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INLEIDING 

De Noord/Zuidlijn: het ov in Amsterdam op de schop 

Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn op 22 juli 2018 is het openbaar vervoer in 

Amsterdam op de schop gegaan. In het lijnennet van vóór de Noord/Zuidlijn lag de focus van 

de tram- en buslijnen in de stad op het bereiken van het centraal station, het zogenaamde 

spinnenwebmodel. In het huidige vervoernetwerk is dit spinnenwebmodel verwisseld voor 

het visgraatmodel. Hierbij ligt de focus op tram- en buslijnen die aansluiten op de 

Noord/Zuidlijn.    

Voor de inwoners van Amsterdam Noord betekent dit bijvoorbeeld dat er geen GVB-bussen 

meer door de IJtunnel rechtstreeks naar het centraal station rijden. In plaats daarvan moeten 

de Noorderlingen met de bus naar metrostation Noorderpark rijden om vervolgens over te 

stappen op de Noord/Zuidlijn richting centraal station.  

In Slotermeer is lijn 14 richting het Flevopark verdwenen. Wie tegenwoordig vanuit Nieuw-

West naar Oost wil reizen, moet overstappen van lijn 7 op lijn 14, of als de route het toelaat, 

opstappen op lijn 19 van station Sloterdijk naar Diemen.  

Kortom: de komst van de Noord/Zuidlijn heeft veel gevolgen voor de Amsterdammers die 

gebruikmaken van het openbaar vervoer en van het openbaar vervoer afhankelijk zijn.  

De bereikbaarheid van onze stad valt of staat bij goed openbaar vervoer. Hoewel veel 

partijen hebben gesteld dat de komst van de Noord/Zuidlijn een verbetering voor het 

lijnennet in Amsterdam betekent, is het uiteindelijk aan de reiziger die dagelijks 

gebruikmaakt van het ov, om hier een oordeel over te vellen. Vandaar dat de SP een 

reizigersonderzoek is gestart naar ervaringen met het nieuwe lijnennet en de nieuwe 

dienstregeling.  

Bezuinigingen vanuit Den Haag 

Naast de komst van de Noord/Zuidlijn hebben de bezuinigingen vanuit politiek Den Haag 

ook hun weerslag op het openbaar vervoer in Amsterdam. In 2012 heeft het kabinet Rutte II 

het mes in het openbaar vervoer gezet. Kregen het GVB en de Vervoerregio in 2012 nog 

102 miljoen subsidie voor het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving, in 2024 moet 

deze subsidie zijn afgebouwd naar 36 miljoen per jaar. Er zijn echter ook lezingen die stellen 

dat het de bedoeling is dat de subsidie in 2024 nog verder is afgebouwd naar slechts 11 

miljoen per jaar1  Een gevolg van deze bezuinigingsdrift  is het verdwijnen van haltes. Door 

haltes te schrappen probeert het GVB het openbaar vervoer zo ‘efficiënt’ mogelijk te 

organiseren. Sinds 2014 zijn er 53 haltes verdwenen in Amsterdam. En de komende jaren 

staan er nog 21 haltes op de nominatie om te verdwijnen.2   

Met de opmerking dat het GVB met minder geld steeds meer ov-gebruikers moet bedienen, 

richt dit reizigersonderzoek zich op de gevolgen die de komst van de Noord/Zuidlijn heeft 

voor de ov-gebruikers in Amsterdam. 3 

                                                           
1
 Vergelijk: https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/  met 

https://www.ovpro.nl/tram/2013/12/11/gvb-moet-300-miljoen-euro-besparen-in-nieuwe-concessie/  en 
https://www.parool.nl/amsterdam/geen-ov-meer-dan-rijden-we-toch-zelf-met-de-buurtbus~a4623313/  
2https://www.parool.nl/amsterdam/gvb-snijdt-fors-in-tram-en-bushaltes~a4607044/ 
3
 https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/  

https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/
https://www.ovpro.nl/tram/2013/12/11/gvb-moet-300-miljoen-euro-besparen-in-nieuwe-concessie/
https://www.parool.nl/amsterdam/geen-ov-meer-dan-rijden-we-toch-zelf-met-de-buurtbus~a4623313/
https://www.parool.nl/amsterdam/gvb-snijdt-fors-in-tram-en-bushaltes~a4607044/
https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/
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Reizigersonderzoek 

WERKWIJZE 

De SP heeft een lijst met vragen opgesteld. Hierbij is deelnemers aan het onderzoek 

gevraagd naar: 

- Hun reisgedrag; 

- Een mening over het nieuwe lijnennet en de nieuwe dienstregeling; 

- Wat er zo goed/slecht aan de nieuwe OV-opzet is 

- Gevolgen van de nieuwe OV-opzet voor de respondenten; 

- Hun aanbevelingen voor het Amsterdamse OV 

DEELNEMERS 

In totaal zijn er 243 antwoordformulieren ingevuld via amsterdam.sp.nl/ov.  

Niet alle vragen zijn door alle 207 respondenten beantwoord. Soms omdat een vraag niet 

verplicht was, soms omdat het antwoord niet overeenkwam met de gestelde vraag.  

Dit laatste kan komen doordat men een vraag niet wilde beantwoorden of omdat een vraag 

verkeerd is geïnterpreteerd.  
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SPREIDING DEELNEMERS OVER DE STAD 

 

Geografische spreiding respondenten 

De deelnemers aan het onderzoek wonen verspreid over de stad. De meeste deelnemers 

komen uit Noord. Ook in West, in het bijzonder in de wijk Bos en Lommer, hebben veel 

mensen meegedaan aan het onderzoek. Verder is het opvallend dat in Oost nauwelijks 

mensen aan het onderzoek hebben deelgenomen.  
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HOE VAAK MAAKT U GEBRUIK VAN HET AMSTERDAMSE OV? 

