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AMSTERDAM - Amsterdamse verkeersdeelnemers spekken de staatskas als geen ander 

omdat ze het rode verkeerslicht negeren. De drie flitspalen die de meeste bekeuringen 

opleveren omdat er niet gewacht wordt, staan allemaal in de hoofdstad. 

De flitspaal op de Berlagebrug is een enorme kaskraker. 

Ⓒ TELEGRAAF 

 

 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau over de eerste vier 

maanden van dit jaar. Op de kruising Vrijheidslaan-Amsteldijk bij de Berlagebrug 

staat de paal die met 2611 overtredingen met afstand het meeste geld in het laatje 

brengt: ruim €600.000. De flitspalen op de Stadhouderskade en S112 zijn de 

nummers 2 en 3 en met respectievelijk €279.220 en €265.190 ook ware kaskrakers. 

„Het is een pure mentaliteitskwestie. In Amsterdam denken ze alles te mogen en 

denken ze dat de regels niet voor hen gelden”, analyseert verkeerspsycholoog 

Gerard Tertoolen de bonnenregen. „Net als de fietsers: die negeren het rode licht 

ook massaal. Zij kunnen niet worden geflitst, maar het geeft de mentaliteit goed 

weer. Er zijn dus nog bosjes weggebruikers die denken dat ook met een auto te 



kunnen doen. Absurd. Gelukkig wordt dat gedrag hard afgestraft, want de 

bekeuring is met €230 fors.” 

Op de kruising Vrijheidslaan-Amsteldijk is het voortdurend opletten. „Groen 

betekent hier eigenlijk gewoon rood, want denk niet dat het veilig is als je dan 

oversteekt. Auto’s en vooral scooters en fietsers rijden van de andere kant gewoon 

door rood, zodat je regelmatig opzij moet springen. Anders word je 

omvergereden”, zegt Martin de Waard, die hier dagelijks rijdt. 

’Zondegeld’ 

„Ik woon hier aan de overkant en heb zelf ook al eens een boete gescoord. 

Zondegeld natuurlijk, maar volledig terecht, want je moet gewoon stoppen”, zegt 

Ria Bouwman. „Wel is het zo dat de lichten niet lang op groen staan. En als je net 

een rij fietsers voor je hebt staan die afslaan als het licht op oranje springt... Ja, dan 

ben je met je auto kansloos en rijd je haast vanzelf door rood.” 

„Het is gewoon een chaotisch kruispunt. Auto’s, fietsers, scooters, voetgangers en 

ook nog eens een tram die eroverheen dendert”, zegt Kaj Dendermonde. „En af en 

toe gaat de Berlagebrug ook nog open. Dan is het helemaal oppassen geblazen.” 

De gemeente Amsterdam zegt dat de flitspalen op plekken staan waar veel verkeer 

doorheen gaat en niet iedereen zich aan de regels houdt. „Als je naar de cijfers 

kijkt, zie je dat we de camera’s dus niet voor niets op deze locaties hebben staan”, 

aldus een woordvoerder. 

 


