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L INLEIDING 

Na in de voorafgaande nota's de keuze van het vervoersysteem, de hoofd-
opzet van het lijnennet en de uitgangspunten voor de exploitatie te hebben 
besproken, wordt thans de volgorde van de aanleg van de lijnen aan de orde 
gesteld. 

Over deze volgorde is reeds gesproken in de in 1960 door de Commissie 
Verkeer en Vervoer uitgebrachte nota „Het stedelijk openbaar vervoer" (Ge
meenteblad 1961, bijlage D). In hoofdstuk VIII van deze nota is gewezen op 
de verschillende mogelijkheden om het net etappegewijs uit te voeren. 

Het is denkbaar, zo wordt in die nota gesteld, eerst het gehele net in de 
binnenstad af te maken en dit door middel van trams te exploiteren, welke aan 
de rand van de binnenstad bovengronds komen. Een variant op deze mogelijk
heid is om het net in de binnenstad op treinmanier te exploiteren en de reizigers 
aan de rand van de binnenstad op trams en bussen te doen overstappen. Een 
derde mogelijkheid is de sectorsgewijze aanleg, waarbij één radiaal van het 
net van het beginpunt in de binnenstad tot aan het eindpunt aan de periferie 
volledig wordt aangelegd en van meet af aan op treinmanier wordt geëxploi
teerd. Na afweging van de voor- en de nadelen van de drie mogelijkheden con
cludeert de Commissie Verkeer en Vervoer tot sectorsgewijze aanleg en ex
ploitatie op treinmanier. 

Het Bureau Stadsspoorweg heeft aan dit vraagstuk nogmaals aandacht 
besteed met het resultaat, dat het zich verenigt met de conclusie van de Com
missie Verkeer en Vervoer. Alleen door sectorsgewijze aanleg kan het volle 
profijt worden getrokken van de in elke etappe aangelegde tunnelbuis. 

De Commissie Verkeer en Vervoer heeft eveneens aandacht geschonken 
aan de vraag, in welke sector (west, zuid of oost) van de stad met de aanleg 
zou moeten worden begonnen. Door vooral de factoren vervoer en kosten tegen 
elkaar af te wegen, komt de Commissie tot de conclusie, dat aan de noord-
zuidlijn prioriteit moet worden toegekend. Deze conclusie is in de door haar 
in 1962 uitgebrachte nota „De betekenis van de Ringspoorbaan voor het stede
lijk openbaar vervoer in Amsterdam" aangevuld. In deze laatste nota wordt in 
overweging gegeven, met de aanleg van de noord-zuidlijn en de oostlijn tegelijk 
te beginnen. 

De Commissie Verkeer en Vervoer heeft als studiecommissie zich uiteraard 
vrijwel uitsluitend beziggehouden met vragen van principiële aard. Het Bureau 
Stadsspoorweg, dat gestalte moet geven aan een project, ziet zich, behalve voor 
deze beginselvragen, ook gesteld voor vragen van praktische aard. Daarom zal 
in deze nota naast een verdere concretisering van de vragen van principiële 
aard vooral aandacht worden besteed aan de praktische problemen, die zich 
zullen voordoen bij de realisering van de stadsspoorlijnen. 



Wat de principiële kant betreft, is het Bureau nogmaals ingegaan op de 
fundamentele relatie tussen vervoer en stadsontwikkeling. Hierbij wordt de te 
verwachten ontwikkeling van de stad in de eerstkomende jaren naar vorm en 
structurele veranderingen in relatie gebracht tot de mogelijkheden, die uit 
vervoersoogpunt kunnen worden geboden ter ondersteuning en eventueel de 
„bijsturing" van die ontwikkeling. 

Bij de vraagstukken van praktische aard zullen niet alleen enkele facetten 
van bouw en uitvoering worden bezien, maar zal ook worden nagegaan, welke 
voorbereidende maatregelen met begeleidende werken moeten worden getroffen. 
Niet alleen zullen de nodige onteigeningen hier en daar geruime tijd vergen, 
maar ook de daaropvolgende amovering van bebouwing is in het huidige tijds
gewricht bij het tekort aan woon- en bedrijfsruimte wel haast doorslaggevend 
bij de overwegingen. 

Bepalend voor de gedachtengang in deze nota is voorts het uitgangspunt, 
dat op zeer korte termijn daadwerkelijk met de aanleg van een van de lijnen 
zal worden begonnen. 
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H. ENKELE ALGEMENE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT 
DE NADERE UITWERKING VAN HET PLAN VOOR HET STADS
SPOORWEGSTELSEL. 

Het is zonder meer duidelijk, dat er omtrent de gewenste volgorde van uit
voering geen afweging kan plaatsvinden tussen de verschillende lijnen, wanneer 
niet tot op zekere hoogte een meer omlijnde gedachte is gevormd van het te 
maken werk. Met nadruk moet worden gesteld „tot op zekere hoogte", omdat 
het in dit stadium niet alleen praktisch niet mogelijk, maar ook niet wenselijk 
is, het ontwerp voor het gehele net meer in details uit te werken. Het Bureau 
Stadsspoorweg heeft zijn werkzaamheden daarom zodanig gericht, dat nu het 
stadium van een eerste voorontwerp is bereikt. 

Uitgaande van het plan-in-hoofdzaak van het net, neergelegd in de nota 
1964-3 (Het lijnennet), is dit net overgebracht op kaarten op grotere schaal 
(bijlagen 1 tot en met 14). Het projecteren van lijnen betekent een keuze doen. 
Voor sommige trajecten ligt deze keuze voor de hand, voor andere trajecten 
is de keuze moeilijker. Bij het definitieve ontwerp zal mogelijk afgeweken kun
nen en moeten worden van het tracé in dit voorontwerp, wanneer bepaalde 
aspecten, waarvan thans de volle consequenties nog niet zijn te overzien, in 
het geding zullen worden gebracht. Voor het doel van deze nota is dit echter 
niet wezenlijk. 

Deze voorstudie is niet alleen beperkt naar de mate van uitwerking; de 
studie heeft voorts alleen betrekking op het gebied binnen de Ringspoorbaan, 
omdat zich daar de grootste problemen voordoen. 

In een volgende nota zal meer in het bijzonder aandacht worden besteed 
aan het materieel en de eisen, die dit materieel stelt aan de dimensies van tunnels 
en baan. Vooruitlopende op die nota is het wel nodig, reeds nu enkele aspecten 
te noemen, die voor het voorontwerp van belang zijn. 

Een van de punten, die van grote invloed zijn bij de tracering van de lijnen, 
is de grootte van de straal der bogen. Reeds een vluchtige blik op de bij deze 
nota gevoegde kaarten doet zien, dat op vele plaatsen in onze dichtbebouwde 
stad juist de bochten moeilijke punten zijn. Aan dit facet is dan ook veel aan
dacht besteed. Uitgebreide berekeningen en gedegen informaties in andere 
steden hebben geleerd, dat bij een goede exploitatie, d.w.z. voldoend hoge 
snelheden zonder abnormale slijtage (moeilijk onderhoud!) en vaste ligging 
van de treinen, de bogen bij modern materieel in principe geen kleinere straal 
mogen hebben dan 300 m. De hellingen in de baan kunnen circa 3 % bedragen, 
in uitzonderingsgevallen wellicht iets meer. 

