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INLEIDING

STATION

DUIVENDRECHT
ACHTERGROND
Station Duivendrecht is een klassiek voorbeeld van
een stationsgebied met onderbenutte potentie.
De komende jaren verandert de omgeving.
Die ontwikkeling biedt de kans om het station
aantrekkelijker, uitnodigender en toegankelijker te
maken en de relatie met de omgeving te verbeteren.
bereikbaarheid
Station Duivendrecht ligt fantastisch. Als knooppunt
en overstapstation van twee belangrijke nationale
spoorcorridors (Utrecht-A’dam en Schiphol richting
Weesp) en de metro 50 en 54. Vlak bij de A2, de
A10 en de A9 en aan de Amstelcorridor van A’dam
Amstel tot aan het AMC. Het belang van het station
in het netwerk – de ‘knoopwaarde’ - is na de opening
van de Utrechtboog in 2006 wel iets afgenomen
maar nog altijd is de bereikbaarheid uitzonderlijk.
aansluiting op de omgeving
Het station is een echt ingenieurswerk: het is
ontworpen als een overstapmachine tussen trein en
metro. Het trekt zich, zwevend boven het maaiveld,

weinig aan van haar ruimtelijke omgeving. Omdat
de connectie tussen station en omgeving slecht
is, profiteert de omgeving te weinig van de
bereikbaarheid maar ondervindt het er wel de
nadelen van; de infrastructuur werpt op lokaal
niveau veel barrières op. Lang was dat niet erg;
Overamstel was een autolocatie, station A’dam
Arena bedient de Venserpolder en Duivendrecht
heeft altijd haar dorpse karakter willen behouden.
nieuwe ontwikkelingen
Met de ontwikkeling van De Nieuwe Kern
verandert de situatie. Het plan - met 4500
woningen en 250.000m2 aan voorzieningen – is
georganiseerd rondom een lineair park dat het
station verbindt met de Amstelscheg. De westzijde
van het station verandert van gedaante. Ook
Overamstel transformeert naar een gemengde
wijk. En er komt een tijdelijke Internationale
Touringcar Terminal. Deze ontwikkelingen zetten
aan tot nadenken over het stationsgebied.
OPGAVE
goede aansluiting tussen station en omgeving
Met deze verkenning naar een Ruimtelijke
Functioneel Ontwerp (RFO) wordt de eerste
stap gezet om van station Duivendrecht een
bestemming op zich te maken; een plek waar je
graag komt. Daarvoor staat de betere aansluiting
tussen station en omgeving centraal. Afgeleid
daarvan moet de vindbaarheid, oriëntatie, en
capaciteit van de entree verbeterd worden. Het
station blijft een soepele overstapmachine; de

overstap tussen trein en metro is al van niveau,
de capaciteit en ordening van het aanvullend
vervoer - met name de fiets - moet beter. De
barrièrewerking van het station wordt verkleind,
de Nieuwe Kern en Duivendrecht beter met
elkaar verbonden. Het stationsgebied wordt een
plek waar je prettig verblijft, daarvoor moet de
kwaliteit van de openbare ruimte omhoog. Zo
wordt de kwaliteit van de stationsomgeving en de
bereikbaarheid in balans gebracht.
scope
In het ‘Handelingsperspectief’ hebben de
stakeholders de opgave voor het stationsgebied
gedefinieerd. Dit vormt de start voor deze
verkenning. De scope van betreft een contour van
+/- 200 meter rondom het station. De focus ligt op
de westzijde (De Nieuwe Kern) en op de nieuwe
fietsverbinding naar het dorp Duivendrecht. De
structuurvisie De Nieuwe Kern vormt een vast
gegeven. De oostzijde van het station wordt wel
geanalyseerd, op dit moment is er echter geen
ambitie hier grootschalig in te grijpen. De bestaande
spoorinfrastructuur dient ongewijzigd te blijven. Het
reisdomein is dus geen onderdeel van de opgave.
Deze studie neemt de scope als vertrekpunt, maar
er worden ook kansen geïdentificeerd die buiten de
scope vallen. Deze oplossingsrichtingen worden in
deze studie niet verder uitgewerkt.
stakeholders
Vervoerregio, NS Stations, MET, Provincie NoordHolland, Gemeente Ouder-Amstel, en ProRail.
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DOCUMENTEN
GERAADPLEEGD IN DE STUDIE

Onderzoek fietspad opties

Structuurvisie De Nieuwe Kern
Het stationsconcept

Stedenbouwkundige visie De
Nieuwe Kern

Oproep tot samenwerking

Het Nieuwe
Stationskwartier
Ruimtelijke kwaliteit op het grensvlak
van knooppunt en stad

Het spoor als ruggengraat van
Amsterdam Zuidoost

Handelingsperspectief OV knoop

Het Nieuwe Stationskwartier

Uitvraag RFO

Er is al veel onderzoek en ontwerpwerk
verricht naar het stationsgebied en de
omgeving. De bijbehorende documenten
en verslagen vormen input voor de

onderhavige studie. Hierboven is een
selectie getoond, maar de bronnenlijst
is breder. Vanzelfsprekend is rekening
gehouden met kaders en richtlijnen van

de betrokken stakeholders.
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AANPAK
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deelstudies per onderwerp vormen de bouwstenen
76

1. aansluiting station en omgeving

6. Duivendrechtse zijde: station
uiteengerekt en alleen bereikbaar via trap en reisdomein

11. ringweg: grote fysieke en

mentale afstand ‘stationsplein’
Nieuwe Kern en entree

12. de landschappelijke
inrichting is her en der
verommeld

2. oriëntatie en herkenbaarheid stationentree vanuit
alle zijden

10. logistiek bepaalt

9. metro 53, geen halte,
wel barrière voor connectie
dorp en Nieuwe Kern

3. soepele overstap
tussen alle modaliteiten

3 integrale varianten

beeld vanaf zijde
Nieuwe Kern
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analyse stationsgebied en omgeving
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In het ontwerpend onderzoek zijn twee
sporen gevolgd. In het eerste hebben we
de stationsomgeving geanalyseerd. In
spoor twee hebben we met deelstudies de
‘bouwstenen’ van het station onderzocht.

stallingen etc. De combinatie van de twee
sporen heeft geleid tot een aantal integrale
Ruimtelijk Functionele Ontwerpen.
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projectomschrijving
Layout
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Het zoeken naar verbeteringen, start
met het zorgvuldig in kaart brengen
van de bestaande situatie. Er bestond
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nog geen compleet digitaal tekenwerk.
Er waren wel losse onderdelen, maar
de voorliggende tekening is de eerste

versie waarin station en omgeving in een
digitale tekening zijn gevat. Hierin zijn
zo goed mogelijk de reeds bestaande

toekomstplannen (De Nieuwe Kern,
de nieuwe lift aan de Duivendrechtse
dorpzijde) al verwerkt.
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SITUATIE
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SITUATIE
LOOPSTROMEN

Het maken van een loopstroomanalyse
op basis van een stedenbouwkundig
plan dat nog moet worden uitgevoerd
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is lastig. Er zijn momenteel bijvoorbeeld
geen goede prognoses beschikbaar
voor het aantal stationsgebruikers voor
100m

de Nieuwe Kern. Te verwachten valt,
dat de balans in het stationsgebied zal
verschuiven; de meeste reizigers zullen

vanuit het Westen komen en gaan. De
volgende kaart is nadrukkelijk slechts
een indicatie.
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Deze isometrie toont het station in
de omgeving. Het toont de minimale
footprint van de ontvangsthal van het

station en tegelijkertijd de grote impact
van de logistiek en de dijklichamen van
de bovenliggende infrastructuur.
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SITUATIE
ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING

heeft als doel deze barrières te slechten
49
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De omgeving van het station gaat
veranderen. De Nieuwe Kern - met
4500 woningen en 250.000m2 aan

voorzieningen – is gericht op het
station. Ook Overamstel transformeert
naar een gemengde ‘productieve’

SCHIEVESTE
MASTERPLAN 2019

BRON: STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE NIEUWE KERN

wijk. En dan is er nog de tijdelijke
Internationale Touringcar Terminal. Deze
ontwikkelingen vragen om een station

dat zich meer naar haar omgeving richt.
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SITUATIE
ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING
Mobiliteitsplan Zuidoostflank

186

oNdErwEg – dE schapEN va N duI v ENdrEcht

inspanning nodig. De totale investering is
dan € 130 Amsterdam
á € 175 miljoen.
Om de nulgroei te bereiken moet wellicht
geïnvesteerd
worden in structurele uit
A10
breidingen van de infrastructuur, van
met name de metro en trein. Deze
investeringen zijn nader te bepalen en
A1
A6
hangen af van de ontwikkelingen op
Duivenstedelijke
en regionale schaal. In de
drecht
Zuidoostflank zelf zijn ook investeringen
nodig. InclusiefAbcoude
de investeringen
voor
Bussum
Amstelveen
de noregretmaatregelen is in de
Zuidoostflank een bedrag van in totaal
€ 275 á € 350 miljoen
nodig.
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A20

Kijken we naar de forse gebiedsontwik
keling in Zuidoost (51.000 woningen
en 33.000 arbeidsplaatsen erbij), dan
is deze investering
gerechtvaardigd en
A12
zelfs beperkt ten opzichte van andere
8 km
(transformatie)gebieden/opgaven
van
dezelfde omvang.

Overamstel

F23

Holendrecht

BRON: MOBILITEITSPLAN ZUIDOOSTFLANK, GEMEENTE AMSTERDAM

• Maatregelenkaart Mobiliteitsplan Zuidoostflank 2040

Op hoger schaalniveau vormt de
Zuidoostflank één van de grootste
ontwikkellocaties0van de
regio Amsterdam
Samenvatting
is. Er wonen en werken ongeveer 100.000

659134_NAI_MobieleStad_BW.indd 186

mensen en tot 2040 zijn er plannen voor
18-10-12 15:15
circa 51.000 extra
woningen en 33.000
extra arbeidsplaatsen. Ook bevindt zich
hier het grootste entertainmentcluster

van Nederland. Door de ontwikkelingen
neemt het aantal verplaatsingen naar
verwachting met 46% toe. De gemeente
en de Vervoerregio hebben daarom

samen een mobiliteitsplan opgesteld
waarin het Openbaar Vervoer een
belangrijke rol speelt.

