Bijlage: Overzicht (belangrijkste) metrostudies Amsterdam tussen 1991 – 2014
Dienst Ruimtelijke Ordening, Cor van Hierden d.d. 26 november 2014

In de periode 1991 – 2014 zijn voor het Amsterdamse metronetwerk diverse studies uitgevoerd. Om hier een beeld van te krijgen is dit “Overzicht (belangrijkste) metrostudies tussen 1991 en 2014” opgesteld. In dit
overzicht worden de studies kort inhoudelijk beschreven waarbij ook de conclusies en besluiten kort staan vermeld. Mede op basis van deze conclusies en besluiten is een eerste selectie gemaakt van metrostudies
die wel of niet interessant zijn om verder te verkennen (laatste kolom met kleurscores groen en rood). Hierbij wordt opgemerkt dat getracht is een zo compleet mogelijk beeld van de relevante metro studies en
projecten te geven zonder daarbij te streven naar volledigheid.
Onderstaand schema geeft een korte samenvatting van de metro studies die vanaf 1991 zijn uitgevoerd (blz. 1). Voor nadere informatie wordt verwezen naar het achterliggend schema (blz. 2 - 14).
Metrolijnen/ projecten

Studies

Metrolijnen/ projecten

1 Metro verbinding Singelgracht – IJ-oevers



Amring

5 IJ Rail, Kleine Ring en Ring naar Noord

2 Amstelveenlijn




Vervoerwaarde onderzoek NZ-lijn
Onderzoek haalbaarheid ongelijkvloerse
Amstelveenlijn
Onderzoek consequenties zuidelijke beëindiging NZlijn
Probleemverkenning Amstelveenlijn
Haalbaarheidsstudie ombouw Amstelveenlijn
Oplossingsrichtingen Amstelveenlijn
Regionalisering NZ-lijn Purmerend, Zaanstad,
Schiphol, Amstelveen/Uithoorn
CASH studies
Amsterdamse OV Visie 2008 – 2020
Een Enkeltje Topstad
Metronetstudie
Tracéverkenning NZ-lijn tussen Zuid en Schiphol
Tracéverkenning Jan Dellaertplein
Tracéverkenning Amstelveenseweg – Riekerpolder
Regionalisering NZ-lijn Purmerend, Zaanstad,
Schiphol, Amstelveen/Uithoorn
CASH studies
Amsterdamse OV Visie 2008 – 2020
Een Enkeltje Topstad
Metronetstudie
Verkenning CASH studie
Regionale vervolgstudie CASH
Faseringsstudie CASH
SMASH studie
MIRT onderzoek Station Schiphol
Verlengingen en Aftakkingen NZ-lijn (o.a. OostWestlijn)
Kruisstation Vijzelgracht
CASH studies
Amsterdamse OV Visie 2008 – 2020
Een Enkeltje Topstad
Metronetstudie Regionalisering NZ-lijn Purmerend,
Zaanstad, Schiphol, Amstelveen/Uithoorn

6 Metro Noordelijke IJ-oevers en Zaanstad









3 Metro naar Schiphol
 Noord/Zuidlijn, naar Schiphol
 Oostlijn naar Schiphol
 Amstelveenlijn naar Schiphol









4 Aftakkingen NZ-lijn en Oost Westlijn













Studies











7 IJmeerlijn









8 Overige metronetstudies
 Metro Muiderpoort – Diemen Zuid
 Aftakking Noord/Zuidlijn naar Zuidoost
 Station Sixhaven met of zonder
aftakking Noordelijke IJ-oevers
 Metroverbinding Amsterdam Zuid en
Amstel
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IJ- Rail Sneltram langs het IJ
IJ infra Actualisatie
Voorverkenning completeren Kleine Ring
Kleine Ring
Sluiten metro Ringlijn
Regionalisering NZ-lijn Purmerend, Zaanstad,
Schiphol, Amstelveen/Uithoorn
Aftakkingen NZ-lijn naar Noordelijke IJ-oevers
en Zaanstad
Studie corridor Amsterdam Zaanstad
Probleemverkenning (MIT voorverkenning)
de
Werkdocument 2 fase Studie corridor
Amsterdam Zaanstad
HOV Zaancorridor

Studie IJmeerlijn, Onderzoek naar nut, noodzaak
en haalbaarheid railverbinding
Verkenning Regionale IJmeerverbinding (VRIJ
Studie)
Tracéverkenning Regionale varianten OV SAAL
Planstudie OV SAAL fase 1
Openbaar vervoer na 2020 op het traject
Schiphol – Amsterdam – Almere Lelystad
Eindrapport
Ontwerp Rijksstructuurvisie Amsterdam –
Almere - Markermeer

Op Weg Naar Oost
Regionalisering NZ-lijn Purmerend, Zaanstad,
Schiphol, Amstelveen/Uithoorn
RAI Oostboog
Station Sixhaven en aftakking naar Zaanstad
Halteren en keren Amstel. Quick scan naar
aanlanding metro/ sneltram bij Amstel

Project

1 Metro Singelgracht- IJoevers
Amring

2 Metro Amstelveen
Vervoerwaarde onderzoek 1995
Noord/Zuidlijn
Nadere technische uitwerking
van beleidsnota, naar o.a. de
Amstelveen

Omschrijving

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

De Amringvariant is een hoogwaardige ringrailverbinding, via de Singelgracht, IJ-oever en CSt. Het
Amring concept is bedacht door de heer M. Bierman (en
anderen) als alternatief voor de Noord/Zuidlijn in het
kader van een andere opvatting over de
stedenbouwkundige ontwikkelingsinrichting voor de
binnenstad en de IJ-oever. Het komt er op neer dat de
uiteinden van de IJ-as worden omgebogen in de richting
en langs de Singelgracht. Dit heeft een gunstig effect op
de binnenstad. Een deel van het Amringtraject aan de
westzijde kan gebruikt worden voor regionale
verbindingen met Zaanstad en Purmerend aan de
noordzijde en Schiphol en Amstelveen aan de zuidzijde.
In de verkennende notitie Amring zijn de technische
verkenning van het tracé met de
realiseringsmogelijkheden en knelpunten, de
vervoerswaarde, de lijnenloop en consequenties voor de
overige lijnen en de gevolgen voor de exploitatie
bekeken. Ook zijn de planologisch/ stedenbouwkundige
aspecten van de Amring bekeken.

1991

DRO

Conclusies uit de verkenning:

Amring ontsluit andere gebieden van Amsterdam
dan de NZ-lijn

Amring vooral door woongebieden en ontsluit
kernwinkelapparaat niet, doet NZ-lijn wel

Amring sluit niet goed aan op de regio en de
stadsdelen

Aanlegkosten net zo duur als de Noord/Zuidlijn

Aanleg alleen mogelijk door sloop bebouwing
Ruimtelijke ontwikkelingen langs Amring zijn wel mogelijk
maar gaan te kosten van lopende ontwikkelingen
(IJ-oeverplannen)

In 1995 heeft de Afdeling Strategische Planning van het
GVB in opdracht van het Opdrachtgeversbureau
Noord/Zuidlijn een aanvullende studie uitgevoerd naar de
consequenties van de ingebruikname van de NZ-lijn voor
het overige stads- en streeknet.
Aan de hand van vier varianten wordt hier inzicht in
gegeven.
Vier varianten zijn:
1. Basisvariant 1993
2. Minimumvariant 2005-1
3. Middenvariant 2005-2
4. Maximumvariant 2005-3

1995

Bij de discussie over de Tweede fase van het onderzoek
naar ondergronds OV begin jaren 90 is door de Commissie
VBM/RO de wens geuit ook de Amringvariant bij de studies
te betrekken.
De wethouder VBM heeft toen toegezegd een verkennende
notitie naar deze variant uit te voeren.
Na behandeling van de notitie in de Commissie is besloten
de Amringvariant niet verder mee te nemen als alternatief
voor de NZ-lijn.
GVB
Strategische
Planning

Belangrijkste conclusies:

NZ-lijn wordt in zeer belangrijke mate gebruikt door
passagiers die de tram of bus voor voor- of
natransport gebruiken.

