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Onderwerp

Wegonttrekking fietspad Burgerweeshuispad ten behoeve van project Zuidasdok.
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,
besluit

Tekst van openbare besluiten 

wordt gepubliceerd

In te stemmen met wegonttrekking fietspad Burgerweeshuispad ten behoeve van 
project Zuidasdok.

Wettelijke grondslag

 Artikel 9 Wegenwet: Een weg, niet behorende tot de in artikel 8 bedoelde, kan 
aan het openbaar verkeer worden onttrokken bij een besluit van den raad der 
gemeente, waarin de weg is gelegen.

Bestuurlijke achtergrond

Op 9 juli 2012 hebben het Rijk, de Gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam 
en de Provincie Noord-Holland een voorkeursbeslissing genomen voor het project 
Zuidasdok. Deze is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Zuidasdok  (projectscope 
en financiële afspraken) en de Structuurvisie Zuidasdok (juridische planologische 
procedure).

In verband met de realisatie van het project Zuidasdok is tussen de gemeente 
Amsterdam en het Ministerie van I&M in 2012 een Bestuursovereenkomst (BOK) 
gesloten met betrekking tot de samenwerking van partijen bij dit project.

Op 13 februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdlijnen van het 
plan van aanpak voor de planvormingsfase van de gezamenlijke projectorganisatie 
Zuidasdok. De projectorganisatie Zuidasdok wordt gevormd door de gemeente 
Amsterdam, Rijkswaterstaat en ProRail. 

Op 20 april 2016 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Zuidasdok 
vastgesteld, dat het planologisch kader is voor de realisatie van de openbaar vervoer 
terminal en voor de inrichting van de openbare ruimte 
In 2016 is door de Minister van I&M het Tracébesluit Zuidasdok genomen. Het 
Tracébesluit duidt onder meer het gebied waarin het project gerealiseerd wordt.

Het fietspad Burgerweeshuispad ligt binnen het Tracébesluit van project Zuidasdok. 
Het Tracébesluit Zuidasdok is in maart 2016 vastgesteld. Daarmee is in principe de 
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functie van het fiets- en voetpad al opgeheven. Er moet echter nog een officieel 
besluit tot wegonttrekking worden genomen.

Onderbouwing besluit

Ad. 1 In te stemmen met wegonttrekking fietspad Burgerweeshuispad ten behoeve 
van project Zuidasdok

Door de aanleg van Zuidasdok, wordt de infrastructuur ter plaatse van de 
Amstelveenseweg aangepast. Momenteel wordt er door gemotoriseerd verkeer 
komend vanaf zuidelijke richting op de Amstelveenseweg, rechtsaf geslagen om op 
de A10 te komen. Na de aanleg van de tunnels van Zuidasdok wordt er een oprit 
aangelegd aan de westzijde van de Amstelveenseweg met minimaal twee rijstroken. 
Het gemotoriseerd verkeer dient dan dus vanuit de zuidzijde linksaf te slaan. Deze 
oprit is gelegen tussen de A10 en Tripolis en wordt vlak langs het ventilatiegebouwtje 
van de parkeergarage van kantoorcomplex Tripolis aangelegd. Hierdoor is er geen 
ruimte meer over voor het huidige twee richtingen fietspad en het naastliggende 
voetpad. Dit fiets- en voetpad is de kortste route vanaf het viaduct en het metrostation 
Amstelveenseweg richting Sporthallen Zuid.

Gebruik Burgerweeshuispad
De opheffing is alleen relevant voor fietsers die vanuit het zuiden vanaf de 
Amstelveenseweg de Sporthallen Zuid willen bereiken. Voor fietsers die vanuit het 
oosten of noorden komen is de route via IJsbaanpad en vanuit het westen het 
IJsbaanpad en Piet Kranenbergpad korter en geschikter. 
Voor de voetgangers van en naar het kantorencomplex blijft de mogelijkheid om via 
een korte route door het Tripoliscomplex hun bestemming te bereiken. Voetgangers 
naar het Burgerweeshuispad of de sporthal kunnen hier eventueel ook gebruik van 
maken. Fietsverkeer kan echter niet van dit pad gebruik maken. Daarnaast blijft de 
fiets- en voetgangersroute via Amstelveenseweg en IJsbaanpad voor Sporthallen 
Zuid en omgeving in stand, deze route kent nauwelijks extra reistijd.

