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Bestuurlijk opdrachtgevers

• Wethouder Verkeer (Melanie van der Horst) 
• Wethouder Grond en Ontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (Reinier van Dantzig)
• Portefeuillehouder Vervoerregio (Marja Ruigrok)



Participatie traject 3

• Welke kansen of uitdagingen biedt het Mobiliteitsplan voor u als bewoner van de Zuidas? 

• Hoe we elkaar kunnen helpen? 

• Waar loopt u tegenaan met betrekking van mobiliteit?

• Onderschrijven jullie de analyse en conclusies?

• Hebben jullie opmerkingen, vragen of aanvullingen op het concept maatregelenpakket?

Vragen aan Bewonersplatform Zuidas 



Participatie traject 4

1. Introductie mobiliteitsplan

2. Zuidflank toen, nu en toekomst

3. Eerste aanzet hoe Zuidflank bereikbaar en leefbaar te maken en houden t/m 2040

4. Vervolg proces

Inhoudsopgaven



INTRODUCTIE MOBILITEITSPLAN
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Bus en tram Auto (lokaal)

• Ambitie om deze collegeperiode in Amsterdam jaarlijks 7.500 woningen en de ‘complete stad’ te bouwen.

• De schaarse openbare ruimte moet anders ingericht worden om dit een plek te geven.

• De mobiliteitsplannen geven de strategie en maatregelen aan om grootschalige ontwikkellocaties in 
Amsterdam duurzaam bereikbaar en leefbaar te maken en houden t/m 2040.

Waarom mobiliteitsplannen?
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Bus en tram Auto (lokaal)

Wat verstaan we onder Zuidflank?
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Bus en tram Auto (lokaal)

1. Analyse van de ontwikkeling van de bereikbaarheid en leefbaarheid t/m 2040.

2. Vertaling van bestaande visies en beleid.

3. Verwachte knelpunten bereikbaarheid en leefbaarheid.

4. Samenhangend pakket aan maatregelen in het gebied (zowel fysiek, beleid als gedrag).

Voetganger Fietser

Bus en tram Auto (lokaal)Openbare ruimte

Wat staat er in het mobiliteitsplan Zuidflank?
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• Maatregelen op het Rijksspoor- en wegennetwerk.

• Opgaven op buurt- of wijkniveau 

• Uitvoeringsfase lopende projecten - tenzij noodzakelijk om doelen te kunnen bereiken.

• Detailuitwerking van maatregelen (oplossingsrichting of voorkeursoplossing) naar projecten.

• Financiële dekking voor het uitvoeren van maatregelen in het plan.

Wat staat er niet in het mobiliteitsplan Zuidflank?



10

• Plan vormt een kader en prioritering voor bestaande en nog op te starten projecten.

• Maatregelen zijn (slechts) een verkenning van oplossingsrichting met soms een voorkeursoplossing.

• Detailuitwerking van maatregelen naar projecten vindt individueel per project plaats.

• Financiële dekking voor het uitvoeren van maatregelen in het plan worden per project geregeld. Het plan geeft 
alleen de verwachte totale omvang weer. 

• Plan wordt periodiek (2-jaarlijks) geactualiseerd op veranderende inzichten.

• Plan geeft urgentie opstarten onderzoeksfase aan.

Bus en tram Auto (lokaal)Openbare ruimte

Hoe werkt het mobiliteitsplan Zuidflank?



ZUIDFLANKTOEN
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Zuidas gestart als toplocatie voor kantoren

• Ontstaan als toplocatie voor kantoren tussen 
Schiphol en Amsterdam met goede 
bereikbaarheid.

• Vestigen van de Nederlandse Middenstandsbank 
(1974), WTC( 1985) en ABN Amro (1999).

• Rijk wijst Zuidas aan als Nieuw Sleutel Project 
(1997).

• Vaststelling Masterplan Zuidas (1998).
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Naar een gemengde stadswijk en belangrijke OV-poort



ZUIDFLANK NU EN IN DE TOEKOMST
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Zuidas groeit sterk

 Aantal vastgoedgebruikers 
Figuur 1: excl. bezoekers (bron: Zuidas)

 Aantal gebruikers Station Zuid
Figuur 2: Aantal treinreizigers station Zuid (bron: NS en ProRail)

2020-2040: +43% tot +57% 2020-2040: +60% tot +100%
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Daardoor groeit het verkeer ook, vooral in de spits

 Forse verkeersgroei, vooral OV en fiets

Figuur 3: indices aantal verplaatsingen (bron: VMA)

 Verkeersinfrastructuur inefficiënter benut

Figuur 4. Verschil in aantal vertrekken en aankomsten in 
ochtendspits (bron: VMA)

 Terwijl grote bouwprojecten extra beslag 
leggen op het beschikbare verkeersnetwerk
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Ondanks drukte blijft autogebruik aantrekkelijk

• Auto krijgt alle ruimte in Zuidflank.