 

Meer dan driekwart van de deelnemers aan het onderzoek maakt intensief gebruik van het 
openbaar vervoer: 28% op dagelijkse basis, 30% geeft aan minimaal 3x per week met het 
OV te reizen. Voor 19% is dat maximaal 3x per week. Minder dan een kwart van de 
deelnemers maakt 1x per week of minder gebruik van het OV. 

WAT VINDT U VAN HET NIEUWE LIJNENNET EN DE NIEUWE DIENSTREGELING? 

  

De deelnemers zijn vernietigend over het nieuwe lijnennet en de nieuwe dienstregeling. 

Meer dan driekwart van de respondenten geeft aan de nieuwe OV-opzet een verslechtering 

te vinden, tegenover 15% die zeggen dat ze het een verbetering vinden. 7% is neutraal in 

zijn/haar oordeel. 

 

 

 

 

6% 9% 
7% 

10% 

68% 

Een flinke verbetering

Een kleine verbetering

Geen verbetering, geen
verslechtering

Een kleine verslechtering

Een flinke verslechtering

6% 9% 
7% 

10% 

68% 

Een flinke verbetering

Een kleine verbetering

Geen verbetering, geen
verslechtering

Een kleine verslechtering

Een flinke verslechtering



7 
 

OORDEEL OP BASIS VAN LOCATIE 

Op basis van opgegeven postcodes, zijn deelnemers van het onderzoek in kaart gebracht, 

op basis van hun mening over het nieuwe lijnennet en de nieuwe dienstregeling. 

Onderstaande twee kaartjes zijn het resultaat. Respondenten die positief oordelen over de 

nieuwe OV-opzet zijn groen gemarkeerd. Deelnemers die negatief oordelen over de 

verandering zijn rood gemarkeerd.  

 
Positieve en negatieve reacties in kaart 

Bovenstaand kaartje laat zien dat een aanzienlijk aantal positieve respondenten te vinden is 

in de omgeving van het traject van de Noord-Zuidlijn. Een opvallende concentratie bevindt 

zich rond het Buikslotermeerplein en de Werengouw in Noord. 

Opvallend is dat deelnemers uit Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf bijna allemaal 

negatief zijn over het vernieuwde OV. Ook mensen in Landelijk Noord zijn niet te spreken 

over de wijzigingen. Eenzelfde negatief oordeel is te zien in Geuzenveld-Slotermeer. 

Bewoners van Bos en Lommer in West en de Waterlandpleinbuurt in Noord zijn ook 

overwegend negatief, al zijn daar ook mensen die aangeven dat ze het nieuwe OV een 

verbetering vinden. Verder zijn de negatieve reacties in Zuid, parallel aan de 

Amstelveenseweg en in De Pijp, de moeite waar om te vermelden. 
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WAT VINDT U VAN HET NIEUWE LIJNENNET EN DE NIEUWE DIENSTREGELING? 

  

De deelnemers van het onderzoek zijn vernietigend over het nieuwe lijnennet en de nieuwe 

dienstregeling. Meer dan driekwart, 78%, van de respondenten geeft aan de nieuwe OV-

opzet een verslechtering te vinden, tegenover 15% die zeggen dat ze het een verbetering 

vinden. 7% is neutraal in zijn/haar oordeel. 

 

Positieve reacties uitgesplitst naar categorie  

 

Van de 15%  die positief oordeelt over de nieuwe dienstregeling en het lijnennet, geeft 43% 

aan dat kortere reistijd en minder overstappen de reden zijn voor hun positieve oordeel. 

Wachttijden en de beschikbare haltes en lijnen worden beide in 13% van de gevallen 

genoemd als positief. 
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Verbeteringen, de verhalen 

“Ik liep altijd naar de Buiksloterwegpont, stak dan over en dan door het station naar 

de tram. Nu ga ik naar halte Noorderpark en als ik het goed time, sta ik binnen 10 

minuten al op de Vijzelsgracht. Vanuit daar kan ik per tram bijna alle kanten uit!” 

[bewoner van de Van der Pekbuurt]  

“Noord is nu makkelijker te bereiken. Voor mijn OV ervaring maakt dat uit, omdat ik 

in Zuidoost woont en meestal gebruik maak van de metro of bus en de 

dienstregeling hiervan is niet gewijzigd.”  [bewoner uit Reigersbos]  

“Ik ben in de meeste gevallen sneller op mijn plaats van bestemming omdat ik in 

Noord woon en gewoon veel sneller op CS ben. Echter vind ik het vervelend dat ik 

nu dus altijd een extra keer moet overstappen. Als ik naar de school van mijn 

dochter moet, moet ik zelfs 2 keer extra overstappen, maar ben wel 15 minuten 

eerder daar.” [bewoner uit de Banne]  

“Ik ben minder tijd kwijt”  [bewoner uit Geuzenveld]  

 

Negatieve reacties uitgesplitst naar categorie 

 

Het merendeel van de negatieve reacties, 25%, is gebaseerd op de reistijd. In het verlengde 

van de langere reistijd wijzen mensen ‘het overstappen’ (18%) en de wachttijden (13%) aan 

als redenen van verslechtering.  
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Verslechteringen, de verhalen 

“De wijk waar ik werk is geen ov meer. Een ramp voor de merendeel oudere 

bewoners. Voor sommige 800 meter lopen naar de bus. De tuinen van West voor 

veel geld geïnvesteerd, maar onbereikbaar voor velen. Als ondernemer missen wij 

veel klanten.Maakt de wijk ook onveiliger omdat er geen ov is.”  [Bewoner uit 

Slotervaart, rond de Sloterplas, waar bus 64 jaren terug is verdwenen en de lijnen 7, 12 en 

de nieuwe lijn 19 ook niet komen ] 

 “Je moet nu verplicht tijdens de spit in veel te volle bus instappen. en dan is het ook 

nog eens geen dubbele bus. Heb al twee keer mee gemaakt dat deze gewoon door 

rijdt om dat hij vol was!!!”  [Bewoner uit het Blauwe Zand]  

 

“In de wijk Oostzanerwerf en Kadoelen kan er geen gebruik meer worden gemaakt 

van de lijn diensten van het GVB. Deze bus voorheen lijn 36 komt niet meer door 

deze wijk. De bewoners kunnen niet meer met de bus naar het dienstencentrum, 

apotheek en winkelcentrum molenwijk voor hun boodschappen of dokter of het halen 

van medicijnen  bij de apotheek. Er dient gebruik te worden gemaakt van de 

diensten van lijn 392 van connexxion die niet eens stopt bij de halte lange vonder. 

