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1 Inleiding 
De Gemeente Amsterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, hebben als 
verantwoordelijke publieke partijen voor de infrastructuur in het (toekomstige) ZuidasDok 
gezamenlijk een Programma van Eisen opgesteld (PvE). Het PvE bevat eisen die betrekking 
hebben op de hoofdinfrastructuur en de bijbehorende haltes en stations, die in het gebied van de 
Zuidas aangelegd zullen moeten worden. De eisen aan de stedelijke ontwikkeling in het 
(toekomstige) Zuidas gebied zijn opgenomen in een apart programma van eisen het PvE 
Stedelijke Ontwikkeling (ref 01).Het PvE Infrastructuur Zuidas is een onderdeel van “de 
overeenkomst” en dient als basis voor het ontwerpen van de Zuidas. Om voor de ontwerpers een 
optimale ontwerpvrijheid te creëren zijn de eisen zoveel mogelijk “functioneel” beschreven. Dat 
betekent dat er met nadruk functies zijn gedefinieerd en zo min mogelijk oplossingen zijn 
voorgeschreven. Bij een dergelijke aanpak horen bijpassende proces- en contractafspraken, 
welke zijn opgenomen in het Procesdocument PvE (ref 02).  
 
Het PvE bevat eisen van de verschillende betrokken partijen, de modaliteiteigenaren, te weten 
ProRail, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam. Het PvE heeft de volgende kenmerken: 
• Het is een set van eisen waarmee door de modaliteiteigenaren kaders worden gesteld voor 

de realisatie van de infrastructuur in het gebied Zuidas.  
• Het is een document waarmee gaandeweg de projectvoortgang (iteratief proces - middels 

ontwerpen ‘vormgeven’ van eis naar object, vice versa) een invulling gegeven gaat worden 
aan de infrastructuur. Het concept van het gewenste iteratieve proces is beschreven in het 
Procesdocument PvE (ref 02). 

• Het is een document waarbinnen raakvlakken zijn vertaald tot concrete eisen. 
• Het is een document waaraan (in toenemende mate) getoetst gaat worden. Volgens de 

principes van systems engineering ligt in dit stadium de nadruk op de hoofdlijnen. Volgens dit 
principe zullen daar waar nodig de eisen in iteratieslagen in samenhang met het 
ontwerpproces “SMART-er” worden gemaakt (zie voor de toetsing de werkwijze zoals 
beschreven in het Procesdocument PvE, ref 02). 

Uit voorgaande blijkt dat het PvE niet los gelezen kan worden van het Procesdocument PvE (ref 
02), waarin op hoofdlijnen de procesafspraken zijn opgenomen. Binnen dit procesconcept zullen 
de modaliteiteigenaren, ieder voor zich, nadere en passende procesafspraken met de 
Zuidasonderneming maken. 
 
Het PvE is opgesteld door de Werkgroep FPvE in opdracht van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. De werkgroep wordt voorgezeten door Rijkswaterstaat DNH en heeeft de volgende 
samenstelling; 
De modaliteitseigenaren, eisindieners 
Rijkswaterstaat DNH verantwoordelijk voor de eisen aan A10-Zuid 
Prorail verantwoordelijk voor de eisen aan de zware railsysteem, de OVT en 

station RAI. 
DIVV verantwoordelijk voor de eisen aan het metrosysteem, de OVT (inclusief 

bus en tram) en metrostation Buitenveldert. 
Waternet verantwoordelijk voor de eisen aan de waterhuishouding en de waterkering 
De eisen van de Stadsregio Amsterdam zijn via DIVV ingebracht. 
 
De adviseurs 
IBA redactie van de Amsterdamse eisen en de inbreng van alle eisen die 

buiten de scope van DIVV vallen. Zoals de waterkering en de 
waterhuishouding (in overleg met Waternet), de kabels en leidingen en de 
raakvlakken met de stedenbouw (in overleg met DRO). 
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Arcadis coördinator van het teken en rekenproces in opdracht van de 
Kwartiermaker en opsteller van het integraal referentie ontwerp van het 
Dok. 

TNO samensteller van het integrale PvE in opdracht van RWS DNH. 
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2 Leeswijzer 
Voordat in dit document wordt stilgestaan bij het PvE komt de objectomschrijving (hoofdstuk 3) 
aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een toelichting gegeven op de werkwijze die is gevolgd 
om tot het PvE te komen. In hoofdstuk 5 is het programma van eisen gegeven. De bindende 
documenten, definities en figuren worden respectievelijk in hoofdstuk 6, 7 en 8 gegeven. 
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3 Objectomschrijving 
In dit PvE staan de functionele eisen aan de hoofdinfrastructuur vallend binnen het 
werkingsgebied van het Zuidas-Dok. (Het werkingsgebied van de het Zuidas-Dok is in ruimtelijke 
zin gedefinieerd door de rode lijn in het scopeboek (Basistekeningen tbv Kwartiermaker, 
vrijgegeven door Stad en Staat, augustus 2005), aangevuld met het gebied benodigd voor de 
ondergrondse Amstelveenboog en metrostation Buitenveldert.) Hieronder vallen de functies 
horend bij de volgende objecten; 

- De A10-Zuid (eisindiener RWS) 

- De Trein (eisindiener Prorail) 

- De Metro (eisindiener DIVV, Stadsregio Amsterdam) 

- De OV-terminal Zuid (eisindieners Prorail, DIVV en Stadsregio Amsterdam) 

- Het Treinstation RAI (eisindiener ProRail) 

- De Metrostation Buitenveldert (eisindiener DIVV) 

- De Boezemwaterkering (eisindiener Waternet) 

Objectomschrijvingen PvE Infrastructuur Zuidas 

- Het object de A10-Zuid:  

De realisatie van een zestal rijstroken (waaronder rijbanen, vluchtstroken en weefvakken) 

in beide richtingen, de uitbreiding van de aansluitingen op het stedelijk wegennet (S108, 

S109). Inclusief alle benodigde kunstwerken, veiligheidsvoorzieningen en installaties 

binnen het bovengenoemde werkingsgebied. De aansluitende nieuwe (bascule)brug over 

de Schinkel behoort niet tot de scope. 

- Het object de Trein:   

Tussen Riekerpolder en de oostzijde van de Schinkel: één spoor per richting. Bij stations 

Zuid en RAI 4 perronsporen. Ter plaatse van station Zuid een ruwbouw reservering voor 

twee extra ondergrondse perronsporen. Station RAI wordt op dijkniveau uitgebreid tot 4 

perronsporen en wordt dus uitgebreid met een tweede eilandperron plus alle benodigde 

perronvoorzieningen. Ten oosten van station RAI worden de 4 baanvak sporen 

doorgezet tot de nieuw aan te leggen keersporen (4 stuks) boven de A2. Boven de A2 4 

keersporen met aan weeszijde één baanvakspoor per richting. Het baanvak tussen de 

westzijde van de keersporen en de vertakking van de Utrechtboog blijft tweesporig. (2-4-

4-2 uitbreidbaar naar 4-6-4-4) Alles inclusief de benodigde kunstwerken, 

veiligheidsvoorzieningen, trillingsbeperkende voorzieningen in de tunnels en installaties. 

Hieronder vallen ondermeer de nieuwe (beweegbare) spoorbrug over de Schinkel en een 

nieuwe tweesporige brug over de Amstel. 
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- Het object de Metro: 

Het handhaven en ondergronds brengen van een metrosporenlay-out met minimaal 

dezelfde functionaliteit als de sporenconfiguratie na aansluiting van de Noord-Zuidlijn op 

station Zuid. Een overloopvoorziening tussen de Ringlijn en de Noord-Zuidlijn. 

Voorzieningen benodigd voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Amstelveen, 

waaronder een ondergrondse aftakking van de metrotunnel (Amstelveenboog) en het 

ondergronds brengen van de bestaande metrohalte ter plaatse van de De Boelelaan 

(wordt metrostation Buitenveldert.) Alles inclusief de benodigde kunstwerken, 

veiligheidsvoorzieningen, trillingsbeperkende voorzieningen in de tunnels en installaties. 

Een ruwbouwvoorziening, inclusief de benodigde ruimtereservering ten westen van OV-

terminal Zuid, om het in later stadium doortrekken van de metro richting Schiphol niet 

onmogelijk te maken. Het handhaven van het opstelemplacement voor 9 metrostellen 

binnen het projectgebied. Inclusief de daarbij horende voorzieningen benodigd voor de 

toegankelijkheid, personeel en onderhoudswerkzaamheden.  

- Het object de OV-terminal Zuid: 

Een transfervoorziening (transferhal, verbindingsgangen en stijgpunten) die de trein- en 

de metroperrons met elkaar verbindt. Inclusief de reizigersgebonden publieke en 

commerciële voorzieningen zoals kaartverkoop, reizigersinformatie, elektronische 

toegangsystemen en de benodigde personeelsvoorzieningen. Twee ondergrondse 

eilandperrons t.b.v. de treinreizigers. Een ruwbouwvoorziening voor de uitbreidbaarheid 

met een extra ondergronds eilandperron. Twee ondergrondse eilandperrons t.b.v. de 

metroreizigers. Beide inclusief alle benodigde perronvoorzieningen. Een dynamisch 

busstation met 15 halteplaatsen. Tramhaltes. Fietsenstallingen horend bij het station. 

Taxistandplaatsen en Kiss & Ride-standplaatsen. Inclusief alle daartoe behorende 

voorzieningen 

- Het object het metrostation Buitenveldert: 

Een ondergrondse metrohalte voorzien van een eilandperron. Inclusief alle 

perronvoorzieningen, stijgpunten, reizigersgebonden publieke en commerciële 

voorzieningen zoals kaartverkoop, reizigersinformatie, elektronische toegangsystemen 

en de benodigde personeelsvoorzieningen.  

-  Het object de boezemwaterkering: 

Het geschikt maken van de noordwand van de noordelijke A10-tunnel om te de functie 

van de verholen boezemwaterkering tussen de Binnendijkse Buitenveldertse Polder en 

het Amsteland Boezem over te nemen. Inclusief de aansluiting op de bestaande verholen 

kering. Het tijdens de realisatie van het Dok handhaven van de functie van deze kering. 

- Alle te treffen tijdelijke maatregelen om tijdens uitvoering van de bovengenoemde 

objecten de in de Zuidas aanwezige functies in bedrijf te houden. Hieronder vallen ook de 

niet hierboven genoemde functies binnen het projectgebied van de Zuidas. Zoals het 

stedelijk wegennet, de waterhuishouding, de nutsvoorzieningen enz. 
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4 Werkwijze bij totstandkoming 
De basis voor het PvE zijn de principes van functioneel specificeren en Systems Engineering die 
aangehangen worden door Rijkswaterstaat en ProRail en welke gebaseerd zijn op de 
ontwikkelingen die door INCOSE (INternational Council On Systems Engineering) zijn vastgelegd 
(ref 03). 
 
In juni 2005 is gestart met vier documenten waarin de eisen aan Metro, onderliggend wegennet 
en OVT (Amsterdam), A10 (RWS), Trein en OVT (ProRail) zijn vastgelegd. Deze documenten 
zijn samengevoegd tot een gezamenlijk (functioneel) programma van eisen dat het standpunt van 
de publieke partijen weergeeft over wat zij minimaal verwachten van de Zuidas voor wat betreft 
de vervoersmodaliteiten, de Openbaar Vervoer Terminal en andere in het Dok liggende 
metrohaltes en treinstations. 
 
In een eerste slag zijn alle eisen samengevoegd, de overlappende zaken eruit gehaald, een 
structuur aangebracht en een beheersregime (Wijzigingenbeheer). Het resultaat was een set van 
ca. 600 eisen. Deze set is op een gegeven moment teruggebracht met ca 25% tot een set van 
ca. 400 eisen. In dit proces zijn de vertegenwoordigers van de modaliteiteigenaren telkens 
uitgedaagd om eisen te doen vervallen, anders te formuleren enz. De uiteindelijke beslissing om 
eisen wel of niet op te nemen is altijd bij de vertegenwoordigers van de modaliteiteigenaren 
gelegd. RWS en TNO hebben een faciliterende rol gespeeld bij het totstandkomen.  
 
Begin 2006 is begonnen met het Reken- en Tekenwerk. Dit heeft geleid tot voorstellen voor 
verdere verdieping en aanscherping van het PvE. Deze voorstellen zijn door de 
modaliteiteigenaren gewogen. De noodzakelijke wijzigingen zijn in dit PvE verwerkt. 
 
Op 26 april 2006 is een workshop gehouden waarin de opstellers van het PvE en hun directe 
achterban nogmaals zijn uitgedaagd om de eisen zo scherp mogelijk neer te zetten. Alle eisen 
die naar aanleiding van de sessie niet specifiek of niet functioneel genoeg bleken geformuleerd, 
en de eisen die in een ‘categorie anders dan eis’ werden geïdentificeerd zijn nogmaals tegen het 
licht gehouden.  
 
De veiligheidseisen in dit PvE zijn door de werkgroep Veiligheid Infrastructuur Zuidas (VIZ) 
ingebracht en zonder wijzigingen opgenomen. 
 
Ten slotte zijn de eisen doorgenomen door een vertegenwoordiger van de banken. De 
opmerkingen zijn besproken met de modaliteiteigenaren. Ook dit heeft tot verdere aanscherping 
van de eisen geleid. 
 
De keus om de eisen zo veel mogelijk functioneel te specificeren vereist ook dat de organisatie 
die het PvE verder ter hand neemt zodanig wordt ingericht om deze taak goed uit te kunnen 
voeren. De toekomstige organisatorische relatie tussen de aankomend PvE beheerder 
(ZuidasDok Onderneming), de Rijksoverheid, de modaliteiteigenaren en de uiteindelijke 
uitvoerenden van het werk is mede bepalend voor het welslagen van de aanpak op basis van het 
PvE.  
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5 Programma van Eisen 
 

5.1 Toelichting 
De eisen van de verschillende modaliteiteigenaren zijn samengevoegd en gerangschikt in een 
boomstructuur. Zie onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 5.1 Boomstructuur PvE 
 
Het hoogste niveau (N0) geeft de ambities van de Zuidas weer. In de daar onderliggende niveaus 
wordt deze ambitie steeds verder geconcretiseerd in specifiekere eisen. De eisen zijn op 
verschillend detailniveau geformuleerd (N1, N2, N3 niveau) en gegroepeerd.  
 
In het Programma van Eisen wordt per eis de volgende informatie gegeven: 
• Eisnummer (bijvoorbeeld N0 F0 01, waaruit de plaats in de boomstructuur kan worden 

afgeleid, zie voor uitgebreide toelichting bijlage A) 
• I/R (betreft de eis een Inspannings- of Resultaatverplichting) 
• Eis ID (uniek nummer van de eis, onafhankelijk van de structuur) 
• Eistitel (t.b.v. de herkenbaarheid) 
• Eis (formulering van de eis) 
• Bovenliggende Eis (eisnummer van de bovenliggende eis in de boom) 
• Indiener (partij die de eis heeft ingediend: aangegeven door kruisjes in de kolom van de 

partij, waarbij vvv verwijst naar de werkgroep VIZ) 
• Toelichting (achtergrondinformatie bij de eis) 
 
Resultaatsverplichtingen en Inspanningsverplichtingen  
In dit PvE wordt er onderscheid gemaakt tussen resultaatsverplichtingen en  
inspanningsverplichtingen. Deze begrippen zijn als volgt gedefinieerd: 
 
Resultaatsverplichtingen geven het absolute minimum aan waaraan een ontwerp of object dient 
te voldoen. Dit betekent dat een ontwerp of object dat niet aan alle eisen met een 
resultaatsverplichting voldoet in principe niet in beschouwing zal worden genomen door de 
modaliteitseigenaren. Resultaatsverplichtingen kunnen zowel SMART als abstract geformuleerd 
zijn. (Bijvoorbeeld; vanaf de perrons dient oriëntatie op het maaiveld mogelijk te zijn.) 
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Inspanningsverplichtingen beschrijven de door de modaliteitseigenaren gewenste extra 
meerwaarde. Het niet voldoen aan een inspanningsverplichting zal niet tot afwijzing van het 
ontwerp of object leiden. Wel verwachten de modaliteitseigenaren dat ZA aantoont zich hiervoor 
te hebben ingespannen. (Bijvoorbeeld dat ZA zich inspant daglicht op de perrons te realiseren.) 
 
Randvoorwaarden 
Zaken die al middels wet- of regelgeving zijn geregeld zijn niet opnieuw in dit PvE verwoord. 
Hetzelfde geldt voor die zaken die middels besluiten, beleidskaders en leiddraden zijn geregeld. 
In de terminologie van het functioneel specificeren heten dit type eisen ‘randvoorwaarden’. De 
randvoorwaarden worden afgedekt door een lijst van bindende documenten in het PvE. 
 
Voordat in de volgende paragrafen wordt ingegaan op het PvE zijn er nog enkele opmerkingen 
van belang. 
 
• De gekozen boomstructuur is een hiërarchische structuur, echter deze structuur wordt niet 

als een starre wetmatigheid gezien. Dit betekent dat het kan voorkomen dat de ene eis op N1 
niveau soms gedetailleerder is dan een andere eis op datzelfde niveau. Hiermee wordt het 
aantal eisen zoveel mogelijk beperkt. 

• Vanwege de “boomstructuur” zijn eisen op het laagste niveau het meest concreet. De eisen 
op hogere niveaus worden in de lagere niveaus geconcretiseerd en (zoveel mogelijk) als 
resultaatverplichting geformuleerd. 

• Vanwege de “boomstructuur” kunnen de eisen op niveau 0 en 1 niet gelezen worden zonder 
de concretisering van niveau 2 en 3. 

• Alleen wanneer het niet mogleijk bleek om een eenduidige, enkelvoudige, toetsbare eis te 
formuleren op een bepaald niveau, is ervoor gekozen om op een lager niveau dit wel te 
bereiken. 
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5.2 Topeisen gesteld aan de Vervoersader Zuidas:  
 
Gezamenlijk neerzetten van een toekomstvaste infrastructuur 
Over visie, ambitie en een pakket eisen op bestelling:  
krijgen wat je hebben wilt ! 

 

De opstellers van het voorliggende programma van eisen zijn gestart nadat op bestuurlijk 

topniveau de afweging en heroverwegingen van mogelijke boven-en ondergrondse liggingen van 

de transportader Zuidas resulteerde in het gekozen c.q. te ontwikkelen DOK-model [04, 05].  Kort 

na aanvang van het schrijven van dit PvE werd ook de scope van het projectdeel Zuidas-infra 

helder gedefinieerd: ‘van plons tot plons’ , ‘van Amstel tot Schinkel’ [04, 05].  

 

De keus voor een ondergrondse infrastructuur legt een extra uitdaging neer bij de eigenaren van 

de modaliteiten (snel)weg, spoor en metro bij het formuleren van de bestelling. Immers, over-

bouwing van infrastructuur op een dergelijke schaal is nog nergens in Nederland voorgesteld. 

Van de ZA en de toekomstige bouwer wordt verwacht dat zij technisch inhoudelijk en 

organisatorisch eveneens de omvang en het innovatieve karakter kunnen inzien en kunnen 

bolwerken. 

 

De vervlechting van bovengronds beoogde Stedenbouw cq Vastgoed-ontwikkeling in combinatie 

met de ondergronds gestapelde infrastructuur maakt dat het succes van het totale projectplan 

Zuidas aan gene zijde ligt: 

 

• De modaliteitseigenaren zijn allen gebaat bij veilige, technisch betrouwbare en 

beschikbare transportaders, die efficiënt en financieel haalbaar te onderhouden zijn,die 

flexibel genoeg zijn ingericht en waarmee toekomstvast de infrastructuur is 

gegarandeerd.  Een juiste invulling van deze ambitie zal het midden moeten laten tussen 

het het traditioneel ‘sober en doelmatig’ aanleggen van infrastructuur en de extra ruimte 

die een (taakstellend) budget hiervoor mogelijk biedt.    

• Gegeven een prettig woon-en werkklimaat als sociale doelstelling: het  succes van het 

bovengrondse deel van de Zuidas staat of valt met een goede bereikbaarheid en 

herkenbaarheid.  Met andere woorden: de Zuidas als geheel moet (inter)nationaal een 

‘smoel krijgen’ en dient optimaal verbonden te zijn met de buitenwereld. Hiertoe moeten 

het doorgaande hoofdwegennet en het stedelijk wegennet elkaar vinden en zal de OV-

terminal zorg moeten dragen voor een goede transfer van bus, rail-en metro 

infrastructuur en de stad.   

 

In het Werkboek Stedenbouwkundig Kader Zuidas Dokzone [06] zijn het bovengrondse 

projectdeel, de ambities en de doelstellingen als volgt geformuleerd: 

  

“Zuidas wordt een prestigieuze toplocatie en is medebepalend voor de uitstraling van Amsterdam als (inter)nationaal 

cultureel-, economisch- en toeristisch centrum. Het wordt niet alleen een interessante plek in Amsterdam, maar ook in 

Nederland. Hiervoor is het nodig wonen, werken, voorzieningen, kunst, cultuur met de uitstekende bereikbaarheid te 
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combineren. Het nieuwe centrummilieu moet sterk concurrerend zijn in de Europese verhoudingen. De economische 

aantrekkingskracht die er al is moet verder worden benut en uitgebuit. De aanwezigheid van instellingen voor 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en het kunstzinnige leefklimaat van Amsterdam versterkt de ambitie een 

topmilieu te creëren waar kennis, talent en creativiteit goed gedijen en waar creativiteit en de top van het internationale 

bedrijfsleven elkaar ontmoeten. De kwalitatief hoogwaardige omgeving vormen prima condities voor een goed 

woonmilieu.” 

 
“De ambitie voor Zuidas kan worden samengevat als de ontwikkeling van een (inter)nationale toplocatie voor wonen, 

werken en voorzieningen met de volgende kenmerken: 

 - uitstekende bereikbaarheid 

 - functiemenging 

 - hoge dichtheden 

 - hoge kwaliteit van de openbare ruimte 

 - duurzaamheid en flexibiliteit 

 - sociaal veilig en goed beheer 

Zuidas wordt een optimale economische vestigingsplaats, waarmee Nederland kan concurreren in Europa. Het doel is 

een nieuw, levendig stadscentrum te creëren met een mix aan gebruikersgroepen en een aantrekkelijke openbare ruimte; 

een gebied waarin je prettig kunt verblijven. “ 
 

In de ‘Stand van Zaken MER, voortgangsrapportage in het kader van de integrale tracé/m.e.r –

studie Zuidas [07]  zet vanuit de optiek van de infrastructuur (vervoersmodaliteiten) het project als 

volgt neer: 

 

“De gemeente Amsterdam en het rijk werken samen aan plannen voor de uitbreiding van de infrastructuur en de realisatie 

van de stedelijke woon-en werk locatie in de Zuidas, het gebied rond Amsterdam Zuid/WTC. De gemeente Amsterdam 

heeft de ambitie in dat gebied een fors aantal woningen, voorzieningen en kantooroppervlak te ontwikkelen. Om dat te 

realiseren heeft Amsterdam de wens om de aanwezige infrastructuur onder de grond aan te brengen. Omdat het rijk 

bijzondere mogelijkheden ziet in intensief ruimte gebruik en de rol van het Zuidas project als openbaar vervoer knooppunt, 

is de Zuidas aangewezen als één van de zes Nieuwe Sleutel Projecten. Rijk en gemeente onderzoeken de mogelijkheden 

en de consequenties van de ingreep van dit gebied…..” 

 

Het project Zuidas is conform deze tracé/m.e.r. voortgangsrapportage samen te vatten in 5 

probleemstellingen cq projectuitdagingen: 

 

  - meer ruimte voor stedelijke ontwikkeling 

 - meer ruimte voor het spoor 

 - beter benutting rijksweg A10 

 - verbetering / aanpassing station Amsterdam Zuid /WTC  

 - verbetering van de stedelijke kwaliteit 

 

Verderop in de tekst wordt de doelstelling van het project als volgt geformuleerd: 
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“Een integraal afgewogen (voorkeurs)alternatief die een op elkaar afgestemde uitbreiding van de infrastructuur en de stad 

mogelijk maakt. In de Zuidas is die integrale oplossing mogelijk. Er is enerzjds ruimte voor stedelijke ontwikkeling, 

anderzijds is er ruimte om de bestaande infrastructuur uit te breiden en zo ook de toekomstige bereikbaarheid van het 

gebied veilig te stellen. Het gaat er daarbij om dat de kansen voor een compacte stedelijke ontwikkeling optimaal worden 

benut.” 

  

Bij aanvang van het samenstellen van het programma van eisen is een overall eis geponeerd: 

 

“Het “Zuidasdok” - model voorziet in een veilige, toekomstvaste en optimaal afgestemde inrichting van 

vervoersmodaliteiten in het plangebied en draagt daarbinnen tevens bij aan de gewenste hoogwaardige 

stedenbouwkundige ontwikkeling. 

Het “Zuidasdok” - model voorziet in een in alle opzichten optimaal samenkomen van diverse transportmodaliteiten binnen 

het gedefinieerde plangebied, ongeacht of deze parallel lopen of kruisend zijn ten opzicht van elkaar, waarbij de 

gebundelde hoofdinfrastructuur bovenliggend de ruimte biedt en tegelijk een fundament vormt voor een functionele, 

eigentijdse en karakteristieke stedenbouwkundige ontwikkeling.” 

 

Op basis van de oorspronkelijk ingebrachte programma’s van eisen, de bovenstaande project 

doelstellingen en door de betrokken partijen geponeerde ambities is gekomen tot een aantal 

topeisen. Deze N0 eisen geven tezamen de meest abstracte beschrijving van de toekomstige 

Zuidas infrastructuur, vormen het hart van het eisenpakket en zijn de essentie van de bestelling 

die modaliteitseigenaren in de Prospectus neerleggen bij de ZA. 

 

Hieronder volgen de top (N0) eisen die worden gesteld aan de aan te leggen infrastructuur: 

 

1. Veiligheid ZuidasDok 

ZuidasDok dient een aantoonbaar sociaal maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau te 

hebben. 

 

2. Beschikbaarheid & betrouwbaarheid 

De infrastructuur en de OVT in ZuidasDok staan garant voor een hoge beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid. 

 

3. Vormgeving 

ZuidasDok krijgt de uitstraling die past bij de gewenste hoogwaardige stedenbouwkundige 

ontwikkeling. 

 

4. Milieu 

ZuidasDok dient een gezond leefmilieu te hebben. 

 

5. Continuïteit 

Gedurende alle projectfasen van ZuidasDok dienen de functies behouden te blijven en dient 

de stadswijk als geheel en diens verbindingen te blijven functioneren. 
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6. Onderhoudbaarheid 

ZuidasDok dient doelmatig en veilig onderhoudbaar te zijn gedurende de hele levensduur. 

Doelmatig houdt in: fysiek mogelijk, technisch haalbaar en financieel acceptabel. 

 

7. Toekomstvastheid en Flexibiliteit 

ZuidasDok dient toekomstvast te zijn, waarbij alle infrastructuur van de Zuidas zodanig dient 

te zijn ingepast, dat voorziene uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden. 

 

8. Duurzaamheid 

ZuidasDok dient duurzaam te zijn. 

 

9. Robuustheid 

De hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok dienen toekomstvast te zijn ontworpen. 

 

10. Transportfunctionaliteit 

De capaciteit van de hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok dient te voldoen aan de 

capaciteitsbehoefte eindbeeld.1 

 

11. Transferfunctionaliteit ZuidasDok 

De OV Transfer in ZuidasDok dient te voorzien in een uitstekende afhandeling van alle 

vervoersbewegingen/overstaprelaties. 

 

12. Energie en nutsvoorzieningen 

ZuidasDok dient te worden voorzien van voldoende en betrouwbare energie- en 

nutsvoorzieningen. 

 

13. Waterhuishouding 

Er dient in ZuidasDok een duurzame waterhuishouding te worden gerealiseerd die gericht is 

op het vasthouden en bergen van water in het gebied.  

 

14. Waterkering 

De functie van de boezemwaterkering tussen het Amstellands Boezem en de Binnendijkse 

Buitenveldertsche Polder dient te allen tijde in stand te worden gehouden. 

 

15. Algemene interne en externe raakvlakeis 

De aansluitingen van de verschillende onderdelen van ZuidasDok dienen gewaarborgd te 

worden, alsook de aansluitingen van de omgeving op de verschillende onderdelen van 

ZuidasDok.  

 

                                                   
1 De eisen aan de spoorconfiguratie zijn onderheving aan voortschrijdend inzicht, o.a. uit SAAL-
studies. Die analyse is niet gereed voor vaststelling van de Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en oude situatie in goed overleg zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van het “Integraal Ontwerp”zullen als module worden behandeld. 
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16. Proceseis 

De AZ dient te waarborgen dat de voor dit project noodzakelijke processen worden 

doorlopen. 