Een tweede norm, die reeds op een voorontwerp enige invloed heeft, is de 
afmeting van de trein, waarmede de exploitatie zal geschieden. Hoewel de studie 
nog niet is voltooid en de overwegingen in de volgende nota zullen worden 



behandeld, ziet het ernaar uit, dat de maximum-treinlengte ongeveer 150 m zal 
zijn (8 wagens van circa 18 m): De stations, waarvan de globale dimensie bij 
een voorontwerp van belang is, zullen op deze treinlengte moeten zijn gebaseerd. 
De andere afmetingen van de trein, dus breedte en hoogte, zijn in dit stadium 
van minder betekenis. 

Voor een definitief project is voorts nodig een keuze te doen tussen stations 
met een perron in de vorm van een eiland tussen de sporen (z.g. eilandperrons) 
of stations met perrons ter weerszijden van de sporen (z.g. kantperrons). 
Beide hebben voor- en nadelen; eilandperrons zijn overzichtelijker en uit een 
oogpunt van exploitatie waarschijnlijk gunstiger, maar zij zijn in aanleg kost
baarder en, vooral bij bepaalde bouwmethoden, moeilijker. Dit facet van het 
ontwerp verdient nog nadere studie. In het voorontwerp zijn de stations soms 
met eiland- soms met kantperrons aangeduid, zonder dat dit altijd een uit
gesproken bedoeling heeft. 

De afwikkeling van het reizigersverkeer via de toe- en uitgangen van de 
stations is een uiterst belangrijk punt, waaraan voor elk van de stations afzon
derlijk de nodige aandacht moet worden besteed. In ieder geval dient ervoor 
te worden gezorgd, dat de reizigers de stations kunnen bereiken, zonder ge
hinderd te worden door het wegverkeer. Een recept voor een uniforme op
lossing is niet te geven en in de buitenlandse voorbeelden blijkt de gekozen 
oplossing dan ook sterk samen te hangen met de plaatselijke situatie. In het 
voorontwerp zijn de aanduidingen, zo zij zijn aangegeven, behoudens een 
enkele uitzondering, nog illustratief bedoeld. 

De studies, die tot nu toe zijn verricht met betrekking tot de exploitatie, 
duiden erop, dat op enkele plaatsen in het net gelegenheid moet zijn een trein 
tijdelijk op te stellen buiten de hoofdsporen. Een of meer van deze plaatsen 
met uithaalsporen zullen waarschijnlijk nodig zijn om een lijn te kunnen in
korten; een aantal plaatsen is nodig om een defecte trein te kunnen opstellen. 
Gebruik makend van de ervaringen in Berlijn, Hamburg en Stockholm, zijn in 
het voorontwerp enkele plaatsen aangeduid. 

Ten aanzien van de diepteligging van de tunnels kan worden opgemerkt, 
dat deze ligging in het algemeen zodanig moet zijn, dat de kruising van de 
grachten goed mogelijk is. Waar zulks nodig is moeten dwarstunnels voor weg
verkeer en voetgangers worden aangebracht. In dit verband spelen de toegangen 
tot de stations en stationshallen een grote rol. Voorts moet nog worden ge
rekend op een ruimte voor leidingen en kabels boven de dwarstunnels. Op 
grond hiervan zal een ligging van bovenkant spoor op ongeveer 8,50 m-N.A.P. 
in het algemeen een goed uitgangspunt zijn. 

Op vier plaatsen zullen de ondergrondse tunnels elkaar kruisen, namelijk 
daar, waar de radiale üjnen de ringlijn passeren. De vraag is nu, of hier ter 
plaatse de ringlijn dan wel de radiale lijn boven moet liggen. Zonder gedetail
leerde studies van deze kruisingen is een keuze niet goed mogelijk. Aangezien 
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het ernaar uitziet, dat de radiale lijnen eerder voor uitvoering in aanmerking 
komen dan de ringlijn en de investeringen voor de eerste lijnen zo laag mogelijk 
moeten zijn, ten einde zo vroeg mogelijk rendement van de investeringen te 
verkrijgen, is een hoge ligging van de radiale lijnen voorlopig als uitgangspunt 
genomen. Ten behoeve van de latere bouw van de ringlijn zullen dan ter plaatse 
van de kruisingen van tevoren voorzieningen moeten worden getroffen. 

Ten aanzien van de bouwtechnische problemen van de tunnels zijn in het 
raam van deze nota reeds enkele globale verkenningen verricht, en wel zover, 
dat een onderlinge vergelijking van de benodigde investeringen van de lijnen 
mogelijk is. Hoewel de grondige studies eerst aan de orde komen, wanneer de 
projecten nader worden uitgewerkt, is het toch goed reeds nu enkele woorden 
aan de verschillende constructieve kanten te wijden. 

Een zeer belangrijke kant van de uitvoering is gelegen in de beïnvloeding 
van de grondwaterstanden. Als vaststaand kan worden aangenomen, dat zowel 
de bodemgesteldheid als de constructie en fundering van een groot gedeelte van 
de vóóroorlogse stad van dien aard zijn, dat bodemverlaging niet zonder meer 
kan worden toegepast. Bij een langer dan enkele weken durende, aanzienlijke 
verlaging over een uitgestrekt gebied zullen zodanige zettingen van bodem en 
bebouwing optreden, dat ontoelaatbare schade zou ontstaan. Als uitgangspunt 
voor de bouw van de spoorwegtunnels dient daarom te worden aangenomen, 
dat de grondwaterstand in het bedoelde gebied voor enigszins langere duur en 
op grote schaal niet dan bij wijze van uitzondering — en dan nog onder toe
passing van speciale voorzieningen — zal kunnen worden verlaagd. 

Voor de gebieden, welke na de oorlog werden gebouwd, zou vorengenoemde 
regel wellicht wat minder stringent kunnen worden toegepast in verband met 
het feit, dat aldaar veelal een fundering op betonpalen aanwezig is. Een nadere 
discussie over de vraag, in hoeverre van deze vrijheid gebruik kan worden ge
maakt, kan echter zonder bezwaar tot een later tijdstip worden uitgesteld. 

Aan de eis van een niet of nauwelijks beïnvloeden van de grondwaterstand 
kan uiteraard op verschillende wijzen worden voldaan. Slechts een gedetail
leerde studie zal de basis kunnen zijn voor de keuze van uitvoeringsmethoden 
voor de verschillende trajecten van de tunnels. Van de in aanmerking komende 
methoden kunnen worden genoemd de schildmethode, de caissonmethode, de 
open-bouwputmethode met onder water gestorte putbodem of met een bron-
en retourbemaling en de zinkmethode. Voorts komt nog in aanmerking de 
werkwijze, waarbij in een zeer ondiepe bouwput damwanden voor de definitieve 
bouwput of zinksleuf worden geheid, respectievelijk in de bodem gemaakt, 
waarna over deze wanden op de aanwezige ondergrond het betondek wordt 
gestort. Na verharding hiervan kan de straat worden hersteld en in gebruik 
genomen. Verdere werkzaamheden voor de tunnels vinden dan onder het 
betondek onder verhoogde luchtdruk plaats. 

De schildmethode en de caissonmethode komen zowel vanwege de daaraan 
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verbonden kosten als wegens de technische beperkingen voor de radiaallijnen 
niet voor algemene toepassing in aanmerking. Wel zal waarschijnlijk de uit
voering volgens de caissonmethode voor bepaalde korte trajecten zinvol en ook 
relatief voordelig kunnen zijn. 

