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Agglomeratie effecten leiden tot welvaart

• Ruimtelijke concentratie van bedrijven, 

kennisinstellingen, onderwijs

• Gebruik makend van dezelfde (internationale) 

arbeidsmarkt

• Versterkt dynamiek, innovatie

• Wat leidt tot hogere toegevoegde waarde

• En welvaart



Nieuwe geografie van banen
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The world is spiky

Source: PBL (2016) 



Metropolitane arbeidmarkt en metropolitane sociale inclusie

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

• Arbeidsplaatsen

• Mensen

• Maatschappelijke voorzieningen

• Culturele voorzieningen

• Evenementen

• ….



Amsterdam heel laat met metropolitaan denken

Hamburg: vanaf 1920 ‘Groot Hamburg’

Amsterdam sterke orientatie op stad zelf

• Jaren 90 ROA

• Nu VRA en MRA

Polycentrische metropool als visie

Metropolitaan OV sterk versnipperd

• R-Net

• Metro voor stad

• Sprinters

• IC



Duitse steden: S-Bahn vanaf Jaren ‘60



Duitse steden:
Unterpflasterbahn



AUP 
Van Eesteren, 1935
Rekening houden met “tram over eigen baan” 



Stockholm
Metroplan 1965

Amsterdam studeert op metro
vanaf 1955

Amsterdam baseert plan Stadsspoor op de 

metro van Stockholm.

Metro Stockholm verbindt de ‘new towns’ met 

het stadscentrum 



Plan Stadsspoor 1968

Stadsspoor (metro) vervangt de tram.

Ministerie stelt in 1967 subsidie in het vooruitzicht

Amsterdam maakt heel snel het plan Stadsspoor af

Noord/Zuidlijn als kernlijn. Maar grote complexiteit 

kruising Noord/Zuidlijn met Centraal Station.

Gekozen voor Oostlijn  als eerste lijn  i.v.m. ontwikkeling 

Bijlmermeer. Kortste tunnel.

Verschil met Stockholm: metro blijft binnen de 

kernagglomeratie en ontsluit de nieuwe steden niet.



Stadsspoorplan 1986: twee lijnen naar Amstelveen.

Westelijk tracé volgt deels de voormalige 

Haarlemmermeerspoorlijn

Oostelijk tracé de latere Amstelveenlijn

Amstelveenlijnen tot Schiphol

Ontsluiten werkgebied Schiphol-Oost (Fokker, KLM 

onderhoud)

Metro Amstelveen - Schiphol



• Naast Schiphollijn ook lijn uit het Gooi naar Weteringcircuit, 

later door te trekken naar CS. 

• Dan stations Weteringschans, Munt, Dam, CS voor 

stadstreinen en regionale treinen in centrum

• Spoorlijn uit Utrecht koppelen aan metro Oostlijn voor 

Randstadtreinen

• Amsterdam ziet niets in gecombineerd gebruik maar wil 

geen ruzie met NS

• Oostlijn gedimensioneerd op Randstadtreinen (sprinters)

NS: Schipholspoorlijn integreren in stadsspoor
Spoor naar ’75 (januari 1969)



Aansluiting station 
Rijksmuseum aan 
Stadsspoor
Plattegronden metronet 
1964
Ten behoeve van Nota 
Stadsspoor

Station Stadsspoor
Weteringplantsoen



Gebundelde deconcentratie, groeikernen
ov als maatwerk, niet als (metropolitaan) netwerk

Spoorlijnen: 

Schiphollijn, Flevolijn, 

Hemtunnel.





Station wordt Multimodale Knoop Hoofddorp (MKH)
Levendig stationsplein als kern van het Stationsgebied

Met komst metro neemt aantal reizigers toe van 20.000 naar 

40-45.000 per dag voor trein + metro.

Werkhypothese MKH:

- Metro-perron toevoegen op dezelfde hoogte als treinperrons;

- Nieuw busperron op dezelfde hoogte voor alle bussen;

- Nieuwe centrale reizigerstunnel. 

Stationsplein als levendig ontmoetingspunt.



Groei naar volwassen stad
Stationsgebied onderdeel Schaalsprong Wonen





Hoogstedelijk gemengd gebied

Voortbouwen op Hyde Park in noordelijk deel 
(vooral wonen)

Ontmoetings- en verblijfsfuncties rond station: 
hotel, congres- en vergadercentra, horeca, hoger 
onderwijs, ……. En wonen.

Interactieve stad | Stationskwartier
Bronpunt van ontmoeten, interactie, grootstedelijk, groene entree station



Interactieve stad | Stationskwartier
Bronpunt van ontmoeten, interactie, grootstedelijk, groene entree station

Stationsplein als levendig

Ontmoetingspunt voor mensen, 

bedrijven, organisaties.

Integratie! 
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