Maatregelen Zuidas Bereikbaar
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Aanleiding
Eind 2018 wordt door de gemeente Amsterdam (in samenwerking met werkgevers in Zuidas, de
Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een MaaS-dienst
aanbesteed voor Zuidas (opschaalbaar naar andere gebieden en doelgroepen). De beoogde start
van de MaaS-dienst (eind 2019) valt samen met de voorziene start van de serieuze hinder als
gevolg van de werkzaamheden in het kader van het project Zuidasdok.
In het kader van Zuidasdok wordt de A10 tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel
verbreed, en in het centrumgebied van Zuidas ondertunneld. Daarnaast wordt Station Zuid
grondig verbouwd en vergroot, om ruimte te bieden aan de groeiende reizigersstromen. Op het
stedelijk wegennet vinden ook werkzaamheden plaats, om nieuwe aansluitingen te realiseren en
het nieuwe Station Zuid goed in te passen. Voor de weg is het noodzakelijk om het aantal
autoritten met circa 10% terug te dringen. Het spoor (zowel trein als metro, nooit tegelijk) kent
bepaalde korte perioden (weekenden en nachten) zonder trein- en metroverkeer en langere
perioden met minder capaciteit voor beiden. Het is bedoeling dat we werkzaamheden aan zowel
weg als spoor in 2028 zijn afgerond.
Om de bereikbaarheid van Zuidas en de omliggende gebieden op peil te houden gedurende de
werkzaamheden (en daarna), worden flankerende maatregelen getroffen onder de noemer Zuidas
Bereikbaar. Dit is een programma van de projectorganisaties Zuidas en Zuidasdok, waar ook
stakeholders uit het gebied zelf (ondernemersvereniging ORAM, stichting Hello Zuidas, de Green
Business Club Zuidas en de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas) aan meewerken. Door de
flankerende maatregelen gecoördineerd en samen met het bedrijfsleven vorm te geven, wordt
beoogd het gebied bereikbaar te houden.
Maatregelen Zuidas Bereikbaar
Aangezien de hinder in en om Zuidas niet beperkt is tot alleen de weg (het Station wordt immers
ook verbouwd en kent gedurende perioden minder treincapaciteit), is het van groot belang om
flexibele reisopties en een goede informatievoorziening te bieden aan reizigers. Het project MaaS
Zuidas is één van de maatregelen om Zuidas bereikbaar te houden, bedoeld om reizigers veel
meer mogelijkheden te geven om flexibel te reizen en om andere vervoersmiddelen dan de auto te
stimuleren en daarmee het autogebruik terug te dringen. Daarnaast worden andere maatregelen
getroffen. Deze zijn op het moment in de ontwikkelingsfase, in afwachting van de definitieve
hinderplanning van het project Zuidasdok, die eind 2018 wordt vastgesteld.
Naast MaaS wordt ingezet op de volgende pijlers om reizigers goed geïnformeerd andere keuzes
te laten maken en van, naar en door Zuidas te laten reizen:
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Er wordt fors ingezet op fietsstimulering. In de tweede helft van 2018 wordt een
fietsstimuleringscampagne aanbesteed, die tot doel heeft het aandeel fiets in de modal
shift een impuls te geven.
Er wordt continu geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur voor langzaam
verkeer (fiets en voetgangers), dit geldt voor zowel verkeers- als stallingsruimte in de
vorm van meer en betere fietsparkeervoorzieningen rondom de stations en bij bedrijven.
Gedurende de tweede helft van 2018 wordt een actieprogramma P+R (en P+B)
uitgewerkt, om voor de belangrijkste herkomstgebieden via de snelweg (A4, A9, A8,
A1/A6 en A2) P+R-voorzieningen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan maatregelen om het mijden van de spits verder te stimuleren. Dit
geldt voor zowel de weg als het OV.
Er wordt continu samengewerkt met werkgevers om maatregelen te treffen en
implementeren die bijdragen aan een gunstiger modal split.
Er wordt fors geïnvesteerd in de communicatie en informatievoorziening richting
werkgevers, bewoners en reizigers, zodat zij goed geïnformeerd op weg kunnen gaan.

Planning
Gedurende de tweede helft van 2018 wordt de zogenaamde ‘herijkingsfase’ van het project
Zuidasdok afgerond, waarna de hinderplanning zijn definitieve vorm krijgt. Op dat moment zullen
de maatregelen vanuit Zuidas Bereikbaar meer definitieve vorm krijgen. Voor wat betreft de
feitelijk te realiseren voorzieningen (P+R-terreinen (inclusief natransport), fietsparkeergarages en
specifieke deelvoorzieningen bij bedrijven) geldt een aansluitingsplicht voor de winnende MaaSdienstverlener. Voor de andere voorzieningen (informatie, samenwerking en stimulering) geldt
een samenwerkingsplicht, voor zover dat binnen het redelijke en mogelijke past. Voordat de
Prijsvraag MaaS Zuidas eind 2018 definitief wordt uitgevraagd, zal (voor zover bekend) meer
informatie worden gedeeld over de hinderplanning en maatregelen.