Terwijl de bus voor het stoplicht moet wachten voordat het verder kan,en dan een 

paar minuten blijft wachten op de halte van vorticellaweg omdat de bus te vroeg is 

op deze halte. Deze bus doet ook molenwijk niet aan, want deze bus gaat via 

Oostzaan naar Zaandam v.v.  [Bewoner uit Oostzanerwerf/Twiske]  

“veel langer onderweg , stukken duurder daardoor , amper nog een zitplaats , meer 

overstappen , daardoor kom en ga ik stukken minder de deur uit.”  [Bewoner uit 

Frederik Hendrikbuurt]  

“Duurder,teveel overstappen,teveel lopen,niet geschikt voor gehandicapten en 

ouderen. Geen rechtstreekse verbindingen meer bv stad,ziekenhuis.haltes zijn 

weggevallen voor sommige bussen.” [Bewoner uit Waterlandpleinbuurt /Werengouw] 

“Minder lijnen, langer wachten, veel vaker overstappen, ik ben slecht ter been en 

moet veel meer lopen; bv doordat de bussen achter het cs geplaatst zijn, de nieuwe 

overstap op het Leidseplein, door het vaker overstappen enz. En er zijn weinig 

haltes waar je kan zitten. En altijd propvolle metro's in de spits.”  [Bewoner uit de 

omgeving van Plein ’40-45.]  

“Langere reistijd. Extra overstap. De bus 35/34 rijdt s'morgens vaak de halte voorbij 

omdat hij propvol zit. Metro storing. Nu 4x gebeurd. 3x niet op school kunnen 

komen.” [Bewoner uit de Volewijck]   
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 “De bus in mijn straat rijdt niet meer na 20.00 uur. Als ik laat uit mijn werk kom dan 

moet ik een behoorlijk stuk in het donker lopen, wat mij een onveilig gevoel geeft.” 

[Bewoner uit Terrasdorp, Tuindorp Oostzaan]  

“Je kan niet overal meer komen in Amsterdam-noord omdat er lijnen weggevallen 

zijn of omgelegd en de wachttijden zijn te lang, in de week om het kwartier en 

zaterdag/zondag om het half uur. Vreselijk!” “Te veel overstappen is ook een punt. 

Veel ouderen gaan niet meer de deur uit omdat ze niet goed weten hoe ze ergens 

moeten komen.”[Bewoner uit Buikslotermeer]  

“Ik woon in West waar meeste lijnen zijn geschrapt, ik heb niks te maken met NZ lijn. 
alles is 3 x duurder, langer en overstappen is verdrievoudigd, ik ga niet meer met OV 
want lopen is sneller en in de avond neem ik een uber, die is zelfs goedkoper als je 
met 3 personen reist” [Bewoner uit West, Bos en Lommer] 

 
  
Bij de Molenwijk reden eerst 4 lijnen, zijnde 35,36,37 en 38. Nu nog twee waarvan 1 

er niet’s avonds rijdt en op zondag. We kunnen vanaf de westkant niet meer 

rechtstreeks naar de pont. Vroeger 12 minuten nu met overstappen 25 minuten. 

Verder hebben de bussen veel vertraging omdat ze vast staan in Noord. Ze jagen 

ons de bus uit de auto in. [Bewoner uit Oostzanerdijk/Molenwijk]  

“Slechtere verbinding, hogere kosten, meer overstappen en meer lopen. Overvolle 

bussen en trams.”  [Bewoner uit West, Bos en Lommer]  

Ik loop met een kruk dus het vele overstappen is een probleem.Bus 32 is weg dus 

kan niet meer rechtstreeks naar de binnenstad.En als ik een redelijke dag heb is het 

ook niet fijn,het is duurder geworden,flinke omweg,meer lopen,heb gemerkt dat als ik 

ouderen spreek dat ze het heel moeilijk vinden en onzeker der van worden.  

[Waterlandpleinbuurt /Werengouw ]  

Ik ben nu afhankelijk van lijn 19, een oude en vaak uitvallende lijn, terwijl ik vroeger 

keuze had uit lijn 12 en 14. [Bewoner uit West, Bos en Lommer]  

Mijn dochter is 11 en kan slecht fietsen/ lopen door een hardnekkige knieblessure. 

Ze moet nu met het ov naar school. Maar er zijn geen haltes in de buurt dus moet ze 

eerst 10 minuten lopen. Dat vind ik te ver voor iemand die bij iedere stap pijn heeft. 

