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De Amsterdamse Zuidas is volop in ontwikkeling. Met
Zuidas groeit ook het verkeer en daarmee de belasting
op de bestaande wegen, fietspaden en het OV netwerk.
Goede bereikbaarheid is de grote kracht van Zuidas; binnen
7 minuten met de trein vanaf Schiphol, direct bereikbaar
vanaf de snelweg, vanuit de binnenstad makkelijk met
metro, tram of fiets en straks ook met de Noord / Zuidlijn.
Om de stedenbouwkundige ambities waar te maken én
de goede bereikbaarheid van Zuidas ook in de toekomst
als kracht te behouden, moeten we nu een aantal
maatregelen nemen.
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Visie Zuidas
In de Visie Zuidas zoals die is vastgesteld
door de gemeenteraad in 2009, is op de
toename van de mobiliteit in en naar Zuidas
geanticipeerd. In deze visie wordt ingezet
op een stedelijk centrum waarin openbaar
vervoer, fiets en voetgangers voorrang
krijgen.

Alleen dan kan de groei van het autoverkeer
beheersbaar blijven. Een betere aansluiting
van Zuidas op het regionale openbaar
vervoersnetwerk, een groter en verbeterd station
Amsterdam Zuid en een uitgebreid netwerk van
fietspaden met voldoende fietsparkeerplekken
zijn noodzakelijk. Uiteraard is er wel degelijk
een toename van het autoverkeer. Om de
doorstroming van het autoverkeer in goede banen
te leiden, is een verbetering van de aansluitingen
van de flanken van Zuidas en aanpassing van de
drukste kruispunten nodig.

Deelgebiedgrenzen
Projecten in studie
Projecten in voorbereiding
Gerealiseerd sinds 1998

N

0 100

250

500m

Verkeersstudie Zuidas Flanken 2011
Het is belangrijk om een goede balans te vinden
tussen de noodzakelijke autobereikbaarheid en
de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Daarom
is in de verkeersstudie Zuidas Flanken 2011 een
analyse gemaakt van de verwachte ontwikkelingen
en knelpunten in het autoverkeer, langzaam
verkeer en openbaar vervoer. De studie geeft
een eindsituatie van de Zuidas Flanken weer, die
zich volgens de huidige planning rond 2030 voor
zal doen. De verkeersstudie Zuidas Flanken 2011
heeft uitsluitend betrekking op de ontwikkelingen
die plaatsvinden in de flanken. Het Zuidas
Dokprogramma is niet meegenomen, omdat het
nog in studie is.
Op basis van de verkeersstudie is het Actieplan
Weginfrastructuur Zuidas Flanken opgesteld. Het
Actieplan biedt oplossingen voor de knelpunten
in de verwerking van autoverkeer op de straten in
Zuidas. In deze brochure informeren we u over de
oplossingen die worden uitgevoerd voor eventuele knelpunten in het autoverkeer, het openbaar
vervoer en het langzaam verkeer in Zuidas.
Zo zorgen we dat de goede bereikbaarheid de
grote kracht van Zuidas blijft.
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Openbaar vervoer
Het aandeel van het openbaar vervoer
gaat de komende tien jaar groeien van
52% tot bijna 60% van het totale verkeer
van en naar Zuidas. Dit komt met name
door de opening van de Hanzelijn in 2012
en de Noord/Zuidlijn in 2017 en het
parkeerbeleid. Station Amsterdam Zuid
wordt een steeds belangrijker knooppunt
en heeft in 2020 evenveel reizigers als
Den Haag Centraal nu.

Trein
Op dit moment is verbetering en uitbreiding
van station Amsterdam Zuid in uitvoering,
zoals vergroting van de transfercapaciteit, het
verfraaien van de stationsentrees, het toevoegen
van commerciële- en servicevoorzieningen, het
uitbreiden van het aantal fietsenstallingen en het
verbeteren van de reisinformatie op het station.
De as Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
(SAAL) en twee routes van het Programma
Hoogfrequent Spoor lopen door Zuidas. Om het
toenemende treinverkeer op te vangen, wordt in
ieder geval het gebied van Zuidas in deze SAAL
corridor viersporig gemaakt door ProRail.