 

17. Regelgeving en voorschriften 

ZuidasDok dient te voldoen aan alle vigerende documenten zoals opgesomd in de lijst met 

bindende documenten,tenzij anders vermeld in dit PvE. Hoe om te gaan met wijzigingen of 

vervangen van deze documenten zal worden vermeld in de overeenkomsten tussen ZA en 

V&W en tussen AZ en Amsterdam.
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5.3 De Eisen 

5.3.1 Eisenboom A10-Zuid 
Eisnummer I/R ID Eistitel Eis 

B
ov

en
lig

g
en

de
 e

is
 

A
m

st
er

da
m

 P
ro

R
ai

l 
 

R
W

S
 

 

Toelichting 

N0 A1 01 R 1000 Veiligheid ZuidasDok ZuidasDok dient een aantoonbaar sociaal 
maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau te 
hebben. 

  x x x   

N1 A1 01 R 1864 Veiligheid ZuidasDok De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen 
tenminste van een vergelijkbaar niveau te zijn als in 
het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan (ref. 97). 
Indien het definitieve ontwerp dusdanig afwijkt van 
het ontwerp waarop het tunnelveiligheidsplan is 
gebaseerd dient een nieuw veiligheidsplan 
opgesteld te worden op het zelfde veiligheidsniveau 
als het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan. 

N0A101     x   

N2 A1 01 R 1865 Veiligheid ZuidasDok Het tunnelveiligheidsplan dient te allen tijde te 
worden beschouwd als bindend document. 

N1A101 v v v  

N2 A1 02 R 1512 Transport gevaarlijke 
stoffen A10-Zuid 

LPG-transporten over de A10-Zuid zijn niet 
toegestaan (A10-Zuid-Zuidastunnels = categorie I 
tunnels)  

N1A101 x     

N1 A1 02 R 1021 Interne veiligheid 
ZuidasDok 

ZuidasDok dient vluchtroutes en voorzieningen 
(lees: bouwkundig, ruimtelijk, installatietechnisch, 
organisatorisch, materieel, brandpreventief, 
brandbeperkend, brandweerpreparatief) te bevatten, 
die zódanig in onderlinge samenhang ontworpen zijn 
dat vluchtende een reële kans hebben om te 
ontsnappen en de hulpdiensten een reële kans 
hebben de calamiteit succesvol te bestrijden. 

N0A101 x  x   Reële kans wordt door de 
bestellers nader uitgedrukt in 
minuten vluchttijd. 
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N2 A1 03 I 1510 Voorzieningen 
hulpdiensten 

De bouwkundige lay-out van de tunnels dient 
ontworpen te worden conform Fight & Flight (ref. 
96). 

N1A102 x x x Hiermee worden de 
mogelijkheden voor ontvluchting, 
evacuatie en hulpverleningsinzet 
geoptimaliseerd. 

N3 A1 01 R 1775 Vrije aanrijroutes voor 
nood- en 
hulpdiensten 

De A10-Zuid dient aanrijroutes voor nood- en 
hulpdiensten te bieden via vluchtstroken of 
middendoor rijden. 

N2A103    x  

N3 A1 02 R 1776 Wettelijke aanrijtijden 
voor nood- en 
hulpdiensten 

De A10-Zuid dient te voldoen aan de wettelijke 
aanrijtijden voor nood- en hulpdiensten, conform de 
wettelijke richtlijnen per betreffende branche. 

N2A103    x  

N3 A1 03 R 1779 Incidentmanagement 
via verkeerscentrale 
Noord-Holland 

Het veiligstellen van ongevalslocaties en het creëren 
van een veilige werkplek voor nood- en hulpdiensten 
dient vanuit de verkeerscentrale Noord-Holland te 
kunnen worden bediend. 

N2A103    x  

N3 A1 04 R 1501 Tunnelveiligheid De bestendigheid van de hoofddraagconstructie van 
de tunnels tegen mechanische schade (aanrijding) 
in combinatie met de maatgevende brand en 
explosie (niet voor metrotunnels) dient voor alle 
vervoerssoorten aangetoond te worden door middel 
van realistische brandscenario’s conform de 
regelgeving. 

N2A104 x     

N2 A1 05 R 1234 Verkeersveiligheid 
A10-Zuid 

De kruisingen van de A10-Zuid met het Stedelijk 
Wegennet moeten voldoen aan de eisen conform de 
Leidraad Centrale Verkeerscommissie Amsterdam 
(ref 93). 

N1A102    x  

N1 A1 03 R 1023 Externe veiligheid 
infrastructuur 
ZuidasDok 

De externe veiligheid van de infrastructuur van 
ZuidasDok moet worden gewaarborgd. De interactie 
tussen interne en externe veiligheid en de interactie 
tussen de modaliteiten moet integraal meegenomen 
worden.  

N0A101 x  x   Interactie wordt door bestellers 
nader gedefinieerd. 

N2 A1 06 I 1239 Externe veiligheid, 
Rook- en 
warmteafvoer 

Voorkomen dient te worden dat rook- en 
warmteafvoer uit de ondergrondse infrastructuur in 
geval van een tunnelbrand de bewoners, 
werknemers, passanten en andere gebruikers van 
de Zuidas en omgeving in gevaar brengt.  

N1A103 x    Met name de interactie met OVT 
speelt hier een belangrijke rol. 
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N2 A1 07 R 1231 Externe veiligheid 
A10-Zuid 

De externe veiligheid van de vervoerssystemen 
dient te voldoen aan de risiconormering voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen (ref. 35). 

N1A103    x  

N1 A1 04 R 1029 Sociale veiligheid van 
ZuidasDok 

De sociale veiligheid van ZuidasDok moet worden 
gewaarborgd (ref 43). 

N0A101 x  x   Omdat de beleving door de 
reiziger amper SMART te maken 
is, stellen de infrabestellers voor 
dez door een wederzijds 
gemandateerde 
deskundigencommissie te laten 
beoordelen. 

N2 A1 08 R 1292 Uitvoering: Openbare 
ruimte 

De sociale veiligheid van de hele ZuidasDok dient in 
zowel de eind situatie als in tijdelijke situaties 
geborgd te zijn. 

N1A104 x     

N1 A1 06 R 1233 Tunnelveiligheid A10-
Zuid 

Verkeerstunnels van het primaire wegennet binnen 
het systeem rijksweg A10-zuid dienen te voldoen 
aan: 
1. de Wet Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, 
2. het Besluit van wijziging van het Bouwbesluit 
2003, (ref 78)  
3. de Regeling aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels en  (ref 79) 
4. de Handreiking risicoanalyses (ref 80). 

N0A101     x   

N2 A1 12 R 1230 Interne veiligheid 
A10-Zuid 

De interne veiligheid van het systeem rijksweg A10-
zuid dient te voldoen aan:  
1. Persoonlijk risico = 10-7/jaar (zie ref 9 t/m 15 , 60 
en 61) 
2. Oriënterende waarde groepsrisico  =10 -1/N2/km 
per jaar (N = grootte van de groep uitgedrukt in 
aantal personen >10),  (zie ref 80). 

N1A106    x  

N3 A1 05 R 1676 Veiligheid A10-Zuid Boven de weg dient geen bebouwing voor te komen, 
wegen zijn wel toegestaan. 

N2A112    x  

N3 A1 06 R 1828 Filevermijden Filevorming in de tunnelbuizen dient te allen tijde te 
worden voorkomen. 

N2A112    x  

N3 A1 07 R 1919 Detecteren gladheid De A10-Zuid dient voorzieningen te bevatten, die het 
mogelijk maken om gladheid van het wegdek te 
detecteren. 

N2A112    x  
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N2 A1 13 R 1829 Voorzieningen A10-
tunnels 

De A10-tunnels dienen ten minste te worden 
uitgerust met voorzieningen conform de 
Veiligheidsrichtlijnen deel C van Rijkswaterstaat (ref. 
65). 

N1A106    x  

N2 A1 14 R 1232 Verkeersveiligheid 
A10-Zuid 

de A10-zuid dient te voldoen aan de vigerende 
eisen m.b.t. verkeersveiligheid. (zie ref 9 t/m 15 en 
17) 

N1A106    x  

N1 A1 07 R 1827 Veiligheid tijdens 
bouwfaseringen 

Tijdens alle bouwfaseringen moeten alle 
vervoerssystemen en ZuidasDok op elk moment aan 
alle veiligheidseisen voldoen. Tevens dient de 
veiligheid bij brand, instorting etc. geregeld te zijn, 
inclusief ontsnappingsmogelijkheden en 
hulpverleningsmogelijkheden. 

N0A101 v v v Dit wordt door bestellers nader 
gekwantificeerd. 

N1 A1 10 R 1832 Moedwillige 
verstoringen 

In  ZuidasDok dienen de maatregelen te worden 
bepaald die moedwillige verstoringen (waaronder 
terrorisme) zoveel mogelijk voorkomen en de 
gevolgen, indien een moedwillige verstoring zich 
voordoet, zoveel mogelijk beperken. Dit betreft 
zowel de sociale  als de fysieke veiligheidsaspecten. 
Tevens dient notie genomen te worden van het feit 
dat het niet meenemen van moedwillige 
verstoringen de probabilistische/kwantitatieve 
uitkomsten onderschat. Afwegingen over het wel of 
niet ontwerpen van maatregelen, gebaseerd op 
kwantitatieve analyses, moeten in dat licht 
beschouwd worden. NB. De meeste maatregelen 
werken generiek, dat wil zeggen ze functioneren bij 
moedwillige en toevallige incidenten. 

N0A101 v v v   

N0 A2 01 R 1001 Beschikbaarheid & 
betrouwbaarheid 

De infrastructuur en de OVT in ZuidasDok staan 
garant voor een hoge beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid. 

  x x x   

N1 A2 01 R 1032 Beschikbaarheid A10-
Zuid tijdens 
realisatiefase 

Bij onttrekking van capaciteit op de A10-zuid tijdens 
de realisatiefase dient altijd een restcapaciteit 
aanwezig te zijn die een Intensiteit/Capaciteit-
verhouding heeft met een waarde kleiner dan 0,8.  

N0A201     x  Is van toepassing wanneer 
toestemming wordt gegeven om 
capaciteit aan de A10-Zuid te 
onttrekken. Deze toestemming 
wordt uitsluitend gegeven in 
verkeersluwe periodes. 
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N0 A4 01 R 1003 Milieu ZuidasDok dient een gezond leefmilieu te hebben.   x x x   
N0 A5 01 R 1004 Continuïteit Gedurende alle projectfasen van ZuidasDok dienen 

de functies behouden te blijven en dient de stadswijk 
als geheel en diens verbindingen te blijven 
functioneren. 

  x x x   

N1 A5 01 R 1274 Uitvoering A10-Zuid Het verkeer op de A10-zuid dient tijdens de 
realisatiefase A10 over tenminste het aantal rij- en 
weefstroken met een gelijke capaciteit te worden 
afgewikkeld als het aantal dat voor aanvang van de 
realisatiefase A10 operationeel is conform ref 92. 

N0A501     x In autoluwe perioden kan in 
overleg met de 
netwerkbeheerder het aantal 
rijstroken mogelijk worden 
verminderd. 

N1 A5 02 R 1295 Onderhoud A10-Zuid Het functionele niveau van de objecten van de A10-
zuid dient vanaf de start van de werkzaamheden 
aan de A10-Zuid tot de oplevering van de A10-Zuid 
minimaal gelijk te zijn aan het niveau voor de start 
van de werkzaamheden. 

N0A501     x Hiermee wordt het (correctief en 
preventief) onderhoud bedoeld 
betreffende alle activiteiten die 
noodzakelijk zijn om de 
hoofdinfrastructuur van dag tot 
dag te laten functioneren 
conform het bijbehorende 
prestatieniveau van de 
functionaliteit. (Bv. Maaien 
bermen, storingsonderhoud, 
herstelwerkzaamheden, etc.) 

N0 A6 01 R 1005 Onderhoudbaarheid ZuidasDok dient doelmatig en veilig onderhoudbaar 
te zijn gedurende de hele levensduur. Doelmatig 
houdt in: fysiek mogelijk, technisch haalbaar en 
financieel acceptabel. 

  x x x   

N1 A6 01 R 1072 Onderhoud 
infrastructuur na 
oplevering 

Onderhoudswerkzaamheden dienen mogelijk te zijn 
met zo min mogelijk verstoring van de exploitatie.  

N0A601 x x x   

N2 A6 01 R 1771 Onderhoud A10-Zuid De A10-Zuid dient preventief onderhoudbaar te zijn, 
met vrij verkrijgbare en vrij bruikbare 
onderhoudsmiddelen en -methodieken. 

N1A601    x  

N2 A6 04 R 1660 Onderhoudsregime ZuidasDok dient binnen het reguliere 
instandhoudings- en onderhoudsregime van de 
betreffende beheerder te kunnen worden beheerd 
en onderhouden. 

N1A601 x x x  
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N1 A6 03 R 1074 Onderhoud Tunnels 
na oplevering 

De tunnels dienen te worden uitgerust met alle 
voorzieningen die nodig zijn om beheer en 
instandhouding goed te laten verlopen. 

N0A601 x x   ProRail: zie OVS + RAMSHE 

N0 A7 01 I 1006 Toekomstvastheid en 
Flexibiliteit 

ZuidasDok dient toekomstvast te zijn, waarbij alle 
infrastructuur van de Zuidas zodanig dient te zijn 
ingepast, dat voorziene uitbreidingen gerealiseerd 
kunnen worden. 

  x  x x    

N1 A7 04 R 1769 Toekomstvastheid 
A10-Zuid 

De rijstroken (inclusief spitsstrook) dienen een 
breedte te hebben van 3,25 m. 

N0A701     x   

N0 A8 01 R 1007 Duurzaamheid  ZuidasDok dient duurzaam te zijn.   x x x   
N1 A8 02 R 1087 Materiaalgebruik Er dient zo veel mogelijk en op een efficiënte manier 

gebruik gemaakt te worden van vernieuwbare 
grondstoffen. Bij de selectie van materialen dient 
een LCC-analyse te worden gemaakt. 

N0A801 x x x   

N0 A9 01 I 1008 Robuustheid De hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok 
dienen toekomstvast te zijn ontworpen. 

  x x x   

N1 A9 01 R 1657 Technische 
levensduur 
ZuidasDok 

De infrastructurele werken en het casco van de OVT 
in ZuidasDok dienen een levensduur van tenminste 
80 jaar te hebben. 

N0A901 x x x   

N1 A9 02 R 1715 Vervangbaarheid Alle onderdelen die niet tot het casco van de 
infrastructurele werken en het casco van de OVT 
behoren, dienen in korte tijd en tegen minimale 
kosten demontabel te zijn.  

N0A901 x x x   

N1 A9 03 R 1833 LCC analyse Ontwerpvarianten dienen te worden beoordeeld aan 
de hand van een LCC-analyse. 

N0A901 x x x ProRail: zie PRC00055 

N1 A9 10 R 1917 Levensduur te 
vervangen objecten 
A10-Zuid 

De levensduur van te vervangen objecten, welke 
invloed (kunnen) hebben op de beschikbaarheid van 
de A10-Zuid, dient ten minste 15 jaar te bedragen. 
Behoudens de levensduur van het direct bereden 
gedeelte van de verhardingsconstructie. 

N0A901     x   

N1 A9 11 R 1918 Levenduur 
verhardingsconstructi
es A10-Zuid 

Het direct bereden gedeelte van de 
verhardingsconstructie dient minimaal 7 jaar veilig 
zijn functie te kunnen vervullen. 

N0A901     x   
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N0 F0 01 R 1009 Transportfunctionalitei
t 

De capaciteit van de hoofdinfrastructuur en de OVT 
in ZuidasDok dient bij oplevering te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

  x x x Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N1 F1 01 R 1103 Kwaliteitsniveau A10-
Zuid 

De A10-Zuid dient verkeer comfortabel en veilig af te 
wikkelen. 

N0F001     x   

N2 F1 01 R 1329 Ontwerpsnelheid 
A10-Zuid 

De A10-Zuid dient te voldoen aan de 
voorkeurskarakteristieken volgens ROA, categorie 2, 
met ingangsparameter ontwerpsnelheid = 90 
km/uur. 

N1F101    x  

N2 F1 02 R 1327 Afwikkelingssnelheid 
A10-Zuid 

Op de A10-Zuid dient verkeer met een maximale 
rijsnelheid van 100 km/u afgewikkeld te kunnen 
worden. 

N1F101    x  

N2 F1 03 R 1331 Afwikkelingssnelheid 
verbindingswegen 
A10-Zuid in 
knooppunten 

Op de verbindingswegen in de knooppunten Nieuwe 
Meer en Amstel dient verkeer met een snelheid van 
minimaal 70 km/uur afgewikkeld te kunnen worden. 

N1F101    x  

N2 F1 04 R 1333 Afwikkelingssnelheid 
toe - en afritten A10-
Zuid naar SWN 

Op de toe- en afritten naar en van het SWN, 
behoudens oprit Amstelveenseweg-A10-Zuid 
(richting knooppunt Nieuwe meer),  dient verkeer 
met een snelheid van minimaal 50 km/uur 
afgewikkeld te kunnen worden. 

N1F101    x  

N2 F1 05 R 1839 Afwikkelingssnelheid 
toerit 
Amstelveenseweg 
(S108) naar A10/A4 

Op de toerit van de Amstelveenseweg naar de 
A10/A4 (richting knooppunt Nieuwe meer),  dient 
verkeer met een snelheid van minimaal 30 km/uur 
afgewikkeld te kunnen worden. 

N1F101    x  

N2 F1 06 R 1215 Randvoorwaarde 
afwikkelingskwaliteit 
systeemgrenzen 

De A10-zuid dient op de systeemgrenzen aan te 
sluiten op het hoofdwegennet conform figuur 11. 

N1F101    x  

N2 F1 07 R 1870 Tegenstraalverlichting 
A10-Zuid 

Ingangszoneverlichting moet zijn uitgevoerd met in 
de rijrichting asymmetrische tegenstralende 
verlichtingsarmaturen. 

N1F101    x  
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N1 F1 02 R 1345 Type verkeer A10-
Zuid 

De A10-Zuid dient geschikt te zijn voor het 
afwikkelen van snelverkeer van de typen zoals 
gedefinieerd in de "Nomenclatuur van Weg en 
Verkeer" - CROW publicatie 156 (ref 8). 

N0F001     x   

N1 F1 03 I 1324 Hoeveelheid af te 
wikkelen verkeer A10-
Zuid 

Per verkeersrelatie (volgens figuur 5 en 6) dienen de 
geprognosticeerde hoeveelheden verkeer 
afgewikkeld te kunnen worden.  

N0F001     x Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N1 F1 04 R 1528 Aantal rijstroken A10-
Zuid 

De A10-Zuid dient minimaal 4 doorgaande rijstroken 
+ 1 spitsstrook per rijrichting te bevatten. 

N0F001     x   

N1 F1 05 R 1336 Faciliteren 
netwerkmanagement 
A10-Zuid 

De A10-Zuid dient voorzieningen te bevatten 
waarmee de sturing van verkeersstromen op 
netwerkniveau plaats kan vinden (door de 
verkeersmanager Rijkswaterstaat Noord-Holland), 
afhankelijk van de actuele verkeerssituatie. 

N0F001     x   

N2 F1 08 R 1252 Voorzieningen 
hulpdiensten A10-
Zuid  

Binnen de A10-zuid dient het mogelijk te zijn rij-, 
spits- en vluchtstroken individueel direct en op 
afstand (vanuit de verkeerscentrale Noord-Holland) 
aan de verkeersfunctie te onttrekken. 

N1F105    x  

N2 F1 09 R 1861 Lokale bediening Alle bedieningsmogelijkheden die vanuit de 
verkeerscentrale Noord-Holland mogelijk zijn dienen 
ook lokaal te kunnen worden aangestuurd. 

N1F105    x  

N2 F1 10 R 1862 Informeren 
weggebruiker 

Op de A10-zuid dient de weggebruiker in het 
tunneldeel alle in deze regio via de ether 
doorgegeven landelijke en regionale, zowel publieke 
als commerciële omroepen te kunnen ontvangen, 
met een vergelijkbare ontvangstkwaliteit  als buiten 
het tunneldeel. Bij calamiteiten moet de 
verkeersmanager de weggebruiker in het tunneldeel 
via deze radiofrequenties kunnen instrueren. 

N1F105    x  

N2 F1 11 R 1340 Verkeersmanagement 
A10-Zuid 

Het verkeer op de A10-zuid dient geregeld en 
beheerst te kunnen worden conform de Netwerkvisie 
Noord-Holland. 

N1F105    x  
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N2 F1 12 R 1341 Regelen 
verkeersstromen A10-
Zuid 

De A10-zuid dient voorzieningen te bevatten 
waarmee de verkeersmanager in staat wordt gesteld 
het verkeer/de verkeersstromen te regelen en te 
beheersen. 

N1F105    x  

N3 F1 01 R 1863 Plaatsing 
signaalgever 

Signaalgevers dienen in het midden boven de rij-, 
weef-, spits- en vluchtstrook te worden geplaatst. 

N2F112    x  

N3 F1 02 R 1522 Regelen 
verkeersstromen 
binnen de A10-zuid 

De A10-zuid dient het voor de verkeersmanager 
mogelijk te maken verkeersstromen over de 
daarvoor beschikbare rijbaan of rijstroken te sturen. 

N2F112    x  

N3 F1 03 R 1773 Snelheid/intensiteit 
continu meten 

Ten behoeve van de verkeersmanagementfunctie 
dienen van elk wegvak (tussen opeenvolgende 
aansluitingen en aansluiting en/of knooppunt) op 
tenminste twee raaien voor alle rij-, weef en 
spitsstroken de meetgegevens van de snelheid en 
intensiteit continu beschikbaar te zijn. 

N2F112    x  

N3 F1 04 R 1774 Visuele gegevens Ten behoeve van de verkeersmanagementfunctie 
dienen van de verkeerssituatie op het gehele tracé 
continu real-time beeldgegevens beschikbaar te zijn. 

N2F112    x  

N2 F1 13 R 1342 Uniformiteit 
verkeersmanagement
maatregelen A10-
Zuid 

De verkeersmanagementmaatregelen die binnen de 
A10-zuid (vanuit verkeerscentrale Noord-west-
Nederland te Velsen-Zuid) nodig zijn, dienen ten 
aanzien van functionaliteit, presentatie van 
informatie naar de weggebruiker, bijdrage aan het 
wegbeeld, bediening, levensduur, beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid op een uniforme wijze te 
voldoen aan de maximale waarden van deze 
prestatie-indicatoren voor het bestaande systeem 
van routekeuze-beïnvloeding. 

N1F105    x  

N2 F1 14 R 1344 Toestroomdosering 
A10-Zuid 

De A10-Zuid dient voorzieningen te bevatten om 
toestroomdosering mogelijk te maken door het 
aantal voertuigen dat het systeem kan binnenkomen 
te beïnvloeden, gebaseerd op de actuele situatie op 
het betreffende wegvak. 

N1F105    x  
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N2 F1 15 R 1346 Detecteren stagnatie 
A10-Zuid 

De A10-Zuid dient voorzieningen te bevatten die de 
verkeersmanager van tenminste de volgende 
doorstroming-beperkende situaties op de hoogte 
stellen, zodra ze zich voordoen: 
- aanrijding 
- stilstand op de hoofdrijbaan 
- stilstand op uitvoegstrook/weefstrook of afrit ter 
hoogte van puntstuk 
- stilstand op vluchtstrook / pechthaven 
- stranding voertuig via zelfmelding bestuurder 

N1F105    x  

N2 F1 16 R 1347 Detecteren dreigende 
stagnatie 

De A10-Zuid dient voorzieningen te bevatten die de 
verkeersmanager van de volgende potentieel 
doorstroming-beperkende situaties op de hoogte 
stellen, zodra ze zich voordoen:   
-afnemende doorstromingssnelheid 
- zicht- en snelheidbeperkende klimatologisch 
omstandigheden 
- stilstand op afritten 
- te hoge voertuigen, voertuigen met gevaarlijke 
stoffen 
- te zware voertuigen 
- te brede voertuigen 
- te langzame voertuigen 

N1F105    x  

N2 F1 17 R 1338 Optimaliseren 
verkeersafwikkeling 

De A10-zuid dient voorzieningen te bevatten 
waarmee, afhankelijk van de actuele situatie op het 
betreffende wegvak, de afwikkeling van de 
hoeveelheid verkeer te maximaliseren is (bv het 
openstellen van de vluchtstrook). 

N1F105    x  

N1 F1 06 R 1869 Besturing 
tunneltechnische 
installaties A10-Zuid 

De tunneltechnische installaties dienen te kunnen 
worden bediend vanuit de verkeerscentrale Noord-
Holland. 

N0F001     x   

N0 F0 03 R 1107 Energie en 
nutsvoorzieningen 

ZuidasDok dient te worden voorzien van voldoende 
en betrouwbare energie- en nutsvoorzieningen. 

  x       

N0 IE 01 R 1674 Algemene interne en 
externe raakvlakeis 

De aansluitingen van de verschillende onderdelen 
van ZuidasDok dienen gewaarborgd te worden, 
alsook de aansluitingen van de omgeving op de 
verschillende onderdelen van ZuidasDok.  

  x x x   
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N1 IE 01 R 1100 Wegrelaties De A10-zuid dient de herkomst en 
bestemmingsrelaties tussen hoofdwegennet en 
Stedelijk wegennet zoals weergegeven in figuur 5 en 
6 mogelijk te maken. 

N0IE01     x   

N2 IE 01 R 1183 Afwikkelingskwaliteit 
uitwisseling A10-Zuid 
– Stedelijk wegennet 

Het Stedelijk wegennet dient het verkeersaanbod 
van de A10-zuid te kunnen verwerken zonder dat er 
sprake is van fileterugslag op de A10-zuid. 

N1IE01    x  

N2 IE 02 R 1194 Afwikkelingskwaliteit 
uitwisseling 
hoofdwegennet – 
Stedelijk wegennet 

De A10-zuid dient het verkeersaanbod van het 
Stedelijk wegennet op te kunnen nemen met 
behoud van de afwikkelingskwaliteit. 

N1IE01    x  

N2 IE 03 R 1872 Wegrelaties De op- en afritten van de A10-zuid (S108 en S109) 
dienen verbonden te zijn met het hoofdwegennet 
buiten de systeemgrenzen, te weten A4, A10 west, 
A10-oost en A2 (volledige aansluiting zie referentie 
oplossing figuur 15) 

N1IE01 x     

N1 IE 02 R 1915 EMC Bij de ontwikkeling van de spoor- en 
weginfrastructuur dient ElectroMagnetische 
Compatibiliteit (EMC) bereikt te worden. Hierbij moet 
uitgegaan worden van de op dit moment bekende 
randvoorwaarden.  

N0IE01 x       

N1 IE 03 R 1916 Trillingen De infrastructuur dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
trillingen, die in het vastgoed optreden als gevolg 
van het gebruik van de spoorinfrastructuur, onder de 
toelaatbare norm van de SBR (ref 110) liggen. 
Hierbij mag worden uitgegaan van een standaard 
constructie van het vastgoed. 

N0IE01 x       

N0 P0 01 R 1675 Proceseis  De AZ dient te waarborgen dat de voor dit project 
noodzakelijke processen worden doorlopen. 

  x x x   

N1 P0 01 R 1024 Proceseis Veiligheid De veiligheid dient gedurende alle fasen van het 
project aantoonbaar te worden geborgd en dient te 
worden vastgelegd in een veiligheidsdossier. 

N0P001 x       

N2 P0 01 I 1241 Proceseis Zuidas Het veiligheidsdossier bevat minimaal een 
procesgedeelte, verslaggedeelte en documentenlijst.

N1P001 x     
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N3 P0 01 I 1499 Proceseis Zuidas De informatie betreffende uitgangspunten, 
aannamen, afwegingen, keuzen, onderbouwingen, 
berekeningen, et cetera dienen op gestructureerde, 
ordentelijke en overzichtelijke wijze te worden 
gedocumenteerd en gearchiveerd ten behoeve van 
het opbouwen van een veiligheidsdossier. 

N2P001 x     

N1 P0 02 R 1289 Proceseis uitvoering 
A10-zuid 

Tijdens de (om)bouw dient communicatie 
betreffende de werkzaamheden en mogelijke hinder 
voor verkeer alsmede flankerende maatregelen 
getroffen te zijn volgens het Handboek 
Communicatie (ref 68). 

N0P001     x   

N1 P0 03 I 1500 Proceseis Berekening 
interne veiligheid 

Het probabilistische rekenmodel ter berekening van 
de interne veiligheid dient voorgelegd te worden aan 
de modaliteitseigenaar. 

N0P001 x       

N1 P0 04 R 1502 Constructieve 
veiligheid 

De bestendigheid van de fundering van de 
bovenbouw tegen brand en explosie in alle 
modaliteiten dient aangetoond te worden door 
middel van realistische brandscenario’s, overeen te 
komen met de brandweer.  

