
Amsterdam maakt ruimte 
Agenda Amsterdam Autoluw 



Deze agenda is bedoeld om ruimte te creëren. Ruimte om te lopen, te fietsen, te spelen en te genieten van 
groen. Zodat Amsterdam ook in de komende 20 jaar een leefbare en toegankelijke stad blijft, waar het fijn 
wonen, werken en recreëren is. Hiervoor verminderen we de ruimte voor de auto in de stad. De Agenda 

Amsterdam Autoluw bevat gerichte en concrete maatregelen voor op straat, voor innovatieve experimenten 
en agendeert de belangrijkste onderwerpen om aan te werken. We laten zien wat we NU (t/m 2022),  

STRAKS (t/m 2025) en LATER (t/m 2040 en verder) doen, voortbouwend op wat al is bereikt.  

Voorwoord 
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AMSTERDAM MAAKT RUIMTE: DE AGENDA AMSTERDAM AUTOLUW 
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I. Doelen van de 
Agenda Autoluw 
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+ 



5 doelen voor een leefbare en toegankelijke stad en regio 
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1. Meer ruimte voor prettig 
verblijven in de stad 

2. Meer ruimte voor 
voorzieningen 

3. Meer ruimte voor schone en 
actieve verplaatsingen 

4. Schone lucht, minder  
geluidshinder, verkeersveiliger 

5. Inclusieve stad,  
voor jong en oud, arm en rijk 

+ 



Doel 1: Meer ruimte voor prettig verblijven in de stad 
De herverdeling van de ruimte komt ten goede aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte met o.a. meer groen 
en speelvoorzieningen. 

+ 

6 

NA 

VOOR 



Doel 2: Meer ruimte voor voorzieningen 
De vrijgekomen ruimte wordt benut voor 
voorzieningen zoals afvalcontainers, fietsenrekken en 
laad- en losplekken. 

+ 
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NA 

VOOR Foto Thomas Schlijper 
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Doel 3: Meer ruimte voor schone en 
actieve verplaatsingen 
We creëren meer ruimte voor fietsers, 
voetgangers en OV. 

+ 

VOOR 



Doel 4: Schone lucht, minder geluidshinder, 
verkeersveiliger 
De maatregelen uit de Agenda Amsterdam 
Autoluw dragen bij aan minder autoverkeer, 
schoner en efficiënter verkeer.  

+ 
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NA Foto’s: Thomas Schlijper 

VOOR 
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Doel 5: Inclusieve stad voor jong en oud, arm en rijk 
Iedereen reist comfortabel en betaalbaar van A naar B. + 
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II. Trends en 
ontwikkelingen 
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De regio staat voor een grote groeiopgave: > 290.000 woningen tot 2040 
 Zonder interventies groeit het aantal autoritten waardoor de leefbaarheid en bereikbaarheid verminderen 
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Behoefte aan ruimte is enorm 

De kaart geeft een indicatie van de druk 
op de openbare ruimte en daarmee de 
urgentie voor autoluw. Gekeken is naar 
gewenste ruimte voor: voetgangers, 
fietsers, fietsparkeren, doorstroming 
openbaar vervoer, toegankelijke haltes, 
doorstroming auto, voorzieningen (zoals 
huisvuilcontainers), spelen, smalle 
grachten, ruimtelijke kwaliteit, bomen en 
rainproofmaatregelen. 

