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I. INLEIDING. 

In de nota 1964-1 (Het Vervoerstelsel) werden vopr het openbaar vervoer 
binnen de agglomeratie-Amsterdam drie stelsels van railvervoer onderzocht en 
tegen elkaar afgewogen. Het resultaat van deze studie was, dat aan de aanleg 
van een stadsspoorweg verre de voorkeur moet worden gegeven. In genoemde 
nota werd een kaartje van een stadsspoorwegstelsel bijgevoegd met tracés van 
lijnen. Deze tracés moeten worden gezien als een eerste uitwerking van het 
principe-schema van lijnen, neergelegd in het rapport van de Commissie 
Verkeer en Vervoer van het jaar 1960. 

Toch is ook de aanduiding van het lijnennet van het stadsspoor, weerge
geven in de nota 1964-1, zeer globaal. Het diende immers slechts om de drie 
principe-stelsels, die er in werden behandeld, met enige vrucht tegen elkaar te 
kunnen afwegen. Nu het duidelijk is geworden, dat aan het stadsspoorweg
stelsel de voorkeur moet worden gegeven, wordt het zaak, het lijnennet nader 
te preciseren, zowel ten aanzien van de juiste tracering van de lijnen als de 
wijze, waarop de afwikkeling van het vervoer moet plaatshebben. 

Van het eerste onderwerp, nl. de nadere tracébepaling van het net, zal in de 
onderhavige nota vooral worden besproken de ligging van de lijnen met bijbe
horende stations ten opzichte van het vervoergebied. De evenwichtige ont
sluiting van de binnenstad, het economische hart van de agglomeratie, krijgt 
daarbij bijzondere aandacht. 

Van het tweede onderwerp, nl. de afwikkeling van het vervoer, komen aan 
de orde de meer nauwkeurige bepaling van het woon-werkvervoer per traject, 
aantallen overstappers e.d. alsmede de beginselen van de exploitatie. 

Samenhangende met deze onderwerpen zijn nadere studies nodig met be
trekking tot: 

— de bouwtechnische problemen en in verband daarmede de aanlegkosten; 

— de keuze van het wagentype en de bepaling van het profiel van vrije ruimte; 

— de lengte van treinen en type en afmetingen van stations; 

— de economische aspecten van het lijnennet. 

Aan de bespreking van tracés en vervoer gaat vooraf een korte beschouwing 
van enkele kenmerken van het systeem als zodanig. 

I 
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II. DE OPBOUW VAN HET LIJNENNET. 

Voor de opbouw van het lijnennet van het stadsspoorwegstelsel hebben 
onderstaande uitgangspunten gediend: 

— de taak van het stadsspoorwegstelsel; 

— de kruisingsvrije aanleg; 

— het net in de binnenstad. 

De taak van het stadsspoorwegstelsel. 

Zowel in het rapport van de Commissie Verkeer en Vervoer inzake het 
Stedelijk Openbaar Vervoer (Gemeenteblad 1961, bijlage D) als in de nota 
1964-1 werd als taak van het stelsel gezien het tot stand brengen van snel en 
frequent openbaar vervoer binnen de agglomeratie-Amsterdam, speciaal voor 
het massale woon-werkvervoer over de langere afstanden, waarvoor een grote 
capaciteit is vereist. 

Deze taakbeschrijving houdt een plaatsbepaling in van het stadsspoorweg
stelsel ten opzichte van het overige openbaar vervoer. De omschrijving snel en 
frequent vervoer over langere afstanden en met een grote capaciteit betekent, 
mede met het oog op de investeringen, dat het vervoer geconcentreerd moet 
worden op een beperkt aantal lijnen. De maaswijdte van het net en de halte
afstanden zijn daardoor groter dan in het bestaande stelsel. Een aanvullend 
busnet is nodig voor het korte-afstandsvervoer, waarvoor het stadsspoorweg-
stelsel zich minder leent, zomede voor vervoerszwakke relaties. 

Als grens voor de maaswijdte en halte-afstanden dient te worden gekozen 
een zodanige ligging van de lijnen, dat de halten binnen redelijke loopafstanden 
bereikbaar zijn. Deze loopafstanden zullen variëren naar de plaats in de 
agglomeratie. Reeds van nature zullen deze afstanden in het centrum kleiner 
zijn dan aan de periferie. Bij de nadere uitwerking van de projecten voor iedere 
lijn afzonderlijk zullen de loopafstanden ten opzichte van de halten zorgvuldig 
moeten worden bezien. 

Met als uitgangspunt redelijke loopafstanden zal het stadsspoorwegstelsel 
kunnen voldoen aan de norm, dat de totale reistijd (inclusief lopen) van periferie 
naar centrum maximaal 35 minuten mag bedragen. (Uiteraard houdt dit in, 
dat de reistijden naar andere gebieden wel eens langer zullen zijn). 

Door de tracés van de lijnen in of zo dicht mogelijk bij het hart van de woon-
en werkgebieden te brengen, wordt de bereikbaarheid van met name de be
staande werkgebieden (binnenstad) gegarandeerd. De grotere reikwijdte van 
het stelsel opent voorts de mogelijkheid om nieuwe woon- en werkgebieden 



te ontsluiten. In de opzet van het stelsel ligt derhalve de mogelijkheid besloten 
om het economische potentieel van de agglomeratie te vergroten. 

Ten opzichte van het regionale vervoer is, daar de hoofdtaak van het 
stadsspoorwegstelsel is gelegen binnen de agglomeratie, eveneens de plaats in 
beginsel bepaald. Niettemin zal in verband met de ontwikkeling van het gewest 
Amsterdam aan de concrete uitwerking van de plaats van het stadsspoor in 
relatie tot het regionale spoor- en autobusvervoer een studie moeten worden 
gewijd. Het eerste overleg met de Nederlandse Spoorwegen hieromtrent wordt 
thans gevoerd. In een later stadium zal hierover nader worden gerapporteerd. 

De hieromschreven taakstelling van het stadsspoorwegstelsel leidt (en leidde 
reeds eerder) tot een lijnenstelsel, dat naar elk van de buitenste stadsdelen 
radiale lijnen kent, die in het centrum samenkomen. 

De kruisingsvrije aanleg. 
De vorenstaande taakstelling brengt een massaal vervoer mede, waarvoor 

grote vervoerseenheden en hoge frequenties tijdens de spits zijn vereist. Voor de 
realisering hiervan moet het stelsel in ieder geval overal onafhankelijk zijn van 
het wegverkeer. Dit impliceert ligging van de lijnen op verhoogde banen of 
viaducten dan wel ondergrondse ligging van de lijnen. 

Deze kruisingsvrije ligging van de lijnen, die niet alleen uit een oogpunt 
van een storingsvrij treinbedrijf nodig is, maar evenzeer is geboden uit een 
oogpunt van veiligheid en overlast voor het wegverkeer, is een hoofdkenmerk 
van het stadsspoorwegstelsel. 