Door komst NZ-lijn dient het busnet in Noord meer
aan te takken op de lijn.

Na komst NZ-lijn rechtvaardigt de vraag naar OV in
Amstelveen en Buitenveldert 2 raillijnen. Hierbij
levert de combinatie van een NZ-lijn met tramlijn 5
(gedeeltelijk met aangepaste route) een duidelijke
meerwaarde op dan een combinatie met sneltram
51.
verdere studie naar handhaving van sneltram lijn
51 tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam
Centraal (Amstel) via de Oostlijn vergt nader
onderzoek.

In de Vijzelstraat is voldoende vraag voor
handhaving van 1 tramlijn naast de NZ-lijn.

Aanpassingen in het busnet in Noord en bij de
streekbussen levert een verdere verbetering van
het gebruik van de NZ-lijn op.

Dekkingsgraad van de NZ-lijn ligt exclusief kosten
van beheer en onderhoud tussen 60 en 65%
Uitkomsten van deze studie zijn mee genomen in het verdere
studie traject van de NZ-lijn en het Definitief Programma van
Eisen Kerntracé Noord/Zuidlijn Raadsbesluit 27 november
1996

Onderzoek naar de haalbaarheid
van een ongelijkvloerse
Amstelveenlijn in Zuider Amstel
en Amstelveen

Verkenning naar mogelijkheden en haalbaarheid van het
ongelijkvloers brengen van de Amstelveenlijn.
Uitgangspunt was dat het opwaarderen naar
metrokwaliteit zowel betrouwbaarheid als
verkeersveiligheid vergroten.

2003

2

Stadsdeel
Zuideramstel,
Amsterdam en
Amstelveen

Conclusie uit deze studie is dat Amstelveenlijn op
metrokwaliteit nodig is om veiligheidsproblematiek op te
lossen. Kosten bedragen ca. € 1 miljard.

Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

Omschrijving

Onderzoek naar de
mogelijkheden en consequenties
van de Zuidelijke beëindiging
van de NZ-lijn

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

Onderzoek naar Zuidelijke beëindiging van de NZ-lijn.
Aanleiding was de voorgenomen verwijdering van tramlijn
5 tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen
Centrum. En er onvoldoende inzicht was in het ontwerp
van het eindpunt van de NZ-lijn.

2006

Amsterdam

Conclusie is dat huidige exploitatie lijn 51 op lange termijn
niet houdbaar is. Het sneltramtracé is onvoldoende toekomst
vast. Voor een betrouwbare exploitatie zijn ongelijkvloers
kruisingen noodzakelijk. Op basis van dit onderzoek is
besloten tramlijn 5 via bypass Strawinskylaan aan te leggen.

Probleemverkenning
Amstelveenlijn

Onderzoek naar het functioneren van de Amstelveenlijn.
Uit onderzoek blijkt dat lijn 51 veel uitvalt en vertragingen
kent en dat dit tot verstoringen op het metronet leidt.
Ombouw naar een metrolijn heeft duidelijk meerwaarde.

2006

SRA

Haalbaarheidsstudie Ombouw
Amstelveenlijn, Doortrekking NZlijn

In het haalbaarheidsonderzoek zijn een viertal scenario’s
verkend :

NZ- lijn tot Zuid,

NZ lijn tot Buitenveldert,

NZ lijn tot Amstelveen Centrum,

NZ lijn tot Westwijk.
De haalbaarheidsstudie bevestigt de uitkomst van de
“Probleem verkenning Amstelveenlijn” uit 2006 dat de
ombouw van de lijn naar metro kwaliteit nodig is.

2008

SRA

Op basis van dit onderzoek heeft Dagelijks Bestuur SRA
besloten dat op lange termijn geïnvesteerd moet worden in
vergroten van de capaciteit van lijn 51, waarbij voorkeur voor
metrokwaliteit. Daarnaast besloten een haalbaarheidsstudie
Ombouw Amstelveenlijn uit te voeren.
De Haalbaarheidsstudie Ombouw Amstelveenlijn bevestigt
het SRA standpunt dat de ombouw van de lijn naar metro
nodig is.

Rapportage
Oplossingsrichtingen
Amstelveenlijn

Deze rapportage is bedoeld als basis voor besluitvorming
over een of meerdere voorkeursrichtingen voor de
ombouw van de Amstelveenlijn. In de rapportage wordt
verslag gedaan van de studie naar 5 varianten voor
ombouw van de Amstelveenlijn: metro, regiotram,
sneltram, Initiatiefgroep regiotram 51 en stadstram.
Er wordt gezocht naar een kosteneffectieve
voorkeursoplossing(en) gegeven de ambitie om een
hoogwaardige OV-verbinding te realiseren. Deze
kan/kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot een
voorkeursvariant.

2011

SRA /
Projectbureau
Amstelveenlijn
en Dienst Zuidas

Met onderliggende studies:

Rapportage
variantenstudie (metro
en niet metro)

Rapportage MKBA

Kostenramingen metro
en niet metro
oplossingen

Rapportage Quick
scan Zuidas

Vervoerwaarde
Amstelveenlijn

Tracé

De informatie in de eindrapportage is gebaseerd op
onderzoeken die door het Projectbureau Amstelveenlijn
zijn uitgevoerd en de door de Dienst Zuidas uitgevoerde
Quick scan naar de inpassing van de niet-metro
varianten op de Zuidas.
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Conclusies:

Amstelveenlijn is belangrijke schakel in OV
netwerk MRA. Goede OV bereikbaarheid is
randvoorwaardelijk voor economische en
ruimtelijke ontwikkelingen

Vanaf 2020 isde Amstelveenlijn een groot knelpunt
in OV netwerk, als gevolg van autonome mobiliteit

Technische staat van de lijn veroorzaakt
structurele knelpunten in de exploitatie

Verkeersveiligheid van de lijn dient verbeterd te
worden

Latere aanpassing van de lijn heeft na 2020
negatieve gevolgen

Rijk onderschrijft het belang van de versterking van
de Amstelveenlijn, maar rijksbijdrage is op korte
termijn niet vanzelfsprekend. Hangt af van
prioritering rijksmiddelen

Er bestaan alternatieven voor ombouw tot metro
die kosteneffectief zijn

Goede aansluiting op de Zuidas en station Zuid is
een belangrijke succesfactor voor alle oplossingen

De voor de Zuidas en Amstelveenlijn geplande
besluitvormingsmomenten conflicteren met elkaar

Inpassing van de Amstelveenlijn in de Zuidas is
complex en sterk afhankelijk van de te maken
keuzes

Met de planning van de Zuidas (uit 2011) ligt de
oplevertermijn voor een niet metrovariant in
2018/2020 voor een metrovariant 2020.

