat op dit mo-
ment niet zeker is of deze variant haalbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Een vraag 
die hierbij speelt is bijvoorbeeld waar de bussen het beste kunnen keren en buffe-
ren (op het huidige busplatform is namelijk onvoldoende capaciteit). Ook is niet 
duidelijk of er reizigersverlies zal optreden, hoeveel die is en of dit leidt tot extra 
autoverkeer. Daarnaast moet worden beoordeeld hoe deze variant past binnen de 
Lijnennetvisie 2018. Deze variant wijkt af van deze gemaakte afspraken van een 
directe verbinding met CS. In dit onderzoek wordt geadviseerd separaat te be-
spreken of aanvullend onderzoek naar deze variant binnen lopende pro-
jecten/ontwikkelingen (zoals ontwikkeling Hamerkwartier, herinrichting openbare 
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ruimte rondom de Johan van Hasseltweg en de G.T. Ketjenweg en het in ontwik-
keling zijnde mobiliteitsplan Noord) mogelijk is en welke (financiële) consequen-
ties dit heeft; uit de voordracht Staf Verkeer van 01 juli 2019, nummer VN2019-
008243. 
 
In hoofdstuk 2 paragraaf 7 wordt onder ‘Problemen en wensen’ verder ingegaan 
op de mogelijke samenhang met het project Meeuwenlaankruising. 
 
Javabrug 
In de eerdere gemeentelijke plannen van de toekomstige fietsbrug over het IJ (Ja-
vabrug) landde deze in het Hamerkwartier en takte de fietsverbinding aan op de 
Havikslaan. Momenteel loopt in samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat een nieu-
we studie naar langzaam verkeerverbindingen over het IJ. Een mogelijke uitkomst 
kan een fietsverbinding in de vorm van een langzaam verkeersbrug via het Java-
eiland naar het Hamerkwartier zijn. 
 
Deze verbinding en aantakking in stadsdeel Noord lijkt een beperkte invloed op 
het ontwerp van het kruispunt Meeuwenlaan-J. van Hasseltweg te hebben; de 
verwachting is dat de brug veel extra fietsverkeer oplevert en dat fietsers waar-
schijnlijk voor een groot deel via de Havikslaan zal rijden. In 2020 wordt meer dui-
delijkheid verwacht t.a.v. de langzaam verkeersverbinding. 
 
Nieuwe fietsroutes IJoevers  
In het kader van het verbeteren van het fietsnetwerk wordt er studie gedaan naar 
ontbrekende schakels. Twee daarvan verbeteren de fietsverbindingen langs de 
noordelijke IJoever – een fietsroute door/langs het Vliegenbos en een fietsbrug 
over Zijkanaal K –, beide liggen in de omgeving van Meeuwenlaan-J. van Has-
seltweg en zullen voor een toename van het fietsverkeer zorgen.  
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2  Analyse en probleemstelling 

In dit hoofdstuk wordt de omgeving van de Meeuwenlaanrotonde beschreven. 
Voor het ruimtelijk beeld, de voetgangers (incl. de verblijfsfunctie), de fietsers, het 
openbaar vervoer en de auto wordt de huidige situatie geanalyseerd. Vervolgens 
zijn de problemen en wensen voor de route geïnventariseerd. Deze wensen ko-
men voort uit gesprekken met de verschillende betrokkenen (stadsdeel, GVB, po-
litie, V&OR en R&D en VRA) en enkele onderzoeken.  

 
 

2.1  Beleidskader Verkeersnetten 

Beleidskader Verkeersnetten 
In het Beleidskader Verkeersnetten is vastgesteld op welke plekken in de stad 
prioriteit gegeven wordt aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en de auto 
en welke eisen gesteld worden aan de infrastructuur. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in drie netwerken: Plusnet, Hoofdnet en basisnet. Deze keuzes zijn no-
dig om de groeiende stad nu en in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te 
houden.  
 
Over de rotonde op de Meeuwenlaan lopen 3 Plus/Hoofdnetten, te weten die van 
de voetganger, de fiets en het OV. Voor de voetganger behoren de Meeuwenlaan 
en de J. van Hasseltweg tot het Hoofdnet. Het Hoofdnet Voetganger is het net-
werk van vooral doorgaande routes van en naar drukke knooppunten. Het gaat 
bijvoorbeeld om looproutes naar metrostations.  
 

 
Figuur 2: Plus- en Hoofdnet Voetganger 

 
Voor de fiets behoort zowel de Meeuwenlaan als de J. van Hasseltweg tot het 
Plusnet. Het Plusnet Fiets is het netwerk met de belangrijkste doorgaande fiets-
verbindingen. Het zijn de belangrijkste verbindingen tussen stadsdelen en met de 
regionale fietsroutes. Fietsers moeten snel, veilig en comfortabel van het Plusnet 
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gebruik kunnen maken. Vooraarde hierbij is dat fietsers weinig hinder hebben van 
overige verkeersdeelnemers, snel kunnen doorstromen bij kruispunten en dat er 
voor fietsers voldoende ruimte is om elkaar te passeren.  
 

 
Figuur 3: Plus- en Hoofdnet Fiets 

 
Voor het OV geldt dat de J. van Hasseltweg tussen halte Noorderpark en de ro-
tonde van de Meeuwenlaan Plusnet Bus is. De Meeuwenlaan is Hoofdnet Bus. 
De J. van Hasseltweg tussen de rotonde Meeuwenlaan en de aanlanding van het 
Oostveer is basisnet. 
 
Het Plusnet OV bestaat uit de belangrijkste tram- en busroutes, die aanvullend op 
het trein- en metronetwerk, de hoofdstromen tussen de verschillende stadsdelen 
met elkaar en met het trein- en metronetwerk verbinden. Het accent ligt hier op 
het mogelijk maken van hoge rijfrequenties, goede doorstroming en een hoge ma-
te van betrouwbaarheid. Op het Hoofdnet OV ligt het accent op het behouden en 
waar mogelijk verhogen van de betrouwbaarheid en het behouden van rijsnelhe-
den op routeniveau.  
 

 
Figuur 4: Plus- en Hoofdnet Bus 
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Voor de auto hebben de Meeuwenlaan en de J. Van Hasseltweg vanaf Noorder-
park tot de aanlanding van het Oostveer geen bijzondere status: beide wegen be-
horen tot het basisnet.   
 
Netwerkstudie auto 
In het licht van de sterke verstedelijking van Amsterdam Noord is in 2017 een 
netwerkstudie voor de auto uitgevoerd voor Noord als geheel. Uit de netwerkstu-
die blijkt dat door de groei van het stadsdeel op lange termijn (in het hoge scena-
rio) forse knelpunten ontstaan op het autonetwerk van Noord. Met name rondom 
de aansluitingen naar de A10 en op de Van Hasseltknoop ontstaan deze al op 
korte termijn. Een robuuste aanpak van de opgaven in Noord is alleen mogelijk 
door een brede inzet van maatregelen, waaronder fietsstimulering, OV en betaald 
parkeren. Desondanks neemt in het hoge scenario de vertraging op het autonet-
werk in Noord toe door de groei van de stad.  
 
In de netwerkstudie is de rotonde van de Meeuwenlaan een van de kruispunten 
die overbelast is. De doorstroming kan hier verbeterd worden door de rotonde in 
te richten als kruispunt met verkeerslichten.  
 
Mobiliteitsplan Hamerkwartier en voor geheel Noord 
Voor het Investeringsbesluit van het Hamerkwartier wordt gewerkt aan een Mobili-
teitsplan voor het gebied. Hierin wordt aan de hand van verschillende scenario’s 
onderzocht wat er nodig is om de autoluwe ambitie uit het projectplan te realise-
ren en zo bij te dragen aan een aantrekkelijk en bereikbaar gebied. Daarnaast 
wordt onderzocht in hoeverre het bouwprogramma van het Hamerkwartier kan 
worden gerealiseerd, zonder dat het nieuw in te richten kruispunt in de toekomst 
overbelast wordt door verkeer uit het volledig ontwikkelde Hamerkwartier.  
 
In het Mobiliteitsplan voor het Hamerkwartier wordt verkend wat het effect en is 
van grotere maatregelen als een Javabrug, Metro Sixhaven en de Schellingwou-
derlaan. Uit de eerste resultaten blijkt  dat het Hamerkwartier niet afhankelijk is 
van deze projecten voor de bereikbaarheid van het gebied. Wel geldt dat met na-
me de Javabrug een positief effect heeft op het fietsgebruik. Na actualisatie van 
het Mobiliteitsplan wordt de NvU hierop aangepast. 
 