Dit principe heeft ook binnen het net consequenties. De grote treinfrequen-
tie en de hoge rijsnelheden, die nodig zijn voor het verkrijgen van een grote 
capaciteit, brengen mede, dat complicerende wissels en kruisingen zoveel 
mogelijk moeten worden voorkomen en dat het hebben van kruisingen k 
niveau voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering niet toelaatbaar is. Ondanks 
de hogere investeringen betekent dit, dat twee min of meer loodrecht op elkaar 
staande lijnen elkaar niet op hetzelfde niveau mogen kruisen, maar dat de ene 
lijn over of onder de andere lijn moet worden doorgevoerd. Dit betekent ook, 
dat op die plaatsen, waar een lijn zich splitst, twee elkaar tegemoet komende 
lijnen elkaar niet op hetzelfde niveau mogen kruisen, maar dat de ene lijn onder 
respectievelijk over de andere lijn moet worden gevoerd. 

Als nadere precisering van het eerdergenoemde hoofdkenmerk kan der
halve worden gesteld, dat het net moet worden aangelegd met kruisingen, welke 
niet op hetzelfde niveau plaatsvinden. Voor zover bij het Bureau bekend, 
worden thans geen stadsspoorwegstelsels meer ontworpen of aangelegd, waarbij 
van dit kenmerk wordt afgeweken. Van enkele voorbeelden is bekend, dat oude 
kruisingen k niveau werden omgebouwd tot een kruisingsvrije aanleg. 

Een nadere uitwerking van het voorgaande leidt ertoe, dat de kruisings- en 
splitsingswerken zoveel mogelijk moeten worden beperkt, omdat zij zowel 



duur in aanleg zijn als de afwikkeling van het treinverkeer compliceren. Er 
moet naar eenvoud worden gestreefd. De kenmerken van het tramverkeer, 
waarbij veelvuldig verschillende lijnen eenzelfde traject berijden, kunnen in het 
stadsspoorwegnet als regel niet worden toegepast. 

De conclusie uit het vorenstaande ten aanzien van het lijnennet is, dat het 
net moet worden opgebouwd uit lijnen, die onafhankelijk van elkaar worden 
aangelegd en geëxploiteerd. Dit geeft een overzichtelijk geheel voor de ge
bruikers en een eenvoud van exploitatie. Uiteraard impliceert dit voor de 
gebruikers, dat in bepaalde gevallen moet worden overgestapt van de ene lijn 
op de andere. Aan de overstappunten dient dan ook grote zorg te worden 
besteed. 

Het net in de binnenstad. 
Het voorgaande tendeert naar een voor de gehele agglomeratie eenvoudig 

net. Bij de uitwerking hiervan spelen de centrale delen van het net een belang
rijke rol. Het net in de binnenstad is van grote invloed op de loop van tracés 
daarbuiten. Het Bureau heeft daarom veel aandacht besteed aan de principe-
opbouw van het net in het centrum. De vele mogelijkheden kunnen in beginsel 
tot twee patronen worden samengevat (zie bijlage 1), t.w. een lijnennet met in 
de binnenstad een: 

a enkelvoudig kruis; 

b meervoudig kruis. 

Het schema volgens a gaat uit van twee doorgaande lijnen door de binnen
stad, t.w. een noord-zuidlijn en een oost-westlijn. Elk van deze lijnen splitst 
zich aan beide zijden van het centrum in twee takken, ten einde een goede aan
sluiting van de buitenstad te verkrijgen. Het schema volgens b gaat uit van 
dezelfde noord-zuidlijn van schema a, maar de oost-westlijn is gesplitst in twee 
lijnen, die elk afzonderlijk de binnenstad doorkruisen. 

Schema a heeft één kruis met een gemeenschappelijk station voor noord-
zuidlijn en oost-westlijn in het centrum. Schema b heeft een meervoudig kruis 
met twee overstapstations in de noord-zuidlijn en, althans in het weergegeven 
schema, twee overstapstations in de oost-westlijnen. Op elk van de beide 
schema's zijn subvarianten denkbaar, die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
de ligging van de kruispunten in de stad. 

Bij de beoordeling van de beide principe-schema's (en de varianten daarop) 
moeten zowel verkeers- en vervoerstechnische, bouwtechnische als economisch-
stedebouwkundige toetsstenen worden gebruikt. 

Verkeers- en vervoerstechnische overwegingen pleiten voor een schema 
volgens b, omdat schema a een te grote concentratie van vervoer zou opleveren. 
Dit komt vooral tot uiting in een niet te verwerken aantal overstappende 
passagiers in het voor beide lijnen gemeenschappelijke station. Ook bij schema b 
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echter maakt, zoals later zal blijken, het aantal overstappende passagiers een 
groot deel van de totale reizigersstroom op elk station uit. 

Schema a heeft voorts het bezwaar, dat de oost-westlijn niet via het Centraal
station gaat noch het geprojecteerde spoorwegstation Centrum-zuid aandoet. 
Er is geen logische bundeling van het stedelijke, regionale en landelijke open
baar vervoer, hetgeen in schema b juist wel het geval is. Zou het kruis van 
schema a bij het Centraalstation of het station Centrum-zuid worden gelegd, 
dan zou dit de vorengenoemde te grote concentratie van vervoer nog verzwaren. 

Ook bouwtechnische overwegingen pleiten voor het schema b. Bij het verder 
uitwerken van schema a zal wel blijken, dat het niet dan met zeer grote offers 
doenlijk is, het oost-west-tracé door de binnenstad tot stand te brengen. Twee 
oost-west-tracés, t.w. één via de Dam en één via de Munt, zijn globaal afgetast, 
waarbij bleek, dat een serieuze nadere studie geen bevredigend resultaat zal 
kunnen opleveren. Er zal te veel en te kostbare bebouwing moeten worden 
geamoveerd. 

Economisch-stedebouwkundige overwegingen wijzen eveneens dringend in 
de richting van het schema b, omdat de ontwikkeling van de (binnen)stad 
volgens schema a onevenwichtig zal plaatsvinden. Er zijn te veel belangrijke 
gebieden, die niet door het stelsel zullen worden bediend en daardoor niet tot 
verdere ontwikkeling kunnen komen (zie de bijlagen 2, 3 en 4). Genoemd 
kunnen worden enkele belangrijke delen van de grachtengordel en langs de 
Singelgracht gelegen gedeelten (o.a. Leidseplein en omgeving). Van het totaal 
aantal thans in de binnenstad aanwezige arbeidsplaatsen (150.000) zouden rond 
40.000 buiten loopafstand (400 m) van de stations in de binnenstad en daarmede 
buiten de invloedssfeer van het stadsspoor liggen. Het essentiële economische 
potentieel van Amsterdam zou daarom onvoldoende door het lijnennet volgens 
schema a in stand kunnen worden gehouden of verder worden ontwikkeld. In 
ieder geval zouden bepaalde binnenstadsgedeelten, doordat zij minder goed 
bereikbaar zijn, in betekenis achteruitgaan, hetgeen een belangrijk economisch 
verlies zou betekenen. 

