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1 Inleiding 
 

1.1 Waarom deze netwerkstudie? 

Meerdere partijen hebben behoefte aan een netwerkstudie naar de gewenste ontwikkeling 
van het lijnennet van en naar station Zuid en Zuidas: 

 De dienst Zuidas en ook de projectorganisatie Zuidasdok wil weten met welke 
infrastructuur zij waar rekening moet houden bij het opstellen van het Masterplan 
Zuidasdok. Inmiddels is het Ingenieursbureau Zuidas (IBZ) gestart met het maken 
van een referentieontwerp. Hiervoor is van belang hoeveel bussen en trams er te 
verwachten zijn en met welke OV-banen, haltes en keerlocaties rekening gehouden 
moet worden. 

 De Stadsregio wil weten welk netwerk de gewenste kwaliteit OV naar de Zuidas 
biedt en welke investeringen daarvoor nodig zijn. De Stadsregio werkt momenteel 
aan de investeringsagenda en wil daarvoor gegevens hebben over vervoerwaarde 
en investeringen. Inmiddels is recent Plan22 en de investeringsagenda verschenen 
en ter visie gelegd. De resultaten van deze netwerkstudie kunnen bijdragen aan het 
leggen van accenten en stellen van prioriteiten in de infrastructuurinvesteringen. 

 GVB wil het vervoer van en naar Zuidas ontwikkelen en afstemmen op de 
verwachte vervoergroei en de opening van de NZ-lijn en adviseren over exploitatie 
en infrastructuur zodat zij in de toekomst een efficiënt netwerk voor haar klanten kan 
organiseren.  

 Voor station Zuid streeft de Stadsregio, maar ook de gemeente Amsterdam, Prorail 
en NS, naar een ontwikkeling tot een van de vijf toegangspoorten tot de stad. Er 
wordt gestreefd naar een goede OV-knoop met zo min mogelijk eindigende lijnen. 
De vraag is of en hoe aan deze wensen tegemoet kan worden gekomen. Naast de 
lijnvoering is hierbij van belang te weten hoeveel bussen en trams bij station Zuid 
eindigen van belang. 

 Het project Amstelveenlijn wil de ombouw Amstelveenlijn volgens de 
voorkeurvariant HTV5 realiseren. Een goede aanlanding van de Amstelveenlijn bij 
station Zuid en een goede doorstroming op de kruisingen is hierbij van belang. 

 De quick scan en verkenning voor een tram naar het Gelderlandplein roept de vraag 
op welke meerwaarde deze verbinding heeft in het netwerk. Van belang is hierbij 
ook of er alternatieven zijn voor de in de studie Gelderlandplein opgenomen keerlus 
nabij de van Nijenrodeweg. 

 
De netwerkstudie levert informatie die nodig is om de randvoorwaarden voor de 
toekomstige infrastructuur vast te leggen zodat bij de nadere uitwerking van de plannen 
voor Zuidasdok en in ruimtelijke plannen de juiste infrastructuur wordt opgenomen. 
Tevens is het van belang voor de investeringsagenda te bezien welke investeringen te 
verwachten zijn en hoeveel reizigers van deze investeringen profiteren. 

1.2 Context 

In mei 2011 heeft de Stadsregio in een netwerkstudie haar visie neergelegd op het OV van 
en naar station Zuid in 2020. Dit lijnennet heeft als basis gediend voor de vormgeving van 
het ontwerp voor Zuidasdok. In het project Zuidasdok is een basisontwerp opgenomen voor 
het station en voor het tram- en busstation dat als uitgangspunt heeft gediend bij de 
kostenraming en vervolgens ook het bepalen van de subsidie voor Zuidasdok. Inmiddels 
werkt de Stadsregio aan een toekomstplan voor het OV in de Stadsregio onder de naam 
Plan22 en zijn er keuzes gemaakt voor de Amstelveenlijn. In Plan22 worden de contouren 
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voor de gewenste ontwikkeling van het OV-systeem beschreven. Essentie is te komen tot 
een sneller, attractiever OV-systeem. Goede infrastructuur die op veilige wijze een kortere 
reistijd voor reizigers mogelijk maakt en goed is ingepast in de stad is hiervoor een 
essentiële randvoorwaarde. Het accent ligt hierbij op verbindingen van en naar de 
toegangspoorten van de stad, de OV knooppunten. Station Zuid ontwikkelt zich in de 
komende jaren tot een steeds belangrijker knooppunt. 
De Dienst Zuidas is bezig met de ontwikkeling van de Zuidas. Naast het realiseren van 
Zuidasdok gaat het om realisatie van vastgoed en een goede openbare ruimte in de 
Flanken. Een goede bereikbaarheid per OV en auto is een essentiële randvoorwaarde voor 
een goed vestigingsklimaat. Daarom is het van belang bij keuze voor het OV ook de 
eventuele effecten op de doorstroming van het autoverkeer in beeld te brengen.  
 
Er zijn veel afzonderlijke projecten die van invloed zijn op de situatie bij station Zuid.  
scenario’s uit te werken waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat voor invloed een keuze 
heeft op de infrastructuur. Juist omdat er al erg veel studies zijn gedaan ligt er enerzijds 
veel materiaal. Anderzijds zijn er nog veel keuzes open en zijn de uitgangspunten niet in 
alle studies gelijk. Dat maakt inzicht in de mogelijke keuzes zinvol. 

 
 

1.3  Doel 

Doel van de studie is het, in opdracht van Stadsregio en Dienst Zuidas, bepalen van 
realistische lijnvoeringscenario’s voor de middellange termijn (2020 - 2025) en daarbij 
benodigde infrastructuurpakketten voor metro, tram en bus van en naar de Zuidas en 
station Zuid. 
 
Vragen die hierbij moeten worden beantwoord zijn: 

1. Welke metro, tram- en busnetten van en naar station Zuid zijn passend bij de 
vervoeropgave op middellange termijn (2020 en 2025)? 

2. In welke stappen kan (of moet) dit gewenste netwerk worden ontwikkeld, gelet op de 
ontwikkelingen in het gebied (bouw Zuidasdok, komst NZ-lijn, Ombouw 
Amstelveenlijn etc)? 
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3. Welke infrastructuur is hiervoor wanneer nodig? Welke infrastructuur is altijd nodig 
en welke alleen in sommige situaties? 

4. Hoe kan worden bereikt dat infra en netwerk voldoende flexibiliteit hebben om te 
kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen wanneer die anders zijn dan we nu 
voorzien? 

5. Hoe dragen onderdelen van netwerk en infrastructuur bij aan de bereikbaarheid van 
de Zuidas en het realiseren van een efficiënt netwerk? 
 

1.4 Afbakening studie 

De focus van de studie ligt op het in kaart brengen van mogelijke verbindingen van en naar 
station Zuid. Daarbij is afgestemd met betrokken partijen als GVB, Zuidasdok, Stadsdeel 
Zuid, DIVV en DRO.  
De studie geeft geen blauwdruk voor een toekomstig netwerk: de vervoerder heeft een 
zekere mate van vrijheid het netwerk in te richten. Wel wordt aan de hand van scenario’s in 
beeld gebracht welke infrastructuur nodig is bij een bepaald netwerkscenario..Hierbij 
worden ook vervoerwaarde en investeringskosten in beeld gebracht. Aan de hand hiervan 
kan worden bepaald welke infrastructuur reserveringen ruimtelijk (Masterplan) of financieel 
(Uitvoeringsprogramma Stadsregio) wenselijk of noodzakelijk zijn. Vanuit de studie is 
inbreng geleverd voor Plan 22, de Investeringsagenda van de Stadsregio en het 
Masterplan Zuidasdok dat inmiddels gereed is.  
 
De studie hoeft niet uit te monden in een door alle partijen gedragen voorkeur, maar geeft 
wel de standpunten van partijen weer, voorzover deze in het kader van de studie zijn 
ingebracht. Uitgangspunt bij de studie is de keuze van de stuurgroep Amstelveenlijn voor 
de voorkeursvariant HTV5. Het baseline ontwerp Zuidasdok zoals vastgelegd in de 
Bestuursovereenkomst Zuidasdok is eveneens vertrekpunt voor de studie. De effecten van 
een ligging van tram- en bushaltes zoals voorgesteld in het Masterplan Zuidasdok zijn 
echter ook onderzocht.  
De notitie gaat niet in op de ambitie, eisen en wensen ten aanzien van het treinvervoer. Dit 
valt buiten het taakveld van de Stadsregio en Dienst Zuidas. 
 

1.5 Rapportage 

In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen samengebracht en adviezen 
geformuleerd. In deze concept versie zijn deze adviezen nog niet met partijen afgestemd, 
Hiervoor wordt de werksessie gebruikt.  Bij de studie horen een aantal studierapporten die 
in het kader van deze studie zijn uitgevoerd. Deze vormen een aparte bijlage bij de studie. 
Deze rapporten zijn zelfstandig leesbaar. Het gaat om: 

 Vervoerwaardestudie Zuidas, DIVV, 14 mei 2013 

 Verkeersregeltechnisch onderzoek kruispunten, DRO, 11 juni 2013 

 OV-netwerkstudie Zuidas, schetsontwerp ingrepen, DRO, 8 mei 2013 
Geen onderdeel van de studie, maar wel interessant omdat er naar verwezen wordt, zijn: 

 Plan22, 23 april 2013 

 Masterplan Zuidasdok, 31 mei 2013 
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1.6 Vervolgproces 

1.6.1 Informeren en vaststellen 

Op 15 november is er een bestuurlijk overleg tussen dhr. Wiebes en dhr. van Poelgeest 
over deze OV-netwerkstudie Zuidas. Op basis van de beslisnotitie zullen zij besluiten 
nemen over het vervolgproces. 

1.6.2 Implementeren 

De studie levert input voor de verdere ontwikkeling van Zuidasdok en de ruimtelijke plannen 
van de Zuidas. De vervoerwaarde berekeningen en uitwerking van infrastructuur leveren 
inzichten ten behoeve van projecten die zijn opgenomen in de Investeringsagenda OV. De 
implementatie vindt primair plaats via de nadere uitwerking van deze plannen. Het 
Masterplan is in concept gereed en bevat inzichten om het ingenieursbureau Zuidasdok 
(IBZ) uit te dagen deze in de uitwerking van het referentieontwerp mee te nemen. Plan 22 
bevindt zich in de consultatiefase: inzichten uit de OV-netwerk studie kunnen bijdragen aan 
het aanbrengen van accenten en prioriteiten binnen Plan22. Dit is derhalve het juiste 
moment om eventuele nieuwe informatie te presenteren. De precieze implementatie is 
vastgelegd in de beslisnotitie.  
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2 Ontwikkeling van het OV netwerk naar station Zuid 

2.1 Inleiding  

Het is altijd moeilijk om lang van tevoren te bepalen welke lijnvoering er in de toekomst zal 
zijn. Dit is namelijk afhankelijk van veel factoren. Het is niet wenselijk nu al de lijnvoering 
voor de periode tot 2025 “dicht te timmeren”. Bovendien heeft het GVB een grote mate van 
vrijheid om de lijnvoering, binnen de in de concessie gestelde kaders, te bepalen. Daarom 
werken we met scenario’s waarin we ontwikkelingsrichtingen voor tram en bus naar Zuidas 
uitwerken. Hiermee maken we vervolgens inzichtelijk welke infrastructuurbehoefte ontstaat. 
De lijnvoering voor de metro is door het vaststellen van de voorkeurvariant HTV5, inclusief 
een metro tussen Zuid en Amstel, feitelijk vastgelegd.  
Over infrastructuur die altijd nodig is (“no regret”) hoeft in principe geen discussie te 
bestaan. Bij infrastructuur die slechts nodig is wanneer een bepaalde verbinding 
gerealiseerd wordt kan het zinvol zijn deze in elk geval ruimtelijk te reserveren zodat 
realisatie niet onmogelijk wordt gemaakt. Dit kan soms betekenen dat investeringen nodig 
zijn. Het is uiteindelijk aan het bestuur te kiezen welke reserveringen voor infrastructuur 
(ruimtelijk en financieel) worden gemaakt. 
 

In de beschrijving wordt soms gesproken over tramlijnen aan de hand van een lijnnummer. 
Het is goed hierbij aan te geven dat hiermee inzichtelijk kan worden gemaakt wat de 
vervoerwaarde van bepaalde verbindingen is. Er wordt niet mee vastgelegd dat de 
genoemde tramlijn daadwerkelijk deze lijnvoering gaan krijgen: GVB heeft als 
concessiehouder een grote mate van vrijheid in het bepalen van het lijnennet. Aan de hand 
van de lijnvoeringsmogelijkheden geeft de studie wel inzicht in welke lijnen en trajectdelen 
goed en welke minder goed scoren. GVB kan hiermee rekening houden bij het opstellen 
van vervoerplannen terwijl de Stadsregio hieruit informatie kan halen om prioriteiten te 
stellen bij het faciliteren van de aanleg van infrastructuur voor het OV. Voordat 
infrastructuur wordt gerealiseerd moet echter door afspraken met GVB worden geborgd dat 
deze daadwerkelijk door de concessiehouder gebruikt gaat worden. 

2.2 Beeld en leerpunten uit eerdere studies 

2.2.1 Werkhypothese bij bestuursovereenkomst Zuidasdok 

In het verleden zijn er meerdere studies geweest naar de lijnvoering. Bij Zuidasdok is als 
werkhypothese voor het tramnet uitgegaan van een H-vorm voor het tramnet rondom 
station Zuid, aangevuld overigens met trajecten langs De Boelelaan (westelijk van 
Buitenveldertselaan) en Mahlerlaan (tussen Beethovenstraat en station RAI). 
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Afbeelding 1 werkhypothese tramnet 2020 Zuidasdok (obv HTV1) 
In de werkhypothese voor Zuidasdok werd ten tijde van de Bestuursovereenkomst nog 
uitgegaan van een de HTV1 variant voor Ombouw Amstelveenlijn. Hierin zat zowel een 
hoogwaardige tram naar omgeving Leidseplein als naar het Amstelstation. De laatste als 
vervanging van de metro op dit traject. In dit model is er van uitgegaan dat de tram keerlus 
Kenniskwartier in gebruik is en er een keerlus nabij het Gelderlandplein is gerealiseerd.  