Bij haar is t hopelijk tijdelijk maar hoe zit dit voor mensen die permanent slecht ter 

been zijn?  [Bewoner uit Noord, Papaverweg en omgeving]  

“Lange wachttijden en meer overstappen. Ik ben 91 jaar en redelijk vitaal. Voor mij is 

het belangrijk dat ik zelfstandig winkels kan bereiken, dat is met het veranderde 

openbaar vervoer niet meer mogelijk.” [Bewoner uit Buikslotermeer Noord]  

“Er gaan geen lijnen van oost naar west, zonder overstappen, dit kost tijd, 

overstappen kost geld, en er zijn veel busverbindingen en lijnen opgeheven, ik had 

eerst 3 bussen nu nog een, en deze gaat alleen naar station noord.” [Bewoner uit de 

Banne] 
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 “Ik moet veel vaker overstappen en daarbij iedere keer 8-10 minuten wachten 

waardoor het 2 x zo lang duurt om vanuit de stad thuis te komen. En ik kan niet meer 

zomaar op plekken komen waar ik eerst makkelijk kon komen zoals amstel station of 

de dam om maar iets te noemen.”  [Bewoner,  uit West Bos en Lommer] 

Vaak overstappen en daardoor op 1 minuut na de tram gemist 16 min wachten. En 

dat 5 keer per week [Bewoner uit Diemen]  

“Omdat de tramhaltes verplaatst worden als je moet overstappen moet je hele 

kruispunten oversteken. En in Amsterdam Noord is het helemaal bar en boos als 

naar de Molenwijk moet ben je een uur onderweg.”  [Bewoner uit Betondorp]  
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Knelpunten en verbeteringen 

Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat de inwoners van de stadsdelen Noord, West 

en Nieuw-West het minst te spreken zijn over het nieuwe lijnennet. Voor Noord gaat het in 

het bijzonder om de wijken: Tuindorp Oostzaan, Oostzanerwerf en Kadoelen. In stadsdeel 

Nieuw-West gaat het bovenal om de wijken: Geuzenveld en Slotermeer en in stadsdeel 

West mag de ontevredenheid in Bos en Lommer niet onvermeld blijven. Uitgesplitst naar 

categorie wordt duidelijk dat de ontevredenheid schuilt in de langere reistijd, het feit dat men 

vaker dan voorheen moet overstappen en de daarmee gepaard gaande wachttijden.  

In het reizigersonderzoek is mensen niet alleen gevraagd om een oordeel te vellen, maar 

ook om met concrete verbeteringen te komen. Aan de hand van de concrete knelpunten in 

de verschillende stadsdelen zullen daarna de (mogelijke) oplossingen worden besproken. 

Allereerst komt stadsdeel Noord aan de orde en vervolgens de stadsdelen West en Nieuw-

West.   

Stadsdeel Noord  

Meerdere Noorderlingen geven aan metrostation Noord geen prettige plek te vinden.  

Bij slecht weer is het er niet aangenaam wachten en een enkeling ervaart de situatie ‘s 

avonds bij station Noord ook als ‘kil en onveilig.’  

“In ieder geval bij station Noord een betere voorziening treffen voor als het slecht weer is, want nu 

al waai je daar weg bij de bushaltes 

Station Noord is, vooral ’s avonds, een onaangename, onveilige en kille plek.” 

Een concrete aanbeveling is dan ook, maak metrostation Noord een aangenamere plek om 

’s avonds te wachten, dit neemt het gevoel van onveiligheid weg.  Maak zitplekken in de hal 

en voorzie de wachtruimte tevens van toiletten. Overigens wordt ook opgemerkt dat het bij 

metrostation Noorderpark eveneens niet prettig toeven is ’s avonds: 

“En dan nog de halte van bussen 34 en 35 bij station Noorderpark. Je staat daar uit te waaien. De 

bushokjes voldoen absoluut niet. Wat een onvriendelijke plek. 

Noorderpark is een vreselijk station. Het tocht; je staat te blauwbekken en regen heeft vrij spel, de 

entree stelt niets voor met die rare luifel. De bus richting Molenwijk stopt aan de overkant van de 

weg waar de bussen doorheen stormen. Er zijn maar liefst 4 rijbanen voor de bussen. Je moet voor 

de bus dus oversteken en wie haast heeft ligt zo onder een passerende bus. Heel onlogisch 

opgezet.” 

1. Maak van metrostation Noord een aangenamere plek. Voorzie de wachtruimte 

van zitplekken en toiletten. Inventariseer of de bushalte bij station Noorderpark 

kan worden uitgebreid met (overdekte) zitplekken.   
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Een ander knelpunt uit Noord is de situatie in de wijken Oostzanerwerf en Kadoelen.  

Deze mensen zijn vrij geïsoleerd komen te staan omdat er geen GVB bussen meer door 

deze wijken rijden. Wel doen EBS bus 319 naar Landsmeer en Connexxion bus 392 naar 

Oostzaan de wijk gedeeltelijk nog aan. Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat 

GVB bus 245 in de vroege ochtend via deze wijken naar Schiphol Zuid rijdt. Doordat 

overdag de GVB bussen zijn verdwenen voelen de mensen zich echter behoorlijk in de 

steek gelaten: 

“Terug naar de afgesloten buslijnen speciaal in de buurt rond  NOORD de KADOELEN waar we 

AFHANKELIJK VAN ZIJN Hopelijk kan het vertrouwde beeld van de blauw witte bus waar we altiid 

op konden rekenen bij ons terug komen HET IS BIJNA EEN SMEEKBEDE VAN MIJN HELE WOONWIJK 

HELP ONS HET GVB IS ER VOOR IEDEREEN!!!!” 

In het huidige lijnennet in Kadoelen en omgeving zijn de GVB bussen zo goed als 

verdwenen.  
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Het lijnennet uit 2014 in Kadoelen en omgeving. Toen reed bus 36 nog door Kadoelen.  

 

Voorzieningen in de Banne en winkelcentrum in de Molenwijk zijn slecht bereikbaar 

vanuit Kadoelen 

De bussen 319 en 392 van EBS en Connexxion  rijden langs het winkelcentrum in de 

Banne, maar hebben daar geen halte. Ze stoppen pas bij de halte Oosterlengte aan de 

IJdoornlaan, in de buurt van het BovenIJ ziekenhuis. Bij het winkelcentrum, staat een OBA 

vestiging en een apotheek die op dit moment lastig te bereiken zijn per openbaar vervoer.   