14

8

ANALYSE

15

ANALYSE
ANALYSE TOEKOMSTIGE SITUATIE
1. aansluiting station en
omgeving

6. Duivendrechtse zijde: station

uiteengerekt en alleen bereikbaar
via trap en reisdomein

11. ringweg: grote fysieke en

mentale afstand ‘stationsplein’
Nieuwe Kern en entree

12. de landschappelijke
inrichting is her en der
verommeld

2. oriëntatie en herkenbaar-

heid stationentree vanuit alle
zijden

9. metro 53, geen halte, wel

barrière voor connectie dorp
en Nieuwe Kern

3. soepele overstap

tussen alle modaliteiten

10. logistiek bepaalt

beeld vanaf zijde Nieuwe Kern

7. toekomstcapaciteit fietsparkeren

5. krap ontvangst-

in relatie tot fietsroutes, overstap
en vrije loop- en zichtlijnen

domein

4. openbare ruimte

omgevingsdomein
mist verblijfskwaliteit

8. bushalte en bus-

baan vormen barrière

Afgeleid van de hoofdopgave - de
betere aansluiting tussen station en
omgeving - spelen er een aantal sub-

opgaves in het stationsgebied. De
knelpunten uit het Handelingsperspectief
zijn middels analyse en een overleg met

alle stakeholders aangevuld. Op de
volgende pagina’s worden ze een voor
een behandeld. Daarbij gaan we zoveel

mogelijk uit van de situatie inclusief
de stedenbouwkundige visie voor de
Nieuwe Kern.
10
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50m
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ANALYSE
1. AANSLUITING STATION EN OMGEVING

BRON: STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE NIEUWE KERN

Een betere aansluiting tussen station en
omgeving vormt de hoofdopgave binnen
deze verkenning. Station Duivendrecht is
nooit vanzelfsprekend onderdeel geweest
van de omliggende stedelijke structuur.
Dat was in 1993 ook niet de ambitie. Dat

is nog steeds goed merkbaar. Hoewel
centraal gelegen op de schaal van de
stadsregio, ligt het station excentrisch van
de belangrijke (langzaam) verkeerassen
in de omgeving.
Tekenend is het feit dat de route van de

Duivendrechtse Rijksstraatweg naar de
overkant loopt via het perron van het
station. De Nieuwe Kern komt station
Duivendrecht centraler te liggen. De
barrière die het station nu vormt tussen
de vier kwadranten in de omgeving wordt

daardoor alleen maar pregnanter. De elf
punten die hierna volgen spelen allemaal
een rol in de verbetering van de connectie
tussen station en omgeving.
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ANALYSE
1. AANSLUITING STATION EN OMGEVING

20

Sloterdijk Station

De slechte connectie tussen station en
omgeving heeft o.a. te maken met het feit
dat Duivendrecht een knooppuntstation
is. De meeste stations hebben twee zijdes,
aan beide is - meestal - genoeg ruimte
voor een goed stationsplein of -hal waar
de omgeving kan worden verbonden met
het station.
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Berlin Hauptbahnhof

Duivendrecht verdubbelt de complexiteit
door de kruising van sporen en bestaat
uit vier kwadranten; meer aansluitingen
en minder ruimte om deze vorm te geven.
Knooppuntstations zijn uitzonderlijk, in
Nederland is Sloterdijk het enige andere
voorbeeld. Het grote verschil is echter dat
op Sloterdijk - of Berlin Hauptbahnhof

- er ruimte zit tussen de sporen voor het
voetgangersniveau. Daardoor is het daar
mogelijk om in ieder geval aan één zijde,
één stationfront met één stationsplein te
maken. Bij Duivendrecht is daar geen
ruimte voor. Het spoor Weesp-Schiphol
ligt direct bovenop het spoor UtrechtAmsterdam. De voetganger moet op

40
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80

100m

Duivendrecht Station

maaiveld - onder de spoorkruising - het
station betreden. Maar daar zitten het
tracé van metro 53 en de de gesloten
dijklichamen van de sporen in de weg.
Deze situatie is een gegeven. Er moeten
extra energie en middelen worden
geïnvesteerd om de aansluiting toch op
niveau te krijgen.
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2. ORIËNTATIE EN HERKENBAARHEID ENTREE

Het is voor de reiziger lastig om zich te
oriënteren in het stationsgebied. Dat komt
omdat in de huidige situatie de structuur
van de omgeving - het lokale netwerk niet goed aansluit op de structuur van het
station - dat is gericht op de regionale

en nationale schaal. Ook de obstakels
die worden opgeworpen door bushaltes,
borden en fietsenstallingen bemoeilijken
de oriëntatie. Belangrijke knelpunt is de
herkenbaarheid van de stationentree.
Vanuit de vier kwadranten verschilt de

situatie. Vanuit de Noordwest hoek is de
herkenbaarheid het slechtst, daar ligt de
entree verhult achter het spoor SchipholWeesp. Vanuit Duivendrecht dorp is de
herkenbaarheid, door de markering met
het stalen portaal - redelijk, hoewel de

inrichting van de openbare ruimte beter
kan. Aan de Zuidwest en Zuidoost hoek is
de entree ook lastig vindbaar.
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2. ORIËNTATIE EN HERKENBAARHEID ENTREE

stedenbouw

De herkenbaarheid van een stationentree
speelt op verschillende niveaus. Van
grotere afstand spreekt vooral de
hoofdvorm van het station; de entree
hoeft nog niet zichtbaar te zijn als de
vorm van het station maar duidelijk maakt
waar de reiziger ongeveer naartoe moet.

architectuur & openbare ruimte

Dichterbij neemt de architectonische
schaal het over, dat het is het moment
waar de inrichting van de openbare
ruimte de reiziger naar de juiste plek
begeleidt en waar de entree zelf leesbaar
moet worden. Weer dichterbij worden
de details belangrijk; het niveau van de

OVCP, de ticketmachine en zelfs bordjes.
Vanzelfsprekend is het aanpassen
van de hoofdvorm ingewikkelder dan
aanpassingen op de andere twee niveaus.
Met deze manier van kijken wordt duidelijk
dat vanuit de zuidwest zijde de hoofdvorm
van het station redelijke duidelijk is. Pas

inrichting

op het tweede en derde niveau gaat het
mis; de entree zelf ligt in de schaduw en
de inrichting van de openbare ruimte zit
een duidelijke looplijn in de weg. Aan
de Noordwestzijde is de uitdaging nog
groter, daar zijn alle niveaus niet op orde.
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3. SOEPELE OVERSTAP TUSSEN ALLE MODALITEITEN

Het station is zoals toegelicht ontworpen
is als een functioneel overstapstation van
trein naar trein en metro. Die overstap
werkt nog altijd goed. De overstap op
de bus, de auto/taxi en vooral de fiets

kregen minder aandacht in het ontwerp.
De bovenstaande foto’s tonen goed
tot welke problemen dat oplevert. De
stationsomgeving is momenteel niet
meer dan de optelsom van de technische

oplossing voor iedere modaliteit apart.
Er is ruimte voor de bus, voor de auto,
voor de trein, maar er mist een duidelijke
structuur waar alle onderdelen zich
naar voegen; de samenhang ontbreekt.

Daardoor zitten de verschillende
onderdelen in de stationsomgeving elkaar
letterlijk en figuurlijk in de weg in plaats
van dat ze elkaar versterken en wordt de
soepele overstap belemmerd.
21

ANALYSE
4. OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte is momenteel utilitair
ingericht, de kwaliteit is niet overal even
goed. Ook hier breekt het gebrek aan een
heldere structuur het stationsgebied op.
Er is nagedacht over de randvoorwaarden
voor ieder onderwerp - de infoborden en

kaartautomaten staan dichtbij de entree
en ook de fietsenstallingen staan netjes
in de buurt - maar de optelsom van al
die oplossingen zorgt voor een totaal
dat onoverzichtelijk en onaantrekkelijk
is. Er komen teveel ruimteclaims op een

te kleine ruimte samen, er blijft te weinig
ruimte om te verblijven over.
Tekenend is de inzet van water; ondanks
dat het op plaatsen mooi het daglicht
weerkaatst tegen het beton, is het vooral
bedoeld om de openbare ruimte in te

snoeren. Het voorkomt, zoals de recensie
van het station in TROUW in 1993 stelt,
‘dat engerds zich [...] verschuilen’.
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5. KRAP ONTVANGSTDOMEIN

De ‘entreehal’ van het station ligt
verscholen en in de schaduw onder het
viaduct. De glazen zuil was al niet groot
in de oorspronkelijke situatie maar is door

de komst van OVCP te krap geworden.
De afstand van de automatische
schuifdeuren tot de poortjes is te klein
en ook de afstand van de poortjes tot de

trappen is beperkt. Bovendien is er geen
ruimte om de stationmiddelen van het
ontvangstdomein - de informatieborden
en ticketmachines - een plek te geven

in het interieur. Deze staan dan ook in
de openbare ruimte, waar ze leiden tot
een minder aantrekkelijk en overzichtelijk
openbaar domein.
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6. DUIVENDRECHTSE ZIJDE

Een kenmerkende eigenschap van station
Duivendrecht, is het feit dat de hoofdentree
aan de westzijde en de entree aan de
kant van Duivendrecht dorp hemelsbreed
meer dan 160m uit elkaar liggen; het

station is dus uiteen gerekt. Dit maakt het
voor de reiziger onduidelijk. Zeker vanuit
Duivendrecht dorp brengt dit een aantal
nadelen met zich mee: de afstand van de
stationentree tot de trein A’dam-Utrecht

is lang en loopt over het perron WeespSchiphol (1), de stationbushalte is alleen
via het perron bereikbaar en ligt ver weg
(2), de Nieuwe Kern is voor voetgangers
alleen bereikbaar via het perron (3) en

fietsers moeten ver omrijden (4). De
inrichting van het stationsplein verdient
ook verbetering; het is er rommelig en
weinig overzichtelijk. Dit valt echter buiten
de scope van deze studie.
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7. DE FIETS

De fiets vormt een belangrijke modaliteit
voor het station. Dit zal in de toekomst
alleen maar toenemen. Een soepele en
aantrekkelijke overstap voor de fieter

en dus een positie in de buurt van de
stationsentree is cruciaal. In de huidige
situatie vormen de fietsenstallingen
echter een barrière en dragen ze bij aan

de moeilijke vindbaarheid van de ingang.
Het gaat dus om het vinden van de balans.
Daarbij moeten de ruimtelijke kwaliteit
en de overzichtelijke aansluiting van het

fietsnetwerk en de stallingen vanuit alle
windrichtingen worden verbeterd om
het station aantrekkelijk te maken voor
fietsers.
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7. DE FIETS
73

totaal = 750
huidige verhouding N/Z
268/482 = 35%/65%
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Momenteel zijn de fietsenstallingen
grofweg volgens een verhouding 35
(Duivendrecht dorp) / 65 (Zuidzijde)
verdeeld. Die verhouding is - naar de

huidige prognoses - ook in de toekomst
wenselijk.
In de huidige situatie staan de
fietsenstallingen
direct
naast
de

stationentree. Hoewel nabijheid positief
is, blokkeren ze in dit geval de belangrijke
zicht- en looplijnen voor de voetganger.
Iets meer afstand is gewenst. Een

tweede aandachtspunt is in de nieuwe
situatie voor de Nieuwe Kern: tussen de
belangrijkste fietsroutes en de stallingen
ligt de ringweg, die een barrière vormt.
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BRON:NS DASHBOARD JAARVERSLAG 2019

Momenteel
voldoet
volgens
de
modellen van NS en ProRail het aantal
fietsenstallingen. In 2030/2040 zijn er
volgens het ‘Actieplan Fietsparkeren’
circa 850 klemmen en 100 kluizen nodig
(een lichte groei dus).

