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Ombouw maakt Amstelveenlijn sneller, veiliger en betrouwbaarder

Sneltram	51	moet	in	de	toekomst	verdwijnen.	In	zijn	plaats	komt	een	hoogwaardige	tram.	Hoogwaardig	betekent	
dat	hij	sneller,	veiliger,	betrouwbaarder	en	comfortabeler	is.	In	2020	rijden	er	vanuit	Amstelveen	twee	tramlijnen:	
één	vanaf	Westwijk	naar	de	omgeving	van	het	Leidseplein	en	één	vanaf	Binnenhof	naar	Station	Amstel.	Net	als	nu	
kunnen	tramreizigers	dus	zonder	overstap	naar	het	Leidseplein	of	Station	Amstel.	

Beide	tramlijnen	rijden	via	Station	Zuid.	Dat	station	groeit	uit	tot	het	tweede	centraal	station	van	Amsterdam	en	
wordt	omgebouwd	naar	een	moderne	terminal	voor	Openbaar	Vervoer	met	bredere	perrons,	meer	trappen	en	
betere	voorzieningen.	Als	de	zuidelijke	rijbaan	van	de	A10	onder	de	grond	ligt,	komt	bovenop	die	autotunnel	een	
bus-	en	tramstation	te	liggen.	Trein,	metro,	tram,	bus,	fiets	en	taxi	staan	straks	dicht	bij	elkaar.	Vanaf	de	halte	van	
de	hoogwaardige	tram	is	het	zo’n	100	tot	150	meter	lopen	naar	de	perrons	van	de	trein	en	de	Noord/Zuidlijn.

Rijk,	Stadsregio	en	de	gemeenten	Amstelveen	en	Amsterdam	investeren	in	totaal	300	miljoen	euro	in	de		
ombouw	van	de	Amstelveenlijn.	Dat	is	een	flinke	uitgave	in	een	tijd	van	financiële	krapte,	maar	noodzakelijk		
om	de	Amstelveenlijn		weer	fit	te	maken.	Want	de	ombouw	zorgt	voor:

•	 	vlottere	doorstroming,	ook	voor	ander	verkeer	(onder	andere	door	het	ongelijkvloers	maken	van	drie		
kruis	punten)

•	 veiliger	verkeer
•	 kortere	reistijden
•	 betrouwbaardere	dienstregeling
•	 meer	comfort	door	nieuwe	haltes
•	 meer	comfort	door	nieuwe	trams	met	een	lage	instap

We	zijn	benieuwd	wat	u	van	dit	plan	vindt.	Vertel	ons	wat	u	aanspreekt	en	wat	er	in	uw	ogen	beter	kan.	Niet	alles	
ligt	al	100	procent	vast.	Zo	gaan	we	nog	in	gesprek	met	de	PvdA	over	de	door	hen	voorgestelde	variant	en	zijn	de	
maatregelen	die	genoemd	worden	binnen	de	ring	voorstellen	om	te	zorgen	dat	de	tram	snel	en	betrouwbaar	is	in	
Amsterdam	en	voldoet	aan	de	ambitie	van	een	hoogwaardige	tram.		
Verder	lopen	er	onderzoeken	naar:
•	 mogelijke	verlenging	hoogwaardige	tramlijn	Westwijk	–	Leidseplein	naar	Centraal	Station
•	 mogelijke	verlenging	van	die	hoogwaardige	tramlijn	naar	Uithoorn
•	 mogelijke	metro	tussen	Station	Zuid	en	Station	Amstel
•	 mogelijke	tram	bij	Gelderlandplein

Heeft	u	na	het	lezen	van	dit	plan	nog	vragen	over	de	ombouw	van	de	Amstelveenlijn?	Stel	ze	ons	gerust.	

Eric	Wiebes,
portefeuillehouder	openbaar	vervoer	van	de	Stadsregio	Amsterdam

Voorwoord
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1.1  Station Zuid gaat flink groeien

Zuidas	wordt	het	tweede	stadscentrum	van	Amsterdam.	En	
Station	Zuid	groeit	uit	tot	het	‘tweede	centraal	station’	van	
Amsterdam.	Er	gaan	veel	meer	Intercity’s,	Sprinters	en	
internationale		treinen	stoppen.	Dat	heeft	vier	redenen:	
•	 	2012:	opening	Hanzelijn	(Intercity’s	Den	Haag	–	Groningen/

Leeuwarden	rijden	dan	via	Amsterdam	Zuid)
•		 	2017:	aanlanding	Noord/Zuidlijn	(nieuwe	metrolijn	van	9,7	

kilometer:	Station	Zuid	–	Centraal	Station	–	Amsterdam-
Noord)

•	 	2020:	reizen	zonder	spoorboekje	(elke	tien	minuten	een	
Intercity	én	een	Sprinter	op	drukke	lijnen	als	Schiphol	–		
Amsterdam	Zuid	–	Almere)

•	 	2023:	opening	verruimd	Station	Zuid	(aantal	treinreizigers	per	
dag	stijgt	van	40.000	in	2010	naar	90.000	tot	130.000	in	2030;	
aantal	overstappers	op	Amstelveenlijn	groeit	mee).

Metropoolregio vereist uitstekend openbaar vervoer
Deze	nieuwe	railprojecten	passen	in	de	groeiambitie	van	de	
Metropoolregio	Amsterdam.	Voor	zo’n	grootstedelijk	gebied	
dat	internationaal	kan	concurreren	als	vestigingsplaats	voor	
bedrijven	is	uitstekend	openbaar	vervoer	een	vereiste.	Want	als	
iedereen	de	auto	pakt,	slibt	de	stad	dicht.	Met	alle	gevolgen	
van	dien	voor	economie	(langere	files),	milieu	(meer	uitstoot),	
ruimte	(bredere	wegen,	meer	parkeerplekken)	en	veiligheid	
(meer	ongelukken).	De	Metropoolregio	Amsterdam	is	de	motor	
van	de	Nederlandse	economie:	de	economie	en	beroepsbevol-
king	blijven	in	dit	gebied	sneller	groeien	dan	het	landelijk	
gemiddelde.
Het	openbaar	vervoer	moet	meegroeien.	Zowel	in	kwaliteit	(beter	
OV)	als	capaciteit	(meer	OV).	In	de	visienota	‘Een	nieuwe	kijk	op	
het	Amsterdams	OV’	staat	hoe	het	lokale	openbaar	vervoer	
(trams,	bussen	en	metro)	geoptimaliseerd	kan	worden.	En	onder	
de	noemer	‘Beter	Benutten	Regionaal	Openbaar	Vervoer	
Amsterdam’	(BBROVA)	wordt	gekeken	naar	hoe	het	spoor	
slimmer	ingezet	kan	worden	voor	de	reiziger.	Daar	wil	de	regio	in	

investeren.	Inmiddels	rijden	er	al	diverse	‘R-net’	bussen	door	de	
regio.	R-net	is	het	netwerk	van	hoogwaardige	openbaar	vervoer-
verbindingen	(betrouwbaar,	comfortabel,	frequent	en	snel).	De	
groei	van	werkgelegenheid,	voorzieningen	en	bewoners	op	Zuidas	
en	de	extra	Intercity’s,	Sprinters	en	metro’s	op	Station	Zuid	leiden	
ertoe	dat	de	Amstelveenlijn	uit	z’n	jasje	groeit	en	beter	moet	
gaan	aansluiten	op	de	groeiende	en	andere	vraag.

1.2   Openbaar vervoer moet  
aantrekkelijker én efficiënter

De	bezuinigingen	van	het	Rijk	op	het	openbaar	vervoer	hebben	
de	Stadsregio	Amsterdam	(opdrachtgever	van	het	stads-	en	
streekvervoer)	aan	het	denken	gezet	over	de	aantrekkelijkheid	
en	efficiëntie	van	het	netwerk.	“De	reistijden	zijn	relatief	lang	en	
de	dominante	economische	knopen,	zoals	Zuidas,	zijn	lang	niet	
altijd	optimaal	ontsloten,”	schrijft	de	Stadsregio	Amsterdam	
in	de	visienota	‘Een	nieuwe	kijk	op	het	Amsterdamse	OV’.	
“De	reistijden	van	de	tram	moeten	korter	en	betrouwbaarder	
worden.	In	de	eerste	plaats	om	de	agglomeratieve	(=grootstede-
lijke)	reiziger	beter	te	bedienen,	maar	ook	om	de	exploitatie-
tekorten	te	reduceren.	Met	kortere	reistijden	is	immers	minder	
materieel	en	personeel	nodig	en	met	een	aantrekkelijker	
product	stijgt	de	omzet.	Verder	kunnen	minder	vaak	halteren	
en	het	vermijden	van	trage	trajecten	een	bijdrage	leveren.	
Ten	slotte	kunnen	we	met	beperkte	aanpassingen	aan	de	
infrastructuur	doorstroomroutes	creëren	voor	doorgaande	
verbindingen.”	Het	advies	is	om	langere	voertuigen	te	laten	
rijden	waar	frequentie	en	vervoervraag	dit	toelaten.	
Dat	beeld	van	de	Stadsregio	Amsterdam	wordt	ook	het	beleid	
dat	de	gemeente	Amsterdam	aan	het	ontwikkelen	is.	De	
contouren	van	aantrekkelijk	én	tegelijk	efficiënt	stedelijk	
openbaar	vervoer	zijn	dus	duidelijk:	kortere	reistijden,	minder	
haltes,	betrouwbaardere	lijnen,	vlottere	doorstroming	en	
langere	trams	voor	meer	reizigers.	Hierbij	wordt	de	verkeers-
veiligheid	altijd	in	het	oog	gehouden.