In het Mobiliteitsplan dat voor heel Noord (directie V&OR) wordt opgesteld worden 
de opgaven en de gewenste maatregelen voor Noord als geheel onderzocht. Aan 
de hand van verschillende perspectieven wordt verkend wat de gewenste ontwik-
kelrichting is om zo te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen om 
Noord blijvend aantrekkelijk en bereikbaar te houden. De ontwikkeling van het 
Hamerkwartier wordt samen met de andere gebiedsontwikkelingen en bestaand 
Noord in beeld gebracht. Het Mobiliteitsplan heeft betrekking op alle vervoerwij-
zen (voetganger, fiets, OV en de auto). Naast een maatregelpakket biedt het Mo-
biliteitsplan Noord de context om principebesluiten voor onder meer de Schelling-
wouderlaan te kunnen nemen. Naar verwachting wordt eind 2019 een programma 
op hoofdlijnen voorgelegd waarna dit in 2020 wordt uitgewerkt in een maatregel-
pakket.    
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2.2  Verkeersintensiteiten 

Er zijn diverse tellingen beschikbaar, hieruit blijkt dat op de J. van Hasseltweg-
west ca. 17.000  mvt/etm (motorvoertuigen per etmaal) rijden en dat er ca. 1.500 
fietsers/etm rijden. Op de Meeuwenlaan zien we ca. 3.700 fietsers/etm, (in 2016 
en 2017, bron: www.basec.nl). Afgelopen juni 2019 zijn opnieuw tellingen verricht, 
waarbij de J. van Hasseltweg-west het drukst is met 14.000 tot 17.500 mvt/etm en 
dat de Meeuwenlaan-zuid ca. 12.000 tot 15.500 mvt/etm kent. Meeuwenlaan-
noord kent 9.000 tot 12.500 mvt/etm en J. van Hasseltweg-oost kennen 6.500 tot 
10.500 mvt/etm, zie ook onderstaande tabel 5 en de bijlage. 
 

Tabel 5: tellingen fietsverkeer op Meeuwenlaan en J. van Hasseltweg. 

 
2.3  Verkeersveiligheid  

Analyse huidige situatie 
Duurzaam Veilig 
De inrichting is conform richtlijnen van Duurzaam Veilig. Het kruispunt is vormge-
geven als rotonde met een bypass voor bussen en vrijliggende fietspaden en fiet-
sers in de voorrang. De bypass voor de bus vormt een aandachtspunt in de ver-
keersveiligheid. Er is enkele jaren geleden een proef gehouden om het vrije 
rechtsaf-vak voor de bus mogelijk op te heffen, maar dit leidde tot een doorstro-
mingsknelpunt voor de bus, waardoor deze maatregel niet is gerealiseerd. 
 
De rotonde is te ruim gedimensioneerd, daarom zijn ca. 10 jaar geleden in het ka-
der van het blackspot-programma tijdelijke maatregelen getroffen: de rotonde is 
middels met rubberen strips versmald, waardoor deze qua bochtstralen nu voldoet 
aan de ontwerprichtlijnen. 
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De J. van Hasseltweg-oost is enkele jaren geleden ingericht met (tijdelijke) fiets-
stroken om de fietsers ruimte te bieden op de fietsroute van/naar Oostveer. Deze 
tijdelijke inrichting was voorzien voor de duur van de proef met de Oostveer. Deze 
pont is een succes gebleken en daarmee is de tijdelijke inrichting permanent ge-
worden. In principe zijn fietspaden op een dergelijke gebiedsontsluitingsweg nodig 
als een duurzaam veilige oplossing voor fietsers. 
 
Objectieve verkeersveiligheid 
In voorgaande jaren was de rotonde een Blackspot, maar de laatste jaren zijn er 
minder ongevallen geregistreerd – 8 ongevallen in 3 jaar waarvan 2 letselongeval-
len in de periode 2016 tot 2019. 
Over deze ongevallen is het volgende bekend: 

• 2 flankongevallen tussen snorfiets en personenauto, beide met letsel; 
• 3 kop/staart-ongevallen tussen personenauto’s; 
• 2 flankongevallen met tussen personenauto’s en niet geregistreerde ver-

keersdeelnemers; 
• 1 ongeval tussen bromfietser en personenauto (aard van ongeval is niet 

geregistreerd). 
 
Quick Scan ongeval met ernstige afloop Meeuwenlaan-Kievietstraat 
Op 28 maart 2019 vond een ongeval plaats op de Meeuwenlaan tussen een 
vrachtauto en een snorfiets. De vrachtauto sloeg rechtsaf naar de Kievietstraat 
terwijl op het fietspad ernaast een snorfiets reed met een aanrijding in de flank en 
ernstig letsel als resultaat (bron: concept-rapportage quickscan Werkgroep Black-
spots Amsterdam, 12 juni 2019).  
Het zicht vanaf de Meeuwenlaan op de inritconstructie ter hoogte van de Kie-
vietstraat en vanuit de Kievietstraat op Meeuwenlaan blijkt onvoldoende i.v.m. de 
abri en ondergrondse afvalcontainer. Er wordt voorgesteld de abri te verwijderen. 
 
Subjectieve verkeersveiligheid / Schouw 4juni 2019 
Vanuit de buurt (bewoners en ondernemers) wordt volgende aangegeven: 

• Fietsers rijden op de eenrichtingsfietspaden en –oversteken in twee rich-
tingen en automobilisten verwachten dat niet. 

• Sluipverkeer vanaf de Meeuwenlaan-zuid richting de rotonde gebruikt de 
ventweg met (voor het gevoel) een te hoge snelheid – met bijna-
aanrijdingen met tegemoet komend verkeer.  

• Op de Meeuwenlaan waar de rijbaan breed is (tussen rotonde en Schaaf-
straat) wordt (eventueel met hoge snelheid) ingehaald. Men ervaart ’s 
nachts hoge snelheden op de Meeuwenlaan.  

• Op het Albatrospad (langs J. van Hasseltweg-west) wordt regelmatig op 
het trottoir geparkeerd door aanvullend openbaar vervoer (AOV). Hier be-
vinden zich ca. 15  appartementen voor mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel die door Nieuw Amstelrade worden begeleid, tevens is hier 
een dag-activiteitencentrum gevestigd. Daarnaast zijn kinderopvang Le-
vantjes en tandartspraktijk Liem gevestigd. De omgeving ervaart soms 
overlast door autoverkeer wat hier stilstaat / rijdt, het betreft niet alleen 
AOV maar ook autoverkeer dat hier formeel niet mag kom. Dit autover-
keer rijdt via de busstrook middels een in- en uitrit vanaf J. van Hasselt-
weg van/naar het trottoir.  

 
Problemen en wensen  
Problemen 

• Fietsers die eenrichtingsfietspaden en –oversteken in twee richtingen ge-
bruiken.  

• Het zicht van de buschauffeur op fietsers komende vanaf de Meeuwen-
laan-noord is onvoldoende. 

• Gevoel van hoge snelheid en sluipverkeer op de ventweg van de Meeu-
wenlaan (tussen Schaafstraat en J. van Hasseltweg). 
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• Inhaalbewegingen op de brede rijbaan van de Meeuwenlaan. 
• De inrichting van het haltepaar Hamerstraat voldoet niet aan de eisen van 

toegankelijkheid. 
• Bij de zorgvoorziening aan het Albatrospad wordt op het trottoir gepar-

keerd / gereden wat leidt tot onveilige situaties / een onveilig gevoel. 
• Aansluitingen op rotonde te ruim vormgegeven.  
• Abri aan de Meeuwenlaan t.h.v. de Kievietstraat ontneemt het zicht van 

en naar de inritconstructie t.h.v. de Kievietstraat. 
Wensen 

• Bewoners zien graag ongelijkvloerse oplossingen in het kader van zowel 
veiligheid als doorstroming. 

• Veilige fietspaden. 
• Veilige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. 
• Bushaltes veilig inrichten. 

 
 
2.4  Ruimtelijk beeld 

Analyse huidige situatie 
 
Stedenbouwkundige situatie 
Het Hamerkwartier is een industrie-/ bedrijventerrein, met een fijnmazige steden-
bouwkundige structuur in de noordelijke gedeelte tussen Meeuwenlaan en Ge-
dempt Hamerkanaal. 
De kleine kavels vormen een groot blok bereikbaar via de ventweg van de Meeu-
wenlaan, Gedempt Hamerkanaal, J. van Hasseltweg en Schaafstraat. De bereik-
baarheid van de huidige bedrijven is een aandachtspunt in de ombouw van de 
Meeuwenlaanrotonde. Op de oude gedempte J. van Hasseltkanaal bevindt zich 
een strook met bedrijfsgebouwen. 
 
De ambitie is om het Hamerkwartier te transformeren van bedrijventerrein naar 
een bruisende, hoog stedelijke woon-werkbuurt, verbonden met de omliggende 
buurten IJplein- en Vogelbuurt. Met de ontwikkeling van het Hamerkwartier ver-
andert het gebruik van - en intensiveert de druk op - de openbare ruimte. In het 
Hamerkwartier verschuift de focus - van een auto- naar een fiets- en voetgan-
gersvriendelijke inrichting waarbij extra aandacht wordt besteed aan een goede 
oversteekbaarheid van straten.  
 
In de omgeving van het Hamerkwartier wordt gewerkt aan ‘ongedeelde wijken’ 
met als doel de leefbaarheid en de versterking van verbindingen tussen buurten 
te bevorderen en verbeteren. Aan oversteekbaarheid van (drukke) wegen, ruimte 
om elkaar te ontmoeten en grotere sociale veiligheid wordt binnen deze ambitie 
(veel) waarde gehecht. 
 