Anderzijds biedt het schema b, doordat het lijnennet vrijwel de gehele 
binnenstad bestrijkt, een goede bereikbaarheid van alle arbeidsplaatsen en 
daarmede de mogelijkheid tot een evenwichtige ontwikkeling van de gehele 
city. 

Het schema b is daarom voor het Bureau het uitgangspunt geworden voor 
de opbouw van het lijnennet. 

De opbouw van het lijnennet. 

Op grond van de voorgaande uitgangspunten en mede uitgaande van de 
lijnen, genoemd in vorige rapporten, komt het Bureau tot de volgende opzet 
voor een lijnennet (zie bijlage 5). 



— Een noord-zuidlijn door het hart van de stad naar het noorden, het IJ 
kruisend en zich vervolgens in de Buikslotermeer splitsend in een lijn naar 
Nieuwendam en een lijn naar Oostzaan. Naar het zuiden splitst de lijn 
zich ter hoogte van het Weteringplantsoen in twee lijnen door Oud-Zuid, 
welke vervolgens elk een deel van de zuidlob (Buitenveldert en Amstelveen) 
bestrijken. 

— Een oost-westlijn van Osdorp via Cornelis Lelylaan-Van Lennepkanaal-
Prinsengracht-Centraalstation-Nieuwmarkt-Weesperstraat-Wibautstraat-
Bijlmermeer. Deze lijn kent geen splitsingen en kruist de noord-zuidlijn bij 
het Centraalstation. 

— Een tweede oost-westlijn van Geuzenveld via Jan van Galenstraat-Raam-
poort-Lijnbaansgracht-Sarphatistraat-Middenweg-Bijlmermeer. Deze lijn 
kent geen splitsingen en kruist de noord-zuidlijn bij het Weteringplantsoen 
en de eerste oost-westlijn bij de Marnixstraat en op het Weesperplein. 

Dit eenvoudige net bestaat in beginsel dus uit drie van elkaar onafhankelijke 
lijnen, waarvan alleen in de noord-zuidlijn twee splitsingen voorkomen. 

Voorts zijn er vier overstapstations in de elkaar kruisende lijnen. In be
ginsel zullen de treinen langs de lijnen „heen en weer" rijden. Uit een oogpunt 
van treinafwikkeling is dit eveneens een eenvoudig beeld. Het heen en weer 
rijden van de treinen betekent niet, dat de treinen steeds van eindpunt naar 
eindpunt zullen rijden. Het middendeel van het net zal het zwaarst worden 
belast; daar zal dan ook de treinfrequentie het hoogst zijn. Uit een oogpunt 
van economie zullen bepaalde treinen dan ook niet tot het eindpunt doorrijden, 
maar op een gunstig punt eindigen; een volgende trein rijdt dan weer door. 
Dit inkorten van lijnen wordt ook in vrijwel alle bekende moderne systemen 
aangetroffen. Het brengt met zich mede, dat enkele stations zullen moeten 
worden voorzien van extra- opstelsporen om dit inkorten mogelijk te maken. 
Deze sporen kunnen tevens worden benut om spitsmaterieel, dat buiten de 
spits niet nodig is, op te stellen. 
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UI. GLOBALE BESCHRIJVING VAN ELKE LIJN AFZONDERLIJK. 

In dit hoofdstuk zullen de tracés van de afzonderlijke lijnen nader worden 
afgetast, op grond van hun vervoerstechnische eo bouwtechnische merites. 
Volstaan wordt met een verkenning, voor zover deze nodig is, om inzicht te 
verkrijgen voor de keuze van de eerst aan te leggen lijn. 

Bij de verkenning zal vooral aandacht worden besteed aan de realiserings
mogelijkheden van de verschillende trajecten van het lijnennet op korte termijn. 
Waar mogelijk en noodzakelijk zullen variant-tracés in beschouwing worden 
genomen (zie bijlage 6). 

1. De noord-zuidlijn. 

Zoals in hoofdstuk I werd beschreven, zal de noord-zuidlijn zich zowel in 
Amsterdam-Noord als in Amsterdam-Zuid in twee takken splitsen. 

A. Het tracé in Noord. 

In Noord ligt het tracé zowel bouwtechnisch als vervoerstechnisch het 
meest voor de hand langs de IJ-tunneltraverse en de Leeuwarderweg. Het 
splitsingspunt is gedacht in de Buikslotermeer. Zowel de in oostelijke als in 
westelijke richting aftakkende lijn is of wordt in uitbreidingsplannen-in-
onderdelen opgenomen, respectievelijk voor Nieuwendam-Noord, de Buik
slotermeer, Buiksloterbanne en Oostzaan. De aanleg zal geschieden in de vorm 
van aarden dammen of viaducten. De genoemde uitbreidingsplannen zijn op de 
stations van de stadsspoorweg gecomponeerd, zodat de lijnen op een organische 
wijze in de plannen zijn verwerkt. Dit wil o.m. zeggen, dat vrijwel alle woningen, 
werkplaatsen en winkelcentra binnen loopafstand van een halte liggen. Bijzon
dere moeilijkheden zullen zich niet voordoen. De beide takken samen hebben 
een lengte van omstreeks 6 km. Aan het einde van de westelijke tak, ten noorden 
van het tuindorp Oostzaan, is voorshands een terrein gereserveerd voor een 
eventuele remise annex werkplaats. Het eerdergenoemde splitsingspunt is 
geprojecteerd in de Buikslotermeer tussen het Sportpark Elzenhagen en de 
Leeuwarderweg. In dit splitsingspunt is in beginsel de mogelijkheid aanwezig, 
een derde lijn in noordelijke richting naar buiten Amsterdam gelegen neder
zettingen af te takken. In zuidelijke richting kruist de lijn de zuidelijke ringdijk 
van de Buikslotermeer en de in die omgeving geprojecteerde oost-westweg, 
en verbinding voor voetgangers en wielrijders. Hier is een station mogelijk 
dat de omgeving van de Waddenweg bestrijkt alsmede het gebied met bijzondere 
bestemming in het zuiden van de Buikslotermeer. 

Vervolgens volgt het tracé het Noordhollandsch Kanaal en kruist de 
Meeuwenplein- en de Kraaienpleintraverse op de plaats, waar thans de bruggen 
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over het Noordhollandsch Kanaal zijn gelegen (respectievelijk zullen worden 
gebouwd. Bij dit gedeelte van het tracé is ervan uitgegaan, dat het Noord
hollandsch Kanaal zal zijn verlegd naar het Zijkanaal I, waardoor de bedding 
van dit kanaal in beginsel vrij komt voor de stadsspoorweg. 

Ten zuiden van de Kraaienpleinbrug is een station gedacht, dat het Laan-
wegkwartier, het U-plein en de Kraaienpleinbuurt bestrijkt. 

Van de vrijkomende ruimte na verlegging van het Noordhollandsch Kanaal 
zou voorts kunnen worden geprofiteerd om een aantal extra-sporen aan te 
leggen voor het opstellen van reservetreinen van de noord-zuidlijn. 