De vraag is of daarbij voldoende
rekening is gehouden met de 12.000
extra metroreizigers en de komst van
De Nieuwe Kern, met 4.500 nieuwe
woningen en 250.000m2 voorzieningen,
waarvan het de bedoeling is dat een

groot deel van de reizigers de trein
gaat pakken. Daarnaast spelen er op
de grotere schaal ontwikkelingen in
Overamstel en Amstel III. Al met al
adviseren wij om een nieuwe prognose
te laten maken die rekening houdt met al

deze nieuwe factoren, inclusief herkomsten bestemmingsonderzoek. De prognose
moet mede uitwijzen of het haalbaar is
om een gebouwde fietsvoorziening te
realiseren. Dit komt het comfort voor de
fietser ten goede.
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Buslijn 41 vormt een knelpunt in
het stationsgebied. Het feit dat de
buslijn nabij de stationentree onder
het viaduct doorloopt, zorgt voor een

onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie
voor reizigers. Bovendien speelt de
buslijn een negatieve rol in de beperking
van de ruimte voor het ontvangst en

omgevingsdomein onder het viaduct.
Ook de kruising tussen bus, toekomstige
ringweg en fietsroutes aan de Westzijde
van het station is onwenselijk.

De bushaltes blokkeren belangrijke
zicht- en looplijnen voor voetgangers en
fietsers.
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Buslijn 41 loopt van station Muiderpoort
via Duivendrecht naar Holendrecht. Bij
station Duivendrecht maakt de buslijn
een opvallende lus; de lijn loopt steeds

aan de Oostzijde van het spoor en
springt voor een paar honderd meter
naar de overzijde en moet dus twee
maal het spoor kruisen. In het verleden

bleef de buslijn aan de Oostzijde van de
spoorlijn maar dit is aangepast omdat de
meest gebruikte Westzijde van het station
niet was aangesloten was op de bus

(waarmee opnieuw wordt aangetoond
dat de verbinding tussen Duivendrecht
dorp en de Westzijde van het station niet
voldoet).
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Metro 53 ligt op maaiveld en werpt daar
een barrière op in het lokale netwerk. Een
nieuwe verbinding tussen Duivendrecht
Dorp en De Nieuwe Kern moet dus altijd
onder of over de lijn worden gelegd.

Lijn M53 heeft geen halte op het station,
waardoor het stationsgebied alleen de
nadelen van de lijn ondervindt. Het tracé
valt buiten de scope van deze verkenning.
Wel heeft de gemeente Amsterdam

onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
Dit wordt in het hoofdstuk ‘bouwstenen’
behandeld.
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De huidige logistiek entree is geplaatst
aan de Westzijde onder het spoor
Weesp-Schiphol. Dit past niet bij de rol
die deze gevel van het station heeft in de
omgeving: het is de plek waar de twee

diagonalen in het plan voor de Nieuwe
Kern elkaar ontmoeten. Het is gevel die
de reiziger moet begeleiden die vanuit de
Noordwestzijde de huidige stationentree
moet vinden.

Een aanpassing van logistieke structuur in
het station valt niet binnen de scope van
deze studie. De oplossingsmogelijkheden
zijn om die reden beperkt maar met
een aantrekkelijker aankleding van

de openbare ruimte en eventuele
architectonische aanpassingen van de
gevel is wel verbetering mogelijk.
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FIETSNETWERK STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE NIEUWE KERN

RINGWEG STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE NIEUWE KERN
73

Het station wordt een scharnierpunt
in het plan voor de Nieuwe Kern. Alle
hoofdroutes eindigen op het station of

lopen er doorheen. Er bestaat echter
spanning met een ander ingrediënt van
de stedenbouwkundige visie: Het idee

76

dat de auto naar buiten wordt geduwd
en via een nieuwe ringweg wordt geleid.
Deze ringweg loopt direct voor het

station door en dreigt een barrière tussen
station en De Nieuwe Kern te worden.
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locatie nieuwe
stationentree
stedenbouwkundige
visie

Dat is goed te zien op de tekening van
het stationsgebied. De ringweg vormt
een fysieke en mentale barrière tussen
het grote nieuwe plein en het station zelf.
Bovendien wordt het ‘omgevingsdomein’

ingesnoerd door de ringweg van 16m
breed waardoor de krapte voor alle
functies die om ruimte vragen groter
wordt.
Dat is waarschijnlijk een van de redenen

dat in de stedenbouwkundige visie het
voorstel wordt gedaan de stationentree
te verplaatsen. Een interessant idee dat
wel vragen oproept. Onder andere over
de grote afstand tussen beide entrees

(hemelsbreed meer dan 250m) en over
de functie en kwaliteit van de ruimte
onder het spoorviaduct aan de kant van
de huidige stationentree, die in dat geval
geen functie meer heeft.
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12. LANDSCHAPPELIJKE INRICHTING

situatie 2010

De landschappelijke inrichting is her
en der aan een snoeibeurt toe. Vooral
aan de Noordwestzijde is de hoge

situatie 2020

bosschage - die ook niet past bij het
historische polderlandschap - tegen het
talud volledig dichtgegroeid, waardoor

de herkenbaarheid van het station wordt
beperkt.
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Het busknelpunt is met het verplaatsen
van de bushalte niet opgelost. Het
tracé van de buslijn onder het viaduct
blijft gevaarlijk. De doorgang kan
niet financieel realistisch verbreed

worden. De oplossing ligt op een ander
schaalniveau. Bijvoorbeeld door de
busroute via de oude busbaan over het
Meidoornpad te verleggen. Dit was al
de busroute, totdat deze in 1993 werd

aangepast omdat de halte aan de
dorpzijde te ver weg van de hoofdentree
van het station werd geacht. Dit kan
worden opgelost door de bus aan de
Zuidoostzijde te laten keren. Dit vergt

ruimte en levert nieuwe uitdagingen op
maar speelt wel de busbaan onder het
viaduct vrij. Deze variant valt buiten de
scope en is niet verder uitgewerkt bij de
integrale varianten.
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BRON:reisinfo.gvb.nl

Een andere denkrichting sluit aan
op het feit dat er al twee lijnen door
de Venserpolder lopen. Bus 41 kan
eventueel worden verleg en zo direct
De Nieuwe Kern bedienen. De lijn kan

over de nieuwe ringweg worden geleid
en bij de Amsterdam Arena oversteken
naar de Bijlmer, of verder rijden over
de Holterbergweg richting eindstation
Holendrecht.

Ook in deze variant wordt de ruimte onder
het viaduct vrijgespeeld. De bushalte kan
dan niet aan de Zuidoostzijde liggen, een
halte aan het talud aan de Zuidwestzijde
lijkt een mooie oplossing.

Ook deze variant valt buiten de scope en
is niet verder uitgewerkt. We adviseren
echter de scope te heroverwegen. Met
een busbaan onder het viaduct blijft het
stationsgebied suboptimaal.
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Kern gerealiseerd. Het nadeel van deze verbinding is dat deze de hoofdwaterloop doorsnijd en
Positief:
Route ligt naast de bestaande routes. Hierdoor worden bestaande routes niet doorsneden
Hoofdwaterloop wordt niet doorsneden
Negatief:
De fietsverbinding heeft meer bochten

DEELSTUDIES
NIEUWE FIETSVERBINDING
Positief:
Zo vloeiend mogelijke verbinding
Route ligt naast de bestaande routes. Hierdoor worden bestaande routes niet doorsneden
Negatief:
De hoofdwaterloop wordt doorsneden
De bocht richting de Venserpolder is lastig.

1

1

1

80m

hellingbaan onder verhoogd spoor

hellingbaan onder verhoogd spoor

BRON: Studie naar
fietsverbinding - BDP

1

start bij bestaand pleintje

start bij bestaand pleintje

80m

2

tunnel

Tunnel B_ optie 03

80m

water zal aangepaat moeten worden

2

tunnel

2

hellingbaan

2

80m

Brug

hellingbaan naast beastaand water

In deze optie wordt de hellingbaan wederom naast de Sint Urbaniskerk geplaatst en via een fietspad langs de achterzijde van
Urbaniskerk aangesloten op de Rijkstraatweg

In deze optie wordt niet uitgegaan van een tunnel maar van een fietsbrug. In deze optie wordt een fietsbrug gemonteerd aan
het bestaande spoorviaduct. Om dit te kunnen realiseren moet een gedeelte van station Duivendrecht worden aangepast

Positief:
3
aansluiten deze
op bestaande
De fietstunnel ligt naast de Sint Urbaniskerk, waardoor
vanaf fietspad
het pleintje toegankelijk
blijft
De fietsroute blijft goed fietsbaar

Positief:
aansluiten op bestaande fietspad
Rechtstreekse verbinding tussen Duivendrecht en de Nieuwe Kern
3
Geen donkere passages

Negatief:
De fietstunnel doorsnijdt de hoofdwaterloop
De fietsroute is lang
De fietsroute ligt achteraf

Negatief:
Station Duivendrecht moet worden aangepast

lange bocht

voor fietskluizen
1

1
3

start bij bestaand pleintje

1
3
1
start bij bestaand pleintje

hellingbaan
hellingbaan onder verhoogd spoor

80m

hellingbaan

brug

tunnel

2
80m
2

hellingbaan

3

2

2

aansluiten op bestaande fietspad

aansluiten op bestaande fietspad

3

achter de kerk

fietsbrug
3

Voor de nieuwe fietsverbinding is
al voorwerk verricht door BDP. De
doelstellingen zijn om een fietsverbinding
te creëren die op en logische,
comfortabele, overzichtelijke en (sociaal-)

veilige manier Duivendrecht dorp met de
Nieuwe Kern verbindt en goed aansluit
op he bestaande fietsnetwerk, zonder
daarbij een nieuwe barrière op te werpen
in het stationsgebied. De meeste varianten

vallen op basis van die doelstelling af.
Omdat ze te veel achter door lopen
bijvoorbeeld of niet logisch aansluiten
op de rest van het fietsnetwerk. Ook de
varianten die een te grote obstructie voor

3

voetgangers op het stationsplein vormen
verdienen niet de voorkeur. De enige
variant die in de buurt komt van het doel
is die met een lange bocht. Deze vormt
het vertrekpunt voor dit onderzoek.
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Dezelfde
variant
is
in
de
stedenbouwkundige visie De Nieuwe Kern
geoptimaliseerd tot een nette verbinding.
In deze uitwerking lijkt echter geen
rekening gehouden met de kolommen
van de bovenliggende infrastructuur.