1.3   Sneltram kan en mag niet meer 
door twee metrotunnels

Sneltram	51	kan	en	mag	over	een	paar	jaar	waarschijnlijk	niet	
meer	door	de	metrotunnel	van	Station	Amstel	naar	het	Centraal	
Station	(oostbuis)	rijden.	Ten	eerste	worden	de	eisen	aan	de	
veiligheid	van	tunnels	strenger.	Dat	betekent	dat	er	minder	
voertuigen	door	de	oostbuis	mogen.	De	metro	blijft	daar	rijden,	
maar	sneltram	51	moet	wijken.	Ook	omdat	de	sneltram	in	
Amstelveen	en	Buitenveldert	tussen	het	verkeer	rijdt	en	
daardoor	minder	stipt	kan	invoegen	tussen	de	metro’s	in	de	
tunnel.	Sneltram	51	moet	dus	over	een	tijdje	op	zoek	naar	
een	andere	route.	En	vanaf	2017	ook	naar	een	ander	eindpunt.	
Want	Amsterdam	Centraal	is	dan	vanaf	Station	Zuid	sneller	te	
bereiken	met	de	Noord/Zuidlijn.	

Om vijf redenen moet er de komende jaren iets gebeuren 
met de Amstelveenlijn: 

1.			Station	Zuid	gaat	flink	groeien	en	de	Amstelveenlijn		
moet	meegroeien.

2.			Het	openbaar	vervoer	in	Amsterdam	moet	aantrekkelij-
ker	én	efficiënter	worden.

3.				Sneltram	51	kan	en	mag	vanaf	2018	niet	meer	door		
de	metrotunnel.

4.				De	trams	en	sneltrams	van	de	Amstelveenlijn	zijn	in	
2020	afgeschreven.	

5.				De	Amstelveenlijn	is	verouderd	en	toe	aan	groot	
onderhoud	.

1.  Ombouw Amstelveenlijn is noodzakelijk
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Ten	tweede	ligt	de	sneltramtunnel	bij	de	Parnassusweg	straks	
op	de	verkeerde	plek.	Want	de	metrosporen	van	Station	Zuid	
komen	te	liggen	tussen	Minerva-as	en	Parnassusweg,	dichterbij	
het	VU	Kenniskwartier,	en	schuiven	dus	op	voorbij	de	sneltram-
tunnel.	De	ruimte	waar	die	tunnel	ligt	is	nodig	voor	de	bouw	van	
het	nieuwe	Station	Zuid	en	de	inrichting	van	Zuidas,	inclusief	de	
nieuwe	routes	voor	tram	en	bus.	Bij	de	opgeschoven	metroper-
rons	van	Station	Zuid	is	geen	ruimte	voor	een	nieuwe	tunnel.		
Dat	betekent	dat	de	Amstelveenlijn	wordt	‘afgesneden’	van	het	
Amsterdamse	metronet	en	daarop	ook	niet	meer	kan	aansluiten.

1.4   Trambaan is verouderd en toe 
aan groot onderhoud

De	kwaliteit	van	de	trambaan	gaat	achteruit.	Vanaf	2020	zijn	
er	extra	kostenposten	te	verwachten	voor:
•	 groot	onderhoud
•	 vervanging	van	rails,	wissels	en	systemen
•	 verbetering	van	verouderde	perrons
Ook	zou	de	lijn	nu	niet	meer	worden	aangelegd	met	zoveel	
haltes.	De	korte	afstanden	tussen	de	haltes	maken	de	Amstel-

veenlijn	relatief	traag.	Op	kruispunten	houdt	de	sneltram	het	
groeiende	auto-	en	fietsverkeer	op.	En	het	verkeer	rond	de	
Amstelveenlijn	kan	veiliger:	er	gebeuren	ongelukken,	soms	met	
dodelijke	afloop.	De	sneltrams	met	hun	hoge	vloer	zorgen	
bovendien	voor	relatief	ernstige	gevolgen	bij	ongelukken.	
Veiliger	verkeer	is	dan	ook	een	harde	eis	bij	de	ombouw	van	
de	Amstelveenlijn.	

1.5   Trams komen aan eind van  
levensduur

De	Amstelveenlijn	is	geopend	in	1990.	Railmaterieel	gaat	
gemiddeld	dertig	jaar	mee.	Dat	betekent	dat	de	meeste	
stadstrams	van	lijn	5	en	alle	sneltrams	van	lijn	51	rond	2020	aan	
het	eind	van	hun	levensduur	zijn.	Door	de	mix	van	stadstram	5	
enerzijds	en	sneltram/metro	51	anderzijds	(sneltram	in	
Amstelveen	en	Buitenveldert,	metro	van	Station	Zuid	tot	
Centraal	Station)	is	de	lijn	gevoelig	voor	technische	storingen.	
Zo	scoort	de	Amstelveenlijn	onder	de	maat	op	het	gebied	van	
op	tijd	rijden	en	uitval	van	ritten.	Vertragingen	verspreiden	
zich	als	een	olievlek	over	het	metronet.
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2.1   Stadstram via binnenstad,  
sneltram via metrotunnel

Amstelveen	is	de	grootste	plaats	van	Nederland	zonder	
treinstation.	Daarom	zijn	snelle	en	betrouwbare	verbindingen	
naar	treinstations	cruciaal.	De	Zuidtangent	(hoogwaardige	bus)	
verbindt	Amstelveen	sinds	2002	met	de	stations	Schiphol	en	
Bijlmer	ArenA,	maar	bedient	slechts	een	beperkt	deel	van	
Amstelveen.	De	Amstelveenlijn	naar	Station	Zuid	én	het	Centraal	
Station	is	geopend	in	1990.	Hij	begon	toen	op	halte	Poortwach-
ter.	In	2004	zijn	er	in	Amstelveen-Zuid	drie	haltes	bijgekomen.	
Sindsdien	begint	de	Amstelveenlijn	op	halte	Westwijk.	Op	de	
Amstelveenlijn	rijden	twee	soorten	trams:	stadstrams	en	
sneltrams.	Vanaf	Station	Zuid	rijden	stadstram	5	en	sneltram	51	
elk	via	een	andere	route	naar	het	Centraal	Station.	Stadstram	5	
rijdt	via	de	binnenstad,	sneltram	51	rijdt	via	een	omweg	door	de	
metrotunnel	(oostbuis).	Reizigers	naar	Amstelveen	die	met	de	
trein	aankomen	op	Station	Zuid	moeten	kiezen:	lopen	ze	naar	
het	perron	van	sneltram	51	of	naar	de	halte	van	stadstram	5?

2.2   Stadstram is kort, sneltrams  
zijn lang

Op	de	Amstelveenlijn	rijden	twee	verschillende	voertuigen.	
Sneltram	51	is	lang.	Hij	rijdt	bijna	altijd	gekoppeld	om	het	
vervoer	tussen	Station	Zuid	en	de	VU	aan	te	kunnen,	maar	biedt	
daardoor	in	Amstelveen-Zuid	eigenlijk	te	veel	capaciteit.	
Stadstram	5	is	kort	en	komt	juist	vaak	zitplaatsen	tekort.		

2.3   Stadstram met bovenleiding, 
sneltram met stroomrail

Sneltram	51	is	een	kruising	tussen	een	tram	en	een	metro.	
Tussen	het	beginpunt	Westwijk	en	Station	Zuid	rijdt	sneltram	51	
als	stadstram:	op	kruispunten	gemengd	met	ander	verkeer	

(auto’s	en	fietsen).	Elektriciteit	betrekt	de	sneltram	van	een	
bovenleiding.	Tussen	Station	Zuid	en	het	Centraal	Station	rijdt	
sneltram	51	als	metro:	op	een	eigen	baan	met	ongelijkvloerse	
kruispunten,	dus	niet	gemengd	met	ander	verkeer.	Elektriciteit	
betrekt	de	sneltram	daar	van	een	‘derde	rail’	(stroomrail)	langs	
de	baan,	net	als	de	metro.	Stadstram	5	begint	op	halte	Binnen-
hof.	Hij	gaat	via	Station	Zuid	naar	het	Centraal	Station.	Niet	over	
de	metrobaan,	maar	door	de	binnenstad.	Door	z’n	vele	haltes	in	
de	binnenstad	is	stadstram	5	langzamer	dan	sneltram	51.	Ook	is	
stadstram	5	minder	betrouwbaar,	waardoor	hij	sneltram	51	
soms	voor	de	wielen	rijdt.

2.4   Stadstram met laag perron, 
 sneltram met hoog perron

De	Amstelveenlijn	is	zowel	tram-	als	metrolijn.	Stadstram	5	heeft	
net	als	de	tram	een	lage	instap,	sneltram	51	heeft	net	als	de	
metro	een	hoge	instap.	Van	halte	Oranjebaan	in	Amstelveen	tot	
halte	De	Boelelaan/VU	in	Buitenveldert	rijden	er	zowel	
stadstrams	als	sneltrams	op	de	Amstelveenlijn.	Op	die	haltes	zijn	
de	perrons	dubbel	uitgevoerd:	een	laag	gedeelte	voor	stadstram	
5	met	daarnaast	een	hoog	gedeelte	voor	sneltram	51.	Voor	reizi-
gers	is	dat	lastig	en	verwarrend:	voor	sneltram	51	moeten	ze	op	
het	perron	in-	en	uitchecken	en	voor	lijn	5	moet	dat	in	de	tram.

