Twee tramverbindingen van hoge kwaliteit gaan niet door, als het aan de Stadsregio
Amsterdam ligt. Er komt een allegaartje voor in de plaats van kwaliteitstram, tram en
metro. Een kwaliteitstram gaat rijden tussen Amstelveen Westwijk en station Zuid,
tram 5 blijft ongewijzigd en metro 51 wordt in ere hersteld.

Ombouw Amstelveenlijn
maakt van ov lappendeken
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De inspraak in de zomer van 2012 heeft geleid tot
een drastische aanpassing van het plan voor de
ombouw van de Amstelveenlijn. Er komt slechts
één 9,5 kilometer lange kwaliteitstramlijn met een
hogere capaciteit tussen Amstelveen Westwijk en
Amsterdam Zuid. Op het traject worden vijf haltes
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opgeheven. Het verdwijnen van deze haltes leidt
tot een versnelling in de rijtijd van ongeveer 2,5
minuten tussen de eindpunten.
Bewoners en bedrijven hebben bezwaar gemaakt
tegen het verdwijnen van haltes. Zo tekende het
bedrijf Canon protest aan tegen het opheffen van

de bij het bedrijf gelegen halte Spinnerij. De
middenstand in winkelcentrum Stadshart
Amstelveen vroeg het schrappen van de halte
Amstelveen Centrum te heroverwegen. Oudere
bewoners in Buitenveldert maakten massaal
bezwaar tegen het opheffen van de drukke halte

<< De veelgebruikte tramhalte AJ Ernststraat verdwijnt na
ombouw van de Amstelveenlijn.

AJ Ernststraat met 3400 in-/uitstappers per dag.
De afstand tussen de twee resterende haltes in
Buitenveldert is 1100 meter. Het schrappen van
de vijf haltes leidt tot een gemiddelde toename
van de loopafstand met 600 tot 800 meter.
De stadsregio heeft alle bezwaren naast zich
neergelegd met een beroep op het verbindende
en wijkoverstijgende karakter van de kwaliteitstram. Uit onderzoek zou blijken dat reizigers
bereid zijn om 800 meter te lopen naar een
ov-halte van hoge kwaliteit. Reizigers voor wie
zo’n afstand te bezwaarlijk is, verwijst de stadsregio naar ontsluitende bussen, die elders langs het
tramtraject een overstap op de kwaliteitstram
bieden. De bewoners van Buitenveldert rond de
AJ Ernststraat moeten het doen met een vage
verwijzing naar een mogelijk te realiseren tramlijn
naar het Gelderlandplein, waarnaar de stadsregio
onderzoek doet.

Half verhoogde haltes
Het ongelijkvloers maken van drie kruisingen in
Amstelveen is na de inspraak overeind gebleven.
Op deze kruisingen wordt de Beneluxlaan half
verhoogd aangelegd (drie meter boven maaiveld)
en de kruisende wegen half verdiept (drie meter
beneden maaiveld). De verhoogde haltes worden
bereikbaar via een trap en een transparante lift.
Op het bezwaar van omwonenden dat de lift op
de haltes Onderuit en Oranjebaan veelal defect
is en als openbaar urinoir wordt gebruikt, gaat
de stadsregio niet in. Het ongelijkvloers maken
van de drie kruisingen kost 105 miljoen euro,

meer dan eenderde van het totale budget van
300 miljoen euro dat voor de ombouw beschikbaar is.
Op de kwaliteitstramlijn gaan trams rijden
met een vloerhoogte van 20 centimeter die een
gelijkvloerse instap bieden vanaf de halte. De
stadsregio gaat uit van moderne, comfortabele
tweerichtingtrams, 45 meter lang en 2,40 meter
breed met 80 zitplaatsen, die plaats bieden aan
in totaal 250 reizigers. In de trams mogen geen
fietsen mee.
De kwaliteitstramlijn eindigt in de Schönberglaan
op het voorplein van station Zuid, dat volgens
de stadsregio snel de leidende positie van het
Centraal Station gaat overnemen. De doorgaande
reiziger moet een kleine 100 meter lopen naar het
treinperron, en 120 à 150 meter naar de perrons
van de metrolijnen.

Stadshart Amstelveen
Stadstramlijn 5 blijft met halte Binnenhof de
bediening verzorgen van het winkelcentrum
van Amstelveen. Deze halte blijft gehandhaafd,
hoewel er dagelijks slechts 1400 reizigers gebruik
van maken. Op de op te heffen halte Amstelveen
Centrum stappen dagelijks 2000 mensen in en
uit. Een veel geuite wens om tramlijn 5 door te
trekken naar het busstation van Amstelveen wijst
de stadsregio van de hand. De inpassing van de
tramlijn binnen het busstation zou ‘te lastig’ zijn.
En een knooppunt voor al het openbaar vervoer
bij het stadshart van Amstelveen blijft ook achterwege. De stadsregio heeft geen onderzoek

gedaan naar de mogelijkheid tot inkorting van de
streeklijnen uit Uithoorn, Wilnis en Aalsmeer (170,
172 en 174) tot busstation Amstelveen. Als gevolg
van een routewijziging van de Zuidtangent is de
mogelijkheid tot een overstap van de Zuidtangent
op de stadstram niet meer mogelijk.

