
Wat is het probleem precies?

1. Wordt veel (wild) geparkeerd op het Ijsbaanpad door bezoekers, vooral op zondag. Parkeergarage Sporthallen Zuid en Tripolis lijken niet 

openbaar.

Opties voordelen nadelen

2. Bij evenementen is het onduidelijk waar men mag parkeren.

   Noord Verdi
Voldoende parkeerplek

a. Realiseer een 

parkeermanagementsysteem waar men met 

signing naar lege plekken verwezen wordt. 

Sluit alle parkeergarages daar op aan.

Hierdoor worden alle parkeerplekken beter 

ontsloten, is men beter op de hoogte waar je 

mag parkeren en is er minder zoekverkeer. 

Daarnaast zorgt het voor meer sociale 

veiligheid, door dubbelgebruik staan de 

parkeergarages minder leeg.

Eigenaren van de garages moeten goede 

afspraken met elkaar hierover en over het 

beheer maken.

b. Zet bij evenementen stewards in, zet het 

Ijsbaanpad vanaf het Frans Ottenstadion af 

voor bezoekers en zorg voor afstemming 

tussen de diverse evenementen

Minder parkeerproblemen bij evenementen, 

snellere afwikkeling van bezoekers die willen 

parkeren.

Het inzetten van stewards kost de 

organisatie geld.



Wat is het probleem precies?

d. Verwijder de straatparkeerplekken. Minder vertraging op het Ijsbaanpad van 

auto's die parkeren, meer ruimte voor groen 

of andere openbare ruimte.

Parkeerplaatsen zijn minder dicht bij de 

woonboten

1. De capaciteit van de kruising Ijsbaanpad/Amstelveenseweg is niet voldoende.

4. De kruising van het Piet Kranenbergpad en het Ijsbaanpad is onveilig.

Opties voordelen nadelen

2. De inrichting van het Ijsbaanpad kan beter.

Maakt de kruising overzichtelijker, auto's 

kunnen sneller rechts afslaan waardoor er 

minder file op het Ijsbaanpad ontstaat.

b. Realiseer een dubbelzijdig fietspad aan de 

noordzijde met de breedte van het fietspad 

in de Fred. Roeskestraat en hef het fietspad 

aan de zuidzijde op.

Maakt de kruising Ijsbaanpad/Piet 

Kranenbergpad overzichtelijker en auto's die 

rechtsaf willen bij kruispunt 

Amstelveenseweg/ Ijsbaanpad hoeven niet 

meer op fietsers te wachten. 

Realiseer goede opstelvakken voor fietsers 

die linksaf willen.

Goede bereikbaarheid

c. Zorg voor een goed BLVC en 

verkeersregelaars voor bouwverkeer.

minder overlast van bouwverkeer Het inzetten van verkeersregelaars kost de 

ontwikkelaar geld.

3. De bereikbaarheid van het gebied tijdens evenementen.

a. Anders instellen van verkeerslichten: niet 

langzaam verkeer en auto tegelijk.
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Opties voordelen nadelen

d. Stel op zondag betaald parkeren in het 

gebied in.

Bewoners hebben minder moeite met het 

vinden van een parkeerplek op zondag, geen 

wildparkeren in de berm.

Bezoek van bewoners moet ook op zondag 

betalen.

c. Zorg voor een goed beheerplan bij de 

realisatie van meer openbaar groen

Groen is en blijft mooi

a. Zorg voor een groene talud bij Zuidasdok Behoud groene aanblik Weinig ruimte

b. Realiseer een speelplek voor kinderen 

zoals een skateplek

Hier is behoefte aan onder jongeren. Zorgt 

voor meer reuring.

Barriere groen en rood

1. Angst dat groen niet behouden blijft.

2. Goed beheer van openbare ruimte

c. Zet bij evenementen stewards in. Minder parkeerproblemen, verkeer wordt 

sneller afgewikkeld.

Kosten voor organisatie.

d. Realiseer een tweede ontsluiting voor 

autoverkeer bij het Piet Kranenbergpad of 

Jachthavenweg bij nood.

hierdoor kan bij drukte het verkeer sneller 

afgewikkeld worden

Nog meer autoverkeer in het gebied dus doe 

het alleen op noodmomenten. Het is wel 

zonde van het groene karakter van het Piet 

Kranenbergpad