2.5   Compromis tussen verbinden  
en ontsluiten

De	twee	soorten	trams	en	twee	soorten	perrons	laten	al	zien	
dat	de	Amstelveenlijn	een	compromis	is	tussen	verbinden	en	
ontsluiten.	Verbindend	openbaar	vervoer	(zoals	de	metro)	kent	
relatief	weinig	haltes	en	is	daardoor	snel.	Ontsluitend	openbaar	
(zoals	de	tram)	heeft	relatief	veel	haltes	en	komt	daardoor	
dichtbij	huis	of	bestemming,	maar	is	relatief	langzaam.	Want	
afremmen	voor	een	halte,	stilstaan	en	weer	optrekken	kost	tijd.

stadstram 5 sneltram 51

begin-	en	eindpunt Binnenhof	–	Centraal	Station Westwijk	–	Centraal	Station

aantal	tussenhaltes 26	haltes 27	haltes

lengte	tramlijn 10,5	kilometer 18,9	kilometer

gemiddelde	halteafstand 390	meter 675	meter*

rijtijd	begin-	eindpunt	in	spits 41	minuten 39,5	minuten

gemiddelde	snelheid	 15,4	km/uur 28,7	km/uur

frequentie	in	spits 10	trams	per	uur 8	sneltrams	per	uur

*	525	meter	in	Amstelveen	en	990	meter	op	metrotraject

2. Nu in 2012: kruising van tram en metro

Stadstram 5 en sneltram 51 vergeleken 
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3.1   Onderzoek naar ombouw  
tot metro

Deskundigen	zijn	het	erover	eens	dat	de	ombouw	van	de	
Amstelveenlijn	tot	volwaardige	metrolijn	de	beste	oplossing	is	
voor	de	reizigers.	Dat	betekent:	een	volledig	eigen	baan,	geen	
kruispunten	meer	met	wegverkeer,	grofweg	de	helft	minder	
haltes,	een	veel	hogere	gemiddelde	snelheid	en	bredere/
langere	voertuigen	(metro’s).	Het	ligt	dan	voor	de	hand	om	de	
omgebouwde	Amstelveenlijn	op	Station	Zuid	aan	te	sluiten	op	
de	nieuwe	Noord/Zuidlijn,	zodat	er	een	rechtstreekse	verbinding	
Amstelveen-Zuid	–	Amsterdam-Noord	ontstaat.	Maar	de	
ombouw	naar	metrolijn	is	te	duur.	Als	je	alles	meerekent	kost	
de	metrolijn	Amstelveen	–	Station	Zuid	de	samenleving	meer	
dan	hij	zou	opleveren.	Ook	is	het	Rijk	niet	bereid	om	veel	mee	
te	betalen	aan	zo’n	dure	oplossing.	Een	metro	is	daarom	
financieel	niet	haalbaar.

3.2  Onderzoek naar vijf alternatieven

Omdat	de	Amstelveenlijn	ombouwen	tot	metrolijn	te	duur	is,	
zijn	in	2011	alternatieven	vergeleken.	Hoe	kun	je	met	minder	
geld	toch	een	duurzame	oplossing	krijgen	die	sneller	en	
betrouwbaarder	is	dan	sneltram	51?	Er	is	gekeken	naar	zaken	
zoals	kosten,	opbrengsten	(kortere	reistijden,	rechtstreekse	
verbindingen),	betrouwbaarheid,	capaciteit	en	inpassing	in	
de	ruimte.	Uit	dat	onderzoek	komt	in	het	kort:

•	 	metro:	trekt	de	meeste	reizigers,	is	de	duurste	oplossing,	
is	geen	geld	voor

•	 	regiotram:	is	goedkoper,	levert	de	samenleving	per	saldo	
het	meeste	op

•	 	sneltram:	is	het	goedkoopst,	is	door	hoge	vloer	relatief	
onveilig,	levert	de	samenleving	minder	op

•	 	stadstram:	scoort	op	de	meeste	fronten	minder	goed	dan	
andere	alternatieven

•	 	regiotram	51	(rijdt	door	op	Noord/Zuidlijn):	trekt	veel	
reizigers,	is	gevoelig	voor	storingen,	levert	samenleving	
minder	op.

3.3  Keuze voor hoogwaardige tram

Er	zijn	vier	overheden	die	over	de	Amstelveenlijn	gaan:
•	 	Stadsregio	Amsterdam	 opdrachtgever	stads-	en		

	 	 	 	 streekvervoer
•	 gemeente	Amsterdam	 onderhoud	sneltram-	en	metro-	
	 	 	 	 	 baan	en	sommige	wegen
•	 gemeente	Amstelveen	 openbare	ruimte	en	wegver-	
	 	 	 	 	 keer	in	Amstelveen
•	 stadsdeel	Amsterdam	Zuid	 openbare	ruimte	en	wegver-	
	 	 	 	 	 keer	in	Zuid.
De	stuurgroep	Amstelveenlijn	van	deze	vier	overheden	vindt	dat	

de	Amstelveenlijn	een	slagader	moet	worden	in	het	OV-netwerk	
van	de	Metropoolregio	Amsterdam.	Zij	hebben	ervoor	gekozen	
de	Amstelveenlijn	om	te	bouwen	tot	‘hoogwaardige	tramlijn’.	
Dat	is	een	regiotram	die	óók	in	de	binnenstad	goed	uit	de		
voeten	kan.

3.4  Wat is hoogwaardig?

De	stuurgroep	Amstelveenlijn	vindt	dat	een	hoogwaardige	tram	
tenminste	voldoet	aan	deze	eisen:	
•	 betrouwbaar	 stipt	op	tijd	in	95	tot	98	procent	van	alle		
	 	 	 	 	 ritten
•	 comfortabel	 comfortabele	trams,	haltes	met	beschutting		
	 	 	 	 	 en	actuele	reisinformatie
•	 frequent		 elke	10	minuten	een	tram,	elke	3,5	minuut		
	 	 	 	 	 op	het	drukste	stuk	in	de	spits
•	 lage	instap	 gelijkvloerse	instap	vanaf	een	laag	perron
•	 punctueel	 zo	veel	mogelijk	vrije	trambaan	en	voorrang		
	 	 	 	 	 op	ander	verkeer
•	 snel	 	 	 ongeveer	15	procent	sneller	dan	nu
•	 veilig	 	 	 minder	kans	op	aanrijdingen	met	ander		
	 	 	 	 	 verkeer,	transparante	haltes.
 

3.5   Vergelijkbaar met IJtram 26 en 
RandstadRail 4

In	de	praktijk	moet	de	omgebouwde	Amstelveenlijn	lijken	op	
moderne	hoogwaardige	stedelijke	raillijnen,	zoals	IJtram	26	
(Centraal	Station	–	IJburg)	en	RandstadRail	4	(Den	Haag	–	
Zoeter	meer).	Die	zijn	aantrekkelijk	voor	reizigers	omdat	ze	
een	hoge	gemiddelde		snelheid	hebben	en	dus	voor	snelle	
reistijden	zorgen.	

10 geboden

Een	definitie	van	hoogwaardig	openbaar	vervoer	bestaat	
niet.	Het	Kennisplatform	Verkeer	en	Vervoer	(dat	over-
heden	helpt	met	het	beter	en	efficiënter	maken	van	hun	
openbaar	vervoer)	hanteert	deze	‘10	geboden’	voor	
hoogwaardig	OV:

		1.	eenvoudig	&	inzichtelijk
		2.	samenhangend	met	ander	OV
		3.	dichtbij	&	frequent
		4.	snel	&	betrouwbaar
		5.	sociaal	veilig
		6.	comfortabel
		7.	goed	toegankelijk
		8.	moderne	uitstraling
		9.	redelijk	tarief
10.	ingepast	in	omgeving

3. Straks in 2020: hoogwaardige tram
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3.6   Doel van ‘Ombouw  
Amstel veenlijn’

Het	doel	van	het	project	‘Ombouw	Amstelveenlijn’	is		
“een	kosteneffectieve,	hoogwaardige,	verkeersveilige		
en	toe	komstvaste	railverbinding	als	vervanging	van	de		
huidige	Amstelveenlijn”.

•	 	kosteneffectief:	de	ombouw	moet	de	samenleving	per	
saldo	meer	opbrengen	dan	kosten.	De	maatschappelijke	
opbrengsten	zijn	vooral	kortere	reistijden	en	rechtstreekse	
verbindingen.	

•	 	hoogwaardig:	zie	de	eisen	van	de	stuurgroep	Amstelveenlijn	
in	hoofdstuk	3.4	(betrouwbaar,	comfortabel,	frequent,	
gelijkvloerse	instap,	snel	en	stipt).

•	 	verkeersveilig:	op	Westwijk	–	Station	Zuid	moet	het	veiliger	
worden	op	kruispunten	(minder	ongelukken),	de	twee	
trajecten	in	de	binnenstad	moeten	minstens	even	veilig	
blijven.

•	 	toekomstvast:	door	de	frequentie	te	verhogen	van	18	naar	
24	trams	per	uur	op	het	drukste	stuk	in	de	spits,	kan	de	
omgebouwde	Amstelveenlijn	zo	nodig	ruim	30	procent	
meer	reizigers	vervoeren.

IJtram 26 RandstadRail 4

begin-	en	eindpunt Centraal	Station	–	IJburg Den	Haag	Uithof	–	Zoetermeer	Javalaan

aantal	tussenhaltes 8	haltes 29	haltes

lengte	tramlijn 8,5	kilometer 29,6	kilometer

gemiddelde	halteafstand 945	meter 985	meter

rijtijd	begin-	eindpunt	in	spits 20	minuten 53	minuten

gemiddelde	snelheid	 25,5	km/uur 33,5	km/uur

frequentie	in	spits 15	trams	per	uur* 12	trams	per	uur

*	In	de	ochtendspits;	12	trams	per	uur	in	middagspits

Hoogwaardige stedelijke raillijnen IJtram 26 en RandstadRail 4

IJtram	26	heeft	gemiddeld	bijna	een	kilometer	afstand	tussen	de	haltes.	
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RandstadRail	4	kent	een	hoge	gemiddelde	snelheid	en	dus	korte	reistijden.

3.7   Compacte overstap op  
Station Zuid

Voorwaarde	is	een	‘compacte	overstap’	op	Station	Zuid.	Dat	
houdt	in	dat	reizigers	die	uit	de	Amstelveenlijn	stappen	in	
maximaal	twee	minuten	naar	de	perrons	van	de	metro	of	de	
trein	kunnen	lopen.	De	loopafstand	van	de	tramperrons	naar	de	
metro-	en	treinperrons	bedraagt	100	tot	150	meter.	Vanaf	het	
nieuwe	Station	Zuid	rijden	er	metro’s	naar:

•	 Station	Sloterdijk	en	eindpunt	Isolatorweg
•	 Centraal	Station	en	eindpunt	Station	Noord
•	 Station	Bijlmer	ArenA	en	eindpunt	Gein
En	er	rijden	treinen	naar	onder	meer	Den	Haag,	Leiden,	
Schiphol,	Almere,	Zwolle,	Leeuwarden,	Groningen,	Utrecht,	
’s-Hertogenbosch	en	Eindhoven.