De bouwtijd hangt af van de gekozen
voorkeursvariant (tussen 4 en 11 jaar inclusief
voorbereiding
Op basis van dit beslisdocument is besloten om niet meer
verder te gaan met de metrovariant maar in te zetten op een
Hoogwaardige tram verbinding naar Amstelveen.

Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

3 Metro naar Schiphol
Tracéverkenning Zuid/WTC Schiphol

Schiphol tracé Jan Dellaertplein

Omschrijving

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

Tracéverkenning voor NZ-lijn doortrekking tussen
Amsterdam Zuid en Schiphol. In eerste instantie ging het
om een tracé dat bij Riekerpolder aan de Zuidzijde van
de A4 was gesitueerd. In een latere vervolg studie is het
uiteindelijke voorkeurstracé aan de noordzijde van de A 4
uitgewerkt. Dit noordelijke tracé is ook planologisch
gereserveerd in de Structuurvisie.

1991

DRO

De verkenning heeft er toe geleid dat bij de bouw van de OV
tunnel onder de Buitenveldertbaan ( in 1994) een aangepast
tunnelprofiel en alignement zijn toegepast om een
toekomstige metroverbinding mogelijk te maken.
Is ook de basis voor de planologische reservering van dit
tracé in de verschillende Structuurplannen en Structuurvisie.

Verkenning naar de inpassing van het tracé van de NZlijn bij het Jan Dellaertplein (Schiphol Centrum).

1992

DRO

Heeft geleid tot een voorkeurstracé dat planologische is
gereserveerd bij Schiphol Centrum.
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Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

Omschrijving

Stand van Zaken
Tracéverkenning Nz-lijn
Amstelveenseweg Riekerpolder

Verkenningen studie CASH

Regionale vervolgstudie CASH

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

Verkenning naar inpassing van NZ-lijn tracé naar
Schiphol bij de sporendriehoek Nieuwe Meer en
Riekerpolder.

1994

DRO

Heeft in het verleden geleid tot beperkte aanpassingen van
kunstwerken van RWS bij de Nieuwe Meer zodat aanleg van
de doortrekking van de NZ-lijn mogelijk bleef.
In kader van OV SAAL en de planontwikkeling van Zuidas
MLT zijn nieuwe ontwerpen gemaakt van de rijks
infrastructuur (spoor- en rijkswegen A4 en A10).

Tussen 1999 en 2002 is een verkenningenstudie
uitgevoerd naar de vervoersproblematiek voor de
Corridor Amsterdam – Schiphol-Haarlemmermeer
(CASH) . In de studie zijn een 10 tal alternatieven voor
een regionale OV verbinding Corridor Amsterdam –
Schiphol - Haarlemmermeer verkend, waarbij uiteindelijk
twee hoofdalternatieven nl. metro langs de A10 en A 4
naar Schiphol en via de Amstelveenlijn en de A 9 naar
Schiphol zijn uitgewerkt.
Tevens is op verzoek van RWS een vervolgstudie
uitgevoerd waarbij een derde alternatief is uitgewerkt nl.
een metro/sneltramlijn vanuit een Oost Westlijn via
Amsterdam West naar Schiphol.

1999 – 2002

ROA/SRA

Eind 2002 heeft de Stuurgroep CASH de eindrapportage van
de MIT-verkenningenstudie CASH vastgesteld een
aangeboden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Losstaand aan de MIT-verkenningenstudie CASH is in
opdracht van de minister toen de integrale gebiedsgerichte
verkenning Haarlemmermeer –Almere uitgevoerd. Op asis
van deze laatste verkenning heeft de minister in
De conclusies zijn:

Voorkeursvariant is NZ-lijn doortrekking via A10 en
A4

Onderzoeken of een sneltramoptie via A10 en A4
als fasering kan worden gezien van een
toekomstige metrolijn

Ook een sneltramvariant via Oost Westlijn verder
te bekijken.
Ook groeiscenario’s en gebiedspotentie betrekken bij
tracékeuze

De regionale Vervolgstudie CASH is uitgevoerd omdat er
in 2005 veranderde (beleidsmatige) uitgangspunten en
nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen waren. Het doel van
de studie was het actualiseren van de visie op het
regionale OV systeem tussen Amsterdam – Schiphol Haarlemmermeer en het uitwerken van een realistisch
concept van de belangrijkste nieuwe verbindingen.

2005

ROA/SRA

In 2004 besloten geen opdracht te geven voor het uitvoeren
van de planstudie CASH.
De belangrijkste conclusies zijn:

De CASH is nuttig, maar in 2005 nog niet
noodzakelijk

Op termijn kan de CASH een regionale oplossing
zijn

Tot 2020 wel de bereikbaarheid verbeteren door
HOV bus of lightrail verbindingen

De ontwikkeling van een netwerk voor 2020 moet
breder worden aangepakt.
Zie hierna MIRT onderzoek Station Schiphol brief
Staatssecretaris van 27 juni 2014.

Faseringsstudie CASH

Studie is uitgevoerd om te inventariseren of fasering van
de CASH verbinding zinvol is en welke
beleidsinspanningen er nodig zijn op de regionale OV
CASH verbinding in de toekomst mogelijk te maken.

2006

ROA/SRA

Het advies is:

Het doortrekken van de NZ-lijn in fases is
mogelijk, maar is alleen efficiënt als deze gevolgd
wordt door een complet realisatie van de lijn tot
Schiphol.

CASH is en blijft een realistische en haalbare
optie om de zuidwestflank van de stadsregio goed
bereikbaar te houden.
De bouw van het Dok van de Zuidas is sterk sturend en
bepaalt de mogelijkheden voor een goede aansluiting van
regionaal openbaar vervoer.
Zie hierna MIRT onderzoek Station Schiphol brief
Staatssecretaris van 27 juni 2014.
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Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

Omschrijving

Structuurvisie Mainport
Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH)
Mainport en Metropool
Uitvoeringsagenda SMASH

MIRT onderzoek Station
Schiphol
Eindrapportage werkgroep
Verkeer & Vervoer

4 Aftakkingen NZ-lijn en
Oost Westlijn
Verlengingen en Aftakkingen
NZ-lijn (o.a. de Oost-westlijn)

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

De ontwikkeling van Schiphol is niet alleen belangrijk
vanwege het maatschappelijke belang van de luchthaven
maar ook vanwege de omgevingseffecten en de
vergaande consequenties voor de ruimtelijke inrichting
van de regio. Vanwege de gesignaleerde ruimtelijke
vraagstukken die hiermee samenhangen is het ministerie
van I&M een Rijksprogramma gestart om te komen tot
een Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH). In SMASH wordt onderzocht
welke ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden
nodig zijn voor de ontwikkeling van Schiphol en het
netwerk van verbindingen dat daarbij hoort. In dit kader
wordt ook de in aanleg zijnde 1ste fase van de NZ-lijn
(Buikslotermeerplein – Amsterdam Zuid) genoemd.
In de verkeer- en vervoeranalyse zijn zowel de
bestaande als toekomstige (2020- 2030) verkeerskundige
knelpunten in beeld gebracht. Centraal staat hierbij de
afwikkeling van de reizigersstromen bij het NS station en
Schiphol Plaza. Onderzocht zijn niet alleen maatregelen
die betrekking hebben op het NS station en Schiphol
Plaza zelf maar is ook globaal gekeken naar de
doortrekking van de NZ-lijn naar Schiphol. Hierbij is de
NZ-lijn niet meer gesitueerd langs de Noordwestelijke
Terminal Schiphol maar rechtstreeks naar Plaza. Door
nieuwe tracering bestaat de kans dat de metro reizigers
overneemt van de trein. Uit onderzoek blijkt dat het
capaciteitsprobleem en veiligheidsprobleem van het NS
station en Schiphol Plaza niet opgelost kunnen worden
met de aanleg van een metroverbinding maar dat
investeringen in het station zelf en in Plaza nodig zijn.