Oplossing: Laat bus 319 weer stoppen bij de halte Banne Buikslootlaan en de oude halte 

Statenjachtstraat. Dit betekent dat de bus ten opzichte van de huidige situatie een kleine 

omleiding maakt.  

Bereikbaarheid winkelcentrum Molenwijk. 

Ook winkelcentrum Molenwijk is vanuit Kadoelen voor mensen die minder goed ter been zijn 

lastig bereikbaar. Een oplossing hiervoor kan zijn dat bus 392 die nu voorbij halte lange 

Vonder rijdt, in ieder geval weer laten stopt bij halte lange Vonder. Dit is voor mensen die 

slecht ter been zijn, gemakkelijker en dichterbij het winkelcentrum Molenwijk dan de huidige 

halte. P.A. van Heijningestraat.   

Of een andere oplossing zou kunnen zijn, dat  bus 37 net als in de tijd van vóór de 

Noord/Zuidlijn  weer het ‘Noord-Westen’ van Noord aandoet, richting Molenwijk, en niet 

direct stopt bij metrostation Noord.   
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In de huidige situatie rijdt bus 37 vanaf het Amstelstation in Oost, naar het metrostation in 

Noord:  

 

 

Voorheen reed bus 37 veel verder Noord in, hier waren de mensen uit Kadoelen en 

Oostzanerwerf ook bij gebaat: 

 

2. Verbeter de ontsluiting van de wijken Kadoelen en Oostzanerwerf en herstel de 

verbinding tussen Kadoelen en Banne Buiksloot.  
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Knelpunt volle bussen 34 en 35 en aansluiting op de metro 

Op de lijnen 34 en 35 worden standaardbussen en gelede bussen afgewisseld. 

Hierdoor is het zo nu en dan propvol in de bus. Ook geven mensen aan dat de aansluiting 

op de metro niet altijd even vlekkeloos is.  

Het kost verhoudingsgewijs veel tijd en energie om bij de NZlijn te komen. Voorheen gingen bus 
34 en 36 over de rondweg Banne Noord, nu alleen bus 34, en ook nog eens kleine bussen: dat is 

proppen in de spits en heel vervelend voor mensen met rollators, kinderwagens of bagage. Vanaf 
CS ben ik met de NZlijn en bus 34 langer onderweg dan een vriendin die vanaf CS met de bus naar 

purmerend reist. Raar, hoor! 
 

Regelmatig te kleine bus. Waar zijn de dubbelgelede wagens gebleven ? O die rijden alleen in het 

spitsuur ! Dus regelmatig echt volle bak en staan. 

Maar bus 35 in noord rijdt onregelmatig, de metro sluit niet aan op de bus zodat je regelmatig erg 

lang moet wachten in het zeer kleine bushokje, de dubbele bussen zijn enkele bussen geworden, 

en ik moet meer overstappen. 

 

3. Zet ook op de lijnen 34 en 35 gelede bussen in en zorg dat lijn 35 goed aansluit 

op de metro. 

Bus 36 stopt na 20:00 ’s avonds 

Bus 36 rijdt vanaf Sloterdijk, via de Molenwijk, Terrasdorp, naar het Olof Palmeplein.  

 

Doordeweeks vertrekt bus 36 echter al om 20.09 voor de laatste keer.  

Mensen geven aan dit erg onhandig te vinden omdat de reis nu echt gepland moet worden.   

Op zaterdag en zondag rijdt bus 36 tussen 11 en 18 elk kwartier. Tussen 18:00 en 20.00 

gaat hij 2 keer per uur.  En om 20.09 vertrekt de laatste bus.  
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Het is des te opmerkelijker dat bus 36 in de avonduren na achten niet meer rijdt, omdat bus 

36 de enige bus is, die voor de hoofdingang van het BovenIJ ziekenhuis stopt.  Na acht uur 

’s avonds is het ziekenhuis dus niet meer goed bereikbaar.  

Een ander aandachtspunt is dat delen van Terrasdorp (Appelweg, Pomonastraat) ’s avonds 

zonder bus zitten. Vanaf half twee gaat de nachtbus rijden, de 293. Maar tussen negen uur 

en half twee ’s nachts komt er geen bus meer die dieper Terrasdorp in gaat.  De 35 rijdt ’s 

avonds nog wel door naar de metrohalte, via de Meteorenweg.  
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De  situatie van bus 36 overdag: 
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De situatie in de avond na achten, waarbij bus 35 over de meteorenweg rijdt:  

 

4. Verhoog de frequentie van bus 36. Laat de 36 ook ’s avonds na achten 

doorrijden. Zo blijft het BovenIJ ziekenhuis bereikbaar in de avonduren en is 

ook Terrasdorp niet verstoken van een bus in de avonduren.  

Bus 37  

Er zijn veel klachten binnengekomen over het feit dat bus 37 vaak propvol zit en dat deze 

bus vaak door oponthoud wordt geplaagd door het openstaan van de Schellingwouderburg. 

Het probleem van de overvolle bus valt te ondervangen door alleen nog maar gelede, 

(harmonicabussen) in te zetten op lijn 37. Op dit moment wordt het kruispunt op de 

Zuiderzeeweg/IJburglaan al aangepakt om de doorstroming van bus 37 te verbeteren.4  

Er zijn echter ook Noorderlingen die stellen dat de oude bus 33 weer in ere hersteld moet 

worden, zodat er meer opties zijn. En men weer vanaf Nieuwendam/Waterlandplein met de 

bus 33 naar, in dit geval metrostation Noord kan rijden, zodat bus 37 weer enigszins ontlast 

wordt.  

5. Zet gelede bussen in op lijn 37, blijf de doorstroming monitoren en overweeg 

het herinvoeren van bus 33 die vanuit Waterlandplein/Nieuwendam naar 

metrostation Noord rijdt, om bus 37 te ontlasten.   