We hebben daarom de verbinding in
meer detail in beeld gebracht. Het is
een complexe opgave waar met veel
zaken rekening gehouden moet worden
gehouden:

NERUD

ALAAN

- Het hellingspercentage is minimaal 5%
- het metrospoor neemt snel af in hoogte,
waardoor het logischer is de tunnel zo ver
mogelijk naar het oosten te leggen.
- Bij voorkeur geen of in ieder geval zo’n
ruim mogelijke bocht in de tunnel.

- De doorsnede; nu aangehouden 3m
vrije hoogte + 1meter constructiedikte
(hetgeen vrij optimistisch is).
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Gezien de randvoorwaarden is het hier
getoonde tracé de logische uitkomst. In
de plattegrond ziet deze tunnel er redelijk
uit, maar echt aantrekkelijk is het niet.
Vooral de bocht in de tunnel, waardoor

je niet door de tunnel heen kunt kijken is
sociaal minder veilig. De oplossing kost
wel veel geld, gegeven de noodzakelijke
buitendienststelling, het werken binnen
de contouren van de funderingen

NERUD

ALAAN

van de bovenliggende sporen en de
grondwatersituatie. De eerste inschatting
zit tussen de 5 en 10 miljoen. De vraag
is of deze investering verantwoord is
gezien het feit dat het doel - een goede

verbinding tussen Duivendrecht en de
Nieuwe Kern - niet gehaald wordt. Je zou
kunnen stellen: doe het goed, of doe het
niet.
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NIEUWE
HUIDIGE SITUATIE

Een optie is om af te zien van de

hoger schaalniveau de fietser op een

In dat geval wordt het extra belangrijk

Bijvoorbeeld met een nieuw dek tussen de

fietstunnel en te investeren in andere
verbindingen (hier gestippeld) die op een

logische manier van de Nieuwe Kern naar
Duivendrecht dorp en vice versa leiden.

het station nog meer in te zetten als link
tussen de twee wijken voor voetgangers.

sporen Weesp-Schiphol in (zie hiervoor
het hoofdstuk ‘integrale varianten).
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Ingezoomd op het stationsgebied zelf,
zien we met stippellijnen eventuele
aanvullende fietspaden. Bijvoorbeeld
een nieuw fietspad naast de busbaan

langs het spoor Weesp-Schiphol aan
de Zuidoostzijde (hier zijn al concrete
plannen voor). Ook
de fietspaden
langs de nieuwe Ringweg vormen een

73

vraagstuk dat nader onderzoek verdient.
Moet het nieuwe fietspad aan een of
aan beide zijdes van de ringweg komen?
En moet het fietspad niet doorlopen

aan de Noordwestzijde, in plaats van
dat de fietser naar de Holterbergweg
wordt geleid zoals nu in de plannen is
opgenomen
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Een alternatief is een royale tunnel, met
veel daglicht en een glooiend talud
Gezien de randvoorwaarden is het hier
zodat de fietser overzicht heeft en de
getoonde trace de logische uitkomst. In
overzijde op een evidente manier bereikt.
de plattegrond ziet deze tunnel er redelijk
Eventueel kan hier een ondergrondse
uit, maar echt aantrekkelijk is het niet.
fietsenstalling aan worden gekoppeld of
Vooral de bocht in de tunnel, waardoor

een een nieuwe Metro 53 halte.
Ook een nieuwe stationentree aan de
je niet door de tunnel heen kunt kijken
nieuwe tunnel is een optie maar ligt niet
is sociaal minder veilig. De oplossing
voor de hand. Met een bredere tunnel
blijft suboptimaal maar kost wel een hele
wordt Duivendrecht dorp namelijk zo
hoop geld, gegeven de noodzakelijke
goed met De Nieuwe Kern verbonden
buitendienststelling, het werken binnen

NERUD

ALAAN

dat de stationentree aan dorpszijde niet
nodig is. Dat komt de helderheid van
de contouren van de funderingen
het station ten goede omdat er dan nog
van de bovenliggende sporen en de
maar een entree is.
grondwatersituatie. De eerste inschatting
De rolstoeltoegankelijkheid van de tunnel
zit ergens rond de 5 a 10 miljoen. De
is een aandachtspunt. Hier moeten liften
vraag is of het deze investering waard

of een flauwere helling voor komen.
Voor de integrale varianten hebben
gezien het feit dat het doel - een goede
we deze ambitieuze variant niet
verbinding tussen Duivendrecht en de
meegenomen omdat deze buiten de
Nieuwe Kern - niet echt gehaald wordt.
scope valt. We adviseren te overwegen
Je zou kunnen stellen: doe het goed, of
de scope te verruimen.
doe het niet.
45
ALE

DEELSTUDIES
NIEUWE FIETSVERBINDING

Fietstunnel Haarlem: negatief voorbeeld; geen doorzicht tunnel

Bokrijk (België): fietsen door het water

Station Bilthoven, combinatie fietstunnel met trappenlandschap

Banaa fietspad Helsinki: royale fietsverbinding met glooiend talud
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DEELSTUDIES
FIETSPARKEREN IN DE OPENBARE RUIMTE
+/- 400 plekken

+/- 400 plekken

+/- alleen geschikt als entree wordt
verplaatst naar Westzijde, anders te
ver weg

+ goed inpas- en uitbreidbaar.
+ mooi nabij huidige entree
- minder geschikt bij verplaatsen entree
naar Westzijde

7

40

+/- 800 plekken

+ goed inpas- en uitbreidbaar.
+ mooi aan het centrale plein
+ geschikt voor huidige entree
- aan de overzijde van de ringweg en
relatief ver weg
- risico op obstructie tussen Noord- en
Zuidzijde plein

+/0

80

+/- 400 plekken

7

40

+ goed landschappelijk inpasbaar in/tegen het talud
- bij behoud huidige entree te ver weg, aan de overzijde
van de buslijn en niet goed zichtbaar
- fietsers moeten de ringweg oversteken

10

Stallingen die goed zijn aangesloten op
het fietsnetwerk en op de stationentree
zijn voorwaardelijk. Gelet op de
onzekerheid van de prognose gaan we
uit van 1200-1500 fietsen. De getoonde
aantallen betreffen dubbellaags rekken.

Er zijn verschillende opties; van stallingen
in de openbare ruimte (hier getoond) tot
aan gebouwde oplossingen. Gezien de
aanvoerroutes moeten stallingen aan
meerdere zijdes worden gecombineerd.
We concentreren ons volgens de

scope op de West- en Zuidoostzijde.
De +/- 300 plekken aan de dorpzijde
kunnen ruimtelijk aantrekkelijker worden
ingepast maar voldoen functioneel.
Elk van de oplossingen heeft voor- en
nadelen en is afhankelijk van de keuze van

20

30

40

50m

de locatie van de entree van het station.
In het hoofdstuk ‘integrale varianten’
wordt dit in samenhang gebracht. Voor
20
40
60
80
100m
de uitwerking moet rekening gehouden
worden met het OVS Fietsparkeren.
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DEELSTUDIES
GEBWOUWDE FIETSENSTALLINGEN
+/-400 plekken

11

+ kan blinde gevel verlevendigen en de reiziger begeleiden
naar de stationentree, evt. in combinatie met nieuwe entreeplint om de hoek en aanvullend programma
- kan slechts over 1 laag en biedt niet veel plaats (is wel uit te
breiden richting het talud)
- logistieke entree moet behouden blijven dwars door stalling

+/-1100 plekken

16

+ ruimtelijk mooi inpasbaar, onder huidige tuin & winkelvolume
+ mooi te combineren met eventuele (bredere) fietstunnel
- kostbaar
- grote capaciteit liever realiseren aan Westzijde
+/- vergt meer (technisch) onderzoek

8

42

42
0

+/-1000 plekken

+ indien stationsentree verplaatst wordt ontstaat ruimte voor
stalling van twee niveau’s die de link legt tussen de West- en de
Oostzijde en de reiziger kan begeleiden naar de nieuwe entree
+/- lastig uitbreidbaar
- werkt alleen bij verplaatsing huidige entree

+/-1600 plekken

88

16

+ mooi in te passen en ruimtelijk royaal
+ meekoppel kans in uitvoering nieuw stadsplein
+ ligt mooi aan de hoofdfietsroutes
- kostbaar
- uitgang ligt aan verkeerde kant ringweg en vrij ver weg
van huidige stationentree (uitgang is eventueel via tunnel
dichterbij mogelijk)

10

Als het aantal fietsers in de toekomst
flink toeneemt, wordt een gebouwde
en beveiligde stalling interessant. Dat
verhoogt het comfort voor de fietser.
Voordeel is dat een gebouwde
fietsenstalling eventueel over twee niveaus
kan worden gebouwd en compacter

is. De stallingen in de openbare ruimte
op de vorige pagina kunnen allemaal
gebouwd worden uitgevoerd over twee
lagen met +/- twee maal zoveel plekken.
Omdat het spoortalud meer dan tien
meter hoog is, zijn dergelijke stallingen
mooi inpasbaar.