• Meer autofiles laten ontstaan is niet de volledige 
oplossing omdat reizigers alsnog met de auto via 
andere routes naar Zuidflank reizen en/of aan 
randen van spits.

 overbelast autonetwerk met op kruisingen (nog) 
meer hinder voor OV, fietsers en voetgangers.
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Gevolg: Zuidflank zal minder bereikbaar en minder leefbaar zijn

 Geïnventariseerde opgaven

Fiets en voetganger:
1. slechte oversteekbaarheid 
2. Ontwikkelgebieden slecht bereikbaar
3. Doorgaande O-W route onvoldoende kwaliteit
4. Doorgaande N-Z route van onvoldoende kwaliteit
5. Te weinig stallingsplaatsen bij OV-knopen

Openbaar Vervoer
1. Onvoldoende capaciteit Amsteltram
2. Te weinig ruimte groei bus en tram station Zuid
3. Onvoldoende overstapkwaliteit OV knoop

4. Gebrekkige doorstromingen HOV bus
5. Geen robuuste traminfra rondom station Zuid
6. Oostkant Zuidas relatief slecht bediend door (H)OV

Auto
1. Moeilijk regelbare kruispunten
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Risico’s van een minder bereikbaar en minder leefbaar gebied…

• Leef- en verblijfskwaliteit van openbare ruimte gaat achteruit

• Het gebied wordt minder bereikbaar en verkeersonveiliger

Lees:

• Het (inter)nationale en regionale OV-knooppunt Zuid zal slecht stedelijk en regionaal bereikbaar zijn

• Waarde als economische hotspot en internationaal knooppunt neemt af



Onze uitdaging: 
èn groei èn leefkwaliteit èn bereikbaarheid

Focus op beschikbare ruimte anders verdelen voor de ‘complete stad’



EERSTE AANZET HOE ZUIDFLANK 
BEREIKBAAR EN LEEFBAAR TE MAKEN EN 
HOUDEN T/M 2040
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Oplossingsrichtingen

1. Herinrichten van de openbare ruimte om alternatieven voor de auto te verbeteren en meer ruimte voor 
verblijven te realiseren.

2. Samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen anders reizen van werknemers en studenten stimuleren 

3. Verminderen parkeerruimte

4. Aandacht type programma gebiedsontwikkeling Zuidas
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1. Herinrichting openbare ruimte: uitgangspunten

• Prioriteit in ruimteverdeling voor verblijven, lopen, fietsen en OV. Hoewel S108 en S109 belangrijk blijven voor 
de autobereikbaarheid van zuidelijk Amsterdam

• Woningen, voorzieningen en kantoren moeten met auto te bereiken zijn

• Focus op verblijven, lopen, fietsen en OV. 

• Bereikbaarheid OV-knoop Zuidflank van regionaal en landelijk belang
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Potentie Parnassusweg en Mahlerlaan

Potentie Potentie
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2. Intensiever stimuleren anders reizen

• Huidige aanpak is te vrijblijvend. Dwingender kader nodig. Daarbij 
grote afhankelijkheid van het Rijk

• Voorwaarden:
• beter benutten momentum hindermomenten Zuidasdok voor 

transitie
• bestuurlijke urgentie
• betere regie
• scherpere communicatie
• voortrekkers vanuit bedrijven en instellingen
• betere alternatieven voor de auto = andere oplossingsrichtingen

+ passende inzet deelmobiliteit, MaaS en hubs
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3. Verminderen auto parkeerruimte

• Beperken nieuw te bouwen auto parkeerruimte kantoren en voorzieningen met autospitsdrukte: nul of zeer 
lage parkeernorm 

• Beperken bestaande auto inpandige parkeerruimte bij herontwikkeling van vastgoed

• P+R:
• Afbouwen mogelijkheden om in spits met auto te reizen van/naar P+R locaties RAI, VU,Olympisch Stadion
• Verplaatsen van P+R locaties naar de rand van Amsterdam (cf. Multimodaal Toekomstbeeld MRA)
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4. Aandacht type programma gebiedsontwikkeling Zuidas

• Kritisch kijken naar (zacht) kantoorprogramma en mogelijk vervangen voor ander programma.

• Aandacht mix te bouwen woningen, kantoren en voorzieningen om de ‘complete stad’ te bouwen.



VERVOLGPROCES
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Volgende stappen

• Q3 2022 Gesprekken met stakeholders over oplossingsrichtingen
• Oktober 2022 Bespreken belangrijkste dillema’s met bestuurlijk opdrachtgevers
• Najaar 2022 Participatie moment definitief concept
• Q4 2022 Afronden Mobiliteitsplan
• Q1 2023 Advies DB en stadsdeelcommissie Zuid in het kader van verordening stadsdelen
• Q1 2023 Vaststelling Mobiliteitsplan  (College B&W en DB Vervoerregio)

• Daarna (2023-2040) Programmatische aansturing van maatregelen (door programma Zuidflank)
Voorbereiding en uitvoering maatregelen (door Zuidas, V&OR en VRA e.a.)

• Q1 2025 Eerste actualisatie mobiliteitsplan (College B&W en DB Vervoerregio) – 2 jaarlijks

Snel starten is gewenst!



Participatie traject 32

• Welke kansen of uitdagingen biedt het Mobiliteitsplan voor u als bewoner van de Zuidas? 

• Hoe we elkaar kunnen helpen? 

• Waar loopt u tegenaan met betrekking van mobiliteit?

• Onderschrijven jullie de analyse en conclusies?

• Hebben jullie opmerkingen, vragen of aanvullingen op het concept maatregelenpakket?

Vragen aan Bewonersplatform Zuidas 


