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Samenvatting netwerkstudie openbaar vervoer infrastructuur Zuidas

1. Tram

A. Trambaan Parnassusweg – station Zuid( – Van Nijenrodeweg)

Station Zuid vormt op dit moment geen serieus alternatief voor het Centraal station voor een 
overstap van trein op het stedelijk ov net. Met het realiseren van de trambaan Parnassusweg zet 
station Zuid een betekenisvolle stap om als één van de BBROVA Poorten van Amsterdam met 
tramlijnen in alle windrichtingen te dienen. Een trambaan op de Parnassusweg tussen station Zuid en 
Stadionweg maakt verschillende lijnvoeringen voor de tram mogelijk (richting Oud Zuid/ Oud West of 
Nieuw West., waarvan Nieuw West de grootste vervoerwaarde oplevert) en is belangrijk om de 
bereikbaarheid van station Zuid en Zuidas te vergroten. Onderzocht moet worden welke tramlijnen 
van de nieuwe baan gebruik zullen maken, maar in potentie kunnen dat de lijnen 7, 15 en/of 17 zijn. 
De route kent van alle onderzochte verbindingen in de netwerkstudie het hoogste 
vervoerpotentieel.Het traject van station Zuid tot het Surinameplein is met circa 1800 reizigers 
richting Surinameplein en 1180 richting Zuid (2 u avondspits) beslist druk genoeg voor 
tramexploitatie. De trambaan kost ca. €18,6 mln. Het realiseren van de trambaan moet in 
samenhang worden bezien met het vraagstuk waar de eventuele lijn(-en) kan eindigen; station Zuid 
of Van Nijenrodeweg?

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

De voorkeur is om de Parnassusweg te vertrammenen daartoe een verkenning Tram Parnassusweg -
Van Nijenrodeweg op te starten als vervolg op de verkenning tram Gelderlandplein. Onderdeel van 
de verkenning is een gezamenlijk met het GVB uit te voeren businesscase en het opleveren van een 
faseringsplaatje. In de verkenning dient geborgd te worden dat de kwaliteit op de Parnassusweg 
aansluit bij de ambitie van de investeringsagenda OV. Verder zal er in de verkenning extra aandacht 
voor de inpassing benodigd zijn (groen, parkeerplaatsen, verkeersveiligheid).



2

B. Trambaan station Zuid - Van Nijenrodeweg

Op dit moment ontbreekt een goede openbaar vervoer verbinding tussen het zuidoostelijk deel van 
Buitenveldert en station Zuid. Een tramlijn naar de Van Nijenrodeweg kan de bereikbaarheid 
verbeteren. Op basis van de bezetting kan worden geconcludeerd dat de verbinding niet direct 
tramwaardig is in relatie tot de benodigde investeringskosten (ca. 20mln). De verbinding is in de 
eerste plaats zinvol als alternatieve keerlus bij de Van Nijenrodewegin plaats van een keerlus nabij 
station Zuid wanneer deze niet of niet tijdig te realiseren valt. De keerlus is overigens gesitueerd in 
een gebied dat valt onder de hoofdgroenstructuur. Deze bevinding zal verder worden meegenomen 
in de gecombineerde verkenning tram Parnassusweg en Van Nijenrodeweg (zie 1A).

C. Keervoorzieningen trams

Definitieve keuzes over de lijnvoeringen zijn voorbehouden aan de vervoerder. Voor het mogelijk 
maken van bijna alle denkbare lijnvoeringen voor de tram op en nabij station Zuid zijn de volgende 
opties voor keervoorzieningen bekeken. 

1) ‘Keren op de ZuidasDok’. Het realiseren van een keervoorziening ten oosten van station Zuid 
op het dak van de A10 tunnel. Dit stuit op bezwaren over ruimtelijke (tunnelmond) en 
stedenbouwkundige inpassing. Qua exploitatie is keren op ZuidasDok het meest wenselijk. 