2.2.2 HTV5 variant Ombouw Amstelveenlijn 

Inmiddels is in februari 2013 door de Stuurgroep Amstelveenlijn de HTV5 variant 
vastgesteld als voorkeurvariant. Onderdeel van de HTV5 variant is dat op het traject Zuid – 
Amstel een metroverbinding blijft. De HTV-verbinding tussen Zuid en Amstel is dan niet 
meer nodig. Tramlijn 5 blijft als opgewaardeerde stadstram tussen Binnenhof en 
Amsterdam Centraal rijden. Lijn 51 tussen Westwijk en Zuid wordt omgebouwd tot HTV en 
eindigt bij station Zuid. Mogelijk wordt deze in de toekomst verlengd in de richting Uithoorn.  
Hiervoor loopt een verkenning nadat een eerdere quick scan1 aangaf dat deze verbinding 
potentie heeft. Een quick scan voor een mogelijke verlenging naar Aalsmeer heeft 
aangegeven dat hiervoor onvoldoende vervoerpotentie bestaat.  
 

                                                
1
 Quick scan HTV Uithoorn, Movin Vervoeradvies, september 2012 
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Afbeelding 2 Voorkeurvariant HTV5 Amstelveenlijn met half-ontvlochten metronet 

 

2.2.3 EENZ-studie 

In deze studie uit 2007 zijn de exploitatieve effecten van de opening van de NZ-lijn op het 
tram- en busnet aan de hand van een drietal scenario’s onderzocht. Als ontwerpprincipe bij 
de scenario’s is het in meer of mindere mate verminderen van parallelliteit tussen bus, tram 
en NZ-lijn. Voor station Zuid is hierbij het inkorten van buslijnen die nu nog naar 
Marnixstraat en Centraal station rijden relevant. Daarnaast is in deze studie ook een 
verkenning gedaan naar: 

 Doortrek van tramlijn 4 vanaf RAI naar station Zuid 

 Het “vertrammen” van buslijn 15 naar Sloterdijk 

 Het doortrekken van een eindigende tramlijn vanaf de keerlus VU-Boelelaan naar 
station Zuid 

 Een nieuwe tramlijn tussen Osdorp Dijkgraafplein en station Zuid 
Scenario 3 is het scenario waarbij het sterkst is ingezet op een lijnvoering met zo weinig 
mogelijk overlap met het invloedsgebied van de NZ-lijn. In dit scenario eindigden 3 
tramlijnen bij station Zuid en rijdt lijn 5 naar de binnenstad en de van Hallstraat. 
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Afbeelding 3 Scenario 3 voor het tramnet uit de EENZ studie (2007) 

 
Aan de hand van de EENZ studie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Doortrek van tramlijn 4 vanaf RAI naar station Zuid levert zeer weinig reizigers op: 
de NZ-lijn is voor veel reizigers vanuit de Rivierenbuurt en omgeving Utrechtsestraat 
een sneller alternatief. Deze doortrek nemen we daarom niet opnieuw op in de OV-
netwerkstudie. 

 Het vertrammen van lijn 15 heeft een gunstig effect op het gebruik van lijn 15: in het 
hoogste scenario neemt de bezetting toe naar ruim 900 (ri Sloterdijk) – 1400 (ri 
Zuid, 2 u avondspits). De bezetting neemt vanaf de Westindische buurt naar 
Sloterdijk wel sterk af. Deze verbinding onderzoeken we in de netwerkstudie 
opnieuw. 

 Verlenging van lijn 24 vanaf de keerlus VU-Boelelaan naar station Zuid levert zeer 
weinig reizigers op: de toegevoegde waarde voor het netwerk is zeer gering. 
Doordat de huidige keerlus bij de VU op termijn weg moet bekijken nemen we deze 
verlenging toch mee in een van de rekenscenario’s voor het netwerk. 

 Verlenging van lijn 16 vanaf de keerlus VU-Boelelaan naar station Zuid zorgt voor 
een stijging van het gebruik van lijn 16 naar circa 400 reizigers (2 u avondspits) 
tussen Zuid en Stadionweg. 

 Het tramtraject Parnassusweg tussen Stadionweg en station Zuid kent de beste 
bezetting van alle nieuwe traminfrastructuur. 

 De nieuwe tramlijn tussen Zuid en Osdorp heeft bijna 6.200 instappers (2 u 
avondspits), waarvan overigens ongeveer de helft tussen Lelylaan en Osdorp reist. 
Er lijkt echter wel vraag naar een verbinding tussen Osdorp en station Zuid. Deze 
verbinding nemen we opnieuw op in een van de netwerkscenario’s. 

 
De hier genoemde aantallen instappers zijn indicatief: ze zijn namelijk deels afhankelijk van 
de rest van het netwerk en de overige kenmerken zoals economische groei, aantal 
arbeidsplaatsen en inwoners rondom de Zuidas. Al deze kenmerken zijn nu anders dan 
waarvan destijds in de studie is uitgegaan. 
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2.2.4 Quick scan en verkenning tram Gelderlandplein (2012) 

In de quick scan is in opdracht van de Stadsregio door bureau Goudappel Coffeng 
onderzocht welke potentie een tramlijn tussen Zuid en Gelderlandplein heeft en hoe deze 
tramontsluiting het beste vorm kan krijgen. Aanvullend is door DRO een inpassingsstudie 
verricht naar de mogelijkheden om een keerlus bij de van Nijenrodeweg in te passen. Door 
aanleg van een keerlus hier kan onafhankelijk van de planning en realisatie van Zuidasdok 
een keermogelijkheid voor trams worden gerealiseerd op redelijk korte rijafstand van station 
Zuid. Uit de verkenning blijkt dat het aantal instappers per dag, afhankelijk van de 
rechtstreekse bestemmingen die een tramlijn biedt, tussen 1500 (lijn 16 of 24 vanaf De 
Boelelaan) – 2400 (lijn 5 vanaf Centraal) per etmaal zal liggen. Dit is een aantal van 150 – 
240 in de avondspits. Bij 6 trams per uur is de bezetting dan 30 – 70 reizigers per tram. Niet 
slecht voor een kort traject naar een eindlus, maar ook niet zo hoog dat vertramming op 
grond van reizigersaantallen nodig is. In deze cijfers is overigens nog niet verdisconteerd 
dat de halte AJ.Ernststraat bij ombouw van de Amstelveenlijn vervalt.  
De omwegroute van lijn 16/24 vanaf de VU naar Gelderlandplein scoort derhalve circa 40% 
lager dan een meer rechtstreekse route van een corridor lijn 3/5. Doortrek van lijn 4 scoort 
ook relatief slecht: deze route is vrij langzaam. Dit beeld kwam ook in de EENZ-studie naar 
voren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 4 Onderzochte tramroutes in Quick scan Gelderlandplein 

2.2.5 Plan 22 

In deze studie van de Stadsregio2 schetst de Stadsregio haar visie op de gewenste 
ontwikkeling van het OV in de komende 10 jaar. De Stadsregio Amsterdam kent 
verschillende ontwikkelingen die vragen om scherpe keuzen en prioritering van 
investeringen in het openbaar vervoer. Doorzettende groei van de stad en bevolkingsgroei, 
de komst van de Noord/Zuidlijn en scherpere financiële kaders voor de exploitatie van 
openbaar vervoer vragen namelijk om een heldere koers in de netwerkontwikkeling. Daarbij 
komt dat de stad groeit en blijft groeien: eind 2012 verwelkomde de stad Amsterdam haar 
800.000ste inwoner. De Amsterdamse Structuurvisie ging uit van een behoefte van 70.000 
extra woningen in de stad tot 2040, maar inmiddels liggen de langetermijnprognoses nog 
hoger. De werkgelegenheid groeit naar verwachting zelfs sterker dan de beroepsbevolking. 
Dit betekent meer inkomende pendel. Verder kent Amsterdam een sterke groei aan 

                                                
2
 Zie website stadsregio voor documenten 
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internationaal toerisme. Ook het aantal bezoekers zal toenemen met het groeiend aantal 
evenementen, (her)opening van musea en poppodia. Het Amsterdamse openbaar vervoer 
zal steeds beter moeten worden ingericht op al deze forensen en bezoekers van buiten.  
De Stadsregio Amsterdam ziet voor het openbaar vervoer de volgende hoofddoelen: 

 Verbeteren bereikbaarheid van de economische kerngebieden. 

 Meer maatschappelijk rendement per euro overheidsbijdrage. 

 Versterken van het aandeel van fiets en openbaar vervoer in de interne en externe 
mobiliteit.  

Overige doelen van Plan 22 zijn: 

 Verhogen van de klanttevredenheid. 

 Versterken relatie tussen openbaar vervoer en ruimtelijke ordening (stedelijke 

 ontwikkeling en kwaliteit openbare ruimte). 

 Beter leesbaar netwerk met herkenbare knooppunten voor de (bezoekende) klant. 

 Verkorten van reistijden. 

 Toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 

 Verhogen duurzaamheid OV-systeem en verminderen hinder. 
 
Het Programma Hoogfrequent Spoor zorgt voor groei van het aantal treinreizigers op de 
belangrijkste stations. Daarom wordt in Plan 22 onder andere voorgesteld het OV-netwerk  
meer te richten op de 5 OV-poorten (Zuid, Centraal, Amstel, Bijlmer, Arena en Sloterdijk) 
die de toegang bieden vanaf de trein tot de belangrijkste bestemmingen in Amsterdam.  
 

 
Afbeelding 5 Aantal treinen groeit door PHS 

 
Vanaf de OV-poorten zorgt een hoogfrequent en betrouwbaar metrosysteem er voor dat 
forenzen en scholieren snel op hun bestemming komen. Tram en bus moeten meer worden 
gericht op de verbindende functie om beter met de auto en minder met de fiets (korte 
afstanden) te concurreren.  
In afbeelding 2 is te zien dat er, bij realisatie van de HTV5 variant vanaf station Zuid veel 
rechtstreekse verbindingen per metro en hoogwaardige tram zijn. De markt voor 
aanvullende, rechtstreekse tramverbindingen is daardoor minder groot. In de netwerkstudie 
onderzoeken we welke verbindingen naast metro en trein bestaansrecht kunnen hebben. 
 
In Plan 22 wordt gekozen voor de ontwikkeling van meer hoogwaardige tram- en 
buscorridors die een kortere reistijd en lagere exploitatiekosten mogelijk maken; het 
zogenaamde Plusnet. De overige traminfrastructuur blijft, indien de vervoerder hier 
tramvervoer wil aanbieden, ongeveer op het huidige kwaliteitsniveau.  
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In onderstaand kaartbeeld is een uitsnede van de geplande Plus-infrastructuur 
weergegeven. De lijnvoering is hiermee nog niet vastgelegd. 
 

Afbeelding 6 Schematische kaart netwerk van Plan22 
 
 

 

2.3 Opzet vervoerscenario’s 

2.3.1 Inleiding 

Om een antwoord te kunnen geven op de vragen is een tweetal lijnvoeringscenario’s 
ontwikkeld die door DIVV zijn doorgerekend met het verkeer- en vervoermodel Genmod.  
Met de scenario’s is in beeld gebracht wat de vervoerwaarde is van de verschillende lijnen 
en welke infrastructuur hiervoor nodig is. Met het vervoerkundig doorrekenen van de 
scenario’s kan het antwoord op de volgende vragen worden gegeven:  

1. Welke markt is er voor deze tramlijnen vanaf station Zuid in de verschillende 
richtingen? 

2. Wat is het effect van meer of minder eindigende buslijnen op station Zuid? 
3. Wat is het effect van een doortrek van de NZ-lijn naar Amstelveenseweg? 

 
De lijnvoering in deze studie is niet bedoeld om een voorkeurnetwerk vast te leggen, maar 
wel om aan de hand van vervoerwaarde, infrastructuurinvesteringen en exploitatie 



OV Netwerkstudie Zuidas  16 

bouwstenen aan te reiken voor het OV-netwerk van en naar de Zuidas en vast te leggen 
welke infrastructuur en investeringen hiervoor nodig is.  
 
In onderstaande paragrafen wordt telkens een scenario toegelicht.   

2.3.2 Referentienetwerk 

Als referentienetwerk is uitgegaan van het netwerk zoals opgenomen in de HTV5 variant. 
Dit netwerk bestaat uit: 

 Metrolijn 50 Isolatorweg – Zuid - Gein 

 Metrolijn 52 Buikslotermeerplein – Zuid 

 Metrolijn 57 Isolatorweg – Zuid – Centraal 

 HTV vanaf Westwijk naar station Zuid 

 Tramlijn 5 vanaf Binnenhof naar Centraal 

 Bussen vanaf Amstelveenseweg voor 50% naar Zuid en voor 50% naar 
Marnixstraat 

 Tramlijn 16/24 eindigend bij de VU 

 Buslijn 15 Sloterdijk - Zuid 
 

2.3.3 Reken scenario 1 

Dit scenario is gebruikt om de volgende vragen in beeld te brengen: 

 Welke tramlijn heeft de grootste meerwaarde voor de verbinding met 
Gelderlandplein en Van Nijenrodeweg? 

 Wat is de vervoerpotentie van een tram tussen Zuid en Amstel? 

 Wat is de vervoerpotentie van een tram tussen: 
o Zuid en Westindische buurt / De Baarsjes / Osdorp,  
o Zuid en Westindische buurt / De Baarsjes / Bos en Lommer / Sloterdijk 
o Zuid en VU / De Lairessestraat / Rokin 

 Wat is het effect op de vervoerwaarde van de streeklijnen als alle bussen vanaf de 
Amstelveenseweg naar station Zuid rijden en niet meer naar de binnenstad? 

 
Vanwege beperkingen in het aantal modelmatig door te rekenen varianten zijn in het model 
3 tramlijnen tegelijkertijd doorgerekend voor de verbinding met het Gelderlandplein / Van 
Nijenrodeweg. Dit is puur een rekenkundige exercitie: het is niet de bedoeling dat hier 3 
tramlijnen op deze route gaan rijden, maar de informatie helpt wel om te kijken welke lijn 
naar de Van Nijenrodeweg de meeste vervoerwaarde oplevert. 
 