De toepassing van de methode met open bouwput, waarbij een verlaging 
van de grondwaterstand wordt vermeden door het onder water aanbrengen van 
een betonnen bodemplaat tussen de damwanden — hierdoor ontstaat een soort 
van gesloten kuip — is zeker het overwegen waard. Dit geldt, zij het in mindere 
mate, ook voor toepassing van een open bouwput met bron- en retourbemaling, 
zoals die o.a. op grote schaal met succes voor de bouw van de Utunnel werd 
toegepast. Beide methoden hebben het voordeel, dat het wegdek over telkens 
slechts beperkte lengte behoeft te worden opgebroken; het nadeel is echter, dat 
het eigenlijke bouwen van de tunnels voornamelijk ambachtelijk moet ge
schieden, waardoor een zo economisch mogelijk gebruik van arbeidskrachten 
en materieel niet wordt bereikt. Zodanig economisch gebruik wordt wel moge
lijk gemaakt door toepassing van de zinkmethode, zij het ook, dat een van de 
consequenties is, dat de zinksleuf over grote lengte een zeer geruime tijd in 
stand moet büjven. 

Bij de bouw van de metro in Rotterdam is en wordt deze laatstgenoemde 
methode vrijwel overal toegepast. Het is bekend, dat de jaren openliggende 
zinksleuf in deze stad groot ongerief teweeg brengt. Er moet evenwel worden 
opgemerkt, dat het openblijven van de zinksleuf geen wezenlijke eigenschap 
van deze methode is en dat, zij het tegen uiteraard hoge kosten, het dichten 
van de zinksleuf op zodanige wijze, dat het verkeer daar overheen zijn weg kan 
vinden, zeer wel mogelijk is. Hier zij herinnerd aan de vele voorbeelden van de 
Duitse ondergrondse stadsspoorwegen, waarbij de bouwput, die daar in ver
band met de lage grondwaterstand vrijwel droog was, werd afgedekt ten be
hoeve van het verkeer. 

Gezien de voordelen, die aan de zinkmethode zijn verbonden, in het bij
zonder wat betreft een economisch gebruik van materieel en personeel, is zij 
voorlopig als basis genomen voor de globale vergelijking van bouwkosten en 
bouwtijd van de lijnen. Nadrukkelijk moge echter nogmaals worden gesteld, 
dat na de keuze van de eerste lijn een gedetailleerd onderzoek zal moeten uit
wijzen, wat de meest gerede uitvoeringsmethode voor ieder gedeelte van deze 
lijn zal zijn. In het bijzonder de methode, waarbij onder verhoogde luchtdruk 
wordt gewerkt onder het vooraf gemaakte tunneldek, zal in bepaalde gevallen 
wellicht uitkomst bieden, vooral waar de verkeerssituatie moeilijk is. Aan het 
feit, dat in dit rapport de zinkmethode aan deze onderzoekingen ten grondslag 
werd gelegd, mogen dus geen verdere consequenties worden verbonden ten 
aanzien van de uiteindelijke uitvoeringsmethode. 
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ID. VERGELIJKING VAN DE LIJNEN OP GROND VAN DE PRAK
TISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR REALISERING OP KORTE 
TERMIJN. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, meent het Bureau Stadsspoorweg, dat 
bij de afweging van de verschillende lijnen de realisering op korte termijn een 
belangrijke rol speelt. Hoe dan ook, het zal geruime tijd vergen, voordat een 
eerste lijn in bedrijf kan worden gesteld. Ervan uitgaande, dat een grondige 
verbetering van het openbaar vervoer geen langer uitstel gedoogt, is het van 
groot belang te weten, welke lijn het snelst kan worden tot stand gebracht. 

Aan de hand van de kaartbijlagen — aan de bijlagen gaat een overzichts
kaart vooraf, waarop de nummers van de afzonderlijke bijlagen zijn aange
geven — kan een vrij duidelijk inzicht worden verkregen in de moeilijkheden, 
die bij voorbereiding en bouw zullen worden ondervonden. Wederom zal bij 
de opsporing van de kritieke punten in de tracés niet diep op details worden 
ingegaan, maar zullen de meest in het oog springende problemen worden ge
signaleerd en gerubriceerd. 

Voor de beschrijving van de lijnen wordt kortheidshalve verwezen naar de 
nota 1964-3 (Het lijnennet) en naar de kaarten, welke als bijlagen aan die nota 
zijn toegevoegd. Alle radiale lijnen hebben gemeen, dat bij het Centraalstation 
belangrijke werken moeten worden uitgevoerd, die o.a. de nodige verkeers-
omleggingen met zich zullen brengen. Het valt thans nog niet te overzien, in 
hoeverre het gemeenschappelijke kruisingsstation geheel dan wel vooreerst 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Daartoe dient het ontwerp van het station 
nader te worden uitgewerkt en de verschillende bouwtechnische aspecten verder 
te worden doordacht. Eenvoudigheidshalve wordt in dit stadium veronder
steld, dat de lijnen, wat dit punt betreft, in dezelfde omstandigheden verkeren. 

Het tracé van de noord-zuidlijn in Noord (zie bijlage 1) brengt mee, dat het 
Centraalstation en het IJ moeten worden gekruist door middel van een tunnel. 
Deze ondertunneling is in de eerste plaats een punt geweest van diepgaand 
overleg met de Nederlandse Spoorwegen. Daarbij is in gezamenlijk overleg 
vastgesteld, dat ondertunneling van het Centraalstation slechts zal kunnen ge
schieden door middel van de z.g. schildmethode. Elke bouwmethode, waarbij 
de bouwput van boven af moet worden geopend en het werk van bovenaf zal 
moeten worden uitgevoerd, zal namelijk onaanvaardbare bezwaren voor de 
Nederlandse Spoorwegen medebrengen. De wijze van uitvoering volgens de 
schildmethode, die in het buitenland in andere grondsoorten en veelal ook met 
een lagere grondwaterstand wordt toegepast, blijkt mogelijk op grond van een 
voorlopig ontwerp voor het traject Stationsplein—noordelijke U-oever, opge
steld door het Engelse ingenieursbureau Sir William Halcrow and Sons. Dit 
bureau is een van de Engelse specialisten op het gebied van dit soort van werken 
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en voert onder meer de directie over een groot gedeelte van de werken van de 
Victorialijn van de ondergrondse in Londen. 

In Noord zijn de problemen naar verhouding minder ingewikkeld. De aan
leg zou voorts aanzienlijk worden vereenvoudigd, indien het Noordhollandsch 
Kanaal voordien zou zijn omgelegd naar het Zijkanaal I, zodat over de „bed
ding" van dit kanaal kan worden beschikt. 

De noord-zuidlijn van Centraalstation naar Amstelveen (zie bijlagen 2 tot 
en met 5) heeft, wat de amoveringen betreft, in de binnenstad een moeilijk punt, 
te weten het Muntplein. 

Op het ontwerp van het station Muntplein wordt een belangrijke stempel 
gedrukt door de voorzieningen voor de voetgangers, niet alleen, omdat het 
aantal reizigers, dat van dit station gebruik zal maken, hoog zal zijn, maar 
bovendien, omdat het station is gelegen in belangrijke voetgangersroutes. Goede 
voorzieningen op dit punt zullen mede een uitgangspunt kunnen zijn bij de 
vernieuwing (winkels, bedrijven) van de omgeving. 

Het ziet er overigens wel naar uit, dat de aanleg van de noord-zuidlijn in de 
binnenstad zal kunnen gebeuren binnen de bestaande rooilijnen. Dit neemt niet 
weg, dat er praktische moeilijkheden zijn te verwachten op het gebied van de 
verkeersomleidingen en verkeersbeperkingen tijdens de bouw. 

