
VERVANGING	BRUG	N522	
OUDERKERK	a/d	AMSTEL	

Minder	fraaie	aspecten	in	een	provinciaal	project!	



Voorbeeld	communicaHe/parHcipaHe:	
waarschuwing	burgers:	geen	reacHe,	
1	dag	voor	kappen:	handhaving	RUD	

(/Home)

Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoekUitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

(05 februari 2019)

De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel
uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.

Momenteel onderzoekt de provincie welk aanvullend onderzoek nodig is en of de actualisatie geldt voor alle te kappen
bomen of een gedeelte daarvan. Een gekwalificeerde, externe partij voert dit voorjaar en zomer het aanvullend onderzoek
uit.

Als blijkt dat de actualisatie van het vleermuisonderzoek voor een gedeelte van de te kappen bomen niet geldt, dan is het
mogelijk dat deze bomen wel eerder gekapt worden. Naar verwachting kan de aannemer de resterende bomen op zijn
vroegst komend najaar kappen.

Geen gevolgen planningGeen gevolgen planning
Het uitstel van de bomenkap heeft vooralsnog geen gevolgen voor de planning van de daadwerkelijke bouw van de brug.
Naar verwachting start de bouw van de (noordelijke) nieuwe brug in september 2019. De komende maanden voert de



Nieuwe	brug	dubbel	zo	breed	geen	
extra	rijstroken/busbanen	of	extra	

zuidelijk	fietspad	



Er	veranderd	niets	aan	het	aantal	
rijstroken:	

•  Geen	extra/vrije	busbaan	

•  Geen	zuidelijk	gelegen	fietspad	

• Wel	verplaatsen	van	1	kruising	100m	naar	het	
westen.	

• !	VERBETERING	DOORSTROMING???	



Verkeerstellingen	N522:	
geen	toename	verkeer	2009	–	2017!!!	



HOOGWAARDIG	OPENBAAR	VERVOER	
Langs	Ouderkerk	aan	de	Amstel		

Connexion	lijnen:	
•  255:					48x		/	24h	
•  300:	 367x	/	24h	
•  356:			241x	/	24h	
•  N30:	 				8x	/	24h	
•  Totaal:	664	bussen	/24h	=	27,66	/hr	
gemiddeld	

•  Dus	13-14	bussen/rijrichHng/uur	
•  Hiernaast	171	regulier	OV	max	2/uur	06-23	



	 		 GEMIDDELD	ELKE	2-3	MINUTEN	EEN		 	 	 							
						PASSEERENDE	BUS	OVER	DE	BRUG!!!	

	 					

	 			 In	spits	dubbele	frequenHe	

		 	

										Per	bus	VRI	15-20	sec	op	rood	voor	overige								
			 			verkeer!!!	

	 In	spits	brug	10	min/uur	geblokkeerd	door	bus!			



CONCLUSIE:	

•  HOV	veroorzaakt	de	stagnaHe	Hjdens	spits!	

•  Aparte	busbaanbrug	nodig,	niet	zeer	brede	brug	met	
evenveel	rijstroken	als	bestaand,	als	dit	bedoeling	is	
dan	ook	vergunningsaanvraag	zo	doen!	

•  Beste	toekomstbestendige	variant	was	tunnel	met	
busbanen	geweest	hier	is	geen	poliHeke	of	inspraak	
keuze	in	geweest,	dit	was	een	bestuurlijke	keuze.	



Het	eerste	slachtoffer:	>86	jarige	
beeldbepalende	treurwilg	

was	prachHg	geweest	langs	de	nieuwe	
“wandelpromenade”	



VOOR:	



NA:	



>50	jr	oude	Lindebomen	=	jong	
volwassen	boom	kan	nog	vele	

Hentallen	jaren	mee!	



DORP	UIT:	



Voorbeeld:	
Verplaatsing	
50-jarige	Linde	
(bomenbank.nl)	

(22m	hoog/kluit	van	
4	m/40	ton)	

(prima	resultaten,	
kosten	ongeveer	
2500	euro/boom)	



Betekenis	1	op	1	herplantplicht:	

•  25-30	cm	stamdiameter	bomen	worden	
vervangen	door	5-8	cm	stamdiameter.	

•  Ecosysteem	boom	is	de	kroon	(=bolvorm)	

•  Inhoud	bol:	4/3	π	R3	
•  Grote	boom	straal	(R)	=	3	meter	

•  Kleine	boom	straal	(R)	=	1	meter	

•  Conclusie	ecosysteem	is	van	3x3x3	naar	1x1x1	
verkleind	(factor	27!)	