N0P001 x       

N1 P0 08 R 1873 RAM-management Teneinde de eisen ten aanzien van RAM beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N2 P0 03 R 1874 RAM-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de RAM-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P008 x x    ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 09 R 1875 LCC-management Teneinde de eisen ten aanzien van LCC beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 
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N2 P0 04 R 1876 LCC-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de LCC-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P009 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 10 R 1877 Projectdeliverables Alle documenten benodigd voor het beheer en 
onderhoud (zoals areaalspecificatie, 
instandhoudingspecificatie, 
bedieningshandleidingen, revisietekeningen en 
overzicht reservedelen) dienen ruim voor de formele 
overdracht van het Zuidas Dok ter beschikking te 
worden gesteld aan dIVV. 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N0 R1 01 R 1696 Regelgeving en 
voorschriften 

ZuidasDok dient te voldoen aan alle vigerende 
documenten zoals opgesomd in de lijst met 
bindende documenten tenzij anders vermeld in dit 
PvE. Hoe om te gaan met wijzigingen of vervangen 
van deze documenten zal worden vermeld in de 
overeenkomsten tussen ZA en V&W en tussen AZ 
en Amsterdam. 

  x       

 

5.3.2 Eisenboom Trein 
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Toelichting 

N0 A1 01 R 1000 Veiligheid ZuidasDok ZuidasDok dient een aantoonbaar sociaal 
maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau te 
hebben. 

  x x x   
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N1 A1 01 R 1864 Veiligheid ZuidasDok De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen 
tenminste van een vergelijkbaar niveau te zijn als in 
het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan (ref. 97). 
Indien het definitieve ontwerp dusdanig afwijkt van 
het ontwerp waarop het tunnelveiligheidsplan is 
gebaseerd dient een nieuw veiligheidsplan 
opgesteld te worden op het zelfde veiligheidsniveau 
als het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan. 

N0A101     x   

N2 A1 01 R 1865 Veiligheid ZuidasDok Het tunnelveiligheidsplan dient te allen tijde te 
worden beschouwd als bindend document. 

N1A101 v v v  

N1 A1 02 R 1021 Interne veiligheid 
ZuidasDok 

ZuidasDok dient vluchtroutes en voorzieningen 
(lees: bouwkundig, ruimtelijk, installatietechnisch, 
organisatorisch, materieel, brandpreventief, 
brandbeperkend, brandweerpreparatief) te bevatten, 
die zódanig in onderlinge samenhang ontworpen zijn 
dat vluchtende een reële kans hebben om te 
ontsnappen en de hulpdiensten een reële kans 
hebben de calamiteit succesvol te bestrijden.   

N0A101 x  x   Reële kans wordt door de 
bestellers nader uitgedrukt in 
minuten vluchttijd. 

N2 A1 03 I 1510 Voorzieningen 
hulpdiensten 

De bouwkundige lay-out van de tunnels dient 
ontworpen te worden conform Fight & Flight (ref. 
96). 

N1A102 x x x Hiermee worden de 
mogelijkheden voor ontvluchting, 
evacuatie en hulpverleningsinzet 
geoptimaliseerd. 

N2 A1 04 I 1242 Constructieve 
veiligheid 

Zowel de hoofddraagconstructie van de tunnels als 
de fundering van bovenliggende gebouwen (deze al 
dan niet gecombineerd) dienen bestand te zijn tegen 
impact (en de gevolgen) van aanrijdingen, brand en 
explosies.  
 
Vervangen of instorten van gebouwen boven de 
tunnels mag geen aanleiding zijn tot beschadiging of 
(worst case) het (eveneens) instorten van de 
tunnels. 

N1A102 x     
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N3 A1 04 R 1501 Tunnelveiligheid De bestendigheid van de hoofddraagconstructie van 
de tunnels tegen mechanische schade (aanrijding) 
in combinatie met de maatgevende brand en 
explosie (niet voor metrotunnels) dient voor alle 
vervoerssoorten aangetoond te worden door middel 
van realistische brandscenario’s conform de 
regelgeving. 

N2A104 x     

N1 A1 03 R 1023 Externe veiligheid 
infrastructuur 
ZuidasDok 

De externe veiligheid van de infrastructuur van 
ZuidasDok moet worden gewaarborgd. De interactie 
tussen interne en externe veiligheid en de interactie 
tussen de modaliteiten moet integraal meegenomen 
worden.  

N0A101 x  x 
 

  Interactie wordt door bestellers 
nader gedefinieerd. 

N2 A1 06 I 1239 Externe veiligheid, 
Rook- en 
warmteafvoer 

Voorkomen dient te worden dat rook- en 
warmteafvoer uit de ondergrondse infrastructuur in 
geval van een tunnelbrand de bewoners, 
werknemers, passanten en andere gebruikers van 
de Zuidas en omgeving in gevaar brengt.  

N1A103 x    Met name de interactie met OVT 
speelt hier een belangrijke rol. 

N1 A1 04 R 1029 Sociale veiligheid van 
ZuidasDok 

De sociale veiligheid van ZuidasDok moet worden 
gewaarborgd (ref 43). 

N0A101 x  x 
 

  Omdat de beleving door de 
reiziger amper SMART te maken 
is, stellen de infrabestellers voor 
dez door een wederzijds 
gemandateerde 
deskundigencommissie te laten 
beoordelen. 

N2 A1 08 R 1292 Uitvoering: Openbare 
ruimte 

De sociale veiligheid van de hele ZuidasDok dient in 
zowel de eind situatie als in tijdelijke situaties 
geborgd te zijn. 

N1A104 x     
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N2 A1 09 I 1748 Openbaar vervoer De sociale veiligheid rondom openbaar vervoer 
moet ten minste even goed zijn als die in de gehele 
openbare ruimte. 

N1A104 x x 
 
 
 
 
 
 

  Vanuit oogpunt van sociale 
veiligheid dienen donkere 
hoeken en nissen voorkomen te 
worden en dient er vanaf elk 
stijgpunt zoveel mogelijk 
overzicht over perron/hal te zijn. 
Vanuit oogpunt van sociale 
controle dient visueel contact 
mogelijk te zijn tussen reizigers 
op perrons en in de transfer-laag 
met activiteiten op maaiveld en 
vice versa. 

N1 A1 05 R 1825 Interne Veiligheid 
spoortunnels 
ZuidasDok 

Voor de spoortunnels in ZuidasDok gelden de 
volgende doelen en eisen:  
1.TSI Safety in Railway Tunnels  (ref 97) 
2. VeiligheidsEisen SpoorTunnels (VEST)  (ref 98) 
3. Eisen die volgen uit een scenarioanalyse 
opgesteld conform de Leidraad Scenarioanalyse 
Spoortunnels voor ongevals-ontwikkelingen met een 
kans van optreden van meer dan 10-6 per jaar.  
Bron: Beleidsnota tunnelveiligheid deel B (ref 99). 

N0A101 v v v   

N2 A1 10 I 1826 Interne veiligheid 
spoortunnels 
ZuidasDok 

De oriënterende waarde voor het groepsrisico voor 
alle risicodragers op het baanvak met uitzondering 
van suïcidale en omwonenden dient te voldoen aan: 
1. persoonlijk risico: overlijdenskans 1,5x10-9 per 
persoon per kilometer tunnel;  
2. groepsrisico: 0,03/N2 per kilometer per jaar met N 
of meer doden. 

N1A105 v v v  

N1 A1 07 R 1827 Veiligheid tijdens 
bouwfaseringen 

Tijdens alle bouwfaseringen moeten alle 
vervoerssystemen en ZuidasDok op elk moment aan 
alle veiligheidseisen voldoen. Tevens dient de 
veiligheid bij brand, instorting etc. geregeld te zijn, 
inclusief ontsnappingsmogelijkheden en 
hulpverleningsmogelijkheden. 

N0A101 v v v Dit wordt door bestellers nader 
gekwantificeerd. 
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N1 A1 08 R 1243 Interne veiligheid 
OVT, calamiteiten 

De OVT en ondergrondse infrastructuur dienen 
zodanig te zijn ingericht dat rijdende treinen en 
metro’s met calamiteit op een veilige manier kunnen 
halteren, volgens het Safe Haven principe.  

N0A101 x  x   Vanuit eerdere projecten zal de 
infrabesteller een referentie 
leveren betreffende het Save 
Haven principe. 

N1 A1 10 R 1832 Moedwillige 
verstoringen 

In  ZuidasDok dienen de maatregelen te worden 
bepaald die moedwillige verstoringen (waaronder 
terrorisme) zoveel mogelijk voorkomen en de 
gevolgen, indien een moedwillige verstoring zich 
voordoet, zoveel mogelijk beperken. Dit betreft 
zowel de sociale  als de fysieke veiligheidsaspecten. 
Tevens dient notie genomen te worden van het feit 
dat het niet meenemen van moedwillige 
verstoringen de probabilistische/kwantitatieve 
uitkomsten onderschat. Afwegingen over het wel of 
niet ontwerpen van maatregelen, gebaseerd op 
kwantitatieve analyses, moeten in dat licht 
beschouwd worden. NB. De meeste maatregelen 
werken generiek, dat wil zeggen ze functioneren bij 
moedwillige en toevallige incidenten. 

N0A101 v v v   

N0 A2 01 R 1001 Beschikbaarheid & 
betrouwbaarheid 

De infrastructuur en de OVT in ZuidasDok staan 
garant voor een hoge beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid. 

  x x x   

N1 A2 02 R 1030 Beschikbaarheid 
treininfra 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te 
functioneren dat deze XX% van de tijd beschikbaar 
is, inclusief de dienstregelingvrije perioden. 

N0A201   x   % wordt gekwantificeerd op 
basis van de Hanzelijn 

N1 A2 03 I 1031 Betrouwbaarheid 
treininfra 

De betrouwbaarheid van de treininfrastructuur moet 
binnen het ZuidasDok ten minste gelijk zijn aan de 
betrouwbaarheid buiten het ZuidasDok.  

N0A201   x   % wordt gekwantificeerd op 
basis van de Hanzelijn 

N0 A4 01 R 1003 Milieu ZuidasDok dient een gezond leefmilieu te hebben.   x x x   
N0 A5 01 R 1004 Continuïteit Gedurende alle projectfasen van ZuidasDok dienen 

de functies behouden te blijven en dient de stadswijk 
als geheel en diens verbindingen te blijven 
functioneren. 

  x x x   
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N1 A5 03 R 1278 Continuïteit 
treindienst: trein vrije 
periodes 

Vanaf de start van de werkzaamheden tot de 
oplevering van het dokmodel dienen er zo min 
mogelijk TVP’s te worden gebruikt. 

N0A501   x    Het vraaggestuurde 
capaciteitsverdelingsysteem is 
vastgelegd in de AMvB 
Capaciteit en de Netverklaring. 
De spreiding in de tijd is mede 
afhankelijk van andere 
projecten. Er moeten tijdig 
concrete aanvragen worden 
ingediend. 

N1 A5 04 R 1279 Uitvoering trein: 
Functioneren 
treindienst 

Het functioneren van de treindienst dient vanaf de 
start van de werkzaamheden tot de oplevering van 
ZuidasDok per projectfase gelijk te blijven aan de 
situatie bij de start van die fase. 

N0A501   x   Dit betekent o.a. dat indien de 
oostelijke keersporen al in dienst 
zijn op het moment van de bouw 
van de spoortunnel, ook de 4-
sporigheid van Station Zuid tot 
aan de keersporen continu 
gehandhaafd dient te blijven. 

N0 A6 01 R 1005 Onderhoudbaarheid ZuidasDok dient doelmatig en veilig onderhoudbaar 
te zijn gedurende de hele levensduur. Doelmatig 
houdt in: fysiek mogelijk, technisch haalbaar en 
financieel acceptabel. 

  x x x   

N1 A6 01 R 1072 Onderhoud 
infrastructuur na 
oplevering 

Onderhoudswerkzaamheden dienen mogelijk te zijn 
met zo min mogelijk verstoring van de exploitatie.  

N0A601 x x x   

N2 A6 02 R 1517 Onderhoud 
afzonderlijke sporen 

Werkzaamheden aan één spoor dienen te kunnen 
plaatsvinden terwijl de overige sporen in exploitatie 
blijven. 

N1A601   x    

N2 A6 03 I 1052 Beheer en 
instandhouding trein 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te zijn 
ontworpen, dat beheer  en instandhouding kan 
worden uitgevoerd conform binnen de voor ProRail 
geldende uitgangspunten en randvoorwaarden. 

N1A601   x    

N3 A6 01 I 1294 Beheer en 
instandhouding trein 

De spoorinfrastructuur dient zodanig te zijn dat 
beheer en instandhouding kan worden uitgevoerd 
zonder de gebruiksfunctie te verstoren. 

N2A603   x    

N3 A6 02 R 1070 Onderhoudsregime 
trein en de OVT 

Het ontwerp van de rail- en transferinfrastructuur 
dient te voldoen aan het vigerend Generiek PvE 
Instandhouding (ProRail). 

N2A603   x    
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N2 A6 04 R 1660 Onderhoudsregime ZuidasDok dient binnen het reguliere 
instandhoudings- en onderhoudsregime van de 
betreffende beheerder te kunnen worden beheerd 
en onderhouden. 

N1A601 x x x  

N1 A6 02 R 1885 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat schades en 
herstelkosten die kunnen ontstaan in het alledaagse 
gebruik en door vandalisme beperkt zijn. 

N0A601 x x     

N2 A6 05 R 1886 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat de kans klein is 
dat graffiti wordt aangebracht op in het oog 
springende locaties. 

N1A602 x x    

N2 A6 06 R 1887 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat de gevolgen 
van het verwijderen van graffiti voor de omgeving 
beperkt zijn, zonder dat de exploitatie van de metro 
er onder lijdt. 

N1A602 x x    

N2 A6 09 R 1890 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat 
veiligheidsrisico’s die kunnen volgen uit schades 
ontstaan in het alledaagse gebruik minimaal zijn. 

N1A602 x x   ProRail: zie OVS 

N2 A6 10 R 1891 Onderhoudbaarheid Liften en liftschachten dienen in verband met 
vervuiling, onder andere door wildplassen, 
eenvoudig en in korte tijd te reinigen te zijn zonder 
risico’s op aantasting van de constructie. 
Vloeistoffen op de lift- en schachtbodem dienen 
gemakkelijk afgevoerd te kunnen worden. 

N1A602 x x    

N2 A6 11 R 1892 Onderhoudbaarheid Liften dienen vandalismebestendig te worden 
uitgevoerd. 

N1A602 x x    

N1 A6 03 R 1074 Onderhoud Tunnels 
na oplevering 

De tunnels dienen te worden uitgerust met alle 
voorzieningen die nodig zijn om beheer en 
instandhouding goed te laten verlopen. 

N0A601 x x   ProRail: zie OVS + RAMSHE 

N2 A6 14 R 1893 Onderhoud tunnels 
na oplevering 

Systemen voor tunnelveiligheid dienen zodanig 
preventief en correctief te onderhouden te zijn dat er 
geen afzonderlijke buitendienststellingen voor nodig 
zijn. (Meeliften op het reguliere onderhoud aan de 
infrastructuur.) 

N1A603 x X    

N0 A7 01 I 1006 Toekomstvastheid en 
Flexibiliteit 

ZuidasDok dient toekomstvast te zijn, waarbij alle 
infrastructuur van de Zuidas zodanig dient te zijn 
ingepast, dat voorziene uitbreidingen gerealiseerd 
kunnen worden. 

  x  x  x    
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N1 A7 01 R 1077 Toekomstvastheid 
rail- en 
transferinfrastructuur 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te worden 
aangelegd, dat bij oplevering wordt voldaan aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

N0A701   X   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N2 A7 01 R 1017 Veiligheid i.r.t. 
capaciteit, trein 

De uitgangspunten in de veiligheidsanalyse moeten 
toekomstvast  worden gekozen, rekening houdend 
met de ontwikkelingen in het vervoer en verkeer, het 
materieel en het aanbod aan reizigers. 

N1A701   X   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N1 A7 02 R 1078 Flexibiliteit 
transferinfrastructuur 
bij evenementen en 
calamiteiten 

De transferinfrastructuur dient dusdanig te worden 
aangelegd, dat een tijdelijk andere dan 
geplande/gangbaar verkeersaanbod effectief en 
veilig kan worden opgevangen. 

N0A701   X   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 
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N1 A7 03 I 1158 Aantonen 
uitbreidbaarheid 
railinfrastructuur Trein 

Het ontwerp dient uitbreidbaar te zijn tot andere, in 
de toekomst benodigde, spoorconfiguraties. 

N0A701   X   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N0 A8 01 R 1007 Duurzaamheid  ZuidasDok dient duurzaam te zijn.   x X x   
N1 A8 01 R 1086 Energiegebruik 

ZuidasDok 
Er dient zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden 
van energie van duurzame (hernieuwbare) bronnen, 
zoals warmte-/koudeopslag, stadsverwarming, 
stadskoeling. De rest van de energiebehoefte dient 
te worden gedekt met fossiele brandstof die zo 
schoon mogelijk wordt gebruikt. 

N0A801 x X     

N2 A8 02 I 1659 Energiegebruik 
rail/transferinfrastruct
uur 

Bij de aanleg van de rail/transferinfrastructuur dient 
bij het energiegebruik rekening te worden gehouden 
met de voor ProRail geldende uitgangspunten en 
randvoorwaarden. 

N1A801   X    

N1 A8 02 R 1087 Materiaalgebruik Er dient zo veel mogelijk en op een efficiënte manier 
gebruik gemaakt te worden van vernieuwbare 
grondstoffen. Bij de selectie van materialen dient 
een LCC-analyse te worden gemaakt. 

N0A801 x X x   

N2 A8 04 R 1082 Materiaalgebruik 
rail/transferinfrastruct
uur 

De treininfrastructuur en transferinfrastructuur 
dienen te worden opgebouwd uit elementen die 
voldoen aan de productspecificaties (SPC-
documenten) van ProRail. 

N1A802   X    

N2 A8 05 R 1894 LCC analyse In de LCC-analyse dient expliciet gemaakt te 
worden welke keuzemogelijkheden er zijn en welke 
LCC-overwegingen er van toepassing zijn ten 
aanzien van het gebruik van materialen.  

N1A802 x x   Het dient inzichtelijk te zijn hoe 
de LCC-kosten van duurzame 
materialen zich verhouden tot 
die van minder duurzame 
materialen. Zie ook ref 102. 
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N0 A9 01 I 1008 Robuustheid De hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok 
dienen toekomstvast te zijn ontworpen. 

  x x x   

N1 A9 01 R 1657 Technische 
levensduur 
ZuidasDok 

De infrastructurele werken en het casco van de OVT 
in ZuidasDok dienen een levensduur van tenminste 
80 jaar te hebben. 

N0A901 x x x   

N1 A9 02 R 1715 Vervangbaarheid Alle onderdelen die niet tot het casco van de 
infrastructurele werken en het casco van de OVT 
behoren, dienen in korte tijd en tegen minimale 
kosten demontabel te zijn.  

N0A901 x x 
 

x   

N1 A9 03 R 1833 LCC analyse Ontwerpvarianten dienen te worden beoordeeld aan 
de hand van een LCC-analyse. 

N0A901 x x x ProRail: zie PRC00055 

N1 A9 05 R 1896 Levensduur De technische levensduur van kabels dient minimaal 
40 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 

N1 A9 06 R 1897 Levensduur De technische levensduur van systemen voor 
tunnelveiligheid en telecommunicatie dient minimaal 
20 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 

N1 A9 07 R 1898 Levensduur De technische levensduur van liften en roltrappen 
dient minimaal 25 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 

N0 F0 01 R 1009 Transportfunctionalitei
t 

De capaciteit van de hoofdinfrastructuur en de OVT 
in ZuidasDok dient bij oplevering te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

  x x x Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 
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N1 F4 01 I 1111 Voorzieningen ten 
behoeve van de 
treindienst 

De rail/transferinfrastructuur van de Zuidtak (zie 
definitie) dient zodanig te zijn, dat de door ProRail 
gespecificeerde lijnvoering op een betrouwbare, 
beheerste, veilige en onderhoudbare wijze 
geaccommodeerd kan worden. 

N0F001   x   Zie toelichting bij eis 1007, 1017, 
1078 en 1158. In concreto:4-4-4-
4 configuratie; vanaf dec. 2012 
voor 14 treinen/ uur/ri, die alle 
halteren te Station Zuid en 4 
shuttles, die alle Station Zuid als 
eindhalte hebben en gebruik 
maken van keersporen ten 
oosten van Station Zuid. Van de 
4-4-4-4 configuratie is 2-4-4-4 
financieel gedekt door het MIT 
’07; de 4-4-4-4 moet 
toekomstvast worden ingericht 
voor uitbouw naar 4-6-4-4. 

N2 F4 01 R 1413 Energievoorziening 
Trein 

De energievoorziening mag niet beperkend zijn voor 
de beoogde treindienst (treinaantallen en -types). 

N1F401   x    

N2 F4 02 R 1418 Aantal perronsporen 
Station Zuid (trein) 

Station Zuid dient uitgevoerd te worden met 4 
perronsporen.  

N1F401   x    

N2 F4 03 R 1419 Aantal perronsporen 
station RAI (trein) 

Station RAI dient 4 perronsporen te hebben.  N1F401   x    

N2 F4 04 R 1420 Aantal keersporen 
westzijde Station Zuid 
(trein) 

Aan de westzijde van Station Zuid dient 1 keerspoor 
aanwezig te zijn. 

N1F401   x   In "Brinkman" was maar één 
keerspoor voorzien, dus een 
tweede keerspoor impliceert een 
extra module. De spoorsector 
acht van belang dat voor een 
tweede keerspoor ten minste 
voldoende ruimte wordt gelaten. 

N3 F4 01 R 1615 Lengte westelijke 
keersporen (trein) 

De opstellengte van de westelijk keersporen (1 
besteld, 2e inpasbaar houden) dient minimaal 340 
meter te zijn. 

N2F404   x    

N3 F4 02 R 1616 Locatie westelijke 
keersporen (trein) 

De westelijke keersporen (1 besteld, 2e inpasbaar 
houden) dienen te liggen tussen de Schinkel en 
Station Zuid.  

N2F404   x    

N3 F4 03 I 1503 Voorzieningen 
westelijke keersporen 
(trein) 

Langs de westelijke keersporen (1 besteld, 2e 
inpasbaar) dient een pad aanwezig te zijn 
(afmetingen conform OVS00056-4.2) ten behoeve 
van het omlopen van treinpersoneel. 

N2F404   x    
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N2 F4 05 R 1421 Aantal keersporen 
oostzijde Station Zuid 
(trein) 

Aan de oostzijde van Station Zuid dienen vier 
gebundelde keersporen te zijn. 

N1F401   x    Deze keersporen zijn benodigd 
ten behoeve van het keren van 
HSA-shuttles uit de richting 
Schiphol. 

N3 F4 04 R 1619 Lengte oostelijke 
keersporen (trein) 

De keersporen dienen een opstellengte te hebben 
van 340 m.  

N2F405   x    

N3 F4 05 R 1620 Locatie oostelijke 
keersporen (trein) 

De oostelijke keersporen dienen te liggen tussen 
station  Zuid en Duivendrecht . 

N2F405   x    

N3 F4 06 R 1518 Voorzieningen 
oostelijke keersporen 
(trein) 

Langs / bij de oostelijke keersporen dienen 
aanwezig te zijn: 
- reinigingsperrons van minimaal 2 meter breed 
- voorzieningen voor watervullen, reiniging toiletten, 
binnenreiniging en catering 
- een verblijfsruimte inclusief opslag met een 
vloeroppervlak van 60m2 
- een ruimte voor 3 perscontainers voor afval met 
een oppervlak van ca 25 m2 
- 4 parkeerplaatsen en een stalling voor fietsen met 
een oppervlak van 8 m2 

N2F405   x    

N3 F4 07 R 1422 Uitbreidbaarheid 
oostelijke keersporen 

De 4 oostelijke keersporen dienen zodanig te 
worden ontworpen/aangelegd dat er kan worden 
uitgebreid naar 5 gebundelde keersporen, waarvan 
drie een opstellengte hebben van 430 m en twee 
van 340 m. Voor deze 5 keersporen gelden dezelfde 
overige eisen als voor de situatie met 4 oostelijke 
keersporen. 

N2F405   x    

N3 F4 08 I 1824 Bereikbaarheid 
oostelijke keersporen 
(trein) 

De twee buitenste oostelijke keersporen dienen van 
en naar Duivendrecht bereikbaar te zijn zonder 
treinen te hoeven keren. 

N2F405   x    

N3 F4 09 I 1505 Bereikbaarheid 
keersporen vanaf de 
weg (trein) 

De oostelijke keersporen dienen voor personeel en 
het afvoeren van afval bereikbaar te zijn voor 
vrachtauto's tot 15 meter lang (zonder aanhanger), 
zonder daarbij de hoofdsporen over te moeten 
steken. 

N2F405   x    
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N2 F4 06 R 1417 Bediening keersporen 
(trein) 

De keersporen dienen dusdanig te worden 
aangelegd dat ze kunnen worden bereden zonder 
baanvaksporen tegen de verkeersrichting in te 
hoeven kruisen. 

N1F401   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 
Dit kan bewerkstelligd worden 
door de keersporen tussen de 
twee baanvaksporen in te 
leggen. 

N2 F4 07 R 1438 Bereikbaarheden trein De benodigde bereikbaarheden van de 2-4-4-2 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1a/2a. 
De benodigde bereikbaarheden van de 4-4-4-4 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1b/2b. 
De benodigde bereikbaarheden van de 4-6-4-4 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1c/2c. 

N1F401   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 
Figuur 1a/b/c betreft een 
schematische weergave van het 
baanvak Riekerpolder tot de 
aansluiting met de Utrechtboog. 
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N2 F4 10 R 1160 Gelijktijdigheden trein De benodigde gelijktijdigheden van de 2-4-4-2 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1a/3a. 
De benodigde gelijktijdigheden van de 4-4-4-4 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 
1b/3b.De benodigde gelijktijdigheden van de 4-6-4-4 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1c/3c. 

N1F401   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N1 F4 02 R 1838 Baanvaksnelheid 
(trein) Zuidas 

De railinfrastructuur dient te worden ontworpen op 
de voor de Zuidas geldende baanvaksnelheid, zie 
eis 1165. Een snelheidsbeperking is voor 
reizigerstreinen alleen acceptabel wanneer zij in 
station Zuid kunnen halteren zonder belemmeringen 
in een vrije remming (voor aankomst) en vrije aanzet 
(na vertrek). 

N0F001   x     

N2 F4 11 R 1429 Snelheid tussen 
station Zuid en station 
RAI (trein) 

Voor dit gebogen trajectdeel wordt geen verdere 
beperking dan tot de huidige 100 km/u 
geaccepteerd. 

N1F402   x   Huidige baanvaksnelheid 
resultaatverplichting, 140 km/u 
inspanningsverplichting. 

N2 F4 12 R 1430 Snelheid Station Zuid 
stoppende treinen 

Ter hoogte van station Zuid is een beperking van de 
snelheid tot 80 km/u mogelijk (alle R-treinen 
halteren, G-treinen zie 1431). 

N1F402   x    

N2 F4 13 R 1431 Snelheid Station Zuid 
doorgaande treinen 

Doorgaande (G-)treinen dienen in station Zuid met 
80 km/u te kunnen doorrijden.  

N1F402   x    

N2 F4 14 R 1432 Snelheid wissels 
keersporen (trein) 

De wissels voor het bereiken van de westelijke en 
oostelijke keersporen dienen met 80 km/u bereden 
te kunnen worden. 

N1F402   x    

N2 F4 15 I 1165 Baanvaksnelheid vrije 
baan (trein) 

De baanvaksnelheid voor het traject Riekerpolder-
aansluiting tot de aansluiting van de Utrechtboog 
bedraagt 130 km/h.  

N1F402   x   Huidige baanvaksnelheid 
resultaatverplichting, 140 km/u 
inspanningsverplichting. 
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N2 F4 16 R 1433 Snelheid wissels t.b.v. 
geplande treindienst 

De (overloop)wissels op de vrije baan ten behoeve 
van de geplande treindienst mogen geen rijtijdverlies 
tot gevolg te hebben.  
In dit kader zijn 80km/h wissels alleen acceptabel 
indien deze dicht bij het perron worden aangelegd. 

N1F402   x   Dit betekent dat tussen 
doorgaande sporen 
'overgelopen' moet kunnen 
worden zonder vaart te 
minderen. 

N2 F4 17 R 1434 Snelheid 
bijsturingwissels 
overloopwissels 
(trein) 

(Overloop)wissels op de vrije baan  ten behoeve van 
de bijsturing dienen met 80 km/u bereden te kunnen 
worden. 

N1F402   x    

N1 F4 03 R 1163 Beveiliging en 
opvolgtijden trein 

De Beveiliging / opvolgtijden dienen te voldoen aan 
de huidige maatstaven. 

N0F001   x   Deze maatstaven zijn verwoord 
in brief CMD/05/20529228/104 
d.d. 20 juli 2005, van Prorail, met 
bijlage [ref 100] 

N2 F4 18 R 1435 Opvolgtijden 
reizigerstreinen bij 
haltering 

De opvolgtijd dient, zowel bij station  Zuid als bij het 
station RAI, langs het perron 2 minuten te zijn. Het 
betreft hier de tijd tussen een vertrekkende trein en 
een op hetzelfde perronspoor binnenkomende trein. 