 

                                                           
4
 https://www.amsterdam.nl/projecten/buslijn-37/  

https://www.amsterdam.nl/projecten/buslijn-37/
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BovenIJ ziekenhuis  

Op dit moment stopt alleen bus 36  voor de hoofdingang van het BovenIJ ziekenhuis.   

De andere halte in de buurt van het ziekenhuis, is de halte Oosterlengte, op de IJdoornlaan.  

Deze ligt hoog op de dijk en is daarom minder gemakkelijk voor mindervalide.  

Oplossing: onderzoek of niet meer bussen voor de hoofdingang kunnen stoppen.  

EBS lijn 319 (Landsmeer) en Connexxion lijn 392 (Oostzaan) kunnen via de Banne 

Buikslootlaan en Statenjachtstraat en ten slotte via halte BovenIJ ziekenhuis, rijden dit is een 

kleine omweg, maar maakt het ziekenhuis wel gemakkelijker bereikbaar  voor mindervalide 

mensen.  Ook bus 37 zou in theorie doorgetrokken kunnen worden naar de halte BovenIJ 

ziekenhuis.  

6. Zorg voor betere bereikbaarheid van het BovenIJ ziekenhuis voor 

mindervaliden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Bus 38 

Eerder is al opgemerkt dat de ontsluiting van Kadoelen kan worden verbeterd door 

eventueel bus 37 door te trekken richting Kadoelen, en Tuindorp Oostzaan. Eenzelfde effect 

zou bereikt kunnen worden door bus 38 niet te laten stoppen bij de metro, maar door te laten 

rijden richten de Molenwijk. Onder de deelnemers zijn diverse Noorderlingen te vinden die 

hier voor pleiten.   

 

De huidige situatie: bussen 37 en 38 stoppen bij metrostation Noord.   

Bij bovenstaande afbeelding moet wel worden opgemerkt dat de bussen 35 en 36 omwille 

van de duidelijkheid eruit zijn gelaten. Het is dus niet zo dat het Noord-Westen van Noord 

zonder buslijnen zit.   

7. Laat bus 37 of bus 38 niet direct stoppen bij het metrostation Noord, maar 

onderzoek of deze lijnen benut kunnen worden om het “Noord-Westen van 

Noord’ beter te ontsluiten. 
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Stadsdelen  West en Nieuw West  

De huidige lijn 14 rijdt niet meer door naar Slotermeer, maar buigt af naar Centraal Station.   

 
Bron: De Volkskrant   

 

Wanneer je nu van het Flevopark naar Slotermeer wilt reizen, moet je op het Alexanderplein 

overstappen op tram 7.  

Bron:  website GVB 

Veel mensen geven aan de oude route van lijn 14 te missen en ook lijn 12 die voorheen van 

Sloterdijk naar het Amstelstation reed. Lijn 12 is grotendeels vervangen door lijn 19. 

  

“De tram waar ik het meest gebruik van maakte, lijn 14, komt niet meer in West 
 

Tramlijn 14 en tramlijn 12 moeten gewoon weer terug zou voor iedereen beter zijn.En ook voor de 
oudere mensen zou dat een stuk schelen 
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Met wegvallen lijn 14 en 12 is het veel meet gedoe om naar station of de stad te komen. 
 

lijn (1)9 en lijn 14 rijden nu nare routes. verplichte overstap op Alexanderplein.Is nare plek: smal, 
waait en regent er weg, geen plek om te zitten. gevaarlijk voor rollators en kinderwagens. 

 

Lijn 14 terug op de oude route” 

 

De nieuwe lijn 19 verbindt Oost met West, maar rijdt wel een andere route dan de vroegere 

lijn 14 naar het Flevopark. Ook de mensen in Slotermeer ervaren minder voordeel bij lijn 19, 

dan de vroegere lijn 14.  Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat lijn 3 vanaf de 

Zoutkeetsgracht is doorgetrokken naar het Flevopark. De mensen uit West hebben hier baat 

bij, maar inwoners uit Slotermeer en Nieuw-West niet. En lijn 1 van Osdorp naar Muiderpoort 

is uiteraard ook een ‘oost-west verbinding.’ 

 

  
Bron: De Volkskrant  
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Bos en Lommer 

Huidige situatie: 

 

Oude situatie (lijnennet uit 2014): 

 

Lijn 12 en lijn 14 zijn verdwenen en daarvoor in de plaats is lijn 19 gekomen. Er is dus minder 

keus, qua route is het ongeveer gelijk gebleven.  

Mensen uit Bos en Lommer en omgeving vinden  het vervelend dat ze nu vaker moeten 

overstappen, omdat de oude lijnen 12 en 14 zijn verdwenen en lijn 19 geen rechtstreekse 

verbinding met het centrum meer biedt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bus 21 voor 

vanuit Bos en Lommer nog steeds via het Marnixplein en Haarlemmerplein een 

rechtstreekse verbinding met het centraal station biedt.   

“In Bos en Lommer 2 van de 3 lijnen verdwenen, daarvoor een nieuwe lijn 19 die een route heeft 
die naar een gedeelte van het centrum gaat die minder van belang is dan vroeger, geen Dam, geen 

Stadhuis op Waterlooplein (!!!) 
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ik moet dagelijks van bos en lommerweg naar de rivierenbuurt, vroeger rechtstreeks lijn 12, nu 2 
overstappen! route: lijn 19, lijn 3 en nogmaals overstappen op de nieuwe lijn 12 

 

[Antwoord op de vraag wat zou u willen verbeteren aan het huidige lijnennet?] 
“Een tram van bos en lommer naar het centrum. 

 

Breng  de 14 terug. Ook voor de oudere bewoners om zo makkelijk naar het centrum te reizen en 
richting het bos en lommer plein. Zij zijn nu aangewezen op de bus en om heel vaak over te 

stappen. En de bussen rijden vaak al voor de tijd dat ze horen te vertrekken weg!” 
 