2) ‘Keren in het Kenniskwartier en bij de Van Nijenrodeweg’. Het keren van lijnen bij Van 
Nijenrodeweg is om exploitatieve redenen niet wenselijk. Wat wel een voordeel van keren bij 
Van Nijenrodeweg is, is dat de ontwikkeling hiervan onafhankelijk van de planning van 
ZuidasDok kan plaatsvinden en het oostelijk deel van Buitenveldert wordt dan per tram 
ontsloten. De vervoerwaarde tussen Zuid en Buitenveldert is redelijk, maar feitelijk niet groot 
genoeg om aanleg van een tramverbinding te rechtvaardigen. De vervoerwaarde van het 
doortrekken van tramlijn 16/24 vanaf de huidige keerlus nabij de VU naar station Zuid is zeer 
gering, omdat er ook veel bussen rijden op deze relatie. Dit betekent dat er bij het vervallen 
van de huidige keerlus nabij de VU een alternatieve locatie in het Kenniskwartier wenselijk is. 
Deze keerlus zou ook vanuit het oosten bereikbaar moeten zijn, om meerdere lijnvoeringen 
naar de VU mogelijk te maken. De haalbaarheid (inpasbaarheid) dient echter nader 
onderzocht te worden. 

3) Een 3e optie ‘keren rondom station Zuid’ is slechts indicatief bekeken vanwege de 
exploitatieve nadelen, maar aanbevolen wordt om deze vanwege de kanttekeningen van de 
andere genoemde opties voor keervoorzieningen nog nader te bekijken. Hierbij gaat hem om 
twee mogelijkheden: via het Mathijs Vermeulenpad of via de Strawinskylaan. 

Gezien de complexiteit van dit vraagstuk is er nog geen voorkeursalternatief mogelijk. Dienst Zuidas 
en Stadsregio Amsterdam hebben besloten dat er onder leiding van Dienst Zuidas nader onderzoek 
moet komen dat moet leiden tot een gedragen voorkeursvariant. De variant moet zowel lijnvoering 
uit westelijke als oostelijke richting kunnen faciliteren. De varianten moeten nader worden 
onderzocht op de aspecten vervoerwaarden, investeringen, fasering, overstap en inpassing: 
• Keren in het Kenniskwartier 
• Keren bij Van Nijenrodeweg
• Keren op het zuidoostelijke tunneldak van ZuidasDok
• Keren d.m.v. een ronde om station Zuid
• Keren nabij station Rai
• Combinaties van bovengenoemde opties
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D. Trambaan Zuid – Rai (- Amstel)

Een tramverbinding tussen Zuid – RAI en Amstel is op de korte termijn niet zinvol wanneer er ook 
een rechtstreekse metroverbinding Zuid – Amstel wordt geboden. Deze is echter wel voorzien in de 
nieuwe concessie, dus voor nu niet opportuun. Omdat ruimtelijke ontwikkelingen op de langere 
termijn tot andere conclusies kunnen leiden en inzichten in de lijnvoering van de metro in de 
toekomst kunnen wijzigen is het zinvol wel een ruimtelijke reservering voor een tramverbinding te 
handhaven. Nu al is bekend dat het realiseren van deze tramverbinding tegen een lastige 
inpassingsopgave gaat aan lopen. Amsterdam neemt daarom een ruimtelijke reservering in de 
deelgebieden Ravel en Vivaldi voor een toekomstige tramverbinding Zuid- Rai en Amstel worden 
opgenomen.

2. Bus- en tramstation Zuid

A. Locatie bus- en tramstation station Zuid

Voor de locatie en situering voor het bus-en tramstation Zuid zijn 2 alternatieven in de netwerkstudie 
nader bekeken. Het alternatief ‘baseline’, waarbij tram, HTV en bus op het dak van de zuidelijke A10 
wordt geplaatst. De bussen halteren westelijk van de Minerva-as en de trams en HTV aan de 
oostzijde. Bij het ontwerp ‘Masterplan ZuidasDok’ wordt het busstation aan de noordzijde gesitueerd 
en krijgen de trams en HTV een plek ten westen van de Minerva-as. De omvang van het busstation in
het ontwerp ‘Masterplan ZuidasDok’ wijkt iets af van de omvang van het busstation ‘baseline’. Dit 
komt doordat de vertrek- en aankomsthaltes gescheiden zijn van de bufferlocaties. Uitgangspunt 
voor het busstation ‘Masterplan’ bestaat op basis van de huidige inzichten uit 3 vertrek-, 3 aankomst-
en 7-8 bufferhaltes.  

