Mobiliteit
Belangrijke thema's 2014-2018
1. Het project ZuidasDok en de knooppunt (Amstel en Nieuwe meer): verbetering van de
bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel over de weg als
met het openbaar vervoer. 1) Verbreden en ondergronds maken snelweg A10 2) vergroten
station Zuid 3) maaiveldinrichting openbaar vervoerterminal.
2. OV SAAL: een betere spoorverbinding van de regio Amsterdam: treinverkeer tussen Schiphol,
Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) onderdeel daarvan zijn ook de maatregelen die
eerder tot het project Zuidas Amsterdam behoorden. Een voorbeeld is de spoorverdubbeling
tussen station Amsterdam-Zuid en de Utrechtboog.
3. Hoogwaardige tramverbinding voor Amstelveen: Op 12 maart 2013 heeft de Regioraad van de
Stadsregio Amsterdam, na instemming van de colleges van de gemeenten Amsterdam en
Amstelveen en het bestuur van stadsdeel Zuid, het nieuwe tracé van de Amstelveenlijn
vastgesteld.
4. OV investeringsagenda: De Stadsregio Amsterdam heeft een investeringsagenda opgesteld voor
het openbaar vervoer. Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2023. Doel is om het OV
sneller, beter en goedkoper te maken.
5. Noord/Zuidlijn metroverbinding van het Buikslotermeerplein (Noord) naar het station Zuid (Zuid).
Eerste rit met passagiers verwacht in 2017. Zal tot aanpassingen leiden van het openbaar
vervoersnetwerk in geheel Amsterdam.
6. Fietsen in de stad: door het toenemende gebruik van de fiets (toename ongeveer 10% per jaar) is
er een groeiende behoefte aan oplossingen m.b.t. o.a. fietsparkeren. Ook zal er geïnvesteerd
worden in vrijliggende fietspaden.
7. Uitvoering geven aan het Stedelijk parkeerplan Amsterdam waaronder 5000 P&R parkeerplekken
extra en de bouw van parkeergarages, waaronder de Boerenweteringgarage.
8. Rode Loper: herinrichting tracé boven de Noord/Zuidlijn dat zich met name richt op een prettig
verblijfklimaat voor het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers).
Links naar belangrijke achtergrondinformatie
1. Masterplan Zuidasdok
2. OV SAAL rapporten
3. Stadsregio OV
4. Amstelveenlijn
5. Mobiliteit in en rond Amsterdam
6. Noord/Zuidlijn
7. Het mobiliteitsprogramma van Amsterdam
8. Mobiliteitsstukken
9. Parkeerplan Amsterdam