N1F403   x    

N2 F4 19 R 1436 Opvolgtijden 
reizigerstreinen vrije 
baan  

De opvolgtijd op de vrije baan dient 1,5 minuut te 
zijn. 

N1F403   x    

N2 F4 20 R 1437 Beveiliging 
linkerspoor (trein) 

De beveiliging dient zodanig te worden ingericht dat 
de functionaliteit voor het linker en rechter spoor in 
beide richtingen gelijk is. Zie Figuur 1,2 en 3. 

N1F403   x    

N0 F0 02 R 1010 Transferfunctionaliteit 
ZuidasDok 

De OV Transfer in ZuidasDok dient te voorzien in 
een uitstekende afhandeling van alle 
vervoersbewegingen/overstaprelaties. 

  x x   Dit betreft: metro- en treinstation 
Zuid (de OVT), metrostation 
Buitenveldert en treinstation RAI 

N1 F2 01 R 1538 Metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

De capaciteit van de metro en treinstations in 
ZuidasDok (oa. toegangspartijen, aantal poortjes, 
breedte perrons) dient berekend te worden op basis 
van de vervoerscijfers in de drukste periode (spits) 
in de eindsituatie en op basis van de 
ontruimingscapaciteit bij calamiteiten. Het ontwerp 
van ZuidasDok dient te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

N0F002 x     Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N2 F2 01 R 1722 Perrons (metro & 
trein) 

Vanaf de perrons dient met beperkte bewegwijzering 
oriëntatie op de uitgangen mogelijk te zijn. 

N1F201 x x    
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N2 F2 03 I 1560 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Het aantal stijgpunten en de locatie en ligging ervan 
dient zodanig te zijn dat ze aansluiten bij de logische 
richtingen en omvang van de voetgangersstromen 
(zie voor de OVT figuur 7). 

N1F001   x   Zie voor referentie oplossing 
figuur 16 

N3 F2 01 R 1356 Interne organisatie 
metro- en 
treinstations 

Het aantal stijgpunten en de locatie ervan binnen de 
metro- en treinstations dient zodanig te zijn dat de 
reizigers zich gelijkmatig verdelen over de metro-
/treinstellen en het perron.  

N2F203 x     

N3 F2 02 R 1690 Stijgpunten metro- en 
treinperrons 

Het aantal stijgpunten en de locatie ervan dient 
zodanig te zijn dat reizigers met logische en 
vloeiende routes de bestemming kunnen bereiken. 

N2F203 x x    

N3 F2 03 R 1692 Stijgpunten metro- en 
treinperrons 

Bij het uitstappen van de metro en trein dient direct 
minstens één stijgpunt in het zicht en als stijgpunt 
herkenbaar te zijn. 

N2F203 x x    

N3 F2 06 R 1565 Draairichting 
roltrappen trein- en 
metroperrons 

Alle roltrappen dienen geschikt te zijn voor twee 
richtingen. 

N2F203   x    

N3 F2 07 R 1568 Afmetingen roltrap 
trein- en 
metroperrons 

De netto breedte van een roltrap dient minimaal 1 m 
te zijn. 

N2F203   x    

N2 F2 04 R 1381 Informatievoorziening 
/ oriëntatie metro- en 
treinperrons 

De informatievoorziening op de perrons dient 
zodanig te zijn dat de reiziger in staat is direct te 
weten in welke richting hij/zij moet lopen om op de 
plaats van bestemming terecht te komen. Ref. figuur 
13. 

N1F001 x x    

N2 F2 05 R 1359 Controlevoorzieninge
n metro- een 
treinstations 

De toegankelijkheid van de metro- en treinperrons 
dient gecontroleerd te kunnen worden door middel 
van poortjes.  

N1F001 x     

N3 F2 08 I 1796 Ontwerp BTS Er dient gestreefd te worden naar zo min mogelijk 
BTS toegangen, echter zonder dat dit ten koste gaat 
van de transferkwaliteit en de veiligheid. 

N2F205 x     

N1 F2 02 R 1851 Transferfunctie ZuidasDok dient een multi-modaal functioneel 
transfercentrum (OVT) te hebben. 

N0F002 x x     
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N2 F2 06 I 1120 Transferbewegingen 
OVT 

De OVT dient de verwachte aantallen 
transferbewegingen van reizigers op comfortabele, 
betrouwbare en duidelijke wijze te kunnen 
accommoderen.  

N1F202 x x    

N3 F2 09 I 1906 Transferbewegingen 
OVT 

De trein- en metrostations van de OV-terminal 
moeten zich in één gebouw bevinden, met één 
adres, gemeenschappelijke hoofdentree(s) en één 
hal. De overstap trein <> metro en trein <> fiets 
moet inpandig kunnen worden gemaakt. 

N2F206 x x    

N2 F2 07 R 1360 Interne organisatie 
OVT 

Er dienen in de OV-terminal directe zichtrelaties te 
zijn tussen de hoofd-entree van het trein-
/metrostation en de tram-/bushaltes. Idem tussen de 
hoofdentree van het trein-/metrostation en de 
voorrijgelegenheden van taxi/kiss&ride en tussen 
het trein-/metrostation en de fietsenstalling (zie fig 
14). 

N1F202 x x    

N2 F2 08 R 1847 Toegankelijkheid 
perrons metro en trein 
OVT 

Vanuit de OVT-hal dienen de treinperrons en 
metroperrons onafhankelijk van elkaar toegankelijk 
te zijn, waarbij voor maximale loopafstanden wordt 
verwezen naar fig. 14.  

N1F202 x x    

N2 F2 09 I 1355 Belevingskwaliteit 
OVT 

Ten behoeve van de belevingskwaliteit dient in de 
gehele OVT (ontvangsthal, transferzone, perrons) 
zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van 
daglichttoetreding. 

N1F202 x     

N2 F2 10 R 1373 Verblijfsfunctie De OVT dient geschikt te zijn als verblijf-, wacht- en 
ontvangstruimte voor reizigers en bezoekers. 

N1F202   x    

N1 F4 04 R 1379 Perronconfiguratie 
treinstation Zuid & 
RAI 

Treinstation Zuid en treinstation RAI dienen beide te 
worden voorzien van 4 perronsporen met 2 
eilandperrons. 

N0F002   x   Station Zuid dient uitgebreid te 
kunnen worden tot 6 sporen (3e 
treintunnel in ruwbouw 
voorhanden). Zie eisen 
toekomstvastheid. 
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N2 F4 22 R 1605 Lengte 
perrons(poren) 
treinstation Zuid 

Langs de ‘bestelde’ vier perronsporen van station  
Zuid dienen de perrons een nuttige lengte te hebben 
van 430 meter. 

N1F404   x   Als Zuid 6-sporig wordt, volstaat 
voor de overage 2 perronsporen, 
een nuttige lengte van 340 m. 
Met ProRail wordt in dec. ’07 
bepaald welke sporen dit betreft 
(bij ‘richtingbedrijf’ 1 en 6 of 3 en 
4, afhankelijk van gebruik 
binnen/ buitensporen op de 
corridor). 

N2 F4 23 R 1607 Capaciteit perrons 
treinstation Zuid 

Ten behoeve van voldoende transfercapaciteit 
dienen de perrons van treinstation Zuid ten minste 
3,7 meter breedte te bieden naast de stijgpunten en  
een nuttig oppervlak (exclusief stijgpunten en 
eventuele kolommen/casings en andere obstakels) 
van circa 4400 m2. Bij 'verjonging' dienen de 
uiteinden van de perrons ten minste 7,3 m breed te 
zijn.  

N1F404   x   De inspanningsverplichting blijft: 
4,1 m en circa 4750 m2. 

N2 F4 24 R 1611 Lengte perronsporen 
op treinstation RAI 

Langs de ‘bestelde’vier perronsporen van station 
RAI dienen de perrons een nuttige lengte te hebben 
van 430 meter. 

N1F404   x   Als RAI eventueel 6-sporig wordt 
zijn de overige 2 perronsporen 
‘perronvrij’. Met ProRail wordt in 
dec. ’07 bepaald welke sporen 
dit betreft (bij ‘richtingbedrijf’ 1 en 
6 of 3 en 4, afhankelijk van 
gebruik binnen/ buitensporen op 
de corridor). 

N2 F4 25 R 1613 Capaciteit perrons 
treinstation RAI 

Het huidige perron kan worden gehandhaafd. Het 
tweede eilandperron dient ten minste dezelfde 
breedte te biden naast de stijgpunten en hetzelfde 
nuttige oppervlak (exclusief stijgpunten en eventuele 
kolommen/casings en andere obstakels). Bij 
'verjonging' dienen de uiteinden van de perrons ten 
minste 6 m breed te zijn. 

N1F404   x   Voor het huidge perron 
accepteert ProRail handhaving 
van de huidige afmetingen. De 
inspanningsverplichting blijft 3,7 
m en circa 3500 m2. 

N2 F4 26 R 1555 Obstakelvrije zone 
aan rand perron 
(trein) 

De obstakelvrije zone aan de randen van de perrons 
(dus langs de perronsporen) dient een breedte te 
hebben van minimaal 2,25 m per rand. Deze 
obstakelvrije zone heeft een lengte van minimaal 
340 m. 

N1F404   x    
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N2 F4 27 R 1557 Hoogte perron boven 
sporen (trein) 

De hoogte van de perrons boven de sporen 
bedraagt 0,76m. 

N1F404   x   Bestaande perron RAI is 84 cm 
+bovenkant spoorstaat; evt. 
verlaging naar nieuwbouw-norm 
niet t.l.v. project ZuidasDok, 
maar t.l.v. landelijk project 
Toegankelijkheid. 

N2 F4 29 R 1581 Dwarsdoorzicht 
tussen treinperrons 
Zuid en RAI 

Vanaf het ene eilandperron moet een ruime 3D-
zichtrelatie bestaan met het andere eilandperron en 
vice versa. 

N1F404   x   Ruim houdt in dit geval in: het 
tegenoverliggende perron 
horizontal over een lengte van 
ten minste 100 meter in beeld 
met max. 25% onderbreking en 
verticaal van perronvloer tot 
plafond. 

N2 F4 30 R 1382 Capaciteit 
zitwachtruimte 
treinperron 

De capaciteit van de wachtruimtes op de perrons 
dient gelijkmatig verdeeld te worden over de 
perrons, 30 plaatsen links en 30 plaatsen rechts van 
de stijgpunten van/naar de hal/Minerva-as. 

N1F404   x    

N2 F4 31 I 1694 Stijgpunten 
treinperrons 

Bij elk stijgpunt moet vanaf en naar het perron 
duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn waarnaar het 
stijgpunt leidt. 

N1F404   x    

N3 F4 10 I 1693 Stijgpunten 
treinperrons 

De zichtlijnen en zichthoeken vanaf de stijgpunten 
dienen dusdanig te zijn dat het perron goed kan 
worden overzien. 

N2F431   x    

N3 F4 11 I 1691 Stijgpunten 
treinperrons 

De stijgpunten in de primaire looproutes dienen 
goed in het zicht en duidelijk als stijgpunt 
herkenbaar te zijn. 

N2F431   x    

N3 F4 12 R 1563 Aanwezigheid liften 
op treinperrons 

Elk eilandperron dient te zijn uitgerust met ten 
minste één lift aan de reizigersstroom van het perron 
naar de centrale hal/Minerva-as. 

N2F431   x    

N3 F4 13 R 1567 Afmetingen vaste trap 
treinperrons 

De breedte van een vaste trap tussen de leuningen 
dient minimaal 2,4 m te bedragen.  

N2F431   x    

N3 F4 14 R 1569 Afmetingen lift 
treinperrons 

De afmetingen van een lift dienen zodanig te zijn dat 
ze geschikt zijn voor (elektrische) rolstoelen, fietsen 
en brancards. 

N2F431   x    
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N3 F4 15 I 1570 Obstakelvrije ruimte 
rond stijgpunten op 
het perron qua 
zichtlijnen 
treinperrons 

Tussen de stijgpunten die uitkomen op de perrons 
vanuit de hal/ Minerva-as en de informatieborden 
en/of andere reizigersgebonden obstakels op de 
perrons dient minimaal 30 meter obstakelvrije zone 
te liggen in verband met zichtlijnen en hinderarme 
looproutes. 

N2F431   x    

N2 F4 32 I 1695 Verlichting 
treinperrons 

De verlichting bij de stijgpunten en op de 
treinperrons dient een sociaal veilige situatie te 
bevorderen. 

N1F404   x    

N2 F4 33 R 1383 commerciële 
voorzieningen 
treinperrons 

Er mogen geen commerciële voorzieningen zijn op 
de treinperrons behoudens automaten. 

N1F404   x    

N0 F0 03 R 1107 Energie en 
nutsvoorzieningen 

ZuidasDok dient te worden voorzien van voldoende 
en betrouwbare energie- en nutsvoorzieningen. 

  x       

N0 IE 01 R 1674 Algemene interne en 
externe raakvlakeis 

De aansluitingen van de verschillende onderdelen 
van ZuidasDok dienen gewaarborgd te worden, 
alsook de aansluitingen van de omgeving op de 
verschillende onderdelen van ZuidasDok.  

  x x x   

N1 IE 02 R 1915 EMC Bij de ontwikkeling van de spoor- en 
weginfrastructuur dient ElectroMagnetische 
Compatibiliteit (EMC) bereikt te worden. Hierbij moet 
uitgegaan worden van de op dit moment bekende 
randvoorwaarden.  

N0IE01 x       

N1 IE 03 R 1916 Trillingen De infrastructuur dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
trillingen, die in het vastgoed optreden als gevolg 
van het gebruik van de spoorinfrastructuur, onder de 
toelaatbare norm van de SBR (ref 110) liggen. 
Hierbij mag worden uitgegaan van een standaard 
constructie van het vastgoed. 

N0IE01 x       

N0 P0 01 R 1675 Proceseis  De AZ dient te waarborgen dat de voor dit project 
noodzakelijke processen worden doorlopen. 

  x x x   

N1 P0 01 R 1024 Proceseis Veiligheid De veiligheid dient gedurende alle fasen van het 
project aantoonbaar te worden geborgd en dient te 
worden vastgelegd in een veiligheidsdossier. 

N0P001 x       

N2 P0 01 I 1241 Proceseis Zuidas Het veiligheidsdossier bevat minimaal een 
procesgedeelte, verslaggedeelte en documentenlijst.

N1P001 x     
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N3 P0 01 I 1499 Proceseis Zuidas De informatie betreffende uitgangspunten, 
aannamen, afwegingen, keuzen, onderbouwingen, 
berekeningen, et cetera dienen op gestructureerde, 
ordentelijke en overzichtelijke wijze te worden 
gedocumenteerd en gearchiveerd ten behoeve van 
het opbouwen van een veiligheidsdossier. 

N2P001 x     

N1 P0 03 I 1500 Proceseis Berekening 
interne veiligheid 

Het probabilistische rekenmodel ter berekening van 
de interne veiligheid dient voorgelegd te worden aan 
de modaliteitseigenaar. 

N0P001 x       

N1 P0 04 R 1502 Constructieve 
veiligheid 

De bestendigheid van de fundering van de 
bovenbouw tegen brand en explosie in alle 
modaliteiten dient aangetoond te worden door 
middel van realistische brandscenario’s, overeen te 
komen met de brandweer.  

N0P001 x       

N1 P0 06 R 1732 Capaciteit BTS De capaciteit van het BTS systeem dient gebaseerd 
te zijn op de prognose  van de capaciteitsbehoefte 
eindbeeld. Waarbij de drukste periode en de 
evacuatiescenario’s maatgevend zijn. 

N0P001 x  x     

N1 P0 08 R 1873 RAM-management Teneinde de eisen ten aanzien van RAM beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N2 P0 03 R 1874 RAM-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de RAM-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P008 x x    ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 09 R 1875 LCC-management Teneinde de eisen ten aanzien van LCC beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 
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N2 P0 04 R 1876 LCC-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de LCC-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P009 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 10 R 1877 Projectdeliverables Alle documenten benodigd voor het beheer en 
onderhoud (zoals areaalspecificatie, 
instandhoudingspecificatie, 
bedieningshandleidingen, revisietekeningen en 
overzicht reservedelen) dienen ruim voor de formele 
overdracht van het Zuidas Dok ter beschikking te 
worden gesteld aan dIVV. 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N0 R1 01 R 1696 Regelgeving en 
voorschriften 

ZuidasDok dient te voldoen aan alle vigerende 
documenten zoals opgesomd in de lijst met 
bindende documenten, tenzij anders vermeld in dit 
PvE. Hoe om te gaan met wijzigingen of vervangen 
van deze documenten zal worden vermeld in de 
overeenkomsten tussen ZA en V&W en tussen AZ 
en Amsterdam. 

  x       

 

5.3.3 Eisenboom Metro 
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N0 A1 01 R 1000 Veiligheid ZuidasDok ZuidasDok dient een aantoonbaar sociaal 
maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau te 
hebben. 

  x x x   
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N1 A1 01 R 1864 Veiligheid ZuidasDok De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen 
tenminste van een vergelijkbaar niveau te zijn als in 
het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan (ref. 97). 
Indien het definitieve ontwerp dusdanig afwijkt van 
het ontwerp waarop het tunnelveiligheidsplan is 
gebaseerd dient een nieuw veiligheidsplan 
opgesteld te worden op het zelfde veiligheidsniveau 
als het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan. 

N0A101     x   

N2 A1 01 R 1865 Veiligheid ZuidasDok Het tunnelveiligheidsplan dient te allen tijde te 
worden beschouwd als bindend document. 

N1A101 v v v  

N1 A1 02 R 1021 Interne veiligheid 
ZuidasDok 

ZuidasDok dient vluchtroutes en voorzieningen 
(lees: bouwkundig, ruimtelijk, installatietechnisch, 
organisatorisch, materieel, brandpreventief, 
brandbeperkend, brandweerpreparatief) te bevatten, 
die zódanig in onderlinge samenhang ontworpen zijn 
dat vluchtende een reële kans hebben om te 
ontsnappen en de hulpdiensten een reële kans 
hebben de calamiteit succesvol te bestrijden.   

N0A101 x     Reële kans wordt door de 
bestellers nader uitgedrukt in 
minuten vluchttijd. 

N2 A1 03 I 1510 Voorzieningen 
hulpdiensten 

De bouwkundige lay-out van de tunnels dient 
ontworpen te worden conform Fight & Flight (ref. 
96). 

N1A102 x x x Hiermee worden de 
mogelijkheden voor ontvluchting, 
evacuatie en hulpverleningsinzet 
geoptimaliseerd. 

N2 A1 04 I 1242 Constructieve 
veiligheid 

Zowel de hoofddraagconstructie van de tunnels als 
de fundering van bovenliggende gebouwen (deze al 
dan niet gecombineerd) dienen bestand te zijn tegen 
impact (en de gevolgen) van aanrijdingen, brand en 
explosies.  
 
Vervangen of instorten van gebouwen boven de 
tunnels mag geen aanleiding zijn tot beschadiging of 
(worst case) het (eveneens) instorten van de 
tunnels. 

N1A102 x     
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N3 A1 04 R 1501 Tunnelveiligheid De bestendigheid van de hoofddraagconstructie van 
de tunnels tegen mechanische schade (aanrijding) 
in combinatie met de maatgevende brand en 
explosie (niet voor metrotunnels) dient voor alle 
vervoerssoorten aangetoond te worden door middel 
van realistische brandscenario’s conform de 
regelgeving. 

N2A104 x     

N1 A1 03 R 1023 Externe veiligheid 
infrastructuur 
ZuidasDok 

De externe veiligheid van de infrastructuur van 
ZuidasDok moet worden gewaarborgd. De interactie 
tussen interne en externe veiligheid en de interactie 
tussen de modaliteiten moet integraal meegenomen 
worden.  

N0A101 x  x   Interactie wordt door bestellers 
nader gedefinieerd. 

N2 A1 06 I 1239 Externe veiligheid, 
Rook- en 
warmteafvoer 

Voorkomen dient te worden dat rook- en 
warmteafvoer uit de ondergrondse infrastructuur in 
geval van een tunnelbrand de bewoners, 
werknemers, passanten en andere gebruikers van 
de Zuidas en omgeving in gevaar brengt.  

N1A103 x    Met name de interactie met OVT 
speelt hier een belangrijke rol. 

N1 A1 04 R 1029 Sociale veiligheid van 
ZuidasDok 

De sociale veiligheid van ZuidasDok moet worden 
gewaarborgd (ref 43). 

N0A101 x x 
 

  Omdat de beleving door de 
reiziger amper SMART te maken 
is, stellen de infrabestellers voor 
dez door een wederzijds 
gemandateerde 
deskundigencommissie te laten 
beoordelen. 

N2 A1 08 R 1292 Uitvoering: Openbare 
ruimte 

De sociale veiligheid van de hele ZuidasDok dient in 
zowel de eind situatie als in tijdelijke situaties 
geborgd te zijn. 

N1A104 x     
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N2 A1 09 I 1748 Openbaar vervoer De sociale veiligheid rondom openbaar vervoer 
moet ten minste even goed zijn als die in de gehele 
openbare ruimte. 

N1A104 x x 
 
 

  Vanuit oogpunt van sociale 
veiligheid dienen donkere 
hoeken en nissen voorkomen te 
worden en dient er vanaf elk 
stijgpunt zoveel mogelijk 
overzicht over perron/hal te zijn. 
Vanuit oogpunt van sociale 
controle dient visueel contact 
mogelijk te zijn tussen reizigers 
op perrons en in de transfer-laag 
met activiteiten op maaiveld en 
vice versa. 

N1 A1 07 R 1827 Veiligheid tijdens 
bouwfaseringen 

Tijdens alle bouwfaseringen moeten alle 
vervoerssystemen en ZuidasDok op elk moment aan 
alle veiligheidseisen voldoen. Tevens dient de 
veiligheid bij brand, instorting etc. geregeld te zijn, 
inclusief ontsnappingsmogelijkheden en 
hulpverleningsmogelijkheden. 

N0A101 v v v Dit wordt door bestellers nader 
gekwantificeerd. 

N1 A1 08 R 1243 Interne veiligheid 
OVT, calamiteiten 

De OVT en ondergrondse infrastructuur dienen 
zodanig te zijn ingericht dat rijdende treinen en 
metro’s met calamiteit op een veilige manier kunnen 
halteren, volgens het Safe Haven principe.  

N0A101 x  x   Vanuit eerdere projecten zal de 
infrabesteller een referentie 
leveren betreffende het Save 
Haven principe. 

N1 A1 09 R 1492 Interne veiligheid 
metrotunnels 

De interne veiligheid van de metrotunnels dient te 
voldoen aan groepsrisico = 0,016/N2 per kilometer 
per jaar (N=grootte van de groep uitgedrukt in aantal 
personen >10). 

N0A101 v v v   

N2 A1 16 R 1830 Stijgpunten 
metroperron 

Aan beide uiteinden van een perron worden 
stijgpunten voor  evacuatie gerealiseerd 

N1A109 x x    
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N2 A1 17 R 1831 Vluchtpaden metro Vluchtpaden in de tunnel worden bij het ontbreken 
van een nevenbuis uitgevoerd met een (minimale) 
breedte van 1,20 meter 

N1A109 x    Een vluchtpad is tenminste 0,60 
meter breed. Dit is een absolute 
ondergrens waarbij wordt 
aangenomen dat de 
mogelijkheid bestaat via een 
naastgelegen buis te vluchten. 
Door de gekozen oplossing met 
een gestapelde metro is dit niet 
op alle plaatsen mogelijk. In 
deze gevallen is een breder 
vluchtpad noodzakelijk. De 
minimale breedte is in dat geval 
1,20 meter. Deze breedte biedt 
de mogelijkheid om met twee 
personen naast elkaar te 
vluchten en vergemakkelijkt de 
uitstap uit de metro. 

N1 A1 10 R 1832 Moedwillige 
verstoringen 

In  ZuidasDok dienen de maatregelen te worden 
bepaald die moedwillige verstoringen (waaronder 
terrorisme) zoveel mogelijk voorkomen en de 
gevolgen, indien een moedwillige verstoring zich 
voordoet, zoveel mogelijk beperken. Dit betreft 
zowel de sociale  als de fysieke veiligheidsaspecten. 
Tevens dient notie genomen te worden van het feit 
dat het niet meenemen van moedwillige 
verstoringen de probabilistische/kwantitatieve 
uitkomsten onderschat. Afwegingen over het wel of 
niet ontwerpen van maatregelen, gebaseerd op 
kwantitatieve analyses, moeten in dat licht 
beschouwd worden. NB. De meeste maatregelen 
werken generiek, dat wil zeggen ze functioneren bij 
moedwillige en toevallige incidenten. 

N0A101 v v v   

N0 A2 01 R 1001 Beschikbaarheid & 
betrouwbaarheid 

De infrastructuur en de OVT in ZuidasDok staan 
garant voor een hoge beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid. 

  x x x   
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N1 A2 04 R 1878 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De metro/transferinfrastructuur dient zodanig te 
functioneren dat de geplande en ongeplande niet-
beschikbaarheid op jaarbasis maximaal 22 minuten 
bedraagt. 

N0A201 x x     

N1 A2 05 R 1879 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

Het aantal storingen met gevolgen voor de 
beschikbaarheid van de metro-infrastructuur dient 
op jaarbasis maximaal 2,5 te bedragen. 

N0A201 x x     

N1 A2 06 R 1880 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De kans dat een verstoring of onderhoud aan de 
infrastructuur kan leiden tot het niet beschikbaar zijn 
van een volledige metrocorridor (Buiksloot-
Amstelveen, van der Madeweg-Ringlijn, en versa) 
moet minimaal zijn. 

  x       

N1 A2 07 R 1881 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De systeemarchitectuur dient zodanig te worden 
afgestemd op het veiligheidsregime dat falen van 
een systeem voor tunnelveiligheid, inclusief de 
besturende functies, tijdens normale exploitatie niet 
vaker dan eens per 5 jaar leidt tot een verstoring van 
de treindienst van maximaal 2 uur. 

N0A201 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 A2 08 R 1882 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De bouw van het Zuidas Dok en de bebouwing 
ervan dient minimale gevolgen te hebben voor de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het 
bestaande metrosysteem. 

N0A201 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N0 A4 01 R 1003 Milieu ZuidasDok dient een gezond leefmilieu te hebben.   x x x   
N0 A5 01 R 1004 Continuïteit Gedurende alle projectfasen van ZuidasDok dienen 

de functies behouden te blijven en dient de stadswijk 
als geheel en diens verbindingen te blijven 
functioneren. 

  x x x   

N1 A5 05 R 1136 Opstelemplacement 
metro 

De functionaliteit van het Opstelemplacement, 
inclusief voorzieningen en opkomstruimte, dient in 
de bouw- en eindsituatie minimaal gelijk te blijven 
aan de situatie bij de start van de bouw. 

N0A501 x     Het emplacement dient te zijn 
voorzien van een quick 
servicestation, opkomstruimte, 
een dienstweg naar maaiveld, 
parkeerplaatsen en een 
personeelsverblijf. 

N1 A5 06 R 1281 Uitvoering metro De spoorcapaciteit van de metro mag tijdens de 
bouw niet afnemen.   

N0A501 x       
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N0 A6 01 R 1005 Onderhoudbaarheid ZuidasDok dient doelmatig en veilig onderhoudbaar 
te zijn gedurende de hele levensduur. Doelmatig 
houdt in: fysiek mogelijk, technisch haalbaar en 
financieel acceptabel. 

  x x x   

N1 A6 01 R 1072 Onderhoud 
infrastructuur na 
oplevering 

Onderhoudswerkzaamheden dienen mogelijk te zijn 
met zo min mogelijk verstoring van de exploitatie.  

N0A601 x x x   

N2 A6 04 R 1660 Onderhoudsregime ZuidasDok dient binnen het reguliere 
instandhoudings- en onderhoudsregime van de 
betreffende beheerder te kunnen worden beheerd 
en onderhouden. 

N1A601 x x x  

N1 A6 02 R 1885 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat schades en 
herstelkosten die kunnen ontstaan in het alledaagse 
gebruik en door vandalisme beperkt zijn. 

N0A601 x x     

N2 A6 05 R 1886 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat de kans klein is 
dat graffiti wordt aangebracht op in het oog 
springende locaties. 

N1A602 x x    

N2 A6 06 R 1887 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat de gevolgen 
van het verwijderen van graffiti voor de omgeving 
beperkt zijn, zonder dat de exploitatie van de metro 
er onder lijdt. 

N1A602 x x    

N2 A6 07 R 1888 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat Zuidas Dok 
voor vogels minimaal mogelijkheden biedt om te 
zitten of te nestelen, en van daaruit vervuiling te 
veroorzaken op constructie, meubilair of systemen. 

N1A602 x x    

N2 A6 08 R 1889 Onderhoudbaarheid Kabels dienen te worden afgeschermd voor toegang 
door knagend ongedierte. 

N1A602 x x    

N2 A6 09 R 1890 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat 
veiligheidsrisico’s die kunnen volgen uit schades 
ontstaan in het alledaagse gebruik minimaal zijn. 