Het	project	ZuidasDok	is	een	combinatie	van	stedelijke	ontwik-
keling	en	verbetering	van	de	bereikbaarheid	van	de	Amsterdam-
se	Zuidas	en	de	noordelijke	Randstad,	zowel	over	de	weg	als	
met	het	openbaar	vervoer.	De	ambitie	daarbij	is	Zuidas	verder	
te	ontwikkelen	als	internationale	toplocatie;	een	duurzaam	
gemengd	stedelijk	centrum	waarin	de	combinatie	van	kantoren	
in	het	topsegment,	woningen	en	publieksvoorzieningen	zorgen	
voor	een	aantrekkelijk	gebied.	Daarbij	moet	Zuidas	een	integraal	
onderdeel	worden	van	de	stad	en	de	regio.	Hiervoor	is	een	

optimaal	functionerend	verkeer-	en	vervoersnetwerk	nodig,	met	
als	centraal	knooppunt	een	kwalitatief	hoogwaardige	terminal	
voor	het	openbaar	vervoer.	Duurzame	inpassing	van	deze	
hoofdinfrastructuur	vermindert	de	barrièrewerking	en	verbetert	
de	kwaliteit	van	de	leefomgeving.
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4.1   Zelfde beginpunten, andere  
eindpunten

De	omgebouwde	Amstelveenlijn	volgt	zoveel	mogelijk	het	
bestaande	traject:	daar	liggen	al	sporen,	dat	kost	het	minste	geld	
en	dat	is	vertrouwd	voor	de	reizigers.	Westwijk	en	Binnenhof	
voldoen	als	beginpunten.	Het	eindpunt	wordt	anders,	want	het	
Centraal	Station	is	met	de	Noord/Zuidlijn	sneller	te	bereiken	
(met	een	compacte	overstap	op	Station	Zuid).	Gekeken	is	naar	
de	grootste	Amsterdamse	bestemmingen	van	gebruikers	van	de	
Amstelveenlijn.	Na	Station	Zuid	en	het	Centraal	Station	springen	
er	twee	gebieden	uit:	de	omgeving	van	het	Leidseplein	en	
Station	Amstel.	Het	is	logisch	om	van	die	twee	trekkers	eindpun-
ten	te	maken.	Op	beide	eindpunten	kunnen	reizigers	overstap-
pen	op	ander	openbaar	vervoer.	Er	ontstaan	dan	twee	lijnen:		
•	 Westwijk	–	Station	Zuid	–	Leidseplein
•	 Binnenhof	–	Station	Zuid	–	Station	Amstel

Om	een	hoogwaardige	tram	binnen	de	Ring	A10	te	laten	rijden,	
zijn	ingrijpende	maatregelen	nodig.	Hierover	zijn	nog	geen	
politieke	besluiten	genomen	en	de	maatregelen	staan	dus	nog	
niet	vast,	maar	de	bestuurders	willen	wel	graag	hun	ideeën	in	
de	inspraak	brengen	om	te	horen	wat	belanghebbenden	er	
van	vinden.

De	precieze	eindpunten	in	de	omgeving	van	het	Leidseplein	
en	bij	Station	Amstel	liggen	nog	niet	vast.	Op	het	Leidseplein	
is	de	ruimte	te	krap.	Bij	Station	Amstel	moet	de	hoogwaardige	
tram	passen	in	de	plannen	voor	de	stedelijke	ontwikkeling	van	
het	gebied.

4.2  Verbinding met Centraal Station

Waarom	rijdt	de	hoogwaardige	tram	niet	door	naar	het	Centraal	
Station?	Ten	eerste	is	het	voor	reizigers	uit	Amstelveen	en	
Buitenveldert	sneller	om	op	Station	Zuid	over	te	stappen	op	de	
Noord/Zuidlijn	als	ze	naar	het	Centraal	Station	willen.	Ten	
tweede	is	het	binnen	de	grachtengordel	vanwege	het	vele	
verkeer,	de	drukke	kruispunten,	de	bussen	en	taxi’s	op	de	
trambaan	en	de	flessenhals	Leidsestraat	(één	tramspoor	in	
plaats	van	de	gebruikelijke	twee	sporen)	lastig	om	hoogwaar-
dige	kwaliteit	te	bieden.
Reizigers	uit	Amstelveen	of	Buitenveldert	die	tussen	het	
Leidseplein	en	het	Centraal	Station	moeten	zijn,	kunnen	na	de	
ombouw	van	de	Amstelveenlijn	kiezen:	bij	het	Leidseplein	
overstappen	op	tram	1	of	2	óf	op	Station	Zuid	overstappen	op	
de	Noord/Zuidlijn	en	vanaf	het	Centraal	Station	‘terugsteken’	
(ook	met	tram	1	of	2,	of	lopend).

De	Amstelveenlijn	splitst	zich	op	Station	Zuid	richting	twee	belangrijke	bestem-
mingen:	het	Leidseplein	en	Station	Amstel.	Vivaldi	krijgt	een	nieuwe	halte.

Netwerk	van	de	Amstelveenlijn.

Hoogwaardige 
tram 
Amstelveenlijn

Amstelveen

Amsterdam

Amstel

Leidseplein

Binnenhof

Zuid

Westwijk

4. Het plan: twee hoogwaardige tramlijnen
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Overigens	bestaat	er	een	kans	dat	de	nieuwe	hoogwaardige	
tramlijn	Westwijk	–	Leidseplein	toch	gaat	doorrijden	naar	het	
Centraal	Station.	In	de	visie	‘Een	nieuwe	kijk	op	het	Amsterdams	
OV	staat	dat	bij	een	volgende	concessie	de	vervoerder	meer	
vrijheid	krijgt	om	zelf	invulling	te	geven	aan	het	lijnennet.	Het	
zou	dus	kunnen	dat	de	vervoerder	naar	een	manier	zoekt	om	de	
Amstelveenlijn	door	te	laten	lopen	naar	het	Centraal	Station.	

4.3  Route: grotendeels hetzelfde 

Van	Westwijk	tot	Station	Zuid	blijft	het	traject	hetzelfde.	Van	
Station	Zuid	tot	het	Leidseplein	volgt	de	hoogwaardige	tram	in	
principe	de	route	van	stadstram	5;	het	enige	verschil	is	dat	hij	
straks	ten	zuiden	van	Station	Zuid	rijdt	(in	plaats	van	ten	
noorden,	zoals	nu).	Van	Station	Zuid	naar	Station	Amstel	is	
het	stuk	tot	Station	RAI	nieuw:	daar	rijdt	nu	nog	geen	tram.	
Verschillende	routes	zijn	onderzocht.	Er	wordt	met	ingezoomd	
op	twee	varianten	namelijk	via	De	Boelelaan	of	via	de	verlengde	
Mahlerlaan.	De	route	via	de	De	Boelelaan	is	iets	langer	en	kent	
iets	grote	risico’s	t.a.v.	de	inpassing,	daarbij	heeft	een	groot	
effect	op	de	doorstroming	van	het	autoverkeer.	Ook	de	variant	
Velengde	Mahlerlaan	kent	inpassingsrisico’s.	Het	voordeel	van	

de	route	Schönberglaan	–	Beethovenstraat	–	verlengde		
Mahlerlaan	–	Europaboulevard		is	dat	Vivaldi	een	eigen,	centrale	
tramhalte	krijgt.	Dat	is	het	stedelijke	gebied	tussen	het	Amstel-
park	en	Beatrixpark	waar	sporten	en	wonen	centraal	staat.	
Vanaf	Station	RAI	rijdt	de	hoogwaardige	tram	over	bestaande	
trambanen	(Europaplein	–	Rooseveltlaan	–	Vrijheidslaan		–	
Meester	Treublaan)	naar	Station	Amstel.

4.4   Station Amsterdam Zuid: nieuwe 
terminal voor Openbaar Vervoer

In	het	kader	van	het	ZuidasDok	verschuiven	de	metrosporen	van	
Station	Zuid	naar	het	westen,	omdat	anders	de	Minerva-as	en	
de	bijbehorende	trappen	en	roltrappen	overbelast	raken.	
Bovendien	komen	de	metroperrons	dan	dichter	bij	het	VU	
Kenniskwartier	te	liggen.	Station	Zuid	is	ook	het	eindpunt	van	de	
Noord/Zuidlijn.	Ten	zuiden	van	het	nieuwe	Station	Zuid	–	aan	de	
Schönberglaan	–	komt	een	nieuw	bus-	en	tramstation:	op	het	
dak	van	de	nieuwe	A10-tunnel.	Het	nieuwe	bus-	en	tramstation	
wordt	onderdeel	van	de	nieuwe	OV-terminal.	De	perrons	van	
de	hoogwaardige	trams	krijgen	een	overkapping.
De	huidige	haltes	Parnassusweg	en	Strawinskylaan	van	

De	tramperrons	van	de	nieuwe	OV-terminal	Station	Zuid	liggen	beschut	onder	een	kap.	
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stadstram	5	bij	Station	Zuid	vervallen.	Beide	haltes	liggen	straks	
op	enkele	minuten	lopen	van	het	nieuwe	Station	Zuid	en	ook	
niet	meer	op	de	route:	de	hoogwaardige	tram	halteert	dan	
meteen	op	Station	Zuid.
Station	Zuid	krijgt	bredere	trein-	en	metroperrons.	Met	een	
ruimtereserving	voor	extra	sporen	in	de	toekomst.	Station	
Amsterdam	Zuid	wordt	een	‘OV-terminal’	voor	snel	overstappen	
tussen	trein,	metro,	tram	en	bus.	Het	gebouw	krijgt	vier	entrees,	
zodat	het	van	alle	kanten	gemakkelijk	te	bereiken	is.	Ook	de	
fietsenstallingen,	taxistandplaatsen	en	‘Kiss	+	Ride’	(parkeer-
plekken	om	mensen	snel	even	bij	het	station	af	te	zetten)	komen	
dichtbij	te	liggen.

