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Amsterdam maakt ruimte

Er moet flink en blijvend 
geïnvesteerd worden in 
de stedelijke en regionale 
bereikbaarheid en 
leefbaarheid.

Een leefbare en 
toegankelijke stad

Een stad met ruimte voor rust en ontspanning, groen 
om van te genieten, ruimte voor kinderen om veilig 
te spelen en schone lucht voor iedereen. Steeds 
meer mensen laten hun auto staan of maken een 
bewuste keuze om geen auto aan te schaffen. We 
omarmen en stimuleren deze trend. De openbare 
ruimte en onze gezondheid zijn te kostbaar om 
zoveel ruimte als nu te reserveren voor de auto. Eén 
van de speerpunten van dit college van B&W is de 
Agenda Amsterdam Autoluw, het programma van de 
gemeente Amsterdam om minder afhankelijk van de 
auto te worden en minder plek in te ruimen voor de 
auto op straat. 

Meer ruimte in een drukkere stad
De wensen van inwoners, ondernemers en bezoekers 
veranderen. Verblijven, ontmoeten en ontspannen 
gebeurt meer en meer in de openbare ruimte. Inwoners 
willen meer groen in hun straat. Stad en regio groeien 
door naar een historisch hoog aantal inwoners. Met 
al deze mensen en de groei van de werkgelegenheid 
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De Agenda Amsterdam 
Autoluw bevat 27 gerichte 
en concrete maatregelen.

neemt de mobiliteitsvraag sterk toe. De hoeveelheid 
auto’s in de regio zal, zonder ingrepen, verder 
toenemen, terwijl de ruimte hetzelfde blijft. De komende 
jaren zorgen de vele bouwprojecten voor extra druk op 
het verkeersnetwerk. Er moet daarom flink en blijvend 
worden geïnvesteerd in de stedelijke en regionale 
bereikbaarheid en leefbaarheid, terwijl we tegelijkertijd 
de druk van de auto verminderen.

Prettige openbare ruimte
Amsterdam heeft de afgelopen jaren op steeds meer 
plekken ruimte gemaakt voor langzaam verkeer, 
verblijfsruimte en groen. Zo rijdt er voor station 
Amsterdam Centraal geen autoverkeer meer en is de 
hoeveelheid autoverkeer bij de Munt sterk verminderd. 
Dit biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte 
anders in te richten. We werken aan een prettige 

openbare ruimte in de binnenstad en daarbuiten. Bij 
het ontwikkelen van nieuwe stadswijken grijpen we 
meteen de kans aan om de openbare ruimte leefbaar en 
toegankelijk in te richten en de rol van de auto zoveel 
mogelijk te beperken. 

Agenda Amsterdam Autoluw: 
voor nu, straks én later

De Agenda Amsterdam Autoluw bevat 27 concrete 
maatregelen, experimenten en onderzoeken en 
agendeert de belangrijkste onderwerpen. We laten  
zien wat we  Nu  (t/m 2022),  Straks  (t/m 2025) en  
 Later  (t/m 2040) doen, voortbouwend op wat al 
is bereikt. Een overzicht van de 27 maatregelen die 
worden genomen om deze doelen te bereiken,  
is te vinden als Bijlage 1 Maatregelenoverzicht bij  
de Agenda Amsterdam Autoluw.

>   Figuur 1 Het ruimtebeslag per vervoerwijze verschilt. Onderstaande figuur laat de actuele berekening zien 
o.b.v. de gemiddelde lengte, oppervlakte en snelheid van het voertuig, gedeeld door het gemiddeld aantal 
inzittenden (en/of door het aantal voertuigen dat naast elkaar kan rijden).
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 Hoofddoelen: meer ruimte voor  
een leefbare en toegankelijke stad

De Agenda Amsterdam Autoluw
kent vijf doelen: 

>  Figuur 2 Doelen Agenda 
Amsterdam Autoluw

Meer ruimte 
voor voorzieningen

Meer ruimte voor 
verblĳfsfuncties

Meer ruimte voor auto-alternatieven

Inclusieve stad

Meer ruimte 
voor voorzieningen

Schonere lucht, minder geluidshinder
en verkeersveiliger
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24
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Amsterdam sorteert 
voor op een toekomst 
met meer lopen, fietsen, 
openbaar vervoer en 
deelmobiliteit.

1  Meer ruimte voor prettig 
verblijven in de stad: groen, 
speelvoorzieningen en ontspanning

De openbare ruimte is de woonkamer van de 
Amsterdammer, maar ook het visitekaartje van de 
stad. De wensen en opgaven verschillen per gebied. 
In overleg met bewoners en ondernemers kiezen we 
voor elk gebied een passende inrichting.