Meeste ruimteclaims in het gebied binnen de Ring A10, ten zuiden van het IJ 

Hoe hoger de druk op de openbare ruimte,  
hoe lichter een straat is weergegeven 
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De auto neemt per gebruiker de meeste ruimte in 
 Daarom gaan we de footprint van de auto verminderen (in ruimte, uitstoot en geluid) 
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Verplaatsingen van Amsterdammers van/naar/binnen Amsterdam 
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2017 

2% 

29% 
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21% 

1986-91 

1% 

Amsterdam is een fietsstad, autogebruik daalt sinds 1986  
Amsterdammers gebruiken vooral de fiets in de stad 
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Verplaatsingen van en naar Amsterdam gaan vaak nog met de auto 
Daarom is een regionale aanpak van belang 

Verplaatsingen 
vanuit/naar buiten 
Amsterdam (2017) 

58% 30% 
Bewoners (%) 

58 30 6 2 1 2 

 Auto  OV  Fiets  Brom/snorfiets  Lopen  Overig 

56% 
58% 30% 

Bezoekers (%) 

52 37 4 2 2 2 

 Auto  OV  Fiets  Brom/snorfiets  Lopen  Overig 



17 

Logistiek zorgt ervoor dat de stad blijft functioneren 
Dagelijks 25.000 bestelauto’s en 6.000 vrachtauto’s binnen de ring A10, 15% van het verkeer is logistiek 
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III. Op weg naar  
een autoluwe stad 
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LATER (tot 2040 e.v.) STRAKS (t/m 2025) NU (t/m 2022) 

We creëren NU ruimte in verschillende straten ten behoeve van langzaam verkeer en verblijfsruimte (zoals de Amstel en het  
Weteringcircuit). Voor sommige veranderingen is een langere adem nodig, omdat we eerst maatregelen nemen gericht op afname van 

autobezit en -gebruik. Met de vrijgekomen ruimte verkleuren STRAKS nog meer plekken tot prettige verblijfsgebieden (zoals de Van 
Woustraat en de Nieuwezijds Voorburgwal). De ambitie is dat LATER schone en actieve vervoerswijzen de mobiliteit in de regio bepalen. Dan 

ontstaat er ruimte om ook hoofdwegen anders in te richten (zoals in dit voorbeeld een deel van de Stadhouderskade).  

19 

We maken stap voor stap meer ruimte  
We doen nú wat kan, starten wat we stráks gaan doen en bereiden voor wat we láter willen 



Stapsgewijs naar een autoluwe stad 
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MEER SCHONE EN ACTIEVE 
VERPLAATSINGEN 

RUIMTE MAKEN DOOR MINDER 
AUTOPARKEREN 

EEN PRETTIGE 
OPENBARE RUIMTE 

RUIMTE MAKEN DOOR MINDER 
AUTORITTEN 



Stapsgewijs naar een autoluwe stad 
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Er komen steeds meer buurtinitiatieven om de 
woonomgeving mooier te maken. Ook bieden 
werkgevers vaker alternatieven voor de auto . Dit soort 
ontwikkelingen gaan we stadsbreed steunen. We maken 
de overstap naar een andere vervoerswijze gemakkelijker 
door te investeren in brede trottoirs, fietsstraten en goed 
en betaalbaar openbaar vervoer in stad en regio. 

We werken toe naar een stad waar grote 
aaneengesloten gebieden het domein zijn van 
voetgangers, fietsers en OV, waar een betere 
spreiding is van het verkeer in de tijd en waarin 
stedelijke logistiek schoner, lichter en efficiënter is.  

We nemen maatregelen om de vraag naar 
parkeerplaatsen af te laten nemen. Hierdoor 
ontstaat ruimte om parkeerplaatsen weg te halen. 
We voorkomen daarbij dat er grote 
parkeerproblemen ontstaan en bieden 
alternatieven voor autobezitters om op een andere 
locatie te parkeren.  

We hanteren verschillende inrichtingsprincipes 
voor alle gebieden in Amsterdam. Gebieden 
hebben een eigen karakter en daarom ook een 
eigen aanpak nodig. 