4.5   Frequentie: 18 trams per uur op 
drukste stuk

Om	hoogwaardig	te	zijn,	moeten	reizigers	op	het	hele	traject	
minimaal	elke	tien	minuten	een	tram	kunnen	pakken.		
De	hoogwaardige	tram	gaat	op	het	drukste	stuk	(Binnenhof	–		
Station	Zuid)	in	de	spits	18	keer	per	uur	rijden:

•	 6	trams	per	uur	Westwijk	–	Station	Zuid	–	Leidseplein
•	 6	trams	per	uur	Binnenhof	–	Station	Zuid	–	Station	Amstel		
•	 	6	trams	per	uur	Westwijk	–	Station	Zuid	(extra	ritten	in	spits:	

7.00-9.00	en	16.00-18.00	uur)
Deze	frequentie	van	18	keer	per	uur	in	de	spits	betekent	elke	
3,5	minuut	een	tram	op	het	drukste	stuk.	De	frequentie	van	
12	keer	per	uur	buiten	de	spits	komt	neer	op	elke	5	minuten	
een	tram	tussen	halte	Oranjebaan	en	Station	Zuid.	Op	de	
trajecten	Station	Zuid	–	Leidseplein	en	Station	Zuid	–	Station	
Amstel	rijdt	elke	tien	minuten	een	hoogwaardige	tram.

4.6   Toekomstvast: ruimte voor ruim 
30 procent groei

Een	van	de	eisen	is	dat	de	omgebouwde	Amstelveenlijn	
toekomstvast	is	en	dus	enkele	tientallen	jaren	mee	kan.	Als	het	
aantal	reizigers	groeit,	is	er	ruimte	om	de	frequentie	te	
verhogen	naar	24	trams	per	uur	op	het	drukste	stuk	in	de	spits:
•	 8	trams	per	uur	Westwijk	–	Station	Zuid	–	Leidseplein
•	 8	trams	per	uur	Binnenhof	–	Station	Zuid	–	Station	Amstel		
•	 	8	trams	per	uur	Westwijk	–	Station	Zuid	(extra	ritten	in		

de	spits)
Dat	betekent	in	de	spits	elke	2,5	minuut	een	tram	en	buiten	de	
spits	bijna	elke	4	minuten	een	tram	op	het	drukste	stuk.	Op	de	
trajecten	richting	Leidseplein	en	Station	Amstel	is	dat	elke	7,5	
minuut	een	tram.	Als	de	frequentie	stijgt	van	18	naar	24	trams	
per	uur,	dan	betekent	dat	een	groei	van	de	capaciteit	met	ruim	
30	procent.	De	capaciteit	groeit	dan	van	4.500	reizigers	(18	
trams	keer	250	reizigers)	naar	6.000	reizigers	per	uur	(24	trams	
keer	250	reizigers).

4.7   Betrouwbaar: vrije trambaan  
en voorrang

De	hoogwaardige	trams	op	de	omgebouwde	Amstelveenlijn	
moeten	betrouwbaarder	zijn	dan	stadstram	5	en	sneltram	51.	
Dat	bereik	je	met:

•	 zoveel	mogelijk	vrije	trambaan	(ook	in	binnenstad)
•	 altijd	voorrang	voor	tram	(tenzij	dat	leidt	tot	onacceptabele	
	 wachttijden	voor	voetgangers,	fietsers	en	automobilisten)
•	 minder	haltes	(zie	hoofdstuk	6)
•	 afscherming	van	trambaan	met	hekken	(of	hagen)
•	 	grotere	veiligheid	door	ongelijkvloerse	kruispunten		

(zie	hoofdstuk	7).
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5.1   Gelijkvloerse instap vanaf  
laag perron

De	hoogwaardige	tram	krijgt	net	als	de	stadstrams	een	lage	
instap	van	ongeveer	30	centimeter.	Lage	perrons	passen	vooral	
in	de	binnenstad	beter	op	straat	dan	massieve	hoge	perrons.	
Reizigers	kunnen	gelijkvloers	blijven	in-	en	uitstappen:	dat	gaat	
makkelijk	en	snel,	ook	voor	mensen	met	een	beperking.	Verder	
is	een	tram	met	een	lage	instap	bij	botsingen	veiliger	dan	een	
tram	met	een	hoge	vloer	(zoals	sneltram	51).	Want	een	tram	
met	een	lage	vloer	is	rondom	helemaal	dicht	aan	de	onderkant	
en	duwt	andere	voertuigen	bij	een	onverhoopte	aanrijding	dus	
opzij.	Bij	een	tram	met	een	hoge	vloer	kunnen	voertuigen	
eronder	klem	komen	te	zitten.	Verder	ziet	een	bestuurder	in	een	
tram	met	een	lage	cabine	minder	gauw	verkeer	over	het	hoofd.	
Daardoor	daalt	de	kans	op	een	ongeluk.

5.2   Breedte 2,40 meter, lengte 40 tot 
45 meter

Als	je	nieuwe	trams	bestelt,	kun	je	zelf	de	lengte	en	breedte	
bepalen.	De	hoogwaardige	trams	op	de	Amstelveenlijn	moeten	
ook	op	tramlijnen	in	de	binnenstad	kunnen	rijden.	De	breedte	
ligt	dus	voor	de	hand:	2,40	meter.	Dat	is	net	zo	breed	als	een	
stadstram.	Ter	vergelijking:	de	metro	is	3,00	meter	breed.	Dat	is	

te	breed	om	op	straat	te	kunnen	rijden.	Bij	een	breedte	van	
2,65	–	zoals	sneltram	51	–	kunnen	de	trams	meer	reizigers	
meenemen.	De	tramsporen	in	de	binnenstad	zijn	aangelegd	
voor	trams	van	2,40	meter	breed.	Voor	bredere	trams	zouden	
de	tramsporen	verder	uit	elkaar	moeten	worden	gelegd.	Dat	is	
enorm	duur	en	lastig	in	te	passen.

Dan	de	lengte.	Een	stadstram	van	lijn	5	is	26	meter	lang.	Dat	is	
op	den	duur	te	kort	voor	de	benodigde	capaciteit	van	de	
Amstelveenlijn.	Trams	van	26	meter	zouden	zo	vaak	moeten	
gaan	rijden	om	iedereen	te	kunnen	meenemen	dat	kruispunten	
te	lang	bezet	blijven:	dat	levert	te	veel	hinder	op	voor	kruisend	
verkeer.	Een	langere	tram	is	goedkoper	in	het	gebruik,	omdat	
je	dan	met	één	trambestuurder	meer	reizigers	kunt	vervoeren.	
Twee	gekoppelde	sneltrams	van	lijn	51	zijn	samen	60	meter	
lang.	Dat	is	aan	de	lange	kant	omdat	kruispunten	lang	bezet		
zijn	als	de	sneltram	voorbij	komt.	Als	je	kijkt	naar	de	gevraagde	
frequentie	(zie	hoofdstuk	4.6),	benodigde	capaciteit	en	optimale	
exploitatiekosten,	dan	is	een	hoogwaardige	tram	van	40	tot	45	
meter	ideaal.	Dat	is	langer	dan	een	stadstram	en	korter	dan	
twee	gekoppelde	sneltrams.	Zo’n	hoogwaardige	tram	van	40	tot	
45	meter	lengte	kan	zonder	problemen	door	de	binnenstad	
rijden.	Hij	telt	250	plaatsen:	75	zitplaatsen	en	175	staanplaat-
sen.	Met	een	gemiddelde	bezetting	van	60	procent	(150	
reizigers)	op	het	drukste	stuk	in	de	spits	kan	de	helft	dan	zitten	
en	moet	de	helft	even	staan.

Sneltram	51	heeft	een	hoge	vloer;	bij	een	botsing	kunnen	andere	voertuigen	
eronder	klem	komen	te	zitten.

De	hoogwaardige	RandstadRail-tram	in	Den	Haag	heeft	een	lage	instap	en	is	
veiliger	omdat	hij	aan	de	onderkant	is	afgeschermd.

5. Trams: langer dan stadstram, korter dan twee sneltrams
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5.3   Hoogwaardige tram kan twee 
kanten oprijden

De	hoogwaardige	tram	kan	twee	kanten	oprijden.	Dat	heeft	
drie	voordelen:	
•	 	Je	hebt	deuren	aan	beide	kanten:	je	kunt	dus	perrons	aan	de	

linker-	of	rechterkant	gebruiken.
•	 	Je	kunt	de	middenperrons	in	Amstelveen	blijven	gebruiken	

en	hoeft	op	het	eindpunt	geen	lus	van	rails	aan	te	leggen	om	
te	keren,	wat	minder	ruimte	en	geld	kost.

•	 Het	is	flexibeler:	de	tram	kan	in	principe	overal	keren.

Nadelen	van	een	tram	die	twee	kanten	kan	oprijden	is	dat	de	
helft	van	de	stoeltjes	‘achteruit’	rijdt	en	dat	ze	iets	duurder	zijn	
omdat	ze	meer	deuren	hebben	en	twee	bestuurderscabines	in	
plaats	van	een.

5.4   Opstelterrein in Legmeerpolder, 
onderhoud in Diemen

Om	de	benodigde	24	tot	32	hoogwaardige	trams	’s	nachts	te	
stallen,	komt	er	een	opstelterrein	op	het	bedrijventerrein	bij	de	
N201	in	de	Legmeerpolder,	één	kilometer	ten	zuiden	van	
Amstelveen	Westwijk,	vlakbij	Uithoorn.	Tussen	Westwijk	en	
Uithoorn	komt	ook	een	busbaan.	Er	wordt	nog	onderzocht	of	
het	zinvol	is	de	hoogwaardige	tram	via	dezelfde	route	te	
verlengen	naar	Uithoorn.	

	Trams	van	2,40	breed	en	40	tot	45	meter	lang	rijden	al	in	het	buitenland.