Dit scenario sluit aan bij de wens om station Zuid te ontwikkelen tot een sterker knooppunt 
in het netwerk waarbij lijnen zoveel mogelijk op een “hub” gericht worden. Zuid is al een 
belangrijk metroknooppunt met directe verbindingen in vrijwel alle richtingen en door bus en 
tram op Zuid te richten wordt dit versterkt.  
De gehanteerde frequenties per lijn staan in de vervoerwaarde rapportage van DIVV3. Door 
het aantakken van alle buslijnen vanaf de Amstelveenseweg en de doortrek van tramlijn 16 
naar station Zuid neemt het aantal bussen en trams dat via de De Boelaan naar station 
Zuid rijdt in dit scenario fors toe (van circa 20 per uur naar 48 per uur). Hiermee kan in 
beeld worden gebracht wat de impact is van een forse toename van het aantal bussen en 
trams op de verkeersafwikkeling. 
 

                                                
3
 Vervoerwaardestudie Zuidas, DIVV, 14 mei 2013 
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Afbeelding 7 Lijnvoering tramnet in rekenscenario 1 
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Afbeelding 8 Lijnvoering busnet in rekenscenario 1 

 
In dit scenario is voor de kruispuntanalyses uitgegaan van het aantal bus- en 
trambewegingen zoals weergegeven in onderstaand kaartbeeld. Op het traject naar de van 
NIjenrodeweg is uitgegaan van één tramlijn. Verder komen de frequenties per lijn overeen 
met die in het rekenscenario. In dit scenario is gekozen voor een busstation in het Matthijs 
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Vermeulenpad zoals voorgesteld in het Masterplan Zuidasdok. Gezien het grotere aantal 
bussen en trams zal een combinatie van beide in de Schönberglaan in dit scenario naar 
verwachting teveel met elkaar conflicteren. 
 
 

 
Afbeelding 9 Aantal bussen en trams in scenario 1. 

 

2.3.4 Reken scenario 2 

Dit scenario is gebruikt om te onderzoeken wat het effect is van: 

 Een doortrek van de NZ-lijn tot metrostation Amstelveenseweg. Deze doortrek is in 
dit scenario meegenomen om het effect van een mogelijke doortrek in beeld te 
brengen op het aantal reizigers. De gegevens uit de Genmod-berekening biedt 
DIVV ook inzichten die bruikbaar zijn bij het beantwoorden van vragen die door de 
gemeenteraad gesteld zijn over een mogelijke doortrek van de NZ-lijn.  

 Het laten eindigen van de helft van de bussen vanaf de Amstelveenseweg bij station 
Zuid terwijl de andere helft blijft doorrijden naar Marnixstraat (en bij de 
Amstelveenseweg een overstap biedt op de NZ-lijn). 

 Het laten eindigen van lijn 16 nabij de VU in plaats van via station Zuid naar een 
keerlus bij de van Nijenrodeweg te laten rijden. 
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Afbeelding 10 Lijnvoering tramnet in rekenscenario 2 
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Afbeelding 11 Lijnvoering busnet in rekenscenario 2 

 
In dit scenario is voor de kruispuntanalyses uitgegaan van het aantal bus- en 
trambewegingen zoals weergegeven in onderstaand kaartbeeld. 
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Afbeelding 12 Aantal bussen en trams in scenario 2 
 
In scenario 2 is uitgegaan van een combinatie van bus- en tramstation in de Schönberglaan 
zoals opgenomen in het Baseline-ontwerp dat uitgangspunt was bij het Bestuursakkoord 
Zuidasdok. 
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3 Station Zuid 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal in- en uitstappers bij station Zuid in de 
verschillend scenario’s en op het faciliteren van tram en bus bij het station. 

3.2 Vervoerwaarde 

Het aantal in- en uitstappers bij station Zuid neemt in scenario 1 iets toe en is bij doortrek 
van de NZ-lijn naar Amstelveenseweg lager dan in de referentie.  
 
Het aantal busreizigers neemt, ondanks het aantakken van alle lijnen vanaf de 
Amstelveenseweg met 1200 in 2 uur avondspits af, vooral doordat buslijn 15 in een 
tramverbinding is omgezet. In scenario 2 neemt het aantal busreizigers verder af naar circa 
1000 in 2 uur avondspits doordat in dit scenario een deel van de bussen via de 
Amstelveenseweg naar Leidseplein/Marnixstraat rijden en de Noord/Zuidlijn wordt verlengd 
naar station Amstelveenseweg. Een deel van de busreizigers stapt dan bij 
Amstelveenseweg op de metro. 
 
Het aantal tramreizigers neemt door de nieuwe tramverbindingen in scenario 1 met ruim 
40%  (2700) toe. In scenario 2 neemt het aantal tramreizigers licht (300) af doordat de tram 
vanaf de VU niet meer naar station Zuid rijdt. Verder valt op dat het aantal metroreizigers 
dat van station Zuid gebruik maakt circa 15% afneemt als de NZ-lijn, zoals in dit scenario, 
naar Amstelveenseweg doorrijdt doordat reizigers met de Noord/Zuidlijn overstappen op 
station Amstelveenseweg in plaats van station Zuid. 
 
Het aantal treinreizigers is in alle scenario’s vrijwel gelijk.  
 

Referentie Variant 1 Variant 2 

Bus 2900 1700 1000 

Tram 6300 9000 8700 

Metro 17800 17600 14900 

Trein 10800 10900 10800 

Totaal 29500 30500 27400 
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Aantal in- en uitstappers station Zuid (2 u avondspits, 2020)  

 
Afbeelding 13 In- en uitstappers per rekenscenario (Genmod) 
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3.3 Tram en busstation station Zuid 

3.3.1 Baseline ontwerp Zuidasdok 

In het baseline-ontwerp is een busstation opgenomen met 3 aankomsthaltes en 7 
vertrekhaltes, waarvan 4 voor gelede bussen. Dit ontwerp vormde het vertrekpunt voor de 
kostenramingen en de bijdragen die in de Bestuursovereenkomst Zuidasdok zijn 
vastgelegd. 

Afbeelding 14 Busstation zoals opgenomen in componentenboek Zuidasdok (april 2012) 

 
De bussen zetten hun passagiers af op een van de 3 aankomsthaltes die dicht tegen de 
Minerva-as aanliggen. Vervolgens moeten de bussen de trambaan kruisen en naar een 
buffer-annex vertrekhalte rijden. Een afzonderlijke bufferlocatie is niet voorzien: de bussen 
wachten hun vertrektijd af op de vertrekhalte. Dit maakt slechts een korte buffertijd mogelijk 
en betekent dat er vrijwel altijd bussen staan te wachten op de haltes. Het functioneren van 
het busstation is in 2011 door Movares door middel van een simulatie onderzocht. Bij een 
buffertijd van minimaal 3 minuten met een spreiding van 2 min te vroeg tot 4 min te laten 
aankomen en vertrek tot 2 min te laat is het aantal van 7 vertrekhaltes voldoende voor de 
afwikkeling van circa 70 vertrekken per uur. Dit is, ook als lijn 15 nog niet als tram rijdt, 
voldoende. De gevoeligheid voor de lengte van de buffertijd is echter groot: wanneer van 
een buffertijd van minimaal 5 minuten wordt uitgegaan zijn 10 buffer/vertrekhaltes nodig om 
70 bussen per uur te kunnen afwikkelen. De ruimte hiervoor kan worden gevonden door het 
aantal haltes aan de zuidkant te verhogen, maar dit gaat wel ten koste van de ruimtelijke 
kwaliteit. 
Het tramstation ligt in het baseline-ontwerp aan de oostzijde van de Minervapassage. Er is 
een middenperron voor de HTV dat dicht tegen de Minerva-as aan ligt, een keerspoor voor 
trams van 45 m. en zijperrons voor stadstrams. Voor de Amstelveenlijn wordt momenteel 
gedacht aan inzet van gekoppelde trams van in totaal 60 m. lengte. Verlenging van het 
keerspoor naar 60 m. is mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 15 Tramstation in componentenboek Zuidasdok (april 2012) 
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3.3.2 Masterplan Zuidasdok 

Inmiddels is onder leiding van DRO door Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Prorail en 
NS een Masterplan4 opgesteld dat als vertrekpunt voor het werk dat het ingenieursbureau 
gaat verrichten gaat dienen. Het Masterplan is niet vastgesteld. In het Masterplan zitten 
voor bus en tram een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het baseline-ontwerp, 
te weten: 

 De tramhalte, inclusief keerspoor is opgeschoven naar de westzijde van de Minerva-
as. Hierdoor passeren per uur 20 trams minder de Minerva-as. 

 Het busstation is verschoven naar het Matthijs Vermeulenpad. Er zijn bufferhaltes 
toegevoegd die in de Strawinskylaan zijn gesitueerd. De loopafstand tussen bus en 
metro is hierdoor korter, die tussen bus en trein iets langer. Doordat de trams ten 
zuiden van het station stoppen is de loopafstand tussen bus en tram behoorlijk 
langer. Dit is echter de minst belangrijke overstap (circa 1% van het aantal 
overstappers). Een busstation op deze locatie kan echter pas na 2025 worden 
gerealiseerd omdat de noordelijke A10-tunnel later klaar is dan. 

 In plaats van een uitgang aan de Parnassusweg is er een extra passage voorzien 
direct ten westen van de metro- en tramperrons. De loopafstanden tussen metro en 
trein en tussen tram en metro zijn hierdoor korter.  

 
Bij de doorrekening van de kruispunten is ook deze nieuwe situatie, zoals in het Masterplan 
voorgesteld, doorgerekend. 
 

 
Afbeelding 16 Schematische weergave van bus en tramstation in Masterplan (juni 2013) 

 
In het Masterplan-ontwerp is, net als in het baseline-ontwerp, uitgegaan van een 
middenperron voor de HTV. Hierdoor is er tussen de twee spoorbundels een grotere 
afstand en is het perron voor de HTV ruimer. Stadsregio, DRO en Zuidas hebben voorkeur 
voor deze configuratie. GVB ziet liever 4 zijperrons omdat alle trams dan aan alle haltes 

                                                
4
 Masterplan Zuidasdok, 31 mei 2013 
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kunnen halteren. Hier moet binnen Zuidasdok nog een afweging worden gemaakt tussen 
een grotere exploitatieve vrijheid en de voordelen voor van het ontwerp met een breder 
middenperron. 
 

3.3.3 Omvang bus en tramstation 

In de onderzochte scenario’s varieert het aantal bussen en trams van en naar station Zuid. 
Het baseline ontwerp past qua dimensionering, maar kent de volgende problemen: 

 de buffermogelijkheid is zeer beperkt: bufferen gebeurt op de vertrekhalte. 

 de bussen moeten een keerbeweging (180°-draai) maken over de trambaan: deze 
moet worden beveiligd maar blijft lastig 

 de bussen bufferen op de vertrekhaltes en staan altijd voor het station (vanuit de 
exploitatie en vanuit stedenbouwkundige hoek wordt dat niet wenselijk geacht) 

 
De ligging van de tramhaltes aan de oostzijde van de Minerva-as heeft als nadeel dat ook 
de eindigende trams van de HTV de Minerva-as moeten kruisen. Een verplaatsing naar de 
westzijde heeft als direct gevolg dat het busstation zoals gepland in het baseline-ontwerp 
verplaatst moet worden. Hiervoor is in het Masterplan een locatie in het Matthijs 
Vermeulenpad voorgesteld (zie par. 3.2.2). De OVT wordt hierdoor wel minder compact: 
overstap vergt de looproute via de passage net ten westen van de metroperrons. De 
loopafstand is dan circa 175 - 200 meter. Wanneer de Parnassuspassage niet wordt 
gerealiseerd is de loopafstand via de Minervapassage circa 350 - 400 meter, uitgaande van 
een ligging van de bus- en HTV-haltes zoals opgenomen in het Masterplan. Dit is qua 
overstapbewegingen wel de minst grote stroom (circa 1% van het aantal reizigers), maar er 
is geen sprake van een compacte overstap. De overstapafstand bus – metro wordt wel 
beduidend beter. De realisatie van de Parnassuspassage zorgt er ook voor dat de 
overstaprelatie tussen HTV/tramhaltes in het westelijk deel van de Schönberglaan en trein-
metro niet slechter wordt dan in het baseline-ontwerp als de HTV-halte en de 
keervoorziening ten westen van de Minerva-as worden aangelegd. 
In onderstaande grafiek is het aantal trams en bussen per uur aangegeven voor de 
onderzochte scenario’s. 
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Afbeelding 17 Aantal trams en bussen in drukste richting in het avondspitsuur 



OV Netwerkstudie Zuidas  25 

 
 
Dit resulteert in het minimum aantal halteplaatsen zoals aangegeven in onderstaande tabel: 
 

 Scenario 1  Scenario 2 

aankomsthaltes 2-3 2 

bufferplaatsen 7-8 4 

vertrekperrons 3 2 

Tabel 1  Omvang bus en tramstation per scenario 

 
Het baseline-ontwerp met 3 aankomsthaltes en 7 bufferplaatsen annex vertrekperrons 
voldoet in principe ook voor het hoge scenario. Voor de exploitatie is het echter gewenst 
dat vertrekperrons en bufferplaatsen gescheiden zijn, maar op korte afstand van elkaar 
liggen. Het is aan te raden het hoge scenario mogelijk te maken. Omdat het aantal bussen 
pas na realisatie van tramlijn 15 en de eventuele doortrek van de HTV naar Uithoorn 
afneemt is het verstandig op korte termijn (tot 2020) rekening te houden met meer bussen. 
 