Ruimtelijke kaders 
De principes van het gemeentelijke programma De Bewegende Stad zijn hierbij 
een leidraad. Dit betekent dat de openbare ruimte stimuleert en uitnodigt tot meer 
bewegen. Er komen goede wandelroutes en uitstekende fietsverbindingen die het 
Hamerkwartier met de rest van de stad verbinden. Naast de focus op voetgangers 
en fietsen wordt ingezet op een versterking van het openbaar vervoer om de be-
reikbaarheid van het Hamerkwartier te vergroten. 
 
Stadsstraten 
Meeuwenlaan-zuid en J. van Hasseltweg-oost zijn als potentiële stadsstraten ge-
definieerd. Stadsstraten worden gekenmerkt door de verbindende en ontsluitende 
functie in verkeers- en stedenbouwkundige zin en herbergen verschillende (stede-
lijke) functies en voorzieningen. Dit betekent dat er een balans is tussen verblijven 
en de verkeersfunctie. De laatste mag niet leiden tot barrièrewerking maar draagt 
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wel bij aan de dynamiek die nagestreefd wordt als drager van stedelijke ontwikke-
ling. 
 

 
Figuur 5: Kaart van Hamerkwartier en omliggende buurten/invloedsgebieden (bron: projectnota Ha-

merkwartier). 
 
Bruggen  
Brug 439 (Adelaarswegbrug) vormt de westelijke werkgrens, tot zover nu bekend 
zijn er geen plannen met betrekking tot deze brug. 
 
Kades 
De kade bij de pontaanlanding van het Oostveer valt binnen de projectgrenzen.  
In de stedenbouwkundige visie wordt uitgegaan van een andere invulling van de 
openbare ruimte grenzend aan deze kades: onderdeel van de recreatieve verbin-
dingszone langs de gehele IJoever in Noord. 
 
Duurzaamheid 
In de brede bermen van de Meeuwenlaan ligt ruimte voor het realiseren van 
Rainproof-beleid en vergroening wat aansluit bij de ambitie voor het transformatie 
van het Hamerkwartier. 

 
Wensen nieuwe inrichting  
• Over het algemeen een groen-, voetgangers-  en fietsersvriendelijk  gebied. 
• Voldoende brede voetgangers- en fietsoversteken  
• Behouden van de voetgangersoversteken t.h.v. Kalkoenstraat en Kievitstraat.  
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• Doorgaande bomenrij, minimaal 2.00 m groen rond de bomen. 
• Rekening houden met mogelijke sport- en wandelroutes naar het Vliegenbos. 
• Bestaande bomen waar mogelijke behouden. Handhaven monumentale bo-

men tussen Meeuwenlaan-fietspad en Albatrospad. 
• Duidelijke bomenlaan langs Meeuwenlaan en langs J. van Hasseltweg. 
• Rekening houden met groene inrichting van de ventweg van de Meeuwen-

laan. 
• Duidelijke en consistente inrichting met continue bandenlijn en groene ber-

men en trottoirs. 
• In het ontwerp geen overmaat aan ruimte voor de auto en –gebruik opnemen. 
• Verbinding tussen Noorderpark en Vliegenbos verbeteren. 
• Doorgaande fietsroutes aan beide zijden van de Meeuwenlaan en J. van 

Hasseltweg. 
 

2.5  Voetgangers (incl. verblijfsfunctie) 

Analyse huidige situatie 
Functies 
Zowel Meeuwenlaan als J. van Hasseltweg behoren tot het Hoofdnet Voetganger. 
Binnen het projectgebied zijn diverse publieke voorzieningen te vinden. Met name 
scholen (basis- en middelbaaronderwijs), detailhandel (supermarkten en bouw-
markt), horeca, religieuze instellingen en gezondheidscentra. Groepen leerlingen 
van het Bredero College maken m.n. gebruik van de bus en lopen van en naar de 
haltes aan Meeuwenlaan en J. van Hasseltweg. Leerlingen van Basisschool De 
Kinderboom kunnen de Adelaarsweg en de tunnel onder de J. van Hasseltweg als 
kruisingsvrije en veilig looproute gebruiken. In de toekomst kommen er twee 
schoollocaties bij in het Hamerkwartier. Op de Meeuwenlaan ligt nu een voetgan-
gersoversteekplaats t.h.v. de Wielewaalstraat, waar de kinderen t.z.t. gebruik van 
kunnen maken. 
 

 
Figuur 6: Kaart met publieke functies  rondom de Meeuwenlaanrotonde (bron: 

www.maps.amsterdam.nl). 
 
Problemen en wensen 
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Veiligheid 
Door de vormgeving van de aansluitingen op de rotonde zijn de voetgangersover-
steekplaatsen ter plaatse minder veilig. De steunpunten in de looproutes t.h.v. de 
Wielewaalstraat en de Kalkoenstraat zijn met 1,8 m vrij smal. 
 
Toegankelijkheid 
Twee halteparen zijn niet toegankelijk gemaakt, de (streekbushalte-paar) Merel-
straat en de Schaafstraat, die laatste kan door zijn ligging in een bocht ook niet 
toegankelijk gemaakt worden. 
 
Problemen 

• Bushalte Hamerstraat voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. 
• De oversteekbaarheid van de Meeuwenlaan aan weerszijden van de ro-

tonde is beperkt door de overmaat aan rijweg. 
 
Wensen  

• Logische loopstromen tot aan de bushaltes  
• Voldoende brede steunpunten in voetgangersoversteken. 
• Voldoende brede trottoirs (minimaal 2,5 m).  
• Voetgangersoversteken t.h.v. Kalkoenstraat en Wielewaalstraat behou-

den. 
• Toekomstige oversteken mogelijk maken over de Meeuwenlaan  naar de 

Schaafstraat; van en naar de toekomstige basisschool in de Schaafstraat. 
• Geen nieuwe barrières voor voetgangers creëren. 

 

 
Figuur 7: Weergave van mogelijke nieuwe verbindingen in de omgeving van het Hamerkwartier. 
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2.6  Fietsers 

Analyse huidige situatie 
Plusnet Fiets 
Zowel Meeuwenlaan als J. van Hasseltweg behoren tot het Plusnet Fiets.  
 
Functie 
Beide straten vervullen een ontsluitende en verbindende functie binnen het fiets-
netwerk van Noord en geheel Amsterdam. Via de Meeuwenlaan is in zuidelijke 
richting de pont aan het IJplein naar Amsterdam Centrum bereikbaar, in noordelij-
ke richting het CAN (Centrum Amsterdam Noord) / winkelcentrum Boven IJ en 
verder naar landelijk Noord. De J. van Hasseltweg biedt verbinding met de Oost-
veer naar het KNSM-eiland en Amsterdam Oost en in westelijke richting de weste-
lijke IJoever (en verder naar Zaandam) en de pont vanaf de Buiksloterweg naar 
Amsterdam Centrum.  
 
Ter plaatse van het Vliegenbos zijn twee middelbare scholen gevestigd. De leer-
lingen van het SVPO (middelbare school) komen vrijwel allen met de fiets en naar 
verwachting zal de school de komende jaren groeien. Veel van deze leerlingen 
komen met de fiets. Veel van de leerlingen van het naastgelegen Bredero Be-
roepscollege komen echter met het openbaar vervoer. De camping in het Vlie-
genbos kent groepen (fiets)toeristen.  
 
Huidige inrichting 
De Meeuwenlaan is voorzien van vrijliggende fietspaden (ca. 2,4 m breed), de J. 
van Hasseltweg-west heeft een tweerichtingsfietspad (3 m breed) aan de zuidzij-
de en de J. van Hasseltweg-oost heeft 2,5 m brede fietsstroken tot ca. 70 m voor 
de rotonde. De rotonde zelf is voorzien van een eenrichtingsfietspad – m.u.v. de 
westzijde, die is in twee richtingen berijdbaar – in de voorrang, waarbij er een 
rechte bocht is gesitueerd in de noordwesthoek – door de inpassing van de bus-
bypass. 
 
Het fietspad langs het Albatrospad is 3 m breed en daarmee te smal voor haar 
functie als Plusnet Fiets. Hier rijdt ook autoverkeer, waardoor langzaam verkeer 
het als een onveilige situatie ervaart, zie ook de verkeersveiligheid in hoofdstuk 
2.3. Brom- en snorfietsers rijden op alle takken op de rijbaan, waaronder recente-
lijk ook op de J. van Hasseltweg-west. 
 
In fietsparkeergelegenheid is middels fietsnietjes voorzien aan beide koppen van 
het appartementsgebouw aan het Albatrospad en in de schampstrook van de 
Meeuwenlaan tegenover de Koekoekstraat. 
 
Fietsparkeren 
De fiets-parkeerdruk is op de J. van Hasseltweg-oost hoog (220%), middelhoog 
op de kop van het appartementencomplex aan het Albatrospad (135%) en nor-
maal op de Meeuwenlaan (110%). In figuur 8 wordt de huidige fietsparkeerdruk bij 
het Noorderparkstation weergegeven, bekend is dat er een tekort aan fietspar-
keerplaatsen is.  
 



