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Informatie Hoofdnet Fiets Beethoven en andere informatie 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 6 februari 2012 is er een informatie bijeenkomst geweest over de verschillende routes 
Hoofdnet fiets door gebied Beethoven. U was als omwonende hierbij aanwezig en heeft 
reeds het verslag ontvangen. Middels deze brief informeer ik u over het besluit van 
wethouder Van Poelgeest met betrekking tot de definitieve ligging van Hoofdnet fiets. 

1. Informatie bijeenkomst Hoofdnet Fiets Beethoven 
Tijdens de informatie avond zijn de verschillende routes Hoofdnet fiets besproken (optie 
Noord, Midden en Zuid). Bij alle opties blijft het tunneltje onder de Beethovenstraat 
toegankelijk. Er is door de aanwezigen een extra variant toegevoegd: de huidige route 
(vanuit het Beatrixpark naar de tunnel onder de Beethovenstraat) behouden onder of door 
kavel 3 (Stibbe), de middelste kavel. De aanwezigen hebben in grote meerderheid hun 
voorkeur uitgesproken voor deze variant. 

Daarnaast is door betrokkenen een aantal suggesties gedaan voor de inrichting van het 
kruispunt Beethovenstraat-Parnassusweg: 
1. tunnel onder de Beethovenstraat door vanaf Pr. Irenestraat 
2. rotonde op kruispunt 
3. VRI (verkeersregelinstallatie) 
4. handhaven huidige route Hoofdnet fiets over kavel 3 

2. Studie fietsroutes Beethoven DRO/DIVV d.d. april 2012 
Na de informatiebijeenkomst zijn de fietsroutes Noord, Midden en Zuid en de 
voorkeursvariant van de buurt door Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en Dienst 
Infrastructuur Verkeer en Vervoer ( D I W ) nader onderzocht. In deze studie is gekeken 
naar het Hoofdnet fiets in de bredere context. Voor de studie verwijs ik u naar de bijlage 1 
Studie fietsroutes Beethoven DRO/DIW van april 2012. 
De bovengenoemde suggesties zijn meegenomen in het onderzoek van DRO/DIW en 
maken onderdeel uit van de afwegingen en de conclusie. 
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Conclusie van de studie is dat Noordelijl<e route (fietsroute via de Pr. Irenestraat) de 
beste optie is. Deze route sluit aan op de situatie tijdens de bouw van de eerste fase 
Beethoven en past binnen de Visie Zuidas en de wensbeelden ten aanzien van het 
Hoofdnet Fiets van de gemeente. Het is een aanzet om een van deze verbindingen aan te 
leggen. Een belangrijl< voordeel is dat de Noordelijl<e route geen belemmering vormt voor 
de ontwikkeling van de tweede fase van Beethoven en dat dit fietspad tijdens de realisatie 
hiervan niet verlegd hoeft te worden. 
De fietsroute Noord gaat via de Prinses Irenestraat en vormt samen met de route door de 
RAI een robuuste route voor de toekomst. Wanneer de bouw van de eerste fase (plot 1, 3 
en 5) gereed is blijft de Prinses Irenestraat de belangrijkste fietsroute in oost-west richting. 
Op stedelijk niveau gezien is het wenselijk om een zo vioeiend mogelijke route tussen de 
Amstel en de Schinkel te realiseren. Het realiseren van zo vioeiend mogelijke routes is 
vastgelegd in het Beleidskader Hoofdnetten. De optie Noord voldoet aan dit beeld. 
In de toekomst wordt de entree van het Beatrixpark gerealiseerd nabij de kruising Prinses 
Irenestraat - Beethovenstraat. Een belangrijke oost- west route voor fietsers door de 
Prinses Irenestraat draagt daarom bij aan de zichtbaarheid en aan de bereikbaarheid van 
het Beatrixpark voor langzaam verkeer. De noordelijke route belemmert de bouw van de 
T fase Beethoven niet. 

3. Suggesties van de buurt voorde inrichting van het kruispunt Pr. 
Irenestraat/Beethovenstraat 

Op de informatieavond zijn ook andere oplossingen aangedragen, zoals een tunnel onder 
de Beethovenstraat, de aanleg van een rotonde en het plaatsen van verkeerslichten. 

Een tunnel is niet wenselijk omdat een tunnel een behoodijke impact heeft op de buurt 
o.a. vanwege de hoogteverschillen, hellingbanen en aansiuitingen op omiiggende 
fietsroutes. Ook zijn de kosten die met een dergelijke opiossing gemoeid zijn erg hoog. 
Daarom ligt een tunnel niet voor de hand. 