Dienst Zuidas en Stadsregio Amsterdam hebben besloten het ontwerp ‘Masterplan ZuidasDok’ als 
voorkeursalternatief voor de situering van het bus- en tramstation te bestempelen, onder 
voorwaarde dat de extra transferpassage onder de trein en metroperrons wordt gerealiseerd. Als de 
extra transferpassage niet gerealiseerd wordt dan op zoek te gaan naar optimalisatie van 
haltelocaties van de tram en bus rondom de Minerva-as. Dit besluit raakt het project Amstelveenlijn 
en zal daarom ook in dat verband worden besproken. Het concept Masterplan Zuidasdok gaat uit van 
het voorkeursalternatief.
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Schematische weergave van bus en tramstation in Masterplan Zuidasdok

B. Fasering op weg naar eindsituatie bus- en tramstation ‘Masterplan’ 

Dienst Zuidas en Stadsregio hebben besloten dat er een onderzoek moet komen naar het verbeteren 
van de capaciteit en de aankleding van het bestaande busstation Strawinskylaan tot het moment van 
het gereedkomen van het nieuwe busstation aan de noordzijde. Uiteraard zal dat in samenspraak 
met de werkgroepen die bezig zijn met het tijdelijk fietsparkeren en de tijdelijke 
stationsvoorzieningen moeten plaatsvinden. 

De bussen en trams halteren nu op de Strawinskylaan. Pas als het dak van de A10-tunnel aan de 
Noordzijde gereed is kan het busstation ‘Masterplan’ worden aangelegd en kunnen de bussen naar 
het nieuwe busstation worden verplaatst. Een keuze voor het busstation in het Matthijs 
Vermeulenpad betekent volgens de huidige inzichten dat dit pas in 2025 klaar kan zijn. Het is daarom 
wenselijk de overstapsituatie en kwaliteit van het busstation Strawinskylaan te verbeteren. Het dak 
van de zuidelijke A10-tunnel is naar verwachting eind 2020 gereed. Dit betekent dat de trams vanaf 
dat moment naar de Schönberglaan kunnen worden verplaatst. Nadeel is dat tram en bus dan ver uit 
elkaar liggen, terwijl de Parnassuspasage nog niet gereed is. Hoewel er volgens de prognoses niet 
veel overstaprelaties tussen bus en tram zijn is het aan te bevelen deze overstap wel zo goed 
mogelijk te maken. Verder betekent de keuze van het busstation in het Mathijs Vermeulenpad dat de 
overstap van bus op trein en metro 4 jaar langer vanuit de Strawinskylaan plaatsvindt. Deze situaties 
vallen alleen te accepteren als de capaciteit (halte en bufferplaatsen) en de aankleding van het 
bestaande busstation Strawinskylaan  met slimme kosteneffectieve maatregelen kan worden 
aangepast (rol)trappen, wayfinding?). Daarnaast kan een eventuele uitstaphalte voor de bussen bij 
de Parnassusweg voor overstappers naar de trein (en metro?) een oplossing bieden om de overstap 
zo compact mogelijk te houden.
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De relatie met de studie optimalisatievariant 3 van de OVT (het 
eerder omklappen van het metroperron) is dat de halte op de 
Strawinskylaan voor bus en tram in de tijdelijke situatie een cruciale rol krijgt. Voor het realiseren van 
kwaliteit in elke fase zal er dus geïnvesteerd moeten worden in de Strawinskylaan.

De stappen op weg naar de eindsituatie zien er met huidige inzichten over planning Noord/Zuidlijn, 
ZuidasDok en Ombouw Amstelveenlijn als volgt uit:

1. Tot opening NZ-lijn (2017)
Handhaving van de huidige situatie op de Strawinskylaan. Eerste opwaardering halte Strawinskylaan. 

2. Vanaf start NZ-lijn (2017)
Sterke groei van het aantal reizigers en toename van het aantal busritten vanaf Amstelveenseweg 
doordat een deel van de bussen uit Aalsmeer/Uithoorn/Amstelveen aantakt bij station Zuid. Hiervoor 
zijn extra bufferplaatsen nodig op de Strawinskylaan. Deze kunnen toekomstvast worden   
aangelegd, uitgaande van een busstation zoals in het Masterplan. Het is wenselijk de haltelocaties op 
het viaduct nabij het Zuidplein als vertrekhalte te gebruiken. 
Als tijdelijk vervoer voor ombouw Amstelveenlijn wordt ingezet dan zal verdere groei van het aantal 
reizigers dat vanaf de Strawinskylaan via het Zuidplein naar het station moet lopen voor een overstap 
plaatsvinden.
Afhankelijk van Ombouw Amstelveenlijn kan eind 2019 de HTV met een halte op de Strawinskylaan 
in gebruik genomen worden.