2  Meer ruimte voor voorzieningen: 
schone afvalinzameling, voldoende 
en nette fietsparkeerplekken, laden 
en lossen

Een stad functioneert voor een belangrijk deel 
dankzij allerlei onmisbare voorzieningen op straat: 
ondergrondse afvalcontainers, parkeerplekken voor 
fietsen en scooters, oplaadpalen voor elektrische 
voertuigen en laad- en losplekken. We benutten 
kansen om meer ruimte te maken voor stadslogistiek. 

3  Meer ruimte voor auto-
alternatieven: brede stoepen, 
fietspaden en -straten, openbaar 
vervoer en deelmobiliteit

Amsterdam sorteert voor op een toekomst met meer 
lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. 
Samen maken we de overgang naar duurzame mobiliteit 
met minder ruimte voor de auto.

4  Meer schone lucht, minder 
geluidshinder

Amsterdam wil voldoen aan de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Meer  
elektrisch vervoer zorgt voor schonere lucht en  
minder geluidsoverlast.

5 Inclusieve stad

We werken aan een stad waar iedereen van A naar B  
kan komen. We streven naar toegankelijke alternatieven 
voor de auto, een betaalbare reis en een obstakelvrije 
openbare ruimte. <
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>  Impressie Centrumeiland IJburg

De regio en de stad 
zijn goed met elkaar 
verbonden via een 
uitstekend regionaal en 
stedelijk OV-net, met 
hoogfrequente trein- en 
metroverbindingen en 
hoogwaardige bus- en 
tramverbindingen.

Perspectief op 
een leefbare en 
toegankelijke stad  
in 2040

In 2040 is Amsterdam optimaal ingericht voor 
voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. 
Voetgangers hebben veel obstakelvrije routes 
tot hun beschikking. Op fietsstraten mengt het 
verkeer zich op een veilige manier. De openbare 
ruimte is aantrekkelijk, groen en ingericht voor 
langzaam verkeer. 

Het openbaar vervoer rijdt op de veelgebruikte lijnen 
ongehinderd en betrouwbaar af en aan. De regio en de 
stad zijn goed met elkaar verbonden via een uitstekend 
regionaal en stedelijk OV-net, met hoogfrequente 
trein- en metroverbindingen en hoogwaardige bus- en 
tramverbindingen. Het hele OV-netwerk heeft een 
kwaliteitssprong gemaakt. Reizigers kunnen op de 
verschillende knooppunten voor de laatste kilometers 
kiezen uit verschillende mobiliteitsoplossingen, zoals 
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>  Meer ruimte voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer 
(Nieuwezijds Voorburgwal).

De openbare ruimte is 
aantrekkelijk en ingericht 
voor langzaam verkeer 
en groen.

deelfietsen en andere vormen van kleinschalig schoon 
vervoer. Met gemak reizen van deur tot deur via 
Mobility-as-a-Service is een aangename keuze voor 
reizen in stad en regio. Voor ritten tot 20 km gebruiken 
veel forenzen de elektrische fiets in plaats van de 
auto, wat gunstig is voor de regionale leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Voor mensen die afhankelijk zijn van de 
auto is de stad ook nog steeds bereikbaar.

Structureel meer ruimte
We weten niet hoe de toekomst er precies uit gaat 
zien. Innovaties kunnen andere eisen stellen aan 
wat er nodig is voor de stad. Maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen kunnen leiden tot ander 
verplaatsingsgedrag en tot andere investeringskeuzes. 
Daarom is het belangrijk dat we blijven monitoren of 
de plannen en de realiteit in elkaars verlengde liggen. 
Als het nodig is, verzetten we de bakens.

We zetten flinke stappen richting een leefbare en 
toegankelijke stad in 2040. Met wat  Nu  (2019-2022) 
kan, zijn of gaan we aan de slag. We werken aan wat  
 Straks  (2023-2025) mogelijk is. We bereiden ons voor 
op wat  Later  (2026-2040) mogelijk wordt. Met de 
maatregelen in hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt duidelijk 
hoe dit vergezicht dichterbij komt. Hoofdstuk 6 bevat 
de gebiedsgerichte uitgangspunten voor een goed 
ingerichte openbare ruimte. <
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Frequent en vlot openbaar 
vervoer, fijne wandelpaden 
en goede fietsroutes horen 
bij een autoluwe stad.

>  Plantage Middenlaan

Meer schone en 
actieve verplaatsingen

In grote delen van Amsterdam is het nu al 
gemakkelijk om de fiets te pakken of om met het 
openbaar vervoer te reizen. Deze schone, gezonde 
verplaatsingen vragen fysieke ruimte. 
 
Frequent en vlot openbaar vervoer, fijne wandelpaden 
en goede fietsroutes horen bij een autoluwe stad. Deze 
voorzieningen zijn niet alleen comfortabel en snel, 
maar ook sociaal veilig. Samen met de Vervoerregio 
Amsterdam zetten we stevig in op regionale 
fietsverbindingen en een betere betrouwbaarheid 
voor het openbaar vervoer, onder andere met de 
Investeringsagenda Mobiliteit.