In haar notitie van 15 juni 2012 heeft de Dienst Infrastructuur en Verkeer (D IW, zie 
bijlage 2 ) het voorstel voor het maken van een rotonde op de kruising Pr. 
Irenestraat/Beethoven beoordeeld. Deze notitie is in samenwerking met DRO tot stand 
gekomen. 

Op basis van de gemaakte analyse van het gebruik van de rotonde in relatie met de 
afmetingen van een rotonde, kan geconcludeerd worden dat een rotonde op de 
kruising Pr. Irenestraat/Beethovenstraat een flinke straal nodig heeft. Een verkeersveilige 
rotonde op de kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat is fysiek niet inpasbaar. 
D I W twijfelt aan de bijdrage aan de verkeersveiligheid van een 
rotonde van de afmetingen zoals is voorgesteld. Deze twijfel komt vooral voort uit het 
ontbreken van een vrijiiggend fietspad en uit de te beperkte omvang van het middeneiland 
in relatie tot de aanwezigheid van de OV-baan. 
Geconcludeerd wordt dat de voorgestelde maatregelen tot aanpassing van de kruising Pr. 
Irenestraat/Beethovenstraat de meest voor de hand liggende opiossing is voor de kruising 
Beethovenstraat / Prinses Irenestraat. De inpassing van een rotonde die de 
verkeersveiligheid nog verder zal verbeteren is fysiek niet inpasbaar. Een suggestie om 
een rotonde te maken zoals op de Willemsparkweg - Cornells Schuytstraat voegt in deze 
situatie niets toe. Het is feitelijk geen rotonde, maar slechts een verbrede middenberm 
met een haltevoorziening. Een verbrede middenberm maakt al onderdeel uit van de 
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planner) voor aanpassing van het kruispunt en een halte naar de kruising verplaatsen leidt 
alleen maar tot onoverzichtelijke situaties. 

De plaatsing van een VRI (verkeersregelinstallatie) is meerdere malen onderzocht door 
D IW. Daaruit blijkt dat een VRI op deze kruising niet noodzakelijk is. Het kruispunt 
Beethovenstraat - Strawinskylaan heeft uit doorstromingsoogpunt wel een VRI nodig. 
Wanneer op termijn blijkt dat er een onveilige situatie op de kruising Beethoven-Pr. 
Irenestraat gaat ontstaan door een toename van het aantal verkeersbewegingen kan zo 
nodig alsnog een VRI aangelegd worden. 

4. Besluit wethouder 

De wethouder heeft bij zijn beslissing het verzoek van de Vereniging 
Beethovenstraat/Parnassusweg, Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Fietsersbond 
Amsterdam, Prof. M. Katan en de Bewonersplatform Zuidas om het huidige trace door 
Beethoven zoveel mogelijk te handhaven (met een doorgang in kavel 3) zodat een 
vioeiende verbinding metde onderdoorgangen in stand blijft, meegenomen. 
Ook de resultaten uit het overleg met de buurt heeft de wethouder in zijn afweging 
meegenomen. 

Toch heeft de wethouder besloten -gelet op de uitkomsten uit de Studie fietsroutes 
Beethoven DRO/DIW- de oost-west fietsroute door de Prinses Irenestraat aan te laten 
wijzen als Hoofdnet fiets, overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit Beethoven 2007 en de 
Visie Zuidas 2009. 

Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat in de toekomst (na realisatie van het 
ondergronds brengen van de A-10) een fietsroute aan de zuidzijde van het gebied 
Beethoven eveneens overeenkomstig de Visie Zuidas 2009 zeer wenselijk is. 

Tot slot wil ik alvast aan u kenbaar maken dat voor het onttrekken van het huidige fietspad 
in Beethoven een weg onttrekkingsprocedure gevolgd zal worden. Deze procedure is 
nodig voor het te zijner tijd onttrekken van het fietspad aan de openbaarheid. 

Ik realiseer me dat het besluit van de wethouder niet overeenkomt met de door de 
aanwezigen naar voren gebrachte variant, maar om bovenstaande redenen heeft de 
wethouder niet voor deze variant gekozen. Ik verwacht dat de op handen zijnde 
aanpassingen aan het kruispunt de veiligheid zal verbeteren. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Zuidas 

W. Gribnau 
Projectmanager Beethoven 

Bijlage 1 Studie fietsroutes Beethoven DRO/DIVV d.d. april 2012 
Bijlage 2 Notitie DIVV d.d. juni 2012 voorstel rotonde op de kruising Pr. 
Irenestraat/Beethovenstraat 




