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Bijlage 2 

Opritten, paaltjes, sluiproutes en potentiele parkeer-

vakken voor brommers op het GWL-terrein 

Oprit 1. Hoofdingang ten noorden van het voetbalveld, richting Café restaurant Amsterdam. Enige 

stuk bestrating op het terreuin dat onderheid is en geschikt is voor laden en lossen van vracht-

wagens. Belangrijke toegang voor brandweer en ambulance. Van de 5 verkeerspaaltjes zijn er vaak 2 

kapot of liggen eruit. Auto’s en busjes kunnen ook links (boven de zwarte auto) het terrein op. 

Onvoldoende barriere tegen auto’s en busjes. Belangrijke sluiproute van brommers die van het 

bedrijventerrein (Thuisbezorgd, Praxis) komen en snel in de Staatliedenbuurt/Centrum willen zijn. In 

plaats ‘om’ te rijden over de Haarlemmerweg.  

 

Brommervak 1. Twee vliegen in een klap. Door hier aan de kop van de geparkeerde auto’s een 

parkeervak voor brommers te maken, blijven brommers uit de buurt en kunnen auto’s en busjes niet 

meer het terrein op. Tenminste, als de verkeerspaaltjes er niet uitliggen. 
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Oprit 2. Oprit ten zuiden van het voetbalveld. Afdoende barrière tegen auto’s en busjes. Maar niet 

tegen brommers en snelfietsers. Veel gebruikte sluiproute van brommers en snelfietsers die van het 

bedrijventerrein (Thuisbezorgd, Praxis) komen en snel in de Staatsliedenbuurt/Centrum willen zijn. 

Of vice versa. 

 

 

Oprit 3. Waterpoortweg ter hoogte van 259-289. Om doorgaand verkeer te 

voorkomen is de Waterpoortweg halverwege afgesloten voor autoverkeer. De praktijk is dat je hier 

gewoon het terrein op kan omdat er altijd wel een paaltje ontbreekt.   
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Brommervak 2. Waterpoortweg ter hoogte van 259-289, naast de parkeerplaats voor deelauto’s 

(rechts) en oprit 3 (rechts). Een ideale plek aan de rand van de buurt om een officieel parkeervak 

voor motoren, brommers en fietsen te maken. Het fietsparkeren is daar nu rommelig.   

 

Brommervak 3. Iets verderop ter hoogte van Waterpoortweg 291-341 kan ook een parkeervak 

voor motoren en brommers worden gemaakt. Hier staan vaak al grote vervoersvoertuigen (bakfiets, 

motor). 
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Oprit 4. Waterpoortweg ter hoogte van 343-373. Om doorgaand autoverkeer te 

voorkomen is de Waterpoortweg halverwege afgesloten. Dit is de zuidelijke afsluiting. Hierdoor 

ontstaat een voetgangersgebied. In de praktijk functioneert deze afsluiting niet. Een van de paaltjes 

zit altijd wel los. Auto’s, busjes, brommers en snelfietsers komen ook van links, van het voetpad Isaac 

Gogelweg het terrein op. Zie volgende foto. 

 

Oprit 5. Voetpad Isaac Gogelweg. Het voetpad dat van de Isaac Gogelweg 

(bedrijventerrein) naar de onderdoorgang van de Waterpoortweg leidt is een populaire sluiproute 

voor brommers die niet om de buurt heen willen rijden. Formeel gezien ligt deze oprit buiten de 

buurt, maar in de praktijk is dit een belangrijke oprit. Op de foto is een paar meter verder de officiële 

verzamelplaats van tuinafval zichtbaar. GWL-bewoners brengen daar hun tuinafval. Dat doen ze 

lopend, meestal met een kruiwagen. .
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Vervolg oprit 5. Voetpad Isaac-Gogelweg-Waterpoortweg. Omdat het 

verkeerspaaltje aan het begin van het voetpad altijd los zit, heeft het geen betekenis. Auto’s en 

busjes halen het even weg, gooien het soms in de berm en vervolgen dan hun weg het GWL-terrein 

op (achter de flat van blok 1). Bromfietsers en snelfietsers, bv. koeriers van Thuisbezorgd gebruiken 

deze snelweg als sluiproute naar de Staatsliedenbuurt en het Centrum. Het stedelijke 

distributiecentrum van Thuisbezorgd (allemaal snelfietsers) zit namelijk op het bedrijventerrein.   