De stalling kan ook worden ingezet om
‘blinde’ gevels in het stationsgebied
te verlevendigen en de reiziger te
begeleiden naar de stationentree, evt.
in combinatie met een fietsenmaker
en OV-fiets. Bij het verplaatsen van de
stationentree is een gebouwde stalling

20

30

40

50m

onder het viaduct interessant. Ook een
ondergrondse stalling is te overwegen.
Hoewel duur, is het ruimtelijk-functioneel
een mooie oplossing. Bovendien ligt er
een meekoppelkans in de uitvoering
omdat het stads- en stationsplein
opnieuw wordt aangelegd.
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FIETSPARKEREN

Station Vaartsche Rijn: fietsenstalling verlevendigt ruimte onder viaduct

Station Harderwijk: gebouwde fietsenstalling

Zuidas: entree ondergrondse fietsenstalling

Ontwerp Zuidas: stalling geïntegreerd in spoortalud
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DEELSTUDIES
DE RINGWEG
‘Verder het plangebied
in neemt de intensiteit
op de ringweg af [...]
Afhankelijk van de
definitieve verkaveling en
de verkeersstructuur kan
gedacht worden om de
snelheid en het profiel
van de ringweg over te
laten gaan naar een 30
km/u profiel.’

alleen
linksaf
<6000/24h
30km/h
alleen
rechtsaf

>12000/24h
50km/h

BRON MER DE NIEUWE KERN

De ringweg heeft veel impact op het
stationsgebied. Het is niet mogelijk de
weg te verplaatsen. Ook ondertunnelen
is niet mogelijk, het is te kostbaar en
de tunnelmonden hebben een grote
ruimtelijke impact. De ‘oplossing’ ligt
op een hoger schaalniveau. In het
plan voor de Nieuwe Kern komen de

woonstraten uit op de ringweg, die
vervolgens aansluit op de Holterbergweg.
Eenrichtingverkeer lijkt een brug te ver
76
omdat dit extra reisbewegingen oplevert
maar beïnvloeding lijkt wel mogelijk.
Mensen die in het Noordeel moeten zijn,
moeten zoveel mogelijk noordelijk op de
Holterbergweg de op- en afrit nemen en

mutatis mutandis voor de Zuidzijde. Zo
kan de belasting op het stationsgebied
worden verlaagd. De effectiviteit en
haalbaarheid hiervan moet nader worden
onderzocht. Ook zonder deze maatregel
liggen er volgens de verkeersstudie van
Tauw en Goudappel kansen. Bij de
aansluiting met de Holterbergweg is

een gebiedsontsluitingsweg van 50km/h
nodig. Volgens de studie neemt de
verkeersintensiteit daarna af, waardoor
de ringweg kan worden aangepast naar
een 30km/h profiel. Dit biedt ruimte voor
een 2x1 rijbaan profiel met een goede
landschappelijke inpassing.
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DEELSTUDIES
DE RINGWEG

situatie ringweg volgens stedenbouwkundige visie

Een dergelijke herprofilering heeft een
positief effect. In plaats van een 16m
brede weg, die het nieuwe stadsplein
scheidt van het station, is een 2x3m

situatie ringweg met 2x1 profiel

brede weg denkbaar. Oversteken wordt
makkelijker en er blijft meer plek voor
openbare ruimte over.
PROJECT

projectomschrijving

ONDERWERP

Layout

FASE

STATUS

DATUM
2021-06-01
SCHAAL
1:2000.0000
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DE RINGWEG

Stationsgebied Tilburg voor

Een mooi voorbeeld dat laat zien wat
voor impact een smaller profiel en een
mooie landschappelijke inpassing kan
hebben is het stationsgebied van Tilburg.

Stationsgebied Tilburg na

Daar is de afgelopen jaren de Spoorlaan
heringericht. Van een 2x2 rijbanen profiel
met daarnaast parkeerplekken, naar een
1x2 rijbanen profiel (eenrichtingsverkeer)

met meer ruimte voor de voetganger
en groen. Het stationsgebied is er
aantrekkelijker door geworden en de
verbinding tussen station en centrum (aan

de andere kant van de Spoorlaan) beter.
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METRO 53

Bron: quick scan gemeente Amsterdam, variant 1: alignement laag

Het M53 tracé vormt een obstructie en
heeft geen halte. Aanpassing valt echter
buiten de scope. Gemeente Amsterdam
heeft een quick scan uitgevoerd naar
toekomstige mogelijkheden en bijgaande
tekst aangeleverd:
Er zijn twee alternatieve alignementen
mogelijk, gericht op een zo ruim mogelijke
boog bij de halte voor maximale
toegankelijkheid (a) en een inpassing
rekening houdend met alle kolommen,
viaducten enz. (b)

1. Halte op maaiveld in een ruimere boog
dan de huidige en evt. een koppeling aan
een brede fiets/voet-onderdoorgang.
In combinatie met de snoei/kap van
een aantal bomen wordt het station
zichtbaarder vanuit het dorp. Het is de
vraag of de meerkosten voor deze M53halte, uitgaande van een onderdoorgang,
voldoende aantrekkelijk zijn.De M53-tak
naar Gaasperplas is immers de rustigste
metrotak in het net en het gaat hier om de
overstap trein-M53.

Bron: quick scan gemeente Amsterdam, variant 2: alignement hoog

2. Halte op +3 door de M53-bogen
over de treinsporen te tillen. Deze optie
is ingrijpend en kostbaar, maar neemt
de barrière op maaiveld volledig weg.
Bij een metro naar IJburg of verder zou
dit een oplossing kunnen zijn voor de
overstap trein-metro. De optie is lastig te
bouwen, omdat o.a. de metrowerkplaats
in Diemen bereikbaar moet blijven.
Bij een IJmeerverbinding wordt ook wel
gedacht aan de koppeling aan een O-Wmetro.

Kortom: technisch zijn er mogelijkheden
waar de stationsontwikkeling rekening
mee kan houden. Maar de haalbaarheid
is niet vanzelfsprekend.
N.B. een M53 op -1 onder het station
door is niet haalbaar, omdat dit in
alignement niet passend is te krijgen.
N.B.2 zie de bijlage voor grotere
weergave
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OPENBARE RUIMTE

BRON: STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE NIEUWE KERN

De hiervoor beschreven maatregelen
scheppen ruimte voor de voetganger
en een aantrekkelijke (landschappelijke)
inrichting van de openbare ruimte. De
potentiële kracht van het stationsgebied is
het contrast tussen het ‘modernistische‘,

strakke en technische station dat landt in
een open, groen polderlandschap.
Dit beeld is nog altijd zichtbaar in
de luchtfoto, maar is vanaf maaiveld
een beetje verloren gegaan door de
verommeling van de openbare ruimte.

De potentiële kracht sluit mooi aan op
het kernidee voor De Nieuwe Kern; met
de Groene As als hart van de wijk. Het
is daarom opvallend dat in de huidige
visualisaties in de stedenbouwkundige
visie, het landschap in het stationsgebied

vooral wordt ingezet om het station te
verhullen. Een veel groenere inrichting
zou de specifieke identiteit van het
stationsgebied - de ontmoeting van
infrastructuur en polderlandschap kunnen versterken.
54

beeld voor de reiziger creëren.
Anderzijds moet het gekozen
sortiment robuust zijn en moet de
inrichting zorgen voor een optimale
inpassing in het landschap.
Het concept voor de (her)inrichting
van het groen op de stations is
daarom: een natuurlijk beeld, waar
nodig op een kunstmatige manier
gemaakt. Dit betekent dat in principe
inheems sortiment wordt toegepast.

DEELSTUDIES
OPENBARE RUIMTE

Hier is het beeld van het duinlandschap door middel van zorgvuldig gekozen beplanting nagebootst

Bartokpark - Arnhem

Hier is door middel van heide-transplantatie het landschap in de stad gebracht

BRON: BSM - LANDSCHAPSPLAN VOOR HET SPOOR

Er liggen kansen om de kwaliteit van
het voormalige polderlandschap te
vertalen naar een specifieke inrichting
van het stationsgebied, zoals toegelicht

in het ‘Landschapsplan voor het spoor’
van Bureau Spoorbouwmeester. Bij het
verwijderen van de busbaan onder het
viaduct, is het wellicht zelfs mogelijk om

P20

Tuinen World Forum - Den Haag

BRON: WWW.TOPOTIJDREIS.NL, 1913

een (deel) van de waterloop terug te
brengen die ooit beide kanten van de
spoorlijn verbond.
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DUURZAAMHEID

BRON: STATIONSSCAN DUURZAAMHEID

De verbetering van de stationsomgeving
moet vanzelfsprekend aangegrepen
worden
om
een
duurzamer
stationsgebied te maken. Er is de
afgelopen jaren binnen NS en ProRail

veel energie gestoken in het definiëren
van de duurzaamheidsdoelstellingen.
Daar sluiten we bij aan. Op de thema’s
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde
gaan de eerder beschreven maatregelen

een bijdrage leveren. Op gezondheidsvlak
zijn er zowel aandachtspunten als
winstpunten. Vooral de geluidsbelasting
op de nieuwe wijk is een risico. Op het
vlak van milieu en energie is de grootste

winst te boeken met een set aanvullende
maatregelen. We zien op drie niveaus
kansen.
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N
Mieke Oostra | Civic Architects

Circulaire
stations
PV-dak

Inspiratie

O
groene energie

W
e-bike opladen

Handboek
Zonnepanelen
Stations
Uitgangspunten esthetische inpassing van
zonne-energiesystemen
Versie 2020

12V-net

Z
hergebruik materialen
& bouwelementen

Punt 1 is de opwekking van duurzame
energie. Er is een quickscan uitgevoerd in
het ‘Handboek Zonnepanelen Stations’
van Bureau Spoorbouwmeester. Daarin
staat dat PV goed past bij de hightech
architectuur van het station maar dat het
niet mogelijk is PV op het platte dak te
realiseren i.v.m. de externe constructie.
Wij schatten in dat dit qua opbrengst

meevalt; de constructie is zo filigraan dat
deze weinig schaduw werpt. Er moet wel
aanvullend onderzoek worden uitgevoerd
naar de uitvoering en het onderhoud op
het dak.
De Zuidgevels van de spoorkappen
Weesp-Schiphol zijn geschikt, hier kan in lijn met de principes uit het handboek
- PV worden gerealiseerd. Een mooie

ervaarbare toepassing is om OV e-bikes
aan te bieden die hun energie van het PV
halen.
Het tweede punt is een circulaire
uitvoering van nieuwe ingrepen. Voor de
interieurs en openbare ruimte kunnen hout
en andere biobased materialen gebruikt
worden. Voor constructieve elementen
is het interessant om donormateriaal

te gebruiken. Het station van architect
Peter Kilsdonk valt in een lijn met stations
van dezelfde periode, onder auspiciën
van Koen van der Gaast en later Cees
Douma. Denk aan stations als Sloterdijk
en Lelystad centrum. Deze zijn modulair
opgebouwd;
eventuele
opgeslagen
onderdelen van deze stations kunnen
worden gebruikt voor de transformatie.
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BRON: HET SPOOR ALS
RUGGENGRAAT VAN
AMSTERDAM ZUIDOOST