2014

I en M

Zie hierna MIRT onderzoek Station Schiphol brief
Staatssecretaris van 27 juni 2014.

2014

NS, ProRail,
SRA, Schiphol
en I en M

In brief van 27 juni 2014 geeft Staatssecretaris van I en M
aan dat op basis van MIRT onderzoek, de Smash studie en
de CASH onderzoeken de aanleg van de NZ-lijn naar
Schiphol een dure investering is die te weinig bijdraagt aan
de capaciteitsproblemen van het treinstation Schiphol.
Daarom ziet I en M af van een bijdrage aan een eventuele
aanleg van deze lijn.
In het schriftelijk overleg over de structuurvisie Zuidasdok
(TK, 32668, nr. 3, p. 23) heeft de Staatssecretaris gemeld
dat de mogelijkheid van doortrekking van de NZ-lijn naar
Schiphol blijft bestaan.

In het kader van het Structuurplan “Kiezen voor
Stedelijkheid” uit 2003 Is in 2000 een interne DRO
discussienota opgesteld over de verlengingen en
aftakkingen van de NZ-lijn die toen speelden. Het ging
hierbij om de volgende verbindingen:
1. NZ-lijn naar Purmerend
2. NZ-lijn naar Zaanstad
3. NZ-lijn naar Nieuwendam
4. NZ-lijn naar de Westelijke Tuinsteden of de
Oost Westlijn
5. NZ-lijn naar Zuidoost/IJburg via de RAI
Oostboog
6. NZ-lijn naar Amstelveen/Uithoorn
7. NZ-lijn naar Schiphol/Hoofddorp/Nieuw Vennep
Omdat de uitsplitsing van de NZ-lijn naar de Westelijke
Tuinsteden bij het Weteringcircuit door het in het in 1996
genomen Aanlegbesluit voor de NZ-lijn bij Vijzelgracht
niet meer mogelijk is, is zeer globaal verkend of een
aparte Oost west metroverbinding dan nog wel mogelijk
is. In de notitie wordt aangegeven dat dit kan en dat deze
lijn ook gefaseerd kan worden aangelegd waardoor
haalbaarheid qua kosten en tijd toeneemt. Het komt er op
neer eerst op de knelpuntrijke trajectdelen tunneldelen
aan te leggen op metro breedte maar die dan nog
voorlopig aan te sluiten op het tramnet. De tram fungeert
dan als pre metro zoals in Antwerpen. Op langere termijn
als de gehele lijn is omgebouwd naar metro kan
omgeschakeld worden naar een volledige metrolijn.

2000

DRO

Deze notitie heeft geleid tot planologische reserveringen voor
verschillende NZ-lijn aftakkingen en de Oost Westlijn in de
verschillende Structuurplannen.
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Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

5 IJ-rail, Kleine Ring en Ring
naar Noord
IJ-Rail in 2005
Sneltramverbinding langs het IJ

IJ infra actualisering onderdeel
IJ-rail West (Kleine Ring)

Voorverkenning Completeren
Kleine Ring (metro)

Omschrijving

Tracé

In het kader van de ontwikkeling van de IJ-oevers
(ontwikkeling van IJburg en Oostelijk havengebied) is
een onderzoek uitgevoerd de vervoerkundige
haalbaarheid van een sneltramverbinding langs het IJ.
De studie is gericht op de vervoerwaarde van de IJ-rail
en de bijbehorende Grote en Kleine Ring. Verbinding
loopt van Sloterdijk tot IJburg (Grote Ring) en van
Sloterdijk via Centraal naar de Oostlijn (Kleine Ring)

In kader van studie IJ-rail actualisatie zijn in 1997/998
een vervoerswaarde onderzoek en technische
verkenning van de aanleg en exploitatie van de toen nog
genoemde IJ-rail west verbinding uitgevoerd.
Onderzocht is of completering van de metro ring zinvol is.
Het ging hierbij om 3 varianten:

Via noordzijde NS sporen en Westerdok

Via het NS spoor in de vorm van medegebruik

Via zuidzijde NS sporen en het
Haarlemmerplein
De technische verkenning wees uit dat de drie varianten
realiseerbaar zijn binnen de toen bestaande plannen en
met behoud van bestaande bebouwing. Qua
vervoerswaarde kwam het tracé langs het
Haarlemmerplein het beste uit de bus (16.300 passagiers
in de avondspits). De route via het NS spoor
(medegebruik) is de goedkoopste variant maar is minder
interessant omdat er geen ruimte is voor een station/halte
en dus is de vervoerswaarde lager.
De ontoereikende OV bereikbaarheid van de
Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt in
combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen bij de
Houthavens en het niet doorgaan van de IJ-rail zijn de
redenen waarom in 2001 de Voorverkenning
Completeren Kleine Ring is uitgevoerd.

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

1995

GVB en DRO

Conclusies:

Een korte IJ-rail van Westerdoksdijk naar Zeeburg
is zonder verlenging naar Ijburg, vanwege de
geringe vervoersvraag en de relatief hoge kosten
onrendabel.

De 2de fase IJ-rail naar IJburg genereert wel
voldoende reizigers en heeft een gunstige
dekkingsgraad

Verschuiving van bus- en tramreizigers naar het
sneltram/metronet als gevolg van combinatie
Kleine Ring met de IJ-rail naar IJburg.

1997/1998

GVB en DRO

2001

DIVV

In 1996 is besloten om de plannen aan te passen. IJburg zou
nog wel worden gebouwd maar kleiner van opzet zijn met
maar 18.000 te bouwen huizen in plaats van de eerder
beoogde 45.000. De plannen voor de IJ-rail waren hiermee
ook van de baan. In plaats daarvan werd gekozen voor een
snelle tram, de huidige tram 26. De metrotunnel die reeds in
de Piet Heijntunnel gebouwd was, werd zodoende in gebruik
genomen als tramtunnel. Wat overblijft is de Kleine Ring.
Gemeenteraadsbesluit februari 1998 waarbij voor drie
tracévarianten (Haarlemmerplein, NS medegebruik en
Westerdok) ruimtelijke reserveringen zijn opgenomen. Het
voorkeurstracé is het tracé via het Haarlemmerplein.

Bestuursopdracht B en W naar aanleiding van voorstel PvdA
in de gemeenteraad voor doortrekken Ringlijn naar Centraal
Station.
De belangrijkste conclusies zijn:

Ondanks verschillende ruimtelijke ontwikkelingen
geen acute noodzaak voor aanleg van Kleine Ring

Wel vervoerkundige meerwaarde 16.300
passagiers in de avondspits en een dagintensiteit
van 65.000 reizigers.

Bijdrage aan verbeteren bereikbaarheid
verschillende delen stad is gering. Beter inzetten
op tram en bus.

Ruimtelijke reserveringen zouden kunnen vervallen

Bijdrage kostendekkingsgraad is beperkt

Voor het ministerie van V en W (nu I en M) zijn er
onvoldoende argumenten om in 2001 vanuit MIT
het project te financieren.

