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Raadsadres 

Datum: Amsterdam, 27 september 2022, verstuurd per mail.


Dit raadsadres gaat over de voorgenomen aanpassingen genoemd in het advies van 
Adviesbureau Goudappel m.b.t. de verkeersrotonde bij het metrostation Ganzenhoef.  


Weledelgestrenge mevrouw M. Van der Horst,


Geachte leden van de Gemeenteraad van Amsterdam,


Geachte leden van het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Zuidoost,


Het bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, behartigt de belangen van de 
bewoners van Geerdinkhof, een wijk in Amsterdam Zuidoost. Meer dan 80% van de bewoners 
van de 522 huizen zijn betalend lid. Onze betrokkenheid bij de rotonde bij Ganzenhoef is groot. 
Voor de wijk Geerdinkhof geldt dat rechtsaf ons wijkje uit de meest logische verkeersmanoevre is: 
naar het winkelcentrum Ganzenhoef, naar de Gooiseweg, naar de Amsterdamse Poort, etc. 
Daardoor staan we regelmatig in de file vanaf de Bijlmerdreef-oost vóór de rotonde; (eerder) 
afslaan richting Elsrijkdreef is niet mogelijk.


Eind 2021 werden wij geïnformeerd over een circulatieplan dat was opgesteld om de 
doorstroming van de rotonde Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost te verbeteren. In dit plan werd 
o.a. als oplossing een extra rijstrook voorgesteld, deels op de laad/losplaats t.o het station. 


Nu, oktober 2022, blijkt er een nieuw advies te zijn opgesteld door bureau Goudappel waarbij op 
dit plan wordt voortgeborduurd.


In dit nieuwe plan worden enkele interessante oplossingen aangedragen om de al meer dan een 
decennium durende verkeershinder op te lossen.

Ook stelt Goudappel in het advies vast dat zij niet alle knelpunten raken. Wij (GG) willen met 3 
onderstaande punten een bijdrage leveren aan de oplossing.




1. Voetgangers doseerlichten bij de (verplaatste) zebra oversteekplaats.  

• De niet gedoseerde oversteek van metroreizigers heeft van meet af aan voor de 
belemmering van de doorstroming gezorgd. Doordat de metro reizigers d.m.v. de 
roltrappen als het ware worden voorgesorteerd om in Ganzenpas de oversteek te 
maken richting het winkelcentrum wordt niet de volle breedte van de 
oversteekplaats benut. Door middel van doseerlichten kunnen de elkaar kruisende 
verkeersstromen elkaar efficiënt afwisselen.


2. Een 2e rechtsaffer. 

• Nu wordt voorgesteld om het fietspad (hoek Bijlmerdreef/Elsrijkdreef) op de rotonde 
te laten vervallen en de fietser al eerder de oversteek te laten maken naar de 
overzijde van de Bijlmerdreef,


• Nu er wordt voorgesteld om de zebra oversteekplaats te verplaatsen, 


komt er ruimte om een 2e rechtsaffer voor het verkeer Bijlmerdreef ==> Elsrijkdreef aan te 
leggen waar ook het openbaar vervoer (Bus 44) baat bij heeft.


     3.  Parallelweg van 2 zijden ontsluiten en een uitrijbaan in de groenstrook aanleggen. 

• Ganzenpoortbezoekers die het westelijke deel van het winkelcentrum willen 
bezoeken zijn gedwongen de oostelijke toegang (rotonde/rechtsaffer) te gebruiken. 
Indien deze bezoekers de gelegenheid krijgen om een deel van de parallelweg via 
het Annie Romeinplein in te rijden ontlast dat de oostelijke toegang. Ons voorstel is 
om een uitrijbaan voor het elkaar tegemoet rijdende verkeer aan te leggen richting 
de Bijlmerdreef. Na het bestaande zebrapad (gezien vanuit het metrostation) lijkt ons 
een goede locatie. 


Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer vanuit de oostelijke richting, via het Annie 
Romeinplein, toegang krijgt tot de parkeerplaats en niet via omwegen langs o.a. de flat 
Geldershoofd en de kinderboerderij Gliphoeve voor een nieuwe verstopping zorgt. Ook kan 
deze oplossing voorkomen dat automobilisten gaan keren op de Elsrijkdreef om gebruik te 
maken van de rechtsaffer voor de parkeerplaats van het winkelcentrum.


 


We hopen met deze aanvullende voorstellen aan de oplossing bij te dragen en zijn gaarne bereid 
om deze aanvullingen en onze zorgen in een gesprek toe te lichten of in te spreken.


Het bestuur van Groot Geerdinkhof.


Namens het bestuur,


Wouter van Rennes 	 	 	 Marja van Santen-van Dam


Voorzitter	 	 	 	 secretaris
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