19 
 

 
Figuur 8: Fietsparkeerdruk in Vogelbuurt en Hamerkwartier (bron: Trajan Carto). 

 
Problemen en wensen 
Verkeersveiligheid 
Op de J. Van Hasseltweg-oost liggen fietsstroken (2,5 m) en is de rijbaan 10 m 
breed en haaksparkeren aan beide zijden. Fietsstroken op een 50 km/weg op een 
bedrijventerrein voldoet niet aan Duurzaam Veilig en is een tijdelijke maatregel. . 
Op het moment dat in het Hamerkwartier bouwwerkzaamheden van start gaan zal 
het aandeel aan zwaar vrachtverkeer toenemen en dat vormt een risico voor de 
verkeersveiligheid. 
 
Wensen 

• Fietspaden op de J. van Hasseltweg-oost realiseren. 
• Fietspaden van voldoende breedte (2,5 m) en in definitieve vorm in rood 

asfalt. 
• Voldoende fietsparkeerplaatsen. 
• Veilige fietsoversteken op wegvakken. 
• Realiseren van een tweerichtingsfietsoversteek aansluitend op het twee-

richtingsfietspad langs de J. van Hasseltweg-west. 
• Voldoende opstelruimte voor fietsers bij de VRI. 
• Ambitie van de ontbrekende schakels niet onmogelijk maken. 
• Geen nieuwe barrières creëren voor fietsers, 

 
 
2.7  Openbaar vervoer 

Analyse huidige situatie 
 
Plusnet OV 
De J. van Hasseltweg-west is onderdeel van het Plusnet Bus. 
 
Hoofdnet OV 
De Meeuwenlaan is onderdeel van het Hoofdnet Bus 
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Noordoosttangent en Schellingwouderlaan in de Structuurvisie 2040  
In de structuurvisie 2040 is de Noordoosttangent als HOV-busverbinding tussen 
Amsterdam Noord, Zeeburg en het Amstelstation opgenomen voor de middellan-
ge termijn. In Koers 2025 is de Schellingwouderlaan opgenomen als een van de 
IJoeververbindingen in Noord tussen het Hamerkwartier en de Zuiderzeeweg. 
Beide volgen op de IJoever hetzelfde tracé. Binnen de bestaande omgeving is 
beperkte ruimte voor extra infrastructuur. De realisatie van Noordoosttangent en 
Schellingwouderlaan worden niet onmogelijk gemaakt worden binnen het project 
Meeuwenlaankruising.  
 
Functie 
In de omgeving van de Meeuwenlaanrotonde worden de volgende bussen afge-
wikkeld. 
 
Lijnnummer van / naar naar / van via 

34 GVB J. van Hasseltweg Olaf Palmeplein 
J. van Hasselt-
laan 

35 GVB Molenwijk Olaf Palmeplein 
J. van Hasselt-
laan en Meeu-
wenlaan 

38 GVB Buiksloterham Station Noord Meeuwenlaan 

291 nachtbus 
Connexion 

Nieuwendam Centraal Station 
J. van Hasselt-
laan en Meeu-
wenlaan 

301 EBS Edam  Buiksloterweg Meeuwenlaan 

391 Connexion Zaanse Schans Centraal Station 
Nieuwe Leeu-
warderweg 

394 Connexion Zaandam Station Centraal Station 
Nieuwe Leeu-
warderweg 

611 EBS (scho-
lierenlijn) 

Marken Hagendoornplein Meeuwenlaan 

Tabel 6: Busroutes in de omgeving van de Meeuwenlaanrotonde, lijnen via Nieuwe Leeu-

warderweg doen de rotonde niet aan. 

 
Huidige inrichting 
De J. van Hasseltweg-west richting Noorderparkstation is voorzien van een bus-
strook aan de rechterzijde die aansluit op de bus bypass van de rotonde en aan-
sluitend op het kruispunt bij het station een aan de middenbermzijde. Op de ande-
re rijbaan hebben de haltes de vorm van een halve haltekom – de voormalige 
rechterrijstrook is bestemd voor halterende bussen en eindigt op korte afstand van 
de rotonde. 
 
Op onderstaande kaart zijn de bushaltes in de directe omgeving, het Noorder-
parkstation en de pontaanlanding van de Oostveer weergegeven. 
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Figuur 9: Huidige lijnennetkaart met OV-lijnen en -haltes (GVB in blauw en overige zandkleurig). 

 

 
Figuur 10: Huidige nachtlijnennetkaart met OV-lijnen en –haltes. 

 
Problemen en wensen 
Doorstroming 
Bussen rijden voornamelijk met het overige verkeer mee, maar heeft een bypass 
bij de rotonde (relatie Meeuwenlaan-noord naar J. van Hasseltweg-west) en aan-
sluitend een busstrook tot aan het Noorderparkstation.  
 
Plannen 
Door het verdwijnen van de Meeuwenlaanrotonde zal lijn 34 voorlopig eindigen bij 
het Noorderparkstation. Dit is echter een tijdelijke oplossing gezien het kruispunt 
beperkte restcapaciteit kent voor de verkeersafwikkeling. Op de lange termijn is 
het wenselijk om een lijnbus (in twee richtingen) door te trekken tot in het Hamer-
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kwartier. GVB laat de bus vooralsnog tot station Noorderpark rijden. Momenteel 
wordt gewerkt aan de vernieuwing van de lijnennetvisie en daarin wordt de toe-
komstige lijnvoering uitgewerkt. 
 
ZaanIJtangent 
Bij de Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse van exclusieve toe- en afritten 
naar de Nieuwe Leeuwarderweg richting IJtunnel is het eindigen van de ZaanIJ-
buslijnen 391 en 394  in het Hamerkwartier gesuggereerd.  Voor het bufferen en 
keren op het Noorderparkstation lijkt onvoldoende capaciteit te zijn. Het project 
op- en afritten Noorderpark kent een eigen scope, waarbij niet is bepaald of halte-
ren en keren in het Hamerkwartier een haalbare optie is. 
 
Veiligheid 
In de huidige situatie zijn er twee oversteken op de rotonde die de bus-bypass 
kruisen, waarvan één een tweerichtingsfietsoversteek. Het zicht van de buschauf-
feur op fietsers komende vanaf de Meeuwenlaan-noord is onvoldoende en een 
constant aandachtspunt, wat ook de reden is van de spiegel t.h.v. de fietsover-
steek. 
 
Wensen 

• Op termijn is de wens het Hamerkwartier te ontsluiten door OV, middels 
toe te voegen bushaltes. Het toevoegen van OV tussen de pontaanlan-
ding van het Oostveer met het overige OV in Noord wordt als een kans 
gezien om het Hamerkwartier te ontsluiten. Een dergelijk OV-verbinding 
ondersteunt het Hamerkwartier in haar stedenbouwkundige visie om een 
wijk te zijn met een laag aandeel autoverkeer. In het ontwerp dit niet on-
mogelijk gemaakt te worden en de ruimte voor een halte aan de J. van 
Hasseltweg-oost na het kruispunt. 

• Niet onmogelijk maken van een keermogelijkheid voor de bus (waar-
schijnlijk nabij de pontaanlanding van het Oostveer). Deze mag geen bar-
rière vormen voor langzaam verkeer. 

• Niet onmogelijk maken van het eventuele bufferen en keren van de 
ZaanIJ-buslijnen 391 en 394. 

• Voorlopig handhaven buslijnen 35, 38 en 301. Buslijn 34 keert niet meer 
op rotonde, maar tijdelijk t.h.v.de halte Noorderpark. T.z.t. is het wenselijk 
buslijn 34 door te trekken (twee richtingen) naar het Hamerkwartier. 

• De gewenste halteconfiguratie bij het kruispunt is de molenwiekconfigura-
tie, waarbij – hier – op de 3 takken met OV een halte na het kruispunt 
wordt gesitueerd zo dicht mogelijk bij het kruispunt in de vorm van een 
haltekom. De vierde halte aan de zuidoostzijde van de kruising niet on-
mogelijk maken. 

• Alle haltes toegankelijk inrichten en de loopstromen ernaartoe logisch in-
richten 

• Ontwerp en maatvoering dienen bij te dragen aan de verbetering van de 
doorstroming en vergroten van de betrouwbaarheid van het openbaar 
vervoer. Prioriteit van het openbaar vervoer in de VRI. 

• Handhaven busstrook op J. van Hasseltweg richting Noorderparkstation. 
• Opheffen vrije rechtsaf-vak van de Meeuwenlaan-noord naar de J. van 

Hasseltweg-west. 
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• Samenvoegen van bushalte Hamerstraat (t.h.v. Wielewaalstraat en 
Schaafstraat) op kruising. Verwijderen streek-bushalte Merelstraat en 
handhaven stads-bushalte Merelstraat. 

• Voorlopig handhaven lijnvoering buslijnen 35, 38 en 301. Buslijn 34 keert 
niet meer op de rotonde, maar tijdelijk op busstation Noorderpark. 

