VERKEER, PARKEREN, MOBILITEIT
PARKEREN
•

Marktkwartier West gaat uit van de nieuwe parkeernota
Amsterdam ‘Nota Parkeernormen Auto d.d. 29-11-2017’.

•

Toekomstige bewoners van Marktkwartier krijgen geen
parkeervergunning in de omringende wijken.
Zij parkeren in ondergrondse garages onder het westelijk en

werknemers
P

werknemersparkeren
op dak bedrijfspanden

oostelijk bouwblok (circa 1040 parkeerplaatsen)
•

Werknemers van het Food Center parkeren op de daken van de
handelsgebouwen aan de noord-oostzijde. Op het Food Center
wordt op maaiveld geparkeerd door klanten en vrachtwagens.

•

Food Center

Bezoekers aan de Centrale Markthal en van de bewoners

P
bezoek

parkeren op het dak van de oostelijke bedrijfspanden van het
Food Center met een korte loopverbinding naar de Markthal.

bezoekers Markthal en
bezoekers Marktkwartier parkeren
op het dak van de bedrijfspanden
(479 parkeerplekken conform
parkeerbehoefteberekening
bezoekers Markthal&Marktkwartier,
het daadwerkelijke programma zal
maatgevend zijn)

taxi’s

Toegang tot het dak wordt geboden via een hellingbaan achter
is Marktkwartier in staat de parkeergarages onder de
woongebouwen zo klein mogelijk te houden wat een positief

P bewoners

P bewoners

optioneel

optioneel

het noord-oostelijke woongebouw. Met het dakparkeren

P bewoners

indien blijkt dat bezoekersparkeren
op de daken van de bedrijfspanden
niet is toegestaan, dan biedt een
tweelaagse ondergrondse
parkeergarage onder het oostelijk
woondeel een alternatief.

P bewoners

effect heeft op het maaiveld ontwerp van het westelijke en
oostelijke woonhof.
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HELLINGBAAN

hellingbaan noordzijde Food
Center bouwenvelop A3

Parkeerdek
•

Bezoekers verlaten het parkeerdak via een

zichtlijn
vanuit de Isaac
Gogelweg
en de
Waterpoortweg

trappenhuis en inpandige route in het noordoostelijk gelegen woongebouw, waardoor een route

bezoekers parkeren
op dak bedrijfsgebouw
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over het bedrijventerrein voorkomen wordt. De
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entreehal op de kop biedt bezoekers een directe
toegang tot de Centrale Markthal en een uitgang

parkeerdak

hellingbaan zuidzijde B1

heftruck route in rood
tussen hellingbaan en
bedrijfsgebouw B1

naar het Marktkwartier.
•
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voetgangers
Markthal

Een slagboom en ticketautomaat bevinden zich

voetgangers
Marktkwartier

bovenaan de hellingbaan om een rij van auto’s en

zichtbaarheid vanuit de openbare
ruimte van het Marktkwartier van
de entree naar het parkeerdak, de
hellingbaan en de fietsenstalling is
belangrijk bij de verdere uitwerking
van het ontwerp van het woongebouw

opstoppingen op maaiveldniveau te voorkomen.
Onder de hellingbaan is ruimte voor een overdekte
fietsenstalling voor bezoekers aan de Centrale
Markthal.
•

De hellingbaan ligt 10 meter uit de kade en

geen open constructie onder de
hellingbaan ter voorkoming van
verrommeling (hellingbaan noord
bouwenvelop A3)

een dichte gevel in hetzelfde
materiaal als bouwenvelop A3
voorkomt verrommeling

heftruckroute
(rood gestippeld)
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heeft net als het parkeerdak een borstwering die

fietsenstalling
Markthal onder
hellingbaan
848 fietsen,
54 scooters
(ca. 850 m2)
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lichtschijnsel van koplampen tegenhoudt.

heftruck route in rood
tussen hellingbaan en
bedrijfsgebouw B1

hellingbaan naar
parkeerdak

expeditieroute
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