N1A602 x x   ProRail: zie OVS 

N2 A6 10 R 1891 Onderhoudbaarheid Liften en liftschachten dienen in verband met 
vervuiling, onder andere door wildplassen, 
eenvoudig en in korte tijd te reinigen te zijn zonder 
risico’s op aantasting van de constructie. 
Vloeistoffen op de lift- en schachtbodem dienen 
gemakkelijk afgevoerd te kunnen worden. 

N1A602 x x    
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N2 A6 11 R 1892 Onderhoudbaarheid Liften dienen vandalismebestendig te worden 
uitgevoerd. 

N1A602 x x    

N2 A6 12 R 1299 Beheer kabels en 
leidingen 

Energie en nutsvoorzieningen ten behoeve van de 
metro-infrastructuur in ZuidasDok dienen te kunnen 
worden beheerd door de modaliteiteigenaar. 

N1A602 x     

N2 A6 13 R 1912 Onderhoud 
veiligheidssystemen 

Systemen voor tunnelveiligheid dienen zodanig 
preventief en correctief te onderhouden te zijn dat er 
geen afzonderlijke buitendienststellingen voor nodig 
zijn. (Meeliften op het reguliere onderhoud aan de 
infrastructuur.) 

N1A602 x x    

N1 A6 03 R 1074 Onderhoud Tunnels 
na oplevering 

De tunnels dienen te worden uitgerust met alle 
voorzieningen die nodig zijn om beheer en 
instandhouding goed te laten verlopen. 

N0A601 x x   ProRail: zie OVS + RAMSHE 

N1 A6 04 R 1910 Onderhoudbaarheid 
metro 

Het ontwerp van de metro-railinfra dient te voldoen 
aan de eisen die gesteld worden aan het 
Amsterdamse metronet, zoals die gelden bij de 
indienststelling van de railinfra in de Zuidas. 

N0A601 x       

N2 A6 15 R 1911 Onderhoudbaarheid 
metro 

De keuze van systemen, uitvoeringsvormen, 
onderdelen en materialen dient te worden 
gebaseerd op bestaande standaarden binnen het 
Amsterdamse metronet. 

N0A604 x     

N0 A7 01 I 1006 Toekomstvastheid en 
Flexibiliteit 

ZuidasDok dient toekomstvast te zijn, waarbij alle 
infrastructuur van de Zuidas zodanig dient te zijn 
ingepast, dat voorziene uitbreidingen gerealiseerd 
kunnen worden. 

  x  x  x   

N1 A7 01 R 1077 Toekomstvastheid 
rail- en 
transferinfrastructuur 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te worden 
aangelegd, dat bij oplevering wordt voldaan aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

N0A701   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 
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N1 A7 02 R 1078 Flexibiliteit 
transferinfrastructuur 
bij evenementen en 
calamiteiten 

De transferinfrastructuur dient dusdanig te worden 
aangelegd, dat een tijdelijk andere dan 
geplande/gangbaar verkeersaanbod effectief en 
veilig kan worden opgevangen. 

N0A701   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N0 A8 01 R 1007 Duurzaamheid  ZuidasDok dient duurzaam te zijn.   x x x   
N1 A8 02 R 1087 Materiaalgebruik Er dient zo veel mogelijk en op een efficiënte manier 

gebruik gemaakt te worden van vernieuwbare 
grondstoffen. Bij de selectie van materialen dient 
een LCC-analyse te worden gemaakt. 

N0A801 x x x   

N2 A8 05 R 1894 LCC analyse In de LCC-analyse dient expliciet gemaakt te 
worden welke keuzemogelijkheden er zijn en welke 
LCC-overwegingen er van toepassing zijn ten 
aanzien van het gebruik van materialen.  

N1A802 x x   Het dient inzichtelijk te zijn hoe 
de LCC-kosten van duurzame 
materialen zich verhouden tot 
die van minder duurzame 
materialen. Zie ook ref 102. 

N0 A9 01 I 1008 Robuustheid De hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok 
dienen toekomstvast te zijn ontworpen. 

  x x x   

N1 A9 01 R 1657 Technische 
levensduur 
ZuidasDok 

De infrastructurele werken en het casco van de OVT 
in ZuidasDok dienen een levensduur van tenminste 
80 jaar te hebben. 

N0A901 x x x   

N1 A9 02 R 1715 Vervangbaarheid Alle onderdelen die niet tot het casco van de 
infrastructurele werken en het casco van de OVT 
behoren, dienen in korte tijd en tegen minimale 
kosten demontabel te zijn.  

N0A901 x  x x   

N1 A9 03 R 1833 LCC analyse Ontwerpvarianten dienen te worden beoordeeld aan 
de hand van een LCC-analyse. 

N0A901 x x x ProRail: zie PRC00055 
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N1 A9 08 R 1913 Levensduur metro De technische levensduur van bovenbouw 
(spoorconstructie en derde rail), tractie-
energievoorziening (voedingsstations, schakelaars) 
dient minimaal 30 jaar te zijn. Voor ondergrondse 
infra (kabels) geldt een minimum eis van 40 jaar. 

N0A901 x       

N1 A9 09 R 1914 Levensduur metro De technische levensduur van beveiliging, 
beheersing (verkeersleiding) en telecomsystemen 
dient minimaal 20 jaar te zijn. 

N0A901 x       

N0 F0 01 R 1009 Transportfunctionalitei
t 

De capaciteit van de hoofdinfrastructuur en de OVT 
in ZuidasDok dient bij oplevering te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

  x x x Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N1 F3 01 R 1739 Metro-infrastructuur 
Zuidas 

De metro-infrastructuur in de Zuidas dient technisch 
en functioneel aan te sluiten op het bestaande 
metronetwerk (zie ter referentie figuur 9 en 10). 

N0F001 x     Het gaat hierbij o.a. om 
capaciteit, spoortechniek, 
tunnelveiligheid, installaties, 
tractie en baanvakbeveiliging. 

N2 F3 01 R 1757 Amstelveenboog In ZuidasDok dient een ondergrondse 
‘Amstelveenboog’ te worden gerealiseerd. 

N1F301 x     

N2 F3 02 R 1741 Sporenplan metro Er dient voor de NZ-lijn een 2-sporige verbinding 
richting Amstelveen te worden gerealiseerd. Deze 
dient te worden aangesloten op 2 perronsporen van 
de NZ-lijn op station Zuid. 

N1F301 x     

N2 F3 03 R 1742 Sporenplan metro De ringlijnsporen aan de westzijde van station Zuid 
dienen te worden aangesloten op de bestaande 
ringlijnsporen richting Amstelveense weg. 

N1F301 x     

N2 F3 04 R 1743 Sporenplan metro De ringlijnsporen aan de oostzijde van station Zuid 
dienen te worden aangesloten op de bestaande 
ringlijnsporen richting station RAI. 

N1F301 x     

N2 F3 05 R 1391 Sporenplan metro In de omgeving van Station Zuid dienen op de 
Ringlijn en de NZ-lijn kruiswissels met 
overloopverbindingen te worden aangelegd t.b.v. 
inkorten van de exploitatie in geval van calamiteiten. 
Zie ter referentie figuur 9 en 10. 

N1F301 x     
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N2 F3 06 R 1394 Sporenplan metro De NZ-lijn sporen dienen door middel van 2 
overloopsporen van netto 130 m lang te zijn 
aangesloten op de ringlijnsporen. 

N1F301 x    In verband met bereikbaarheid 
van de was- en wekrplaats. 

N3 F3 01 R 1744 Sporenplan metro De overloopsporen dienen voorzien te zijn van een 
bovenleiding en derde stroomrail. 

N2F306 x     

N2 F3 07 R 1745 Sporenplan metro In het dok dienen 2 gelijkrichterstations te worden 
geplaatst, 1 voor de NZ-lijn en 1 voor de ringlijn.  

N1F301 x     

N3 F3 02 R 1746 Sporenplan metro De gelijkrichterstations dienen bereikbaar en 
vervangbaar te zijn. 

N2F307 x     

N2 F3 08 I 1761 Sporenplan metro De tunnel Buitenveldert dient doorfaseerbaar te zijn 
als tunnel/viaduct naar Amstelveen i.v.m. toekomstig 
ombouwen van de Amstelveenlijn naar metroregime.

N1F301 x     

N2 F3 09 R 1849 Sporenplan metro Tussen station Zuid en station Buitenveldert dient 
een keerwissel met overloopverbinding gerealiseerd 
te worden. 

N1F301 x     

N2 F3 10 R 1137 Sporenplan metro De Noordzuidlijn en de Ringlijn moeten in het 
sporenplan gescheiden van elkaar kunnen rijden 
(zie ter referentie figuur 9 en 10). 

N1F301 x     

N2 F3 11 R 1401 Sporenplan metro Op Station Zuid dienen 4 perronsporen voor de 
metro aanwezig te zijn: 2 sporen voor de NZ-lijn en 
2 voor de ringlijn. 

N1F301 x     

N2 F3 12 R 1747 Energievoorziening 
metro 

Voor het profiel van vrije ruimte van de metrotunnel 
dient te worden uitgegaan van zowel 3e stroomrail 
als bovenleiding. 

N1F301 x     

N3 F3 03 R 1651 Energie en S&T 
metro 

In de nabijheid van het metrostation dienen 
technische ruimtes voor laagspanningsinstallaties en 
apparatuur ten behoeve van signalering en telecom 
te worden opgenomen.  

N2F312 x     

N2 F3 13 R 1749 Energievoorziening 
metro 

De stroomvoorziening moet tweezijdig worden 
gewaarborgd. 

N1F301 x     

N2 F3 14 R 1750 Energievoorziening 
metro 

De stroomvoorziening mag geen beperkingen 
stellen aan de exploitatie. 

N1F301 x     
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N2 F3 15 R 1400 Opstelemplacement 
metro 

Er dient een opstelemplacement gerealiseerd te 
worden voor minimaal 9 eenheden van netto 125 m 
(excl. wissels). 

N1F301 x    Referentie variant (zie figuur 4) 
van wat er nu is en tenminste 
terug moet komen voor de 
Ringlijn. De sporen moeten 
onafhankelijk van de NZL door 
de Ringlijntreinen te bereiken 
zijn. In het groen zijn de 
hoofdsporen van de Ringlijn 
weergegeven. Een tweede spoor 
is gewenst om keerbewegingen 
op het emplacement mogelijk te 
maken voor ingekorte diensten 
van de Ringlijn. 

N3 F3 04 R 1835 Energievoorziening 
metro 

De emplacementen dienen onafhankelijk van de 
hoofdbaan van energie voorzien te worden. 

N2F315 x     

N3 F3 05 R 1752 Sporenplan Metro Het in- en uitrukken (van de metrostellen) naar de 
emplacementen op de Zuidtak dient te gebeuren 
tussen de Schinkel en de Amstel. 

N2F315 x     

N3 F3 06 R 1399 Sporenplan Metro Het nieuwe emplacement  van de Zuidas dient 
bereikbaar te zijn voor de treinen van de Ringlijn 
zonder de exploitatie van de NZ-lijn te verstoren en 
te rijden tegen de rijrichting in. 

N2F315 x     

N3 F3 07 R 1754 Sporenplan Metro De bestaande werkplaats en wasstraat dienen vanaf 
de NZ-lijn sporen bereikbaar te zijn zonder dat er 
tegen de rijrichting ingereden wordt. 

N2F315 x     

N3 F3 08 R 1866 Rangeerspoor metro Conform de huidige situatie dient er achter het 
emplacement een rangeerspoor te komen voor 
metrotreinen die moeten omlopen. 

N2F315 x     

N1 F3 02 I 1852 Sporenplan metro 
(CASH module) 

Het in later stadium doortrekken van de NZ-lijn 
richting Schiphol via Station Zuid dient mogelijk te 
worden gemaakt. 

N0F001 x       

N2 F3 16 I 1740 Sporenplan metro 
(CASH module) 

De vormgeving van de tunnels en het sporenplan 
dient zodanig te zijn dat er in de toekomst zonder 
aanpassing van het tunnelcasco 2 sporen van de 
NZ-lijn kunnen worden doorgetrokken naar Schiphol 
via Station Zuid. 

N1F302 x     
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N3 F3 09 R 1867 Sporenplan metro Het sporenplan en de Amstelveenboog dienen 
conform de ruimtelijke reservering in het 
Structuurplan ruimtelijk voorbereid te zijn op een 
toekomstige verlenging van de Noord/Zuidlijn naar 
Schiphol. 

N2F316 x    Er dient voldoende rechtstand te 
zijn ten westen van station 
Zuid/WTC voor de inpassing van 
een wissel tussen de 
Amstelveenboog en de CASH 
zonder dat de Amstelveenboog 
hoeft te worden gesloopt. 

N2 F3 17 I 1853 Sporenplan metro 
(CASH module) 

Bouwobjecten aangebracht in de directe omgeving 
van de strook bestemd voor de doortrekking van de 
NZ-lijn richting Schiphol dienen te zijn berekend op 
het in later stadium aanbrengen van deze 
doortrekking. 

N1F302 x     

N2 F3 18 I 1854 Sporenplan metro 
(CASH module) 

De funderingen en onderwaterbetonvloeren van 
bouwobjecten in de strook bestemd voor de 
doortrekking van de NZ-lijn richting Schiphol dienen 
zodanig te zijn uitgevoerd dat deze niet hoeven te 
worden gesloopt om in een later stadium de 
bovengenoemde doortrekking mogelijk te maken. 

N1F302 x     

N0 F0 02 R 1010 Transferfunctionaliteit 
ZuidasDok 

De OV Transfer in ZuidasDok dient te voorzien in 
een uitstekende afhandeling van alle 
vervoersbewegingen/overstaprelaties. 

  x x   Dit betreft: metro- en treinstation 
Zuid (de OVT), metrostation 
Buitenveldert en treinstation RAI 

N1 F2 01 R 1538 Metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

De capaciteit van de metro en treinstations in 
ZuidasDok (oa. toegangspartijen, aantal poortjes, 
breedte perrons) dient berekend te worden op basis 
van de vervoerscijfers in de drukste periode (spits) 
in de eindsituatie en op basis van de 
ontruimingscapaciteit bij calamiteiten. Het ontwerp 
van ZuidasDok dient te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

N0F002 x     Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N2 F2 01 R 1722 Perrons (metro & 
trein) 

Vanaf de perrons dient met beperkte bewegwijzering 
oriëntatie op de uitgangen mogelijk te zijn. 

N1F201 x x    

N2 F2 02 R 1903 Metroperrons Het dient mogelijk te zijn op termijn perrondeuren op 
de metroperrons te plaatsen. 

N1F001 x    In verband met automatisch 
rijden 
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N2 F2 03 I 1560 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Het aantal stijgpunten en de locatie en ligging ervan 
dient zodanig te zijn dat ze aansluiten bij de logische 
richtingen en omvang van de voetgangersstromen 
(zie voor de OVT figuur 7). 

N1F001   x   Zie voor referentie oplossing 
figuur 16 

N3 F2 01 R 1356 Interne organisatie 
metro- en 
treinstations 

Het aantal stijgpunten en de locatie ervan binnen de 
metro- en treinstations dient zodanig te zijn dat de 
reizigers zich gelijkmatig verdelen over de metro-
/treinstellen en het perron.  

N2F203 x     

N3 F2 02 R 1690 Stijgpunten metro- en 
treinperrons 

Het aantal stijgpunten en de locatie ervan dient 
zodanig te zijn dat reizigers met logische en 
vloeiende routes de bestemming kunnen bereiken. 

N2F203 x x    

N3 F2 03 R 1692 Stijgpunten metro- en 
treinperrons 

Bij het uitstappen van de metro en trein dient direct 
minstens één stijgpunt in het zicht en als stijgpunt 
herkenbaar te zijn. 

N2F203 x x    

N3 F2 04 R 1904 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Bij de capaciteitsberekening van de ontsluiting van 
perrons dient te worden uitgegaan van roltrappen 
met een vaste draairichting. 

N2F203 x x 
 

   

N3 F2 05 R 1905 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Elk metro- en treinperron dient met minimaal 2 liften 
te worden ontsloten. 

N2F203 x x    

N3 F2 06 R 1565 Draairichting 
roltrappen trein- en 
metroperrons 

Alle roltrappen dienen geschikt te zijn voor twee 
richtingen. 

N2F203   x    

N3 F2 07 R 1568 Afmetingen roltrap 
trein- en 
metroperrons 

De netto breedte van een roltrap dient minimaal 1 m 
te zijn. 

N2F203   x    

N2 F2 04 R 1381 Informatievoorziening 
/ oriëntatie metro- en 
treinperrons 

De informatievoorziening op de perrons dient 
zodanig te zijn dat de reiziger in staat is direct te 
weten in welke richting hij/zij moet lopen om op de 
plaats van bestemming terecht te komen. Ref. figuur 
13. 

N1F001 x x    
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N2 F2 05 R 1359 Controlevoorzieninge
n metro- een 
treinstations 

De toegankelijkheid van de metro- en treinperrons 
dient gecontroleerd te kunnen worden door middel 
van poortjes.  

N1F001 x     

N3 F2 08 I 1796 Ontwerp BTS Er dient gestreefd te worden naar zo min mogelijk 
BTS toegangen, echter zonder dat dit ten koste gaat 
van de transferkwaliteit en de veiligheid. 

N2F205 x     

N1 F2 02 R 1851 Transferfunctie ZuidasDok dient een multi-modaal functioneel 
transfercentrum (OVT) te hebben. 

N0F002 x x     

N2 F2 06 I 1120 Transferbewegingen 
OVT 

De OVT dient de verwachte aantallen 
transferbewegingen van reizigers op comfortabele, 
betrouwbare en duidelijke wijze te kunnen 
accommoderen.  

N1F202 x x    

N3 F2 09 I 1906 Transferbewegingen 
OVT 

De trein- en metrostations van de OV-terminal 
moeten zich in één gebouw bevinden, met één 
adres, gemeenschappelijke hoofdentree(s) en één 
hal. De overstap trein <> metro en trein <> fiets 
moet inpandig kunnen worden gemaakt. 

N2F206 x x    

N2 F2 07 R 1360 Interne organisatie 
OVT 

Er dienen in de OV-terminal directe zichtrelaties te 
zijn tussen de hoofd-entree van het trein-
/metrostation en de tram-/bushaltes. Idem tussen de 
hoofdentree van het trein-/metrostation en de 
voorrijgelegenheden van taxi/kiss&ride en tussen 
het trein-/metrostation en de fietsenstalling (zie fig 
14). 

N1F202 x x    

N2 F2 08 R 1847 Toegankelijkheid 
perrons metro en trein 
OVT 

Vanuit de OVT-hal dienen de treinperrons en 
metroperrons onafhankelijk van elkaar toegankelijk 
te zijn, waarbij voor maximale loopafstanden wordt 
verwezen naar fig. 14.  

N1F202 x x    

N2 F2 09 I 1355 Belevingskwaliteit 
OVT 

Ten behoeve van de belevingskwaliteit dient in de 
gehele OVT (ontvangsthal, transferzone, perrons) 
zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van 
daglichttoetreding. 

N1F202 x     

N2 F2 10 R 1373 Verblijfsfunctie De OVT dient geschikt te zijn als verblijf-, wacht- en 
ontvangstruimte voor reizigers en bezoekers. 

N1F202   x    
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N1 F3 03 R 1780 Metrostations 
ZuidasDok 

Er dient een metrostation in de OVT en een 
ondergronds metrostation Buitenveldert (tussen de 
Boelelaan en de A.J. Ernststraat) gerealiseerd te 
worden. 

N0F002 x       

N2 F3 19 R 1721 Metrostations Er dient te worden uitgegaan van materieel van 3,0 
meter breed. 

N1F303 x     

N2 F3 20 R 1357 Metroperrons In verband met calamiteiten en werkzaamheden 
dienen de metroperrons separaat van elkaar te 
kunnen worden afgesloten.  

N1F303 x     

N2 F3 21 R 1801 Interne organisatie 
metrostations 

Tijdens exploitatietijd dient klein onderhoud mogelijk 
te zijn. 

N1F303 x     

N3 F3 10 R 1807 Lengte metroperrons De metroperrons dienen minimaal 130 meter lang te 
zijn. 

N2F321 x     

N3 F3 11 R 1398 Breedte metroperrons De perronbreedte dient te worden vastgesteld in 
samenhang met aanwezige stijgpunten, obstakels, 
in- en uitstappende reizigers, verdeling van reizigers 
in vertrekkende en aankomende metrotreinen en 
wachtende op het perron. Maatgevend zijn de 
vervoersaantallen in de drukste periode of in geval 
van evacuatie. Referentie is  de capaciteitsbehoefte 
eindbeeld. 

N2F321 x     

N2 F3 22 R 1848 Metrostations Het kwaliteitsniveau van de nieuwe metrostations 
dient aan te sluiten op dat van de NZ-lijn stations. 

N1F303 x     

N2 F3 23 R 1782 Metrostation 
Buitenveldert 

Het metrostation Buitenveldert dient een 
eilandperron te hebben. 

N1F303 x     

N2 F3 24 R 1788 Metrostations Ruimtes met zware installatie t.b.v. de metro dienen 
zich op perronniveau te bevinden. 

N1F303 x     

N2 F3 25 I 1791 Metrostations Ten behoeve van de belevingskwaliteit dient in het 
metrostation zoveel mogelijk gebruik te worden 
gemaakt van daglichttoetreding. 

N1F303 x     

N2 F3 26 R 1783 Metrostation 
Buitenveldert 

Station Buitenveldert dient zowel ten oosten als ten 
westen van de Buitenveldertselaan toegankelijk te 
zijn. 

N1F303 x     

N2 F3 27 R 1717 Metrostation OVT Vanuit comfort is een crossplatform overstaprelatie 
gewenst voor de NZ-lijn en de ringlijn. 

N1F303 x     
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N3 F3 12 R 1718 Metrostation OVT Er dient een crossplatform overstap te zijn tussen de 
Ringlijn richting RAI en de NZ-lijn richting CS 
(oostelijke richting). Zie ter referentie figuur 9 en 10. 

N2F327 x     

N3 F3 13 R 1719 Metrostation OVT Er dient een crossplatform overstap te zijn tussen de 
Ringlijn richting Amsterdam Sloterdijk en de NZ-lijn 
richting Amstelveen (westelijke richting). Zie ter 
referentie figuur 9 en 10. 

N2F327 x     

N0 F0 03 R 1107 Energie en 
nutsvoorzieningen 

ZuidasDok dient te worden voorzien van voldoende 
en betrouwbare energie- en nutsvoorzieningen. 

  x       

N1 F0 01 R 1909 Stationsgebonden 
energievoorziening 

Stationsgebonden energievoorziening die niet direct 
van invloed is op de dienstregeling mag maximaal 1 
maal per 25 jaar gestoord zijn met een duur van 
maximaal 2 uur. 

N0F003 x       

N0 IE 01 R 1674 Algemene interne en 
externe raakvlakeis 

De aansluitingen van de verschillende onderdelen 
van ZuidasDok dienen gewaarborgd te worden, 
alsook de aansluitingen van de omgeving op de 
verschillende onderdelen van ZuidasDok.  

  x x x   

N1 IE 02 R 1915 EMC Bij de ontwikkeling van de spoor- en 
weginfrastructuur dient ElectroMagnetische 
Compatibiliteit (EMC) bereikt te worden. Hierbij moet 
uitgegaan worden van de op dit moment bekende 
randvoorwaarden.  

N0IE01 x       

N1 IE 03 R 1916 Trillingen De infrastructuur dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
trillingen, die in het vastgoed optreden als gevolg 
van het gebruik van de spoorinfrastructuur, onder de 
toelaatbare norm van de SBR (ref 110) liggen. 
Hierbij mag worden uitgegaan van een standaard 
constructie van het vastgoed. 

N0IE01 x       

N0 P0 01 R 1675 Proceseis  De AZ dient te waarborgen dat de voor dit project 
noodzakelijke processen worden doorlopen. 

  x x x   

N1 P0 01 R 1024 Proceseis Veiligheid De veiligheid dient gedurende alle fasen van het 
project aantoonbaar te worden geborgd en dient te 
worden vastgelegd in een veiligheidsdossier. 

N0P001 x       

N2 P0 01 I 1241 Proceseis Zuidas Het veiligheidsdossier bevat minimaal een 
procesgedeelte, verslaggedeelte en documentenlijst.

N1P001 x     
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N3 P0 01 I 1499 Proceseis Zuidas De informatie betreffende uitgangspunten, 
aannamen, afwegingen, keuzen, onderbouwingen, 
berekeningen, et cetera dienen op gestructureerde, 
ordentelijke en overzichtelijke wijze te worden 
gedocumenteerd en gearchiveerd ten behoeve van 
het opbouwen van een veiligheidsdossier. 

N2P001 x     

N1 P0 03 I 1500 Proceseis Berekening 
interne veiligheid 

Het probabilistische rekenmodel ter berekening van 
de interne veiligheid dient voorgelegd te worden aan 
de modaliteitseigenaar. 

N0P001 x       

N1 P0 04 R 1502 Constructieve 
veiligheid 

De bestendigheid van de fundering van de 
bovenbouw tegen brand en explosie in alle 
modaliteiten dient aangetoond te worden door 
middel van realistische brandscenario’s, overeen te 
komen met de brandweer.  

N0P001 x       

N1 P0 05 R 1737 Uitvoering metro Volledige stremmingen van de metro dienen beperkt 
te blijven tot nachtelijke uren en weekenden. 

N0P001 x       

N2 P0 02 R 1868 Vervangend vervoer 
metro 

Vervangend vervoer tijdens buitendienststellingen 
dient te voldoen aan het "PvE exploitatie openbaar 
vervoer concessie Amsterdam" (ref 99). 

N1P005 x     

N1 P0 06 R 1732 Capaciteit BTS De capaciteit van het BTS systeem dient gebaseerd 
te zijn op de prognose  van de capaciteitsbehoefte 
eindbeeld. Waarbij de drukste periode en de 
evacuatiescenario’s maatgevend zijn. 

N0P001 x  x     

N1 P0 07 R 1850 Proceseis sporenplan 
metro 

De efficiëntie van de energievoorziening van het 
metrosysteem dient te worden aangetoond middels 
een energieplan. 

N0P001 x     Zie ook 1745 

N1 P0 08 R 1873 RAM-management Teneinde de eisen ten aanzien van RAM beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N2 P0 03 R 1874 RAM-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de RAM-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P008 x x    ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 
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N1 P0 09 R 1875 LCC-management Teneinde de eisen ten aanzien van LCC beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N2 P0 04 R 1876 LCC-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de LCC-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P009 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 10 R 1877 Projectdeliverables Alle documenten benodigd voor het beheer en 
onderhoud (zoals areaalspecificatie, 
instandhoudingspecificatie, 
bedieningshandleidingen, revisietekeningen en 
overzicht reservedelen) dienen ruim voor de formele 
overdracht van het Zuidas Dok ter beschikking te 
worden gesteld aan dIVV. 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N0 R1 01 R 1696 Regelgeving en 
voorschriften 

ZuidasDok dient te voldoen aan alle vigerende 
documenten zoals opgesomd in de lijst met 
bindende documenten, tenzij anders vermeld in dit 
PvE. Hoe om te gaan met wijzigingen of vervangen 
van deze documenten zal worden vermeld in de 
overeenkomsten tussen ZA en V&W en tussen AZ 
en Amsterdam. 

  x       

 

5.3.4 Eisenboom Transfer 
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 Toelichting 

N0 A1 01 R 1000 Veiligheid ZuidasDok ZuidasDok dient een aantoonbaar sociaal 
maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau te 
hebben. 

  x x x   
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N1 A1 01 R 1864 Veiligheid ZuidasDok De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen 
tenminste van een vergelijkbaar niveau te zijn als in 
het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan (ref. 97). 
Indien het definitieve ontwerp dusdanig afwijkt van 
het ontwerp waarop het tunnelveiligheidsplan is 
gebaseerd dient een nieuw veiligheidsplan 
opgesteld te worden op het zelfde veiligheidsniveau 
als het nu beschikbare tunnelveiligheidsplan. 

N0A101     x   

N2 A1 01 R 1865 Veiligheid ZuidasDok Het tunnelveiligheidsplan dient te allen tijde te 
worden beschouwd als bindend document. 

N1A101 v v v  

N1 A1 02 R 1021 Interne veiligheid 
ZuidasDok 

ZuidasDok dient vluchtroutes en voorzieningen 
(lees: bouwkundig, ruimtelijk, installatietechnisch, 
organisatorisch, materieel, brandpreventief, 
brandbeperkend, brandweerpreparatief) te bevatten, 
die zódanig in onderlinge samenhang ontworpen zijn 
dat vluchtende een reële kans hebben om te 
ontsnappen en de hulpdiensten een reële kans 
hebben de calamiteit succesvol te bestrijden.   

N0A101 x  x   Reële kans wordt door de 
bestellers nader uitgedrukt in 
minuten vluchttijd. 

N1 A1 03 R 1023 Externe veiligheid 
infrastructuur 
ZuidasDok 

De externe veiligheid van de infrastructuur van 
ZuidasDok moet worden gewaarborgd. De interactie 
tussen interne en externe veiligheid en de interactie 
tussen de modaliteiten moet integraal meegenomen 
worden.  

N0A101 x  x 
 

  Interactie wordt door bestellers 
nader gedefinieerd. 