16

halte functie

Westwijk beginpunt	richting	Leidseplein,	bij	woonwijk

Sacharovlaan bij	woonwijk	en	industrieterrein,	overstap	op	bus

Spinnerij:	halte	vervalt op	korte	afstand	van	haltes	Sacharovlaan	(450	meter)	en	Poortwachter	(400	meter),	relatief	
weinig	reizigers	(1.000	per	dag)

Poortwachter bij	woonwijk,	overstap	op	bus

Brink bij	woonwijk	en	winkels

Meent bij	woonwijk

Gondel:	halte	vervalt op	korte	afstand	van	halte	Meent	(350	meter),	relatief	weinig	reizigers	(1.100	per	dag)

Marne:	halte	vervalt* op	korte	afstand	van	halte	Sportlaan	(550	meter),	relatief	weinig	reizigers	(1.000	per	dag)

Sportlaan bij	woonwijk,	internationale	school	en	sportvoorzieningen

Ouderkerkerlaan bij	stadshart	en	zorgboulevard,	overstap	op	bus

Amstelveen	Centrum:	halte	
vervalt

op	korte	afstand	van	haltes	Ouderkerkerlaan	(450	meter)	en	Oranjebaan	(350	meter),	niet	in	
Amstelveen	Centrum

Binnenhof beginpunt	richting	Station	Amstel,	bij	Stadshart

Oranjebaan bij	woonwijk	en	kantoren,	overstap	op	bus

Onderuit bij	woonwijk	

Zonnestein bij	woonwijk	en	kantoren,	overstap	op	bus

Kronenburg bij	woonwijk	en	kantoren,	overstap	op	bus

Uilenstede bij	woonwijk/studentenhuisvesting,	overstap	op	bus

Van	Boshuizenstraat bij	woonwijk	en	winkels,	overstap	op	bus

A.J.	Ernststraat:	halte	vervalt** op	korte	afstand	van	halte	De	Boelelaan/VU	(350	meter)

De	Boelelaan/VU bij	woonwijk,	VU	en	Kennisboulevard,	overstap	op	tram

Station	Zuid bij	Zuidas,	overstap	op	trein,	metro	en	bus	

In	Amstelveen	en	Buitenveldert	telt	de	Amstelveenlijn	nu	
relatief	veel	haltes:	20.	Hun	invloedsgebieden	overlappen	
elkaar	grotendeels.	Uit	berekeningen	blijkt	dat	ongeveer	15	
haltes	optimaal	is.	Dan	zijn	de	hogere	snelheid	van	de	hoog-
waardige	tram,	het	grotere	aantal	reizigers	dat	hij	trekt	en	
de	lagere	kosten	van	de	exploitatie	het	beste	in	balans.	Het	
invloedsgebied	van	een	halte	voor	een	hoogwaardige	tram	

is	ongeveer	600	meter	(zo’n	10	minuten	lopen).	Uit	onderzoek	
blijkt	dat	mensen	bereid	zijn	om	ongeveer	800	meter	te	lopen	
om	een	halte	te	bereiken	van	een	hoogwaardige	bus-	of	
tramlijn.	Een	goed	voorbeeld	is	de	succesvolle	Zuidtangent.

Halte	blijft
Halte	vervalt
Nieuwe	halte	

*		Om	het	vervallen	van	de	halte	Marne	te	compenseren	komt	de	halte	Sportlaan	
mogelijk	150	meter	zuidelijker	te	liggen,	dus	ten	zuiden	van	de	Sportlaan.

**		Er	wordt	nog	onderzocht	of	de	halte	A.J.	Ernststraat	kan	worden	samengevoegd	
met	de	halte	Van	Boshuizenstraat	of	De	Boelelaan.

Parnassusweg:	halte	ligt	niet	
meer	aan	de	route

450	meter	lopen	van	Station	Zuid;	hoogwaardige	tram	stopt	dichterbij

Strawinskylaan:	halte	ligt	niet	
meer	aan	de	route

200	meter	lopen	van	Station	Zuid;	hoogwaardige	tram	stopt	dichterbij

6.1  Haltes hoogwaardige tram Westwijk – Station Zuid

6. De haltes: minder haltes voor kortere reistijd
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Alle	haltes	die	vervallen	worden	gesloopt.	De	grond	eronder	
wordt	omgevormd	tot	een	groenstrook.	Alle	hoge	perrons	op	
het	traject	Westwijk	–	Station	Zuid	worden	verlaagd,	zodat	
reizigers	gelijkvloers	in	de	tram	kunnen	stappen.	De	beton-
vloeren	van	de	perrons	krijgen	een	hoogwaardiger	uitstraling.

Gelderlandplein
Naar	aanleiding	van	het	project	Ombouw	Amstelveenlijn	
ontstond	de	behoefte	onderzoek	te	doen	naar	een	mogelijke	
tramontsluiting	van	het	Gelderlandplein.	De	Stadsregio	heeft	
hier	in	samenwerking	met	Stadsdeel	Zuid,	Dienst	IVV	en	Zuidas	
een	quick	scan	naar	gedaan.	De	eerste	resultaten	van	deze	
Quick	scan	zijn	positief.	Daarom	heeft	de	Stadsregio	besloten	
om	in	samenwerking	met	de	eerder	genoemde	partijen	een	
uitgebreidere	verkenning	uit	te	voeren.

6.2  Haltes hoogwaardige tram  
Station Zuid – Leidseplein
Om	het	traject	Station	Zuid	–	Leidseplein	hoogwaardig	te	maken	
is	het	nodig	om	drie	haltes	te	laten	vervallen.	De	tram	wordt	
dan	sneller	en	dus	aantrekkelijker	voor	doorgaande	reizigers.
Op	de	haltes	van	Station	Zuid	naar	Leidseplein	moeten	één	
hoogwaardige	tram	(40	tot	45	meter)	en	één	stadstram	(tot	30	
meter)	tegelijk	kunnen	stilstaan.	Met	2	meter	speelruimte	
betekent	dat	een	perron	van	77	meter	lang.	Nu	is	het	kortste	
perron	40	meter.

Prinses	Irenestraat bij	kantoren	en	school,	overstap	op	bus

Stadionweg:	halte	vervalt
op	korte	afstand	van	haltes	Prinses	Irenestraat	(450	meter)	en	Gerrit	van	der	Veenstraat	(200	
meter),	relatief	weinig	reizigers	(800	per	dag)

Gerrit	van	der	Veenstraat bij	winkels,	horeca	en	school,	overstap	op	bus	en	tram

Apollolaan;	halte	vervalt
op	korte	afstand	van	haltes	Gerrit	van	der	Veenstraat	(250	meter)	en	Roelof	Hartplein	(350	
meter)

Roelof	Hartplein bij	winkels,	overstap	op	bus	en	tram

Museumplein bij	Stedelijk	Museum	en	Concertgebouw,	overstap	op	bus	en	tram

Van	Baerlestraat:	halte	vervalt op	korte	afstand	van	haltes	Museumplein	(250	meter)	en	Hobbemastraat	(350	meter)

Hobbemastraat bij	toeristische	voorzieningen,	overstap	op	bus	en	tram

Leidseplein bij	winkels	en	uitgaansgelegenheden,	overstap	op	bus	en	tram

Haltes hoogwaardige tram Station Zuid – Leidseplein

Vivaldi:	nieuwe	halte bij	woonwijk	en	kantoren

Station	RAI bij	kantoren,	overstap	op	trein,	metro,	tram	en	bus

Europaplein bij	RAI,	overstap	op	bus

Dintelstraat:	halte	vervalt
op	korte	afstand	van	haltes	Europaplein	(300	meter)	en	Maasstraat	(250	meter),	relatief	weinig	
reizigers	(600	per	dag)

Maasstraat bedient	woonwijk,	overstap	op	bus

Waalstraat:	halte	vervalt
op	korte	afstand	van	haltes	Maasstraat	(350	meter)	en	Victorieplein	(350	meter),	relatief	weinig	
reizigers	(700	per	dag)

Victorieplein bij	winkels	en	horeca,	overstap	op	bus	en	tram

Amsteldijk:	halte	vervalt
op	korte	afstand	van	haltes	Victorieplein	(400	meter)	en	Station	Amstel	(450	meter),	relatief	
weinig	reizigers	(600	per	dag)

Station	Amstel overstap	op	trein,	metro,	tram	en	bus

Haltes hoogwaardige tram Station Zuid – Station Amstel
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Keuze: sneller naar Leidseplein?
Er	zijn	aanvullende	maatregelen	nodig	om	de	verbinding	tussen	
station	Zuid	en	het	Leidseplein	hoogwaardig	te	maken.	Hierbij	
moet	goed	worden	gekeken	naar	zowel	de	doorstroming	als	de	
verkeersveiligheid.	Als	mogelijke	maatregelen	kan	bijvoorbeeld	
worden	gedacht	aan:
•	 	vrije	trambaan	Beethovenstraat	en	J.M.	Coenenstraat	door	

parkeerplekken	tussen	de	bomen	aan	te	leggen	(zo	ontstaat	
ruimte	voor	een	fietsstrook	en	een	bredere	rijbaan;	daardoor	
hoeven	auto’s	niet	meer	op	de	trambaan	te	rijden)

•	 eenrichtingsverkeer	Beethovenstraat
•	 tramhaltes	ná	kruispunt	Roelof	Hartplein
•	 andere	route	tram	2:	via	Ferdinand	Bolstraat
•	 	minder	hinder	van	bussen	(andere	routes	of	bussen	laten	

eindigen	op	Station	Zuid).
Deze	extra	maatregelen	moeten	nog	verder	worden	onderzocht	
en	uitgewerkt,	maar	in	de	inspraak	kan	alvast	een	reactie	
worden	gegeven.

6.3   Haltes hoogwaardige tram  
Station Zuid – Station Amstel

Om	het	traject	Station	Zuid	–	Station	Amstel	hoogwaardig	te	
maken	is	het	nodig	om	haltes	te	laten	vervallen.	De	tram	wordt	
dan	sneller	en	dus	aantrekkelijker	voor	doorgaande	reizigers.
Zie	de	tabel	op	pagina	17.

6.4   R-net haltes: glazen wachtruim-
tes en actuele vertrektijden

De	haltes	in	Amstelveen	en	Buitenveldert	(van	Westwijk	tot	
Station	Zuid)	moeten	voldoen	aan	de	kwaliteit	van	R-net,	het	

netwerk	van	hoogwaardig	openbaar	vervoer	in	de	Randstad.		
Dat	betekent:
•	 abri’s	(wachtruimtes)	met	glazen	wanden	en	houtkleurige		
•	 bankjes
•	 bewakingscamera’s
•	 OV-chipkaartautomaten
•	 prullenbakken
•	 	reisinformatie:	dienstregeling	én	actuele	vertrektijden	(ook	

gesproken	informatie	voor	blinden	en	slechtzienden)
•	 stallingen	voor	100	tot	150	fietsen

Op	de	overstaphaltes	Sacharovlaan,	Poortwachter,	Ouderker-
kerlaan,	Oranjebaan	en	Station	Zuid	komen	ook	schermen	met	
actuele	reisinformatie	over	aansluitende	bussen,	trams,	metro’s	
of	treinen.