Inspirerende kaart van het spoor als ruggengraat van Zuidoost.
21

Het derde niveau is het landschap,
dat grote kansen biedt op het vlak
van
ecologie, klimaatadaptatie en
biodiversiteit. De openbare ruimte kan
worden ingericht als klimaatadaptieve
watermachine,
waar
hemelwater

van het station wordt gezuiverd door
landschappelijke helofytenfilters. Een
natuurinclusief landschap, waar door
een zorgvuldige soortenkeuze, een
biotoop ontstaat voor mens en dier. Een
stationsgebied dat langere ecologische

lijnen verbindt met de spoortaluds
als ecologische verbindingszones in
de metropool. In dwarsrichting vormt
datzelfde spoor nu een barrière. Als de
busbaan zou verdwijnen is het denkbaar
dat er ruimte ontstaat voor een ecologische

verbinding aan deze zijde, misschien wel
met water. Dit gedachtegoed sluit aan bij
het concept voor ecologische Noordzuid
as, uit de studie van Felixx landscape
voor de gemeente Amsterdam.
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INTEGRALE
VARIANTEN
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INTEGRALE VARIANTEN
STAPPEN

KOSTEN & COMPLEXITEIT

NIKS DOEN

OPRUIMEN

binnen de scope

OPENBARE RUIMTE

OPENBARE RUIMTE
HERINRICHTEN

De volgende stap is het kiezen van
een heldere structuur, waarbinnen
alle ruimtelijke bouwstenen die we
hebben onderzocht kunnen worden
georganiseerd, zodat ze elkaar versterken.

BUSLIJN
AANPASSEN
(OMLEIDEN,
STRAMANWEG
OF VAN DER
MADE LAAN)

ENTREE
AANPASSEN

BESTAANDE ENTREE
ARCHITECTONISCH
AANPASSEN/
UITBREIDEN

Er zijn vier hoofdrichtingen geïdentificeerd
met daarbinnen sub-varianten: het
aanpakken van de openbare ruimte
(1), het aanpassen van de entree (2),
het verplaatsen van de entree (3) of de
structuur van het station aanpassen (4).

buiten de scope

ENTREE
VERPLAATSEN

ENTREE
VERPLAATSEN
ONDER VIADUCT
VANDAAN

STRUCTUUR STATION
AANPASSEN

HOOFDENTREE
AAN ANDERE
ZIJDE RINGWEG

BREDERE
FIETSTUNNEL

Richting 4 valt buiten de scope. Deze
varianten zijn alleen zeer schematisch
in beeld gebracht. Voor de eerste drie
richtingen is steeds een integrale variant
nader uitgewerkt op vlekkenplanniveau.
De afbeeldingen verbeelden dus

HOOFDENTREES
VERPLAATSEN
SYMMETRISCH

KELDER/OPSLAG
ETC. AANPASSEN

geen ontwerp, het zijn schematische
tekeningen; de architectuur, vorm en
inrichting kan binnen de hoofdlijnen
worden aangepast.
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INTEGRALE VARIANTEN
BINNEN DE SCOPE

1. openbare ruimte

De varianten die binnen de scope
vallen zijn het aanpakken van alleen de
openbare ruimte (1), het aanpassen van
de entree (2) en het verplaatsen van de

2. aanpassen huidige entree

entree (3). Variant 1 vormt ook de basis
PROJECT
voor variant 2 en 3.
projectomschrijving
ONDERWERP
Op de volgende pagina’s
behandelen
Layout
STATUS
we ze een voor een, FASE
inclusief voorSchetsontwerp

Voorlopig

3. verplaatsen entree

en nadelen en aandachtspunten. We
DATUM
gebruiken aanwijzers
om de deelingrepen
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SCHAAL
toe te lichten.1:2000.0000
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INTEGRALE VARIANTEN
OPENBARE RUIMTE

uitbreiden capaciteit
fietsparkeren

Basis fietsverbinding. Bredere fietsverbinding valt
buiten de scope. Bestaande fietsenstallingen op deze
plek verplaatsen naar locatie huidige kluizen

landschappelijke
inpassing compacte
2x1 ringweg

fietsparkeren in openbare ruimte, evt. in
combinatie met fietskluizen
0

20

Verplaatsen busstation.
Opschuiven K+R & taxi t.b.v. een
obstructievrije loopverbindingszone

+/-

De openbare ruimte onder
het viaduct wordt opgeruimd en heringericht. Hierdoor ontstaat er overzicht
en ruimte voor voetgangers
en -eventueel - verblijf.

0

80

Nieuwe fietsenstalling in de openbare ruimte gestald, in het zicht, mooi landschappelijk
ingepast, maar niet in de loop en zichtlijn
van de loopverbindingszone.

10

In de eerste variant worden alleen
ingrepen in de openbare ruimte ingezet,
uitgaande van de huidige structuur van het
station. Voor sommige deelmaatregelen
kan een van de alternatieven uit het
hoofdstuk ‘deelstudies’ worden gekozen.

Een voorbeeld hiervan is de fietsenstalling
aan de Zuidwestzijde.
Met deze maatregelen neemt de
helderheid toe. De verbinding tussen
station en omgeving verbetert. Er blijven
wel een aantal grote aandachtspunten:

- De entree blijft lastig zichtbaar, zeker
vanuit de Noordwestzijde, het stads/
stationsplein aan deze kant mist het
contact met het station.
- Het station blijft ver uiteen gerekt en
de verbinding tussen Duivendrecht en de
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Nieuwe Kern blijft gebrekkig
- De busbaan onder het viaduct blijft een
gevaarlijke barrière.
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INTEGRALE VARIANTEN
AANPASSEN ENTREE

0
30

0

45

gebouwde fietsenstalling

transformatie huidige entree tot
royale en tweezijdige ontvangsthal

10

Variant 2 neemt variant 1 als basis.
Aanvullend wordt de stationentree
aangepast tot een royale, tweezijdige
ontvangsthal. De entree wordt daardoor
aantrekkelijker en herkenbaarer vanuit
de Zuidwest en Zuidoostzijde. In deze
variant zijn ook de fietsenstallingen

‘gebouwd’ uitgevoerd. Zo wordt de
blinde gevel aantrekkelijker en wordt de
reiziger aan de Noordwestzijde beter
begeleid naar de entree. Beide ingrepen
zijn binnen het concept verschillend vorm
te geven: als twee losse glazen volumes
met een dubbelhoge entree of als een

vloeiend een-laags volume dat de hoek
omvouwt. Op deze plattegrond is de
eerste optie getekend, op de isometrie
op de volgende pagina de tweede optie.
In variant 2 variant worden veel
knelpunten in het stationsgebied
opgelost. Aandachtspunt blijft de
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herkenbaarheid van de entree vanuit
het Noordoosten. Ook de verspreide
opzet van het station wordt niet goed
opgelost, met het behoud van de entree
aan Duivendrechtse zijde en de relatief
slechte verbinding tussen beide delen
van Ouder-Amstel.
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INTEGRALE VARIANTEN
AANPASSEN ENTREE PLUS

Nieuwe brede fiets- en voetgangersverbinding

0
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45
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Dit laatste knelpunt kan worden
aangepakt door de aanpassing van de
entree te combineren met een verbrede
fiets- en voetgangersverbinding. Het
wordt dan denkbaar om de huidige
stationentree aan de Duivendrechtse

dorpzijde weg te halen. De verbinding
tussen Duivendrecht Dorp en De Nieuwe
Kern wordt dan immers zo goed en
vanzelfsprekend, dat het veel logischer is
de hoofdentree te nemen. De verbrede
verbinding kan eventueel worden

gekoppeld aan een ondergrondse
fietsenstalling en een eventuele nieuwe
halte voor M53 (zie deelstudie).
Dit levert een mooi compact station op
met een heldere organisatie. Met de
entree op de meest logische plek voor een
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Kruispuntstation; direct op het kruispunt
van de sporen. Bijkomend voordeel is
de vermenging van wijkverbinding en
reisdomein (via het perron van WeespSchiphol) wordt weg gespeeld.
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INTEGRALE VARIANTEN
VERPLAATSEN ENTREE

Nieuwe entree, eventueel uit te breiden om
de hoek met winkelvolume
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Nieuwe twee laags fietsenstalling op de
plek van de huidige entree

10

Variant 3 bouwt voort op de verplaatsing
van het zwaartepunt in de omgeving
met De Nieuwe Kern: De entree wordt
verplaatst naar het Westen. Daarvoor
moet een stevige ingreep worden gedaan;
het winkelvolume op de verdieping wordt
afgebroken (en evt. teruggebouwd op

de begane grond) en er moet in het
spoorplatform en de onderliggende
vertrekken worden ingegrepen om de
entreetrap ruimte te geven. Een nieuwe
tweelaags fietsenstalling op de plek van
de huidige entree vormt de connectie
tussen de Oost- en Westzijde.