8. Breng de oude lijn 14 weer terug, zodat er naast de lijnen 19 en 1 nog een oost-

west verbinding is in de stad. Hiermee hebben de inwoners van Bos en 

Lommer die naar de stad willen een alternatief voor bus 21, die alleen het 

Marnix- en Haarlemmerplein aandoet in het centrum.   

Vanuit Osdorp naar Centraal Station  

Voor de komst van de Noord/Zuidlijn reden trams 1 en tram 17 naar centraal station. 

 

Situatie lijnennet in 2014  

In de huidige situatie rijdt alleen tram 17 nog naar Centraal Station, tram 1 gaat naar het 

Muiderpoort station in Oost. 
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Lijn 11 heeft een deel van de oude route van lijn 1 overgenomen. Maar het Surinameplein 

ligt een behoorlijk eindje bij de Sloterplas vandaan  en bovendien houdt lijn 11  er na 19.30 s 

avonds mee op, in het weekend zelfs al na 19:00 uur.    

 
Bron: de Volkskrant.  

Wie ’s avonds vanaf het Dijkgraafplein/Osdorpplein of het Surinameplein naar het centraal 

station wil reizen  is aangewezen op tram 17. Mensen geven aan het vervelend te vinden dat 

lijn 11 ’s avonds niet meer naar CS rijdt.  

“lijn 11 weer doortrekken naar van CS naar De Aker. Ook na 20 u. Lijn 17 frequenter laten rijden.” 
 

“lijn 17 is veel te vol door toenemend toerisme naar Nieuw West. Lijn 11 heeft een deel van de 
oude lijn 1 overgenomen maar gaat maar tot Surinameplein waar veel nieuwe hotels staan. De ze 
lijn stopt om 20 u waardoor lijn 17 de enige lijn is van het centrum en station CS die 's avonds nog 

rijdt. Wel veel geld gestopt in project ontwikkeling rond Osdorpplein maar niet gedacht aan 
vervoerscapaciteit!” 

 
9. Laat lijn 11 ’s avonds ook na achten doorrijden. Zodat bewoners uit dit deel van 

West en Nieuw-West niet alleen op de 17 zijn aangewezen als ze ‘s avonds naar 
centraal station willen reizen. 

 

Geuzenveld /De Eendracht  

Bus 21 van Geuzenveld naar centraal station, maakt geen lus meer door de wijk de 

Eendracht.  Uit efficiëntie overwegingen ingegeven door de bezuinigingen is de lus eruit 

gehaald. 5  Sindsdien is de route van lijn 21 een rechte lijn geworden en moet de mensen uit 

de wijk de Eendracht zich behelpen met een buurtbus gereden door vrijwilligers. Wanneer 

we de ‘rechte route’ meer in detail bekijken, dan lijkt het erop dat zelfs de ‘rechte route’ in de 

loop der jaren een halte is ingekort. Stopte de 21 in 2014 nog in de Joop den Uylstraat, de 

huidige 21 stopt in 2018 een flink stuk eerder in de Aalbersesstraat.   

 

  

                                                           
5
 https://www.parool.nl/amsterdam/geen-ov-meer-dan-rijden-we-toch-zelf-met-de-buurtbus~a4623313/ 
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De ontbrekende lus van de 21, die maakt dat de mensen uit de Eendracht zonder regulier 

openbaar vervoer zitten, in kaart gebracht door het Parool: 

 

Bron: Laura van der Bijl, Het Parool.  
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De veranderingen van de ‘rechte route’ van bus 21 in beeld gebracht. 

De huidige route van de 21  

 

De ‘rechte route zonder lus’ uit het lijnennet van 2014.   

 

Nog los van de vraag of de rechte route van de 21 ook is ingekort in de loop der jaren, is het 

natuurlijk absurd dat uit efficiëntie overwegingen bus  21 geen lusje meer maakt door de 

wijk. Dit terwijl er voor de aanleg voor de Noord/Zuidlijn kosten noch moeite zijn gespaard. 

Bewoners hebben in het verleden ook al via diverse kanalen en middelen aangegeven dat 

zij geïsoleerd raken, wanneer bus 21 niet meer door de Eendracht rijdt en men niet meer 

zelfstandig bij de nabijgelegen winkels kunnen komen.   

10. Accepteer de door vrijwilligers gereden buurtbus niet als vervanging van regulier 

openbaar vervoer. De buurtbus kan een prima aanvulling zijn op een reguliere bus. 

Herstel daarom de lus van bus 21 door De Eendracht. Ook deze woonwijk in 

Amsterdam heeft recht op regulier openbaar vervoer met betaalde buschauffeurs.  
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Concrete aanbevelingen 

1. Maak van metrostation Noord een aangenamere plek. Voorzie de wachtruimte van 

zitplekken en toiletten. Inventariseer of de bushalte bij metrostation Noorderpark kan 

worden uitgebreid met (overdekte) zitplekken.   

2. Verbeter de ontsluiting van de wijken Kadoelen en Oostzanerwerf en herstel de 

verbinding tussen Kadoelen en Banne Buiksloot.  

3. Zet ook op de lijnen 34 en 35 gelede bussen in en zorg dat lijn 35 goed aansluit op 

de metro. 

 

4. Verhoog de frequentie van bus 36. Laat de 36 ook ’s avonds na achten doorrijden.  

Zo blijft het BovenIJ ziekenhuis bereikbaar in de avonduren en is ook Terrasdorp niet 

verstoken van een bus in de avonduren.  

5. Zet gelede bussen in op lijn 37, blijf de doorstroming monitoren en overweeg het 

herinvoeren van bus 33 die vanuit Waterlandplein/Nieuwendam naar metrostation 

Noord rijdt, om bus 37 te ontlasten.   