B. Kruising IJ en Centraalstation. 
In zuidelijke richting verdergaande, daalt het tracé, ten einde het IJ te 

kruisen. Ongeveer 500 a 600 m uit de huidige noordelijke IJ-oever begint de 
gesloten tunnelbuis. Na kruising van de vaargeul in het IJ stijgt de lijn weer, kruist 
het Centraalstation en het Stationsplein en gaat vervolgens in de richting Dam
rak. De kruising van het IJ en speciaal die van het Centraalstation vormen 
bouwtechnisch moeilijke onderdelen van de noord-zuidlijn. Er zij hier volstaan 
met te vermelden, dat na een eerste bouwtechnische verkenning de uitvoering 
van dit onderdeel zeer wel mogelijk moet worden geacht. De uitvoering kan 
geheel of gedeeltelijk met de schildmethode geschieden. 

Aan het Stationsplein is uiteraard een station geprojecteerd. Het in de 
noord-zuidlijn gedachte station zal op een zodanige diepte komen, dat het in de 
oost-westlijn geprojecteerde station erboven kan worden aangelegd. Beide 
stations kunnen door middel van roltrappen onderling worden verbonden, 
zomede met het Stationsplein en de hal van het spoorwegstation. 

' Vermeld zij hier, dat de N.V. Nederlandse Spoorwegen momenteel plannen 
bestuderen voor een ingrijpende verbouwing van het Centraalstation. Uit een 
overleg met vertegenwoordigers van de Nederlandse Spoorwegen is gebleken, 
dat de voorlopige ideeën van de Spoorwegen op een organische wijze bij de 
stationsontwikkeling van het stadsspoor zullen kunnen aansluiten. De gehele 
aanleg ter plaatse is zeer complex en zal daarom veel aandacht en overleg met 
de Spoorwegen vragen. Naar mag worden verwacht, zal het in de loop van 
1965 mogelijk zijn, hierover nader te rapporteren. 

C. Noord-zuidlijn in de binnenstad. 
In de binnenstad is de noord-zuidlijn gedacht via het Damrak, het Rokin 

en de Vijzelstraat met stations ter plaatse van het Stationsplein, de Dam, de 
Munt en de Vijzelgracht. 

Uit vervoersoogpunt ligt dit tracé het meest voor de hand. Ook nu zijn de 
tramhalten in deze route de drukste van het net. Vooral de stations Dam en 
Munt, gelegen in het hart van de binnenstad, zullen van importantie zijn. Aan 
deze stations zal bij de verdere uitwerking van de projecten grote aandacht 
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dienen te worden besteed. Het aantal reizigers, dat van deze stations gebruik 
zal maken, zal zeer groot zijn; bovendien zijn deze stations gesitueerd op 
plaatsen, waar zich toch reeds belangrijke voetgangersstromen concentreren. 

De ligging van voetgangerstunnels en de toegangen naar de stations zullen 
zorgvuldig moeten worden bezien om een goede geleiding van de voetgangers
stromen te verkrijgen. Uiteraard geldt dit ook bij alle andere stations, maar 
hier in het hart van de agglomeratie, waar het openbaar vervoer culmineert, 
kan niet genoeg zorgvuldigheid worden betracht. 

Dit brengt mede, dat grote werken zullen moeten worden uitgevoerd midden 
in het zaken- en winkelcentrum. Hiervoor is een uitgebreide technische studie 
vereist, omdat het intensieve stedelijke leven tijdens de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden zo weinig mogelijk overlast mag worden aangedaan. 

Het ondergrondse gedeelte tussen de Dam en het Centraalstation zal waar
schijnlijk meer sporen moeten bevatten om opstelgelegenheid te creëren voor 
spitstreinen en omdat het uit vervóersoverwegingen noodzakelijk kan zijn om 
treinen, komende uit het zuiden, bij het Centraalstation te laten eindigen. Om 
deze redenen zal het stadsspoorwegstation ter plaatse van het Stationsplein 
hoogstwaarschijnlijk met 4 sporen moeten worden uitgerust, t.w. 2 kopsporen 
en 2 doorgaande sporen. 

Het station Dam zal waarschijnlijk - zij het met moeite - kunnen worden 
gebouwd binnen de ruimte, die de omringende bebouwing vrij laat. De taille 
tussen het gebouw Industria en Peek en Cloppenburg is echter wel bijzonder 
nauw voor een goede ontwikkeling van het stationsplan; hier zullen — ook 
los van het station — enkele voetgangerstunnels nodig zijn om de accommo
datie voor voetgangers in deze omgeving ingrijpend te verbeteren. 

De aanleg van het traject Dam-Munt toont in dit licht bezien relatief weinig 
moeilijkheden. Het station Munt kan worden gebouwd binnen de grenzen van 
de reeds vroeger geprojecteerde verbreding van het Muntplein. Deze verbreding 
is opgenomen in het Urgentieschema voor verkeersvoorzieningen in de jaren 
na 1968, zodat een gesynchroniseerde uitvoering van werken in beginsel moge
lijk moet zijn. 

Het traject in de Vijzelstraat kan tussen de bestaande rooilijn van deze 
straat worden bebouwd. Bij de verdere uitwerking van het project zal nader 
worden bestudeerd, in hoeverre en op welke wijze het tramverkeer en het overige 
wegverkeer (gedeeltelijk) in stand kan worden gehouden. Mede met het oog 
op dit laatste heeft het Bureau een variant tracé overwogen via de Oudezijds 
Voorburgwal of de Oudezijds Achterburgwal en de Reguliersgracht, maar dit 
blijkt zowel bouwtechnisch als uit een oogpunt van vervoer geen acceptabel 
alternatief te zijn. 

I D. Het splitsingsstation Centrum-zuid. 
Een belangrijk station is gedacht in de omgeving van het zuideinde van de 
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Vijzelgracht. Ten zuiden van dit station zal de zuidlijn zich splitsen in twee 
takken, ten einde het stadsdeel zuid, begrensd door de Amstel. en het Vondel
park, redelijk te voorzien. Het station vormt tevens de kruising met de ringlijn. 
Een zo noordelijk mogelijke ligging van het station heeft de voordelen in ver
band met o.a. de afstand tot het station Munt en het bouwen van de splitsing 
in de noord-zuidlijn.' 

Een factor van onzekerheid vormt voorshands de ligging van het geprojec
teerde station Centrum-zuid voor de Nederlandse Spoorwegen. Tussen dit 
station en dat van het stadsspoor dient enerzijds een duidelijke samenhang tot 
stand te worden gebracht in verband met de verwachting, dat vele reizigers van 
beide vervoerssystemen gebruik zullen maken. Anderzijds is een in bouwtech
nische zin nauwe koppeling van beide stations een complicatie in verband met 
de realisering in de tijd. Hoezeer uit een oogpunt van vervoer ook gewenst, 
het laat zich niettemin aanzien, dat de bouw van het spoorwegstation en de 
stadsspoorweg niet gelijktijdig zullen kunnen worden uitgevoerd. 