Mede gezien de situering van het ontworpen station van de Nederlandse 
Spoorwegen zal de splitsing van de noord-zuidlijn ten zuiden van het Wetering
plantsoen zeer grote problemen met zich brengen. Hoewel deze splitsing nog 
gedegen moet worden bestudeerd, valt reeds te voorzien, dat de bebouwing 
tussen de Ferdinand Bolstraat en de Boerenwetering ernstig zal worden aangetast. 

Het is te verwachten, dat bij de vernieuwing van het onderhavige stadsdeel 
(de Pijp) op een zeer uitgebreide schaal de bestaande goeddeels versleten be
bouwing zal worden vervangen door nieuwe, waarbij niet alleen de stadsaanleg 
ingrijpend zal worden gewijzigd, maar ook de mogelijkheid bestaat, de be
stemming en het gebruik van terreinen en bebouwing aan te passen bij de be
hoefte in dit deel van de stad. In dit kader passen het nieuwe station van de 
Nederlandse Spoorwegen en het stadsspoorwegstation, die niet alleen de aan
zetten zullen kunnen zijn voor de stadsvernieuwing, maar ook uitgangspunten 
voor een nieuwe functionele groepering van bebouwing en bestemmingen. Als 
zodanig kunnen nieuwe vervoersmogelijkheden in de stadsvernieuwing orga
nisch worden opgenomen en een duidelijke rol spelen. Bij een vroegtijdige aan
leg van de zuidlijn zal het proces van de planmatige stadsvernieuwing echter 
nog niet op gang zijn gekomen en ook de aanleg van het station van de Neder
landse Spoorwegen nog niet actueel zijn. 

De oostelijke tak van de noord-zuidlijn kan ten zuiden van de Ceintuurbaan 
in de Ferdinand Bolstraat respectievelijk de Scheldestraat worden aangelegd. 

De westelijke tak van de noord-zuidlijn, te weten het deel ten westen van de 
Boerenwetering, zal, behalve het gedeelte in de De Lairessestraat, enkele amo-
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veringen met zich brengen. Met name moet worden genoemd de grote ingreep, 
welke nodig zal zijn ten zuidoosten van het Valeriusplein. 

De problemen bij de aanleg van de noord-zuidlijn zullen zich derhalve con
centreren nabij de Munt en het Weteringplantsoen. Zoals in de nota 1964-3 ten 
aanzien van het Weteringplantsoen reeds werd aangestipt, zullen de ontwerp-
werkzaamheden hier geruime tijd in beslag nemen, ómdat een en ander in 
samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen moet geschieden vanwege de 
samenhang van de beide stations in de tunnelbouwwerken. 

Het tracé in West van de oost-westlijn — Centraalstation—Osdorp — (zie 
bijlagen 6 en 7) brengt drie ingrepen in de stad met zich, die, hoe dan ook, be
langrijke amoveringen tot gevolg zullen hebben. Gaande naar het westen is er 
allereerst de bocht van de Haarlemmer Houttuinen naar de Prinsengracht, 
waar aan een doorsnijding van twee bouwblokken niet valt te ontkomen. 
Verder dient een zorgvuldige studie uit te wijzen, hoe het stadsbeeld ter plaatse 
na de aanleg van de tunnelbuis kan worden hersteld. Door de hier en daar 
schuine doorsnijding zullen constructief uitgebreide voorzieningen moeten 
worden getroffen. 

Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de boog van de Prinsengracht 
naar het Van Lennepkanaal. In het vernieuwingsplan van de Jordaan kan 
weliswaar met de aanleg van dit tunneltraject rekening worden gehouden, maar 
de doorsnijding van de wand van de Prinsengracht is toch niet eenvoudig. 

Voorts zal de doorsnijding van het blok tussen de Marnixstraat en de Stad
houderskade een forse ingreep geven. 

Een derde traject, dat omvangrijke werken zal vergen, is de verbinding van 
het deel in het Van Lennepkanaal door middel van de s-bocht in de richting 
van de Cornelis Lelylaan, waarbij uiteraard de Kostverlorenvaart moet worden 
gekruist. Ook hier zal aan vrij aanzienüjke amoveringen niet kunnen worden 
ontkomen. 

Hoewel minder gecompliceerd, is toch het gedeelte tussen het Suriname
plein en de Ringspoorbaan niet eenvoudig te bouwen, omdat daar de auto-
ringweg moet worden gekruist. Het is theoretisch denkbaar, het tracé westelijk 
van de Constantijn Huygensstraat bovengronds aan te leggen. De amoveringen 
zouden dan echter waarschijnlijk even omvangrijk zijn; ook zijn er dan enkele 
technische problemen te overwinnen, zoals de kruising van de Kostverloren
vaart met een beweegbare brug en de kruising van de autoringweg op zeer 
hoog niveau. De vraag is dan ook, of een dergelijke variant veel goedkoper 
zou zijn. 

Resumerende kan worden gesteld, dat de aanleg van de westlijn enkele zeer 
moeilijke en kostbare bijkomende aspecten vertoont. 

Het tracé in Oost van de oost-westlijn — Centraalstation—Bijlmermeer — 
(zie bijlagen 8 en 9) doorkruist enige gebieden, waar zich thans nog bebouwing 
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bevindt, doch deze bebouwing zal op enkele uitzonderingen na ten behoeve van 
de realisering van de wederopbouwplannen Nieuwmarkt en Jodenbreestraat 
moeten worden geamoveerd. Deze amovering kan als een gegeven grootheid 
voor het ontwerp gelden. Een uitzondering hierop maakt een deel van de 
bebouwing tussen de Geldersekade en de Prins Hendrikkade, die niet in enig 
onteigeningsplan is begrepen, maar toch in ieder geval tijdelijk zal moeten 
worden verwijderd. 

Een ander aspect van het genoemde tracé is, dat het gebouw Flesseman aan 
de Nieuwmarkt, dat in het vigerende wederopbouwplan als blijvend is aange
geven, zal moeten worden gesloopt, terwijl het ten zuiden daarvan geprojec
teerde nieuwe bouwblok langs de westzijde van het nieuwe beloop van de 
Jodenbreestraat door de baan zal worden gekruist. 

Tussen het Waterlooplein en de Nieuwe Herengracht bevindt zich nu nog 
bebouwing, die ten dele zal worden gesloopt in het kader van de daar in uit
voering zijnde saneringen, welke verband houden met de bouw van het nieuwe 
Stadhuis. In deze omgeving zal de aanleg van verschillende gebouwen in samen
hang moeten worden gezien met de aanleg van het stadsspoor. Dit is o.a. met 
het Stadhuis het geval. Aan de noordzijde van de Nieuwe Herengracht zal een 
aantal percelen speciaal voor de aanleg van de stadsspoorweg moeten worden 
gesloopt en vervangen door nieuwe bebouwing. 

Langs het overige deel van het tracé zijn, voor zover, kan worden nagegaan, 
verdere amoveringen niet noodzakelijk. Het zou echter zeer gewenst zijn, een 
aantal panden op het Weesperplein nabij de Sarphatistraat in eigendom te 
verwerven ten einde deze ter verkrijging van meer ruimte te kunnen slopen, 
voordat aldaar met de bouw van de tunnel een aanvang wordt gemaakt. Het 
is voorts noodzakelijk, dat de gebouwen langs de westzijde van de Weesper
straat niet tot uitvoering komen, alvorens de tunnel in deze straat in ruwbouw 
is voltooid, daar de thans aanwezige ruimte tijdens de uitvoering van de tunnel 
noodzakelijk is voor verkeersruimte en gedeeltelijk ook als werk- en opslag
ruimte. Op het Rhijnspoorplein dient bij de bouw van de verkeersonderdoor-
gang reeds een klein gedeelte van de tunnel voor de stadsspoorweg te worden 
gemaakt. 