 Omvang 
busstation  

aankomsthaltes 2-3 

bufferplaatsen 8 

vertrekperrons 2-3 

Tabel 2  Gewenste minimale omvang busstation 

 

3.3.4 Inpassing bus en tram 

De opgave bij het ontwerp van de OVT is om een balans te vinden tussen optimale 
verknoping van vervoerssystemen binnen de OVT en versterking van ruimtelijke kwaliteit in 
de stationsomgeving. 
De gehanteerde ontwerpuitgangspunten voor de OVT zijn als volgt: 

 Korte, veilige looproutes tussen de modaliteiten waarbij de prioriteit ligt bij het 
faciliteren van de dikste loopstromen; 

 Voldoende capaciteit voor voertuigen en voetgangersbewegingen; 

 Aangenaam en comfortabel voor reizigers: overkapping van tram- en busstation; 

 (Bij voorkeur) geen keerlussen van trams in het kerngebied van Zuidas; 

 Geen bufferende bussen voor de deur van het station, bussen halteren voor de 
entree van het station en bufferen in nabije omgeving; 

 Zo weinig mogelijk eindigende bussen in het kerngebied van Zuidas (i.v.m. kwaliteit 
openbare ruimte en lagere belasting kruispunten); 

 Eindigende trams vanuit Amstelveen (bij voorkeur) niet de Minerva-as laten kruisen; 

 Bussen mogen de Minerva-as niet gelijkvloers kruisen; 

 De benodigde infrastructuur voor bus en tram wordt zodanig ingepast, dat de 
barriérewerking tussen Oud-Zuid en Buitenveldert vermindert. 

 

3.3.5 Regelbaarheid kruisingen 

3.3.5.1 Scenario 1 

In scenario 1 is uitgegaan van een tram en busstation als in het baseline ontwerp. De 
kruisingen zijn regelbaar wanneer enkele profielaanpassingen worden gedaan: 

 Kr621: Parnassusweg – A. Schönberglaan Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Parnassusweg. Variant met bus 199 en 310 via 



OV Netwerkstudie Zuidas  26 

A. Schönberglaan zorgt voor hogere cyclustijd en wachttijden, maar kan worden 
geregeld. 

 Kr622: Parnassusweg – M. Vermeulenpad Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Parnassusweg en geen kruisend autoverkeer 
door middenberm. 

 Kr620: Beethovenstraat – A. Schönberglaan Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Beethovenstraat. 

3.3.5.2 Scenario 2 

In scenario 2 is uitgegaan van een tram- en busstation zoals weergegeven in het 
Masterplan. Ook dan moeten enkele aanpssingen worden gedaan om te zorgen dat de 
kruisingen regelbaar zijn conform de uitgangspunten die DRO voor regelbaarheid hanteert: 

 Kr621: Parnassusweg – A. Schönberglaan: Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Parnassusweg. 

 Kr622: Parnassusweg – M. Vermeulenpad: Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Parnassusweg en geen kruisend autoverkeer 
door middenberm. 

3.3.5.3 Invloed van locatie van het busstation op de regelbaarheid 

De locatie van het busstation is van invloed op de verkeersafwikkeling op de 
Parnassusweg. Zowel het kruispunt Parnassusweg - M. Vermeulenpad als het kruispunt 
Parnassusweg – A. Schönberglaan kan in beide scenario’s worden geregeld (met de 
voorgestelde profielwijzigingen). Een busstation in het M. Vermeulenpad zorgt voor een 
betere verkeersafwikkeling op bovenstaande kruispunten. De cyclustijden zijn lager, 
waardoor wachttijden voor zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer en langzaam 
verkeer korter zijn. Daarnaast kan het autoverkeer in noordelijke richting op de 
Parnassusweg profiteren van rechtdoor gaande bussen. 
 

3.3.6 Infrastructuur en investeringen 

Voor de vormgeving van het tramstation is in het kader van het Masterplan en Ombouw 
Amstelveenlijn gezocht naar een ontwerp waarbij eindigende trams vanuit Amstelveen de 
Minerva-as niet hoeven te kruisen. Meest optimaal is hierbij een halteconfiguratie waarbij, 
met als in de baseline, de haltes dicht tegen de transfertunnel aan liggen. Dit vereist de 
aanleg van een transfertunnel aan de westkant van de metroperrons. In onderstaande 
afbeelding is deze configuratie weergegeven. Voor trams die richting Amstelveen rijden is 
nog opstelruimte aanwezig tussen Minerva-as en Parnassusweg. Er is een keerspoor voor 
trams met een maximale lengte van 60 m voorzien. 
 

 
 

 
 

Afbeelding 18 Tramstation, HTV en keerspoor westelijk van Minerva-as 
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Binnen het project Zuidasdok zijn de benodigde investeringen voor realisatie van het bus- 
en tramstation opgenomen. Overigens is een deel van de kosten voor het bus- en 
tramstation opgenomen in de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze 
kosten zijn hier niet opgenomen, maar zijn wel onderdeel van de subsidie van  € 130 mln. 
van de Stadsregio voor realisatie van Zuidasdok. 
 

Maatregel kostenraming 
(*mln, ex 
BTW) 

opmerkingen 

OV baan buitenveldertselaan € 1,20  Kostennota Zuidasdok, Bijlage 
D4, versie 20120418 

aanleg tramsporen in 
beethovenstraat tussen 
strawinskylaan en schönberglaan 

€ 1,40  Kostennota Zuidasdok, Bijlage 
D4, versie 20120418 

Realisatie tramsporen en 
tramstation in Schönberglaan 

€ 11,50  enkele tailtrack, incl halte, en 3 
mln. voor hoogwaardige kap (in 
project Amstelveenlijn) 

Aanpassen halte Buitenveldert 
(verlagen) 

€ 0,50  Kostennota Zuidasdok, Bijlage 
D4, versie 20120418 

busstation € 2,00  Kostenraming Zuidasdok, 
baseline, incl € 0,5 mln voor 
overkapping 

Verbeteren overstap Strawinskylaan 
en aanleg keerspoor tbv tijdelijk 
vervoer Amstelveenlijn 
 

€ 1,80 Kostenraming compacte overstap 
station Zuid tbv tijdelijk vervoer 
Amstelveenlijn 

Parnassuspassage PM Afhankelijk van de uitvoering 
bedragen meerkosten € 15 – 50 
mln. 

Totaal bus en tramstation, inclusief 
aanpak overstap Strawinskylaan tbv 
fasering 

€ 18,40   

 

3.3.7 Fasering tram en busstation 

In de hernieuwde planning voor Zuidasdok is de oplevering van het bus- en tramstation in 
de Schönberglaan eind 2020 gepland. Bij een keuze voor een locatie van het busstation in 
het Matthijs Vermeulenpad zal het busstation pas na 2025 gereed kunnen zijn. Dit komt 
doordat de noordelijke A10 tunnel ruim 4 jaar later gereed is als de zuidelijke A10-tunnel. 
Tot die tijd zal het OV gebruik moeten maken van de voorzieningen in de Strawinskylaan. 
  
Een aspect dat nog speelt is tijdelijk (bus)vervoer tijdens ombouw van de Amstelveenlijn. 
Hiervoor zijn een extra vertrekhalte nodig en twee bufferplaatsen voor gelede bussen. 
Bij het uitvoeren van een versnellingsvariant voor Zuidasdok waarin het omklappen van de 
metrostations eerder wordt uitgevoerd moet tijdelijk vervoer voor Amstelveen worden 
geregeld. Hiervoor is een keerspoor voor de tram nodig op de Strawsinkylaan zodat tussen 
Zuid en Amstelveen een hogere frequentie kan worden gereden dan op het traject naar de 
binnenstad. Ook zijn hier een extra vertrekhalte en twee bufferplaatsen voor gelede bussen 
nodig. Deze kunnen worden aangelegd op de locatie zoals in het Masterplan voorzien.  
Daarmee zijn de bufferplaatsen in elk geval toekomstvast indien de verplaatsing van het 
busstation conform het Masterplan besloten wordt. 
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In de tijdelijke situatie zijn meer bushaltes nodig dan in het eindbeeld. 2 aankomsthaltes, 8 
bufferplaatsen en 2-3 vertrekperrons voldoen. Deze kunnen op de Strawinskylaan worden 
gerealiseerd. Het is wenselijk hierbij te anticiperen op het eindbeeld. 
 

3.3.7.1 Verbeteren overstapkwaliteit tussen station Zuid en Strawinskylaan 

Het is wenselijk de overstapkwaliteit tussen station Zuid en Strawinskylaan te verbeteren 
zodat een herkenbare knooppunten voor de (bezoekende) klant ontstaat. Dit is een van de  
doelen van Plan22. Tegelijk kan op het Zuidplein naar een locatie worden gezocht voor de 
stationsvoorzieningen die nu in de Minerva-as aanwezig zijn, maar voor de verbouwing van 
het station moeten worden uitgeplaatst. Er is onder het viaduct Strawinskylaan ook ruimte 
voor extra fietsen. De halte Strawinskylaan wordt zo, meer dan nu het geval is, een 
volwaardige halte die kan functioneren totdat de tramhalte in de Schönberglaan klaar is 
(eind 2020) en het busstation in de Schönberglaan of op het Matthijs Vermeulenpad.  

 
Afbeelding 19 Impressie van herkenbare knoop voor tram en bus in de Strawinskylaan 

 
Op deze wijze kan al een hoogwaardige uitstraling worden gecreëerd die past bij de Zuidas 
en aansluit bij “kwaliteit in elke fase” en een van de doelen van Plan22. In bovenstaande 
afbeelding is weergegeven hoe dit met relatief eenvoudige middelen kan worden 
vormgegeven.  

3.3.8 Afweging tussen bus/tram als in Baseline of Masterplan 

3.3.8.1 Voor en nadelen van Baseline en Masterplan-ontwerp 

Op basis van een aantal kenmerken wordt onderstaand een afweging gemaakt tussen het 
Baseline-ontwerp en het Masterplan-ontwerp: 
 

Baseline-ontwerp 
 
voordelen 

 Korte looproute vanaf HTV, tramhaltes en uitstaphaltes bus; 

 Busstation in Schönberglaan kan eind 2020 klaar zijn; 
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 Bussen staan in het zicht van de reiziger 
 

nadelen 

 Bufferende bussen houden halteplaats voor het station bezet (hierdoor alleen korte 
buffertijd mogelijk en voldoet niet aan ontwerpuitgangspunt); 

 Bufferende bussen op de Schönberglaan hebben grote impact op verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimte; 

 Zware belasting kruispunt Buitenveldertselaan-Schönberglaan: alle bussen én trams 
rijden via dezelfde kruising; 

 Menging van bus en tramverkeer beperkt mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteit; 

 Bussen moeten 4 tramsporen kruisen; 

 Eindigende HTV rijdt over Minerva-as heen; 

 4 tramsporen in Minerva-as; 
 

Masterplan 
 
voordelen 

 Aparte bufferlocatie voor bussen; 

 Bufferende bussen hebben geen impact op verblijfskwaliteit van de openbare 
ruimte; 

 Kruisingen minder zwaar belast doordat verkeer verdeeld is over 2 kruispunten; 

 Geen menging van bus en tramverkeer maakt betere ruimtelijke kwaliteit mogelijk; 

 Bussen kruisen geen tramsporen; 

 Eindigende HTV kruist Minerva-as niet; 

 2 tramsporen over Minerva-as; 

 Mogelijkheid bufferlocaties op de Strawinskylaan al toekomstvast aan te leggen voor 
korte termijn. 
 

nadelen 

 Bus en tram liggen ver uit elkaar 

 Busstation op Mattijs Vermeulenpad kan pas klaar zijn als noordelijke A10-tunnel 
gereed is (2025?); 

 Korte looproute vanaf tram en bushaltes naar metro en trein vereist realisatie 
Parnassuspassage 

 
Belangrijk voor de afweging is het feit dat het Masterplan uit gaat van een extra passage 
aan de westzijde van de metroperrons. Deze zorgt er voor dat de loopafstand tussen de 
trein- en metroperrons enerzijds en bus en tramstation anderzijds niet langer wordt dan in 
het baseline-ontwerp. Hiervoor is echter nog geen financiering gevonden. Als deze tunnel 
niet wordt gerealiseerd neemt de loopafstand van de HTV-haltes naar trein en metro fors 
toe doordat de tramhaltes ver van de Minerva-as liggen. Ook moeten overstappers tussen 
bus en tram dan ver omlopen via de Parnassusweg of Minerva-as. Hoewel het relatief 
gezien de kleinste stroom overstappers is, past dit niet bij een compacte terminal. De 
passage kan ook pas nadat de A10-tunnel in gebruik is genomen worden geopend. 
 

3.3.8.2 Faseringsaspecten in de afweging 

Een ander belangrijk aspect bij de afweging is het effect op de fasering. Zolang het dak van 
de A10-tunnel aan de Noordzijde niet gereed is moeten de bussen in de Strawinskylaan 
blijven halteren. De overstap is hierdoor langer minder compact. Zeker wanneer het 
tramstation volgens planning eind 2020 gereed is en de bussen nog 4 jaar in de 
Strawinskylaan halteren is de overstap bus-tram ronduit slecht wanneer de tram in de 
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Schönberglaan rijdt en de bus nog in de Strawinskylaan. Een oplossingsrichting hiervoor 
kan een (tijdelijke) bushalte op de Parnassusweg zijn nabij de omgeklapte metroperrons 
waardoor de loopafstand tussen bus en tram wordt beperkt. Het is bovendien nodig de 
capaciteit voor de bus in de Strawinskylaan (halte en/of bufferplaatsen) te vergroten omdat 
deze zeker tot 2025 in gebruik blijft. Daarbij is het tevens zeer wenselijk ook de kwaliteit 
van de overstap naar station Zuid te verbeteren (zie par. 3.3.7.1).  
Wanneer de Amstelveenboog buiten bedrijf gaat is op de Strawinsylaan een keerspoor 
nodig en is een langere tramhalte nodig.  
 
Wanneer de tramhaltes in de Schönberglaan dicht tegen de Minerva-as liggen zullen 
overstappers de looproute via de Minerva-as nemen. De huidige smalle voetgangerstunnel 
dient dan eerst verbreed te worden voordat de tramlijnen via de Schönberglaan gaan rijden.  
 
Wanneer gekozen wordt om de tramhaltes en het keerspoor westelijk van de Minerva-as te 
leggen (Masterplan) moet de Parnassuspasage gereed zijn voordat de tramlijnen via de 
Schönberglaan gaan rijden zodat de loopafstand tussen tram,HTV en metro en trein vanaf 
de start kort is.  
 

3.3.9 Conclusie en advies 

Op basis van de afweging van de beide configuraties kan worden geconcludeerd dat een  
configuratie zoals beschreven in het Masterplan een aanzienlijke verbetering oplevert m.b.t. 
functionaliteit en kwaliteit van de OVT: 

 Meer mogelijkheden voor bufferen van bussen; 

 Geen oversteek van bussen over trambaan nabij de Minerva-as nodig; 

 Minder tramsporen over Minerva-as; 

 Minder overstekende trams over de Minerva-as; 

 Kortere loopafstand tussen bushaltes en metro; 

 Betere ruimtelijke kwaliteit in Schönberglaan mogelijk. 
 