Stadstramlijn 5
Het idee van een kwaliteitstramlijn tussen
Amstelveen Binnenhof en het Leidseplein heeft
de stadsregio laten vallen. Binnen de ring A10
zou het niet mogelijk zijn ruimte te scheppen voor
een hoogwaardige tram en een keervoorziening
in de omgeving van het Leidseplein. Bovendien
is het enkelsporige traject door de Leidsestraat
niet geschikt voor een langere tram. Voor zover
bekend heeft de stadsregio geen onderzoek
gedaan naar een alternatief tracé voor de kwaliteitstram via de Rozengracht of de Haarlemmer
Houttuinen naar het Centraal Station.
De rechtstreekse verbinding tussen Amstelveen
en het centrum van Amsterdam wordt door velen
op prijs gesteld, bleek uit de inspraak. De huidige
lijn 5 blijft dan ook gehandhaafd. Om een versnelling van de rijtijd te bereiken vervallen naast de
halte AJ Ernststraat ook de haltes Apollolaan en
Stadionweg. Het opheffen van de drie haltes
verbetert de rijtijd met 1,5 à 2 minuten.
De keuzes die de stadsregio heeft gemaakt
duiden op willekeur. De te schrappen halte
Apollolaan, in de nabijheid van enkele scholen,
telt dagelijks 2300 in- en uitstappers. En ook de
halte Stadionweg, met 1300 in-/uitstappers, moet
>>
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Twee tramlijnen van hoge kwaliteit
Net voor de zomer van 2012 presenteerde het bureau Amstelveenlijn in
opdracht van Stadsregio Amsterdam een ombouwvariant die bestond uit
twee tramlijnen van hoge kwaliteit, met een grote capaciteit. Een tramlijn
zou Amstelveen Westwijk met het Leidseplein verbinden en een andere
lijn Amstelveen Binnenhof met het Amstelstation. Voor de tramlijn naar het
Leidseplein moest nog een keerpunt worden gevonden. De vervoerwaarde
van een doorgaande tramlijn naar het Centraal Station zou volgens de
stadsregio te laag zijn.
De railinfrastructuur en het materieel van de Amstelveenlijn zijn in 2020 aan
het einde van hun levensduur. De lijn is toe aan een ingrijpende vernieuwing en modernisering. Tussen de Buitenveldertselaan en station Amsterdam Zuid moet de Amstelveenboog plaats maken voor vastgoedontwikkeling op het ZuidasDok.
Zodra de ombouw van de Amstelveenlijn in 2016 begint mag de metro,
alias sneltram 51, niet meer door de oostbuis van de metro rijden vanwege
de verscherpte veiligheidseisen voor het materieel. Bovendien is de exploitatie van sneltram 51 te onregelmatig om soepel in te voegen in de krappe
dienstregeling van de beide Bijlmer-metrolijnen.

    AGENDA
Regie in het OV
vrijdag 8 februari, Provinciehuis Utrecht
symposium van Rover over het ontbreken
van regie in het ov
06 17138848
communicatie@rover.nl
www.rover.nl/symposia

Nationaal Congres Openbaar Vervoer
woensdag 13, donderdag 14 en
vrijdag 15 maart, Hotel Breukelen
Vermeld ‘korting OV-Magazine’ in het
opmerkingenveld en ontvang 20% korting
040 2972774
n.kager@sbo.nl
www.sbo.nl/openbaarvervoer

Elfde conferentie van de Europese
Reizigersfederatie
sneuvelen, terwijl de halte Prinses Irenestraat met
dagelijks slechts 800 in-/uitstappers mag blijven.
De stadsregio ziet af van de aangekondigde
opheffing van de halte in de Paulus Potterstraat
tegenover het Stedelijk Museum en het Van
Goghmuseum. Daarmee zijn de bezwaren van
beide musea gehonoreerd.
Op de stadstramlijn gaat materieel rijden met een
gelijkvloerse instaphoogte van 20 centimeter.
De stadsregio gaat uit van moderne, comfortabele tweerichtingtrams, 30 meter lang en 2,40
meter breed met 60 zitplaatsen, voor in totaal
180 reizigers. Ook in deze trams mogen geen
fietsen mee.

