VERKEER, PARKEREN, MOBILITEIT
VERKEERSNET

auto- en vrachtverkeer

mogelijk toekomstige noord-zuid route voor
langzaam verkeer
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VERKEERSNET AUTO

VERKEERSNET FIETS

VERKEERSNET OPENBAAR VERVOER

Vrachtverkeer Food Center via Haarlemmerweg		

Fietsbruggen zorgen voor Oost-West route.

Rondom tram- en busverbindingen op loopafstand

Bezoekers en bewoners via Jan van Galenstraat

Niet alle fietsverkeer hoeft zo over de bruggen van de
Jan van Galenstraat.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN

auto- en vrachtverkeer
•

Marktkwartier West krijgt een hoofdontsluiting aan de Jan van Galenstraat

toegang Food Center grote
vrachtwagens en
en overig verkeer

toegang werknemersparkeren

(S105). Het kruispunt wordt aangepast voor een goede verkeersdoorstroming.
Door bebouwing en voorzieningen in de plint (begane grond) wordt de Jan van
Galenstraat een stadsstraat.
•

De nieuwe Marktstraat (30 km/u) ontsluit de parkeergarages oost en west en de
zuidelijke toegang tot het Food Center.

•

gestippeld:
route handelsverkeer (busjes)

Vrachtverkeer en trekker-oplegcombinaties maken gebruik van de nieuwe
hoofdpoort van het Food Center aan de noordzijde. Zij rijden via de Zeebergweg,
Haarlemmerweg (S105) en Radarweg naar de ring A10 West. Hier is ook de

Food Center

toegang voor werknemers, klanten en busjes en licht vrachtverkeer
•

rood gestippeld:
vluchtroute vrachtverkeer

Personenverkeer, busjes en klein vrachtverkeer tot 8 meter lengte kunnen ook
gebruik maken van de zuidelijke toegangspoort van het Food Center.

•

gestippeld:
route vrachtverkeer

Op het Food Center is vracht- en expeditieverkeer zo veel mogelijk gescheiden
van de klanten en bezoekers. Vrachtverkeer slaat na het passeren van de
noordelijke entreepoort linksaf richting de oostelijke expeditiestraat. Klanten en

taxi standplaats, losgekoppeld van de
doorgaande fietsroute
gestippeld:
contour ondergrondse
parkeergarage

taxi’s

gestippeld:
bestemmingsverkeer
eenrichtingsverkeer

toegang Food Center
(niet bedoeld voor
groot vrachtverkeer)

gestippeld:
contour ondergrondse
parkeergarage

bezoekers maken gebruik van de Handelsstraat en parkeren hun voertuig voor het
bedrijfspand van de betreffende leverancier.
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