Het advies is in te stemmen met het voorkeursalternatief ‘Masterplan’ voor de situering van 
het bus- en tramstation Zuid onder voorwaarde dat de extra transferpassage onder de trein 
en metroperrons wordt aangelegd. Een passage aan de westkant van de metroperrons 
zorgt voor een korte loopafstand tussen de HTV/tramhalte en metro/trein.  
 
Voor de Stadsregio en GVB is deze passage een randvoorwaarde bij een keuze voor de 
configuratie zoals beschreven in het Masterplan. Amsterdam (DRO en Zuidas) vindt dat de 
voordelen, ook zonder extra passage, een keuze voor de configuratie conform het 
Masterplan rechtvaardigen, maar zijn bereid te zoeken naar optimalisatie van de ligging van 
bus- en tramhaltes wanneer blijkt dat de Parnassuspassage niet haalbaar blijkt.  
 
Het advies is voor de korte termijn in te zetten op kwaliteitsverbetering van de haltesituatie 
op de Strawinskylaan zodat deze uiterlijk gereed is bij de indienststelling van de NZ-lijn. Als 
richtbeeld dient hierbij de artist-impression van afbeelding 19. De uiteindelijke uitvoering 
hangt af van het al dan niet versneld buiten dienst nemen van de Amstelveenboog. Indien 
daartoe door Zuidasdok besloten wordt moet ook vervangend vervoer van en naar 
Amstelveen hier gefaciliteerd worden. 
 
 



OV Netwerkstudie Zuidas  31 

 

4 Het tramnet van en naar Zuid 

4.1 Vervoerwaarde van het onderzochte netwerk 

In onderstaande paragrafen worden de belangrijkste resultaten weergegeven. In 
onderstaand kaartbeeld is het aantal reizigers op het drukste punt per traject weergegeven 
voor de onderzochte tramverbindingen. Het aantal reizigers in de ochtendspits is circa 20% 
hoger dan in de avondspits en heen en terug zijn dan andersom.  
 
 

 
 
Afbeelding 20 Vervoerwaarde tramverbindingen van en naar Zuid (2 u avondspits) 

 
Op basis van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 De onderzochte nieuwe tramcorridor via de Parnassusweg kent veel reizigers. De 
verbindingen naar Sloterdijk en Osdorp samen hebben tot het Surinameplein ruim 
voldoende reizigers voor tramexploitatie. 

 De tramverbinding van Zuid naar Osdorp scoort van alle onderzochte mogelijke 
tramverbindingen het hoogst in vervoerwaarde. 

 Het draagvlak voor tramlijn 16/24 vermindert ten opzichte van nu: door de opening 
van de NZ-lijn halveert de bezetting. Lijn 16 scoort qua bezetting bijna 50% hoger 
dan lijn 24 die via een ontsluitende route boven het NZ-lijn tracé rijdt. Het is 
overigens voor het model wel lastig de interactie tussen NZ-lijn en tram op dit tracé 
te berekenen. 
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 De tramlijnen naar het Gelderlandplein/Van Nijenrodeweg hebben samen circa 400 
reizigers per richting in de 2 u. avondspits. Dat is circa tweemaal zoveel als in de 
eerder uitgevoerde quick scan Gelderlandplein, waarbij wel bedacht moet worden 
dat in het rekenscenario is uitgegaan van 3 tramlijnen., terwijl in de quick scan 
slechts uitgegaan is van één tramlijn. De verwachting is dat circa 3000 -3500 
reizigers van en naar Buitenveldert Oost gebruik zullen maken van een traject naar 
de Van Nijenrodeweg, uitgaande van maximaal 2 tramlijnen. 

 De tramroute van Zuid naar Amstel kent met 210 respectievelijk 300 reizigers in de 
avondspits te weinig draagvlak voor tramexploitatie. Een tramverbinding is hier, in 
combinatie met een rechtstreekse metro, niet mogelijk. 

 
In onderstaande paragrafen wordt per corridor een meer gedetailleerd overzicht gegeven. 

4.2 Tramroute Parnassusweg – Stadionweg  

4.2.1 Vervoerwaarde 

Op deze route zijn 3 tramverbindingen tegelijkertijd doorgerekend, namelijk naar Sloterdijk, 
Osdorp en richting Centrum (via Ceintuurbaan). Het traject richting centrum loopt vanaf de 
Schönberglaan tot de Stadionweg gelijk met de beide andere lijnen. Deze route bedient 
daarmee een wezenlijk andere vervoermarkt, namelijk die van Buitenveldert Oost en 
Stadionweg naar de binnenstad (omgeving Ceintuurbaan-Damrak). Een overstap op de 
NZ-lijn is op een aantal relaties sneller. 
 

 
Afbeelding 21 Aantal reizigers per traject Zuid – Parnassusweg – Osdorp/Sloterdijk (2 u 
avondspits) 

 
De beide tramverbindingen in de richting van Osdorp en Sloterdijk lopen tot het 
Surinameplein via dezelfde route. Het traject van station Zuid tot het Surinameplein is met 
circa 1800 reizigers richting Surinameplein en 1180 richting Zuid (2 u avondspits) beslist 
druk genoeg voor tramexploitatie. Overigens zijn niet alle tramreizigers nieuwe reizigers: 
een klein deel komt uit de Ringlijn die hierdoor 2% (570) minder reizigers heeft. Het aantal 
tramreizigers is met circa 2700 (2 ri-avondspits) ruim vijfmaal hoger. De verbinding naar 
Osdorp is met circa 1700 reizigers vanaf Lelylaan richting Osdorp ruim drie keer drukker 
dan de verbinding vanaf het Surinameplein richting Sloterdijk die 530 reizigers telt op het 
drukste punt tussen Surinameplein en Sloterdijk. Punt van aandacht is overigens wel wat 
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met het deel van lijn 17 richting centrum gebeurt. In deze studie is hieraan verder geen 
aandacht besteed. 
 

4.2.2 Infrastructuur en kosten 

Deze route is onderzocht als onderdeel van de inpassingstudie voor de tramlijn naar de van 
Nijenrodeweg/Gelderlandplein. Om een route vanaf de Parnassusweg richting Sloterdijk 
en/of Osdorp mogelijk te maken moet een verbindingsboog worden aangelegd voor de 
tram. Deze is inpasbaar. 
 
Voor realisatie van deze tramlijn(-en) is binnen de Zuidas de infrastructuur nodig zoals 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Maatregel kostenraming 
(*mln, ex 
BTW) 

opmerkingen 

Trambaan Parnassusweg tussen 
Strawinskylaan en Stadionweg, 
met boog ri Stadionweg oost 

€ 14,60  Raming IBA 70.283, dd 11-10-
12 

Extra reservering voor uitplaatsen 
parkeerplaatsen 

€ 3,00  Inschatting Stadsregio 

Verbindingsboog tussen 
Parnassusweg en westelijk deel 
stadionweg 

€ 1,00  Inschatting Stadsregio 

Totaal tramlijn Parnassusweg € 18,60   

 
In deze kosten is nog geen rekening gehouden met een keerlus bij de Zuidas of met kosten 
op het traject tussen Surinameplein en Sloterdijk en/of Osdorp. In Plan22 zijn in de 
investeringsagenda hiervoor bedragen opgenomen. 

4.2.3 Regelbaarheid kruisingen 

De kruisingen in het Zuidasdok gebied zijn onderzocht: deze zijn regelbaar. Zie hiervoor 
paragraaf 3.3.5. Niet onderzocht is het effect op de verkeerslichtenregeling 
Parnassusweg/Stadionweg, maar gezien de belasting van dit kruispunt wordt verwacht dat 
dit geen probleem oplevert. 

4.2.4 Fasering 

Deze lijn kan onafhankelijk van Zuidasdok worden gerealiseerd wanneer in eerste instantie 
voor een route via de Strawinskylaan gekozen wordt. Wel moet dan nog een 
keervoorziening worden gerealiseerd. 

4.2.5 Conclusie en advies 

Een trambaan op de Parnassusweg tussen station Zuid en Stadionweg maakt verschillende 
lijnvoeringen voor de tram mogelijk en is belangrijk om de bereikbaarheid van station Zuid 
en Zuidas te vergroten. De route is ook onderdeel van Plan22. De route kent van alle 
onderzochte verbindingen bovendien het hoogste vervoerpotentieel. Aantrekkelijk openbaar 
vervoer kenmerkt zich door snelheid, betrouwbaarheid en een hoge frequentie. Dit betekent 
minimaal een 71⁄2-minutendienst in de spits, en een 10-minutendienst in de daluren. Bij het 
toepassen van tramtechniek zal door de grotere capaciteit per voertuig de frequentie lager 
zijn dan bij busexploitatie. Het advies is om gezamenlijk met GVB een globale business 
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case te maken waarmee de gewenste lijnvoering, waarbij ook het effect van een 
keermogelijkheid bij de van Nijenrodeweg wordt meegenomen. Verder worden de mogelijke 
dienstregeling en het effect op de exploitatie (kosten en opbrengsten) bepaald. Hierbij 
kunnen desgewenst ook andere opties dan de doorgerekende verbinding naar Osdorp of 
Sloterdijk worden meegenomen. Mogelijkheden die zijn genoemd betreffen een route naar 
Geuzenveld of richting Kinkerstraat en Haarlemmerhouttuinen. Na afronding van deze 
globale businesscase kan het ontwerp voor de OV-baan Parnassusweg verder worden 
uitgewerkt en in de inspraak worden gebracht. Aandachtspunt hierbij is, naast een goede 
OV-doorstroming een goede inpassing met aandacht voor parkeren en groen. 
 

4.3 Tramroute naar RAI 

4.3.1 Vervoerwaarde 

Deze route is doorgerekend in de vorm van een lijn vanaf Sloterdijk die via Zuid naar 
station Amstel rijdt.  
De hoogste bezetting ligt rond de 300 reizigers per richting in de 2u avondspits. Bij 6 trams 
per uur zijn dat richting Zuid19 en richting RAI 25 reizigers per tram, bij 8 trams per uur zijn 
dat richting Zuid 13 en richting RAI 18 per tram. 
Voor exploitatie van een tramlijn zijn dit zeer lage waardes. De conclusie kan zijn dat er 
naast een directe metroverbinding tussen Zuid en Amstel (zoals in de vastgestelde 
voorkeurvariant voor de ombouw Amstelveenlijn, HTV5) onvoldoende vervoerwaarde is 
voor een tramverbinding tussen Zuid en Amstel.  
 

 
Afbeelding 22 Bezetting per tram tussen Zuid en Amstel 

 
In de eerder doorgerekende varianten zonder een directe metroverbinding tussen Zuid en 
Amstel (HTV1 variant) was wel sprake van een voldoende vervoerwaarde voor een 
tramverbinding, al was ook dan de vervoerwaarde niet zeer groot (circa 800 – 1000 per 
richting, 2 u avondspits, ofwel circa 65 – 85 per tram, uitgaande van een 10-minuten 
interval.  
 

4.3.2 Infrastructuur en kosten 

Om deze tramlijn te realiseren is een nieuwe tramroute nodig tussen Schönberglaan en 
Europaboulevard.   
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Op de gewenste route is in het kader van Ombouw Amstelveenlijn gestudeerd. Een 
inpassing langs de De Boelelaan had vervoerkundig de voorkeur, maar in de studie is 
geconcludeerd dat deze ruimtelijk niet inpasbaar was, rekening houdend met 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarom is voorgesteld uit te gaan van een route 
door de verlengde Mahlerlaan. De voorkeur gaat uit naar een trambaan in middenligging op 
de Beethovenstraat en via de verlengde Mahlerlaan naar RAI. Hiervoor moet dan de 
keerlus van lijn 4 hier verdwijnen. Voor lijn 4 dient dan een andere keergelegenheid te 
worden aangelegd of de route van lijn 4 moet worden aangepast naar een bestaande 
keergelegenheid. In de kosten is hiermee nog geen rekening gehouden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
Afbeelding 23 Voorbeeld inpassing tramroute in verlengde Mahlerlaan 

 
 

Maatregel kostenramin
g (*mln, ex 
BTW) 

opmerkingen 

tramsporen tussen 
Schönberglaan en verlengde 
Mahlerlaan 

€ 1,00  schatting obv kentallen 

Tram via verlengde mahlerlaan 
tussen schonberglaan en RAI 

€ 18,00  Inschatting Stadsregio, lengte 
900 m, kosten per km € 20 mln 

Totaal tramlijn RAI € 19,00   

 

4.3.3 Regelbaarheid kruisingen 

In de kruispuntanalyse zijn voor scenario 1 en 2 de volgende conclusies getrokken: 

 Kr620: Beethovenstraat – A. Schönberglaan Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Beethovenstraat. 

 Kr691: Beethovenstraat – Verlengde G. Mahlerlaan Regelbaar na aanpassingen; 
twee rechtdoorvakken vanaf Beethovenstraat zuidzijde i.p.v. 1 rechtdoor en 1 
rechtsaf. 
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4.3.4 Fasering 

De tramlijn tussen Zuid en RAI is stedenbouwkundig niet goed inpasbaar op De Boelelaan. 
Daarmee is de aanleg in de verlengde Mahlerlaan afhankelijk van de ruimtelijke 
ontwikkelingen in dit gebied. De aanleg zal naar verwachting niet voor 2025 aan de orde 
zijn. 

4.3.5 Conclusie en advies 

Deze tramverbinding kan mogelijk zinvol zijn wanneer er geen rechtstreekse 
metroverbinding Zuid- Amstel wordt geboden. In de huidige concessie en in de 
voorkeurvariant van Amstelveenlijn is deze verbinding echter wel voorzien. Ook GVB ziet 
door de aanwezigheid van diverse metroverbindingen weinig draagvlak voor deze lijn. 
Mede gezien de afhankelijkheid van de ruimtelijke ontwikkelingen is een aanleg voorlopig 
niet aan de orde. Omdat inzichten in de lijnvoering van de metro in de toekomst kunnen 
wijzigen is het zinvol wel een ruimtelijke reservering voor een tramverbinding in de 
verlengde Mahlerlaan te behouden. 
GVB geeft daarvoor overigens de voorkeur aan een meer zuidelijk gelegen tracé. Dat is 
echter in een eerdere inpassingsstudie voor Ombouw Amstelveenlijn afgevallen vanwege 
inpassingsproblemen op de Boelelaan en A.J. Ernststraat.  
 