MEER SCHONE EN ACTIEVE 
VERPLAATSINGEN 

RUIMTE MAKEN DOOR MINDER 
AUTOPARKEREN 

EEN PRETTIGE 
OPENBARE RUIMTE 

RUIMTE MAKEN DOOR MINDER 
AUTORITTEN 



Investeren in meer openbaar vervoer, ruimte voor voetganger en fiets en deelmobiliteit 

› Verhogen frequenties 
› Toegankelijke haltes 
› Pilot nachtmetro 
› Gratis OV voor kinderen op 

woensdagmiddag en weekenden 
› Stimuleren kleine OV-buurtinitiatieven 

› Verbeteren doorstroming tram/bus  
› Toevoegen nieuwe OV-lijnen 
› Steeds meer spoorboekloos rijden 
› Verbeteren regionale 

(bus)verbindingen 
 

› Nieuwe metroverbindingen 
› Schaalsprong OV in stad en regio 

 
 

LATER (tot 2040 e.v.) STRAKS (t/m 2025) NU (t/m 2022) 
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1. Meer schone en actieve verplaatsingen (1/2) 
 

Voor meer informatie over deze maatregelen: zie hoofdstuk 3 van de Agenda Amsterdam Autoluw 
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Investeren in meer openbaar vervoer, ruimte voor voetganger en fiets en deelmobiliteit 

1. Meer schone en actieve verplaatsingen (2/2) 
 

LATER (tot 2040 e.v.) STRAKS (t/m 2025) NU (t/m 2022) 

› Deelfietsen bij metrostations 
› Uitbreiden comfortabele fietsinfra 
› Aanpak top-15 voetgangersknelpunten 

› Uitbreiden regionaal fietsnetwerk 
› Start aanleg tweede fietsring Frederik 

Hendrikstraat - Ceintuurbaan 

› Netwerk hoogwaardige infrastructuur 
fiets  

› Grote aaneengesloten verblijfsgebieden 

Voor meer informatie over deze maatregelen: zie hoofdstuk 3 van de Agenda Amsterdam Autoluw 



2. Ruimte maken door minder autoritten 
 We gaan aan de slag in die straten waar het al kan. We nemen circulatiemaatregelen in andere straten. 
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LATER (tot 2040 e.v.) STRAKS (t/m 2025) NU (t/m 2022) 

› Circulatiemaatregelen in meer stadsstraten 
om autoverkeer te verminderen 

› Uitbreiden intelligente toegang om verkeer 
uit verblijfsgebieden te weren 

 
 

› Woonstraten 30 km/u, meer fiets en OV in 
rustige stadsstraten  

› Pilot knip Weesperstraat 
› Logistiek: meer laad- en losruimte 
› Gedragsmaatregelen, o.a. werkgeversaanpak 

› Ingrepen op hoofdroutes voor minder 
autoverkeer 

› Grote aaneengesloten verblijfsgebieden 

Voor meer informatie over deze maatregelen: zie hoofdstuk 4 van de Agenda Amsterdam Autoluw 



3. Ruimte maken door minder autoparkeren 
 Stap voor stap minder stilstaande auto’s in de stad. 

25 

LATER (tot 2040 e.v.) STRAKS (t/m 2025) NU (t/m 2022) 

› P+R beter benutten en uitbreiden 
› Meer deelmobiliteit 
› Buurtbudgetten voor groene inrichting 
› Verminderen aantal parkeervergunningen 

› Tot 10.000 parkeerplaatsen weg 
› Uitbreiding P+R Noord + nieuwe locaties 
› Eenduidig  en uitgebreid regionaal P+R-

aanbod 
 
 

› Parkeervrije stadsstraten 
› Parkeerluwe woonbuurten 
› Parkeerluwe grachten 
› Parkeerluw stadshart 

Voor meer informatie over deze maatregelen: zie hoofdstuk 5 van de Agenda Amsterdam Autoluw 
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4. Een prettige openbare ruimte 
 Gebiedsgerichte inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad 

 
Stadshart 
Ruimte maken voor fietsers, 
voetgangers, ontmoeten en 
verblijven 

 
Grachtengordel 

Ruimte voor de kwaliteit 
van de grachten 

Hoofdroutes 
Ruimte bieden aan 
doorstroming 

 
Gemengde 
woonbuurten 

Ruimte vrijspelen om de 
leefbaarheid te borgen  

 
Stadsstraten 
Ruimte geven aan de 
dynamiek van het stedelijk 
leven 

Ontwikkelgebied: De 
nieuwe stad 
Ruimte voor het 
stedelijk leven 

 
Werkgebieden 

Ruimte voor de auto, kansen 
voor fiets en openbaar vervoer 

Zie voor een uitgebreidere 
weergave van deze 
inrichtingsprincipes de bijlage 
verderop in deze hand-out. 