Aan	de	haltes	in	de	binnenstad	(Station	Zuid	–	Leidseplein	en	
Station	Zuid	–	Station	Amstel)	moeten	reizigers	kunnen	zien	dat	
ze	bij	R-net	horen.

Ook eigen hoogwaardige uitstraling
Naast	de	R-netkwaliteit	krijgt	de	Amstelveenlijn	in	Amstelveen	
en	Buitenveldert	een	hoogwaardige	uitstraling	en	beleving	met:
•	 hek	of	haag	langs	trambaan
•	 hoogwaardige	perronvloeren
•	 ranke	bovenleidingsmasten
•	 moderne	verlichting	(ook	van	halteaanduidingen).
Het	is	de	bedoeling	dat	de	Amstelveenlijn	net	zo’n	herkenbare	
uitstraling	krijgt	als	bijvoorbeeld	de	Zuidtangent	(hoogwaardige	
buslijn	Amsterdam	Bijlmer	ArenA	–	Haarlem).	

Met	z’n	rode	markering,	glazen	wanden	en	houten	bankjes	wordt	de	R-net	wachtruimte	in	Amstelveen	en	Buitenveldert	moderner	dan	een	standaard	Amsterdams	
bushokje.	Glazen	wanden	langs	een	deel	van	de	voorkant	bieden	betere	beschutting	tegen	weer	en	wind.
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7.1  Veiligere kruispunten is harde eis

Op	het	traject	Westwijk	–	Station	Zuid	moeten	kruispunten	
veiliger	worden.	Op	drie	kruispunten	in	Amstelveen	wordt	het	
verkeer	daarom	gescheiden.	Door	de	tram	te	scheiden	van	
ander	verkeer,	snijdt	het	mes	aan	twee	kanten:	de	kruispunten	
worden	veiliger	én	het	verkeer	(zowel	tram	als	auto	en	fiets)	
stroomt	vlotter	door.	Kruispunten	in	Buitenveldert	kunnen	in	
principe	gelijkvloers	blijven.	In	het	kader	van	het	project	Zuidas	
worden	de	kruispunten	anders	ingericht.	Er	wordt	nader	
uitgewerkt	welke	eventuele	extra	maatregelen	voor	de	
inrichting,	afwikkeling	van	het	langzaam	verkeer	en	het	
omleiden	van	overig	verkeer	moeten	worden	genomen	op	de	
volgende	kruispunten:	
•	 Buitenveldertselaan	–	De	Boelelaan
•	 Parnassusweg	–	Gustav	Mahlerlaan
•	 Parnassusweg	–	Arnold	Schönberglaan
•	 Beethovenstraat	–	Arnold	Schönberglaan
•	 Beethovenstraat	–	Gustav	Mahlerlaan
•	 Beethovenstraat	–	De	Boelelaan

Op	het	traject	van	Station	Zuid	naar	het	Leidseplein	verbetert		
de	veiligheid	door	enkele	maatregelen	naar	verwachting	licht.		
Te	denken	valt	aan:
•	 	hekjes	langs	de	buitenkant	van	perrons,	zodat	voetgangers	

niet	overal	lukraak	de	weg	kunnen	oversteken	maar	alleen	
op	plekken	die	daarvoor	zijn	bedoeld

•	 	meer	ruimte	voor	kwetsbare	verkeersdeelnemers:	fietsers	
en	voetgangers

•	 	duidelijke	borden	langs	de	weg	en	markeringen	op	de	weg	
•	 	waar	mogelijk:	aparte	trambaan	waardoor	de	kans	op	

conflicten	met	andere	weggebruikers	verkleint	én	de	tram	
vlotter	doorstroomt

Bij	het	uitwerken	van	deze	maatregelen	is	veiliger	verkeer	het	
uitgangspunt.
Op	het	traject	van	Station	Zuid	naar	Station	Amstel	blijft	de	
veiligheid	grosso	modo	hetzelfde:	daar	worden	vergelijkbare	
maatregelen	voorgesteld	om	het	verkeer	veiliger	te	maken	
maar	gaan	tegelijk	méér	trams	rijden	(omdat	de	hoogwaardige	
tram	erbij	komt).	Die	twee	ontwikkelingen	heffen	elkaar	qua	
veiligheid	op.	
Voor	alle	maatregelen	geldt:	looproutes	blijven	bijna	allemaal	
bestaan	en	bomen	en	parkeerplekken	worden	zoveel	mogelijk	
gespaard.

Gustav Mahlerlaan

A10 Ringweg Zuid

A10 Ringweg ZuidBeethovenstraat

Beethovenstraat

Buitenveldertselaan
Parnassusw

eg

De Boelelaan

Beatrixpark

De Boelelaan

Sta�on
Zuid

Schönberglaan 
(toekoms�g)

VU

Kruispunten
op de Zuidas

Door	de	kruispunten	van	Beneluxbaan	met	Sportlaan,	Zonnestein	en	Rembrandtweg	ongelijkvloers	te	maken,	kan	iedereen	sneller	doorrijden	en	is	het	afgelopen	met	
aanrijdingen	tussen	de	Amstelveenlijn	en	kruisend	verkeer.

7. Veiliger & vlotter: o.a ongelijkvloerse kruispunten
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plek maatregel effect bijzonderheden & kosten

halte	Sacharovlaan -		aanleg	voetgangersverbinding	
naar	halte	Sacharovlaan	

-		voetgangers	kunnen	sneller	en	veiliger	op	
perron	komen

nader	te	onderzoeken

kruispunt	Beneluxbaan	
–	Sportlaan

-		verhoging	Beneluxbaan	
(halfhoog	‘viaduct’)

-		verlaging	Sportlaan	(halfdiepe	
‘tunnel’)

-	aanleg	trap	en	lift	naar	perron

-		voetgangers	kunnen	sneller	en	veiliger	op	
perron	komen

-		fietsers	op	Beneluxbaan	kunnen	sneller	
en	veiliger	Sportlaan	kruisen	

-		fietsers	op	Sportlaan	kunnen	sneller	en	
veiliger	Beneluxbaan	kruisen

-		automobilisten	op	Beneluxbaan	kunnen	
sneller	Sportlaan	kruisen

-		automobilisten	op	Sportlaan	kunnen	
sneller	Beneluxbaan	kruisen

-		trambestuurders	hoeven	niet	meer	
te	wachten	voor	overstekende	auto’s,	
fietsers	en	voetgangers

nadeel:	ingrijpende	
verbouwing,	ongeveer	twee	
jaar	bussen	in	plaats	van	trams
kosten:	35	miljoen	euro,	
exclusief	tijdelijke	maatregelen

kruispunt	Beneluxbaan	
–	Zonnestein

-		verhoging	Beneluxbaan	
(halfhoog	‘viaduct’)

-		verlaging	Zonnestein	(halfdiepe	
‘tunnel’)

-	aanleg	trap	en	lift	naar	perron

-		voetgangers	kunnen	sneller	en	veiliger	op	
perron	komen

-		fietsers	op	Beneluxbaan	kunnen	sneller	
en	veiliger	Zonnestein	kruisen	

-		fietsers	op	Zonnestein	kunnen	sneller	en	
veiliger	Beneluxbaan	kruisen

-		automobilisten	op	Beneluxbaan	kunnen	
sneller	Zonnestein	kruisen

-		automobilisten	op	Zonnestein	kunnen	
sneller	Beneluxbaan	kruisen

-		trambestuurders	hoeven	niet	meer	
te	wachten	voor	overstekende	auto’s,	
fietsers	en	voetgangers

nadeel:	ingrijpende	
verbouwing,	ongeveer	twee	
jaar	bussen	in	plaats	van	trams
kosten:	35	miljoen	euro,	
exclusief	tijdelijke	maatregelen

kruispunt	Beneluxbaan	
–	Rembrandtweg

-		verhoging	Beneluxbaan	
(halfhoog	‘viaduct’)

-		verlaging	Saskia	van	
Uylenburgweg	(halfdiepe	
‘tunnel’)

-	aanleg	trap	en	lift	naar	perron

-		voetgangers	kunnen	sneller	en	veiliger	op	
perron	komen

-		fietsers	op	Beneluxbaan	kunnen	sneller	
en	veiliger	Van	Uylenburgweg	kruisen	

-		fietsers	op	Van	Uylenburgweg	kunnen	
sneller	en	veiliger	Beneluxbaan	kruisen

-		automobilisten	op	Beneluxbaan	kunnen	
sneller	Van	Uylenburgweg	kruisen

-		automobilisten	op	Van	Uylenburgweg	
kunnen	sneller	Beneluxbaan	kruisen

-		trambestuurders	hoeven	niet	meer	te	
wachten	op	overstekende	auto’s,	fietsers	
en	voetgangers

op	de	kruispunt	Beneluxbaan	
–	Rembrandtweg	gebeurden	
tussen	2005	en	2009		twaalf	
ongelukken	waarvan	twee	met	
dodelijke	afloop.	Oorzaken:		
vooral	automobilisten	die	
zich	onvoldoende	aan	de	
verkeersregels	houden
nadeel:	ingrijpende	
verbouwing,	ongeveer	twee	
jaar	bussen	in	plaats	van	trams
kosten:	35	miljoen	euro,	
exclusief	tijdelijke	maatregelen

kruispunt	De	Boelelaan	
–	Buitenveldertselaan	

nader	te	onderzoeken -		fietsers	en	voetgangers	van	Station	
Zuid	naar	de	VU	moeten	veilig	kunnen	
oversteken

nader	te	onderzoeken

Daarnaast	worden	er	verschillende	andere	maatregelen	
genomen	om	het	verkeer	veiliger	te	maken:
•	 aanpassen	verkeerslichten
•	 verduidelijken	verkeerssituaties
•	 plaatsen	hekken	(of	hagen)	langs	tramsporen
•	 plaatsen	waarschuwingslichten.