 

Oprit 6. Waterpoortweg ter hoogte van 375. Afdoende barrière tegen auto en busjes 
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Oprit 7. Waterpoortweg ter hoogte van 447 (invalidenwoning). Speciaal bedoeld voor 

invalidenwagen (zie bord). Afdoende barrière tegen auto’s en busjes. De 2 verkeerspaaltjes worden 

gebruikt als fietsparkeerplek 

 

 

Oprit 8. Onofficiële oprit omdat straat en stoep hier gelijkvloers zijn. Afdoende barrière tegen 

auto’s en busjes maar niet tegen brommers en fietsers. Populaire oprit voor fietsers en brommers 

om 25 meter verder het Gwl-terrein op te kunnen.
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Oprit 9. Voetpad ter hoogte van kruising Van Hogendorpstraat – Van Bossestraat. Afdoende 

barrière tegen auto’s en busjes, niet tegen brommers.  

 

Oprit 10. Oprit bij kruising Van Hogendorpstraat – Waterloop. Onvoldoende barrière tegen auto’s 

en busjes. Verkeerspaaltjes vaak kapot of er ontbreekt een. Busjes kunnen er ook omheen. 

Belangrijke toegang tot terrein voor wandelaars, fietsers en … brommers. Blok 16 (rechts) heeft veel 

brommers.    
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Brommervak 4. Van Hogendorpstraat Blok 16. Langs de heg bij Blok 16 mogelijke parkeerplek 

voor brommers en motoren (met vakken). Een alternatief voor de vele brommers die nu – op het 

terrein - bij de ingang van blok 16 staan.   

 

 

Brommervak 5. Van Hogendorpstraat Blok 17. Mogelijk parkeervak voor scooters/motoren (met 

vakken) aan de zuidkant van blok 17. Deze plek wordt al veel als motor parkeerplek gebruikt.  
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Oprit 11. Onofficiële oprit hoek van Hogendorpstraat- Van Hallstraat. Straat en stoep zijn hier 

gelijkvloers. Auto’s en busjes kunnen hier niet het GWL-terrein op. Populaire parkeerplaats voor 

fietsers en brommers. Ook populaire oprit van fietsers en brommers die rechts over de stoep, langs 

het kinderdagverblijf het watervalplein (speelplein) op willen.  

 

 

Oprit 12. Oprit bij ingang de Waterval, Van Hallstraat 10. Afdoende barrière tegen auto’s en 

busjes, niet tegen brommers en fietsers die rechts het Watervalplein op willen  
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De Waterval, Van Hallstraat 10. Fietsnietjes bij ingang de Waterval moeten vertrekkende 

bezoekers beschermen tegen passerende brommers en fietsers op de stoep.  

 

 

Stoep Van Hallstraat – Watervalplein. Rommelige en onoverzichtelijke situatie. Nietjes 

dienen als parkeerplek voor fietsers en als bescherming tegen passerende brommers en fietsers.  
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Oprit 13. Brede opgang Van Hallstraat – Watervalplein. Afdoende barrière tegen auto’s en busjes 

door verkeersborden, niet door verkeerspaaltjes. Populaire sluiproute brommers. 

 

 

Oprit 14. Smalle oprit, onvoldoende barrière tegen auto’s en busjes. Populaire sluiproute voor 

brommers. Geen verkeerspaaltjes 
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Oprit 15. Brede oprit vanwege zebrapad. Veel gebruikt door schoolgaande kinderen. Auto’s en 

busjes komen niet ver, zie rood verkeerspaaltje links.    

 

 

Brommervak 6. Enige officiële brommerparkeerplaats op het GWL-terrein (zie parkeertegel). 

Afgeschermd tussen stoep Van Hallstraat en Blok 11. Daarachter fietsenrekken. Prima ingerichte 

parkeerplek voor fietsers, brommers en motoren.  
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Fietsenstalling Van Hallstraat – Waterkersweg, ten oosten van Blok 11. Overzichtelijke 

fietsenstalling, efficiënt ruimtegebruik, niet rommelig zoals veel fietsnietjes op het terrein.  
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Oprit 16. Kruising Waterkersweg – Van Hallstraat. Twijfelachtige barrière tegen auto’s en busjes, 

verkeerspaaltjes staan (te) ver uit elkaar. Zeker is dat dit een belangrijke oprit en ‘snelweg’ is voor 

brommers die naar het bedrijventerrein moeten. Rechtdoor via onderdoorgang Waterpoortweg  

 

 

Oprit 17. Van Hallstraat blok 10. Oprit is vooral bestemd voor bewoners van Blok 10 waarvan de 

Algemene toegangsdeur zichtbaar is. Auto’s en busjes kunnen hier de stoep op, maar dit gebeurt in 

de praktijk niet. Voor doorgaande fietsers en brommers is dit ook geen natuurlijke oprit.  