E. De oostelijke tak van de noord-zuidlijn. 

In de 19de-eeuwse stadsdelen dienen de tracés van lijnen mede gezien te 
worden tegen de achtergrond van de stadsvernieuwing. Wellicht is de aanleg 
van deze lijnen het startpunt van het vernieuwingsproces. 

In de stadsvernieuwingsgebieden moeten de lijnen optimaal worden ge
projecteerd ten opzichte van de bestemmingen. Dit houdt in, dat voor de ooste
lijke tak van de zuidlijn een zo oostelijk mogelijk tracé dient te worden ge
kozen. Het tracé via de Ferdinand Bolstraat is in dit verband gunstiger dan 
één via de Boerenwetering. Een tracé oostelijker dan de Ferdinand Bolstraat 
zou ten opzichte van het vervoergebied nog iets gunstiger liggen, maar kan 
voorshands niet gerealiseerd worden, omdat de geschikte ruimte voor de 
aanleg ontbreekt. 

Het moet wel mogelijk worden geacht, in de betrekkelijk smalle Ferdinand 
Bolstraat een tunnelbuis te bouwen. Uit een nadere studie zal moeten blijken, 
of het wegverkeer tijdens de bouw in stand kan worden gehouden. 

Een tracé via de Ferdinand Bolstraat en de Scheldestraat mondt aan de 
zuidzijde op een goede manier uit op het Europaplein en kan vervolgens 
worden doorgetrokken in de richting Buitenveldert via de Ringspoorbaan. Een 
meer oostelijk gelegen tracé is in dit opzicht minder geschikt. 

In dit traject kunnen stations worden ontworpen tussen de Albert Cuyp-
straat en de Ceintuurbaan, nabij de Churchill-laan en op het Europaplein. 

F. De westelijke tak van de noord-zuidlijn. 

Deze tak splitst zich ter plaatse van de Weteringschans af van de noord-
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zuidlijn in de richting Museumplein-De Lairessestraat. Blijkens bijlage 6 is de 
functie van deze lijn de bediening van het noordelijke deel van zuid. 

De uitvoering van deze lijn brengt grote werken met zich mede nabij het 
Rijksmuseum en hangt nauw samen met de totstandkoming van het spoorweg
station Centrum-zuid. Stations zouden kunnen worden gebouwd bij hét Con
certgebouw en achter het Hiltonhotel. Het tracé van de voortzetting van de 
lijn in de richting Buitenveldert en Amstelveen moet nader worden bestudeerd. 
Denkbaar is een voortzetting via de De Lairessestraat-Olympiaweg-Stadion-
plein, aansluitend op een tracé langs de huidige goederenbaan van de Neder
landse Spoorwegen naar Amstelveen. Dit tracé heeft bepaalde bouwtechnische 
voordelen, doch ligt excentrisch ten opzichte van Buitenveldert. 

Een andere mogelijkheid is afbuiging via het Olympiaplein en vervolgens 
naar de Parnassusweg-Buitenveldertselaan. Dit tracé ligt in Zuid en in Buiten
veldert meer centraal. 

G. De tracés in Buitenveldert en Amstelveen. 

Deze tracés zullen in deze nota verder buiten beschouwing blijven. Met 
betrekking tot Amstelveen vindt nog overleg plaats in de Commissie Amster-
dam-Amstelveen omtrent het vervoer. In beginsel zijn tracés denkbaar via de 
Buitenveldertselaan-Beneluxbaan en via de bestaande spoorbaan door Amstel
veen. Het tracé volgens deze spoorbaan is esthetisch niet geheel zonder beden
kingen en ligt enigszins excentrisch. Hieromtrent zullen nag nadere rapporten 
worden uitgebracht, hetzij door voornoemde commissie hetzij door het Bureau. 

2. De oost-westlijn via het Centraalstation. 

Deze lijn, die geen splitsingen kent, is gedacht van Osdorp via Slotervaart, 
het Surinameplein, Oud-west naar het Centraalstation en vervolgens via de 
oostelijke binnenstad en de Wibautstraat naar de stadsuitbreiding zuid-oost. 

A. Het gedeelte in Oud-west. 

Met het oog op de centrale ligging in dit stadsdeel verdient een tracé via het 
huidige Jacob van Lennepkanaal de voorkeur boven een tracé via de Overtoom. 
Bouwtechnisch heeft de ligging in het Jacob van Lennepkanaal zowel voor-als 
nadelen. De entree in de binnenstad is in beide gevallen niet eenvoudig, maar 
lijkt bij het Van Lenneptracé toch wel beter realiseerbaar. In het kader van de 
vernieuwing van de Jordaan kan het tracé ongeveer via de Looiersgracht naar 
de Prinsengracht worden gevoerd. Een punt van studie is de bebouwing tussen 
de Nassaukade en de Marnixstraat, die moet worden doorbroken. 

Aan de westzijde is de kruising van de Kostverlorenvaart en de doorsnijding 
van de in deze omgeving liggende woonbuurten een punt van nadere studie. Het 
tracé gaat westwaarts in de richting Cornelis Lelylaan. Het ziet ernaar uit, dat 
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het tracé ondergronds dient te worden aangelegd tot een punt westelijk van de 
autoringweg. Daarna kan de baan bovengronds in de Cornelis Lelylaan worden 
gelegd. De stations zijn mogelijk bij het Surinameplein, het Wilhelmina Gast
huis en de Looiersgracht. 

B. Het traject in de binnenstad. 
In het westelijke deel van de binnenstad is een ligging in de Prinsengracht 

of de Keizersgracht denkbaar. De ligging in de Prinsengracht heeft het voordeel, 
dat aan de zuidzijde niet door de grachtengordel behoeft te worden gebroken. 
Voorts is de ligging ten opzichte van de (te saneren) Jordaan gunstiger (stations 
Westermarkt en Brouwersgracht). 

Een bijzonder moeilijk punt is de doorbreking van de strook bebouwing 
tussen de Brouwersgracht en de Haarlemmer Houttuinen. Het ziet ernaar uit, 
dat hier ter plaatse een vrij groot aantal percelen moet worden gesloopt om de 
bocht in het tracé te kunnen realiseren. Dit geldt zowel voor het tracé via de 
Prinsengracht als via de Keizersgracht. In de richting Stationsplein kruist de 
lijn de Westertoegang en vervolgens de noord-zuidlijn. In het stationscomplex, 
dat hier ontstaat, is een ligging van de oost-westlijn boven de noord-zuidlijn 
aangewezen. 

In het oostelijke stadsdeel zijn verschillende varianten denkbaar, o.a. via 
de Geldersekade of de nieuwe doorbraak Lastageweg en vervolgens of via het 
Jonas Daniël Meijerplein of via het Waterlooplein. Door combinatie van de 
verschillende variant-tracégedeelten zijn in beginsel vier tracés denkbaar. 