De aanleg van deze lijn zal voor een zeer groot gedeelte volgens de zink
methode kunnen geschieden, zij het ook, dat, evenals bij de andere lijnen, voor 
het kruisingsstation bij het Weesperplein ten dele een uitvoering met de caisson
methode of een andere methode nodig zal zijn. Het tunnelgedeelte ten zuiden 
van het Centraalstation — voornamelijk in het Open Havenfront — zal even
eens bijzondere werken en voorzieningen eisen. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat ook bij de aanleg van de oost-west-
lijn via het Centraalstation enkele amoveringen zullen moeten plaatshebben, 
maar dat deze in verhouding tot de overige lijnen van betrekkelijk bescheiden 
omvang zijn. 
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Voor de oost-westlijn via het Weteringplantsoen — Geuzenveld—Bijlmermeer 
via de Buitensingel — (zie bijlagen 10 tot en met 14) zullen vrij grote ingrepen 
nodig zijn. 

Gaande van oost naar west zal het traject van de Middenweg via het 
Muiderpoortstation naar de Sarphatistraat gecompliceerd zijn en belangrijke 
amoveringen met zich brengen in de Dapperbuurt. De kruising van de Amstel 
zal gelijktijdig dienen te geschieden met de vernieuwing van de Hoge Sluis. 

Nabij het Weteringplantsoen zal het tracé naar de Singelgracht afbuigen, 
omdat een kruising van het Leidseplein door de daar aanwezige bebouwing te 
gecompliceerd zou worden. 

Een terugbuiging van het tracé meer noordwesteüjk van de Singelgracht 
naar de Marnixstraat zal de amovering van een vrij groot bouwblok vergen. 
Bij de boog van de Marnixstraat naar de Hugo de Grootstraat is eveneens de 
amovering van een bouwblok nodig. Meer westelijk gaat de aanleg van het 
tracé eveneens met moeilijkheden gepaard, omdat ook hier de Kostverloren
vaart moet worden gekruist en de ruimte ten westen van het Westelijk Markt
kanaal vrij beperkt is. 

Resumerend kan worden gesteld, dat deze lijn niet eenvoudig tot stand te 
brengen zal zijn. 

Na vorenstaande beschrijving van elk der lijnen kan een wat concreter 
overzicht worden gegeven van de voorbereidingstijd en bouwtijd van de lijnen. 
In dit overzicht zijn alleen de voor de binnenstad belangrijke radiale lijnen 
betrokken, d.w.z. de noord-zuidlijn via de R.A.I. naar het Centraalstation 
(zuidlijn), de oost-westlijn via het Centraalstation wat de westelijke tak be
treft (westlijn) en van dezelfde lijn de oostelijke tak (oostlijn). 

Vooraf moeten over de uitgangspunten nog de volgende opmerkingen 
worden gemaakt. 

Het is uiteraard in het huidige stadium niet mogelijk, exacte berekeningen 
te maken omtrent de voor ieder van de lijnen benodigde bouw- en voorbe
reidingstijd. Dit zou alleen kunnen, wanneer over meer uitgewerkte projecten 
kan worden beschikt en omtrent de termijnen, gemoeid met het bereiken van 
overeenstemming met derden en met onteigeningen, meer zekerheid bestaat. 
Het is slechts mogelijk om de veronderstellingen en de schattingen voor elk 
van de lijnen zoveel mogelijk hetzelfde gewicht te geven. 

Er is van uitgegaan, dat in de eerste helft van 1966 machtiging wordt ver
leend voor de voorbereiding van de aanleg van de eerste lijn en dat het voor
onderzoek en het maken van het algemene ontwerp zodanig vorderen, dat in 
de eerste helft van 1967 een voorstel kan worden gedaan voor een definitief 
project voor de eerste lijn en dat daarna geen stagnaties optreden. Met betrek
king tot het eigenlijke uitvoeringstempo is voorlopig gedacht aan een gemid
delde jaarproduktie van 1 km ondergrondse lijn plus 2,S km bovengrondse lijn. 

Voorts is als uitgangspunt gekozen, dat de gang van zaken bij de voorbe-
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raiding en de uitvoering erop is gericht, dat in een zo vroeg mogelijk stadium 
een gedeelte van de eerste lijn in bedrijf kan worden gesteld. Ten einde de 
exploitatie mogelijk te maken, is het nodig, dat een aansluiting gereed is met de 
werkplaatsen, welke bovengronds liggen. Het in bedrijf gekomen gedeelte zal 
daarom altijd een bovengronds traject moeten omvatten, hetgeen betekent, 
dat het ondergrondse deel van buiten naar binnen moet worden gebouwd. 

Behalve dat door de bouw van buiten naar binnen eerder met de exploitatie 
van een lijngedeelte van een redelijke lengte kan worden begonnen dan anders
om, is een voordeel van deze bouwwijze, dat de voorbereidingstijd en de 
bouwtijd gedeeltelijk kunnen samenvallen. De aanleg van de minder problemen 
vergende bovengrondse gedeelten kan reeds beginnen, terwijl de voorbereiding 
voor de bouw van de ondergrondse gedeelten in gang is. De tijd van voorbe
reiding en bouw van een lijn behoeft dus niet bij elkaar te worden geteld. Dit
zelfde geldt voor de lijnen onderling. Terwijl één lijn in aanleg is, kan de voor
bereiding (uitwerking plannen, op gang brengen onteigeningen, ontruimingen, 
slopen e.d.) voor de bouw van een andere lijn plaatshebben. In het thans 
volgende overzicht zijn de lijnen echter nog elk afzonderüjk bezien, wat betreft 
de tijd van voorbereiding en bouw. 

üjnen tijd van bouwtijd gereed voor 
voorbereiding exploitatie 

zuidlijn 6 jaar 5 a 6 jaar 1978 
westlijn 5 jaar 5 & 6 jaar 1977 

3 jaar 4 è 5 jaar 1973/1974 

Met „gereed voor exploitatie" wordt bedoeld, dat een lijn geheel gereed is 
van beginpunt tot het Centraalstation. Het is evenwel ook mogelijk, dat reeds 
delen van een lijn in exploitatie worden genomen, voordat de gehele lijn gereed 
is. Dit zou kunnen gebeuren, zodra de aanleg van buiten naar binnen tot de 
rand van de binnenstad is gevorderd. De exploitatie zou dan l i k 2 jaar voor 
de genoemde data kunnen beginnen. 

Het verschil in de tijd van voorbereiding en bouwtijd tussen de zuid- en 
westlijn enerzijds en de oostlijn anderzijds is vooral, behalve uit het verschil in 
lengte van de ondergrondse trajecten, hieruit te verklaren, dat voor de zuid- en 
westlijn de aanvang van de uitvoering in sterke mate afhankelijk is van het 
verloop van de noodzakelijke onteigeningsprocedures (en het verschaffen van 
vervangende huisvesting) ten behoeve van de eerst in uitvoering te nemen traject
gedeelten. Voor de oostlijn geldt deze beperking nauwelijks; hier is de 
technische uitvoering maatgevend. In de vergelijking slaat de balans dan ook 
ten gunste van de laatste door. 
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IV. VERVOER EN KOSTEN. 