Kansen voor project als onderdeel van integrale
gebiedsontwikkeling in kader van Structuurplan.
Indien dit het geval dan trekkerschap bij DRO
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Kleine Ring

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

Tracéverkenning door Paul Südkamp in kader van zijn
afscheid als spoorontwerper bij de Dienst Ruimtelijke
Ordening als onderdeel van zijn afscheidsboek “ Rails, 43
jaar werken aan het spoor in Amsterdam”. Betreft
vervolgonderzoek naar voorkeursvariant Kleine Ring uit
1997 via Haarlemmerplein waarbij het tracé verder is
geoptimaliseerd waardoor een groter deel van het tracé
bovengronds kan worden aangelegd. Hierdoor is de
bouw eenvoudiger en zijn kosten lager.

2013

Boek Rails, 43
jaar werken aan
het spoor in
Amsterdam
DRO/Paul
Südkamp

Geen ambtelijke en bestuurlijke status gekregen

Sluiten metro Ringlijn

Burgerinitiatief van Jos Cremers aan wethouder Verkeer
en een aantal raadsleden voor alternatief tracé voor
Sluiten van de Kleine Ring via Haarlemmerplein,
Haarlemmerweg en Overbrakerpad richting Isolatorweg.
Het voorstel gaat uit van drie haltes, bij Haarlemmerplein,
Van Hallstraat en Transformatorweg (optioneel).

2014

Jos Cremers
Burgerinitiatief
juli 2014

Betreft burgerinitiatief aan wethouder Verkeer in kader van
het college akkoord waarin studie wordt voorgesteld naar het
metronetwerk van Amsterdam waaronder de Sluiten van de
Kleine Ring. Verzoek aan wethouder dit initiatief te betrekken
bij de gemeentelijke metrostudie.

Infrastructuur Westwaarts
Reserveringen, studies, plannen
en verkenningen

Westwaarts gaat over het gebied ten Noord-westen van
Amsterdam Centraal, aan weerszijden van het IJ. In deze
verkenning zijn reserveringen, studies, plannen en
verkenningen met betrekking tot infrastructuur in het
Westwaartsgebied verzameld.
Voor de metro zijn naast de NZ-lijn en de Ringlijn ook
tracéstudies voor het Sluiten van de Kleine Ring en de
doortrekking van de Ringlijn naar Noord verkend.
Bij de variant Sluiten Kleine Ring is er van uitgegaan dat
de ontsluiting van de Noordelijke IJoevers via de
aftakking van de NZ-lijn bij Sixhaven naar Zaanstad
mogelijk is.
Voor de verbindingen naar Noord zijn twee varianten
onderzocht:

Variant via Coentunnel en Coenplein naar
Sixhaven

Variant via Houthavens naar Van Hasseltweg.

2007

DRO

Heeft geleid tot reserveringen binnen plangebied
Westwaarts.

Diverse varianten voor aftakking NZ-lijn naar Zaanstad
zijn door DRO in samenwerking met gemeente Zaanstad
voor inpassing planologische reservering metrolijn
verkend.

2002

Gemeente
Zaanstad en
DRO

Studie is gestopt en heeft niet geleid tot een eindrapportage.
Tussentijdse resultaten zijn gebruikt in latere verkenningen
voor metro naar Zaanstad.
In tussentijd is uit SRA onderzoek Zaancorridor duidelijk
geworden dat metro naar Zaanstad niet haalbaar is zonder
grootschalige verdichting.
Voor het tracégedeelte Noordelijke IJ-oevers binnen
Amsterdam kan een metroverbinding misschien wel weer in
beeld komen door de woningbouwopgave van 5000
woningen per jaar die vanaf 2018 worden gerealiseerd.
Belangrijke zoeklocatie hiervoor is dan de Noordelijk IJoevers.

Uit de probleemverkenning blijkt dat er verschillende
bereikbaarheidsproblemen spelen. Probleem doet zich
vooral voor op het spoor. Door nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen zal dit probleem toenemen.

2002

ROA/SRA

Studie aangeboden aan de Minister van V en W met het
verzoek de studie op te nemen in het MIT. De Minister geeft
in een brief aan het ROA aan dat er op dat moment geen
positief besluit over de studie genomen kan worden, maar

6 Metro Noordelijke IJ-oevers
en Zaanstad
Aftakkingen NZ-lijn naar
Noordelijke IJ-oevers en
Zaanstad.

Studie Corriodr Amsterdam –
Zaanstad Probleemverkenning
(MIT voorverkenning)

Tracé
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Werkdocument 2de fase Studie
corridor Amsterdam Zaanstad
T.b.v. een integrale
verkenningenstudie

HOV Zaancorridor

7 IJmeerlijn
Studie IJmeerlijn
Onderzoek naar nut, noodzaak
en haalbaarheid van een
railverbinding door het IJmeer

Omschrijving

Tracé

Wanneer

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is het
aanleggen van een metroverbinding tussen Amsterdam
en Zaanstad. Deze metroverbinding is ook onderzocht in
de bijbehorende vervoerswaarde studie. Voorwaarde
voor aanleg is dat er tussen de 80.000 en 100.000
bewoners en werknemers langs de lijn zijn, c.q. komen.
Vervolgonderzoek op de probleemverkenning uit 2002,
waarin een aantal aspecten van de probleemverkenning
nog eens kritisch tegen het licht zijn gehouden. In dit
kader is ook gekeken naar de aftakking van de NZ-lijn
naar Zaanstad. Voorwaarde voor aanleg is dat er tussen
de 80.000 en 100.000 bewoners en werknemers langs de
lijn zijn, c.q. komen.
Tevens zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor het
bereikbaarheidsprobleem globaal verkend, waaronder
metro varianten. Hierbij zijn voor de metro verlengingen
van de Ringlijn via Hemtunnel, NZ-lijn via de Noordelijke
IJoevers en Oostlijn via de Noordelijke IJoevers zeer
globaal verkend.

Door wie

Conclusie / Besluit

verwijst naar de (rijks)studie op de corridor Haarlemmermeer
- Almere, die op dat moment wordt uitgevoerd. De ROAonderzoeken geven, volgens de Minister, "zeer bruikbare
informatie" voor deze integrale studie.

2003

ROA/SRA

Op basis van MIT brief van de Minister van V en W waarin
geen positief besluit mogelijk is, is de studie gestopt.

In het kader van de Verkenning HOV Zaancorridor is een
Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden van een
metroverbinding naar Zaanstad via de Noordelijk
IJoevers. Hieruit kwam naar voren dat door de voorziene
ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 het aanleggen van
een metroverbinding niet reëel is. De verhouding tussen
reizigersopbrengsten en investeringen in aanleg,
exploitatie en onderhoud is eenvoudigweg te ongunstig.

2009

XTNT

Op basis van de uitkomsten van de Quick scan is besloten
uit te gaan van een HOV verbinding in de vorm van een
busverbinding. Deze wordt nu verder uitgewerkt door de SRA
en Amsterdam.

In deze studie staat de vraag centraal of de aanleg van
de IJmeerlijn realistisch is en welke ruimtelijke
reserveringen hiervoor dan nodig zijn.

1998

Gemeente
Almere en
Gemeente
Amsterdam

Conclusies:

Realisatie IJmeerlijn levert geen reistijdwinst op ten
opzichte van de Flevolijn. Mede hierdoor is inzet
sneltram- en IR materieel komen te vervallen.

Vanuit reizigersaantallen is aanleg IJmeerlijn te
rechtvaardigen (4000 reizigers in het drukste uur)
en positieve exploitatie.