N2 A1 06 I 1239 Externe veiligheid, 
Rook- en 
warmteafvoer 

Voorkomen dient te worden dat rook- en 
warmteafvoer uit de ondergrondse infrastructuur in 
geval van een tunnelbrand de bewoners, 
werknemers, passanten en andere gebruikers van 
de Zuidas en omgeving in gevaar brengt.  

N1A103 x    Met name de interactie met OVT 
speelt hier een belangrijke rol. 

N1 A1 04 R 1029 Sociale veiligheid van 
ZuidasDok 

De sociale veiligheid van ZuidasDok moet worden 
gewaarborgd (ref 43). 

N0A101 x x   Omdat de beleving door de 
reiziger amper SMART te maken 
is, stellen de infrabestellers voor 
dez door een wederzijds 
gemandateerde 
deskundigencommissie te laten 
beoordelen. 
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N2 A1 08 R 1292 Uitvoering: Openbare 
ruimte 

De sociale veiligheid van de hele ZuidasDok dient in 
zowel de eind situatie als in tijdelijke situaties 
geborgd te zijn. 

N1A104 x     

N2 A1 09 I 1748 Openbaar vervoer De sociale veiligheid rondom openbaar vervoer 
moet ten minste even goed zijn als die in de gehele 
openbare ruimte. 

N1A104 x x 
 
 
 
 
 

  Vanuit oogpunt van sociale 
veiligheid dienen donkere 
hoeken en nissen voorkomen te 
worden en dient er vanaf elk 
stijgpunt zoveel mogelijk 
overzicht over perron/hal te zijn. 
Vanuit oogpunt van sociale 
controle dient visueel contact 
mogelijk te zijn tussen reizigers 
op perrons en in de transfer-laag 
met activiteiten op maaiveld en 
vice versa. 

N1 A1 07 R 1827 Veiligheid tijdens 
bouwfaseringen 

Tijdens alle bouwfaseringen moeten alle 
vervoerssystemen en ZuidasDok op elk moment aan 
alle veiligheidseisen voldoen. Tevens dient de 
veiligheid bij brand, instorting etc. geregeld te zijn, 
inclusief ontsnappingsmogelijkheden en 
hulpverleningsmogelijkheden. 

N0A101 v v v Dit wordt door bestellers nader 
gekwantificeerd. 

N1 A1 08 R 1243 Interne veiligheid 
OVT, calamiteiten 

De OVT en ondergrondse infrastructuur dienen 
zodanig te zijn ingericht dat rijdende treinen en 
metro’s met calamiteit op een veilige manier kunnen 
halteren, volgens het Safe Haven principe.  

N0A101 x  x   Vanuit eerdere projecten zal de 
infrabesteller een referentie 
leveren betreffende het Save 
Haven principe. 

N2 A1 15 I 1028 Interne veiligheid 
OVT 

De OVT dient zowel de verwachte aantallen 
transferbewegingen van metro en treinreizigers als 
ook het onderhoud op veilige wijze te kunnen 
accommoderen, met een minimum aan 
procesmaatregelen. 

N1A108 x x   Trein: ca. 100.000 per dag 
waarvan 15.000 ochtendspits 
rond 2030 (uit/in ± 24/tr/u/ri).  
Ruimte tussen nieuwbouwnorm 
en comfort-ondergrens laat dan 
nog verdere groei toe.  
Metro: ca. 100.000 per dag 
waarvan 16.000 avondspits 
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N3 A1 08 R 1497 Interne veiligheid 
OVT, calamiteiten 

De OVT dient te voldoen aan het Bouwbesluit. Wat 
betreft de interne veiligheid worden voorgestelde 
eisen, (maatgevende) scenario's en beoogde 
voorzieningen getoetst op basis van 
gelijkwaardigheid als bedoeld in het Bouwbesluit.  
 
In geval van een calamiteit / evacuatie dient te 
worden gegarandeerd dat : 
1 
de mensen een veilig gebied bereiken binnen de tijd 
dat de rook en de hitte dat onmogelijk maken 
2  
het gehele station in 15 minuten ontruimd is  
3 
de definitie veilig gebied (zie bouwbesluit) is 
gedefinieerd als : een ruimte waar de stralingsflux 
ligt onder de 1 kW/m2,  de zichtlengte groter is dan 
100 meter en de temperatuur ligt onder de 45 o C. 

N2A115 v v v  

N1 A1 09 R 1492 Interne veiligheid 
metrotunnels 

De interne veiligheid van de metrotunnels dient te 
voldoen aan groepsrisico = 0,016/N2 per kilometer 
per jaar (N=grootte van de groep uitgedrukt in aantal 
personen >10). 

N0A101 v v v   

N2 A1 16 R 1830 Stijgpunten 
metroperron 

Aan beide uiteinden van een perron worden 
stijgpunten voor  evacuatie gerealiseerd 

N1A109 x x    
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N1 A1 10 R 1832 Moedwillige 
verstoringen 

In  ZuidasDok dienen de maatregelen te worden 
bepaald die moedwillige verstoringen (waaronder 
terrorisme) zoveel mogelijk voorkomen en de 
gevolgen, indien een moedwillige verstoring zich 
voordoet, zoveel mogelijk beperken. Dit betreft 
zowel de sociale  als de fysieke veiligheidsaspecten. 
Tevens dient notie genomen te worden van het feit 
dat het niet meenemen van moedwillige 
verstoringen de probabilistische/kwantitatieve 
uitkomsten onderschat. Afwegingen over het wel of 
niet ontwerpen van maatregelen, gebaseerd op 
kwantitatieve analyses, moeten in dat licht 
beschouwd worden. NB. De meeste maatregelen 
werken generiek, dat wil zeggen ze functioneren bij 
moedwillige en toevallige incidenten. 

N0A101 v v v   

N0 A2 01 R 1001 Beschikbaarheid & 
betrouwbaarheid 

De infrastructuur en de OVT in ZuidasDok staan 
garant voor een hoge beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid. 

  x x x   

N1 A2 02 R 1030 Beschikbaarheid 
treininfra 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te 
functioneren dat deze XX% van de tijd beschikbaar 
is, inclusief de dienstregelingvrije perioden. 

N0A201   x   % wordt gekwantificeerd op 
basis van de Hanzelijn 

N1 A2 04 R 1878 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De metro/transferinfrastructuur dient zodanig te 
functioneren dat de geplande en ongeplande niet-
beschikbaarheid op jaarbasis maximaal 22 minuten 
bedraagt. 

N0A201 x x     

N1 A2 05 R 1879 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

Het aantal storingen met gevolgen voor de 
beschikbaarheid van de metro-infrastructuur dient 
op jaarbasis maximaal 2,5 te bedragen. 

N0A201 x x     

N1 A2 06 R 1880 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De kans dat een verstoring of onderhoud aan de 
infrastructuur kan leiden tot het niet beschikbaar zijn 
van een volledige metrocorridor (Buiksloot-
Amstelveen, van der Madeweg-Ringlijn, en versa) 
moet minimaal zijn. 

  x       
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N1 A2 07 R 1881 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De systeemarchitectuur dient zodanig te worden 
afgestemd op het veiligheidsregime dat falen van 
een systeem voor tunnelveiligheid, inclusief de 
besturende functies, tijdens normale exploitatie niet 
vaker dan eens per 5 jaar leidt tot een verstoring van 
de treindienst van maximaal 2 uur. 

N0A201 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 A2 08 R 1882 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

De bouw van het Zuidas Dok en de bebouwing 
ervan dient minimale gevolgen te hebben voor de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het 
bestaande metrosysteem. 

N0A201 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 A2 09 R 1883 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

Stationsgebonden telecommunicatie- en 
informatiesystemen zoals omroep, passagiers 
informatie display, CCTV en klokken mogen 
tezamen maximaal 1 maal per 2 jaar door 
technische oorzaken gestoord zijn (storingen 
energievoorziening uitgezonderd) met een duur van 
maximaal 4 uur.  

N0A201 x x   Storingsduur wordt gemeten 
vanaf het moment van optreden 
van de storing en het moment 
dat het betreffende systeem 
weer in bedrijf is. 

N1 A2 10 R 1884 Beschikbaarheids- en 
betrouwbaarheidseise
n  

Individuele liften en roltrappen mogen niet vaker dan 
1 maal per jaar door technische oorzaken gestoord 
zijn met een duur van maximaal 4 uur.  

N0A201 x x   Storingsduur wordt gemeten 
vanaf het moment van optreden 
van de storing en het moment 
dat  het betreffende systeem 
weer in bedrijf is. 

N0 A3 01 I 1002 Vormgeving ZuidasDok krijgt de uitstraling die past bij de 
gewenste hoogwaardige stedenbouwkundige 
ontwikkeling. 

  x       

N1 A3 01 R 1662 Inpassing OVT De OVT dient in de ZuidasDok goed vindbaar, 
zichtbaar en bereikbaar te zijn en een herkenbare 
eigen identiteit te hebben. 

N0A301 x x     

N1 A3 02 R 1899 Inpassing OVT De OVT dient een alleenstaand gebouw te zijn in de 
openbare ruimte te zijn.  

N0A301 x       

N2 A3 01 R 1900 Inpassing OVT De OVT dient centraal in de Minerva-as te liggen. 
Daar dient een 20-uurs-animatie gewaarborgd te 
zijn.  

N1A302 x x    

N1 A3 03 R 1901 Inpassing OVT De OVT en/of het plein waaraan de OVT ligt moet 
een landmark zijn en international allure uit te 
stralen. 

N0A301 x x     
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N1 A3 04 I 1702 Herkenbaarheid OVT De OVT dient in de Zuidas als zodanig herkenbaar 
te zijn, door kenmerken te hebben die associaties 
oproepen met de vervoersfuncties. 

N0A301 x x     

N2 A3 02 I 1704 Vormgeving OVT De OVT dient een markante vormgeving te hebben, 
die hem tot icoon in de stad maakt. 

N1A304 x x    

N2 A3 03 I 1707 Vormgeving OVT De OVT dient een unieke eigen huisstijl te tonen. N1A304 x x    
N1 A3 05 I 1703 Herkenbaarheid OVT Tijdens het overstappen in de OVT dient de stad 

herkend en beleefd te worden door de reiziger. 
N0A301 x x     

N0 A4 01 R 1003 Milieu ZuidasDok dient een gezond leefmilieu te hebben.   x x x   
N0 A5 01 R 1004 Continuïteit Gedurende alle projectfasen van ZuidasDok dienen 

de functies behouden te blijven en dient de stadswijk 
als geheel en diens verbindingen te blijven 
functioneren. 

  x x x   

N1 A5 07 R 1125 Continuïteit OVT 
tijdens bouw 

De OVT dient in elke fase van het project de 
transferbewegingen van reizigers op comfortabele, 
betrouwbare en duidelijke wijze te kunnen 
accommoderen. 

N0A501 x x    Dit betekent niet dat de 
onderneming verantwoordelijk is 
voor eventuele aanpassingen 
aan de huidige OV terminal in 
verband met de accommodatie 
van de vervoersgroei. 

N2 A5  01 R 1871 De winkel open 
houden 

Tot de ingebruikname van de ondergrondse OV-
terminal dient de bereikbaarheid, zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van het bestaande station ten 
minste gelijk te zijn aan het het huidige niveau. 

N1A507 x x    

N0 A6 01 R 1005 Onderhoudbaarheid ZuidasDok dient doelmatig en veilig onderhoudbaar 
te zijn gedurende de hele levensduur. Doelmatig 
houdt in: fysiek mogelijk, technisch haalbaar en 
financieel acceptabel. 

  x x x   

N1 A6 01 R 1072 Onderhoud 
infrastructuur na 
oplevering 

Onderhoudswerkzaamheden dienen mogelijk te zijn 
met zo min mogelijk verstoring van de exploitatie.  

N0A601 x x x   

N2 A6 03 I 1052 Beheer en 
instandhouding trein 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te zijn 
ontworpen, dat beheer  en instandhouding kan 
worden uitgevoerd conform binnen de voor ProRail 
geldende uitgangspunten en randvoorwaarden. 

N1A601   x    

N3 A6 02 R 1070 Onderhoudsregime 
trein en de OVT 

Het ontwerp van de rail- en transferinfrastructuur 
dient te voldoen aan het vigerend Generiek PvE 
Instandhouding (ProRail). 

N2A603   x    
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N2 A6 04 R 1660 Onderhoudsregime ZuidasDok dient binnen het reguliere 
instandhoudings- en onderhoudsregime van de 
betreffende beheerder te kunnen worden beheerd 
en onderhouden. 

N1A601 x x x  

N1 A6 02 R 1885 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat schades en 
herstelkosten die kunnen ontstaan in het alledaagse 
gebruik en door vandalisme beperkt zijn. 

N0A601 x x     

N2 A6 05 R 1886 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat de kans klein is 
dat graffiti wordt aangebracht op in het oog 
springende locaties. 

N1A602 x x    

N2 A6 06 R 1887 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat de gevolgen 
van het verwijderen van graffiti voor de omgeving 
beperkt zijn, zonder dat de exploitatie van de metro 
er onder lijdt. 

N1A602 x x    

N2 A6 07 R 1888 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat Zuidas Dok 
voor vogels minimaal mogelijkheden biedt om te 
zitten of te nestelen, en van daaruit vervuiling te 
veroorzaken op constructie, meubilair of systemen. 

N1A602 x x    

N2 A6 08 R 1889 Onderhoudbaarheid Kabels dienen te worden afgeschermd voor toegang 
door knagend ongedierte. 

N1A602 x x    

N2 A6 09 R 1890 Onderhoudbaarheid Het ontwerp dient zodanig te zijn dat 
veiligheidsrisico’s die kunnen volgen uit schades 
ontstaan in het alledaagse gebruik minimaal zijn. 

N1A602 x x   ProRail: zie OVS 

N2 A6 10 R 1891 Onderhoudbaarheid Liften en liftschachten dienen in verband met 
vervuiling, onder andere door wildplassen, 
eenvoudig en in korte tijd te reinigen te zijn zonder 
risico’s op aantasting van de constructie. 
Vloeistoffen op de lift- en schachtbodem dienen 
gemakkelijk afgevoerd te kunnen worden. 

N1A602 x x    

N2 A6 11 R 1892 Onderhoudbaarheid Liften dienen vandalismebestendig te worden 
uitgevoerd. 

N1A602 x x    

N2 A6 12 R 1299 Beheer kabels en 
leidingen 

Energie en nutsvoorzieningen ten behoeve van de 
metro-infrastructuur in ZuidasDok dienen te kunnen 
worden beheerd door de modaliteiteigenaar. 

N1A602 x     

N1 A6 03 R 1074 Onderhoud Tunnels 
na oplevering 

De tunnels dienen te worden uitgerust met alle 
voorzieningen die nodig zijn om beheer en 
instandhouding goed te laten verlopen. 

N0A601 x x   ProRail: zie OVS + RAMSHE 
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N2 A6 14 R 1893 Onderhoud tunnels 
na oplevering 

Systemen voor tunnelveiligheid dienen zodanig 
preventief en correctief te onderhouden te zijn dat er 
geen afzonderlijke buitendienststellingen voor nodig 
zijn. (Meeliften op het reguliere onderhoud aan de 
infrastructuur.) 

N1A603 x x    

N0 A7 01 I 1006 Toekomstvastheid en 
Flexibiliteit 

ZuidasDok dient toekomstvast te zijn, waarbij alle 
infrastructuur van de Zuidas zodanig dient te zijn 
ingepast, dat voorziene uitbreidingen gerealiseerd 
kunnen worden. 

  x  x  x   

N1 A7 01 R 1077 Toekomstvastheid 
rail- en 
transferinfrastructuur 

De rail/transferinfrastructuur dient zodanig te worden 
aangelegd, dat bij oplevering wordt voldaan aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

N0A701   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N2 A7 01 R 1017 Veiligheid i.r.t. 
capaciteit, trein 

De uitgangspunten in de veiligheidsanalyse moeten 
toekomstvast  worden gekozen, rekening houdend 
met de ontwikkelingen in het vervoer en verkeer, het 
materieel en het aanbod aan reizigers. 

N1A701   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 
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N1 A7 02 R 1078 Flexibiliteit 
transferinfrastructuur 
bij evenementen en 
calamiteiten 

De rail/transferinfrastructuur dient dusdanig te 
worden aangelegd, dat een tijdelijk andere dan 
geplande/gangbaar verkeersaanbod effectief en 
veilig kan worden opgevangen. 

N0A701   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N1 A7 03 I 1158 Aantonen 
uitbreidbaarheid 
railinfrastructuur Trein 

Het ontwerp dient uitbreidbaar te zijn tot andere, in 
de toekomst benodigde, spoorconfiguraties. 

N0A701   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N0 A8 01 R 1007 Duurzaamheid  ZuidasDok dient duurzaam te zijn.   x x x   
N1 A8 01 R 1086 Energiegebruik 

ZuidasDok 
Er dient zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden 
van energie van duurzame (hernieuwbare) bronnen, 
zoals warmte-/koudeopslag, stadsverwarming, 
stadskoeling. De rest van de energiebehoefte dient 
te worden gedekt met fossiele brandstof die zo 
schoon mogelijk wordt gebruikt. 

N0A801 x x     

N2 A8 01 I 1089 Energievraag 
ZuidasDok 

Bij het ontwerp van de OVT is het beperken van de 
energievraag het uitgangspunt. 

N1A801 x     

N2 A8 02 I 1659 Energiegebruik 
rail/transferinfrastruct
uur 

Bij de aanleg van de rail/transferinfrastructuur dient 
bij het energiegebruik rekening te worden gehouden 
met de voor ProRail geldende uitgangspunten en 
randvoorwaarden. 

N1A801   x    
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N2 A8 03 R 1489 Kabels en Leidingen Indien gebruik wordt gemaakt van warmte en 
koudeopslag in de bodem moeten deze bronnen 
onderling worden geoptimaliseerd en afgestemd op 
de bestaande bronnen ten noorden en ten zuiden 
van het dok. 

N1A801 x     

N1 A8 02 R 1087 Materiaalgebruik Er dient zo veel mogelijk en op een efficiënte manier 
gebruik gemaakt te worden van vernieuwbare 
grondstoffen. Bij de selectie van materialen dient 
een LCC-analyse te worden gemaakt. 

N0A801 x x x   

N2 A8 04 R 1082 Materiaalgebruik 
rail/transferinfrastruct
uur 

De treininfrastructuur en transferinfrastructuur 
dienen te worden opgebouwd uit elementen die 
voldoen aan de productspecificaties (SPC-
documenten) van ProRail. 

N1A802   x    

N2 A8 05 R 1894 LCC analyse In de LCC-analyse dient expliciet gemaakt te 
worden welke keuzemogelijkheden er zijn en welke 
LCC-overwegingen er van toepassing zijn ten 
aanzien van het gebruik van materialen.  

N1A802 x x   Het dient inzichtelijk te zijn hoe 
de LCC-kosten van duurzame 
materialen zich verhouden tot 
die van minder duurzame 
materialen. Zie ook ref 102. 

N0 A9 01 I 1008 Robuustheid De hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok 
dienen toekomstvast te zijn ontworpen. 

  x x x   

N1 A9 01 R 1657 Technische 
levensduur 
ZuidasDok 

De infrastructurele werken en het casco van de OVT 
in ZuidasDok dienen een levensduur van tenminste 
80 jaar te hebben. 

N0A901 x x x   

N1 A9 02 R 1715 Vervangbaarheid Alle onderdelen die niet tot het casco van de 
infrastructurele werken en het casco van de OVT 
behoren, dienen in korte tijd en tegen minimale 
kosten demontabel te zijn.  

N0A901 x  x x   

N1 A9 03 R 1833 LCC analyse Ontwerpvarianten dienen te worden beoordeeld aan 
de hand van een LCC-analyse. 

N0A901 x x x ProRail: zie PRC00055 

N1 A9 04 R 1895 Kostenmodel De levensduurkosten van de aan te leggen 
metrotunnel en metro railinfrastructuur mogen niet 
hoger zijn dan die van het bestaande netwerk. 
Hiertoe zal dIVV een referentiemodel verstrekken in 
de “Richtlijn RAM&LCC” (ref 101). 

N0A901 x       

N1 A9 05 R 1896 Levensduur De technische levensduur van kabels dient minimaal 
40 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 
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N1 A9 06 R 1897 Levensduur De technische levensduur van systemen voor 
tunnelveiligheid en telecommunicatie dient minimaal 
20 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 

N1 A9 07 R 1898 Levensduur De technische levensduur van liften en roltrappen 
dient minimaal 25 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 

N0 F0 01 R 1009 Transportfunctionalitei
t 

De capaciteit van de hoofdinfrastructuur en de OVT 
in ZuidasDok dient bij oplevering te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

  x x x Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N1 F4 01 I 1111 Voorzieningen ten 
behoeve van de 
treindienst 

De rail/transferinfrastructuur van de Zuidtak (zie 
definitie) dient zodanig te zijn, dat de door ProRail 
gespecificeerde lijnvoering op een betrouwbare, 
beheerste, veilige en onderhoudbare wijze 
geaccommodeerd kan worden. 

N0F001   x   Zie toelichting bij eis 1007, 1017, 
1078 en 1158. In concreto:4-4-4-
4 configuratie; vanaf dec. 2012 
voor 14 treinen/ uur/ri, die alle 
halteren te Station Zuid en 4 
shuttles, die alle Station Zuid als 
eindhalte hebben en gebruik 
maken van keersporen ten 
oosten van Station Zuid. Van de 
4-4-4-4 configuratie is 2-4-4-4 
financieel gedekt door het MIT 
’07; de 4-4-4-4 moet 
toekomstvast worden ingericht 
voor uitbouw naar 4-6-4-4 (zie 
eis 1158). 

N2 F4 02 R 1418 Aantal perronsporen 
Station Zuid (trein) 

Station Zuid dient uitgevoerd te worden met 4 
perronsporen.  

N1F401   x    

N2 F4 03 R 1419 Aantal perronsporen 
station RAI (trein) 

Station RAI dient 4 perronsporen te hebben.  N1F401   x    
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N2 F4 10 R 1160 Gelijktijdigheden trein De benodigde gelijktijdigheden van de 2-4-4-2 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1a/3a. 
De benodigde gelijktijdigheden van de 4-4-4-4 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 
1b/3b.De benodigde gelijktijdigheden van de 4-6-4-4 
spoorconfiguratie zijn weergegeven in figuur 1c/3c. 

N1F401   x   De eisen aan de 
spoorconfiguratie zijn 
onderheving aan voortschrijdend 
inzicht. Die analyse is niet 
gereed voor vaststelling van de 
Prospectus. Afgesproken is dat 
verschillen tussen nieuwe en 
oude situatie in goed overleg 
zullen worden geanalyseerd. 
Kosteneffecten ten opzichte van 
het “Integraal Ontwerp”zullen als 
module worden behandeld. 

N1 F3 01 R 1739 Metro-infrastructuur 
Zuidas 

De metro-infrastructuur in de Zuidas dient technisch 
en functioneel aan te sluiten op het bestaande 
metronetwerk (zie ter referentie figuur 9 en 10). 

N0F001 x     Het gaat hierbij o.a. om 
capaciteit, spoortechniek, 
tunnelveiligheid, installaties, 
tractie en baanvakbeveiliging. 

N2 F3 02 R 1741 Sporenplan metro Er dient voor de NZ-lijn een 2-sporige verbinding 
richting Amstelveen te worden gerealiseerd. Deze 
dient te worden aangesloten op 2 perronsporen van 
de NZ-lijn op station Zuid. 

N1F301 x     

N2 F3 11 R 1401 Sporenplan metro Op Station Zuid dienen 4 perronsporen voor de 
metro aanwezig te zijn: 2 sporen voor de NZ-lijn en 
2 voor de ringlijn. 

N1F301 x     

N1 F3 02 I 1852 Sporenplan metro 
(CASH module) 

Het in later stadium doortrekken van de NZ-lijn 
richting Schiphol via Station Zuid dient mogelijk te 
worden gemaakt. 

N0F001 x       

N0 F0 02 R 1010 Transferfunctionaliteit 
ZuidasDok 

De OV Transfer in ZuidasDok dient te voorzien in 
een uitstekende afhandeling van alle 
vervoersbewegingen/overstaprelaties. 

  x x   Dit betreft: metro- en treinstation 
Zuid (de OVT), metrostation 
Buitenveldert en treinstation RAI 

N1 F2 01 R 1538 Metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

De capaciteit van de metro en treinstations in 
ZuidasDok (oa. toegangspartijen, aantal poortjes, 
breedte perrons) dient berekend te worden op basis 
van de vervoerscijfers in de drukste periode (spits) 
in de eindsituatie en op basis van de 
ontruimingscapaciteit bij calamiteiten. Het ontwerp 
van ZuidasDok dient te voldoen aan de 
capaciteitsbehoefte eindbeeld. 

N0F002 x     Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 
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N2 F2 01 R 1722 Perrons (metro & 
trein) 

Vanaf de perrons dient met beperkte bewegwijzering 
oriëntatie op de uitgangen mogelijk te zijn. 

N1F201 x x    

N2 F2 02 R 1903 Metroperrons Het dient mogelijk te zijn op termijn perrondeuren op 
de metroperrons te plaatsen. 

N1F001 x    In verband met automatisch 
rijden 

N2 F2 03 I 1560 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Het aantal stijgpunten en de locatie en ligging ervan 
dient zodanig te zijn dat ze aansluiten bij de logische 
richtingen en omvang van de voetgangersstromen 
(zie voor de OVT figuur 7). 

N1F001   x   Zie voor referentie oplossing 
figuur 16 

N3 F2 01 R 1356 Interne organisatie 
metro- en 
treinstations 

Het aantal stijgpunten en de locatie ervan binnen de 
metro- en treinstations dient zodanig te zijn dat de 
reizigers zich gelijkmatig verdelen over de metro-
/treinstellen en het perron.  

N2F203 x     

N3 F2 02 R 1690 Stijgpunten metro- en 
treinperrons 

Het aantal stijgpunten en de locatie ervan dient 
zodanig te zijn dat reizigers met logische en 
vloeiende routes de bestemming kunnen bereiken. 

N2F203 x x    

N3 F2 03 R 1692 Stijgpunten metro- en 
treinperrons 

Bij het uitstappen van de metro en trein dient direct 
minstens één stijgpunt in het zicht en als stijgpunt 
herkenbaar te zijn. 

N2F203 x x    

N3 F2 04 R 1904 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Bij de capaciteitsberekening van de ontsluiting van 
perrons dient te worden uitgegaan van roltrappen 
met een vaste draairichting. 

N2F203 x x 
 

   

N3 F2 05 R 1905 Aantal, locatie en 
ligging stijgpunten 
metro- en 
treinstations 
ZuidasDok 

Elk metro- en treinperron dient met minimaal 2 liften 
te worden ontsloten. 

N2F203 x x    

N3 F2 06 R 1565 Draairichting 
roltrappen trein- en 
metroperrons 

Alle roltrappen dienen geschikt te zijn voor twee 
richtingen. 

N2F203   x    

N3 F2 07 R 1568 Afmetingen roltrap 
trein- en 
metroperrons 

De netto breedte van een roltrap dient minimaal 1 m 
te zijn. 

N2F203   x    
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N2 F2 04 R 1381 Informatievoorziening 
/ oriëntatie metro- en 
treinperrons 

De informatievoorziening op de perrons dient 
zodanig te zijn dat de reiziger in staat is direct te 
weten in welke richting hij/zij moet lopen om op de 
plaats van bestemming terecht te komen. Ref. figuur 
13. 

N1F001 x x    

N2 F2 05 R 1359 Controlevoorzieninge
n metro- een 
treinstations 

De toegankelijkheid van de metro- en treinperrons 
dient gecontroleerd te kunnen worden door middel 
van poortjes.  

N1F001 x     

N3 F2 08 I 1796 Ontwerp BTS Er dient gestreefd te worden naar zo min mogelijk 
BTS toegangen, echter zonder dat dit ten koste gaat 
van de transferkwaliteit en de veiligheid. 

N2F205 x     

N1 F2 02 R 1851 Transferfunctie ZuidasDok dient een multi-modaal functioneel 
transfercentrum (OVT) te hebben. 

N0F002 x x     

N2 F2 06 I 1120 Transferbewegingen 
OVT 

De OVT dient de verwachte aantallen 
transferbewegingen van reizigers op comfortabele, 
betrouwbare en duidelijke wijze te kunnen 
accommoderen.  

N1F202 x x    

N3 F2 09 I 1906 Transferbewegingen 
OVT 

De trein- en metrostations van de OV-terminal 
moeten zich in één gebouw bevinden, met één 
adres, gemeenschappelijke hoofdentree(s) en één 
hal. De overstap trein <> metro en trein <> fiets 
moet inpandig kunnen worden gemaakt. 

N2F206 x x    

N2 F2 07 R 1360 Interne organisatie 
OVT 

Er dienen in de OV-terminal directe zichtrelaties te 
zijn tussen de hoofd-entree van het trein-
/metrostation en de tram-/bushaltes. Idem tussen de 
hoofdentree van het trein-/metrostation en de 
voorrijgelegenheden van taxi/kiss&ride en tussen 
het trein-/metrostation en de fietsenstalling (zie fig 
14). 