7.2   Sociale veiligheid: geen enge 
hoeken, meer glas en meer zicht

Sociale	veiligheid	houdt	in	dat	reizigers	zich	veilig	voelen	op	de	
haltes	en	in	de	trams.	Aanpassingen	van	de	haltes	zijn:
•	 niets	waarachter	iemand	zich	kan	verstoppen
•	 zo	veel	mogelijk	daglicht
•	 geen	enge	of	donkere	hoeken
•	 ruim	zicht
•	 ruimtelijk	ontwerp
•	 ‘glazen’	liften
•	 schoon	&	heel.
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8.1  Planning: ombouw klaar in 2020
De	voortgang	van	het	project	ZuidasDok	(het	ondergronds	
leggen	van	de	A10	Zuid)	bepaalt	wanneer	de	hoogwaardige	
tram	kan	rijden.	Om	te	voorkomen	dat	de	twee	projecten	elkaar	
in	de	weg	lopen	of	op	elkaar	moeten	wachten	wordt	gekeken	
hoe	deze	planningen	kunnen	worden	ontkoppeld.	Op	dit	
moment	ziet	de	planning	er	als	volgt	uit:

Tijdens	de	verbouwing	moet	de	Amstelveenlijn	openblijven.	De	
verwachting	is	dat	er	ongeveer	twee	jaar	vervangend	openbaar	
vervoer	rijdt	op	delen	van	het	traject.

8.2  Informatie en stukken

Meer informatie of vragen over het project?
•	 	Meer	informatie	over	het	project	Ombouw	Amstelveenlijn?	

Zie	www.amstelveenlijn.nl.
•	 	Vragen	over	het	project	of	deze	samenvatting?	Neem		

contact	op	met	Marieke	Tillema,	bij	voorkeur	per	e-mail:		
m.tillema@stadsregioamsterdam.nl		
Telefoon:	(020)	527	37	89	

	
Stukken	waarop	deze	samenvatting	is	gebaseerd:
1	 Nota	van	uitgangspunten	(Railinfra	Solutions,	mei	2012)
2	 	Schetsontwerp:	rapport	en	A3-boek	(Railinfra	Solutions,		

juni	2012)
3	 	Vervoerwaardestudie	(Dienst	Infrastructuur	Verkeer	Vervoer,	

juni	2012)
4	 	Maatschappelijke	Kosten-Batenanalyse	(Railinfra	Solutions,		

juni	2012)
5	 Uitvoeringsplan	(Ingenieursbureau	Amsterdam,	mei	2012)
6	 	Daarnaast	is	er	een	samenhang	met	het	project	ZuidasDok.	

Meer	informatie	over	deze	plannen	is	te	vinden	op		
www.zuidasdok.nl.

8.3  Inspraak: 9 juni tot en met 21 juli
Wilt	u	een	inspraakreactie	geven	op	het	voorstel	de	Amstelveen-
lijn	om	te	bouwen	voor	twee	hoogwaardige	tramverbindingen?	
Dat	kan	vanaf	9	juni	tot	en	met	zaterdag	21	juli	2012.	Stuur	uw	
reactie	per	e-mail	naar	info@amstelveenlijn.nl	of	per	post	naar:

Stadsregio	Amsterdam
Projectteam	Amstelveenlijn
Postbus	626
1000	AP		AMSTERDAM

Ook	kunt	u	reageren	via	een	formulier	op	de	website		
www.amstelveenlijn.nl.		
De	bestemmingsplannen	met	de	precieze	maatregelen		
(zoals	het	ongelijkvloers	maken	van	kruispunten)	komen		
later	nog	apart	in	de	inspraak.

De	inspraakperiode	loopt	af	op	21	juli	2012.	Daarna	wordt	een	
eindverslag	met	een	antwoord	op	de	zienswijzen	opgesteld.	
Na	het	zomerreces	zullen	de	Stuurgroep	van	de	Amstelveenlijn	
en	het	dagelijks	bestuur	van	de	Stadsregio	de	antwoorden	
vaststellen,	waarna	deze	uiterlijk	1	oktober	2012	worden	
gepubliceerd.	Het	eindverslag	wordt	op	de	gebruikelijke	wijze	
openbaar	gemaakt.

2012 schetsontwerp	&	inspraak
besluit	over	voorkeursvariant	&	aanvraag	
bijdrage	Rijk

2013/2014 definitief	ontwerp

2014/2015 besluit	over	definitief	ontwerp

2015/2016 aanbesteding	&	gunning

2016/2017 begin	ombouw	Amstelveenlijn

2020 ombouw	Amstelveenlijn	klaar

8. Planning, kosten & opbrengsten
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9.1  Kosten: 300 miljoen euro

De	ombouw	van	de	Amstelveenlijn	kost	300	miljoen	euro	
(exclusief	BTW	en	exclusief	trams,	prijspeil	2012).	In	dit	stadium	
kunnen	de	uiteindelijke	kosten	nog	20	procent	lager	tot	30	
procent	hoger	uitvallen.	De	Stadsregio	Amsterdam	en	de	
gemeenten	Amsterdam	en	Amstelveen	stellen	in	totaal	225	
miljoen	euro	beschikbaar	voor	de	ombouw.	Aan	het	Rijk	vragen	
deze	regionale	overheden	75	miljoen	euro	bij	te	dragen.	

9.2   Opbrengsten: 1,2 keer zo hoog 
als kosten

De	uitkomst	van	de	maatschappelijke	kosten-batenanalyse	voor	
de	hoogwaardige	tram	bedraagt	1,2.		Dat	wil	zeggen	dat	de	
hoogwaardige	tram	de	samenleving	als	je	alles	bij	elkaar	optelt	
1,2	keer	zoveel	oplevert	als	de	ombouw	kost.	Die	winst	zit	vooral	
in	snellere	reistijden	en	rechtstreekse	verbindingen	voor	de	
reizigers.	Ook	liggen	de	exploitatiekosten	lager	omdat	de	trams	
vlotter	doorstromen	en	dus	in	dezelfde	tijd	meer	reizigers	
kunnen	vervoeren.	Verder	wordt	het	verkeer	veiliger,	wat	ook	
kosten	scheelt.	

9.3   Kenmerken twee nieuwe  
hoogwaardige tramlijnen 

9.4  Reistijden nu en straks

*		Het	is	niet	mogelijk	om	de	huidige	situatie	te	handhaven

*			inclusief	overstap

**	exclusief	looptijd	vanaf	halte	Strawinskylaan

Voorbeeldreis reiziger 1
Reiziger	1	komt	met	de	trein	en	wil	vanaf	overstapstation	Zuid	
naar	zijn	stage-adres	bij	de	GAMMA	in	Westwijk,	Amstelveen.	
Nu	kan	hij	vanaf	Station	Zuid	rechtstreeks	met	sneltram	51	naar	
halte	Sacharovlaan.	Hij	is	dan	ongeveer	20	minuten	onderweg,	
maar	doordat	sneltram	51	elke	8	tot	10	minuten	rijdt,	moet	hij	
bij	het	overstappen	op	Station	Zuid	wel	eens	wachten.	De	
hoogwaardige	tram	rijdt	straks	elke	5	minuten.	Z’n	overstap	gaat	
dan	dus	sneller.	De	hoogwaardige	tram	brengt	reiziger	1	in	18	
minuten	van	Station	Zuid	naar	halte	Sacharovlaan.	Vanaf	die	
halte	is	het	een	kleine	5	minuten	lopen	naar	de	GAMMA	aan	de	
Grutterij.	Doordat	er	straks	op	het	hele	traject	minder	haltes	
zijn,	is	de	reistijd	voor	veel	mensen	toch	korter.	Ook	is	het	
gevoel	van	snelheid	verbeterd	doordat	er	onderweg	minder	
gestopt	hoeft	te	worden.

Voorbeeldreis reiziger 2
Reiziger	2	woont	bij	halte	Westwijk	en	wil	uitgaan	op	het	
Leidseplein.	Nu	pakt	ze	een	rechtstreekse	bus	die	haar	in	
ongeveer	45	minuten	naar	het	Leidseplein	brengt.	Doordat	de	
bus	meestal	tussen	het	verkeer	rijdt,	schiet	het	niet	erg	op	en	is	
haar	bus	vaak	te	laat.	Ze	kan	nu	ook	eerst	op	sneltram	51	
stappen	en	vervolgens	overstappen	op	stadstram	5.	Dan	moet	
ze	er	wel	aan	denken	uit	te	checken	op	het	metroperron	en	
weer	in	te	checken	in	de	tram.	Straks	stapt	ze	in	Westwijk	in	een	
rechtstreekse,	comfortabele	tram.	Doordat	deze	hoogwaardige	
tram	op	minder	haltes	stopt	dan	vroeger	en	niet	bij	alle	
stoplichten	stil	hoeft	te	staan,	is	ze	in	ongeveer	33	minuten	op	
het	Leidseplein.	Tel	uit	je	winst.	En	als	reiziger	2	naar	de	Dam	
wil,	stapt	ze	op	Station	Zuid	over	op	de	Noord/Zuidlijn	die	haar	
vanaf	daar	in	7	minuten	naar	de	Dam	brengt.	

hoogwaardige 
tram

hoogwaardige 
tram

begin-	en	eindpunt Binnenhof	–	
Station	Amstel

Westwijk	–	
Leidseplein

lengte	tramlijn 9,2	kilometer 13,0	kilometer

aantal	tussenhaltes 14	haltes 19	haltes

gemiddelde	halteafstand 660	meter 650	meter

totale	rijtijd	in	de	spits 24,5	minuten 33	minuten

gemiddelde	snelheid	in	
de	spits

22,5	km/uur 23,7	km/uur

verbinding (in ochtendspits) reistijd nu* reistijd straks

Westwijk	–	Station	Zuid 23	minuten 21	minuten

Westwijk	–	Leidseplein 43,5	minuten* 33	minuten

Westwijk	–	Station	Amstel 32	minuten 37,5	minuten*

Westwijk	–	Centraal	Station 39,5	minuten 37	minuten*

Binnenhof	–	Station	Zuid 14	minuten** 12	minuten

Binnenhof	–	Leidseplein 28,5	minuten 28	minuten*

Binnenhof	–	Station	Amstel 25	minuten* 24,5	minuten

Binnenhof	–	Centraal	
Station

32,5	minuten* 28	minuten*
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Stadsregio	Amsterdam,	de	gemeenten		
Amsterdam	en	Amstelveen	en	Stadsdeel		
Zuid	werken	samen	aan	de	toekomst		
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