Voor al deze tracés is plaatselijk een ligging onder gebouwen nodig, respec
tievelijk is het noodzakelijk bebouwing te slopen. Een en ander hangt zéér 
nauw samen met de realisering van de wederopbouwplannen, de bouw van het 
Stadhuis en enkele andere projecten buiten deze plannen. Het is nl. denkbaar 
een tracé te ontwerpen, waarbij alleen bebouwing is betrokken, die reeds om 
andere redenen nieuw is geprojecteerd. Realisering van een dergelijk tracé eist 
dus synchronisatie met de uitvoering van deze bouwplannen. De stations zijn 
gedacht nabij de Nieuwmarkt en het Jonas Daniël Meijerplein. 

Vervolgens is een tracé via de Weesperstraat-Wibautstraat het meest aan
gewezen, vooral uit vervóersoverwegingen. Wel zal bij uitvoering volgens dit 
tracé moeten worden gewerkt in straten met een grote verkeersdrukte. Vooral 
op het Weesperplein en het Rhijnspoorplein zal de uitvoering uit dien hoofde 
niet eenvoudig zijn. Op het Weesperplein kruist de oostlijn de lijn langs de 
Sarphatistraat. 

Een variant-tracé door de Amstel zou bouwtechnisch wellicht voordeliger 
zijn, maar is uit vervoersoogpunt te verwerpen. 

C. Het traject in Oost. 

Het voor de hand liggende vervolg van het tracé is een ligging langs de 
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Wibautstraat en de spoorbaan naar Utrecht. De helling van het ondergrondse 
naar het bovengrondse deel komt dan tussen de Grensstraat en het spoorweg
viaduct over de Wibautstraat. Stations zijn gedacht bij de Eerste Oosterpark
straat en het Amstelstation. Bij dit station vindt het contact plaats met het 
spoorwegstation. 

Het tracé in de stadsuitbrcidingsgebieden in zuid-oost is opgenomen in het 
zg. structuurplan voor dit gebied, en wel langs de spoorbaan naar Utrecht. 
Ter weerszijden van deze lijn zijn uitgebreide woon- en werkgebieden ge
projecteerd over een lengte van 6 & 7 km. Aan de zuidzijde is een ombuiging 
naar het oosten voorzien om de meest zuidelijke wijk goed aan te sluiten. 

In het genoemde structuurplan is voorts een aftakking in oostelijke richting 
voorzien langs de Ringspoorbaan in de richting Diemen met een eindpunt langs 
de spoorbaan naar Amersfoort bij een aldaar geprojecteerd spoorwegstation 
Diemen. Uit de verdere ontwikkeling zal te zijner tijd moeten blijken, of door
trekking op de hierbeschreven wijze zinvol is. Via de Ringspoorbaan in weste
lijke richting is met een verbinding met de noord-zuidlijn rekening gehouden. 

3. De oost-westlijn via het Weteringplantsoen. 

A. Hel traject in West. 

Het tracé in West is gedacht via de Burgemeester Röellstraat-Jan van Galen
straat-Derde Hugo de Grootstraat. 

Voor Slotermeer en Bos en Lommer is dit tracé niet bijzonder centraal en 
zou een noordelijker ligging, bijv. via de Erasmusgracht, voordelen bieden. 
Stedebouwkundig is dit laatste tracé echter moeilijk. Op verschillende punten 
zou de bebouwing of dicht worden benaderd of moeten worden gesloopt, tenzij 
het tracé vrijwel geheel ondergronds zou worden uitgevoerd. 

Het tracé in de Burgemeester Röellstraat kan als viaduct worden uitgevoerd. 
Het ondergrondse gedeelte zal nabij de Ringspoorbaan beginnen. Aan de zijde 
van de binnenstad buigt het tracé in de richting van de Marnixstraat en gaat als 
ringlijn verder. Aan het einde van de Derde Hugo de Grootstraat zullen enkele 
bouwblokken moeten worden doorbroken. 

In studie is nog de vraag, of een aftakking van het radiale gedeelte in de 
richting van het industriegebied Sloterdijk noodzakelijk is, omdat uit de ver-
voersschattingen blijkt, dat Sloterdijk op den duur een belangrijke bron en 
knooppunt van vervoer zal zijn. 

B. Het traject langs de binnenstad. 

Uit een oogpunt van vervoer is een ligging zo dicht mogelijk bij het hart van 
de stad wenselijk. Dit betekent een tracé via de Lijnbaansgracht dan wel via 
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Marnixstraat-Weteringschans. Een tracé via de Singelgracht ligt uit een oog
punt van vervoer minder gunstig, doch is eenvoudiger te realiseren. 

De bouwtechnische moeilijkheden van het naar binnen gelegen tracé liggen 
voornamelijk bij het Leidseplein, waar de ruimte beperkt is. Op andere delen 
van dit traject komen wel enkele nauwe passages voor, die misschien amovering 
van enkele percelen vragen, o.a. bij het Frederiksplein, doch dit blijft in ver
houding bescheiden. 

Het tracé via de Singelgracht kent die moeilijkheden ook, hoewel de ruimte 
hier groter is. Wel zullen o.a. 12 bruggen moeten worden vervangen, maar de 
kosten zijn in verhouding geringer. 

Stations zijn voorzien voor de Rozengracht, de Looiersgracht (kruisings
station met de radicale lijn), het Leidseplein, het Weteringplantsoen (aansluiting 
op het spoorwegstation Centrum-zuid en kruising met het splitsingsstation in de 
nood-zuidlijn), het Frederiksplein, het Weesperplein (kruising met de radiale 
lijn) en het Alexanderplein. 

C. Het traject in Oost. 

Het tracé in oost leidt verder langs het spoorwegstation Muiderpoort. 
Momenteel is het Muiderpoortstation met rond 10.000 reizigers per dag naar 
reizigersomzet het tweede station in Amsterdam. De reizigers komen vooral 
van de belangrijke Gooilijnen en hebben hun bestemming overwegend in 
Amsterdam-oost en centrum. Het is zonder meer duidelijk, dat een stadsspoor
lijn rond de binnenstad voor het Muiderpoortstation van enorme importantie 
is. Een tracé via het Muiderpoortstation is voorts van belang voor de Indische 
buurt. De tracering, welke minder eenvoudig is, zal in samenhang moeten 
worden gezien met de sanering van de Dapperbuurt. 

Het vervolg van het tracé via de Middenweg is naar verhouding eenvoudig. 
Nader moet worden bezien, waar de ondergrondse ligging kan overgaan in de 
bovengrondse. De lijn wordt doorgezet naar de uitbreidingsgebieden zuid-oost, 
waar in het structuurplan een tweede radiale lijn is voorzien op circa 2 km ten 
oosten van de spoorbaan naar Utrecht. Deze radiaal kan ook op de Ring
spoorbaan worden aangesloten. 
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IV. NADERE BESPREKING VAN HET LIJNENSTELSEL AAN DE 
HAND VAN HET VERVOER. 

Voor een goed begrip van de hierna te gebruiken cijfers moeten vooraf de 
volgende algemene opmerkingen worden gemaakt. 