Belangrijkste maatregelen

 • Spoorboekloos reizen invoeren in het stedelijk 
OV (FrequentNet)

 • OV uitbreiden in de avond en nacht, onder 
meer met de pilot nachtmetro

 • Kids Vrij Amsterdam voor kinderen t/m 11 jaar 
op woensdagmiddag en in het weekend

 • Deelfietsen bij metrostations 
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We werken toe naar 
een stad waar grote 
aaneengesloten gebieden 
het domein zijn van 
voetgangers, fietsers en OV.

Ruimte maken door 
minder autoritten

De auto wordt in de stad minder vaak gebruikt. We 
werken toe naar een stad waar grote aaneengesloten 
gebieden het domein zijn van voetgangers, fietsers 
en OV. 

De auto rijdt nog steeds in de stad, maar is op meer 
plekken te gast. Om de stad in de toekomst voldoende 
te kunnen bevoorraden is het zaak dat stedelijke 
logistiek schoner, lichter en efficiënter wordt. 

Belangrijkste maatregelen

 • Alle woonstraten worden verblijfsgebieden 
 • Meer ruimte creëren in (stads)straten voor 

fietsers en voetgangers
 • Pilot knip Weesperstraat 
 • Maatregelen voor efficiëntere stadslogistiek
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>  Haarlemmerplein toen en nu

Meer ruimte door 
minder autoparkeren 

Ongeveer 11% van de Amsterdamse openbare ruimte 
wordt in beslag genomen door geparkeerde auto’s. 
In een stad die drukker wordt, wringt dat steeds 
meer. Auto’s staan het grootste deel van de dag stil. 
Ruim 40% van de auto’s van bewoners komt op een 
willekeurige dag zelfs helemaal niet van zijn plek. 

We kunnen de ruimte veel beter gebruiken. We nemen 
maatregelen om de vraag naar parkeerplaatsen af te 
laten nemen en bieden alternatieven aan autobezitters 
om op een andere locatie te parkeren.

We hebben voor de periode tot en met 2025 
de volgende ambities bij het opheffen van 
parkeerplaatsen:

 • Een parkeerluw stadshart (tussen Singel en 
Oudeschans);

 • Op weg naar parkeervrije (potentiële) stadsstraten;
 • Op weg naar parkeervrije smalle kades in de stad;
 • Verminderen parkeerplaatsen langs grachten en 

kades;
 • Parkeerluwe woonbuurten.

Belangrijkste maatregelen

 • Minder nieuwe parkeervergunningen uitgeven 
(al ingevoerd)

 • Bewoners stimuleren om meer inpandig te 
parkeren

 • Beter en aantrekkelijker aanbod van 
deelauto’s realiseren

 • P+R uitbreiden en beter benutten
 • Uitrollen regionaal P+R-beleid
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Samen met bewoners en 
ondernemers komen we 
tot een goede inrichting.

Prettige openbare 
ruimte 

In een leefbare en toegankelijke stad staat een 
prettige leefomgeving op nummer één. De openbare 
ruimte passen we daarop aan. De manier waarop we 
dit doen, verschilt per gebied. 

Woongebieden vragen om een andere inrichting dan 
werkgebieden. Samen met bewoners en ondernemers 
komen we tot een goede inrichting. Voor de uitwerking 
van de plannen is het boekje ‘Inrichtingsprincipes voor 
een autoluwe stad’ opgesteld (bijlage van de Agenda). 

Inrichtingsprincipes stadshart

 • Voetgangersruimte vergroten en 
verblijfskwaliteit verbeteren. We heffen het 
parkeren op straat gefaseerd op. De ambitie 
is om straten waar mogelijk parkeervrij te 
maken. 

 • We maken meer ruimte voor laden/lossen 
en parkeren van fietsen, kleine elektrische 
voertuigen en deelmobiliteit. 

 • Straten en pleinen worden heringericht 
met klimaatbestendige oplossingen, 
hoogwaardige materialen en meer groen.

Inrichtingsprincipes 
grachtengordel

 • We zetten schuinparkeren om naar 
langsparkeren en we maken op middellange 
termijn een deel van de kades langs grachten 
volledig parkeervrij.

 • Zeer smalle kades (indicatie: <7 meter) 
maken we bij herprofilering zo veel mogelijk 
parkeervrij.

 • Doorgaand autoverkeer wordt geweerd, met 
circulatie-ingrepen of intelligente toegang.
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Bij herinrichting vormen 
we een deel van de 
parkeerplaatsen definitief 
om tot fietsparkeren, 
groen, spelen of ruimte 
voor laden en lossen.