De logistieke entree is een uitdaging.
Die moet verplaatst worden naar de
Oostzijde (ingewikkeld), of een plek
krijgen in de hoek. Daarbij passen geen
grote vrachtwagens maar kleinschalige
stadslogistiek. Variant 3 is duurder
en ingewikkelder dan variant 2 en de
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toegankelijkheid vanuit de Venserpolder
verslechtert. Ook de verspreide opzet van
het station en de slechte verbinding tussen
beide delen van de gemeente verbeteren
nauwelijks. Het station bedient in deze
variant echter wel beter De Nieuwe Kern;
vooral de Noordoostzijde profiteert.
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VARIANTEN SCOPE
BESTAANDE SITUATIE
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VARIANTEN SCOPE
VERBETEREN OPENBARE RUIMTE
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VARIANTEN SCOPE
AANPASSEN ENTREE, 1 LAAGS
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VARIANTEN SCOPE
VERPLAATSEN ENTREE
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1. oprekken station

In de analyse is toegelicht dat de opzet
van het station - de kruising van sporen,
het tracé van M53 en de dichte taluds het uitdagend maakt een toegankelijk,
aantrekkelijk en overzichtelijk station te
maken dat optimaal verbonden is met de
omgeving. Geen van hiervoor besproken

2. oprekken station symmetrisch

varianten binnen de scope lost alle
knelpunten op. Dat roept de vraag op of
de scope voldoet.
Daarom worden de volgende drie
varianten toegevoegd. Deze rekken
de scope op en tonen alternatieve
denkrichtingen. De varianten laten goed
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VARIANTEN
BUITEN DE SCOPE

3. compact station

zien wat conceptueel de meest logische
omgang is met de complexe opzet van
het station: De connectie tussen station
en omgeving kan het beste worden
verbeterd door het station verder uiteen
te trekken, of juist alles te concentreren
op de plek waar de sporen elkaar kruisen.

Omdat de varianten buiten de scope
vallen zijn ze slechts schematisch getekend
en niet uitgewerkt; veel vraagstukken zijn
er nog niet in opgelost. De varianten
dienen om discussie over de scope te
voeden.
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INTEGRALE VARIANTEN
OPREKKEN STATION

sloop bestaand winkelvolume
Nieuwe platform op +1 tussen de sporen
eventueel herbestemmen als fietsenstalling?
Nieuwe entreehal

10

Variant 1 buiten de scope komt uit de
Stedenbouwkundige Visie De Nieuwe
Kern. Daarin wordt de stationentree
naar de Westzijde verplaatst, over de
ringweg heen. Hier kan tussen de sporen
Weesp-Schiphol een royale entreehal
met fietsenstalling worden gebouwd,
eventueel in combinatie met een

kantoorvolume erboven zodat de entree
goed herkenbaar is. Vervolgens kan via
een nieuw platform tussen de sporen de
trap/lift naar het spoor Utrecht-Adam CS
worden bereikt.
Dit heeft een aantal voordelen: het
station is beter verbonden met De Nieuwe
Kern, de entree is beter zichtbaar en de

reizigers hoeven de ringweg niet over.
Er zijn ook nadelen: Het is een ingrijpende
en dure aanpassing. Daarnaast raakt
het station verder opgerekt; de afstand
tussen beide entrees is +/- 300m. Ook
de afstand van de Westentree naar het
perron voor Utrecht-AmsterdamCS en
de metro is groot. Het station raakt wat
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uit balans en verliest een deel van haar
logica. Ook verliest de ruimte onder het
spoorviaduct haar functie waardoor de
barrière tussen Duivendrecht en Nieuwe
Kern op maaiveld groter wordt en de
reiziger vanuit de Venserpolder moet
zoeken naar de nieuwe stationentree.
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INTEGRALE VARIANTEN
OPREKKEN STATION SYMMETRISCH

Nieuwe platform op +1 tussen de sporen

Nieuwe entreehal

sloop bestaand winkelvolume
Nieuwe platform op +1 tussen de sporen
eventueel herbestemmen als fietsenstalling?
Nieuwe entreehal

10

In variant 2 wordt variant 1 symmetrisch
uitgevoerd. Dat betekent dat aan de
Duivendrechtse dorpzijde ook een
nieuwe entreehal komt, met een platform
tussen de sporen Weesp-Schiphol.
Hierdoor ontstaat er een nieuwe

evenwicht in het station en neemt de
logica voor de reiziger toe. De verbinding
tussen Duivendrecht dorp en De Nieuwe
Kern kan dan over het platform tussen
de sporen lopen - tenminste als er met
OVCP op het perron wordt gewerkt.

De tekening maakt duidelijk dat de
ruimte aan de Duivendrechtse dorpszijde
eigenlijk te krap is voor een goede
organisatie van de nieuwe entreehal
in combinatie met de nieuwe fietstunnel
Deze variant wordt interessanter als
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Metro 53 dichter tegen het station
wordt aangelegd (zie het hoofdstuk
‘deelstudies’).
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INTEGRALE VARIANTEN
COMPACT STATION

eventuele derde entree met
koppeling aan brede voetganger- en
fietstunnel
indicatie zoekgebied logistieke
en ondersteunende functies

logistiek en ondersteunde ruimtes verplaatsen
en ombouwen tot stationshal, met entrees aan
twee (of drie) zijdes, fietsenstalling en winkels

10

In plaats van een station dat zich uit
rekt om de connectie met de omgeving
te maken, zet variant 3 in op maximale
compactheid. Een van de kernproblemen
van het huidige station, is dat op de laag
waar het station de verbinding maakt
met de omgeving, precies op plek waar

de sporen elkaar kruisen de logistiek
van het station is gesitueerd. Variant 3
transformeert de logistiek tot entreezone
en organiseert zo de entrees vanuit alle
richtingen op een compacte manier. Het
kruispunt van de sporen wordt zo het
scharnierpunt in de omgeving.

Deze variant is extra interessant in
combinatie met de brede fiets- en
voetgangerstunnel. De huidige entree
kan dan weg en het hele station wordt
een stuk logischer.
Deze variant is echter technisch en
financieel nog complexer, het verplaatsen
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van alle logistiek en techniek naar het
noorden zal verstrekkende consequenties
hebben, als het al mogelijk is. Mocht
worden geconcludeerd dat de scope
moet worden opgerekt, dan kan deze
variant nader worden verkend.
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RAMING

KOSTEN

INSCHATTING
ACHTERGROND
Voor het project station Duivendrecht heeft
Witteveen+Bos een globale kosteninschatting
opgesteld waarin de investeringskosten van drie
varianten inzichtelijk zijn gemaakt.
Varianten
Er is rekening gehouden met onderstaande varianten
zoals aangegeven in de Presentatie Ruimtelijk
Functioneel Ontwerp station Duivendrecht (RFO):
1 Openbare ruimte inclusief fietstunnel;
2 Aanpassen entree;
3 Verplaatsen entree.
Variant 1 is de basisvariant, waarna bij varianten
2 en 3 de scope uitgebreid wordt. Variant 2 in
onderstaande tabel moet gelezen worden als
basisvariant 1+2, en variant 3 als 1+3. Elke variant
is opgebouwd uit verschillende bouwstenen
met hierbij passende investeringskosten. Voor
de kosteninschatting zijn de investeringskosten
per bouwsteen geraamd, zoals in afbeelding
1 aangegeven. In afbeelding 2 zijn de
investeringskosten per variant gepresenteerd.

Systematiek van kostenramen
De kosten van de bouwstenen zijn ingeschat
op basis van kengetallen, referentiewerken en
ervaring. De kosten betreffen investeringskosten,
exclusief BTW. In de investeringskosten zijn
alle kosten opgenomen voor de realisatie, zoals
de bouwkosten, engineeringskosten, overige
bijkomende kosten (bijvoorbeeld legeskosten en
verzekeringen) en is er rekening gehouden met
een risicoreservering. Eventuele vastgoedkosten,
zoals grondverwerving en planschade,
nadeelcompensatie zijn niet opgenomen.

Aandachtspunten
- onderdeel van de varianten is een reguliere
fietstunnel, onderaan de tabel is een indruk
gegeven van de meerkosten van een fietstunnel
met een “open structuur”. Dus de kosten hiervoor
worden geschat op M€10-20;
- een ondergrondse fietsparkeergarage is niet
opgenomen.
N.B. De originele notitie van Wittenveen+Bos zit in
de bijlage van dit rapport.

Benadrukt wordt dat in deze fase geen ontwerp
is opgesteld van de varianten en de bouwstenen,
de kosten zijn gebaseerd op de vlekkenplannen en
afbeeldingen. Er is geen inhoudelijke kostenraming
opgesteld. De geschatte investeringskosten
hebben een grote mate van onzekerheid. Dit
is de reden dat de kosten van de bouwstenen
indicatief zijn ingedeeld in een kostencategorie
(met kwantificering in euro’s). Overall is rekening
gehouden met een bandbreedte van circa +/50%. Het doel van deze kosteninschatting is om
inzicht te krijgen in de kosten van de bouwstenen
en kostenverschillen tussen de varianten. Deze
kosteninschatting is daarmee niet geschikt voor
een budgetaanvraag.
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Aandachtspunten:
-Aandachtspunten:
onderdeel van de varianten is een reguliere fietstunnel, onderaan de tabel is een indruk gegeven van de
van
fietstunnel
met
een “open
structuur”.
Dus dede
kosten
worden
geschat
opde
- meerkosten
onderdeel van
deeen
varianten
is een
reguliere
fietstunnel,
onderaan
tabelhiervoor
is een indruk
gegeven
van
M€10-20;
meerkosten van een fietstunnel met een “open structuur”. Dus de kosten hiervoor worden geschat op
- een
ondergrondse fietsparkeergarage is niet opgenomen.
M€10-20;
-

een ondergrondse fietsparkeergarage is niet opgenomen.

Afbeelding 1 Kosteninschatting bouwstenen
Afbeelding 1 Kosteninschatting bouwstenen

afbeelding 1:
kosteninschatting
bouwstenen

Afbeelding 2 Inzicht in bandbreedte investeringskosten per variant (x € 1 miljoen)
Afbeelding 2 Inzicht in bandbreedte investeringskosten per variant (x € 1 miljoen)

afbeelding 2:
inzicht in bandbreedte
investeringskosten per
variant (x 1 miljoen euro)
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AANBEVELINGEN
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AANBEVELINGEN

EVALUATIE

ALTERNATIEVEN

DOELSTELLING
In de inleiding is de doelstelling voor de transformatie
van het stationsgebied geformuleerd:
- Een betere aansluiting tussen station en omgeving
centraal.
- Afgeleid daarvan moet de vindbaarheid, oriëntatie,
en capaciteit van de entree verbeterd worden.
- Het station blijft een soepele overstapmachine; de
overstap tussen trein en metro is al van niveau, de
capaciteit en ordening van het aanvullend vervoer met name de fiets - moet beter.
- De barrièrewerking van het station wordt verkleind,
De Nieuwe Kern en Duivendrecht beter met elkaar
verbonden.
- Het stationsgebied wordt een plek waar je prettig
verblijft, daarvoor moet de kwaliteit van de openbare
ruimte omhoog. Zo wordt de kwaliteit van de
stationsomgeving en de bereikbaarheid in balans
gebracht.