4.4 Tramverbinding naar Gelderlandplein / Van Nijenrodeweg 

4.4.1 Vervoerwaarde 

Deze verbinding is niet opgenomen in het Plusnet van Plan22, maar wel opgenomen als 
mogelijke verbinding in het comfortnet. Hierbij is het van belang dat GVB deze verbinding 
als wenselijk ziet, deze wil exploiteren en er voor de Stadsregio een positieve MKBA is. 
Andere mogelijkheid is dat geconstateerd wordt dat de verbinding nodig is om voor  een 
Plusnetnetlijn richting Osdorp en/of Sloterdijk een keervoorziening te realiseren omdat die 
elders niet (tijdig) inpasbaar is. Voor de tramverbinding naar de Van Nijenrodeweg zijn 3 
verschillende lijnen onderzocht. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande grafiek.  
 

 
Afbeelding 24 Bezetting per tramlijn tussen Zuid en Gelderlandplein / van Nijenrodeweg 
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Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Het totaal aantal reizigers in de avondspits van en naar de Van Nijenrodeweg 
bedraagt circa 400 per richting. Per etmaal gaat het dan om circa 2000-2400 
reizigers per richting, iets hoger dan de 1500 tot 1800 die in de quick scan5 was 
berekend. Per tram ligt de bezetting dan tussen 25 en 35 per rit, uitgaande van een 
realistische frequentie van 6-8 trams per uur. Bij 12 trams per uur zakt de bezetting 
naar circa 15 reizigers per tram. Als we in beschouwing nemen dat de lijn slechts 2 
haltes heeft is een aantal reizigers tussen 25 en 35 per tram niet slecht. Normaal 
gesproken zou voor deze aantallen reizigers echter geen tramlijn worden 
aangelegd.  

 Wanneer er slechts 1 of 2 tramlijnen naar de Van Nijenrodeweg rijden zal het aantal 
reizigers lager worden doordat de frequentie en het aantal rechtstreeks bereikbare 
bestemmingen geringer is. De verwachting is dat tussen 3000 en 3600 reizigers van 
en naar Buitenveldert Oost zullen profiteren van een keerlus bij de Van 
Nijenrodeweg. Daarmee ligt het aantal reiziges vrijwel op het niveau dat ook in de 
quick scan was berekend. 

 Een verbinding via VU en Amstelveenseweg (lijn 16) scoort qua reizigers circa de 
helft lager dan een meer rechtstreekse verbinding naar de binnenstad (lijn 24) of 
richting Surinameplein/Lelylaan/Osdorp (lijn 17). De omweg via de VU is voor veel 
reizigers niet aantrekkelijk. Overigens rijden er ook veel bussen langs VU-
ziekenhuis en VU via de De Boelelaan naar station Zuid. Dit maakt doortrek van lijn 
16/24 vanaf de tijdelijke keerlus nabij de VU de minst aantrekkelijke optie. 
Overigens betekent dit ook dat een keervoorziening bij de Van Nijenrodeweg voor 
lijn 16/24 als alternatief voor de huidige keerlus nabij de VU geen aantrekkelijke 
optie is. Wanneer die keerlus moet verdwijnen dient een ander alternatief te worden 
gevonden. Dit aspect is in de paragraaf keervoorzieningen nader uitgewerkt. 

 

 
Afbeelding 25 Bezetting tram naar Gelderlandplein / Van Nijenrodeweg 

 

                                                
5
 Quick scan tram Gelderlandplein, april 2012 
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4.4.2 Infrastructuur en kosten 

Voor deze route is een inpassingsstudie gedaan door DRO waarbij een voorkeur is 
uitgesproken voor een keerlus rondom de gemeentewerf. Dit ontwerp kan, indien de 
vervoerwaarde voldoende wordt geacht, in de inspraak worden gebracht. 
 
De kosten van een tram naar de van Nijenrodeweg worden geschat op circa € 23,6 mln. 
 

Maatregel

kostenraming	

(*mln,	ex	

BTW) opmerkingen

tramsporen	tussen	Schönberglaan	en	

verlengde	Mahlerlaan

Tram	Gelderlandplein	inclusief	keerlus

€	1,00	

€	22,60	

schatting	obv	kentallen

Raming	IBA	70.283,	dd	11-10-12

Totaal	tram	van	Nijenrodeweg €	23,60	  
 
 

4.4.3 Regelbaarheid kruisingen 

In de kruispuntanalyse zijn de volgende conclusies getrokken: 

 Kr620: Beethovenstraat – A. Schönberglaan Regelbaar na profielaanpassing; twee 
rechtdoorvakken aan beide zijden Beethovenstraat. 

 Kr691: Beethovenstraat – Verlengde G. Mahlerlaan Regelbaar na aanpassingen; 
twee rechtdoorvakken vanaf Beethovenstraat zuidzijde i.p.v. 1 rechtdoor en 1 
rechtsaf. 

 Kr686: Beethovenstraat – De Boelelaan Regelbaar na aanpassingen; twee 
rechtdoorvakken in De Boelelaan oostzijde. 

4.4.4 Fasering 

Aanleg van een tram naar de van Nijenrodeweg hoeft niet afhankelijk te zijn van de 
realisatie van Zuidasdok. Een tijdelijke route via de Strawinskylaan behoort ook tot de 
mogelijkheden. Punt van aandacht is afstemming van werkzaamheden met reconstructie 
van de kruising De Boelelaan – Van Leijenberglaan en werkzaamheden aan de 
onderdoorgang A10 in de Beethovenstraat. 

4.4.5 Conclusie en advies 

Op dit moment ontbreekt een goede openbaar vervoer verbinding tussen het zuidoostelijk 
deel van Buitenveldert en station Zuid.  
Op basis van de bezetting kan worden geconcludeerd dat de verbinding niet direct 
tramwaardig is, maar een keerlus bij de van Nijenrodeweg is een goed alternatief voor een 
keerlus nabij station Zuid wanneer deze niet of niet tijdig te realiseren valt. GVB dient dan 
wel een bedieningsgarantie af te geven wanneer deze infrastructuur wordt aangelegd. GVB 
wil hier in de toekomst wel in voorzien indien de businesscase voor het tramspoor op de 
Parnassusweg positief is. Dit traject zal nooit het drukste deel van de lijn zijn, maar GVB 
verwacht dat er wel genoeg vervoer is voor doortrekking. Het vervallen van de halte 
A.J.Ernststraat aan de Beneluxbaan in het kader van Ombouw Amstelveenlijn zal een 
positief effect hebben. Het advies is om in de businesscase voor een of meer tramlijnen via 
de Parnassusweg ook de locatie van het eindpunt bij station Zuid mee te nemen en daarna 
een besluit te nemen over het al dan niet realiseren van dit traject. 
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4.5 Bus en tram tussen Amstelveenseweg, De Boelelaan en station Zuid 

4.5.1 Vervoerwaarde 

Op dit traject rijden in scenario 1 naast tramlijn 16 ook veel buslijnen naar Zuid. Het aantal 
tramreizigers is met 90-110 reizigers (2 u avondspits) per richting zeer gering.  
De bezetting van de streeklijnen die via De Boelelaan rijden varieert per scenario. 
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Afbeelding 26 Bezetting buslijnen tussen VU-Mc en Amstelveenseweg 

 
Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Bij het aantakken van alle bussen vanaf de Amstelveenseweg neemt het aantal 
busreizigers met 12% af (naar circa 1650) doordat er minder directe, doorgaande 
verbindingen worden geboden. Circa de helft van deze reizigers reist voortaan met 
de HTV. Het feitelijke reizigersverlies is daardoor beperkt tot circa 6%. 

 Doortrek van de NZ-lijn naar Amstelveenseweg, in combinatie met handhaving van 
een deel van de bussen naar de binnenstad, zorgt in scenario 2 voor een toename 
van het aantal busreizigers op de corridor Amstelveenseweg met 6%. Dit is een 
gevolg van de snelle overstap op de NZ-lijn en het handhaven van directe 
verbindingen richting Museumplein/Leidseplein. 

 

4.5.2 Infrastructuur en kosten 

Het aantakken van de buslijnen bij station Zuid vergt een congestievrije, snelle route en een 
compacte overstap op station Zuid. Op de Amstelveenseweg, De Boelelaan en 
Buitenveldertselaan is daarvoor een (H)OV baan nodig. Tevens is een functioneel 
gelijkwaardige of betere op- en afrit naar de A10 nodig.  
 
Dubbele of enkele busbaan parallel aan de A10 
In de studie zijn door DRO ook oplossingen onderzocht om door middel van een busbaan 
dicht tegen de A10 aan een snellere route naar station Zuid te verwezenlijken. Deze route 
is ruimtelijk maar net inpasbaar: er is 11 m beschikbaar tussen kantoren en de rand van de 
A10. Hiervan is bij een dubbele busbaan 7 m nodig. Bovendien is er een grote opgave voor 
waterberging in het gebied: in het Masterplan Zuidasdok is deze langs de A10 gesitueerd. 
Deze maakt ook del uit van de landschappelijke inpassing. Indien hier een busbaan 
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gesitueerd wordt moet een alternatief voor de waterberging worden gevonden. De bussen 
steken bij de kruising A10-Amstelveenseweg gelijkvloers de Amstelveenseweg over6.  
 

Afbeelding 27 Uitsnede uit schetsontwerp voor dubbele busbaan langs A10 

 
In de kruispuntanalyses is door DRO onderzocht wat dit betekent voor de verkeersregeling 
en of dit kan. Een gelijkvloerse kruising voor de bussen in oost-west richting heeft veel 
impact op de regeling en is volgens de analyse van DRO niet regelbaar binnen de 
randvoorwaarden. Bezwaar van een route dicht langs de A10 is ook dat de haltes VU en 
VU-ziekenhuis niet meer worden aangedaan. Van de passagiers op de lijnen 176 en 310 
stapt 60-65% uit bij een deze beide haltes. Vervangende haltelocaties zijn slecht inpasbaar 
en liggen op grotere loopafstand op een niet erg sociaal veilige locatie. Hoewel deze route 
het kruispunt Boelelaan-Buitenveldertselaan ontlast en sneller is, is het daarmee voor 
reizigers geen goed alternatief voor een HOV-busroute via de De Boelelaan. 
 
De kosten hiervan zijn in onderstaande tabel weergegeven. Omdat verlengen van tramlijn 
16/24 naar station Zuid vanaf de keerlus bij de VU vervoerkundig niet zinvol is, is in de 
investeringen niet het bedrag opgenomen dat door IBA is geraamd voor een 
verbindingsboog tussen De Boelelaan en Parnasssusweg (€ 4,7 mln). 
 
 

Maatregel kostenraming 
(*mln, ex BTW) 

opmerkingen 

OV baan buitenveldertselaan € 1,20  Kostennota Zuidasdok, Bijlage 
D4, versie 20120418 

OV-baan op De Boelelaan tussen 
Buitenveldertselaan en VU-
ziekenhuis 

€ 3,00  eigen inschatting 

HOV as richting Schiphol (oprit 
A10) 

? terugbrengen bestaande 
functionaliteit (afrit nabij ING, 
oprit via nieuwe wegaansluiting) 

Totaal De Boelelaan - Zuid € 4,20   

 

 
 
 

                                                
6
  OV netwerkstudie Zuidas Schetsontwerp-ingreep 6a en 6b 
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4.5.3 Regelbaarheid kruisingen 

4.5.3.1 Kruisingen tussen afrit S108 en Zuid 

Voor de kruispunten op deze route zijn de volgende conclusies getrokken in scenario 1: 

 Kr689: Amstelveenseweg – Op-/afrit A10 buitenring Regelbaar; variant met bus 199 
en 310 via A. Schönberglaan: bussen richting station Zuid kunnen via huidige 
rijbaan autoverkeer (ri11) worden geregeld, bussen vanaf station Zuid kunnen 
alleen worden geregeld via een nieuwe busstrook aan de zuidzijde van de oprit 
indien het rechtsafvak vanaf de Amstelveenseweg zuidzijde wordt verdubbeld. 

 Kr688: Amstelveenseweg – De Boelelaan Regelbaar, maar zeer zwaar belast en 
dus kritisch. Uitgangspunt is een keerlus aan de noordzijde van de De Boelelaan, 
zodat er geen extra rijrichtingen op het kruispunt nodig zijn. 

 Kr687: Buitenveldertselaan – De Boelelaan Niet Regelbaar; te zwaar belast. De 
gemiddelde wachttijden voor diverse verkeersdeelnemers zijn te hoog en de kans 
op filevorming is erg groot. 

 
Wanneer in scenario 2 geen tram tussen De Boelelaan en station Zuid rijdt en er 10 bussen 
per uur minder afslaan van De Boelelaan West richting station Zuid verschillen de 
conclusies per kruispunt weinig van de situatie in scenario 1. De kruising 
Buitenveldertselaan – De Boelelaan is ook met een geringer aantal OV-ingrepen van de 
westzijde van de De Boelelaan naar de Parnassusweg niet regelbaar door de zeer zware 
belasting met autoverkeer, voetgangers en OV.  
 