Verkeerstellingen 
Om te bepalen welke impact het opheffen van dit gedeelte Burgerweeshuispad heeft, 
zijn er in 2017 verkeerstellingen uitgevoerd. Dit is op twee momenten uitgevoerd, 
tijdens een reguliere ochtendspits en tijdens een evenement. 

Tellingen laten zien dat er in de spits (gedurende 3 uur) circa 33 fietsers en 17 
scooters en tijdens evenementen in de Sporthallen Zuid (gedurende 3 uur) circa 2 
fietsers en 4 scooters gebruik maken van het huidige fietspad (zie bijlage 1, 
Fietstelling Trajan 2017). Uit een eerdere meting uit 2014 (zie bijlage 2) is dit aantal 
nagenoeg gelijk, 33 in de spits en 15 in de avond (zomer). Hoewel het netwerk in de 
spits een hoge belasting kent, is dit beperkte aantal gebruikers eenvoudig op te 
vangen door het overige netwerk, namelijk via het Skûtsjespad en het Piet 
Kranenbergpad en via de oostelijke zijde van de Amstelveenseweg en het 
IJsbaanpad.   

Toekomstige situatie Amstelveenseweg
Ten behoeve van de verbetering van de doorstroming en ruimtelijke kwaliteit wordt 
gewerkt aan een herinrichting van de Amstelveenseweg. In het kader daarvan is, om 
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aan alle minimale verkeerskundige eisen voor tram/busbaan en halte, trottoir en 
fietspad te voldoen ervoor gekozen om de westelijke zijde van de Amstelveenseweg 
(toekomstige bus/ tramhalte) éénrichtingsverkeer te maken [CVC heeft hier op 
dinsdag 04 juli 2017 positief advies op afgegeven], dit is ook afgestemd met 
fietsersbond. Dit betekent dat fietsers in de toekomstige situatie niet langs die 
westelijke zijde bij het fietspad Burgerweeshuispad kunnen komen. Dat betekent ook 
dat de functie van het fietspad voor fietsers vanuit het zuiden in de toekomstige 
situatie gaat vervallen. Planning voor dit project herinrichting Amstelveenseweg is 
afhankelijk van planning Zuidasdok en wordt momenteel verder uitgewerkt. Fietsers 
vanuit het zuiden kunnen via het Skûtjespad en het Piet Kranenbergpad, of via de 
oostelijke zijde van de Amstelveenseweg en het IJsbaanpad de sporthallen Zuid 
bereiken (zie bijlage 3) (Fietsroute vanuit het Zuiden en Zuidoosten). 

Als onderdeel van de nieuwe westelijke uitbreiding van Zuidas, Verdi, wordt op de 
middellange termijn het IJsbaanpad aangepast. Er wordt daar onderzocht of het 
mogelijk is een tweerichtingen fietspad aan één zijde te ontwikkelen. Dit onderzoek 
valt samen met een aantal andere ontwikkelingen in het gebied zoals; ontwikkeling 
Jachthaven Olympia e.o, en verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen direct 
aan het IJsbaanpad.

Herinrichting Piet Kranenbergpad
Het Piet Kranenbergpad wordt aangepast en verbreed. 1 Oktober 2017 is gestart met 
de werkzaamheden en de verwachting is dat dit fietspad 1 oktober 2018 gereed is. 
Hiermee wordt de capaciteit vergroot.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Stukken

Meegestuurd 1. Fietstelling Trajan 2017
2. Fietstelling Stadsdeel Zuid juni 2014
3. 20170724 Netwerkkaart Toekomstige situatie fietspad Burgerweeshuispad

Ter inzage gelegd Niet van toepassing.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Nanna de Reu, n.dereu@zuidasdok.nl, 0630534295

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris J.J. van Aartsen, waarnemend 
burgemeester
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