Als vervolg op de beschouwingen van praktische aard in het voorafgaande 
hoofdstuk zal worden getracht een indruk te geven vgn het vervoer per hjn 
en de kosten van aanleg van elk van de lijnen. Daarby doet zich, vooral wat 
het vervoer betreft, een probleem voor. In de voorafgaande nota's zijn de ver
voerschattingen gebaseerd op een voltooid lijnennet in dc toekomstige agglo
meratie Amsterdam. Er is dus in de tijd gezien een geltyk uitgangspunt voor 
elk van de üjnen, terwijl de üjnen ook in haar juiste onderünge verhouding 
staan. Beide elementen zijn niet ten v'oUe aanwezig bij een studie van elk van de 
afzonderlijke lijnen. Daar de üjnen niet gelijktijdig voor exploitatie gereed 
kunnen zijn, kunnen zij ook niet op dezelfde tijdsbusis worden vergeleken. 
Ook de onderlinge verhouding wordt wat scheef getrokken, omdat de eerste 
lijn extra vervoer zal aantrekken. Er zitten daarom een aantal moeilijk te schat
ten factoren in een vervoersraiming van de afzonderlijke lijnen. Door een zo 
objectief mogeüjke afweging van aUe elementen is getracht de onderlinge ver
gelijking zo zuiver mogelijk te houden. Ditzelfde geldt ten aanzien van de aan
legkosten. De kostencijfers krijgen pas realiteitswaarde un de uitwerking van 
een concreet project. 

Voor het vervoer en de kosten zijn in beschouwing genomen: de zuidüjn 
(Schiphol, Technisch areaal—Amstelveen—R.A.I.—Cemroalstation), de west
lijn (Osdorp—Centraalstation), de oostlijn (Bijlmermeeiv=-Centraalstation met 
twee takken in de nieuwe zuidoostelijke stadsuitbreiding), 

Het vervoer op een lijn wordt in grote mate bepaald door het vervoers- of 
invloedsgebied van een lijn. Dit is het gebied, dat binnen 400 è 500 m (oude 
stadsdelen) respectieveüjk 800 m (perifere stadsdelen) rond de halten is gelegen. 
Binnen het op deze wijze bepaalde gebied zullen zich in dc toekomst de hierna 
volgende aantallen inwoners en arbeidsplaatsen bevinden. 

zuidlijn westlijn oostlijn 

inwoners 135.000 150.000 120.000 
arbeidsplaatsen 120.000 70.000 150.000 

Het aantal inwoners heeft betrekking op de oude eu nieuwe delen van de 
agglomeratie. 

Belangrijke werkgebieden, welke binnen de invloedssferen van de lijnen 
liggen, zijn: 
zuidlijn: het centrale deel van de binnenstad ( i 80.000 werkers), de omgeving 

van het Station-zuid van de Nederlandse Spoorwegen en de omgeving 
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van het ziekenhuis van de Vrije Universiteit (± 15.000 werkers) en 
het Technisch areaal op Schiphol (± 20.000 werkers); 

westlijn: het westelijke deel van de binnenstad (± 60.000 werkers), het Acade
misch Ziekenhuis (± 2500 werkers) en het confectiecentrum (± 5000 
werkers); 

oostlijn: het oostelijke deel van de binnenstad (± 60.000 werkers), omgeving 
Wibautstraat en Amstelstation (± 20.000 werkers) en de werkgebieden 
in de zuidoostlob (± 50.000 werkers). 

In de fase, dat nog slechts één lijn van het stadsspoor in bedrijf is, zal het 
stelsel van tram- en buslijnen zo goed mogelijk moeten worden aangepast aan 
de exploitatie op het stadsspoor. Wordt mede rekening gehouden met het aantal 
passagiers, dat van de tram- en de buslijnen wordt aangevoerd naar het stads
spoor, dan zouden de drie lijnen het volgende vervoer kunnen krijgen. 

zuidlijn westlijn oostlijn 

richting binnenstad 15.000 13.000 14.000 
richting periferie 8.000 2.000 12.000 

Aangegeven is het vervoer in het spitsuur op het meest intensief gebruikte 
deel van de lijn (ter hoogte van de Singelgracht). 

Hieruit blijkt, dat het vervoer in de richting binnenstad op de zuidüjn het 
hoogst kan zijn. In twee richtingen gezien ontlopen de zuidlijn en oostlijn 
elkaar weinig. Het vervoer op de oostlijn in de richting periferie is hoog door 
het grote werkareaal in de zuidoostlob. 

Het hierna volgende overzicht geeft een indruk van de aanlegkosten van elk 
van de lijnen. 

zuidlijn westlijn oostlijn 

baanlengte 17 km 10 km 18 km 
waarvan ondergronds 5,8 km 6,5 km 3,3 km 
aanlegkosten ƒ 290.000.000 ƒ 235.000.000 ƒ 205.000.000 

Ter toelichting diene, dat in de aanlegkosten alleen zijn begrepen de kosten 
van tunnels, viaducten, stations en spoor. De cijfers mogen niet op hun absolute 
waarde worden bezien; deze kan uiteraard pas worden vastgesteld bij de uit
werking van een concreet project. De cijfers hebben vooral betekenis voor de 
onderlinge vergeüjking van de kosten. 

Uit de cijferopstelling volgt, dat bij een geüjke totale baanlengte van de 
zuidüjn en de oostüjn de laatste een geringere investering vergt. Dit is vooral 
het gevolg van het kortere ondergrondse gedeelte. 
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De kosten van de westlijn liggen tussen die van de oostlijn en zuidlijn. De 
westlijn heeft bij een relatief korte baanlengte een lang ondergronds traject. 

Het vervoer en de kosten zijn in de hierna volgende opstelling in onderling 
verband bezien. 

spitsuurvervoer 
lijnen (twee richtingen aanlegkosten 

te zamen) 

23.000 ƒ 290.000.000 
15.000 ƒ 235.000.000 
26.000 ƒ 205.000.000 

Onder het hiervoor genoemde voorbehoud van de moeilijke onderlinge 
vergelijkbaarheid van de vervoercijfers blijkt uit de cijfers, dat het hoogste 
vervoer plaatsvindt op de zuidüjn en de oostüjn; daarbij zijn de aanlegkosten 
van de oostüjn het laagst. 

Zou de oostüjn in het begin van de zeventiger jaren in exploitatie worden 
genomen, hetgeen op praktische gronden mogelijk is (hoofdstuk III), dan zou 
het vervoer een orde van grootte kunnen hebben van 10.000 reizigers in het 
spitsuur in de twee richtingen te zamen. Dit vervoer zou zich geleideüjk kunnen 
ontwikkelen tot het niveau, zoals hiervoren is aangegeven. 
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V. DE VOLGORDE VAN AANLEG IN VERBAND MET DE ONTWIK
KELING VAN DE STAD IN DE TIJD GEZIEN. 

De uitbreidingen van Amsterdam zijn van oudsher volgens een plan tot 
stand gekomen. De verschillende uitbreidingsplannen hebben de ontwikkeling 
van de stad telkenmale voor een reeks van jaren in goede banen geleid, mede 
doordat van tevoren op grond van studies de behoeften van de samenleving 
werden voorzien. Planmatige stadsontwikkeling wil niet alleen zeggen, dat voor 
de verschillende functies voldoende expansiemogelijkheden op een juiste plaats 
worden gecreëerd, maar ook, dat de ontwikkeling in de tijd gezien op een 
logische en soepele wijze verloopt. 