N1F202 x x    

N2 F2 08 R 1847 Toegankelijkheid 
perrons metro en trein 
OVT 

Vanuit de OVT-hal dienen de treinperrons en 
metroperrons onafhankelijk van elkaar toegankelijk 
te zijn, waarbij voor maximale loopafstanden wordt 
verwezen naar fig. 14.  

N1F202 x x    

N2 F2 09 I 1355 Belevingskwaliteit 
OVT 

Ten behoeve van de belevingskwaliteit dient in de 
gehele OVT (ontvangsthal, transferzone, perrons) 
zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van 
daglichttoetreding. 

N1F202 x     
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N2 F2 10 R 1373 Verblijfsfunctie De OVT dient geschikt te zijn als verblijf-, wacht- en 
ontvangstruimte voor reizigers en bezoekers. 

N1F202   x    

N3 F2 10 I 1378 Overige ruimten De OVT dient ruimte te bieden aan de aan- en 
afvoer van producten en materialen gerelateerd aan 
de functies en gebruikers van de OVT, alsook ruimte 
te bieden aan vervoergerelateerde diensten, 
aanvullende voorzieningen en overige 
voorzieningen. 

N2F210   x    

N3 F2 11 R 1129 Personeelsvoorzienin
gen OVT 

OVT dient accommodatie voor het personeel te 
bieden. 

N2F210 x x    

N3 F2 12 R 1358 Voorzieningen 
buspersoneel 

Voor het personeel dient op het busstation een 
eindpuntvoorziening met een wachtlokaal, 
verwarming en toiletten aanwezig te zijn.  

N2F210 x     

N1 F2 03 R 1363 Tram Er dienen 2 trams per richting gelijktijdig te kunnen 
halteren. Een tramhalte dient 60 m lang te zijn en de 
capaciteit voor in- en uitstappende passagiers dient  
te voldoen aan de te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting van de haltes. 

N0F002 x     Capaciteitsbehoefte eindbeeld: 
Te verwachten belasting bij de 
maximale capaciteitsbezetting 
van 4 rijstroken + 1 spitsstrook 
voor de A10-zuid, 4 
perronsporen voor metro en 6 
perronsporen voor trein. 

N1 F2 04 R 1364 Bus Het busstation dient zowel statisch als dynamisch 
geëxploiteerd te kunnen worden. 

N0F002 x       

N2 F2 11 R 1365 Bus Het busstation dient te voorzien in voldoende 
halteplaatsen, waarvan tenminste 15 halteplaatsen 
voor gelede bussen. 

N1F204 x     

N2 F2 12 R 1366 Bus Het busstation moet eindigende en doorgaande 
bussen kunnen faciliteren, waarbij het in- en 
uitstappen voor de bus op dezelfde halte plaatsvindt.

N1F204 x     

N2 F2 13 R 1762 Bus Het verblijfsklimaat van het busstation dient aan te 
sluiten bij de kwaliteit van de stedelijke omgeving.  

N1F204 x    Ref. busstation CS Amsterdam. 

N2 F2 14 R 1646 Treinvervangend 
busvervoer 

In verband met treinvervangend busvervoer dient 
voorrijden met minimaal 2 (verlengde) bussen van 
18 meter nabij de hoofdingang aan de Minerva-as 
mogelijk te zijn. 

N1F204   x    

N3 F2 13 R 1647 Capaciteit perron 
treinvervangend 
vervoer 

De stawachtruimte op het perron van het 
treinvervangend vervoer dient een capaciteit van 
200 (2 maal 100) personen te hebben. 

N2F214   x    
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N3 F2 14 R 1648 Breedte perron 
treinvervangend 
vervoer 

Het busperron voor treinvervangend vervoer dient 
per halte 100 wachtende reizigers te kunnen 
accommoderen. 

N2F214   x    

N2 F2 15 R 1907 Bus Het busstation dient alle gebruikers bescherming te 
bieden tegen wind en neerslag. 

N1F204 x     

N2 F2 16 R 1908 Bus Het busstation dient aan de westkant van de OVT te 
liggen. 

N1F204 x    Eis provincie + stadsregio 

N1 F2 05 R 1368 Taxi & Kiss & Ride Er dienen minimaal 15 taxi- als ook 15 Kiss & Ride 
plaatsen te worden gerealiseerd. 

N0F002 x       

N1 F4 04 R 1379 Perronconfiguratie 
treinstation Zuid & 
RAI 

Treinstation Zuid en treinstation RAI dienen beide te 
worden voorzien van 4 perronsporen met 2 
eilandperrons. 

N0F002   x   Station Zuid dient uitgebreid te 
kunnen worden tot 6 sporen (3e 
treintunnel in ruwbouw 
voorhanden). Zie eisen 
toekomstvastheid. 

N2 F4 22 R 1605 Lengte 
perrons(poren) 
treinstation Zuid 

Langs de ‘bestelde’vier perronsporen van station 
Zuid dienen de perrons een nuttige lengte te hebben 
van 430 m. 

N1F404   x   Als Zuid 6-sporig wordt, volstaat 
voor de overage 2 perronsporen, 
een nuttige lengte van 340 m. 
Met ProRail wordt in dec. ’07 
bepaald welke sporen dit betreft 
(bij ‘richtingbedrijf’ 1 en 6 of 3 en 
4, afhankelijk van gebruik 
binnen/ buitensporen op de 
corridor). 

N2 F4 23 R 1607 Capaciteit perrons 
treinstation Zuid 

Ten behoeve van voldoende transfercapaciteit 
dienen de perrons van treinstation Zuid ten minste 
3,7 meter breedte te bieden naast de stijgpunten en  
een nuttig oppervlak (exclusief stijgpunten en 
eventuele kolommen/casing en andere obstakels) 
van circa 4400m2. Bij 'verjonging' dienen de 
uiteinden van de perrons ten minste 7,3 m breed te 
zijn. 

N1F404   x   De inspanningsverplichting blijft: 
4,1 m en circa 4750 m2. 
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N2 F4 24 R 1611 Lengte perronsporen 
op treinstation RAI 

Langs de ‘bestelde’vier perronsporen van station 
RAI dienen de perrons een nuttige lengte te hebben 
van 430 meter. 

N1F404   x   Als RAI eventueel 6-sporig wordt 
zijn de overige 2 perronsporen 
‘perronvrij’. Met ProRail wordt in 
dec. ’07 bepaald welke sporen 
dit betreft (bij ‘richtingbedrijf’ 1 en 
6 of 3 en 4, afhankelijk van 
gebruik binnen/ buitensporen op 
de corridor). 

N2 F4 25 R 1613 Capaciteit perrons 
treinstation RAI 

Het huidige perron kan worden gehandhaafd. Het 
tweede eilandperron dient ten minste dezelfde 
breedte te biden naast de stijgpunten en hetzelfde 
nuttige oppervlak (exclusief stijgpunten en eventuele 
kolommen/casings en andere obstakels). Bij 
'verjonging' dienen de uiteinden van de perrons ten 
minste 6 m breed te zijn. 

N1F404   x   Voor het huidge perron 
accepteert ProRail handhaving 
van de huidige afmetingen. De 
inspanningsverplichting blijft 3,7 
m en circa 3500 m2. 

N2 F4 26 R 1555 Obstakelvrije zone 
aan rand perron 
(trein) 

De obstakelvrije zone aan de randen van de perrons 
(dus langs de perronsporen) dient een breedte te 
hebben van minimaal 2,25 m per rand. Deze 
obstakelvrije zone heeft een lengte van minimaal 
340 m. 

N1F404   x    

N2 F4 27 R 1557 Hoogte perron boven 
sporen (trein) 

De hoogte van de perrons boven de sporen 
bedraagt 0,76m. 

N1F404   x   Bestaande perron RAI is 84 cm 
+bovenkant spoorstaat; evt. 
verlaging naar nieuwbouw-norm 
niet t.l.v. project ZuidasDok, 
maar t.l.v. landelijk project 
Toegankelijkheid. 

N2 F4 29 R 1581 Dwarsdoorzicht 
tussen treinperrons 
Zuid en RAI 

Vanaf het ene eilandperron moet een ruime 3D-
zichtrelatie bestaan met het andere eilandperron en 
vice versa. 

N1F404   x   Ruim houdt in dit geval in: het 
tegenoverliggende perron 
horizontal over een lengte van 
ten minste 100 meter in beeld 
met max. 25% onderbreking en 
verticaal van perronvloer tot 
plafond. 

N2 F4 30 R 1382 Capaciteit 
zitwachtruimte 
treinperron 

De capaciteit van de wachtruimtes op de perrons 
dient gelijkmatig verdeeld te worden over de 
perrons, 30 plaatsen links en 30 plaatsen  rechts 
van de stijgpunten van/naar de hal/Minerva-as. 

N1F404   x    
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N2 F4 31 I 1694 Stijgpunten 
treinperrons 

Bij elk stijgpunt moet vanaf en naar het perron 
duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn waarnaar het 
stijgpunt leidt. 

N1F404   x    

N3 F4 10 I 1693 Stijgpunten 
treinperrons 

De zichtlijnen en zichthoeken vanaf de stijgpunten 
dienen dusdanig te zijn dat het perron goed kan 
worden overzien. 

N2F431   x    

N3 F4 11 I 1691 Stijgpunten 
treinperrons 

De stijgpunten in de primaire looproutes dienen 
goed in het zicht en duidelijk als stijgpunt 
herkenbaar te zijn. 

N2F431   x    

N3 F4 12 R 1563 Aanwezigheid liften 
op treinperrons 

Elk eilandperron dient te zijn uitgerust met ten 
minste één lift aan de reizigersstroom van het perron 
naar de centrale hal/Minerva-as. 

N2F431   x    

N3 F4 13 R 1567 Afmetingen vaste trap 
treinperrons 

De breedte van een vaste trap tussen de leuningen 
dient minimaal 2,4 m te bedragen.  

N2F431   x    

N3 F4 14 R 1569 Afmetingen lift 
treinperrons 

De afmetingen van een lift dienen zodanig te zijn dat 
ze geschikt zijn voor (elektrische) rolstoelen, fietsen 
en brancards. 

N2F431   x    

N3 F4 15 I 1570 Obstakelvrije ruimte 
rond stijgpunten op 
het perron qua 
zichtlijnen 
treinperrons 

Tussen de stijgpunten die uitkomen op de perrons 
vanuit de hal/ Minerva-as en de informatieborden 
en/of andere reizigersgebonden obstakels op de 
perrons dient minimaal 30 meter obstakelvrije zone 
te liggen in verband met zichtlijnen en hinderarme 
looproutes. 

N2F431   x    

N2 F4 32 I 1695 Verlichting 
treinperrons 

De verlichting bij de stijgpunten en op de 
treinperrons dient een sociaal veilige situatie te 
bevorderen. 

N1F404   x    

N2 F4 33 R 1383 commerciële 
voorzieningen 
treinperrons 

Er mogen geen commerciële voorzieningen zijn op 
de treinperrons behoudens automaten. 

N1F404   x    

N1 F3 03 R 1780 Metrostations 
ZuidasDok 

Er dient een metrostation in de OVT en een 
ondergronds metrostation Buitenveldert (tussen de 
Boelelaan en de A.J. Ernststraat) gerealiseerd te 
worden. 

N0F002 x       

N2 F3 19 R 1721 Metrostations Er dient te worden uitgegaan van materieel van 3,0 
meter breed. 

N1F303 x     
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N2 F3 20 R 1357 Metroperrons In verband met calamiteiten en werkzaamheden 
dienen de metroperrons separaat van elkaar te 
kunnen worden afgesloten.  

N1F303 x     

N2 F3 21 R 1801 Interne organisatie 
metrostations 

Tijdens exploitatietijd dient klein onderhoud mogelijk 
te zijn. 

N1F303 x     

N3 F3 10 R 1807 Lengte metroperrons De metroperrons dienen minimaal 130 meter lang te 
zijn. 

N2F321 x     

N3 F3 11 R 1398 Breedte metroperrons De perronbreedte dient te worden vastgesteld in 
samenhang met aanwezige stijgpunten, obstakels, 
in- en uitstappende reizigers, verdeling van reizigers 
in vertrekkende en aankomende metrotreinen en 
wachtende op het perron. Maatgevend zijn de 
vervoersaantallen in de drukste periode of in geval 
van evacuatie. Referentie is  de capaciteitsbehoefte 
eindbeeld. 

N2F321 x     

N2 F3 22 R 1848 Metrostations Het kwaliteitsniveau van de nieuwe metrostations 
dient aan te sluiten op dat van de NZ-lijn stations. 

N1F303 x     

N2 F3 23 R 1782 Metrostation 
Buitenveldert 

Het metrostation Buitenveldert dient een 
eilandperron te hebben. 

N1F303 x     

N2 F3 24 R 1788 Metrostations Ruimtes met zware installatie t.b.v. de metro dienen 
zich op perronniveau te bevinden. 

N1F303 x     

N2 F3 25 I 1791 Metrostations Ten behoeve van de belevingskwaliteit dient in het 
metrostation zoveel mogelijk gebruik te worden 
gemaakt van daglichttoetreding. 

N1F303 x     

N2 F3 26 R 1783 Metrostation 
Buitenveldert 

Station Buitenveldert dient zowel ten oosten als ten 
westen van de Buitenveldertselaan toegankelijk te 
zijn. 

N1F303 x     

N2 F3 27 R 1717 Metrostation OVT Vanuit comfort is een crossplatform overstaprelatie 
gewenst voor de NZ-lijn en de ringlijn. 

N1F303 x     

N3 F3 12 R 1718 Metrostation OVT Er dient een crossplatform overstap te zijn tussen de 
Ringlijn richting RAI en de NZ-lijn richting CS 
(oostelijke richting). Zie ter referentie figuur 9 en 10. 

N2F327 x     

N3 F3 13 R 1719 Metrostation OVT Er dient een crossplatform overstap te zijn tussen de 
Ringlijn richting Amsterdam Sloterdijk en de NZ-lijn 
richting Amstelveen (westelijke richting). Zie ter 
referentie figuur 9 en 10. 

N2F327 x     
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N1 F2 06 R 1369 Fietsenstallingen OVT Er dienen 10000 fietsenstallingen in de directe 
nabijheid van de OVT aanwezig te zijn, welke direct 
aangesloten zijn oop het hoofdnet fiets en terminal. 

N0F002 x  x     

N2 F2 17 R 1902 Fietsenstallingen OVT Er dienen maximaal 2 fietsenstallingen te worden 
gerealiseerd, waarvan de positionering dient te 
worden afgestemd op verschillen in toestroom 
tussen noord en zuid. 

N2F406 x x 
 

   

N0 F0 03 R 1107 Energie en 
nutsvoorzieningen 

ZuidasDok dient te worden voorzien van voldoende 
en betrouwbare energie- en nutsvoorzieningen. 

  x       

N1 F0 01 R 1909 Stationsgebonden 
energievoorziening 

Stationsgebonden energievoorziening die niet direct 
van invloed is op de dienstregeling mag maximaal 1 
maal per 25 jaar gestoord zijn met een duur van 
maximaal 2 uur. 

N0F003 x       

N0 IE 01 R 1674 Algemene interne en 
externe raakvlakeis 

De aansluitingen van de verschillende onderdelen 
van ZuidasDok dienen gewaarborgd te worden, 
alsook de aansluitingen van de omgeving op de 
verschillende onderdelen van ZuidasDok.  

  x x x   

N1 IE 02 R 1915 EMC Bij de ontwikkeling van de spoor- en 
weginfrastructuur dient ElectroMagnetische 
Compatibiliteit (EMC) bereikt te worden. Hierbij moet 
uitgegaan worden van de op dit moment bekende 
randvoorwaarden.  

N0IE01 x       

N1 IE 03 R 1916 Trillingen De infrastructuur dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
trillingen, die in het vastgoed optreden als gevolg 
van het gebruik van de spoorinfrastructuur, onder de 
toelaatbare norm van de SBR (ref 110) liggen. 
Hierbij mag worden uitgegaan van een standaard 
constructie van het vastgoed. 

N0IE01 x       

N0 P0 01 R 1675 Proceseis  De AZ dient te waarborgen dat de voor dit project 
noodzakelijke processen worden doorlopen. 

  x x x   

N1 P0 01 R 1024 Proceseis Veiligheid De veiligheid dient gedurende alle fasen van het 
project aantoonbaar te worden geborgd en dient te 
worden vastgelegd in een veiligheidsdossier. 

N0P001 x       

N2 P0 01 I 1241 Proceseis Zuidas Het veiligheidsdossier bevat minimaal een 
procesgedeelte, verslaggedeelte en documentenlijst.

N1P001 x     
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N3 P0 01 I 1499 Proceseis Zuidas De informatie betreffende uitgangspunten, 
aannamen, afwegingen, keuzen, onderbouwingen, 
berekeningen, et cetera dienen op gestructureerde, 
ordentelijke en overzichtelijke wijze te worden 
gedocumenteerd en gearchiveerd ten behoeve van 
het opbouwen van een veiligheidsdossier. 

N2P001 x     

N1 P0 03 I 1500 Proceseis Berekening 
interne veiligheid 

Het probabilistische rekenmodel ter berekening van 
de interne veiligheid dient voorgelegd te worden aan 
de modaliteitseigenaar. 

N0P001 x       

N1 P0 04 R 1502 Constructieve 
veiligheid 

De bestendigheid van de fundering van de 
bovenbouw tegen brand en explosie in alle 
modaliteiten dient aangetoond te worden door 
middel van realistische brandscenario’s, overeen te 
komen met de brandweer.  

N0P001 x       

N1 P0 06 R 1732 Capaciteit BTS De capaciteit van het BTS systeem dient gebaseerd 
te zijn op de prognose  van de capaciteitsbehoefte 
eindbeeld. Waarbij de drukste periode en de 
evacuatiescenario’s maatgevend zijn. 

N0P001 x  x     

N1 P0 08 R 1873 RAM-management Teneinde de eisen ten aanzien van RAM beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N2 P0 03 R 1874 RAM-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de RAM-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P008 x x    ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 09 R 1875 LCC-management Teneinde de eisen ten aanzien van LCC beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 
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N2 P0 04 R 1876 LCC-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de LCC-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P009 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 10 R 1877 Projectdeliverables Alle documenten benodigd voor het beheer en 
onderhoud (zoals areaalspecificatie, 
instandhoudingspecificatie, 
bedieningshandleidingen, revisietekeningen en 
overzicht reservedelen) dienen ruim voor de formele 
overdracht van het Zuidas Dok ter beschikking te 
worden gesteld aan dIVV. 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N0 R1 01 R 1696 Regelgeving en 
voorschriften 

ZuidasDok dient te voldoen aan alle vigerende 
documenten zoals opgesomd in de lijst met 
bindende documenten, tenzij anders vermeld in dit 
PvE. Hoe om te gaan met wijzigingen of vervangen 
van deze documenten zal worden vermeld in de 
overeenkomsten tussen ZA en V&W en tussen AZ 
en Amsterdam. 

  x       

 
 
 

5.3.5 Eisenboom Energie & Waterhuishouding 
Eisnummer I/R ID Eistitel Eis 
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 Toelichting 

N0 A4 01 R 1003 Milieu ZuidasDok dient een gezond leefmilieu te hebben.   x x x   
N0 A6 01 R 1005 Onderhoudbaarheid ZuidasDok dient doelmatig en veilig onderhoudbaar 

te zijn gedurende de hele levensduur. Doelmatig 
houdt in: fysiek mogelijk, technisch haalbaar en 
financieel acceptabel. 

  x x x   

N0 A8 01 R 1007 Duurzaamheid  ZuidasDok dient duurzaam te zijn.   x x x   
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N1 A8 02 R 1087 Materiaalgebruik Er dient zo veel mogelijk en op een efficiënte manier 
gebruik gemaakt te worden van vernieuwbare 
grondstoffen. Bij de selectie van materialen dient 
een LCC-analyse te worden gemaakt. 

N0A801 x x x   

N2 A8 05 R 1894 LCC analyse In de LCC-analyse dient expliciet gemaakt te 
worden welke keuzemogelijkheden er zijn en welke 
LCC-overwegingen er van toepassing zijn ten 
aanzien van het gebruik van materialen.  

N1A802 x x   Het dient inzichtelijk te zijn hoe 
de LCC-kosten van duurzame 
materialen zich verhouden tot 
die van minder duurzame 
materialen. Zie ook ref 102. 

N0 A9 01 I 1008 Robuustheid De hoofdinfrastructuur en de OVT in ZuidasDok 
dienen toekomstvast te zijn ontworpen. 

  x x x   

N1 A9 03 R 1833 LCC analyse Ontwerpvarianten dienen te worden beoordeeld aan 
de hand van een LCC-analyse. 

N0A901 x x x ProRail: zie PRC00055 

N1 A9 05 R 1896 Levensduur De technische levensduur van kabels dient minimaal 
40 jaar te zijn. 

N0A901 x x   ProRail: zie OVS 

N0 F0 03 R 1107 Energie en 
nutsvoorzieningen 

ZuidasDok dient te worden voorzien van voldoende 
en betrouwbare energie- en nutsvoorzieningen. 

  x       

N1 F0 01 R 1909 Stationsgebonden 
energievoorziening 

Stationsgebonden energievoorziening die niet direct 
van invloed is op de dienstregeling mag maximaal 1 
maal per 25 jaar gestoord zijn met een duur van 
maximaal 2 uur. 

N0F003 x       

N0 F0 04 R 1457 Waterhuishouding Er dient in ZuidasDok een duurzame 
waterhuishouding te worden gerealiseerd die gericht 
is op het vasthouden en bergen van water in het 
gebied.  

  x       

N1 F0 02 R 1629 Waterhuishouding Vuilwater, hemelwater en vervuild hemelwater 
dienen gescheiden te worden. 

N1F004 x       

N1 F0 03 R 1469 Waterhuishouding De ontwikkeling van ZuidasDok mag niet leiden tot 
negatieve gevolgen voor de omgeving ten aanzien 
van het oppervlaktewater en het grondwater.  

N1F004 x       

N1 F0 04 R 1470 Waterhuishouding Grondwater mag, behoudens in de bouwfase, niet 
door middel van (een bemalen) drainage worden 
afgevoerd.  Tijdens de bouwfase dient 
retourbemaling ingezet te worden om de belasting 
van het watersysteem te minimaliseren. 

N1F004 x       
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N0 F0 05 R 1458 Waterkering De functie van de boezemwaterkering tussen het 
Amstellands Boezem en de Binnendijkse 
Buitenveldertsche Polder dient te allen tijde in stand 
te worden gehouden.  

  x     Het dok is in principe geschikt 
als boezemwaterkering. 

N1 F0 05 R 1640 Waterkering De kering dient een technische levensduur van 
minimaal 200 jaar te hebben.  

N0F005 x       

N2 F0 01 R 1645 Waterkering De onderhoudsplicht van de kering dient bij de 
vergunninghouder (ZuidasDok onderneming) cq de 
tunnelbeheerder liggen. 

N1F005 x     

N2 F0 02 R 1644 Waterkering De kering dient geïnspecteerd te kunnen worden. 
Hiervoor dient onder meer een beheerplan 
opgesteld te worden. 

N1F005 x     

N1 F0 06 R 1641 Waterkering De kering dient te voldoen aan de Leidraad 
Kunstwerken. 

N0F005 x       

N1 F0 07 I 1843 Waterkering De kering dient niet gekruist te worden door kabels 
en leidingen 

N0F005 x       

N1 IE 02 R 1915 EMC Bij de ontwikkeling van de spoor- en 
weginfrastructuur dient ElectroMagnetische 
Compatibiliteit (EMC) bereikt te worden. Hierbij moet 
uitgegaan worden van de op dit moment bekende 
randvoorwaarden.  

N0IE01 x       

N1 IE 03 R 1916 Trillingen De infrastructuur dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
trillingen, die in het vastgoed optreden als gevolg 
van het gebruik van de spoorinfrastructuur, onder de 
toelaatbare norm van de SBR (ref 110) liggen. 
Hierbij mag worden uitgegaan van een standaard 
constructie van het vastgoed. 

N0IE01 x       

N0 P0 01 R 1675 Proceseis  De AZ dient te waarborgen dat de voor dit project 
noodzakelijke processen worden doorlopen. 

  x x x   

N1 P0 08 R 1873 RAM-management Teneinde de eisen ten aanzien van RAM beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 
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N2 P0 03 R 1874 RAM-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de RAM-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P008 x x    ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 09 R 1875 LCC-management Teneinde de eisen ten aanzien van LCC beheerst te 
kunnen managen door opdrachtgever en 
opdrachtnemer dient er een proces te worden 
ingericht volgens door DIVV opgestelde “Richtlijn 
RAM&LCC” (ref 101). 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N2 P0 04 R 1876 LCC-management In de aanvangfase van het project, voor aanvang 
van de ontwerpwerkzaamheden, dient een “Initieel 
RAM&LCC-plan” geleverd te worden dat beschrijft 
op welke wijze de LCC-aspecten van Zuidas Dok 
gedurende de ontwerp- en realisatiefase worden 
beheerst.  

N1P009 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 

N1 P0 10 R 1877 Projectdeliverables Alle documenten benodigd voor het beheer en 
onderhoud (zoals areaalspecificatie, 
instandhoudingspecificatie, 
bedieningshandleidingen, revisietekeningen en 
overzicht reservedelen) dienen ruim voor de formele 
overdracht van het Zuidas Dok ter beschikking te 
worden gesteld aan dIVV. 

N0P001 x x   ProRail: zie PRC00055 (ref 102) 
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6 Bindende documenten 
Ref 
nr 

Titel Bindend/ 
Informatief 

Indiener2 

1 Richtlijnen voor het Ontwerpen van Betonnen Kunstwerken (ROBK). B RWS 

2 Richtlijnen Beoordelen Bestaande Kunstwerken (RBBK versie 1) B RWS 

3 Resultaatsbeschrijving Rekenwerk. (doc.nr. 4127A/036). B RWS 

4 Resultaatbeschrijving voor herberekeningen : aanvulling op 
resultaatbeschrijving rekenwerk  

B RWS 

5 Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekenwerk. Voorontwerp, Ontwerp, 
Bestek, Detail- en Revisietekeningen van Vaste bruggen en viaducten, 
Tunnels /onderdoorgangen /duikers, Beweegbare bruggen en 
Geluidschermen. 

B RWS 

6 RTW - Kunstwerken. Richtlijn voor het Tekenwerk. papieren 
versie:RTW-KW-2.0-BC en digitale versie: RTW versie: 2.2_ACAD 
2000(2)-1.1_MX-1.0  

B RWS 

7 Informatiebulletin van de bouwdienst, hoofdafdeling Droge 
Infrastructuur (DIZ en DIT) 
Nr. 2004-01, Geluidschermen op bruggen en viaducten. 

B RWS 

8 Nomenclatuur van weg en verkeer, CROW-publicatie 156  B RWS 

9 ROA nr. I, Basiscriteria B RWS 

10 ROA nr. II, Alignement B RWS 

11 ROA nr. III, Dwarsprofielen B RWS 

12 ROA nr. IV, Knooppunten en Aansluitingen B RWS 

13 ROA nr. V, Verlichting B RWS 

14 ROA nr. VII, Wegbeeld en landschap B RWS 

15 ROA, Veilige inrichting van bermen B RWS 

16 Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen B RWS 

17 Handboek Wegontwerp,   CROW-publicatie 164a t/m d B RWS 

18 Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen, CROW-
publicatie 207 

B RWS 

19 Richtlijn bewegwijzering, CROW-publicatie 222 B RWS 

20 Toepassing andreasstrips, aanvulling op de richtlijnen voor 
Maatregelen bij Werken in Uitvoering op Autosnelwegen 

B RWS 

21 Geluidbeperkende constructies langs wegen (GCW 2001), CROW 
publicatie 166 

B RWS 

                                                   
2 VIZ is een werkgroep van ProRail, Gemeente Amsterdam en RWS, die belast was met het 
opstellen van een integral tunnelveiligheidsplan voor Zuidasdok. Eisen zijn door drie partijen 
ingediend. 
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22 ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 
bebouwde kom, CROW publicatie 110 

B RWS 

23 Werk in uitvoering, Beleid, proces en basisinformatie, CROW-
publicatiereeks 96a/b 

B RWS 

24 Werk in uitvoering, Maatregelen op autosnelwegen, CROW-
publicatiereeks 96a 

B RWS 

25 Werk in uitvoering, Maatregelen naast de rijbaan, CROW-
publicatiereeks 96b 

B RWS 

26 Werk in uitvoering, Maatregelen op de rijbaan, CROW-publicatiereeks 
96b 

B RWS 

27 Werk in uitvoering, Maatregelen op fietspaden en voetpaden, CROW-
publicatiereeks 96b 

B RWS 

28 Werk in uitvoering, Maatregelen op kruispunten en rotondes, CROW-
publicatiereeks 96b 

B RWS 

29 Werk in uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel, CROW-
publicatiereeks 96a/b 

B RWS 

30 Werk in uitvoering,  Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering CROW-
publicatiereeks 96a/b 

B RWS 

31 De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid, CROW-
publicatie 200 

B RWS 

32 Beoordelingsrichtlijn: Wegmarkeringsmaterialen; Wegenverf, 
Thermoplastische markeringsmateriaal, Koudplasten, BRL 9141/02 

B RWS 

33 Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens B RWS 

34 Regeling verkeerslichten 1991 B RWS 

35 Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen B RWS 

36 Kaderwet tunnelveiligheid 2006 B RWS 

37 Nota Mobiliteit I RWS 

38 Uitwerking van de scope op hoofdlijnen B Adam 

39 Normblad Informatie voorziening van de Gemeente Amsterdam en 
ROA  

B Adam 

40 Handboek Metro B Adam 

41 Spoorwegwet 1875 B Adam 

42 Metroreglement B Adam 

43 Beleidskader Sociale Veiligheid B Adam 

44 Beleidskader Toegankelijkheid OV B Adam 

45 Locaalspoor- en Tramwegwet B Adam 

46 Wet Aanleg Locaalspoor- en Tramwegen B Adam 

47 Tramwegreglement B Adam 

48 Beleidskader hoofdnetten (vastgesteld mei 2005) B Adam 

49 Beleidskader taxistandplaatsen B Adam 
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50 Brief, “Gevolgen voor de aanleg en gebruik ondergrondse 
infrastructuur voor het hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V”, d.d. 11 
maart 1999. 