Deze conclusie wijkt af van de conclusies uit eerdere kruispuntanalyses die in het kader 
van Ombouw Amstelveenlijn zijn gedaan. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de 
hogere prognoses voor het autoverkeer die nu gehanteerd worden. De hoeveelheid verkeer 
op de kruising Buitenveldertselaan – De Boelelaan is in de huidige prognoses 22% hoger. 
In de huidige kruispuntanalyse is uitgegaan van de prognoses uit het het Lokaal 
Verkeersmodel Zuidas 2023, bij de eerdere analyses die in het kader van Ombouw 
Amstelveenlijn zijn gedaan waren deze nog niet beschikbaar en is gebruik gemaakt van de 
verkeerscijfers uit het Verkeersmodel MER Zuidas 2020. De hogere verkeersprognoses zijn 
het gevolg van gewijzigde uitgangspunten in de Verkeersmodellen: Anders betalen voor 
Mobiliteit is niet meer opgenomen, het verwachte autobezit is hoger en het aantal 
arbeidsplaatsen per m2 kantooroppervlak is toegenomen door Het Nieuwe Werken. Niet 
alleen de hoeveelheid verkeer is in de nieuwe prognose hoger, maar ook de verdeling van 
het verkeer over de richtingen is veranderd. Het aantal OV-bewegingen in scenario 2 is 
vrijwel gelijk aan dat in de kruispuntanalyses voor Ombouw Amstelveenlijn, maar de 
conclusie is nu dat de kruising De Boelelaan – Buitenveldertselaan niet regelbaar is binnen 
de randvoorwaarden. 
Een gevoeligheidsanalyse door DRO geeft aan dat bij een verlaging van al het verkeer met 
10% zorgt voor een situatie waarin het autoverkeer verwerkt kan worden en de gemiddelde 
wachttijden op acceptabele waarden van 30-45 seconden uit komen. Voetgangers kunnen 
dan in één keer oversteken. Bij een starre regeling kent het OV dan wel lange wachttijden 
doordat slechts 1-2 realisaties mogelijk zijn binnen een cyclustijd van 90 seconden. Het 
effect van een voertuigafhankelijke regeling is in deze gevoeligheidsanalyse nog niet 
onderzocht. 

4.5.3.2 Routevariant dubbele busbaan langs A10 

Het routevoorstel waarbij de buslijnen 176 en 310 via de A. Schönberglaan naar het 
busstation aan het M. Vermeulenpad rijden is voor verschillende varianten onderzocht. Op 
het kruispunt Amstelveenseweg – Op-/afrit A10 buitenring is geen ruimte in de regeling om 
een aparte fase voor de bussen richting het busstation toe te voegen. De bussen kunnen 
alleen worden afgehandeld als de bussen rijden op de bestaande rechtdoorbeweging. De 
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bussen zullen aan de overzijde van het kruispunt via de oprit van de snelweg naar een 
busstrook aan de rechterzijde van de weg om de oprit te verlaten en door te rijden naar de 
A. Schönberglaan. 
Voor de retourbeweging, voor bussen vanaf het busstation, kan geen geschikte oplossing 
worden gevonden. Het kruispunt is zeer zwaar belast en heeft geen ruimte om een aparte 
rijrichting voor kruisende bussen te faciliteren. De enige oplossing om in de regeling ruimte 
te verkrijgen om een extra fase voor een bus komende vanaf de Schönberglaan naar het 
Skutsjespad is het toevoegen van een extra rechtsafvak (ri7) aan de zuidzijde van de 
Amstelveenseweg. 

4.5.4 Fasering 

Totdat de net aangelegde keerlus voor tramlijn 16/24 op een andere locatie is gerealiseerd 
kan op De Boelelaan vanaf de Amstelveenseweg geen vrije busbaan worden gerealiseerd 
omdat hiervoor de ruimte ontbreekt. Dit betekent dat bij de start van de NZ-lijn nog geen 
snelle busroute vanaf de Amstelveenseweg naar station Zuid mogelijk is.  
Bij een verschuiving van het busstation naar het Matthijs Vermeulenpad moeten de bussen 
tot 2026 gebruik maken van de Strawinskylaan. 

4.5.5 Conclusie en advies 

Het aantakken van alle bussen bij station Zuid leidt tot versterking van de knoopfunctie van 
station Zuid: dat sluit aan bij het beleid van toegangspoorten naar de stad. Minder bussen 
in de binnenstad verbetert de doorstroming in de binnenstad omdat er minder voertuigen 
zijn die prioriteit aanvragen. Tegelijk hebben de bussen een hoge bezetting en een 
belangrijke functie voor het westelijk deel van Amstelveen. De gemeente Amstelveen is dan 
ook een sterk voorstander van het doorrijden naar het centrum. Wanneer alle bussen 
aantakken bij Zuid versterkt dit het probleem op kruising Buitenveldertselaan – Boelelaan 
die zwaar belast is en feitelijk niet regelbaar binnen de randvoorwaarden. Een busbaan 
langs de zuidzijde van de A10 om de route via de Boelelaan te ontlasten is onderzocht, 
maar lijkt niet inpasbaar doordat de beschikbare ruimte krap is en hier bovendien een 
wateropgave ligt. 
Het advies is vanaf de start van de NZ-lijn tenminste de helft van de bussen vanaf 
Amstelveensweg aan te takken bij station Zuid en het andere deel (6-8 bussen per uur) te 
handhaven via de route langs de Amstelveenseweg tot het moment dat de busbaan 
Boelelaan en het busstation ‘ZuidasDok’’ gereed zijn (2025). Het lijkt hierbij wenselijk voor 
bussen naar de binnenstad een ander eindpunt te zoeken dan het busstation Marnixstraat 
of Centraal. Opties die kunnen worden onderzocht zijn Haarlemmermeerstation of Lelylaan.  
 
Om de doorstroming tussen Amstelveenseweg en station Zuid te verbeteren is het zinvol te 
zoeken naar “quick wins” voor de doorstroming van de aantakkende streeklijnen en de 
toekomstige R-net lijnen 176 en 310. Hierbij kan ook de regelbaarheid van de kruising 
Boelelaan- Buitenveldertselaan worden betrokken en een eventuele herroutering van 
bussen uit Amstelveen. 
 

4.6 Doortrek NZ-lijn naar Amstelveenseweg 

4.6.1 Vervoerwaarde 

Als de NZ-lijn doorrijdt tot Amstelveenseweg stapt circa 37% van de reizigers die vanaf 
Zuid richting Centrum in de NZ-lijn zitten in bij Amstelveenseweg. Bedacht moet worden dat 
in het doorgerekende scenario bovendien ook de metrolijnen 50 en 57 zijn opgenomen 
waardoor er, naast de NZ-lijn al 16 metro’s rijden tussen Amstelveenseweg en Zuid. 
vertrekken Het doortrekken van de NZ-lijn naar de Amstelveenseweg levert 7% extra 
reizigers op voor het traject vanaf Zuid naar de binnenstad.  
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Op etmaalbasis zullen bij een doortrek circa 17.600 reiziger de NZ-lijn tussen 
Amstelveenseweg en Zuid gebruiken.  
 
Het aantal in- en uitstappers op de Amstelveenseweg neemt sterk toe: ongeveer eenderde 
van de in- en uitstappers die eerst op station Zuid op de NZ-lijn stapten kiest nu voor een 
in- of uitstap bij de Amstelveenseweg. Ook het aantal in- en uitstappers voor de bus neemt 
met ruim 30% toe (van 1600 naar 2100). In scenario 1 is het juist fors lager dan de 
referentie doordat in dit scenario de bussen naar station Zuid rijden. 
 

Referentie Variant 1 Variant 2 

Bus 1600 700 2100 

Tram 500 500 300 

Metro 4700 4200 6800 

Totaal 5500 4600 7600 
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Afbeelding 28 In- en uitstappers per scenario op Amstelveenseweg (2020) 

 
In onderstaande grafiek is de bezetting van de NZ-lijn weergegeven tussen station Zuid en 
Amstelveenseweg. 
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Afbeelding 29 Bezetting NZ-lijn tussen Zuid en Amstelveenseweg 
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Uit de gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Het aantal busreizigers neemt op station Amstelveenseweg in scenario 1 af met 
57%. Dit is vooral een verschuiving doordat de overstap van station Amstelveense 
naar station Zuid verschuift.  

 Het totaal aantal reizigers van en naar Amstelveenseweg neemt in scenario 2 ten 
opzichte van scenario 1 met circa 65% toe. Dit zijn echter vooral reizigers die 
voorheen op station Zuid overstapten. Er rijden immers al 12 – 16 metro’s per uur 
tussen Zuid en Amstelveenseweg. 

 Het aantal bus-metro overstappers stijgt bij doortrek van de NZ-lijn naar 
Amstelveenseweg met 30%. 

 Inkorting van de tram in scenario 2 tot een keerlus nabij ING / Waternet maakt dat er 
150 minder reizigers (30%) in en uit de tram stappen bij Amstelveenseweg: het is 
immers niet meer mogelijk naar de halte Vu-mc en VU over te stappen.  

 
De verschuiving van het aantal in- en uitstappers van Zuid naar Amstelveenseweg is groot: 
in het model wordt echter geen rekening gehouden met de aantrekkelijkheid van de 
looproute en de tijd die het kost om wegen over te steken. De verwachting is dat het 
geprognosticeerde aantal reizigers alleen gehaald zal worden wanneer er een korte, directe 
looproute naar het gebied vraag is echter ook wat deze reizigers doen als de NZ-lijn niet 
voorbij station Zuid rijdt. Het blijkt dat de meeste reizigers ook dan met het OV reizen. De 
toename van het aantal in- en uitstappers op de NZ-lijn als gevolg van de doortrek van de 
NZ-lijn naar Amstelveenseweg is 3% (887 in en uitstappers in de avondspits, circa 4800 per 
dag).  
De extra groei is dus beperkt, maar gezien het grote aantal in- en uitstappers bij 
Amstelveenseweg voorziet de doortrek blijkbaar wel in een behoefte. 
Een ander aspect is dat het aantal in- en uitstappers op station Zuid afneemt door de 
verschuiving naar Amstelveenseweg. De vermindering van het aantal bussen dat aantakt 
bij station Zuid draagt ook bij aan minder bussen en reizigers via station Zuid. Dit is in strijd 
met de gedachte van een sterke hub met 5 toegangspoorten zoals beschreven in 
BBROVA, maar zorgt wel voor een mindere belasting van station Zuid. 
 
In onderstaande tabel is per scenario het aantal in- en uitstappers voor station Zuid 
weergegeven. 
 

In en uit metro bus tram omgeving Totaal 

referentie 20700 3000 6330 14390 44420 

scenario 1 18190 1720 10340 13860 44110 

scenario 2 16390 1000 9930 13080 40400 

Tabel 3  Aantal in- en uitstappers per scenario op station Zuid (2020, 2 u avondspits) 

 
Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Het totaal aantal reizigers van en naar station Zuid is in scenario 2 circa 9% lager 
dan in de referentie. Doortrek naar Amstelveenseweg ontlast de OVT van station 
Zuid. 

 Het aantal busreizigers neemt tussen 43% en 67% af doordat in scenario 1 en 2 
buslijn 15 en 65 zijn vervangen door tramlijnen naar Amstel en Sloterdijk. Overigens 
schat Genmod de aantallen reizigers op de streeklijnen fors lager in dan in de 
huidige situatie. Het werkelijke aantal busreizigers zal dan ook hoger zijn dan de 
waarden uit Genmod. 

 Het aantal tramreizigers neemt met circa 60% toe. Zuid wordt duidelijk meer een 
tram knooppunt. Een deel van deze nieuwe tramreizigers komt uit de metro. Het 
aantal metroreizigers op Zuid neemt in scenario 1 met 12% (2510) af. In scenario 2 
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ligt het aantal metroreizigers 21% lager dan in de referentie. Dit komt vooral door de 
verschuiving naar Amstelveenseweg. 

 In scenario 2 prefereren een aantal reizigers station Amstelveenseweg om naar hun 
bestemming in de omgeving te lopen. Het aantal reizigers dat vanaf station Zuid 
naar de omgeving loopt is in dit scenario 9% lager dan in de referentie. 

 

4.6.2 Infrastructuur en kosten 

De doortrek van de NZ-lijn naar de Amstelveenseweg betekent zonder infrastructurele 
aanpassingen dat de NZ-lijn en Ringlijn elkaar “in de wielen” rijden op het zelfde spoor. 
Zeker in combinatie met het “safe-haven principe” dat op de NZ-lijn gehanteerd wordt en de 
hoge frequentie van NZ-lijn en Ringlijn volgens de voorkeurvariant Amstelveenlijn (12-13, 
respectievelijk 16 keer per uur) is het nodig dat ringlijn en NZ-lijn tussen Zuid en 
Amstelveenseweg elk over hun eigen spoor rijden en beschikken over een eigen perron bij 
station Amstelveenseweg.  
 
Zeer verkennend is door de dienst Zuidas een aantal mogelijke varianten voor de 
doortrekking beschouwd7. Oplossingen maken gebruik van de emplacementsporen die 
tussen Zuid en Amstelveenseweg aanwezig zijn. Dit betekent overigens wel dat deze 
ruimte niet meer beschikbaar is voor het stallen van metro’s hier. Er is niet onderzocht of de 
overblijvende stallingscapaciteit dan nog voldoende is omdat momenteel voertuigen van lijn 
51 hier gestald worden. Deze worden na ombouw Amstelveenlijn vervangen door trams en 
elders gestald. Het realiseren van een extra perron bij Amstelveenseweg is qua inpassing 
erg lastig: de ruimte tussen perron en noordrijbaan van de A10 is hiervoor beperkt. Deze 
oplossing is ook erg complex en kostbaar. 
Een goedkopere en gemakkelijker inpasbare oplossing is een asymmetrische verbreding 
van het halteperron. Hierbij wordt het noordelijke ringlijnspoor naar het noorden 
opgeschoven waarna het perron circa 3 m breder wordt. Dit geeft aan de oostzijde van het 
station de ruimte om langs een smaller metroperron 2 extra sporen aan te brengen. De 
metrotreinen van de NZ-lijn eindigen dan op een kopspoor zoals dat momenteel bij station 
Centraal gebeurt. Om beide sporen te kunnen bereiken moeten de metro’s voorlangs 
kunnen kruisen. In onderstaande afbeelding is het principe van deze spoor en 
perronuitbreiding weergegeven. De andere oplossingen zijn lastiger inpasbaar, (veel) 
duurder en/of hebben meer nadelen voor de reizigers. 
 

 
Afbeelding 30 Spoor- en perronuitbreiding voor aanlanding NZ-lijn bij Amstelveenseweg 

 

                                                
7
 Verkenning infrastructuur doortrek NZ-lijn, M.Starmans 
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Doordat de NZ-lijn treinen op station Zuid via het emplacement moeten gaan keren is de 
extra rijtijd om naar Amstelveenseweg door te rijden beperkt (circa 1 minuut extra).  
 