Bus

Tram
Er komt een betere aansluiting op het tramnet.
Uitbreiding van het tramnet met de OV knoop
Zuid kan door bijvoorbeeld vrije trambanen aan te
leggen tussen de VU, station Amsterdam Zuid en
de RAI. Hoewel dit nog toekomstmuziek is, is hier
in de planvorming al wel rekening mee gehouden.
Met de opening van de Noord/Zuidlijn en een
mogelijke verlenging naar Amstelveen, zal het
tramnet gedeeltelijk worden aangepast. Zo is
voorgesteld om tramlijn 3 te knippen in 2 lijnen en
om een tramlijn aan te leggen tussen Sloterdijk en
Amstel via station Amsterdam Zuid. Deze vervangt
sneltram 51, die verdwijnt als de Noord/Zuidlijn
naar Amstelveen doorgetrokken wordt. Vanaf
2011 worden lijn 16 en 24 doorgetrokken naar een
tijdelijk eindpunt bij het kruispunt De Boelelaan/
Buitenveldertselaan.

Metro
Zuidas is straks nog beter bereikbaar met de
komst van de Noord /Zuidlijn. Dan heeft Zuidas
een directe metroverbinding met onder meer
De Pijp en het Rokin. De rit van station Amsterdam
Zuid naar het Buikslotermeerplein, het noordelijke
eindpunt, duurt slechts 16 minuten. Daarnaast
is er een ambitie om de Noord/Zuidlijn door te
trekken tot Amstelveen Westwijk.

De aanleg van vrije busbanen is nodig voor een
goede doorstroming van bussen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld op het westelijke deel van de
De Boelelaan. Op de belangrijkste straten van
Zuidas komen halteplaatsen voor bushaltes.

Bij al deze
maatregelen is de
verkeersveiligheid
een belangrijk
aandachtspunt.
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Autoverkeer
Het Zuidas gerelateerde autoverkeer zal
na de totale ontwikkeling van de Zuidas
Flanken met circa 40% toenemen. Dan
ontstaan zeven knelpunten op verschillende
kruispunten. Daarnaast vraagt de De Boelelaan oost ook nu al om aandacht voor een
betere doorstroming. Door al deze aanpassingen op korte termijn uit te voeren, kan
het autoverkeer goed worden afgewikkeld.

Het Actieplan weginfrastructuur
Zuidas Flanken biedt de volgende
oplossingen:
Kruising Amstelveenseweg op/afrit A10 Noordzijde
Het toevoegen van een extra linksafvak vanaf de
A10 naar de Amstelveenseweg.
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Kruising De Boelelaan Van der Boechorststraat
Als gevolg van de ontwikkeling van het Kenniskwartier wordt dit kruispunt geheel gereconstrueerd,
waardoor de verkeerscapaciteit toeneemt.
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Kruising Europaboulevard (S109) op/afrit A10 Noordzijde
Met het toevoegen van een extra (derde) linksafvak
van de afrit naar de Europboelevard zuidzijde kan
het kruispunt meer verkeer verwerken.
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Kruising Europaboulevard (S109) op/afrit A10 Zuidzijde
Door meer ruimte te maken in het opstelvak vanaf
de zuidzijde van de Europaboulevard rechtsaf naar
de A10 en vanaf de A10 rechtsaf naar de Europaboulevard, kan de kruising meer auto’s verwerken.
Deze oplossing hangt sterk samen met de aanpak
van de De Boelelaan oostzijde en specifiek met het
kruispunt van De Boelelaan en de Europaboulevard.
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Kruising Amstelveenseweg op/afrit A10 Zuidzijde
Door op de Amstelveenseweg vanuit het zuiden
twee rechtsafvakken en twee rechtdoorvakken
te maken en op de afrit van de A10 de rechtsafvakken te verlengen en de belijning aan te passen,
kan het verkeer op dit kruispunt beter doorstromen.