B Adam 

51 Keur AGV B Adam 

52 Leidraad kunstwerken, mei 2003, Technische Adviescommissie 
Waterkeringen (thans Expertise Netwerk Waterkeringen) 

B Adam 

53 Visie water in de Zuidas, oktober 2002  met achterliggende rapporten I Adam 

54 Grondwater in de Zuidas I Adam 

55 Waterkwaliteit Zuidas I Adam 

56 Waterstructuur, gebruik & beleving en stadsnatuur I Adam 

57 (Boezem-)waterkering Zuidas I Adam 

58 Oppervlaktewater kwantiteit Zuidas (waterberging en afvoer) I Adam 

59 Masterplan Energie- en Nutsvoorzieningen Zuidas (MENZ) I Adam 

60 Beleidsnota tunnelveiligheid deel A B RWS 

61 Veiligheidsrichtlijn deel B2 B RWS 

62 OVS00030 deel 3 (kunstwerken - spoortunnels) B ProRail 

63 OVS00056 (baan- en bovenbouw) B ProRail 

64 Basisstation B ProRail & 
Adam 

65 Veiligheidsrichtlijn deel C: Basismaatregelen B RWS 

66 Handboek DUBO B RWS 

67 Quick Scan Benutting I RWS 

68 Handboek communicatie I RWS 

69 Ontwerprichtlijnen ET/BTS ten behoeve van stationsinrichting B ProRail 

70 Handboek busstation Zuidas I Adam 

71 Richtlijnen gemeentelijke werkgroep werk in uitvoering B Adam 

72 CROW-brochure 116 B Adam 

73 Handboek “Zo werken wij in Amsterdam” B Adam 

74 Normblad Haltes B Adam 

75 Handboek ondergrondse infrastructuur B Adam 

76 Amesterdamse Leidraad Integrale Veiligheid (Alive) ondergrondse 
tram- en metrosystemen 

B Adam 

77 Richtlijn 2004/54/EG: Minimum veiligheidseisen voor tunnels in het 
trans-Europese wegennet 

B VIZ 
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78 Besluit van wijziging van het Bouwbesluit 2003  B VIZ 

79 Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels B VIZ 

80 Handreiking Risicoanalyses B VIZ 

81 Railinfracatalogus I VIZ 

82 BLD00006, beleidslijn tunnelveiligheid B ProRail 

83 Technical Specification for Interoperability Safety in Railway Tunnels 
(SRT) 

B VIZ 

84 Veiligheidseisen spoortunnels (VEST) B VIZ 

85 Beleidsnota tunnelveiligheid deel B B VIZ 

86 Fire Safety Engineering  B VIZ 

87 Zuidas – Tunnelveiligheid metro, model voor de relatieve vergelijking 
van varianten op veiligheid 

I VIZ 

88 Procesanalyse van de incidentbeheersing, zelfredding en 
hulpverlening t.b.v. het programma van functionele eisen voor tunnels 

I VIZ 

89 Globale effectvergelijking Veiligheid Infrastructuur Zuidas I VIZ 

90 Veiligheidsrichtlijnen deel B, Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in 
Tunnels Deel 1: Wegtunnels 

B VIZ 

91 Veiligheid Infrastructuur Zuidas t.b.v. ondernemingsplan N.V. Zuidas I VIZ 

92 Tekeningen: NHTZ - 2003 - 0415 t/m 0418 en  NHTZ - 2003 - 0397 
t/m 0399 

B RWS 

93 Leidraad centrale verkeerscommissie Amsterdam B VIZ 

94 MER Stedenbouw: Vervoersprognose op bais van uitgangspunten 
2006 

B Adam 

95 Verordening werken in de openbare ruimte B Adam 

96 Fight & Flight B VIZ 

97 Tunnelveiligheidsplan NB: het tunnelveiligheidsplan is opgesteld in 
samenhang met het integraal ontwerp van 2006 

B VIZ 

98 MER Zuidas I Adam 

99 PvE exploitatie openbaar vervoer concessie Amsterdam B Adam 

100 Brief ProRail met referentie CMD/05/20529228/104 d.d. 20 juli 2005 I ProRail 

101 Naorniakowski, J, Wamel, J. van. Beheer en onderhoud Zuidas Dok – 
Richtlijn RAM&LCC. Versie 1.0, 20 -09-2007. DIVV. 

B Adam 

102 PRC00055, set procedures voor borging beheerbelang in 
nieuwbouwproject; intern ProRail, Zuidas “IP” ≈ “ZA”. 

B ProRail 

103 PRC00036, procedure Borgen Veilige Berijdbaarheid; intern ProRail, 
extern ook bruikbaar 

B ProRail 

104 PRC00256, procedure Toestemming voor afwijking (van 
voorschriften); intern ProRail, extern ook bruikbaar 

B ProRail 

105 Generieke richtlijn NSP-kwaliteit (ProRail IP). I ProRail 
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106 Generieke set Ontwerprichtlijnen, Beheerrichtlijnen en Afkeurnormen 
(OBA) voor de transferkwaliteit, incl. generiek fPvE Beleving van 
stations in verbouwing (ProRail SpO) 

I ProRail 

107 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels: deel 2 spoor, tram 
en metrotunnels. 

B ProRail 

108 Rioleringsplan Zuidas 2007 I Adam 

109 Rioleringsplan Zuidas Stand van Zaken 2006 I Adam 

110 SBR Richtlijn Trillingen Deel A Schade aan gebouwen B Adam 
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7 Definities 
 
Begrip Definitie 
Amstelveenboog  Spoorboog tussen station Zuid/WTC en halte De Boelelaan. 

Amstelveenlijn  Metroverbinding tussen Centraal Station en Amstelveen Westwijk via de 
oosttunnel. Na gereedkomen van de noordzuidlijn wordt de Amstelveenlijn bij 
WTC op de noordzuidlijn aangesloten en wordt alleen nog gesproken over de 
noordzuidlijn.  

Basisvoorzieningen Voorzieningen die nodig zijn om in een wijk te kunnen wonen zoals een huisarts, 
kinderopvang en politiebureau.  

Beschikbaarheid A10 De mate waarin de weggebruiker van de weg gebruik kan maken. 
Betrouwbaarheid De kans op daadwerkelijk functioneren van een object. 
Capaciteitsbehoefte 
eindbeeld 

Te verwachten belasting bij de maximale capaciteitsbezetting van 4 
rijstroken + 1 spitsstrook voor de A10-zuid, 4 perronsporen voor metro en 
6 perronsporen voor trein. 

CASH  Corridor studie Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer 

Categorisering Indeling naar functionaliteit; Gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen 

Cluster Een cluster is een stedenbouwkundige eenheid meestal bestaande uit meerdere 
kavels. Een cluster wordt omsloten door het hoofdnet van openbare ruimte zoals 
straten, pleinen en groen (park)  

Commerciële 
voorzieningen  

Voorzieningen die op winst gericht zijn zoals winkels, hotels en cafés 

Derde aansluiting Aansluiting van de A10 op de Beethovenstraat. 

Dok Tunnelconstructie voor A10, metro en trein. 

Dynamisch busstation Een busstation waarbij via capaciteitsmanagement en elektronisch 
informatiepanelen de bussen én de betrokken reizigers naar wisselende  perrons 
worden geleid. 

Externe raakvlakeis Eis vanuit de zuidas waaraan de omgeving zich te houden heeft 
Externe veiligheid Externe veiligheid betreft risico's buiten het systeem bij calamiteit in het 

syteem, zie ook Figuur III 
Flanken  Deelgebieden die tot de Zuidas behoren maar niet binnen ZuidasDok liggen en 

dus ook niet door de NV worden ontwikkeld. 
I/C-verhouding De verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit van de weg. 
Interne raakvlakeis Eis die het ene onderdeel van de zuidas aan andere zuidasonderdelen 

stelt 
Interne veiligheid Interne veiligheid betreft risico's binnen het systeem bij calamiteit in het 

syteem, inclusief verkeersveiligheid, zie ook figuur III 
Middendoor rijden In deze situatie is er geen vluchtstrook voor nood- en hulpdiensten 

beschikbaar. En zullen weggebruikers ruimte moeten maken, zodat nood- 
en hulpdiensten tussen de weggebruikers door kunnen rijden. De vereiste 
breedte hiervoor bij 3 rijstroken is 10,90m*.          * Deze maat is nog niet 
officieel vastgesteld. 

Minerva-as Doortrekking van de Minervalaan tot aan de De Boelegracht. . 

Noord-Zuid lijn  Metroverbinding tussen Buikslotermeerplein en Amstelveen Westwijk. 

Nuttige perronlengte (trein) De nuttige perronlengte is de afstand van het sein (of stopbord) tot de achterzijde 
van het perron (of tot de las die de perronfase scheidt van de rest van  het 
perronspoor), verminderd met de zichtlengte (vanuit het in dat opzicht 
ongunstigste materieeltype) tot het sein en de afstand van het sein tot het perron, 
verminderd met de remmarge (bron: Rapport Landelijk Overzicht Nuttige 
perronlengtes, ProRail, 21-02-2006). 

(om)bouw De fasering van de A10-zuid 
Oor Noord Cluster ten noorden van de A10 en ten oosten van de Beethovenstraat. Ook wel 

cluster Y genoemd 
Oor Zuid Cluster ten zuiden van de A10 en ten oosten van de Beethovenstraat. Ook wel 
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cluster X genoemd 

OVT Het geheel van ruimten en voorzieningen (te weten perron metro/trein, 
stijgpunten, toegangsruimte met ticketting, transferhal, technische 
ruimten, bus, taxi-, en tramhaltes, kiss&ride, perkeren en fietsenstalling) 
dat de reiziger in staat stelt (zie informatief figuur I): 
- aan te komen en te vertrekken met voertuigen en te voet (in-/uit-
/overstappen); 
- zich te oriënteren op en te informeren over (het vervolg van) de reis; 
- gebruik te maken van reisgerelateerde publieksvoorzieningen. 

OVT Openbaar vervoer terminal. Het nieuwe station Zuid/WTC. 

Proceseis Eis die nu niet te stellen is, maar waarover wel een eenduidige afspraak 
gemaakt moet worden  

Projectgrens Zuidas 
Randvoorwaarden Eis vanuit de omgeving waaraan de zuidas zich te houden heeft 
Realisatiefase De periode vanaf de start van de werkzaamheden tot het einde van de 

werkzaamheden 
Ringleidingtracé Bundeling van kabels en leidingen die de Zuidas aansluiten op energie- en 

nutsvoorzieningen. 
Ringlijn Metroverbinding tussen Gein en Isolatorweg. 

ROA Richtlijnen Ontwerp Autosnelheden Rijkswaterstaat 

Safe Haven principe De afwikkeling van een calamiteit vindt plaats in het station. Een trein mag het 
station pas verlaten als de trein op het  volgende vertrokken is . 

Sociale Veiligheid De perceptie van de (eind)gebruikers van het risico dat zij lopen op schending van 
zijn/haar lichamelijke integriteit. 

Stadsstraten DRO levert definitie 

SWN Stedelijk Wegen Net (gelijk aan Onderliggend Wegen Net (OWN)) 

Technische levensduur Levensduur (ook wel ontwerplevensduur genoemd) van een onderdeel [in jaren] 
zoals die wordt bepaald door de intrinsieke eigenschappen en degradatie van 
materialen en onderdelen, bij een bepaalde gebruiksintensiteit, in een bepaalde 
omgeving. Na afloop van de levensduur functioneert het systeem niet meer 
binnen zijn specificaties. 

Wegrelaties De mogelijkheid om van het ene wegvak naar het andere wegvak te 
komen. 

Zuidas Gebied waar ZA over gaat + Adam-deel 
Zuidtak Spoorlijn tussen de aansluitingen bij Riekerpolder en Duivendrecht. 
ZA Zuidas Amsterdam 
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8 Figuren 
 

 
 

Treinspoorcodering voor figuren 2a/b/c/ en 3a/b/c

A'dam Zuid A'dam RAI

B Z4 H R4 L

Z3 G R3 K

Z2 F R2 J

A
Z1 E R1 I

figuur 1a 2-4-4-4

A'dam Zuid A'dam RAI
D

Z4 H R4 L L
B

Z3 G R3 K K

Z2 F R2 J J
A

Z1 E R1 I
C I

figuur 1b 4-4-4-4

A'dam Zuid A'dam RAI

Z6 Ut
D

Z4 H R4 L Wp
B

Z3 G R3 K

Z2 F R2 J
A

Z1 E R1 I Wp
C

Z5 Ut

figuur 1c 4-6-4-4
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Amsterdam Zuid Amsterdam RAI
Treinsporen: Z1 Z2 Z3 Z4 Treinsporen: R1 R2 R3 R4
A (uit Schiphol) E, TD E, TD E, B E, B E (van Zuid) E, TD
WK1 (westelijk keerspoor) E, B E, TD E, TD W, B F (van Zuid) E, TD
WK2 (westelijk keerspoor) W, B E, TD E, TD E, B G (naar Zuid) E, TD
B (naar Schiphol) E, B E, B E, TD E, TD H (naar Zuid) E, TD
E (naar RAI) E, TD W, TD W, B W, B I (naar Bijlmer) E, TD
F (naar RAI W, TD E, TD W, TD W, B J (naar Duivendrecht) E, TD E, TD E, B W, B
G (van RAI) W, B W, TD E, TD W, TD K (van Duivendrecht) W, B E, B E, TD E, TD
H (van RAI) W, B W, B W, TD E, TD L (van Bijlmer) E, TD

Amsterdam Zuid Amsterdam RAI
Treinsporen: Z1 Z2 Z3 Z4 Treinsporen: R1 R2 R3 R4
C (uit Schiphol) E, TD E, B E, B W, B E (van Zuid) E, TD
A (uit Schiphol) E, B E, TD E, B E, B F (van Zuid) E, TD
WK (westelijk keerspoor) E, B E, B E, B E, B G (naar Zuid) E, TD
B (naar Schiphol) E, B E, B E, TD E, B H (naar Zuid) E, TD
D (naar Schiphol) W, B E, B E, B E, TD I (naar Bijlmer) E, TD
E (naar RAI) E, TD W, TD W, B W, B J (naar Duivendrecht) E, TD E, TD E, B W, B
F (naar RAI W, TD E, TD W, TD W, B K (van Duivendrecht) W, B E, B E, TD E, TD
G (van RAI) W, B W, TD E, TD W, TD L (van Bijlmer) E, TD
H (van RAI) W, B W, B W, TD E, TD

Amsterdam Zuid Amsterdam RAI
Treinsporen: Z5 Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Treinsporen: R1 R2 R3 R4
C (uit Schiphol) E, TD E, TD E, B E, B W, B W, B E (van Zuid) E, TD
A (uit Schiphol) E, B E, TD E, TD E, B E, B W, B F (van Zuid) E, TD
WK (westelijk keerspoor) W, B E, B E, B E, B E, B W, B G (naar Zuid) E, TD
B (naar Schiphol) W, B E, B E, B E, TD E, TD E, B H (naar Zuid) E, TD
D (naar Schiphol) W, B W, B E, B E, B E, TD E, TD I (naar Bijlmer) E, TD
E (naar RAI) E, TD E, TD W, TD W, B W, B W, B J (naar Duivendrecht) E, TD E, TD E, B W, B
F (naar RAI W, TD E, TD E, TD W, TD W, B W, B K (van Duivendrecht) W, B E, B E, TD E, TD
OK (oostelijke keersporen) W, TD E, TD E, TD E, TD E, TD W, TD L (van Bijlmer) E, TD
G (van RAI) W, B W, B W, TD E, TD E, TD W, TD
H (van RAI) W, B W, B W, B W, TD E, TD E, TD

E = eis, W = wens; TD = voor treindienst, B = voor bijsturing

Perronsporen:Perronsporen:

figuur 2c Bereikbaarheden  4-6-4-4 (met ongelijkvloerse switch en oostelijke keersporen)

figuur 2a Bereikbaarheden  2-4-4-4 (met 2e westelijk keerspoor)

Perronsporen: Perronsporen:

figuur 2b Bereikbaarheden  4-4-4-4 (met ongelijkvloerse switch)

Perronsporen: Perronsporen:
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Figuur 4 Opstelemplacement van de metro 

 

figuur 3c Gelijktijdigheden  4-6-4-4 (met ongelijkvloerse switch en oostelijke keersporen), incl. 3a+3b*

figuur 3b Gelijktijdigheden  4-4-4-4 (met ongelijkvloerse switch), incl. 3a*

figuur 3a Gelijktijdigheden  2-4-4-4 (met 2e westelijk keerspoor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A - Z1 X X X X X X X X X X
A - Z2 | X | | | | | | X X | | X X |
A - Z3 | X | | | | | | | | | | | | | |
Z2 - B X | | | | | | | | | | | | | | |
Z3 - B | X | | | | X X | | | | | X | X |
Z4 - B X X X X X | | X X | | | | X X | | | X
Z1 - E X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Z2 - F - OK X X X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK - G - Z3 X X X | X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H - Z4 X | X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK - Z4 X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Z1 - OK X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WK(1) - Z1 | | | | | | | | | | | X X X | | | |
WK(1) - Z2 X | | | X | | | X | | | | | | | | |
WK(2) - Z2 X | | X | | | | | X X | | | | |
Z3 - WK(1) X | X | | X X | | | | |
Z3 - WK(2) X X | | | X | | | |
Z4 - WK(2 ) X X X | | | |
C - Z1 X | | |
Z4 - D X | |
C - Z5 X |
Z6 - D X
Z5 - E X
Z1 - F X
H - Z6 X
G - Z4 X

NB1: bij startsituatie Dijk 4-4-4-4 vervalt optie Dok 2-4-4-4
NB2: in 2-4-4-4 zijn 2 westelijke keersporen (WK1+WK2) eis, in 4-4-4-4 en 4-6-4-4 is 2e keerspoor wens; 

*bij één WK vervallen gelijktijdigheden 19 t/m 24 en vallen 11/12, 13/14, 15/16 en 17/18 samen

260m

opkomstruimte

130m 
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Figuur 5 HB matrix hoofdwegennet 

 

 
Figuur 6 HB matrix hoofdwegennet - onderliggend wegennet 

Van Naar 
Amstelveenseweg (S108) Zuidbaan A10-zuid 

richting A2, knooppunt Amstel 
Amstelveenseweg (S108) Noordbaan A10-zuid 

richting A4, knooppunt Nieuwe Meer 
richting A10-west, knooppunt Nieuwe Meer 

A10-west, knooppunt Nieuwe Meer 
(aansluiting uit richting Zaandam) 

Amstelveenseweg (S108)  

A4, knooppunt Nieuwe Meer 
(aansluiting uit richting Den Haag) 

Amstelveenseweg (S108) 

Noordbaan A10-zuid 
vanuit A2, knooppunt Amstel 
vanuit A10-oost , knooppunt Amstel 

Amstelveenseweg (S108) 

Europaboulevard (S109) A2, knooppunt Amstel 
Europaboulevard (S109) A10-oost , knooppunt Amstel 
Europaboulevard (S109) Noordbaan A10-zuid 

richting A4, knooppunt Nieuwe Meer 
richting A10-west, knooppunt Nieuwe Meer 

Noordbaan A10-zuid 
vanuit A2, knooppunt Amstel 
vanuit A10-oost , knooppunt Amstel 

Europaboulevard (S109) 

Zuidbaan A10-zuid 
vanuit A4, knooppunt Nieuwe Meer 
vanuit A10-west, knooppunt Nieuwe Meer 

Europaboulevard (S109) 

 

Van Naar 
A4, knooppunt Nieuwe Meer A2, knooppunt Amstel 

A10-oost , knooppunt Amstel 
A10-west, knooppunt Nieuwe Meer A2, knooppunt Amstel 

A10-oost , knooppunt Amstel 
A2, knooppunt Amstel A4, knooppunt Nieuwe Meer 

A10-west, knooppunt Nieuwe Meer 
A10-oost, knooppunt Amstel A4, knooppunt Nieuwe Meer 

A10-west, knooppunt Nieuwe Meer 
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Figuur 7 Eisenboom perronontsluiting 
 

 
Figuur 8 Uitbreidbaarheid spoorconfiguraties 
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N0 N1 N2
Prorail Prorail Arcadis / Arup

horizontaal 41/m,

pers / min / netto m1 zie Basisstation trap 38/m, roltrap 90 à

capaciteit 100 ongeacht breedte/tempo

optimale spreiding reizigers
aantal stijgpunten per perron

gewogen korte loopafstanden

perronontsluiting vloeiende routes niet hoek-om, ook t.o.v. stad
stijgpunten overzicht

3D ruime zichthoeken standpunten, lijnen, hoeken
beleving / soc.veil.

goede/gelijkmatige verlichting zie ontwerpvoorschriften
fysieke veiligheid

materiaal voldoende sterk/stroef zie ontwerpvoorschriften HvG 31.01.'06

logica
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Figuur 9 Sporenschema: sporen naast elkaar 
 

 
Figuur 10 Sporenschema: sporen gestapeld 
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Eindsituatie
Versie 5

20-sep-07 stekker westflank op de Schinkelbrug stekker oostflank op de Amstelbrug

noordbaan

noordbaan Uitbreiding bestaand kunstwerk* uitvoeger S109 Uitbreiding b
STUDIEGEBIED NV ZUIDASDOK

zuidbaan
zuidbaan

STUDIEGEBIED NV ZUIDASDOK
Uitbreiding bestaand kunstwerk* S108 uitvoeger Nieuw kuns

1-3 markering, 20 cm
1-3 markering, 45 cm
3-9 streep
Fysieke scheiding
Spitsstrook

* = door Rijkswaterstaat te realiseren

vluchtstrook

tussenberm

 
Figuur 11 Stekkerfiguur RWS 

 
Figuur 12 Perronbreedte 
 

Wat bepaalt de functionele bruto perronbreedte? HvG, 02.03.'06

obstakelvrije veiligheidszone
netto functionele

obstakelvrije loopzone transferruimte
perronfunctiezones Basisstation

wachtzone (staan/zitten) bruto
transfer-

circulatieruimte capaciteit

(1) trapgaten, vides brutering
kolommen e.a. draagconstructies ^ transferruimte

bruto obstakelruimte
stijgpt'n (1), meubilair (2) ^ bruto

obstakels > 1½ m hoog maatvoering
hangende voorzieningen (3) v perrons

obstakelvrije ruimte
zicht treinen-tunnel/traverse-voorplein v 3D zichtlijnen

primaire zichtrelaties & zichthoeken
zicht op statische/dynamische reisinfo (4)

dode/donkere hoeken overzicht
transparantie, nissen oriëntatiegemak

korte, vloeiende routes sociale veiligheid
verschillen lichtintensiteiten (5)

minimale hoogteverschillen 3D logica
logische routing terminalconcept

bundeling van routes
herkenbare accenten

balans animatie - rust
architectuur en inrichting

OHD00032: 1. obstakels/uitingen in de loopzone (per lengte-eenheid)
(1) roltrappen, trappen, liften 2. belemmering van transparantie (per ruimtesoort)
(2) vertrekstaatframes, reclameborden 3. ongewenste lichtcontrasten (per ruimtesoort)
(3) verwijzingen en dynamische reisinfo 4. afbreuk aan eenduidigheid (per ruimtesoort)
(4) statisch: vertrekstaten; dynamisch: beeldschermen, CTA's (-) bekladding, vuil (per object?)
(5) bij dag- en lamplicht
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Figuur 13 Handboek GVB, informatievoorziening OVT  
 

 
Figuur 14 Loopafstanden OVT 
 

Loopafstanden OVT Zuidas

proces \ in ring 1 ring 2
uit/in trein/metro stappen (perron) intramodaal
overstappen trein <> metro intermodaal
fiets onbeveiligd stallen (stationsstalling)
fiets beveiligd stallen (stationsstalling/kluis)
uit taxi/auto stappen (reiziger is passagier)
in taxi/auto stappen (reiziger is passagier) = kort parkeren/K&R
uit tram/bus stappen (eindhalte)
uit/in tram/bus stappen (doorrijhalte) #
in tram/bus stappen (beginhalte) #
auto lang parkeren (reiziger is chauffeur) = P&R
taxi/bus opstellen (bufferplaatsen)
maximale loopafstanden van/tot trein/metro* 75 m 100 m 125 m 150 m 250 m 400 m
*van/tot toegangen naar perron/stalling/voorrijstoep
*afstanden: horizontaal + verticaal
# dIVV/Stadsregio: afstand tussen stijgpunten trein-/metroperrons en busstation/tramhaltes max. 150 m,

alle bushaltes binnen 250 m van de stijgpunten

stationsplein(en)

Openbaar Vervoer Terminal
stationsgebied

ring 0

trein-/ 
metrostation

ring 3

stations-
omgeving
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1: Van A10 oost-A2 
 Naar A10 west – A4 
2: Van A10 west – A4 
 Naar A10 oost – A2 
3: Naar A10 west – A4 
 Van A10 oost – A2 
4: Van A10 west – A4 
 Naar A10 oost – A2 

1 

2 
3 

4 

 
Figuur 15 Referentie oplossing ontsluiting S108 en S109 
 

 
 Oost                                                                                                                                              West  

Figuur 16 Referentie oplossing ontsluiting metroperron o.b.v. centrale ligging t.o.v. treinperrons (inclusief 
servicelaag) 
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Figuur I OVT 
 

 
Figuur II Studiegebied Zuidas 
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HvG 19.06.'06

externe veiligheid

feitelijk risico op letsel voertuigbewegingen <> gevaarlijke stoffen

fysieke veiligheid* interne veiligheid b.v. kans op lekkage na aanrijding/ontsporing

bestendigheid, transfercapaciteit en vluchtroutes

veiligheid vatbaarheid voor terrorisme ontvluchtingskans en -tijd

bemensing en bewaking

sociale veiligheid aantal/aard medemensen toezicht: omwonenden, surveillance, camera's

vrees voor letsel architectuur ruimten/voorzieningen

kwaliteit OVT/omgeving ruimte, overzicht, transparantie, licht

 
Figuur III Veiligheidsboom 
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Bijlage A Toelichting bij eisnummers 
Het nummer van een eis bevat drie onderdelen van ieder twee karakters. 
 
Het niveau (N0, N1, N2 of N3). 
Elke eis op een niveau lager dan N0 is gerelateerd aan een eis op een hoger niveau: de 
bovenliggende eis. Achter elke eis staat deze verwijzing. Dus een N3 eis heeft een referentie 
naar een N2 eis, de N2 eis heeft een referentie naar een N1 eis en de N1 eis heeft een referentie 
naar de N0 eis. 
 
Het onderwerp van de eis (twee karakters) 
Elke eis behoort tot een onderwerp. Hieronder zijn de verschillende combinaties toegelicht. 
 
A Aspecteis 
 A1 Veiligheid 
 A2 Beschikbaarheid & betrouwbaarheid 
 A3 Vormgeving 
 A4 Milieu 
 A5 Continuïteit 
 A6 Onderhoudbaarheid 
 A7 Toekomstvastheid en Flexibiliteit 
 A8 Duurzaamheid  
 A9 Robuustheid 
 
F Functionele eis 
 F0 ZuidasDok algemeen 
 F1 A10 
 F2 Transfer 
 F3 Metro 
 F4 Trein 
 
R Randvoorwaarde 
 
IE Interne & externe raakvlakeis 
 
P Proceseis 
 
Volgnummer (twee cijfers) 
Een eis heeft een volgnummer, zodat elke eis een uniek nummer heeft. 
 
Om gemakkelijk te kunnen zoeken naar eisen is het PvE ook digitaal beschikbaar. Zo is het voor 
iedere gebruiker mogelijk met (auto-)filterfuncties zelf die doorsnede te maken van het PvE met 
de voor hem/haar meest relevante onderdelen. In de digitale versie zijn per eis ook nog meer 
attributen beschikbaar zoals de wijzigingshistorie van de eis etc. 
 