Het uitgangspunt voor de beschouwing over het vervoer is de vervoers-
schatting voor het stadsspoorwegstelsel in de nota 1964-1. De daar genoemde 
cijfers hebben betrekking op de woon-werkverplaatsingen per stadsspoor, d.w.z. 
de verplaatsing van de beroepsbevolking tussen huis en werk in de ochtend of 
in omgekeerde richting 's avonds. 

Deze cijfers zijn echter niet precies gelijk aan het woon-werkvervoer in de 
ochtendspits (8—9 uur) of in de avondspits (17—18 uur). In de verplaatsings
cijfers zijn nl. ook begrepen het vervoer tussen huis en werk vóór en na de 
genoemde spitsuren. Anderzijds is in deze cijfers van de verplaatsingen niet 
begrepen het overige vervoer, dat in het spitsuur plaatsvindt (bijv. van winkel
bezoek terugkerende huisvrouwen). Evenmin is in de cijfers begrepen het 
vervoer van forensen, die per trein, bus of auto zijn aangekomen (respec
tievelijk daarmede vertrekken) en voor het bereiken van hun bestemming het 
stadsspoor gebruiken. De cijfers uit de nota 1964-1 zijn dus enerzijds te hoog, 
anderzijds te laag. 

Na een voorlopige afweging van de mogelijke correcties lijkt het erop, dat 
zij, om als spitsuurcijfers te kunnen dienen, enigszins moeten worden verhoogd. 
Daar zij evenwel een goede aanduiding geven van de orde van grootte van het 
toekomstige spitsuurvervoer, zijn zij voor de onderhavige beschouwingen zeer 
wel bruikbaar. Naarmate de studie verder komt, moeten de cijfers verder 
worden uitgewerkt; ook het vervoer buiten de spitsuren zal dan in beschouwing 
worden genomen. Gebruikt zijn derhalve de cijfers uit de nota 1964-1, en wel 
die van bijlage 27. De bijlage berust op het arbeidsplaatsmodel B, d.w.z. dat de 
toekomstige groei van het aantal arbeidsplaatsen behalve in de binnenstad 
plaatsvindt in de buitenste stadsdelen (o.a. havens-west, nieuw-west en zuid
oost). 

De algemene structuur van het vervoer. 
Op bijlage 7 is aangegeven, hoe de woon-werkverplaatsingen per stadsspoor 

over het net verdeeld zouden kunnen zijn. Het vervoer uit elk stadsdeel is 
daartoe over de in de verschillende stadsdelen veronderstelde stations verdeeld. 
De richting van het vervoer is van huis naar werk, zodat - met inachtneming 
van de gemaakte algemene opmerkingen - het vervoer betrekking zou hebben 
op de ochtendspitsperiode. 

Uit de bijlage valt het volgende op te maken. In de richting van de binnen
stad gaande, is de vervoersomvang op de radialen: 
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— op de buitenste delen 1.000 a 2.000 reizigers 

— op het middennet 7.000 k 13.000 reizigers 

— ter hoogte Singelgracht 12.000 k 18.000 reizigers 

In de omgekeerde richting (naar de buitenwijken) is de vervoersomvang op 
de radialen: 

— ter hoogte Singelgracht 5.000 k 10.000 reizigers 
(een lijn naar zuid-oost) 17.000 reizigers 

— op het middennet: 
lijnen met 3.000 k 6.000 reizigers 
en 10.000 a 15.000 reizigers 

— op de buitenste delen 500 k 1.000 reizigers 
(Schiphol) 8.000 reizigers 

De belangrijkste behoefte bestaat aan vervoer naar de binnenstad. Van het 
totaal aantal reizigers (112.000) heeft bijna 40% een bestemming in de binnen
stad. Het lijnennet komt aan deze vervoerbehoefte uitstekend tegemoet. Het 
gehele city-areaal wordt bestreken door lijnen, welke uit alle stadsdelen in de 
binnenstad samenkomen. Hierdoor en door de doorgaande oost-west- en 
noord-zuidlijnen kan, zoals na analyse is gebleken, 70% van de reizigers met 
een binnenstadsbestemming deze zonder overstappen bereiken. Het lijnennet 
is derhalve goed ingericht op het belangrijke vervoer in radiale richting. 

Als gevolg van het grote aantal arbeidsplaatsen buiten de binnenstad is ook 
de behoefte aan vervoer in niet-radiale richting evenwel omvangrijk. Aan deze 
behoefte kan het lijnennet vooral voldoen, doordat de belangrijkste werkge
bieden aan of nabij de lijnen zijn gelegen. Ook de doorgaande lijnen zijn in dit 
verband van betekenis. Hierdoor is het mogelijk, dat het merendeel van de 
reizigers uit de grote woongebieden binnen de agglomeratie rechtstreeks de niet 
in de binnenstad gelegen werkgebieden (noord, zuid-oost, Schiphol, nieuw-
west) kunnen bereiken. 

Aan de binnen de agglomeratie bestaande behoeften ten aanzien van het 
woon-werkvervoer kan het lijnennet dus voldoen. Belangrijk is daarbij, dat: 

— geen van de lijnen uitzonderlijk veel of weinig vervoer heeft; 

— geen van de richtingen in het vervoer uitzonderlijk sterk of zwak is. 

In positieve zin gezegd: Alle lijnen en onderdelen daarvan (per tak en per 
richting) zijn van nagenoeg gelijke sterkte. Dit is een gevolg van het feit, dat de 
zwaartepunten van wonen en werken in de toekomstige agglomeratie op een 
redelijk evenwichtige wijze verdeeld zijn en, zoals genoemd, het lijnennet deze 
zwaartepunten goed bestrijkt. 

20 



Voor de exploitatie van het net betekent het vorenstaande, dat in beginsel 
op elke tak van een doorgaande lijn hetzelfde vervoersaanbod kan plaatsvinden, 
terwijl ook in alle richtingen het vervoersaanbod in principe gelijk kan zijn. 

Het gebruik van de halten. 

Er zijn vier belangrijke overstappunten in het op bijlage 6 weergegeven net, 
en wel de halten: 

— Centraalstation; 
— Looiersgracht; 
— Weteringplantsoen; 
— Weesperplein. 

De omvang, waarin op deze halten de reizigers moeten overstappen, is mede 
van betekenis voor de algemene beoordeling van het net. 

De overstapbewegingen zijn per richting geanalyseerd en op bijlage 8 weer
gegeven. Samenvattende blijkt, dat, als per station de uit de vier richtingen 
(Weteringplantsoen 5 richtingen) binnenkomende reizigers worden samen
genomen en gelet wordt op het deel, dat moet overstappen, het volgende beeld 
ontstaat: 

Reizigers bewegingen per station (ochtendspitsunr) 

1 2 3 4 5 6 7 

komt %van 
reizigers 

Stations komt stapt %van station beweging vertrekt 
aan over 2 uit en in (3 + 5) 

Centraalstation 41.000 14.000 35 8.600 22.600 33.000 
48.000 14.000 29 4.800 18.800 48.000 

Weteringplantsoen . . . 60.000 29.000 48 6.000 35.000 58.000 
Weesperplein 49.000 19.000 38 6.500 25.500 48.000 

In deze cijfers zijn, zoals eerder vermeld, niet de forensen begrepen. 
Behalve bij de halte Weteringplantsoen is het aantal reizigers, dat kan 

blijven zitten of de bestemming heeft bereikt, het dubbele van het aantal over
stappers. Elke andere koppeling van lijnen zou ten aanzien van het totaal een 
belangrijk slechter resultaat geven. 

