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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Vroege inzake de opeenstapeling van verkeersoverlast 
rondom de Piet Heinkade. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
 

Toelichting door vragensteller: 
 
Als gevolg van de maatregelen in de Agenda Autoluw bestaat er de kans dat in sommige 
delen van Amsterdam het verkeer toeneemt en daarmee ook de overlast, uitstoot en de 
geluidshinder. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebied rondom de Piet Heinkade en de 
Kattenburgerstraat. Door toenames van auto-, trein-, tram- en fietsverkeer en cruiseschepen 
zal de totale verkeersdruk rondom de Piet Heinkade in hoge mate toenemen. Los van elkaar 
blijven de toenames binnen de normen, maar wanneer deze bij elkaar opgeteld worden, 
worden zowel de normen voor verkeersdruk, als fijnstof, als geluidsoverlast overschreden.  
 
ProRail ontwikkelt daarnaast de komende jaren het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) 
op het spoortraject parallel aan de Piet Heinkade, wat daar voor een flinke toename in 
geluidsoverlast zal zorgen. Het PHS behelst onder meer 40-60% extra goederentreinen, 
snellere treinen (van 60 naar 80 km/uur) en meer personentreinen in een hogere frequentie. 
 
Verder zal de toename van de frequentie van lijn 26 zorgen voor een toename aan 
geluidsoverlast en fijnstof. Bovendien zal de extra fietstunnel bij de Kattenburgerstraat/Piet 
Heinkade dagelijks 20.000 tot 30.000 meer fietsbewegingen genereren. Extra fijnstof en 
geluidshinder door de extra filevorming van autoverkeer om de fietsers doorgang te verlenen 
en tevens van de scooters die van de verbinding gebruik zullen maken, komen nog eens 
bovenop de al bestaande overlast. 
 

De luchtkwaliteit op de Piet Heinkade is al jaren ver onder de maat en de mate van 
verkeerslawaai is niet gezond. De fractie van D66 acht deze opeenstapeling van 
verkeertoename onwenselijk en is bezorgd over de bewoners. Alle Amsterdammers zouden 
moeten kunnen genieten van een schone en gezonde leefomgeving zonder zich zorgen te 
hoeven maken over gezondheidsrisico’s. 
 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen: 

 
1. Was het college bekend met de overlast die de toename van het auto-, trein-, tram- en 

fietsverkeer en de cruiseschepen gezamenlijk veroorzaakt? En van het feit dat dit bij 
elkaar lucht- en geluidsnormen overschrijdt? Zo ja, waarom heeft zij dit toegestaan? Zo 
nee, waarom heeft zij geen rekening gehouden met de overlast die de 
verkeerstoenames gezamenlijk veroorzaken? 

 
2. Hoe kijkt het college naar de geluidsoverlast veroorzaakt door het toegenomen 

treinverkeer? Ziet het college het als een mogelijkheid om met ProRail in gesprek te 
gaan om meer geluidswerende maatregelen te nemen in druk bewoonde gebieden 
(zoals het Oostelijk Havengebied) en daarmee geluidshinder van treinen tegen te gaan? 
Juist omdat het hier een gebied betreft waar diverse verkeersstromen samenkomen. 
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3. Erkent het college ook de gezondheidsrisico’s van geluidshinder? Zo ja, waarom heeft 
het college tot dusver nog geen maatregelen getroffen om de geluidshinder tegen te 
gaan? Wanneer verschijnt het actieplan Geluidshinder? 

 
4. Ziet het college de mogelijkheid om met behulp van akoestische tests het geluidsniveau 

op de Piet Heinkade te meten en actief te monitoren?  
 
Toelichting door vragensteller: 
Een van de grootste klachten van omwonenden is de geluidshinder die, voornamelijk 
’s nachts, wordt veroorzaakt door de spoorbrug/tunnel. Nu is de NS van plan om het aantal 
goederentreinen ’s nachts flink uit te breiden, hetgeen zal leiden tot nog meer overlast. 
 
5. Is het college bekend met de klachten over de spoorbrug? Is het college bereid om met 

ProRail in gesprek te gaan en over te gaan tot een vervroegde renovatie, dan wel 
vervanging van deze verouderde brug?  
 

Het lid van de gemeenteraad, 

 
J.S.A. Vroege 