• In het ontwerp rekening houden met het t.z.t. (in twee richtingen) door-
trekken van buslijn 34 richting Oostveer, met een bushalte t.h.v. Esso-
tankstation en een keermogelijkheid in de omgeving van de Oostveer, 
dan wel in het Hamerkwartier. 

• Betreffende het mogelijke bufferen en keren van de Zaan-buslijnen 391 
en 394 loopt nog een separaat onderzoek en bestuurlijk traject. 

• VRA heeft de wens om niet uit te sluiten dat met 21 m bussen kan worden 
gereden. 

 
 

2.8  Autoverkeer 

Analyse huidige situatie 
Bijvoorbeeld als volgt uit te werken:  
 
Hoofdnet Auto 
Noch de J. van Hasseltweg noch de Meeuwenlaan maakt deel uit van het Plus- of 
Hoofdnet Auto. Ter vergelijking: de J. van Hasseltweg-west is met 17.000 mvt/etm 
net zo druk als het drukste deel van de Klaprozenweg en is dus een belangrijke 
rijweg ondanks dat het niet de functie van Plus- of Hoofdnet kent.  
 
Functie 
In het oostelijke deel van Oud Noord is de J. van Hasseltweg naast de Nieuwe 
Purmerweg de enige aansluiting op de Nieuwe Leeuwarderweg. De J. van Has-
seltweg-west verbindt het gebied met de Nieuwe Leeuwarderweg en de omlig-
gende buurten. De J. van Hasseltweg-oost ontsluit het Hamerkwartier en het ter-
rein van Albemarle. Albemarle wordt m.n. per schip bevoorraad, waarbij het eind-
product per vrachtwagen via de J. van Hasseltweg wordt vervoerd. De Meeuwen-
laan ontsluit het gebied en verbindt het met de omliggende buurten. 
 
Verkenning Schellingwouderlaan 
Momenteel loopt er als vervolg op de Netwerkstudie Noord een Mobiliteitsstudie 
naar verkeersmaatregelen in Noord in 2040, waarin o.a. de Schellingwouderlaan 
is opgenomen als verkenning naar een potentiele auto-ontsluiting van J. van Has-
seltweg-oost, door en/of langs Nieuwendammerham naar Zuiderzeelaan. Overi-
gens maken ook het openbaar vervoer en het  langzaam verkeer deel uit van de 
Schellingwouderlaan. 
 
Huidige inrichting 
De J. van Hasseltweg-west is opgebouwd uit twee rijbanen met elk een reguliere 
rijstrook (aan de middenbermzijde) en een busstrook, waarvan die richting roton-
de eindigt voor de rotonde. Aan de huizenzijde ligt een vrijliggend tweerichtings-
fietspad met trottoir, aan de andere zijde ligt een talud met bomen. Aan beide zij-
den is een bushalte gesitueerd, waarvan de noordelijke halte ontsloten is door 
een voetpad naar de rotonde.  
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De Meeuwenlaan kent een brede rijbaan met vrijliggende fietspaden aan weers-
zijden en parallelwegen waar geparkeerd wordt. Rond de kruising geldt betaald 
parkeren. Wat is de parkeerdruk? 
 
Vanaf de A10-noord loopt een gevaarlijke stoffen route via de Nieuwe Leeuwar-
derweg, de J. van Hasseltweg, de G.T. Ketjenweg en de Zamenhofstraat tot aan 
de Nieuwendammerkade naar Albemarle. 
 
Parkeren 
De parkeerdruk in het Hamerkwartier is sinds de invoering van betaald parkeren 
60% en lager. In de Vogelbuurt (gebiedscode N61b, tussen J. van Hasseltweg, 
Nieuwe Leeuwarderweg en Meeuwenlaan) is het overdag ook laag en in de avond 
wat hoger, maar nog steeds laag, met 61% overdag en 80% ‘s avonds. Het risico 
op parkeeroverlast neemt toe zodra de parkeerdruk meer dan 90% is. Het aantal 
parkeerplaatsen kan worden verminderd, mits dit mogelijk is zonder parkeerover-
last in de buurt te veroorzaken door foutparkeerders of zoekverkeer. De parallel-
weg aan de oostzijde van de Meeuwenlaan bij Fazantenweg, Koekoeksstraat en 
Albatrospad lijkt wel druk te zijn in de avond en daarnaast zijn er ook een aantal 
gehandicaptenparkeerplaatsen bij de Albatros. 
 
Problemen en wensen 
Problemen 

• De huidige situatie kent de rotonde doorstromingsproblemen, met name 
tijdens spitstijden.  De verkeersdruk van autoverkeer en het langzaam 
verkeer is de oorzaak is in de beperking van de doorstroming op de ro-
tonde. 

• Het parkeren en rijden op het trottoir voor de Albatros wordt als knelpunt 
ervaren, zie ook verkeersveiligheid in paragraaf 2.3. 

• Bewoners melden dat op de brede rijbaan tussen rotonde en Wielewaal-
straat van de Meeuwenlaan wordt ingehaald bij tegemoetkomend verkeer.  

• Sluipverkeer vanaf de Meeuwenlaan-zuid richting de rotonde gebruikt de 
ventweg met voor het gevoel een te hoge snelheid – waarbij bijna-
aanrijdingen met tegemoet komend verkeer vaak voorkomen.  

 
Wensen 

• Verbeteren van de doorstroming door goede maatvoering en ontwerp van 
een VRI-kruispunt. 

• Handhaven profiel J. van Hasseltweg-oost (v.a. huisnr. 59). 
• Ventweg Meeuwenlaan-zuid aanpassen opdat er minder of geen sluipver-

keer meer gebruik ervan maakt, mogelijk als eenrichtingsweg richting 
Schaafstraat. 

• Verwijderen van 11 haaksparkeerplaatsen ter hoogte van J. van Hasselt-
weg nrs. 102-118. 

• Parkeerplek aanvullend openbaar vervoer in ventweg voor Albatros t.b.v. 
Nieuw Amstelrade (Albatrospad 68). 

• 11 haaksparkeerplekken aan de noordzijde van de J. van Hasseltweg-
oost vervallen ter hoogte van het tankstation. 

• Rekening houden met parkeergelegenheid voor het AOV t.b.v. Nieuw 
Amstelrade (en Albatros-activiteitencentrum). 

• Schellingwouderlaan niet onmogelijk maken. 
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3  Ontwerpverkenning 

Op basis van de inventarisatie van de huidige situatie, de problemen en de wen-
sen ten aanzien van auto, openbaar vervoer, langzaam verkeer en openbare 
ruimte is verkend wat er mogelijk is.  
 
Sommige wensen kunnen zonder problemen doorgevoerd worden. Uit de ont-
werpverkenning blijkt echter ook dat er een aantal keuzes gemaakt moeten wor-
den. De keuzes gaan over de Meeuwenlaankruising. Hieronder worden de afwe-
gingen bij deze onderwerpen besproken. 

 
3.1  Kruispunt-vormen 

Omdat de doorstroming van de bestaande rotonde onvoldoende is, wordt een ge-
lijkvloerse VRI-geregelde kruising voorgesteld. Hieronder volgt nog een opsom-
ming aan diverse kruispunt-vormen en de keuze voor een kruispunt-vorm. 
 
VRI-kruispunt 
Bij een traditioneel VRI-kruispunt zijn de opstelvakken en de –lengtes bepalend 
voor het ruimtebeslag. Op basis van het ‘verkeersonderzoek kruispunt Meeuwen-
laan’ van Goudappel Coffeng (2019) laat de eerste schetsverkenning zien dat de 
benodigde ruimte voor de opstelstroken aanwezig is, waarbij doorstroming van 
gemotoriseerd verkeer en oversteekbaarheid voor langzaam verkeer voldoen, 
waarbij de kruising tevens ingepast kan worden in de bestaande omgeving 
 
Meerstrooksrotonde / Turborotonde 
Kenmerkend aan een turborotonde is verbeterde afwikkeling van verkeer en 
daardoor de grotere capaciteit t.o.v. een standaard rotonde. Nadeel van een tur-
borotonde is de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer – de toeleidende rijba-
nen hebben tenminste twee rijstroken wat leidt tot afdekzicht en daarom vermin-
dering van de verkeersveiligheid. Een voorbeeld hiervan vinden we op de Ander-
lechtlaan-Sloterweg tussen de A4 en Nieuw Sloten, of een oplossing zoals de ro-
tonde met rechtsaf-vakken op de Plesmanlaan met Baden Powellweg tussen 
Nieuw Sloten en Osdorp. Beide liggen in minder verstedelijkt gebied dan de om-
geving van de Meeuwenlaankruising. 
 
(Turbo)rotonde met fietstunnels 
Met het de toepassing van fietstunnels wordt het probleem van de verkeersveilig-
heid weggenomen, maar vraagt de sociale veiligheid extra aandacht. De vormge-
ving is hierbij leidend – doorzicht vraagt ruimte, en die is er onvoldoende. Daar-
naast kunnen een aantal fietsbewegingen niet middels een tunneltje worden gefa-
ciliteerd, waardoor er toch langzaam verkeersoversteken over de (turbo)-rotonde 
nodig zijn. Twee voorbeelden hiervan vinden we op de Laan der Continenten in 
de wijk Weidevenne in Purmerend. 