Wanneer IJmeerlijn als metro wordt uitgevoerd zijn
capaciteitsuitbreidingen op de Flevolijn
noodzakelijk nl.
4-sporigheid tussen Almere CS en Hollandse Brug,
een veel betere beveiligingstechniek en technische
integratie van trein en metro op Zuidtak van
Amsterdam

Door IJmeerlijn ontstaat er een alternatieve route
voor de Flevolijn. Heeft voordelen voor
capaciteitsbenutting en functioneel gebruik van
beide lijnen.

Op korte termijn is het niet aanleggen de
goedkoopste oplossing maar op langere termijn
kunnen capaciteit en kwaliteit Flevolijn ernstig
tekort schieten en is een IJmeerlijn vereist.
Uit de verkenning komt naar voren waar precies ruimtelijke
reserveringen nodig zijn o.a. bij Zuidtak Amsterdam, in

9

Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

Omschrijving

Tracé

Wanneer

Door wie

Verkenning Regionale
IJmeerverbinding
(VRIJ Studie)

Doel van het onderzoek was na te gaan of
hoogstedelijke ontwikkeling in Almere alleen maar
mogelijk is wanneer deze ondersteund wordt door een
nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerverbinding door
het IJmeer, al dan niet in combinatie met een regionale
weg. In het onderzoek zijn naast een trein- en een
busvariant twee metrovarianten onderzocht.

2006

Bestuurlijk
Platform
Bereikbaarheid
Noordvleugel
/ROA

Verkenning Regionale
IJmeerverbinding
Verkeersprognoses

In het kader van de VRIJ studie uit 2006 is ook een
onderzoek uitgevoerd naar de Verkeersprognoses van de
IJmeerlijn.

2006

4 Cast

Conclusie / Besluit

IJburg en in Almere.
Studie heeft geleid tot verschillende planologische
reserveringen voor de tracévarianten van de IJmeerlijn in
Amsterdam bij de Zuidtak en IJburg en in Almere bij Almere
Pampus en de Flevolijn.
Conclusies:

Noodzaak voor een OV-verbetering op de relatie
Almere – Amsterdam is aangetoond.

Onderzochte varianten via IJmeer vervullen een
nuttige functie in uitbouw naar een meer
evenwichtig regionaal OV-systeem dat de
stedenbouwkundige ambities van Almere
ondersteund.

De effectiviteit in de zin van ontlasten van de
bestaande treinverbinding (Flevolijn) valt tegen en
leidt vanwege de hoge aanleg kosten tot een
ongunstige kosten-batenverhouding.

De metrovarianten genereren de meeste nieuwe
OV verplaatsingen en het hoogste OV- aandeel
gevolgd door de busvariant

De treinvariant genereert geen nieuw O-verkeer,
maar ontlast de Flevolijn
De metrovariant in het midden groeiscenario van Almere is
het beste instaat om ook de tegenspitsbeweging van
Amsterdam naar Almere te bevorderen.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat:

de metro varianten de meeste nieuwe OVverplaatsingen en het hoogste OV-aandeel hebben
gevolgd door de busvariant.

De treinvariant genereert geen nieuw O-verkeer,
maar ontlast de Flevolijn
De metrovariant in het midden groeiscenario van Almere is
het beste instaat om ook de tegenspitsbeweging van
Amsterdam naar Almere te bevorderen.

Tracéverkenning van de
Regionale varianten van de
Planstudie OV SAAL

De tracéverkenning van de regionale varianten heeft een
tweeledig doel; enerzijds inzicht krijgen in de fysieke
inpasbaarheid van de tracé- en modaliteitsvarianten , en
anderzijds het verschaffen van beslisinformatie voor het
maken van de kosteninschattingen.
De varianten die onderzocht zijn:

Metro-IJmeer : van Almere Hout via Almere
Pampus en IJburg naar Zuidas en Sloterdijk

Metro Geinlijn: van P + R terrein bij de A1 via
Weesp en Amsterdam Zuidoost naar
Amsterdam Centraal

RER-IJmeer: een light train verbinding via
tracé van Almere Hout via Almere Pampus en
IJbrug naar de Zuidas en Schiphol

RER-Hollandse Brug: een light train van
Almere via Weesp naar Zuidoost (Amstelveen/
Schiphol)

2007

DRO

Uitkomsten zijn gebruikt in de eindrapportage Verkenning
Regionale IJmeerverbinding (VRIJ Studie) uit 2006
Conclusies:

Alle varianten zijn fysiek inpasbaar. Hierbij geldt
voor de Metro Gein lijn variant dat de inpassing in
Weesp alleen mogelijk is met beperkte sloop van
bebouwing. Bovendien zal inpassing van het tracé
bij het Gein en Bloemendalerpolder tot
maatschappelijk weerstand leiden.

De metrovarianten sluiten in Amsterdam bij
Diemen Zuid aan op het bestaande metronetwerk.

De RER varianten maken bij de Zuidas gebruik
van de spoorreservering voor het 5de en 6de spoor.
Dit betekent dat bij keuze voor een RER systeem
op termijn de aanleg van 2 extra sporen voor de
zware rail niet meer mogelijk is.
Inpassing van een RER eindpunt bij Schiphol Plaza is
moeilijk omdat hiervoor de ruimte ontbreekt.
De uitkomsten van deze studie zijn meegenomen in de
Planstudie OV SAAL fase 1 en OV SAAL Lange Termijn.
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Planstudie Openbaar Vervoer
SAAL fase 1

Openbaar vervoer na 2020 op
het traject Schiphol –
Amsterdam – Almere Lelystad
Eindrapport OV SAAL lange
termijn

Ontwerp Rijksstructuurvisie
Amsterdam – Almere Markermeer

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

In fase 1 van Planstudie OV SAAL zijn verkenningen
uitgevoerd naar OV Varianten voor drie tijdsperioden
2013, 2020 en na 2020. Voor de periode na 2020 zijn ook
regionale OV modaliteiten verkend waaronder
metrovarianten namelijk doortrekking metro Geinlijn naar
Weesp en Almere en een metro via de IJmeerlijn.

2008

Ministerie van
Verkeer en
Waterstaat

De uitkomsten van deze studie zijn verder meegenomen in
de studie OV SAAL Lange Termijn

Aanleiding van de studie is dat ruimtelijke plannen in de
Metropoolregio Amsterdam en dan met name in Almere
(60.000 woningen) en aan meer bedrijvigheid bij de
Zuidas leiden tot knelpunten in het openbaar vervoer.
Capaciteit en kwaliteit van het OV schieten te kort. In OV
SAAL LT zijn voor deze knelpunten vijf OV oplossingen
verkend:
1. Hollandse Brug 6/6 systeem: 6 Intercity’s en 6
sprinters per uur en per richting
2. RegioRail Hollandse Brug:6 Intercity’s en 4 4
RegioRail treinen
3. RegioRail IJmeer: 4 Intercity’s en 4 sprinters
via Hollandse Brug in combinatie met 8
RegioRail treinen via de IJmeer lijn
4. Metro IJmeer: 4 Intercity’s en 4 sprinters via
Hollandse Brug in combinatie met 24 metro’s
via de IJmeer lijn
5. Magneetzweefbaan IJmeer 4 Intercity’s en 4
sprinters via Hollandse Brug in combinatie met
10 magneetzweeftreinen via de IJmeer lijn
Alternatieven spitsen zich toe op de verbinding Almere –
Amsterdam Zuid.
In deze studie heeft het Rijk een integrale visie opgesteld
voor de ontwikkeling het gebied tussen Almere en
Amsterdam. Hierbij is gekeken naar de ruimtelijke
ontwikkeling, de ontwikkeling van het IJmeer –
Markermeer en de bereikbaarheid. Het
toekomstperspectief voor Almere is een westelijk
georiënteerde stad met ca. 60.000 woningen en een
forse toename van het aantal arbeidsplaatsen. Een
IJmeerverbinding met een hoogstedelijk ontwikkeling van
Almere Pampus is hierbij de stip op de horizon. Deze
verbinding is een metroachtig systeem dat Almere direct
met Amsterdam verbindt.
In deze studie is met behulp van de Werkmaatschappijen
Amsterdam Almere en de inzet van (inter)nationale
marktpartijen gezocht naar kosten effectievere
oplossingen voor de OV bereikbaarheid. Hierdoor zijn de
kosten teruggebracht van €4,55 – 5,6 miljard uitgaande
van een treinverbinding naar € 1,9 – 2,3 miljard voor een
metroverbinding. Een metro achtig systeem is goedkoper
door het voorkomen van aanleg nieuwe infrastructuur,
lichtere constructies en lagere kosten voor beheer en
onderhoud.
Daarnaast zijn door het Rijk ook verbindingen via de
Hollandse Brug onderzocht.