3. Vanaf opening Schönberglaan (eind 2020)
Tramlijn 5 en HTV via Schönberglaan. Mogelijk ook komst van tramlijn 15.
Bussen vanaf Amstelveenseweg kunnen via een busbaan op de Parnasusweg naar de Strawinskylaan 
rijden. De bushaltes liggen dan ver van de tramhaltes. Of het zin heeft ten behoeve van een overstap 
een bushalte te maken in de Parnassusweg (ter hoogte van de huidige tramhalte van lijn 5) hangt af 
van de ligging van de tramhaltes in de Schönberglaan. Liggen deze ter hoogte van de 
Parnassuspassage dan is de loopafstand met circa 100 m beduidend korter dan vanaf de 
Strawinskylaan. Liggen deze tegen de Minerva-as dan is de loopafstand lang. Een halte op de OV-
baan in het midden van de Parnassusweg is alleen inpasbaar als er nog geen 2 rijstroken zijn: er is 
onder het viaduct geen ruimte voor een halteperron langs de OV baan en 2 rijstroken. Een tweede 
optie is een jaar later pas de tram in de Schönberglaan te openen op moment dat de zuidelijke 
tunneluitgang vanaf de Minerva-as is afgebroken.

Impressie van herkenbare knoop voor tram en bus in de Strawinskylaan
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3. Bus| Rnet

De Rnet lijnen naar de Zuidas zijn een niet te onderschatten onderdeel van de regionale OV 
bereikbaarheid van de Zuidas. Rnet voorziet de regio van hoogwaardig openbaar voor die 
verbindingen, die niet per spoor te overbruggen zijn. Onder andere de snelst groeiende buslijn van 
Nederland (176) heeft zijn eindbestemming op station Zuid, maar ook de Zuidtangent (310) eindigt 
op station Zuid. De Stadsregio leidt op dit moment het programma HOV A9 waarin budget 
beschikbaar is gesteld voor het verbeteren van deze Rnet lijnen.

In de eindsituatie gaan in principe alle bussen uit de richtingen Schiphol en Amstelveen naar station 
Zuid. De uiteindelijke lijnvoering en bestemmingen van de bussen hangen in belangrijke mate afvan 
het realiseren van infrastructurele projecten uit de investeringsagenda OV. De verlenging van de 
Amstelveenlijn naar Uithoorn is daarin een cruciale. Een ander cruciaal project is de realisatie van 
een busbaan over de DeBoelelaan. Dit kan pas nadat de tijdelijke keerlus voor 16 en 24 is opgeheven.
Er van uitgaande dat de opgave kruising Buitenveldertselaan-De Boelelaan wordt opgelost biedt dit 
een goed uitgangspunt voor een vlotte doorstroming voor de Rnet lijnen komend vanaf de 
Amstelveenseweg en de A10. 

Echter, voordat de busbaan over de DeBoelelaan en het busstation bij station Zuid is gerealiseerd, is 
het streven om meer bussen te handhaven via de route langs de Amstelveenseweg (richting het 
centrum) om de druk op de kruising Buitenveldertselaan-De Boelelaan zo beperkt mogelijk te houden 
en omdat de busvoorzieningen op ZuidasDok simpelweg nog niet beschikbaar zijn. Rijtijdmetingen 
van bureau Inno-V voor de Rnetlijnen 176 en 310 wijzen op forse vertragingen in de huidige situatie. 
Ook in de door de Stadsregio op te stellen investeringsagenda Weg (gereed eind 2013) is 
geconstateerd dat de doorstroming voor het autoverkeer beperkt is en voorlopig zal blijven. 
Voldoende reden dus om op zoek te gaan naar slimme maatregelen om de doorstroming voor het ov 
te kunnen blijven garanderen. In samenspraak met Amsterdam (Dienst Zuidas) worden de volgende 
quickwins gerealiseerd voor de doorstroming van de hoogwaardige lijnen 176 en 310 en het overig 
autoverkeer: 1) De Boelelaan (verharding trambaan/ eerder bus op trambaan) 2) VRI De Boelelaan-
Buitenveldertselaan. 3) Pilot houden bus op trambaan Amstelveenseweg (met aandacht voor VRI’s 
en halte A10).

