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O
p22 juli is het
daneindelijk
zover: deNoord/
Zuidlijn gaat
rijden.Onze ver-
wachtingenwor-

den zorgvuldig getemperd.De
eerste tijdmoetenwe rekening
houdenmet storingenen vertra-
gingen. Tegelijkertijd gaat ookde
rest vanhetAmsterdamseopen-
baar vervoer opde schop.Opdit
historischemoment is het aardig
terug te kijkennaarde geschiede-
nis vandeplanvorming vanhet
Amsterdamsemetronet.

Het eerste serieuzeplanwerd
vastgesteld in 1968.Het bijgaan-
dekaartje, dat destijdshuis aan
huiswerd verspreid, laat hetme-
tronet zien zoals het gemeente-
bestuurdat toen voor ogen stond.
Erwerden vier lijnengepland.De
Oostlijn, vanhetCentraal Station
naardeBijlmer, zouals eerste
wordenaangelegd.Hethele plan
zou rondhet jaar 2000 zijn afge-
rond, verwachtte de gemeente.

Deze geschiedenis leert ons
tweebelangrijke lessen. Aller-
eerst: de tijdsplanningwas veel te
optimistisch.De aanleg gingdan
ookniet zonder of slagof stoot.
DebouwvandeOostlijn leidde
tot demetrorellen indeNieuw-
marktbuurt; de inrichting van
metrostationNieuwmarkt is nog
steeds eenmonument voordeze
opstand.Mededoordie politieke
controverseheeft het allemaal
veel langer geduurddan inder-
tijd gedacht.De tweede les: het
olifantengeheugen vanhet plan-
vormingsproces.Het kaartje is in-
middels vijftig jaar oud.Ondanks
degrotepolitieke turbulentie zijn
veel trajectennagenoeg volgens
het planuit 1968gerealiseerd.
Vandegeplande vier lijnenont-
breekt alleennog ieder spoor van
de lijn over debinnenring.

Dat valt des temeer opomdat
deNieuwmarktrellen voorde
gemeente een traumatische er-
varing zijn geweest.Diehebben
geleid tot een volledige omkering
vande visie vanhet stadsbestuur.
Grotedoorbrakenwaren voort-
aan taboe. ‘Defijnmazigheid
vanhet stedelijkweefsel’ wasde
nieuwe sloganwaarmeede stad
werdbezien.Hetmetrotrauma
zat zodiepdat in 1990denieu-
weAmstelveenlijn geenmetro,
maar sneltrammoestworden
genoemd.Op stations vande
oudeOostlijnwerdendebordjes
‘metro’ vervangendoor ‘metro/
sneltram’, ombij Amsterdam-

Noord/Zuidlijn is bijna klaar,
maar blijft eenhalfbakkenproduct
Amsterdamheeft €2,5mrd gestoken in een lijn van niets naar nergens

mers iedere gedachtedekop in
tedrukkendat deAmstelveenlijn
een tweedemetrowas.Omsnel-
tram temogen zijn,moestende
treinstellen30 cmsmaller zijn.

Vanuit hetzelfde ideewerd
ookdeRinglijn, die in 1997werd
geopend, als sneltramontwor-
pen. Technischgezienwasdaar
geenenkele reden voor,maarhet
metrotraumamaaktedit politiek
noodzakelijk.De smalle snel-
tramskondendegrote vervoers-
vraagopdeze lijn echter niet aan,
zodat later deperrons vande
stations langsdewestelijke ring-
dijkwerdenafgezaagd, enalsnog
debrederemetrostellenkonden
worden ingezet.

Is het dezehistorie?Of ligt het
aanhetAmsterdamsegeldgebrek
tijdens grotefinanciële crises?
Watde redenook is, het besluit
omdeNoord/Zuidlijnniet door
te trekkennaarBuitenveldert,
Amstelveen enSchiphol—zoals
gepland in1968—isonbegrij-
pelijk. Juist daar ligt de grote ver-
voerswaarde.DeNoord/Zuidlijn
is ontworpen voor langere afstan-
den: stations liggendieponder
de grondendeafstand tussen
haltes is groot. In- enuitstappen
kost tijd,maarhet reizen zelf gaat

doorhet geringe aantal haltes
juist erg snel.Daar past niet in
dat opStationZuidmoetworden
overgestapt op sneltram51.Reizi-
gershebbeneenenormeweerzin
tegenoverstappen. Als eenover-
stapnodig is, zoeken velen een
alternatief.Het gebruik vande
Noord/Zuidlijnwordthierdoor
ernstig beperkt, nog afgezien van
debelasting vandeperroncapaci-
teit ophet tochal drukkeStation
Zuid.

Zoals het nugaat heeft Am-
sterdam€2,5mrdgestoken in
een lijn vanniets naarnergens:
een rechtgetrokken tracé van
tram24,met extra stationsbij
deRAI en inAmsterdamNoord.
Dat rechtvaardigt geenmiljarde-
ninvestering. Trekdusmaar een
paarhonderdmiljoen extra uit
omdeNoord/Zuidlijn alsmetro
door te laten rijdennaarhet ech-
te zuiden. Eenmooi punt voorde
collegeonderhandelingen.
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