2008 -2009

OV SAAL en
Randstad urgent

Belangrijkste conclusies:

Alle onderzochte OV-alternatieven lossen de
capaciteitsknelpunten grotendeels op.

Met IJmeeralternatieven zijn de
beleidsdoelstellingen beter te bereiken dan met
alternatieven via Hollandse Brug

IJmeer verbinding levert reismogelijkheden en
kortere reistijden op

De afstand tussen Almere en Amsterdam wordt
kleiner, zeker in combinatie met westelijke
woninguitbreiding Almere.

Financieel zijn de Hollandse Brug varianten
substantieel gunstiger
Kosten varianten variëren van 2,9 tot 6,8 miljard euro.
De uitkomsten van deze studie zijn verder meegenomen
binnen OV SAAL LT en RRAAM

2013

Belangrijkste conclusies:

Alternatieven via de IJmeerlijn pakken ruimtelijk
anders uit dan via de Hollandse Brug, vooral voor
de locatie Almere Pampus

Kosten batenverhouding van een IJmeerlijn is
zwaar negatief

Hollandse Brug alternatief kent minste negatieve
effecten op het milieu
Alternatieven Hollandse Brug en IJmeerverbinding met
tunnel zijn juridisch gezien realiseerbaar
Rijksstructuurvisie is vastgesteld door de minister van I en M
en de staatssecretarissen van I en M en EZ en in april 2013
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Bestuurlijk is afgesproken dat de uitwerking van de
IJmeerverbinding pas weer wordt opgepakt als er minimaal
20.000 woningen in het westelijk deel van Almere zijn
gerealiseerd.
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8 Overige metronetstudies
Amsterdam
Metro Muiderpoort – Diemen
Zuid, Op weg naar Oost

Amsterdamse OV Visie
2008 – 2020
Een Enkeltje Topstad

Omschrijving

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

Verkenning van GVB naar een metroverbinding van
Muiderpoort via Watergaafsmeer, Diemen Zuid en
Amsterdam Zuid naar Lelylaan. GVB gaat hierbij uit van
het succes van de Ringlijn en verwacht een positief effect
op de kostendekkingsgraad van de Ringlijn en tramlijn 9.

2002

GVB
Strategische
Planning

De studie is ondergebracht in de” Amsterdamse OV Visie
2008 – 2020 Een enkeltje Topstad”

De Amsterdamse OV visie beschrijft wat
Amsterdamtussen 2008 en 2020 wil realiseren ten
aanzien van OV in de stad en Regio. Voor deze realisatie
is Amsterdam afhankelijk van de Stadsregio Amsterdam
en het Rijk. Visie richt zich vooral op korte en
middellange termijn maar er wordt wel rekening
gehouden met lange termijn.

2008

DIVV

Ten aanzien van de metro worden de volgende uitbreidingen
voorgesteld:

Doortrekking van de NZ-lijn van Amsterdam Zuid
naar Amstelveen Westwijk

Een directe metro verbinding tussen de
Amsterdamse binnenstad en Schiphol. Hiervoor
zijn drie varianten in beeld, NZ-lijn naar Schiphol
via A4, NZ-lijn via Amstelveen naar Schiphol of de
Oost Westlijn

Mogelijke verlenging van de Ringlijn vanaf
Isolatorweg naar CS of Noordelijke IJ-oevers
Vooralsnog geen metro verbindingen naar Purmerend,
Zaanstad, Almere en Weesp
Vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam d.d. 12
maart 2008

Metronetstudie

De metronetstudie is een uitwerking van de
Amsterdamse OV Visie. De studie heeft als onderwerp
het functioneren van het Amsterdamse metronet en
beschrijft een aantal technische aanpassingen die nodig
zijn om in de toekomst bewoners en bezoekers van
Amsterdam op een hoogwaardige manier met de metro
binnen Amsterdam (en de regio) te vervoeren. De
metronetstudie geeft inzicht in:

Uitgangspunten Amsterdamse metronet

Open einden van het SpvE Metromaterieel. Het
gaat dan om dubbel uitvoeren
stroomvoorzieningen en beveiliging,
automatisch rijden en de optie NZ-lijn materieel
als sneltram te laten rijden.

Inschatting van de grootte van de bestelling M5
en M 6 metromaterieel voor vervanging Oostlijn
materieel en NZ-lijn materieel

Gewenste flexibiliteit in materieel om
faseringsopties open te houden.

2007
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DIVV, bureau
AMSYS en GVB
Ingenieursbureau

Volgende aanpassingen zijn nodig om capaciteit te vergroten
en aan te sluiten bij wensen van de reizigers :
1. Beter benutten capaciteit metrowagon door
Doorloopbaarheid metrovoertuigen
2. Inzetten van langere treinen
3. Verhogen van de frequentie
4. Betere inrichting perrons en informatievoorziening
5. Een dedicated metronet
6. Standaardisatie van techniek en materieel
7. Ontvlechten van het lijnennet met drie lijnen. NZlijn tussen Buikslotermeerplein en Westwijk,
Ringlijn tussen Isolatorweg en Gaasperplas en
Oostlijn tussen Gein en CS
8. Invoeren van volledig automatisch rijden
Daarnaast aandacht voor metroverbinding tussen
Amsterdam en Schiphol waarvoor 3 varianten denkbaar zijn
nl.:

NZ-lijn via Riekerpolder naar Schiphol

NZ-lijn via Amstelveen naar Schiphol

Oost Westlijn naar Schiphol
In metrostudie ook aandacht voor verlengen van de Ringlijn.
Hiervoor twee opties:

Via Kleine Ring naar de Oostlijn bij Amsterdam
Centraal

Ringlijn doortrekken via Houthavens en
Noordelijke IJ-oevers naar NZ-lijn station Johan
van Hasseltweg/ Noorderpark

Studie starten
Niet
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Wel
= groen
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Regionalisering Noord/Zuidlijn
Purmerend
Zaanstad
Schiphol
Amstelveen/ Uithoorn

Station Sixhaven en aftakking
naar Zaanstad

RAI Oostboog

Omschrijving

Tracé

Wanneer

Om inzicht te krijgen in het potentiele rendement in
termen van investeringen, vervoerwaarde en exploitatie
van de regionale doortrekkingen van de Noord/Zuidlijn is
een studie uitgevoerd waarin deze aspecten zijn verkend.
Verkend zijn:

Doortrekking naar Purmerend

Uittakking Sixhaven naar Zaanstad

Amsterdam Zuid naar Schiphol

Upgrading Amstelveenlijn en doortrekking naar
Uithoorn

1998

Bij de bouw van de NZ-lijn is ter hoogte van Sixhaven
het bouwdok gerealiseerd voor de zinktunnels van de
NZ-lijn onder het IJ. Hierbij werd al gedeeltelijk rekening
gehouden met de aanleg van een toekomstig station
Sixhaven en een aftakking naar Zaanstad. Ondanks de
ruimere maten van het bouwdok (breedte en hoogte) is
het zonder aanpassingen niet mogelijk hier een station
te realiseren. Ter hoogte van Sixhaven wordt in kader
van de NZ-lijn naast de tweebaanvaksporen ook een
keer- opstelspoor gerealiseerd. Dit keer-opstelspoor zou
in de toekomst vervangen kunnen worden door een smal
eilandperron. Op die manier ontstaat een tweesporig
station. Bij een tweesporig station is het niet mogelijk de
toekomstige uitsplitsing naar Zaanstad te realiseren.
In 2002 vervaardigde Benthem Crouwel Architecten een
ontwerp voor een viersporig station met twee
eilandperrons, waarbij de nieuwe buitenste sporen
bestemd zijn voor een metrolijn naar de Noordelijke IJoevers en Zaanstad. Volgens dat plan zullen er wel twee
stationshallen worden gerealiseerd op een tussenniveau
tussen maaiveld en perron.
Onderzoek naar de noodzaak van het behouden van de
RAI Oostboog reservering uit het Structuurplan en de
mogelijkheden van het openhouden van deze reservering
binnen de 1e fase van de Noord/Zuidlijn. De conclusie is
dat behouden reservering vanuit vervoerskundige (7000
extra reiziger in de avondspits) en ruimtelijke
overwegingen noodzakelijk is.

2002

Door wie

Conclusie / Besluit

DIVV en
Witteveen en
Bos

B&W heeft op 18 december 2007 besloten de Nota van
Beantwoording van de OV-visie door te schuiven naar de
Raad en de metronetstudie over te dragen aan AMSYS met
de opdracht het operationeel concept metro te schrijven. Het
laatste stuk is door AMSYS opgezet, maar door de SRA
stopgezet.
Conclusies:

Purmerend 540 miljoen 8700 reizigers (16.00 –
18.00 uur) kostendekkingsgraad 61%

Zaandam 480 miljoen 4800 reizigers (16.00 –
18.00 uur) kostendekkingsgraad 55%

Schiphol 500 miljoen 8500 reizigers (16.00 – 18.00
uur)

Amstelveen/Uithoorn 250 miljoen 2000 reizigers
(16.00 – 18.00 uur) kostendekkingsgraad 64%

Benthem
Crouwel en
Pojectbureau
NZ-lijn

Uitkomsten verder gebruikt bij onderbouwing van besluit over
het Kerntracé van de NZ-lijn (Buikslotermeerplein –
Amsterdam Zuid)
Heeft geleid tot beperkte investeringen in de
tunnelconstructies om aanleg van station en aftakking in de
toekomst niet onmogelijk te maken.
In de tunneldelen van de NZ-lijn ten noorden van
stationsreservering Sixhaven zijn voorinvesteringen in de
vorm van speciale buis constructies in de zijwanden c.q.
diepwanden van de tunnel opgenomen. Hier kunnen later
palen in aangebracht worden voor de bouw van de vrije
kruising.
Wethouder Litjens heeft in de Raadscommissie Infrastructuur
en Duurzaamheid toegezegd dat de Sixhaven onderdeel
gaat uitmaken van de metrostudie.

1999
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DRO

Heeft geleid tot aanpassingen in station Europaplein
(kantperrons) en opvangconstructie in de verbindingsboog
van de NZ-lijn richting Amsterdam Zuid.

Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

Project

Omschrijving

Kruisstation Vijzelgracht

Halteren en Keren Station
Amstel
Een Quick scan naar de
aanlanding van de
metro/sneltram op knooppunt
Amstel

Tracé

Wanneer

Door wie

Conclusie / Besluit

Naar aanleiding van het Definitief Programma van Eisen
Aanlegbesluit NZ-lijn waarbij de aftakking van de NZ lijn
naar west niet meer als aftakking maar als aparte lijn
wordt vorm gegeven is er een onderzoek uitgevoerd
naar een kruisstation Vijzelgracht. Voor de westelijke
verbindingen zijn twee tracévarianten bekeken nl. via
Overtoom of via Lairessestraat.
Conclusies: Kruisstation lijkt een kansrijke oplossing
waarvoor verschillende uitvoeringsvarianten denkbaar
zijn. Kan gebouwd worden met beproefde technieken
maar vergt wel ingrijpende maatregelen.

1996

DRO

Bij de NZ-lijn is rekening gehouden met een eventuele OostWestlijn ter hoogte van het Weteringcircuit. Het is mogelijk de
zuidelijke metrohal uit te breiden zodat een overstapstation
ontstaat. Een eventuele Oost-Westlijn zou hier ondiep
moeten worden gemaakt, op vergelijkbare diepte als de
huidige Oostlijn.

De Quick scan geeft inzicht de ruimtelijke/technische
(on)mogelijkheden en consequenties van het eindigen
met één van de metrolijnen of huidige sneltram bij de
knoop Amsterdam Amstel als alternatief voor het halteren
en keren bij metrostation Spaklerweg.
Onderzocht zijn 8 varianten, 3 varianten met een
keerspoor aan de Noordzijde van station Amstel en 5
varianten met een keerspoor aan de Zuidzijde van station
Amstel.

2012

Kruistation Vijzelgracht kan weer een rol gaan spelen bij
eventuele verkenning Oost- Westlijn.
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SRA

Conclusies:

Realiseren van een haltering en kering bij station
Amstel is ruimtelijk en technisch mogelijk maar is
een behoorlijke opgave.

Investeringskosten liggen tussen €18 en € 52
miljoen en ook de jaarlijkse beheer en
onderhoudskosten nemen toe.

Zuidelijke varianten zorgen voor een ontvlochten
lijn

Noordelijke varianten scoren beter op het criteria
reizigersgemak en sociale veiligheid
Aanbevelingen:

Voor alle varianten geldt dat er negatieve
consequenties zijn en dat het doorrijden de tunnel
in naar Amsterdam Centraal absoluut de voorkeur
heeft.

Indien bij doorrijden de capaciteit van de tunnel
ontoereikend wordt, is het interessant om te kijken
naar een aanpassing van het keerproces bij de
metrohalte Amsterdam Centraal, waarbij het kort
keren wordt vervangen door langkeren na het
metro station. Dit vergt wel aanleg van

ondergrondse keersporen.

Eventueel een noordelijke toegang bij station
Spaklerweg maken met korte looproute naar de
knoop Amstel.
SRA heeft ambtelijk besloten op basis van uitkomsten studie
geen vervolgacties te starten om tot structurele oplossing te
komen. Afgesproken dat partijen de capaciteit van de
Oosttunnel in de gaten houden en dat bij toekomstig
lijnennet en voertuigen bekeken wordt of het netwerk wel of
niet wordt ontvlochten. Eventueel keerspoor Amsterdam
Centraal en tweede toegang station Spaklerweg oppakken

Studie starten
Niet
= rood
Wel
= groen