Metrolijn 51
De kwaliteitstramlijn tussen de stations Amsterdam
Zuid en Amsterdam Amstel via Buitenveldert, de
RAI en de Rivierenbuurt is geschrapt. Het bedrijfsleven in het industriegebied Amstel uitte forse
bewaren tegen het vervallen van de directe metroverbinding tussen station Zuid en het Amstelstation (lijn 51), en in het bijzonder tegen het vervallen van metrostation Overamstel. Bedrijven als
G-Star dreigden hun vestiging in het Amstel
Businesspark te heroverwegen. De stadsregio
zwichtte onder die druk en besloot de metroverbinding te handhaven. Een voordeel is dat de
stadsregio zo ook geen kosten hoeft te maken.
De ruimte voor een derde metrolijn in station
Zuid, die de stadsregio eerder ontoereikend
noemde, is er blijkbaar toch. Op station Zuid
stoppen ook Ringlijn 50 en vanaf 2017 de Noord/
Zuidlijn. Omdat bij de stations Zuid en Amstel
geen keermogelijkheden zijn, zal lijn 51 gaan
rijden tussen de metrostations Weesperplein
en Lelylaan, die wel keervoorzieningen hebben.
De aangescherpte veiligheidseisen in de oostbuis
staan het doorrijden van metrolijn 51 in de tunnel
kennelijk niet meer in de weg. Het GVB zal als
toekomstig concessiehouder in een later stadium
bezien of metrolijn 51 kan doorrijden naar het
Centraal Station of naar Isolatorweg.
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Effect voor de reiziger
De ombouw van de Amstelveenlijn leidt tot het
opheffen van in totaal zeven haltes, waardoor
12.000 reizigers dagelijks 600 à 800 meter
extra moeten lopen naar de dichtstbijzijnde
halte. De reistijd van Amstelveen Westwijk
naar het Amstelstation neemt toe met minimaal
4,5 minuten. Van Amstelveen Binnenhof naar
Amsterdam Amstel wordt de reistijd tenminste
2,5 minuten langer. Tussen Amstelveen Binnenhof
en Amsterdam Zuid of het Leidseplein wordt de
reis straks hooguit 3 minuten korter. De reistijd
van Amstelveen naar het Centraal Station, via een
overstap op de Noord/Zuidlijn, wordt maximaal
4,5 minuten sneller.
De toegankelijkheid van de drie in Amstelveen
ongelijkvloers te maken haltes verslechtert en de
sociale veiligheid in de nabijheid van deze haltes
neemt af. De bereikbaarheid van het winkelcentrum Stadshart Amstelveen gaat fors achteruit.
De overstap tussen de Amstelveenlijn, de Zuidtangent en de overige streeklijnen wordt er niet
beter op. In plaats van een eenduidig comfortabel
vervoersysteem krijgen de reizigers een lappendeken van stadstram, kwaliteitstram, metro en
ontsluitende bus. Bovendien moeten ze meer
gaan lopen en vaker overstappen.

Voortgang
De (deel)raden en commissies van Amsterdam
en Amstelveen nemen in februari een besluit over
de aangepaste voorkeursvariant. Op 12 maart
stelt de regioraad van de Stadsregio Amsterdam
het plan vast. Tot eind 2015 volgt de verdere
uitwerking van de ombouw en vraagt de regio
75 miljoen euro subsidie aan bij het Rijk.
De stadsregio en de gemeenten Amsterdam
en Amstelveen betalen 225 miljoen euro. In 2016
start de uitvoering van het werk. De diverse losse
onderdelen van de Amstelveenlijn moeten in 2020
in bedrijf komen.

vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 maart
in Basel, Zwitserland
seminar over ov in Basel op vrijdag,
conferentie op zaterdag, bezoek aan
Mulhouse op zondag
0032 92238612
secretariat@epf.eu
www.epf.eu

Rail-Tech Europe 2013
dinsdag 19 - donderdag 21 maart,
Rijtuigenloods in Amersfoort
conferenties en railtentoonstelling
030 6981800
info@europoint.eu
www.europoint.eu

Rail Carrière Dagen
dinsdag 19 - donderdag 21 maart,
Rijtuigenloods Amersfoort
bedrijven presenteren zich aan studenten,
starters en (jonge) professionals
030 6981800
info@europoint.nl
www.europoint.nl

Sifer 2013
dinsdag 26 - donderdag 28 maart,
Lille Grand Palais Exhibition Centre in Lille
achtste internationale railtentoonstelling
0044 1727814400
sifer@mackbrooks.com
www.sifer2013.com

Dag van de Lightrail
woensdag 27 en donderdag 28 maart,
TU Delft
vermeld ‘korting OV-Magazine’ in het
opmerkingenveld en ontvang 20% korting
040 2972774
klant@bouw-instituut.nl
www.bouw-instituut.nl/lightrail