4. Kruising Buitenveldertselaan- De Boelelaan

In de netwerkstudie zijn twee lijnvoeringsalternatieven voor het aantakken van bussen bij station 
Zuid onderzocht om te bepalen wat de effecten voor de infrastructuur zijn. Eén alternatief waarin 
alle bussen komend vanuit Amstelveen naar station Zuid gaan en een alternatief waarin de helft van 
de bussen door blijven rijden via de route langs de Amstelveenseweg. In de beide 
lijnvoeringsalternatieven is de kruising Buitenveldertselaan – De Boelelaan niet regelbaar. 
Oorzaak van dit nieuwe inzicht is niet alleen gelegen in de aanpassingen van het aantal 
busbewegingen, maar ook het gevolg van de verhoging van de prognoses van het autoverkeer in het 
Zuidasmodel in combinatie met meer werknemers per m2-vastgoed. Tegelijk moet geconstateerd 
worden dat de invulling van het vastgoed anders zal worden dan waarin binnen de prognoses van uit 
is gegaan. De insteek is nu te komen tot meer woningen en minder kantoren. De afwikkeling is in 
ieder geval niet robuust genoeg,  zodat het noodzakelijk wordt te onderzoeken hoe de afwikkeling 
van het verkeer kan worden gegarandeerd bij verschillende hoeveelheden verkeer.
Dienst Zuidas en Stadsregio Amsterdam hebben besloten dat onder leiding van Dienst Zuidas een 
integrale verdiepingsslag moet komen. Naast infrastructuurmaatregelen zal ook gekeken moeten 
worden wat het oplossend vermogen is van een herroutering van een deel van de bussen vanaf 
Amstelveen naar station Zuid (bv via een route via de Van Leijenberglaan, herroutering auto en 
langzaam verkeer).
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5.  Doortrek Noord/ Zuidlijn Amstelveenseweg

In de netwerkstudie OV infra Zuidas is als uitwerking van de motie van de gemeenteraad het 
doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveenseweg bekeken. Beleidsmatig strookt dit in ieder 
geval niet met de principes uit de Structuurvisie Amsterdam en BBROVA (plan Wiebes). Het 
doortrekken levert geen significante vervoersvoordelen op ten opzichte van de huidige situatie met 
een hoogfrequente bediening. De toegevoegde waarde van de verbinding, ondanks het aanzienlijke 
aantal in- en uitstappers, gering. In feite vindt er een verschuiving van reizigers plaats die normaal 
gesproken via station Zuid reizen. Verder is geen toekomstvaste inpassing (rekening houdend met 
opstelmogelijkheid, compacte overstap Amstelveenseweg, doortrek Schiphol etc.) mogelijk zonder 
grootschalige investeringen. Wel biedt de lijn extra comfort en keuzemogelijkheden voor de reizigers, 
maar dat weegt op dit moment niet op tegen de nadelen. Doortrek kan een oplossing zijn om de druk 
op station Zuid te ontlasten, maar doortrekken vergt ingrijpende infrastructurele aanpassingen 
doordat niet kan worden samen gereden met de ringlijn tussen Zuid en Amstelveenseweg. 
Bovendien moet dan een keermogelijkheid westelijk van Amstelveenseweg worden gerealiseerd. 
Vooralsnog adviseren Dienst Zuidas en de Stadsregio geen rekening te houden met het doortrekken 
van de Noord/ Zuidlijn naar station Amstelveenseweg. Dit wordt gerapporteerd aan de 
gemeenteraad.

Tot slot: gemaakte afspraken tussen Stadsregio en Dienst Zuidas over vervolgstappen

Project Opdrachtgever Projectleider Budget 
SRA

Budget 
DZ

1a Trambaan Parnassusweg –
station Zuid – Van 
Nijenrodeweg

SRA SRA 25.000* 0

1b Trambaan station Zuid - Van 
Nijenrodeweg

SRA SRA 25.000* 0

1c Keervoorzieningen Gezamenlijk Dienst Zuidas 15.000 15.000
1d Trambaan Zuid – Rai (- Amstel) Dienst Zuidas zorgt hiervoor
2a bus- en tramstation| definitief Opname in Masterplan Zuidasdok. 
2b bus- en tramstation| tijdelijk Hangt af van besluitvorming 

versnellingsopgave OVT in OGO 11/12
3 bus| R-net SRA SRA / DIVV HOV A9
4 Kruisingen Gezamenlijk Dienst Zuidas 25.000 25.000
5 Metro| Doortrek Noord/ 

Zuidlijn Amstelveenseweg
DIVV rapporteert aan de raad

*Is hetzelfde budget
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