Voor meer informatie over deze maatregelen: zie hoofdstuk 6 van de Agenda Amsterdam Autoluw 
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IV. Transitie is al 
begonnen 



De Agenda Amsterdam Autoluw vormt 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 lijnorganisatie of 
bij andere lopende thematische programma’s, zoals het 
Meerjarenplan Fiets en het Programma Taxi.  
 
Parallel aan het opstellen van de agenda zijn we gestart 
met de invoering van een aantal in het coalitieakkoord 
aangekondigde maatregelen. Zo zijn de parkeertarieven 
voor bezoekers verhoogd en zijn we gestart met het 
opheffen van parkeerplekken op straat. 
 
 

Uitvoering van de Agenda Autoluw 
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Pilots, projecten en onderzoeken voeren we uit via het  programma  
Programmatische Uitvoering Maatregelen Autoluw (PUMA) 



AGENDA AMSTERDAM AUTOLUW 
meer informatie via 
www.amsterdam.nl/autoluw 
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BIJLAGE 1 

30 



Inrichtingsprincipes voor alle gebieden in Amsterdam 
Gebieden hebben eigen karakter en daarom ook eigen aanpak nodig 
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Elk gebied in onze stad is uniek. Of het nu 
gaat om het stadshart of de hoofdroutes, 
stadsstraten of de woonbuurten en de 
nieuwe stad of de eeuwenoude 
grachtengordel. 
 
Met de Agenda Amsterdam Autoluw 
creëren we meer ruimte voor een leefbare 
en toegankelijke stad. De wijze waarop we 
dit vormgeven, verschilt per gebied. 

Stadshart 

Grachtengordel 

(gemende) woonbuurt 

Ontwikkelgebied 

Werkgebied 

Stadsstraat 

Potentiële stadsstraat 

Hoofdroute autoverkeer 

Gebiedsindeling Agenda Autoluw 



 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› We heffen het parkeren op maaiveld 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. 
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In het stadshart willen we de leefbaarheid borgen,  
de voetgangersruimte vergroten en de verblijfskwaliteit verbeteren.  

Stadshart 
Ruimte maken voor fietsers, voetgangers, ontmoeten en verblijven 

Stadshart 



Stadsstaten zijn straten waar de dynamiek van het stedelijk leven samenkomt. 
Vanwege de stevige verkeersfunctie(s) zijn het belangrijke schakels in het 
netwerk.  

Stadsstraten 
Ruimte geven aan de dynamiek van het stedelijk leven 

 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› Stadsstraten maken we parkeervrij bij herinrichtingen als die 

ruimte nodig is voor andere functies (fiets, voetganger, 
verblijven, etc.)  

› 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); 
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Voor: een stadsstraat (50 km/uur) met 
langsparkeren en vrijliggende fietspaden 

Na: een parkeervrije stadsstraat (30 km/uur) 
met ruimte voor groen en verblijven 

Stadsstraat                       Potentiële stadsstraat 



De grachtengordel is UNESCO wereld erfgoed. Daar gaan we zorgvuldig mee om. 
Door de footprint van de auto te beperken verbeteren we de toegankelijkheid 
en de leefbaarheid van het gebied: meer ruimte voor fietsparkeren en bredere 
stoepen.  

Grachtengordel 
Ruimte voor de kwaliteit van de grachten 

 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› We zetten schuinparkeren om naar langsparkeren. 