Kruising Beethovenstraat - Stadionweg
Op dit kruispunt is het aandeel Zuidas
gerelateerd verkeer beperkt. Op dit moment werkt
de gemeentelijke werkgroep Blackspots aan een
pakket van maatregelen die de verkeersveiligheid
en de doorstroming van het kruispunt verbeteren.

Kruising Amstelveenseweg - De Boelelaan
Met één extra opstelvak van de
Amstelveenseweg linksaf naar de De Boelelaan
(van twee naar drie opstelvakken) en één extra
opstelvak (van twee naar drie opstelvakken)
rechtdoor op de Amstelveenseweg zuidzijde, kan
het kruispunt meer auto’s verwerken.

De Boelelaan - oostzijde
Het oostelijk deel van de De Boelelaan
heeft deels een 2x2 profiel en deels een profiel
dat het midden houdt tussen een 2x1 en een 2x2
profiel. Dit wegdeel wordt opnieuw ingericht,
waarbij het uitgangspunt is dat er een volwaardig
2x2 profiel wordt gemaakt.

2

3

27

21

27

1
20
2

3

4

BOELEL
AAN OOST

21
22

5

Langzaam verkeer
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Het langzaam verkeer van fietsers en
voetgangers krijgt op Zuidas prioriteit. Het
aantal voetgangers en fietsers neemt met
de ontwikkeling van Zuidas en de groei van
station Amsterdam Zuid enorm toe, vooral
rond het station Amsterdam Zuid, het
Kenniskwartier en de metrostations.

de omvang van de huidige fietsenstalling aan de
zuidzijde van het station verdubbeld. Een groot
aantal fietsparkeerplekken verdwijnt door de
mogelijke komst van het Zuidas Dokprogramma
en een eventuele toekomstige verlaging van de
Strawinskylaan. Anticiperend daarop onderzoeken
we de mogelijkheid van een grote fietsenstalling
onder het Mahlerplein.

Fiets

Voetgangers

Om het fietsverkeer in en naar Zuidas goed te
laten rijden, blijft de inpassing van de fietsroutes
in de verschillende deelprojecten een belangrijk
aandachtspunt. Verkeersveiligheid, prettige
fietspaden en handige routes staan voorop.
Met name de noordelijke verbinding tussen
Amstelveenseweg via Fred. Roeskestraat,
Strawinskylaan, door Beatrixpark en de RAI vraagt
om bijzondere aandacht. Mogelijke verbeteringen
aan deze noordelijke verbinding worden in
samenspraak met de Fietserbond bestudeerd.
Ook het aantal fietsstallingen en fietsparkeerplekken wordt uitgebreid. Op korte termijn wordt

Voor voetgangers wordt gewerkt aan de
oversteekbaarheid van het hoofdnet Auto. Het
gaat hierbij vooral om de De Boelelaan ter
hoogte van Kenniskwartier en de op- en afritten
van de A10 en op termijn de oversteek van de
Parnassusweg/ Buitenveldertselaan in relatie tot
de Amstelveenlijn.

Actieplan
In het actieplan Zuidas Weginfrastructuur Flanken staan een
kostenraming en planning voor de maatregelen voor de
kruispunten. Het actieplan wordt voor de zomer 2011 ter
vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
Na goedkeuring dient dit plan als basis voor de aanpak
van de weginfrastructuur Zuidas Flanken. Uiteraard kan
op basis van macro economische verwachtingen, sociaaleconomische ontwikkelingen, investeringen in openbaar
vervoer en rijksinfrastructuur en ook de ontwikkeling van het
Dok bijsturing nodig zijn. Op basis van de huidige situatie,
zijn de genoemde maatregelen een solide basis voor een
goede bereikbaarheid van Zuidas, met de auto, op de fiets
of met het openbaar vervoer.
Deze brochure is gebaseerd op de verkeersstudie Zuidas Flanken 2011, het Actieplan Weginfrastructuur
Zuidas Flanken 2011 en de Visie Zuidas 2009. U kunt deze stukken vinden op de www.zuidas.nl
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