De kosten voor realisatie van dit perron bedragen volgens een eerste schatting van dienst 
Zuidas  € 10-15 mln.  
 
Om de berekende vervoerwaarde te kunnen halen is een directe looproute naar 
Kenniskwartier en VU Medisch centrum nodig door middel van een tunnel of passerelle. 
Hierdoor wordt de looptijd tussen VU-kenniskwartier en het metrostation in tijd en afstand 
veel korter en komt een groter deel van dit gebied binnen loopafstand vanaf metrostation 
Amstelveenseweg en de NZ-lijn. 
 

 
Afbeelding 31 Schematische weergave van perron NZ-lijn (blauw) en loopverbinding naar VU 

 
De kosten van een ongelijkvloerse verbinding bedragen bij uitvoering als tunnel naar 
verwachting € 15-20 mln. Bij uitvoering als viaduct zonder tapis roulant8 circa € 5 mln. en 
met tapis roulant circa € 10 mln. De beheerkosten van een tapis roulant zijn overigens 
hoog. 
 

4.6.3 Fasering 

Deze verlenging maakt gebruik van de opstelsporen westelijk van station Zuid. Dit maakt 
een doortrek pas mogelijk als de voertuigen van lijn 51 hier niet meer gestald hoeven te 
worden. Dit is pas na afkoppelen van de Amstelveenboog en buiten dienst nemen en 
afvoeren van het S1/S1 materieel het geval. Uitgaande van de planning van Zuidasdok is 
dat na gereed komen van de referentievariant pas mogelijk, dus na 2021. 
 

4.6.4 Conclusie en advies 

Doortrek van de NZ-lijn naar Amstelveenseweg ontlast station Zuid en maakt, zeker bij 
realisatie van een directe looproute naar Kenniskwartier dat dit deel van de Zuidas binnen 
de directe invloedssfeer van de NZ-lijn komt.  
Tegelijk kan worden geconstateerd dat er al tenminste 12-16 metro’s per uur per richting 
rijden tussen Zuid en Amsteveenseweg. Via een cross-platformoverstap kunnen reizigers 

                                                
8
 tapis roulant: rolband zoals op luchthavens waarmee de looptijd bekort kan worden. 



OV Netwerkstudie Zuidas  47 

vanuit de NZ-lijn direct overstappen op de Ringlijn en v.v. De toegevoegde waarde van de 
verbinding is daardoor, ondanks de hoge prognose voor het aantal in- en uitstappers, 
betrekkelijk gering. De meeste reizigers reizen, indien de doortrek niet gerealiseerd wordt, 
via station Zuid. Doortrek zorgt op etmaalbasis voor circa 4800 nieuwe reizigers. Hiervoor 
moet een behoorlijke investering worden gedaan en zijn ook extra exploitatiekosten te 
verwachten. De marge in de prognose is daarbij ook hoog: hoeveel reizigers daadwerkelijk 
doorrijden is van vele factoren afhankelijk: kwaliteit looproute en situering van de 
belangrijkste bestemmingen ten opzichte van het station.  
 
De geschetste infrastructurele oplossing met een smal perron aan de oostzijde is de 
goedkoopste optie voor een doortrek, maar kent ook enkele bezwaren: reizigers moeten 
ver lopen naar de overstap op de bus. De voorgestelde oplossing met kruisende metro’s 
van de NZ-lijn vóór het perron leidt volgens GVB ook tot een iets hogere 
onbetrouwbaarheid op de NZ-lijn. Bovendien gaat het aparte metrospoor voor de NZ-lijn 
tussen Zuid en Amstelveenseweg ten koste van de opstelcapaciteit. Stadsregio, 
Amsterdam en GVB zien om deze redenen op dit moment onvoldoende meerwaarde in een 
doortrek.  Gezien de beperkte meerwaarde is het advies een doortrek nu niet nader uit te 
werken en de energie en geld te richten op een goede vormgeving van de OVT van station 
Zuid, inclusief het zo snel mogelijk realiseren van een dubbelsporige aanlanding van de 
NZ-lijn op station Zuid. 



OV Netwerkstudie Zuidas  48 

5 Keervoorzieningen tram  

5.1 Inleiding 

De éénrichting stadstrams moeten bij hun eindpunten beschikken over een keerlus. Het 
inpassen van keerlussen in sterk stedelijk gebied is nooit eenvoudig. Voor trams die station 
Zuid bedienen moet zowel ten westen als ten oosten van station Zuid een keergelegenheid 
zijn. In de CRS9 is opgenomen dat aan weerzijden van station Zuid binnen 90 seconden 
rijden een keermogelijkheid voor trams aanwezig moet zijn. Zo kan een tram die in de 
Schönberglaan eindigt op korte afstand van het station een eindpunt krijgen. Op deze wijze 
is er maximale flexibiliteit in de vormgeving van het tramnet door GVB. 
Een alternatief is dat de tramlijn doorrijdt naar een zinvolle bestemming zodat station Zuid 
geen eindpunt is. Een lijn moet echter niet te lang worden: een zeer lange lijn is minder 
betrouwbaar en lastiger op de vervoervraag af te stemmen.  
Door DRO zijn binnen het Zuidasgebied mogelijke locaties voor keervoorzieningen 
onderzocht. Deze mogelijkheden worden in onderstaande paragrafen besproken.  
 

5.2 Onderzochte mogelijkheden voor een keerlus nabij station Zuid 

5.2.1 Keerlus ten oosten van station Zuid 

Een keerlus aan de zuidoostzijde van station Zuid is van belang voor stadstrams die vanaf 
de Parnassusweg en/of eventueel De Boelelaan komen en eindigen bij station Zuid.  
 
Voor een keervoorziening aan de oostkant van station Zuid bestaan de volgende 
mogelijkheden: 

 Keerlus op de zuidelijke A10-tunnel (pas vanaf 2023 mogelijk, inpassing is lastiger 
dan gedacht). 

 Keerlus bij de van Nijenrodeweg (is mogelijk, inpassing vergt nog wel aandacht 
want de tramlus is gepland in de hoofd groenstructuur rondom de gemeentewerf). 
De afstand is langer dan vastgelegd in de CRS (max.90 sec rijden), maar er lijkt 
perspectief voor een behoorlijk aantal reizigers. Bovendien is deze verbinding niet 
afhankelijk van de planning van Zuidasdok.  

 Keren via het rijden van een lus via Schönberglaan, Beethovenstraat en 
Strawinskylaan (pas vanaf 2021 mogelijk, vereist bufferlocatie tussen uitstap en 
instaphalte, de uitstaphalte ligt in de Schönberglaan, de instaphalte in de 
Strawinskylaan: dit is onduidelijk voor reizigers en in strijd met het uitgangspunt dat 
alle tramhaltes op dezelfde locatie moeten liggen. Daarom valt deze optie voor de 
Stadsregio af. 

 Keerlus bij station Amstel gebruiken (vereist doorkoppeling van een tramlijn van 
Zuid naar Amstel: dit impliceert dat er voldoende vervoerwaarde moet zijn. Dit is niet 
het geval wanneer er een metro rijdt op de relatie Zuid-Amstel. Deze optie past dan 
ook niet bij de gehanteerde uitgangspunten) 

 Keerlus rondom een bouwblok in Ravel of Vivaldi: deze optie is niet onderzocht 
omdat een keerlus hier stedenbouwkundig niet gewenst is. 

 
 
 
 
 

                                                
9
 Client requirement specifications, ofwel klanteisenspecificatie waarin is vastgelegd aan welke eisen 

een oplossing bij Zuidasdok moet voldoen. 
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Afbeelding 32 Schetsontwerp keerlus oostelijk van Beethovenstraat 

 

Afbeelding 33 Schetsontwerp keerlus van Nijenrodeweg 

 
Conclusie die uit de verkenning getrokken kan worden is dat indien een een tramlijn vanaf 
de Parnassusweg voor 2023 gereed moet zijn alleen een keerlus nabij de Van 
Nijenrodeweg in aanmerking komt. 
 

5.2.2 Keerlus ten westen van station Zuid 

Een keerlus aan de zuidwestkant van station Zuid is van belang voor eindigende tramlijnen 
vanaf de RAI of Beethovenstraat en als vervanging van de huidige, tijdelijke keerlus in 
Kenniskwartier. Dit impliceert overigens dat een keerlus bij voorkeur zowel vanaf station 
Zuid als vanaf Amstelveenseweg bereikbaar moet zijn. Bij het vaststellen van het 
uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (vastgesteld in 2011 door de gemeenteraad) is ook 
bepaald dat de huidige keerlus van lijn 16/24 dient te worden verplaatst. Pas wanneer dat is 
gebeurd kan hier het definitieve wegprofiel op de De Boelelaan worden aangelegd, inclusief 
vrije OV-baan. Het vervangen van de huidige keerlus voor lijn 16/24 door een nieuwe lus bij 
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de Van Nijenrodeweg maakt stedelijke ontwikkeling (met bijbehorende grondopbrengsten) 
mogelijk in Zuidas. Door de huidige keerlus en de grote hoeveelheid autoverkeer is de 
barrièrewerking van de De Boelelaan in het Kenniskwartier erg groot. DRO denkt dat  
verwijdering van de huidige keerlus bovendien bijdraagt aan vermindering van de 
barrièrewerking van de De Boelaan temidden van de campus die zich aan beide zijden van 
de De Boelelaan verder zal gaan ontwikkelen. 
Doortrekking van lijn 16 en/of 24 naar Station Zuid kost 4,7 miljoen euro (Flap Stuurgroep 
Amstelveenlijn, 21-11-2012, Stadsregio). Het gaat daarbij om de aanleg van een trambaan 
in middenligging op het ontbrekende deel van de De Boelelaan tussen Van der 
Boechorststraat en Buitenveldertselaan en een verbindingsboog naar de Parnassuweg.  
 
In geen van de lijnvoeringscenario’s is er overigens sprake van een eindigende lijn vanaf de 
RAI of Beethovenstraat. Een tramroute vanaf de RAI is niet levensvatbaar als er ook een 
metro rijdt tussen Zuid en Amstel. Tramlijn 5 vanuit de Beethovenstraat eindigt bij 
Binnenhof. De onderzochte tramlijn 24 via de Beethovenstraat eindigt bij de van 
Nijenrodeweg. Bereikbaarheid van een keerlus nabij de VU vanaf station Zuid vergroot wel 
de mogelijkheden voor GVB om het netwerk vorm te geven.  
Het vinden van een alternatieve locatie voor de tijdelijk keerlus bij Kenniskwartier,die op 
termijn weg moet om ruimtelijke ontwikkeling en verbreding van de De Boelelaan inclusief 
OV-baan mogelijk te maken, heeft echter prioriteit. 
 
Voor een keervoorziening aan de zuidwestkant van station Zuid bestaan de volgende 
mogelijkheden: 

 Keerlus op het tunneldak van de A10 ten westen van de Parnassuweg (kan pas 
vanaf 2023, deze is qua inpassing niet onderzocht omdat in geen van de scenario’s 
hier een tramlijn eindigt en deze geen goed alternatief is als vervanging van de 
tijdelijke keerlus van 16/24). 

 Keerlus in Kenniskwartier (opschuiven huidige keerlus naar het noorden of een 
rondje om een bouwblok). Deze is niet onderzocht omdat dit niet binnen de 
stadsplattegrond past en stedenbouwkundig onwenselijk is. 

 Keren via het rijden van een lus via Schönberglaan, Parnassusweg en 
Strawinskylaan (pas vanaf 2021 mogelijk, vereist bufferlocatie tussen uitstap en 
instaphalte, de uitstaphalte ligt in de Schönberglaan, de instaphalte in de 
Strawinskylaan: dit is onduidelijk voor reizigers en in strijd met de uitgangspunten. 
Daarom valt deze optie voor de Stadsregio af. 

 Keerlus ten westen van Amstelveenseweg: deze keerlus kan gebruikt worden als 
alternatief voor de huidige keerlus van lijn 16/24 in Kenniskwartier. Een keerlus kan 
ruimtelijk op het terrein van Waternet worden ingepast. Belangrijk nadeel is dat het 
VU-ziekenhuis slechter wordt ontsloten en de loopafstand naar de VU fors groter is. 
Als deze, zoals door DRO ontworpen, alleen vanuit het noorden bereikbaar is, is er 
nog geen keermogelijkheid ten westen van station Zuid voor een tramlijn vanaf RAI 
of vanuit de Beethovenstraat. In geen van de scenario’s is hier overigens sprake 
van. Daarom is deze mogelijkheid in de studie niet nader uitgewerkt.  
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Afbeelding 34 Schetsontwerp alternatieve keerlus nabij station Amstelveenseweg 
 

5.2.3 Conclusie en advies 

Een keerlus voor de tram in de directe omgeving van de Boelelaan, tussen 
Amstelveenseweg en de Buitenveldertselaan, is essentieel. Deze keerlus moet bereik- en 
berijdbaar zijn vanaf zowel de Boelelaan als de Amstelveensweg. Binnen de kaders van de 
Stadsplattegrond is het niet mogelijk deze in te passen.  
De onderzochte keerlus op het terrein van Waternet nabij Amstelveenseweg, als 
vervanging van de tijdelijke keerlus van lijn 16/24 in Kenniskwartier, is geen goede optie: de 
looproute naar VU en VU-mc is ongunstig en deze keerlus is niet bereikbaar vanaf station 
Zuid. Ofwel zal geaccepteerd moeten worden dat bij vervallen van deze keerlus een 
langere route naar de Van NIjenrodeweg gereden moet worden, ofwel zal binnen 
Kenniskwartier naar mogelijkheden gezocht moeten worden.  
 
Het advies is om In te stemmen met een voorkeursoptie ‘Keren in het Kenniskwartier in 
combinatie met een keermogelijkheid nabij de van Nijenrodeweg. 
Het advies is om, gezamenlijk met Zuidas, VU en GVB een gezamenlijke verkenning te 
doen naar een keerlus in Kenniskwartier en hierbij ook buiten de kaders van de 
Stadsplattegrond te zoeken. Het staat daarbij overigens buiten kijf dat een zorgvuldige 
stedenbouwkundige inpassing nodig is voor acceptatie van een oplossing. 
 
 
 