26 
 

Ongelijkvloers kruispunt 
Uit de prognose blijkt dat de kruising veel drukke richtingen kent en er weliswaar 
twee verkeersstromen uitspringen (J. van Hasseltweg-west <> Meeuwenlaan-zuid 
en J. van Hasseltweg-west <> J. van Hasseltweg-oost). Het is lastig om het auto-
verkeer te vangen in geschikte ongelijkvloerse oplossing, zonder dat dit ten koste 
gaat van een groot ruimtebeslag van de openbare ruimte. Er is daarom weinig 
winst te halen uit een ongelijkvloers kruispunt. Het is maar de vraag of de voorde-
len opwegen tegen nadelen als hoge kosten, duur van uitvoering, hinder, barriè-
rewerking en ruimtelijke / landschappelijke nadelen. Daarnaast zullen de bushal-
tes heel anders gesitueerd worden. 
 
Conclusie 
Ongeregelde langzaam verkeersoversteken zullen de doorstroming van autover-
keer hinderen. Ongelijkvloerse oplossingen zijn niet alleen kostbaar, maar kennen 
ook nadelen t.a.v. de ruimtelijk structuur, de sociale veiligheid en in de routing. 
Een traditioneel VRI-kruispunt heeft de voorkeur omdat deze het beste in te pas-
sen is in de omgeving, de doorstroming het beste faciliteert en waarbij het lang-
zaam verkeer via de kortste routes en sociaal veilig is af te wikkelen.    

 
 

3.2  Ontwerpverkenning 

Hieronder volgen de keuzes bij de omvorming van de rotonde tot kruising.. De 
voorgestelde maatregelen in deze Nota van Uitganspunten bevinden zich in het 
gebied tussen Kievitstraat-noord, Kalkoenstraat, Gedempt Hamerkanaal en Wie-
lewaatstraat, zie ook figuur 11. 
 

 
Figuur 11: Voorkeursvariant schetsverkenning  
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Op basis van de afwegingen in de ontwerpverkenning zijn een aantal keuzes ge-
maakt. Uit deze keuzes volgt een voorkeursvariant (zie figuur 12) voor de in-
richting van de Meeuwenlaankruising. Deze voorkeursvariant is bepaald middels 
verkeersonderzoek door verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng (2019), zie 
ook bijlage. 
 
Wensen  

Op basis van de inventarisatie van de huidige situatie en de problemen ten aan-
zien van de verschillende modaliteiten en openbare ruimte zijn wensen geformu-
leerd die meegenomen kunnen worden in de afwegingen om tot voorkeursmaat-
regelen en uiteindelijk tot een oplossing te komen. Deze wensen komen voort uit 
gesprekken met de verschillende project-betrokkenen  (stadsdeel, GVB, Politie, 
Vervoerregio Amsterdam, V&OR en R&D), de inspraak en uit een aantal onder-
zoeken. 
Onderstaande wensen - eerder genoemd in hoofdstuk 2 - bezien vanuit de ver-
schillende modaliteiten, worden meegenomen in de analyse en in het onderzoek 
naar een oplossingsrichting. 
 
Wensen verkeersveiligheid 

• Veilige oversteken voor langzaam verkeer. 
• (Op termijn) fietspaden op de J. van Hasseltweg-oost realiseren. 
• Realiseren van een verkeersveilige oplossing t.a.v. de oversteek over de 

vrije busbaan. 
 
Ruimtelijke wensen 

• Een groen-, voetgangers- /fietsersvriendelijk  gebied, waarbij in het bij-
zonder de oversteekbaarheid van de Meeuwenlaan tussen Hamerkwartier 
en Vogelbuurt wordt verbeterd (o.a. programma Ongedeelde Wijken) 

• Consistente inrichting met continue bandenlijnen. Dit is een esthetische 
wens om de beeldkwaliteit te bevorderen. Doorgaande bomenrijen / bo-
menlanen langs de hoofdwegen met voldoende doorwortelbare ruimte. 
Rekening houden met mogelijke sport- en wandelroutes naar het Vliegen-
bos. 

• Bij voorkeur handhaven van bestaande bomen en handhaven monumen-
tale bomen. Rekening houden met groene inrichting van de ventweg van 
de Meeuwenlaan. 

 
Wensen langzaam verkeer 

• Voldoende brede voet- en fietspaden en –oversteken, met voldoende op-
stelruimte voor fietsers bij de VRI. 

• Voldoende fietsparkeerplaatsen. 
• Goed aansluiten van het tweerichtingsfietspad van Noorderparkstation 

naar Hamerstraatkwartier. 
• Ambitie van de ontbrekende schakels niet onmogelijk maken. 
• Geen nieuwe barrières creëren voor langzaam verkeer. 

 
Wensen openbaar vervoer 

• Voorlopig handhaven van de bestaande buslijnen. Buslijn 34 keert en hal-
teert niet meer op rotonde, maar t.h.v.de halte Noorderpark. T.z.t. is het 
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wenselijk om een buslijn (in twee richtingen) door te trekken naar het Ha-
merkwartier. 

• Op termijn is de wens het Hamerkwartier te ontsluiten door OV. Een OV-
verbinding ondersteund het Hamerkwartier in haar visie om een wijk te 
zijn met een laag aandeel autoverkeer.  

• Niet onmogelijk maken van een keermogelijkheid voor de bus (wellicht 
nabij de pontaanlanding van het Oostveer). 

• Niet onmogelijk maken van het mogelijke bufferen en keren van de 
ZaanIJ-buslijnen 391 en 394. 

• Niet onmogelijk maken van het gebruik van 21 m bussen. 

• Handhaven busstrook in middenligging op J. van Hasseltweg richting 
Noorderparkstation. 

 
Wensen auto 

• Ventweg Meeuwenlaan-zuid aanpassen opdat er minder of geen sluipver-
keer meer gebruik ervan maakt, mogelijk als eenrichtingsweg richting 
Schaafstraat. 

• Parkeerplek aanvullend openbaar vervoer in ventweg voor Albatros t.b.v. 
Nieuw Amstelrade (Albatrospad 68). 

• Schellingwouderlaan niet onmogelijk maken. 
 

Voetganger 
Voetpaden dienen qua breedtemaatvoering te voldoen aan de eisen uit de recen-
te Leidraad voetgangersruimte, gem. Amsterdam, directie V&OR, 23 januari 2018. 
Voetpaden dienen voldoende breed te zijn, tenminste 2,5 m  Het trottoir op de J. 
van Hasseltweg-west is ca. 4,0 á 4,5 m breed en voldoet daarmee als aansluiten-
de route op station Noord. 
 
Voor alle voetgangersoversteekplaatsen kunnen steunpunten van bij voorkeur 2,5 
m breedte worden gerealiseerd. Een mogelijk voetgangersoversteek t.h.v. de Fa-
zantenstraat is niet verkeersveilig i.v.m. afdekzicht-problematiek t.p.v. de opstel-
vakken voor de kruising, wellicht is er ter hoogte van de Koekoeksstraat een over-
steek mogelijk over de 2x1 rijweg middels het middensteunpunt. 
 

 Fiets 

Nieuwe fietspaden kunnen 2,5 en 4,0 m breed worden voldoende gemaakt voor 
respectievelijk een-en tweerichtingsfietspaden. De huidige tweerichtingen-
fietsoversteek over de west-tak van de rotonde wordt verwijderd, omdat de door-
gaande noord->zuid fietsroute aan de oostzijde van de Meeuwenlaan ligt. Op de 
zuid-tak van de kruising kan een tweerichtingen-fietsoversteek worden gecreëerd 
welke aansluit op het bestaande tweerichtingsfietspad langs de J. van Hasselt-
weg-west en daarmee zorgt voor een goede fietsverbiniding van Hamerstraat-
kwartier met het Noorderparkstation.. 
 

 Openbaar vervoer 

De busstrook in middenligging op de J. van Hasseltweg naar busstation Noorder-
park kan worden gehandhaafd. De huidige vrije busbaan rechtsaf richting Noor-
derparkstation wordt niet gehandhaafd i.v.m. het verkeersveiligsknelpunt in relatie 
tot de oversteek voor langzaam verkeer. 
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De huidige lijnvoering kan blijven gehandhaafd. Buslijn 34 kan niet meer keren op 
de kruising, zoals op de huidige rotonde. Voorlopig keert buslijn 34 op busstation 
Noorderpark, in de VRI van kruising Noorderparkstation is hier rekening mee ge-
houden. Het voldoet waarschijnlijk echter niet op de lang duur omdat het de capa-
citeit van de toch al belaste kruising beperkt. Voor het Hamerkwartier is het wen-
selijk deze wijk beter met het openbaar vervoer te ontsluiten dan met slechts bus-
haltes rond de kruising. Project Hamerkwartier vindt het derhalve wenselijk een 
buslijn (in twee richtingen) door te trekken tot in het Hamerkwartier, bij voorkeur 
buslijn 34 richting het Oostveer, met een bushalte t.h.v. Esso-tankstation en een 
keermogelijkheid in de omgeving van de Oostveer, of elders in het Hamerkwartier. 
Bij het eventuele doortrekken van de lijnen 391 en/of 394 van de ZaanIJ-tangent 
zouden deze gebaat zijn bij dezelfde keer- en buffermogelijkheid in of rond het 
Hamerkwartier. Het doortrekken van een buslijn vindt plaats in de aanloop naar de 
nieuwe lijnennetvisie afgewogen.. 
Rond de kruising kunnen nieuwe bushaltes als haltekom worden gesitueerd ná 
het kruispunt (in een molenwiekopstelling) op alle vier takken van de kruising. De 
bushalte aan de J. van Hasseltweg-oost is pas nodig als hier een bus rijdt. Alle 
haltes binnen het project kunnen toegankelijk worden gemaakt (conform het TPvE 
Bushaltes). 
 