EVALUATIE
no regrets
In het hoofdstuk ‘integrale varianten’ zijn de
verschillende oplossingsrichtingen binnen de scope
beschreven en geëvalueerd. Hieruit wordt duidelijk
dat het aantal ‘no-regret’ maatregelen beperkt
is, omdat de juiste keuze van de maatregel sterk
afhangt van de hoofdstructuur die wordt gekozen
om het stationsgebied te (re)organiseren. Wel
zijn er aantal onderwerpen die binnen de scope
sowieso moeten worden aangepakt:
- opruimen en herinrichten van de openbare ruimte,
zodat het overzicht toeneemt en het prettiger
verblijven wordt. De fietsenstallingen onder het
viaduct moeten hiervoor worden verplaatst.
- hoogwaardige nieuwe fietsenstallingen, die goed
zijn aangesloten op zowel het fietsnetwerk als de
stationentree
- de verplaatsing van het busstation naar
Zuidoostzijde, creëert ruimte aan de drukkere
westzijde.
- de herprofilering van de nieuwe ringweg naar 2x1
met een goede landschappelijke inpassing waarbij
voetgangers en fietsers in Oost-Westrichting zoveel
mogelijk voorrang krijgen op de auto.
- een snoeibeurt van het omliggende landschap in
de minimale variant, een volledige herinrichting in
de maximale variant
- een duurzaamheidsaanpak gericht op
energieopwekking, circulair materiaalgebruik en een
klimaatadaptief en natuurinclusief landschap.

integrale varianten binnen scope
Duidelijk wordt dat met alleen ingrepen in de
openbare ruimte, de doelstellingen niet binnen
bereik komen. Maar ook bij het aanpassen van de
entree of zelfs het verplaatsen van de entree blijven
belangrijke knelpunten in stand. Bij het aanpassen
van de entree is dat vooral de herkenbaarheid van
de entree Noordzijde, de gebrekkige verbinding
tussen De Nieuwe Kern en Duivendrecht dorp
en de minder logische opzet van het station met
twee ver uit elkaar gelegen entrees. In de variant
‘verplaatsen entree’ wordt de herkenbaarheid aan
de Noordwestzijde vergroot maar dit gaat ten koste
van de Zuidoostzijde: de barrière tussen de beide
kanten van het station wordt in deze optie groter.
In dit rapport wordt beschreven dat dit veel te
maken heeft met de opzet van het station: De
kruising van sporen, het tracé van M53 en de
dichte taluds, beperken de mogelijkheden in de
stationsomgeving sterk. Omdat aanpassing in deze
opzet buiten de scope vallen, blijven varianten die
zich aan de scope houden altijd suboptimaal. De
kwestie die door de stakeholders moet worden
bediscussieerd, is of behalen van alle doelstellingen
noodzakelijk is, of dat er afweging kan worden
gemaakt en sommige knelpunten kunnen blijven
bestaan.
Mocht er worden overwogen de scope uit te
breiden, dan liggen er mogelijkheden op twee
niveaus: in de omgeving en in aanpassing van de
structuur van het station.
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oplossingen buiten de scope - de omgeving
In de omgeving zijn vooral de busbaan, de nieuwe fietsen voetgangersverbinding en metro 53 sleutelstukken.
Zonder het verwijderen van de busbaan (zie het hoofdstuk
‘deelstudies’ voor mogelijkheden) blijft de ruimte onder
het viaduct onaantrekkelijk en verkeersonveilig. Wij raden
sterk aan dit te heroverwegen.
De fiets- en voetgangersverbinding binnen de scope
is duur (rond de 5 a 10 miljoen) maar ruimtelijk en
functioneel gebrekkig. Een volwaardige verbinding
tussen Duivendrecht en De Nieuwe Kern wordt er niet
mee gerealiseerd. Wij adviseren te overwegen deze
tunnel breder uit te voeren. Met een echte volwaardige
verbinding zou zelfs de stationentree aan Duivendrechtse
zijde kunnen worden verwijderd, zodat een logischere
organisatie van het station ontstaat
Het tracé van de metro 53 is een grote barrière omdat
deze, anders dan de andere sporen, op maaiveld ligt.
Mocht er overwogen worden de lijn in de toekomst
over de andere sporen te leggen (op +3) in combinatie
met de IJmeerverbinding (2050), dan verandert dit de
context zo sterk dat bijna alles opnieuw ter discussie
moet worden gesteld. Oplossingen waarin het station zo
compact mogelijk wordt georganiseerd hebben dan de
voorkeur. Ook het verplaatsen van het tracé, dichterbij het
huidige station heeft veel impact. Het is een strategische
discussie of er moet worden gewacht op duidelijkheid
over de metro voordat er grootschalige ingrepen in de
stationsomgeving moeten worden gedaan of niet.

oplossingen buiten de scope - het station
Een andere optie is het ingrijpen in het station zelf.
De schetsmatige varianten buiten de scope die in dit
onderzoek zijn getoond tonen alternatieve denkrichtingen.
De varianten laten goed zien wat conceptueel de meest
logische omgang is met de complexe opzet van het
station: De connectie tussen station en omgeving kan het
beste worden verbeterd door het station verder uiteen
te trekken, of juist alles te concentreren op de plek waar
de sporen elkaar kruisen. Ook deze varianten lossen niet
zomaar alle knelpunten op maar ze komen wel - zeker in
combinatie met oplossingen buiten de scope - dichter bij
een ideale situatie. Vanzelfsprekend gaan deze varianten
wel gepaard wel met grote financiële en technische
uitdagingen.
Wij adviseren de stakeholders op basis van dit rapport
de discussie te openen of het verruimen van de scope
noodzakelijk en haalbaar is.

VERVOLGONDERZOEK
Dit is de eerste verkenning naar een volledige herinrichting
van het stationsgebied. In lijn met de opdracht, is de
studie op ‘vlekkenplan-niveau’ uitgevoerd. De studie
maakt duidelijk dat er een aantal onderwerpen nader
moeten worden uitgezocht voordat volgende stappen
kunnen worden gezet:

- een betere prognose van het aantal te verwachten
fietsers, inclusief verdeling naar richting van herkomst en
bestemming binnen het gebied, gegeven de ontwikkeling
van De Nieuwe Kern en het Mobiliteitsplan van de
Zuidflank Amsterdam.
- meer duidelijkheid over toekomstperspectief Metro 53
Vervolgens kunnen er vervolgstudies worden uitgevoerd
op een preciezer detailniveau. Dit geldt eigenlijk voor
alle onderwerpen die in het hoofdstuk ‘deelstudies’
zijn behandeld: het fietsnetwerk en -stallingen, de
nieuwe fiets- en voetgangersverbinding, de ringweg,
de bus, de (landschappelijke) inrichting van de openbare
ruimte, de uitwerking van OVCP etc. Daarbij wordt
ook architectonische vormgeving en techniek een
onderwerp. Deze onderwerpen kunnen in een integraal
ontwerpproces worden opgepakt in samenhang met
de uitwerking van de stedenbouwkundige visie voor De
Nieuwe Kern.
Voordat er echter met deze vervolgstudies kan worden
aangevangen, adviseren wij eerst opnieuw de kaders
te definiëren: met welke scope wordt de volgende stap
gezet in het realiseren van een optimale verbinding tussen
station Duivendrecht en omgeving?
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INTEGRALE VARIANTEN
OPENBARE RUIMTE
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INTEGRALE VARIANTEN
AANPASSEN ENTREE
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INTEGRALE VARIANTEN
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INTEGRALE VARIANTEN
VERPLAATSEN ENTREE
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METRO 53
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Toelichting kosteninschatting
Station Duivendrecht
Civic
126658
Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend)
12 juli 2021
126658/
ing. S. Ilbrink

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Systematiek van kostenramen
De kosten van de bouwstenen zijn ingeschat op basis van kengetallen, referentiewerken en ervaring. De
kosten betreffen investeringskosten, exclusief BTW. In de investeringskosten zijn alle kosten opgenomen
voor de realisatie, zoals de bouwkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten (bijvoorbeeld
legeskosten en verzekeringen) en is er rekening gehouden met een risicoreservering. Eventuele
vastgoedkosten, zoals grondverwerving en planschade, nadeelcompensatie zijn niet opgenomen.
Benadrukt wordt dat in deze fase geen ontwerp is opgesteld van de varianten en de bouwstenen, de kosten
zijn gebaseerd op de indicatieve schetsen en afbeeldingen. Er is geen inhoudelijke kostenraming opgesteld.
De geschatte investeringskosten hebben een grote mate van onzekerheid. Dit is de reden dat de kosten van
de bouwstenen indicatief zijn ingedeeld in een kostencategorie (met kwantificering in euro’s). Overall is
rekening gehouden met een bandbreedte van circa +/-50%. Het doel van deze kosteninschatting is om
inzicht te krijgen in de kosten van de bouwstenen en kostenverschillen tussen de varianten. Deze
kosteninschatting is daarmee niet geschikt voor een budgetaanvraag.

Variant 1 is de basisvariant, waarna bij varianten 2 en 3 de scope uitgebreid wordt. Variant 2 in onderstaande
tabel moet gelezen worden als basisvariant 1+2, en variant 3 als 1+3. Elke variant is opgebouwd uit
verschillende bouwstenen met hierbij passende investeringskosten. Voor de kosteninschatting zijn de
investeringskosten per bouwsteen geraamd, zoals in afbeelding 1 aangegeven. In afbeelding 2 zijn de
investeringskosten per variant gepresenteerd.

Varianten
Er is rekening gehouden met onderstaande varianten zoals aangegeven in de Presentatie Ruimtelijk
Functioneel Ontwerp station Duivendrecht (RFO):
1 Openbare ruimte inclusief fietstunnel;
2 Aanpassen entree;
3 Verplaatsen entree.

Voor het project station Duivendrecht heeft Witteveen+Bos een globale kosteninschatting opgesteld waarin
de investeringskosten van drie varianten inzichtelijk zijn gemaakt.
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Afbeelding 2 Inzicht in bandbreedte investeringskosten per variant (x € 1 miljoen)

Afbeelding 1 Kosteninschatting bouwstenen

Aandachtspunten:
- onderdeel van de varianten is een reguliere fietstunnel, onderaan de tabel is een indruk gegeven van de
meerkosten van een fietstunnel met een “open structuur”. Dus de kosten hiervoor worden geschat op
M€10-20;
- een ondergrondse fietsparkeergarage is niet opgenomen.
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