 



15 
 

Brommervak 7. Van Hallstraat 120-148. Rommelige fietsenstalling voor ingang Blok 7, Zou beter 

ingericht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld bij blok 11. Met een betere fietsenstalling, een apart 

brommervak en aantrekkelijker groen.   

 

 

Oprit 18. Het nut van deze oprit is twijfelachtig. Waar leidt deze naar toe en voor wie? Auto’s, 

busjes en brommers zullen deze oprit niet snel gebruiken. Voetgangers is ook twijfelachtig. Een optie: 

oprit afsluiten, heg doortrekken en basalt blokken elders hergebruiken.  
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Oprit 19. Kruising Waterleliegracht – Van Hallstraat. Belangrijke oost-west doorgangsroute, ook 

voor calamiteiten (brandweer, ambulance, politie). Geeft toegang tot het zuidelijke deel van het Gwl-

terrein, alles ten zuiden van de Waterleliegracht. Omdat de 3 verkeerspaaltjes hier vaak kapot zijn 

komen via deze oprit ook veel auto’s en busjes het terrein op. Tevens populaire sluiproute en 

snelweg voor brommers. Fietsers gebruiken deze opgang ook veel om rechtsaf bij het 

Waterspiegelplein te komen, achterlangs tramhalte lijn 3. Smal voetpad, veel voetgangers, veel 

fietsers.     

 

Oprit 20. Van Hallstraat Blok 5, ten noorden van Waterleliegracht. Oprit naast tramhalte 3. Veel 

voetgangers (bezoekers Cradam, Westerpark) concurreren hier met brommers en fietsers die op de 

stoep voor en achter de tramhalte ‘langs willen’. Zou het exclusieve domein van voetgangers  

moeten zijn. Fietsers kunnen ook de brug over de Waterleliegracht kunnen nemen. Nut oprit 

twijfelachtig als dit voetgangersgebiedje afgesloten wordt voor brommers en fietsers.   
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Oprit 21. Linkeroprit kruising Van Hallstraat – Waterspiegelplein. Geen adequate barrière tegen 

auto’s en busjes. Populaire sluiproute voor busjes, auto’s en brommers die in GWL-noord moeten 

zijn (gebied ten noorden van Waterleliegracht). Veel wandelend publiek. Rommelige entree tot de 

buurt. Optie: toegang tot Waterspiegelplein helemaal afsluiten voor auto’s, brommers en fietsers. 

Met een groene haag en groene verkeerssluizen voor voetgangers. Plein verder vergroenen, tegels 

lichten, aantrekkelijk verblijfsgebied voor voetgangers van maken. Visitekaartje naar Cradam.      

 

Oprit 22. Rechteroprit kruising Van Hallstraat – Waterspiegelplein. Net voldoende barrière tegen 

auto’s en busjes, niet tegen brommers. Optie: toegang tot Waterspiegelplein helemaal afsluiten voor 

brommers en fietsers. Hier groene verkeersluis voor voetgangers maken. Verder groene haag als 

barrière langs het fietspad. Bestaande nietjes elders hergebruiken. Aantrekkelijker, groener 

verblijfsgebied voor voetgangers van maken (tegels lichten). Fietsers en brommers rijden om via 

Haarlemmerweg en Waterkeringweg als ze naar Cradam of bedrijventerrein moeten.       
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Voetpaden Van Hallstraat. Twee ruime voetpaden langs Blok 4 voor bezoekers van het 

Westerpark komend van tramhalte 3. De verkeerspaaltjes rechts kunnen elders gebruikt worden als 

Waterspiegelplein adequaat wordt afgesloten voor auto’s en busjes.  

 

 

Oprit 23. Oprit Van Hallstraat richting speeltuin en nutstuinen. Functionele oprit voor 

fietsparkeerders links. Auto’s kunnen via deze oprit niet verder het terrein op. Brommers zoeken op 

dit moment een snellere sluiproute om het terrein op te komen.  
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Oprit 24. Oprit hoek Van Hallstraat – Haarlemmerweg bij blok 2C. Voetgangersdomein. Afdoende 

barrière tegen auto’s en busjes. Brommers nemen meestal het fietspad. Altijd veel voetgangers 

richting Westerpark, Centrum of Staatsliedenbuurt. Belangrijk zebrapad. 