De afstand tussen de huidige haltes Havikslaan en Hamerstraat is slecht 280 m. 
De afstand tussen haltes Hamerstraat en nieuwe kruising wordt slechts 200 m. 
Conform de concessie-eisen voor haltedekking is de gemiddelde afstand tussen 
haltes tussen de 400 en 600 m. Het haltepaar Hamerstraat (t.h.v. Wielewaalstraat 
en Schaafstraat) kan worden samengevoegd met het nieuwe haltepaar op de 
kruising. Bijkomend voordeel si niet alleen de betere overstap op andere buslij-
nen, maar ook dat het haltepaar Hamerstraat bij verplaatsing toegankelijk kan 
worden gemaakt. In de huidige ligging kan het niet toegankelijk worden gemaakt 
en is het gezien haar smalle halte-perron verkeersonveilig. 
 
De twee bushalte-paren Merelstraat liggen met slechts 180 en 250 m afstand tot 
de kruising in principe te dicht op de nieuwe haltes van de nieuwe kruising. Bij 
voorkeur zou de halte Merelstraat met die van de kruising samengevoegd kunnen 
worden, maar de afstand van de kruising tot de eerste volgende bushalte Rode 
Kruisstraat (t.h.v. het politiebureau aan de Waddenweg) wordt daarmee met ca. 
900 m te groot om nog aan de eisen uit de vervoersconcessie te voldoen. De hui-
dige halte Merelstraat dient daarom gehandhaafd te blijven. 
 
Bushalte Merelstraat bestaat uit vier bushaltes, waarvan de noordelijke twee voor 
stadsbussen en de zuidelijke twee voor streekbussen. Sinds de in gebruik name 
van de Noord/Zuidlijn is het aantal streekbuslijnen hier teruggebracht tot één. De-
ze lijn 301 gaat in de toekomst verder als spitsbuslijn en bedient met name diver-
se middelbare scholen. De huidige - niet toegankelijk gemaakte - streek-bushalte 
Merelstraat voor het Bredero-college kan worden samengevoegd met de noorde-
lijke stadsbus-halte. Hierdoor kan de zuidelijk halte worden verwijderd en kan de 
ruimte anders worden benut.  

 
Autoverkeer 

Het verkeersonderzoek (Goudappel Coffeng, 2019) laat zien dat de rotonde tot de 
kruising met VRI kan worden omgebouwd. Op drie  takken van het kruispunt zijn 
drie opstelstroken nodig en op de westelijke tak zijn vier opstelvakken nodig. Van-
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af het kruispunt gaan twee rijstroken linksaf richting Noorderparkstation en twee 
rijstroken rechtsaf naar Meeuwenlaan-zuid. Alle takken van het kruispunt kunnen 
op de bestaande situatie worden aangesloten. 
 
In de Werkgroep Verkeerslichten (WVA) van 6 juni 2019 en de Centrale Ver-
keerscommissie (CVC) van 9 juli 2019 is o.a. de opmerking gemaakt over het 
vermijden van een deelconflict tussen langzaam verkeer en autoverkeer. Alle op-
stelvakken betreffen exclusief geregelde opstelvakken,  uitgezonderd het opstel-
vak op Meeuwenlaan-zuid naar Meeuwenlaan-noord / J. van Hasseltweg-oost. Dit 
opstelvak kent een deelconflict met tegelijktijdig oprijdende rechtdoorgaand lang-
zaam verkeer. Dit lijkt geen knelpunt in doorstroming en verkeersveiligheid te zijn 
omdat het aandeel rechtsafslaand autoverkeer zeer beperkt is en omdat dit auto-
verkeer voldoende opstelgelegenheid kent tussen de rechtdoorgaande auto en 
fietser. Een exclusief opstelvak is onwenselijk aangezien het een deel van de toe-
komstige groenstrook tussen Meeuwenlaan-zuid en Hamerkwartier afsnoept. De 
opstelvakken op de Meeuwenlaan-zuid zijn dermate lang dat de huidige inrit Fa-
zantenweg in de opstelvakken uitkomt. Daarom wordt voorgesteld deze inrit zui-
delijk te verplaatsen richting Koekoeksstraat. Daarnaast wordt voorgesteld de rij-
richting parallelweg oostzijde Meeuenlaan te wijzigen in een eenrichtingsweg om 
de kruising met de J. van Hasseltweg-oost regelbaar en veilig te houden. 
 

 
Figuur 12: Variant met breed profiel door exclusieve rechtafvakken op Meeuwenlaan-zuid en J. van 

Hasseltweg-oost. 
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Parkeren en laden en lossen 

Op de J. van Hasseltweg-oost worden drie opstelvakken gerealiseerd, waarbij er 
tevens ruimte moeten worden gevonden voor vrijliggende fietspaden, trottoirs en 
bij voorkeur ook bomen. Langs de noordzijde van deze weg vervallen daarmee 
ca. 10 parkeerplaatsen (ter hoogte van het Esso-tankstation). Het incidenteel la-
den en lossen op het trottoir ter hoogte van nr. 102-118 blijft gehandhaafd voor de 
diverse kleinschalige bedrijvigheid (waaronder een makelaar, uitzendbureau, kof-
fie-winkel en copy-shop etc.). Door het wijzigen van de Fazanen-
weg/Koekoeksstraat-inrit zoals hierboven omschreven vervallen er hier tot ca. 11 
parkeerplaatsen (afhankelijk van de inrichtingsmogelijkheden, zoals het mogelijk 
doortrekken van de bomenrij in het trottoir vanaf de Albatros) . Bovengenoemde 
instelling van eenrichtingsverkeer op de oostelijke parallelweg Meeuwenlaan-zuid 
kan het beste worden ondersteund met schuinparkeren. Dit gaat ten koste van ca. 
18 parkeerplaatsen (61 huidige haaksparkeervakken kunnen in ca. 43 schuinpar-
keervakken worden veranderd). Gezien de huidige bepekte parkeerdruk lijkt dit 
niet tot een knelpunt in de parkeerdruk te zorgen. 
 
Het trottoir en fietspad langs de J. van Hasseltweg-west fungeert als een soort pa-
rallelweg. Aanvullend openbaar vervoer (AOV) rijdt vanaf de busstrook van en 
naar dit trottoir (en kruist daarbij het tweerichtingsfietspad) maar er wordt ook an-
der autoverkeer gesignaleerd. Deze situatie wordt als onveilig ervaren en reeds 
voor aanleg ervan zijn  hierover kritische vragen gesteld in de toenmalige stads-
deel verkeerscommissie. Voorgesteld wordt om langs de rijweg Albatrospad (for-
mele ventweg langs de Meeuwenlaan) een AOV-plek te realiseren t.b.v. de be-
zoekers en van Nieuw Amstelrade (met dag-activiteitencentrum en Albatrospad 
68) en de bewoners van de ca. 15. appartementen voor de specifieke doelgroep. 

 
 Conclusie 

De rotonde kan worden omgebouwd tot een VRI-geregeld kruispunt, met op drie 
takken drie opstelvakken en op de westelijke tak vier opstelvakken. Voorgesteld 
wordt om de oostelijke parallelweg langs de Meeuwenlaan om te vormen naar 
een eenrichtingsweg om de kruising regelbaar en verkeersveilig te houden. De in-
rit Fazantenweg kan zuidelijker worden verplaatst (t.h.v. de Koekoeksstraat) i.v.m. 
bereikhaarheid en verkeersveiligheid 
Ten behoeve van het langzaam verkeer kan in voldoende brede voet- en fietspa-
den worden voorzien, met daarnaast voldoende opstelruimte en steunpunten voor 
overstekend langzaam verkeer. De zuidelijke fietsoversteek over de Meeuwen-
laan kan een in twee richtingen berijdbare fietsoversteek worden. 
Bushaltes worden toegankelijk gemaakt en in molenwiekopstelling ná het kruis-
punt gesitueerd. Voor de toekomstige halte aan de J. van Hasseltweg-oost kan 
ruimte worden gereserveerd. 
Er worden in totaal ca. 30 tot 39 parkeerplaatsen opgeheven tegenover het Esso-
tankstation, rond de Fazantenweg en langs de parallelweg Meeuwenlaan-zuid. 
Ten behoeve van Nieuw Amstelrade wordt parkeerruimte voor aanvullend open-
baar vervoer gerealiseerd en worden het trottoir onbereikbaar gemaakt voor auto-
verkeer vanaf de J. van Hasseltweg-west. 
Het is wenselijk de J. van Hasseltweg t.z.t. in zijn geheel te voorzien van fietspa-
den, maar dit valt de scope van dit project. 
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4  Uitgangspunten voor het ontwerp 

Uit de ontwerpverkenning en de voorgestelde oplossing volgen onderstaande uitgangs-
punten gegeven aan het ontwerp. 
 