•  ReducHe	ecosysteem	van	100%	naar	<4%!!!		



Globaal	Schetsontwerp	(PIP)	

Legenda

rijbaan

(inrichting ter indicatie)

parkeerplaats

zoekgebied parkeerplaats

fietspad

voetpad

contour brugdek

zoekgebied hellingbaan/trap

jaagpad schelpen

berm / talud / water nader te bepalen

bestaande bomen handhaven indien 
mogelijk, nader te bepalen

zoekgebied bomen / groen

keerwand

grens Provinciaal Inpassingsplan

vluchtheuvel/middenberm
verhard / gras nader te bepalen

fietsenstalling tbv bushalte
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Contouren	(PIP)	



Voorstelling	PIP	Amstelkerk	jan/feb	
2018	



Overbodige	opstelstrook	op	HEZ:	
(niet	zichtbaar	in	oorspronkelijke	PIP)	



Verkeersonderzoek	ten	
		 grondslag	aan	oorspronkelijke	PIP	

Goudappel	Coffeng	2012:	

•  Computermodel	(PersonenAutoEquivalenten)	
•  Verkeerstellingen	geven	ander	uitgangspunt	
(niet	in	PIP	vermeld)	

•  Geen	fietsersdata	gebruikt	
•  >	500	fietsers	per	dag	over	zuidelijke	voetpad!	
•  >	500	fietsers/uur	op	weekenddagen!	



PAE	van	Hoger	Einde		Zuid	nr	HEN	
(update	verkeersstudie	Goudappel	Coffeng	2017)	



Verkeersonderzoek	variantenstudie	
2012	(Goudappel	Coffeng)	



“Noodzaak”	extra	opstelstroken,	
vermeld	in	verkeersonderzoek	GC2017	



Bestaande	fietsroute	naar	Amsterdam	



Nieuwe	fietsroute	van	en	naar	Amsterdam:	
4x	haakse	bocht,	2x	hairpin,	2x	hellingbaan,	300	m	langer	en	
1x	extra	oversteek	op	Hoger	Einde	Zuid	(4000	auto’s/dg)	

tussen	de	wachtende	auto’s	voor	de	VRI	door!	



Bestaande	fietsroute	naar	Amstelveen	



Nieuwe	fietsroute	van	en	naar	
Amstelveen:	+	350	m	extra	en	de	

eerder	genoemde	bochten!	



Voorbeelden	uit	verleden:	
Falende	fietserstunnel	Laren	



Voorbeelden	uit	verleden:	
Fietsknelpunten	NH	



Fietsknelpunten	NH:	
Broek	op	Langedijk		



Broek	op	Langedijk:	
250-300m	omrijden	niet	acceptabel	



WAAROM?	

•  Wordt	er	niet	geluisterd	naar	de	burgers	(In	
Ouderkerk	behoorlijk	wat	profesionele	kennis	
aanwezig	en	graHs	verstandige	adviezen)?	

•  Onzinnige	en	bewezen	slechte	ontwerpen	
doordrukken?	

•  Worden	er	waardevolle	bomen	gekapt	terwijl	ze	
met	een	minimale	aanpassing	in	het	plan	kunnen	
worden	behouden?	En	de	verkeersrapporten	de	
extra	opstelstrook	niet	als	noodzakelijk	zien.	



CONCLUSIE:	

•  Het	HOV	veroorzaakt	de	stagnaHe	Hjdens	spits.	Er	is	geen	toename	van	het	
autoverkeer	tussen	2009	en	2017!	

•  Aparte	busbaanbrug	nodig,	niet	zeer	brede	brug	met	evenveel	rijstroken	
als	bestaand,	als	dit	bedoeling	was	dan	ook	vergunningsaanvraag	zo	doen!	

•  Geen	overbodige	opstelstroken	op	HEZ	dan	kunnen	bomen	blijven!	

•  Betere	oplossing	voor	fietsers	zoeken!	

•  Beste	toekomstbestendige	variant	was	tunnel	met	busbanen	geweest	hier	
is	geen	poliHeke	of	inspraak	keuze	in	geweest,	dit	was	een	bestuurlijke	
keuze.	

•  Hele	project	gebaseerd	op	flinterdun	“bewijs”	meer	mening	en	
experiment.	Sommige	onderdelen	al	tevoren	als	mislukt	te	beschouwen.		