Inrichtingsprincipes 
woonbuurten 

 • Bij herinrichting vormen we een deel 
van de parkeerplaatsen definitief om tot 
fietsparkeren, groen, spelen of ruimte  
voor laden en lossen. 

 • De snelheid voor (auto)verkeer in 
woonbuurten wordt maximaal 30 km/uur. 

 • We realiseren hubs voor deelmobiliteit, zodat 
bewoners kunnen overstappen van bezit 
naar gebruik.

Inrichtingsprincipes 
stadsstraten

 • Stadsstraten maken we parkeervrij bij 
herinrichtingen als die ruimte nodig is voor 
andere functies (fiets, voetganger, verblijven). 

 • De beschikbare ruimte richten we flexibel 
in. Bijvoorbeeld door fietsparkeervakken te 
combineren met laden en lossen.

 • Waar mogelijk mengen we modaliteiten (fiets/
auto of auto/tram) en verlagen we de snelheid 
(30 km/uur).



Samenvatting Agenda Amsterdam Autoluw | Amsterdam maakt ruimte 13

Inrichtingsprincipes 
hoofdroutes auto 

 • Op korte termijn borgen we de capaciteit en 
doorstroming van bestemmingsverkeer per 
auto via deze hoofdroutes. 

 • Waar mogelijk en waar nodig halen we 
parkeerplaatsen weg, om de doorstroming 
te verbeteren of voorzieningen in te passen 
(snellaadpunten, touringcarhaltes, etc.). 

 • We onderzoeken of de A10 (een deel van)  
de functie van de stedelijke hoofdroutes  
over kan nemen.

Inrichtingsprincipes voor 
stedelijke ontwikkelgebieden

 • We maken openbare ruimte die groen en 
klimaatbestendig is, gericht op bewegen, 
verblijven en ontmoeten.

 • Parkeren wordt niet meer op het maaiveld 
gerealiseerd, maar inpandig of op afstand, 
zodat op straat ruimte is voor ander gebruik.

 • Alternatieven voor autobezit en 
autoverkeer worden optimaal gefaciliteerd 
met deelmobiliteit, hoogwaardig OV, 
aantrekkelijke fietsroutes en ruimte voor 
voetgangers.

Inrichtingsprincipes voor 
werkgebieden

 • We borgen de autobereikbaarheid van 
werkgebieden, zodat bedrijven goed  
kunnen blijven functioneren. 

 • We investeren in de kwaliteit van doorgaande 
fietsverbindingen, zodat bezoekers en 
werknemers sneller de fiets pakken.

 • Bij herinrichtingen zetten we in op 
vergroening, om de kwaliteit, biodiversiteit  
en klimaatbestendigheid van werkgebieden  
te verbeteren. 
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De stadsdelen hebben 
een belangrijke 
verbindende rol bij 
deze trajecten en bij 
de uitvoering van 
maatregelen.

Organisatie 
en financiën

De Agenda Amsterdam Autoluw is de start van 
een ambitieus programma. Pilots, projecten 
en onderzoeken zetten we uit via het lopende 
programma Programmatische Uitvoering Maatregelen 
Autoluw (PUMA), of we brengen ze onder in de 
ambtelijke lijnorganisatie of bij andere lopende 
thematische programma’s, zoals het Meerjarenplan 
Fiets en het programma Taxi. 

We zijn realistisch. Niet alles kan tegelijkertijd.  
Dit houdt de agenda flexibel, waardoor we kunnen 
bijsturen op basis van draagvlak, onderzoeksresultaten, 
pilotuitkomsten en politieke koerswijzigingen. 

Samenwerking
De samenwerking met de bewoners en bedrijven van 
Amsterdam is van groot belang. Hun betrokkenheid 
willen we vasthouden. De stadsdelen hebben een 
belangrijke verbindende rol bij deze trajecten en bij de 
uitvoering van maatregelen. Ook samenwerking tussen 
de verschillende overheden – vooral in de regio – is 
belangrijk. 

Financiering
De uitvoering van de maatregelen in de Agenda 
Amsterdam Autoluw kan grote financiële consequenties 
hebben. De investeringsopgave richt zich in eerste 
instantie op het uitvoeren van pilots, het starten van 
planvorming voor nieuwe projecten, het stimuleren van 
lopende initiatieven, zoals de werkgeversaanpak, en de 
uitrol van de eerste OV-maatregelen. Hiervoor wordt in 
de aankomende vier jaar 40 miljoen euro gereserveerd. 
Belangrijk is dat we naast de investeringen middelen 
reserveren voor de dekking van de exploitatie-, beheer- 
en handhavingskosten. <
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>  Ontspannen aan het water 
(Oude Turfmarkt) 

Organisatie 
en financiën

Colofon
Uitgave:  Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte 
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