Algemeen 

1. Ontwerp en maatvoering conform de kwaliteitseisen van het Beleidskader Verkeers-
netten (jan 2018), de Leidraad CVC (26 april 2016), Leidraad voetgangersruimte (23 
januari 2018), de principes van Duurzaam Veilig, de Puccinimethode (rood en 
groen) en de algemeen geldende richtlijnen van de CROW, waaronder ASVV. 

2. Integraal ontwerp bij aanpassingen gevel tot gevel of daar waar mogelijk, rekening 
houdende met het projectnota Hamerkwartier. 

3. Omvormen van Meeuwenlaan-rotonde naar een kruising met verkeerslichten. 
 
Verkeersveiligheid 

4. Verkeersveiligheid moet minimaal op het huidige niveau blijven. 
5. Dichtzetten inrit en fietsoversteek t.h.v. Fazantenweg (i.v.m. ligging bij opstelvak-

ken). Verplaatsen huidige inrit Fazantenweg t.h.v. Koekoeksstraat. 
6. Opstelvak rechtdoor-rechtsaf Meeuwenlaan-zuid wordt in deelconflict geregeld met 

de fietsoversteek (beperkt aandeel rechtsaf-slaand autoverkeer kan zich opstellen 
tussen fietsoversteek en rechtdoor-gaand autoverkeer). 

 
Ruimtelijk beeld 

7. Ontwerp en maatvoering moeten bijdragen aan het verblijfsklimaat van de straat. 
8. De kruising is niet aangewezen als bijzondere plek volgens visiekaart Puccini. 
9. De oplossing wordt integraal beoordeeld op de effecten voor de groenvoorziening 

en aanwezigheid van bomen in de buurt en op de ambitie voor het Hamerkwartier 
t.a.v. het versterken van de bestaande groenstructuur. Uitgangspunt is handhaven 
monumentale bomen (tussen Albatrospad en Meeuwenlaan-fietspad) en indien mo-
gelijk ook overige bomen. Doorlopende rijen bomen tot de kruising en toepassen 
van zo weinig mogelijk verharding en zoveel mogelijk gras. 

10. Groenstroken met bomen minimaal 2 m breed. 
11. Zo veel mogelijk continue bandenlijnen in het ontwerp opnemen. 

 

Voetgangers en fietsers 
12. Ontwerp en maatvoering van het trottoir conform standaardkwaliteitseisen gemeente 

Amsterdam, bij voorkeur minimaal 2,5 m breed en in de potentiele stadsstraten 3,0 á 
3,5 m en langs de J. van Hasseltweg-west (naar station Noorderpark), een tweerich-
tingsfietspad 4,0 m. 

13. Behouden van de voetgangersoversteken t.h.v. Kalkoenstraat en Wielewaalsraat. 
Tevens het verbreden van de middensteunpunten naar minimaal 2,50 m breedte. 

14. Realiseren 2-richtingsfietsoversteek over Meeuwenlaan-zuid, aansluitend op het 2-
richtingsfietspad van/naar metrostation Noorderpark. Bij voorkeur verbreden van het 
2-richtingsfietspad van/naar metrostation Noorderpark naar 4,0 m. Overige fietspa-
den 2,5 m breed. 

15. Ontwerp en maatvoering van het fietsvoorzieningen conform standaard kwaliteitsei-
sen van de gemeente Amsterdam, met waar mogelijk meer verkeers- en stallings-
ruimte creëren voor fietsers. 
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16. Voldoende opstelruimte voor fietsers bij de VRI. 
17. Ambitie van de ontbrekende schakels niet onmogelijk maken. 
18. Handhaven fietsstroken op de J. van Hasseltweg-oost (v.a. nr. 59).  
19. Geen nieuwe barrières creëren voor langzaam verkeer. 

 
Openbaar vervoer 

20. Ontwerp en maatvoering moeten bijdragen aan een verbetering van de doorstro-
ming en vergroten van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. 

21. Handhaven busstrook J. van Hasseltweg naar busstation Noorderpark en opheffen 
bus-bypass richting Noorderparkstation. 

22. Prioriteit voor de bus in de VRI. 

23. Bushaltes als haltekom en toegankelijk maken volgens TPvE bushaltes. Realiseren 
3 nieuwe bushaltes als molenwiek ná de kruising. 

24. Niet onmogelijk maken van de 4e bushalte aan de zuidoostzijde van de kruising 
(t.h.v. het tankstation). 

25. Lengte van de nieuwe bushaltes (gebaseerd op 18 m bussen): 

a. bushalte geschikt voor 1 gelede bus: Meeuwenlaan-zuidzijde en J. van Has-
seltweg-oostzijde 

b. bushalte geschikt voor 2 gelede bussen: Meeuwenlaan-noordzijde en J. van 
Hasseltweg-westzijde 

26. Samenvoegen van bushalte Hamerstraat (t.h.v. Wielewaalstraat en Schaafstraat) op 
kruising. 

27. Bij voorkeur samenvoegen streek-bushalte Merelstraat met stads-bushalte Merel-
straat. 

28. Voorlopig handhaven lijnvoering buslijnen 35, 38 en 301. 
29. Buslijn 34 keert niet meer op de rotonde, maar keert voorlopig op busstation Noor-

derpark. 
30. Niet onmogelijk maken van het (in twee richtingen) doortrekken van buslijn 34 (en 

wellicht Zaan-buslijnen 391 en 394) richting Oostveer, het niet onmogelijk maken 
een keermogelijkheid in de omgeving van de Oostveer, dan wel ergens in het Ha-
merkwartier. 

31. Niet onmogelijk maken van bushaltes voor de exploitatie van 21 m bussen. 
 
Auto 

32. Ontwerp en maatvoering mogen geen of een minimale beperking van de doorstro-
ming opleveren (geen filevorming). 

33. Voorlopig handhaven profiel J. van Hasseltweg-oost (v.a. huisnr. 59) met fietsstro-
ken, maar op termijn aanpassen in fietspaden. 

34. Ventweg Meeuwenlaan-zuid aanpassen opdat er minder of geen sluipverkeer meer 
gebruik ervan maakt, mogelijk als eenrichtingsweg richting Schaafstraat. 

35. Schellingwouderlaan niet onmogelijk maken. 
 

Parkeren en laden en lossen 

36. Verwijderen ca. 11 haaksparkeerplekken op de J. van Hasseltweg-oost, tot ca.  10 
parkeerplaatsen rond de Fazantenweg en ca. 18 parkeerplaatsen langs de parallel-
weg Meeuwenlaan-oost.. 

37. Handhaven van incidenteel laden en lossen noordzijde J. van Hasseltweg huisnr. 
102-118. 
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38. Parkeerplek aanvullend openbaar vervoer in ventweg voor Albatros t.b.v. Nieuw 
Amstelrade (Albatrospad 68). Verwijderen in- en uitrit van J. van Hasseltweg-west 
naar/van zuidelijke trottoir. 

 
Technische eisen inrichting 

39. De nieuwe inrichting mag geen hogere beheerkosten met zich meebrengen. 
40. Streven is om de beheerkosten te verlagen. 
41. De nieuwe inrichting moet een levensduur van 30 jaar hebben. 
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Geraadpleegde organisaties 

Stadsdeel Noord   (Maureen Vrij en Remco de Graaff) 
GVB    (Ron Veerman) 
VRA   (Vincent van Laar en Camille de Luca-Schwartz) 
Verkeerspolitie (Fred Heppener) 
V&OR (Fons Verdurmen, Jan Venema, Lars Duin en Johannes 

Beuckens) 
R&D, openbare ruimte (Milda Jusaite-Meijer en Jerryt Krombeen) 
en materialisatie  
 
Goudappel Coffeng (bijdrage capaciteitsberekeningen) 
R&D,  geb.team Noord (Aafke post) 
IB    (Rene van Galen) 
 
 
 
In opdracht van Project Hamerkwartier Martijn Overmulder en Sander Visser 
opgesteld door Directie Ruimte & Duurzaamheid, E. Sommeling en J.P. Klaver.   
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Bijlagen 

BIJLAGE 1: Schouw, 4 juni 2019 
 
BIJLAGE 2: Verkeerstelling, juni 2019 
 

BIJLAGE 3: Verkeersonderzoek (Goudappel Coffeng, 2019) 
 
BIJLAGE 4: Schetsverkenning, sept 2019 
 
BIJLAGE 5: Halte-afstanden 
 
 

 
 
 