Op de halte Weteringplantsoen is het aantal overstappers groot. Dit is een 
logisch gevolg van het feit, dat op deze halte vijf richtingen zullen samenkomen 
en deze halte het eerste trefpunt zal zijn van een oost-west- met de noord-zuidver
binding. In het toekomstige stelsel wordt deze halte derhalve een belangrijk 
knooppunt. Een nadere analyse van het overstappen op deze halte heeft aan-
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getoond, dat elke andere koppeling van lijnen — zo deze technisch mogelijk 
zou zijn — een vergroting van het aantal overstappers ten gevolge zou hebben. 
De vier overstappunten te zamen zijn een weergave van het feit, dat door het 
net het optimum wordt benaderd, waarmede aan de vervoersbehoeften binnen 
de agglomeratie door middel van rechtstreekse verbindingen kan worden 
tegemoetgekomen. 

De grote bezetting van de ringlijn nabij de Singelgracht en van de daaraan 
gelegen overstappunten is mede een gevolg van de niet-radiale (tangentiële) ver
voerbehoeften. Te zijner tijd kan een ontlasting van de ringlijn tot stand 
worden gebracht door een tweede ringlijn over de ringspoorbaan. 

De overige halten in het net zijn naar haar functie te onderscheiden in woon
wijkhalten ('s morgens vertrekhalten) en halten in werkgebieden ('s morgens 
aankomsthalten). Er zijn ook halten met een gemengd karakter. 

Uit de verzamelde cijfers kan een indruk worden gegeven van de mogelijke 
drukte op de verschillende typen van halten. In het ochtendspitsuur zijn de 
volgende aantallen reizigers (in twee richtingen) te verwachten op: 

— woonwijkhalten 1.000 a 3.000 reizigers 

— cityhalten 4.000 a 6.000 reizigers 

Van de cityhalten zal die bij het Centraalstation — en na het in gebruik 
nemen van het spoorwegstation Centrum-zuid ook de halte Weteringplantspen 
— door het forensenverkeer veel drukker kunnen zijn. De mogelijkheid is niet 
uitgesloten, dat in de toekomst in het ochtendspitsuur te zamen 25.000 a 30.000 
in- en uitgaande reizigers van deze halten gebruik zullen maken. Een gelukkige 
omstandigheid is, dat — in tegenstelling tot een normale cityhalte — het cijfer 
niet alleen op uitgaande reizigers betrekking heeft. Er is in het totaal-cijfer een 
belangrijke tegenstroom (forensen) begrepen. 

De betekenis van de cijfers van het aantal reizigers per halte wordt duide
lijker, indien zij geplaatst worden naast die van het gebruik van enkele halten 
van de Stockholmse tunnelbaan (Groot-Stockholm heeft thans 1,2 miljoen 
inwoners; de gemeente Stockholm 800.000 inwoners). In het jaar 1962 maakten 
van hierna genoemde halten de volgende aantallen reizigers gebruik (spitsuur 
twee richtingen): 

Woonwijkhalten : 

Akeshov 800 reizigers 

Hasselby strand 1.800 reizigers 

Vallingby 2.800 reizigers 

Hökarangen 2.700 reizigers 

Högdalen 2.600 reizigers 
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Cityhalten: 

Slussen 7.000 reizigers 

T-Centralen 11.000 reizigers 

Hötorget 15.000 reizigers 

De Amsterdamse cijfers kunnen derhalve in dezelfde orde van grootte 
liggen als die in Stockholm. 

Vorenstaande beschouwingen over het vervoer leiden tot de gevolgtrekking, 
dat het lijnennet van de stadsspoorweg, zoals in beginsel weergegeven op de 
bijlagen 5 en 6, tegemoetkomt aan de in omvang belangrijkste vervoerbehoeften 
(woon-werk) binnen de agglomeratie-Amsterdam. Voorts zal door de even
wichtige samenstelling van de vervoersstromen een redelijke exploitatie op het 
net mogelijk zijn. 

Een (voorlopig) exploitatiemodel. 

Tegenover de behoefte aan openbaar vervoer, uitgedrukt in het aantal zich 
aanbiedende reizigers, moet staan het plaatsaanbod van dat vervoer. 

Het plaatsaanbod moet hoger zijn dan de vraag, anders zou er geen enkele 
ruimte zijn voor het opvangen van incidentele omstandigheden (bijv. ten ge
volge van de weersomstandigheden). Voorts is een 100% bezetting, ook van de 
staanplaatsen, uit een oogpunt van reizigerscomfort ongewenst. Er is dus een 
noodzakelijke marge tussen aanbod en vraag, welke op grond van ervarings
cijfers zodanig is te stellen, dat de te verwachten vraag 70% van het aanbod is. 

Een belangrijke overweging ten aanzien van het plaatsaanbod is deze, dat 
de vervoersvraag over de dag gezien aanzienlijke schommelingen vertoont. 
De vraag in het spitsuur is ruim drie maal zo groot als die tijdens de overige 
uren van de dag, terwijl er in het spitsuur nog weer een dominante periode is 
van ongeveer 20 minuten, waarin ruim 45% van alle reizigers tijdens het spits
uur vervoerd willen worden. 

Het mogelijke plaatsaanbod in het spitsuur is nu als volgt te benaderen. 
Op de centrale delen van het lijnennet is de vraag naar vervoer in het spitsuur 
rond 18.000 reizigers per lijn. Tijdens de spits (20 minuten) zullen ruim 8000 
reizigers per lijn moeten worden vervoerd. Het plaatsaanbod in deze periode 
moet dan ruim 11.000 plaatsen per lijn bedragen. Het aanbod in het gehele 
spitsuur zal ruim 30.000 plaatsen moeten zijn en tijdens de niet-spitsuren 
minder dan de helft hiervan. Hiermede is een voorlopig uitgangspunt verkregen 
voor een exploitatiemodel (zie bijlage 9). 

Het vorenstaande betekent, dat bij treineenheden van 1000 reizigers de 
treinopvolging per lijn in het spitsuur omstreeks 2 minuten zou kunnen zijn. 
Zoals in een vorig hoofdstuk vermeld, kan deze frequentie op de uiteinden van 
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de lijnen lager zijn. Tijdens de overige uren van de dag zouden frequenties van 
5 è 10 minuten denkbaar zijn. 

Alle genoemde cijfers zijn globaal en moeten worden gepreciseerd. Toch 
bieden zij reeds de uitgangspunten voor studies over wagentype, aantallen 
wagens, lengte van de treineenheden, perronlengte, enz. Hierover zal in de 
volgende nota's worden gerapporteerd. 
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