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

› Doorgaand autoverkeer wordt geweerd, met circulatie-ingrepen 
of intelligente toegang.  

› Op de middellange termijn maken we een aantal rakken langs 
hoofdgrachten volledig parkeervrij. 
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Voor: een gracht met schuinparkeren  
en smalle stoepen 

Na: langsparkeren en bredere stoepen.  
Langs het water kunnen parkeerplekken ook 
plaatsmaken voor fietarparkeren of bomen. 

Grachtengordel 



Gemengde woonbuurten zijn de buurten rondom het centrum, met veel 
detailhandel en horeca in bestaande stadsstraten, maar ook steeds vaker in 
woonbuurten zoals de Pijp, de Jordaan, de Indische Buurt en Oud-West. De 
afwisseling tussen rust en reuring staat soms onder druk door de vestiging van 
publieksfuncties in woonstraten.  

(Gemengde) woonbuurten 
Ruimte vrijspelen om de leefbaarheid te borgen  

 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› Op korte termijn heffen we parkeerplekken op met tijdelijke 

maatregelen, zoals het toevoegen van moestuintjes of 
fietsenrekken. 

› Bij herinrichting vormen we een deel van de parkeerplaatsen  
om tot fietsparkeren, groen of spelen . 

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

› We realiseren hubs voor deelmobiliteit, zodat bewoners kunnen 
overstappen van bezit naar gebruik. 
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Voor: een smalle straat met langsparkeren aan 
beide zijden 

Na: door bijvoorbeeld aan één zijde parkeren 
op te heffen ontstaat ruimte voor groen, 

spelen, bomen, fietsparkeren, etc. 

(gemengde) woonbuurt 



 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› De autobereikbaarheid van werkgebieden borgen, 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.  

36 

Amsterdam kent binnen en buiten de ring A10 verschillende bedrijven- en 
kantorenterreinen. Hier is niet alleen de bedrijfsmatige/logistieke functie van 
belang, maar ook de pendel van personen die er werken. Hier bouwen we een 
nieuwe, autoluwe stad, terwijl de bestaande stad moet blijven functioneren.   

Werkgebieden 
Ruimte voor de auto, kansen voor fiets en openbaar vervoer 

Werkgebied 



 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› 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. 
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Autoluw is niet simpelweg al het autoverkeer uit de stad weren. In eerste 
instantie weren we doorgaand verkeer zoveel mogelijk van de kleinere wegen. 
Dit betekent dat we het verkeer meer concentreren op de hoofdwegen (plusnet 
Auto en S-routes). Hier willen we zorgen voor een goede doorstroming van het 
verkeer.  In een later stadium kijken we of we met gerichte maatregelen het 
autoverkeer kunnen verminderen of zelfs helemaal kunnen omleiden. 

Hoofdroutes autoverkeer 
Ruimte bieden aan doorstroming 

Hoofdroute autoverkeer 



 

INRICHTINGSPRINCIPES 
› We maken openbare ruimte die groen en klimaatbestendig is, 

gericht op bewegen, verblijven en ontmoeten. 

› Parkeren wordt niet meer op maaiveld gerealiseerd, maar inpandig 
of op afstand, zodat het straatbeeld parkeervrij is. 

› Alternatieven voor autobezit en -gebruik zijn deelmobiliteit, 
hoogwaardig OV, aantrekkelijke fietsroutes en ruimte voor de 
voetganger. 
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Met stedelijke ontwikkelgebieden zoals Havenstad en IJburg-2 wordt een nieuw 
type stad toegevoegd, gericht op actieve verplaatsingen. De openbare ruimte 
biedt veel ruimte voor lopen en fietsen, veel groen en ruimte voor ontmoeten, 
spelen en ontspannen.  

Onwikkelgebied: Nieuwe Stad 
Ruimte voor het stedelijk leven 

Ontwikkelgebied 