Het verkeer en het vervoer zijn voor de planmatige ontwikkeling van de 
stad van doorslaggevende betekenis. Dit is reeds nu het geval, maar het zal 
in nog sterkere mate gelden in de toekomst bij de steeds groter wordende 
afstanden binnen de agglomeratie. Met name het openbaar vervoer speelt bij 
de ontwikkeling een grote rol. Bij de opbouw van de plannen zowel naar vorm 
als naar inhoud is het openbaar vervoer een steeds duidelijker uitgangspunt. 
Ook in de tijd gezien gaan het openbaar vervoer en de stadsontwikkeling samen. 
In korte trekken en enigszins geschematiseerd kan van een en ander het vol
gende worden gezegd. 

In de nota 1964-1 (Het Vervoerstelsel) van het Bureau Stadsspoorweg is 
gewezen op de veranderingen, welke in de structuur van de stad plaatsvinden. 
De afstanden worden groter (niet alleen tussen woonwijken en binnenstad, 
maar ook tussen de woonwijken onderling en tussen de woonwijken en de 
nieuwe werkgebieden), de eenheden, waar gewerkt en gewoond wordt, worden 
groter en zijn duidelijker geconcentreerd. De „fijnheid" van schaal van het 
vooroorlogse Amsterdam zal langzamerhand verdwijnen. Er voor in de plaats 
komt een stad van een geheel nieuwe dimensie. 

Het stadsspoorwegstelsel stemt wat snelheid en capaciteit betreft overeen 
met de groter geworden stad. In het groeiproces van de stad moet de volgorde 
van aanleg van de lijnen logisch worden ingepast. 

Wat nu de ontwikkeling van de verschillende stadsdelen betreft, is op korte 
termijn aan de westzijde van de stad de minste verandering te verwachten. De 
grachtengordel is aan de westzijde zeer gaaf en wordt in beginsel geconserveerd. 
Voor de vernieuwing van de Jordaan is het plan in voorbereiding. De uit
voering ervan is echter door het grote aantal woningen, dat moet vervallen, 
onder de huidige omstandigheden niet in een hoog tempo denkbaar. De ver
nieuwing van de 19de-eeuwse wijken in de westelijke sector van de stad kan 
eerst beginnen, indien daarvoor de plannen zijn opgesteld en ook praktisch 
realiseerbaar zijn. Dit laatste stuit thans, evenals bij de Jordaan, nog af op 
onder andere het probleem van de vervangende huisvesting. Verder naar 
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buiten gaande zijn de westelijke tuinsteden vrijwel voltooid; een belangrijke 
groei van bevolking zal daar niet meer plaatsvinden. 

Aan de zuidzijde van de stad is de binnenstad evenals aan de westzijde gaaf 
te noemen. Buiten de Singelgracht komen uitgestrekte stadswijken voor stads
vernieuwing in aanmerking. Aan de opstelling van plannen voor de stadsver
nieuwing wordt gewerkt, maar er zijn hier ook nog vele ongewisheden (ge
noemd werd reeds het spoorwegstation). Ten aanzien van de uitvoering van de 
plannen zijn dezelfde praktische moeilijkheden te noemen als ten aanzien 
van de 19de-eeuwse bebouwing in het westelijke deel van de stad. Gezien deze 
moeilijkheden kan worden aangenomen, dat pas in het midden van de zeven
tigerjaren op grote schaal met de vernieuwing kan worden begonnen. Het lijkt 
daarom waarschijnlijk, dat de stadsvernieuwing in Zuid en West eerst kan wor
den aangevat, wanneer de woningbouw in de Bijlmermeer redelijk is gevorderd. 

Meer naar buiten gaande zijn Buitenveldert en Amstelveen thans nog in 
ontwikkeling. 

In Noord zullen de eerstkomende jaren relatief grote uitbreidingen tot stand 
worden gebracht. Het tempo zal er, mede door de moeilijkheden met de grens
wijzigingen, wat minder hoog zijn. In de uitbreidingsplannen voor de gebieden 
in het noordelijke stadsdeel zijn de tracé's voor het stadsspoor opgenomen. 

Aan de oostzijde van de stad heeft de stadsvernieuwing in de binnenstad, 
welke tijdens de oorlogsjaren zwaar werd beschadigd, een aanvang genomen 
door uitvoering van de wederopbouwplannen Jodenbreestraat, Weesperstraat, 
Nieuwmarkt en Oostelijke Eilanden. In samenhang met een deel van deze 
plannen is de Utunnel in aanleg, welke grote invloed zal hebben op de ont
wikkeling van het oostelijke deel van de binnenstad. De vernieuwing en de 
uitbreiding van de Universiteit van Amsterdam vindt hier voor een belangrijk 
deel plaats. Het Stadhuis zal het symbool zijn van de herleving en de betekenis 
van dit stadsdeel. 

In de te saneren 19de-eeuwse gordel is de sector ten oosten van de Amstel 
thans in sterke ontwikkeling, onder andere op de voormalige spoorwegter
reinen; hier zal in de eerstkomende tijd een belangrijke uitbreiding van kan
toren en bedrijven tot stand worden gebracht. 

In het zuidoosten ten slotte zal een grote uitbreiding van het woongebied 
plaatsvinden; grote werkgebieden zullen daar tot ontwikkeling komen. 

De situatie van het openbaar vervoer is in geen van de stadsdelen gunstig 
te noemen. Behalve de verkeershinder, waaronder vooral in de spitsuren de 
trams en de bussen te lijden hebben, is het duidelijk merkbaar, dat het huidige 
vervoerstelsel de grens van zijn mogelijkheden heeft bereikt. De steeds groter 
wordende afstanden, waarbij steeds meer- passagiers van het openbaar vervoer 
gebruik zullen maken, stellen eisen aan snelheid en capaciteit, waaraan het 
huidige stelsel niet kan voldoen. 

De vernieuwing van het openbaar vervoer moet, zo is gesteld, hand in hand 
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gaan met de ontwikkeling van de stad. Uit het vorenstaande enigszins schema
tische overzicht van deze ontwikkeling komt naar voren, dat Amsterdam zich 
in de afgelopen 15 jaar geconcentreerd heeft op de stadsuitbreiding naar het 
westen en voor een deel naar het zuiden. Vrijwel alle energie was daarop gericht. 
Dit verandert in de komende jaren sterk. Behalve op de uitbreiding van Am
sterdam-Noord zal de kracht zich nu richten op de stadsuitbreiding zuidoost 
en de stadsvernieuwing. Wat dit laatste betreft, is hiermede een aanvang ge
maakt in de oostelijke binnenstad en in de omgeving van het Amstelstation; 
deze activiteit zet zich in dit stadsdeel ook in de toekomst voort. De ontwikke
ling van de stad zal zich in de komende jaren derhalve in hoofdzaak aan de 
oostkant van de Amstel afspelen. De grote stadsvernieuwing aan de zuid- en 
westzijde van de stad wordt hierdoor ingeleid. 

Het openbaar-vervoersnet is in het oostelijke stadsdeel van bescheiden pro
porties en het moet vrijwel uitgesloten worden geacht, dat het de te verwachten 
vervoersstroom uit de Bijlmermeer zal kunnen opvangen, te meer, omdat 
eventuele verlenging van de bestaande lijnen door topografische barrières wel 
zeer moeilijk is. Evenmin kan van dit vervoersnet een grote stimulerende in
vloed uitgaan op de ontwikkelingen bij de vernieuwing in het oostelijke stads
deel. 