 

Oprit 25. Oprit hoek Haarlemmerweg 217-243 – Van Hallstraat. Altijd een drukke oprit met 

voetgangers die van of naar het Westerpark gaan (zebrapad). Rechts van de oprit staan vaak busjes 

of auto’s op de stoep te laden of te lossen vanwege entree flat (blok 2c). Ze komen daar via het 

fietspad Haarlemmerweg (zichtbaar). Een ‘officiële’ laad- en losplek rechts van de oprit snoept 

waarschijnlijk te veel ruimte van de stoep af. Te veel voetgangers. Het blijft dan een veelgebruikte 

‘illegale’ laad-en-losplek
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Oprit 26. Oprit Haarlemmerweg richting Watertorenplein (onder de poort). De 2 verkeerspaaltjes 

voorkomen dat er op de oprit auto’s en busjes gaan staan om te laden en lossen (links 2e entree tot 

flat (blok 2c). Laden en lossen gebeurt regelmatig rechts of links van de oprit. Meestal op de stoep, 

soms op het fietspad. De oprit is een belangrijke Noord-Zuid bestemmingsroute voor bewoners van 

GWL-Noord en bezoekers van Cradam. Voor 70% voetgangers, 20 % fietsers, 10 % brommers.    

 

Laad- en losplek Haarlemmerweg 285-303. Veel gebruikte (illegale) laad- en losplek voor 

bewoners van de flat (blok 2c). Een paar meter rechts van oprit 23, zie foto boven. Optie: van deze 

plek op de stoep een legale laad- en losplek maken. De ruimte is er. Geen hinder voor bus die stopt 

bij bushalte links. 
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Oprit 27. Hoek Haarlemmerweg-Waterkeringweg. Deze oprit is gemaakt om minder valide 

voetgangers snel van de bushalte naar de stoep te loodsen. Busjes, auto’s, brommers en fietsers 

nemen deze oprit af en toe. Voor hun zijn vlakbij (23 links en 25 rechts) meer opritten. Keuzestress. 

 

 

Oprit 28. Hoek Haarlemmerweg – Waterkeringweg, onofficiële oprit. Oorzaak: stoep en fietspad 

zijn hier gelijkvloers, dus geen barrière voor busjes, auto’s en brommers. Het verkeerspaaltje rechts 

houdt tegen, maar links ligt een wonderlijk groot gat voor auto’s, busjes en brommers. Daardoor 

wordt het toch al rommelige voorplein van de flat (Blok 2B) vaak als laad- en losplek gebruikt. 
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Parkeervak 8a. Stoep Haarlemmerweg – Waterkeringweg. Een klein deel van de stoep zou 

ingericht kunnen worden met parkeervakken voor brommers en motoren. Wat officieus al gebeurt 

(zie foto) kan officieel worden. Voordeel: net als de auto’s parkeren motoren en brommers langs de 

rand van de buurt, ze komen er niet in.   

 

Parkeervak 8b. Waterkeringweg ter hoogte van 1-71. Een paar meter verderop kunnen ook 

parkeervakken voor brommers en motoren worden gemaakt. Voordeel hier: auto’s en busjes kunnen 

dan niet meer het voorplein oprijden.   
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Zo kan het ook.  

Voorbeeld parkeervak voor brommers met bord (Station Alkmaar).

 

Autowerende voetgangerssluis Houthaven.  
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Groene voetgangerssluis Van Bossestraat.   

 

 

Van Beuningenplein parkeerplaats voor fietsen. Aantrekkelijk vormgegeven en minder in het zicht 

door plaatsing van heg rondom. Geeft andere beleving van de openbare ruimte.  
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Tollensstraat. De straat is verboden voor fietsers en brommers (zie verkeersbord). Fietsers die hier 

parkeren worden gewaarschuwd dat hun fiets wordt weggehaald (‘Art. 4:27 APV Fiets weg? Bel 1420 

Amsterdam.nl/Fiets). Er is namelijk een goed alternatief: de fietsparkeergarage van de Hallen 

(rechts). De gemeente communiceert verder middels een dranghek met spandoek dat dit stukje 

Tollenstraat ‘bicycle-free’ is. Ook dus in het engels (‘no parking for bicycles and scooters’).  

 

Tollenstraat. Bord met uitleg van de gemeente waarom brommers en fietsers hier niet mogen rijden 

én parkeren. Antwoord: ‘Voor het pleziert en de veiligheid van spelende kinderen’ en ‘voor een vrije 

doorgang voor nood- en hulpdienswten. Het alternatief wordt eveneens benoemd: de 

fietsparkeergarage van de Hallen.  
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Tollenstraat. De gemeente zet een derde middel in om te communiceren waarom dat dit een 

fietsvrije zone is: een geschilderde tekst op de straat. De middelen lijken te helpen. Er staan geen 

geparkeerde fietsen en de meeste fietsers lopen met de fiets in de hand door de Tollenstraat.   

 

 

Hydrolisch verzinkbare verkeerspaal tegen auto’s en busjes op Funenpark 
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Camerabewaking tegen brommers, Buyskade  

 

 

Slow biking. Halfverharde bestrating, rainproof. 

 