6. Zorg voor betere bereikbaarheid van het BovenIJ ziekenhuis voor mindervaliden.  

7.Laat bus 37 of bus 38 niet direct stoppen bij het metrostation Noord, maar 

onderzoek of deze lijnen benut kunnen worden om het “Noord-Westen van Noord’ 

beter te ontsluiten. 

8. Onderzoek of de oude lijn 14 hersteld kan worden, zodat er naast de lijnen 19 en 1 

nog een oost-west verbinding is in de stad. Hiermee hebben de inwoners van Bos en 

Lommer die naar de stad willen een alternatief voor bus 21, die alleen het Marnix- en 

Haarlemmerplein aandoet in het centrum.   

9. Laat lijn 11 ’s avonds ook na achten doorrijden. Zodat bewoners uit dit deel van 

West en Nieuw-West niet alleen op de 17 zijn aangewezen als ze ‘s avonds naar 

Centraal Station willen reizen. 

10. Accepteer de door vrijwilligers gereden buurtbus niet als vervanging van regulier 

openbaar vervoer. De buurtbus kan een prima aanvulling zijn op een reguliere bus. 

Herstel daarom de lus van bus 21 door De Eendracht. Ook deze woonwijk in 

Amsterdam heeft recht op regulier openbaar vervoer met betaalde buschauffeurs.  
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Bronvermelding 

Het Parool 18-2-2019 

Tom Grosfeld, Geen ov meer? Dan rijden we toch zelf met de buurtbus  

 
https://www.parool.nl/amsterdam/geen-ov-meer-dan-rijden-we-toch-zelf-met-de-
buurtbus~a4623313/  
 
Het Parool  2-11-2018  

Marc Kruyswijk, GVB snijdt fors in tram- en bushaltes  

https://www.parool.nl/amsterdam/gvb-snijdt-fors-in-tram-en-bushaltes~a4607044/ 

Ovpro.nl 

https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/   

https://www.ovpro.nl/tram/2013/12/11/gvb-moet-300-miljoen-euro-besparen-in-nieuwe-

concessie/ 

https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/ 

De Volkskrant 16 juni 2017 

Tjerk Gualthérie van Weezel, Openbaar Vervoer in Amsterdam gaat volgend jaar op 

de schop.   

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/openbaar-vervoer-in-amsterdam-gaat-

volgend-jaar-op-de-schop~b00a06c4/ 

GVB 

https://www.cartostudio.nl/gvb/animatiekaart/# 

www.gvb.nl 

Overig 

https://www.amsterdam.nl/projecten/buslijn-37/  

Kaart van het lijnennet uit 2014, uit het archief van de SP Amsterdam  

 

 

 

 

https://www.parool.nl/amsterdam/geen-ov-meer-dan-rijden-we-toch-zelf-met-de-buurtbus~a4623313/
https://www.parool.nl/amsterdam/geen-ov-meer-dan-rijden-we-toch-zelf-met-de-buurtbus~a4623313/
https://www.parool.nl/amsterdam/gvb-snijdt-fors-in-tram-en-bushaltes~a4607044/
https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/
https://www.ovpro.nl/tram/2013/12/11/gvb-moet-300-miljoen-euro-besparen-in-nieuwe-concessie/
https://www.ovpro.nl/tram/2013/12/11/gvb-moet-300-miljoen-euro-besparen-in-nieuwe-concessie/
https://www.ovpro.nl/tram/2018/05/31/gvb-had-in-2017-opnieuw-minder-subsidie-nodig/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/openbaar-vervoer-in-amsterdam-gaat-volgend-jaar-op-de-schop~b00a06c4/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/openbaar-vervoer-in-amsterdam-gaat-volgend-jaar-op-de-schop~b00a06c4/
https://www.cartostudio.nl/gvb/animatiekaart/
http://www.gvb.nl/
https://www.amsterdam.nl/projecten/buslijn-37/
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Bijlage: de enquête  

De reiziger aan het woord 

 

Sinds de opening van de Noord-Zuidlijn is de hele dienstregeling van het openbaar vervoer in 

Amsterdam op de schop gegaan. Dit heeft veel gevolgen voor reizigers die van het OV 

afhankelijk zijn. 

De bereikbaarheid van onze stad valt of staat bij goed openbaar vervoer. De SP start daarom 

een onderzoek naar de gevolgen van het nieuwe lijnennet en de nieuwe dienstregeling. 

Bent u tevreden over het nieuwe lijnennet, of vind u het een achteruitgang voor reizigers uit 

Amsterdam en omstreken? Vul onderstaande vragenlijst in en laat het ons weten! 

Bovenkant formulier 

Voor- en achternaam *  

Postcode *  

Telefoonnummer  

Email *  

Hoe vaak maakt u gebruik van het Amsterdamse OV? *  

Dagelijks  
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Minimaal 3x per week  

Maximaal 3x per week  

1x per week  

Minder dan 1x per week  

Wat vindt u van het nieuwe lijnennet en de nieuwe dienstregeling? *  

Een flinke verbetering  

Een kleine verbetering  

Geen verbetering, geen verslechtering  

Een kleine verslechtering  

Een flinke verslechtering  

Waarom vindt u dat? *  

 

Wat vindt u het best/slechtst aan het Amsterdamse OV? *  

Overstappen  

Reistijd  

Wachttijden  

Beschikbare haltes en lijnen  

Tarieven  

Capaciteit bussen, treinen & metro's  

Overig  

Geef uw toelichting waarom u dit goed/slecht vindt. *  

 

Wat voor gevolg heeft dit voor u? *  

 

Wat zou u als verbetersuggestie geven voor het Amsterdamse OV? *  
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Mogen wij u, indien gewenst, benaderen voor meer informatie? * 

 

Ja, graag!  

Nee, dank je!  

Houd mij op de hoogte van deze actie! *  

Ja, graag!  

Nee, dank je!  

 

 

 

 