Het ligt dan ook in de rede om het openbaar vervoer aan de oostzijde van de 
stad een grote uitbreiding te doen ondergaan, hetgeen door de aanleg van de 
oostlijn het geval zou kunnen zijn. Tegelijk met de aanleg van een nieuw 
stadsdeel, dat geheel gecomponeerd is op het stadsspoor, wordt dan de infra
structuur tot stand gebracht, welke enerzijds de juiste zuigkracht heeft om 
particuliere investeringen aan te trekken, anderzijds de juiste kwaliteit om aan 
de sterk gestegen vervoerbehoeften.te voldoen. Op deze wijze worden parti
culiere en overheidsinvesteringen op een goede wijze gecoördineerd, hetgeen 
het economische effect aanzienlijk verhoogt. Voorts wordt door de nieuwe 
vorm van snel openbaar vervoer naar de Bijlmermeer een compensatie gegeven 
voor de grotere afstand van deze wijk naar het centrum. 

De aanleg van de oostlijn op korte termijn past derhalve op een logische 
wijze in het groeiproces van de stad. Een gelukkige omstandigheid daarbij is, 
dat redelijkerwijze kan worden verwacht, dat deze lijn ook op relatief korte 
termijn in exploitatie kan worden genomen. Door met de exploitatie reeds aan 
te vangen, voordat de gehele lijn is voltooid, kan aan de bewoners van de 
zuidoostlob reeds in een vroeg stadium snel openbaar vervoer worden geboden 
tot nabij het centrum van de stad. 

De aanleg van de overige üjnen kan niet op dezelfde korte termijn als de 
oostüjn plaatsvinden. Voor de aanleg van de zuid- en de westüjn moeten meer 
gegevens bekend zijn over de vernieuwing aan de zuid- en de westzijde van de 
stad. Vooral het scheppen van de nodige ruimte voor de aanleg is een tijdroven
de kwestie. De aanleg van de noordüjn heeft als complicatie de ondertunneling 
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van het Centraalstation en het IJ, mede in samenhang met de omlegging van 
het Noordhollandsch Kanaal. 

Om de aanleg van de voor het vervoer belangrijke zuidüjn te bespoedigen, 
zal echter met het ontwerp van deze lijn zo snel mogelijk een aanvang moeten 
worden gemaakt. Het voorbereidende werk voor deze lijn (o.a. ontruimingen 
en slopingen) kan dan parallel lopen met de uitvoering van de oostlijn, zodat de 
aanleg van de zuidüjn aansluitend of wellicht nog ten dele samenvallend kan 
plaatsvinden met de aanleg van de oostlijn. In dit verband moet worden ge
noemd, dat een belangrijk soelaas voor de zuidsector tussentijds reeds kan 
worden bereikt door na het geheel ofgëdéeltelijk tot stand komen van de oost
lijn via de Ringspoorbaan op deze lijn een stadsspoorlijn uit Amstelveen en 
Buitenveldert aan te sluiten. 
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VI. SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 

Uit studies van het Bureau Stadsspoorweg is gebleken, dat de aanleg van de 
stadsspoorweg in Amsterdam zeer wel mogelijk is. Voor zover zich thans laat 
aanzien, zullen de methode van uitvoering en de constructie voor de ver
schillende gedeelten van de lijnen verschillend zijn. De definitieve keuze in dit 
opzicht zal eerst aan de hand van gedetailleerde onderzoekingen en prijsver
gelijkingen kunnen worden gedaan. 

De aanleg van de radiale lijnén is het meest urgent; van deze lijnen zal het 
hoogste vervoer plaatsvinden op de zuidlijn (Amstelveen—R.A.I.—Centraal
station) en de oostlijn (Bijlmermeer—Centraalstation). Alle inspanning zal erop 
gericht moeten zijn om deze lijnen zo snel mogelijk tot stand te brengen. Op 
het punt van problemen bij de voorbereiding biedt de oostlijn de minste com
plicaties; de zuidlijn daarentegen heeft, wat betreft de voorbereiding van het 
plan, onteigeningen en amoveringen, tijdrovende problemen. Mede hierdoor, 
doch ook vanwege het relatief korte ondergrondse gedeelte, kan de oostlijn 
sneller worden aangelegd dan de zuidlijn. Bovendien zijn de bouwkosten van 
de oostlijn lager. Dit leidt tot de conclusie, dat, hoewel de voorbereiding van de 
oostlijn en de zuidlijn vrijwel tegelijk ter hand moet worden genomen, de uit
voering van de oostlijn het eerst moet en kan plaatsvinden. Tijdens deze uit
voering kan de voorbereiding voor de bouw van de zuidlijn worden voltooid. 

Een snelle bouw van de oostlijn biedt het voordeel, dat daardoor deze lijn 
nog tijdig genoeg gereedkomt om een passende factor te zijn in de logische 
ontwikkeling van het oostelijke deel van de agglomeratie. De lijn ondersteunt 
in economisch en sociaal opzicht de groei van dit deel van de agglomeratie 
en doet de vernieuwing van de binnenstad en de oostelijke 19de-eeuwse wijken 
een aanvang nemen. In economische zin worden overheids- en private middelen 
in dezelfde richting aangewend. De geschetste ontwikkeling is anderzijds on
denkbaar zonder een aan de schaal van het stadsdeel aangepast openbaar ver
voer. 

Een ander argument voor de snelle aanleg van de oostlijn is, dat in het oos
telijke deel van de stad vele werken in uitvoering zijn of binnen enkele jaren 
zullen komen, waarvan de bouw te maken heeft met de aanleg van het stads
spoor. Zou de aanleg van het stadsspoor nog vele jaren uitblijven, dan leidt dit 
óf tot een aanzienlijke vertraging van de genoemde bouw öf er zouden op 
bepaalde plaatsen reeds delen van de tunnelbuis moeten worden aangebracht. 
Dit laatste gaat uiteraard met renteverlies gepaard, zonder dat er baten tegen
over staan. 

Ten slotte pleit voor de aanleg van de oostlijn als eerste lijn, dat deze aanleg 
in verhouding tot de overige lijnen relatief weinig problemen zal opleveren; 
de tijd van voorbereiding kaïi kort zijn en de aanleg kan vlot verlopen. Er kan 
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op een niet te moeilijk stuk ervaring worden opgedaan, waarvan kan worden 
geprofiteerd bij het ontwerp en de uitvoering van de zuid- en de westlijn. 

Resumerend kan ten aanzien van de volgorde van aanleg worden gesteld, 
dat deze zodanig moet zijn, dat vrijwel gelijktijdig een aanvang wordt gemaakt 
met het ontwerp van de zuid- en de oostlijn; de feitelijke uitvoering van de 
oostlijn zal hierop binnen enkele jaren moeten volgen. Daar het projectwerk 
en ten dele ook het voorbereidende werk (ontruimingen, slopingen enz.) ten 
behoeve van de zuidüjn parallel loopt met de uitvoering van de oostlijn, kan de 
uitvoering van de zuidüjn aansluitend aan of wellicht ten dele nog samenvallend 
met die van de oostlijn plaatsvinden. (Daarbij moet er voor worden gezorgd, 
dat geen extra-verstoring van het verkeer ontstaat). Belangrijk in dit verband is, 
dat op de oostüjn een stadsspoorlijn uit Buitenveldert en Amstelveen kan 
worden aangesloten, zodat de verkeers- en de vervoerssituatie in de zuidelijke 
sector reeds in een vroeg stadium kan worden verlicht. 

De aanleg van de west- en de noordüjn kan weer gedeeltelijk overlappend 
met die van de zuidlijn plaatsvinden. 
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