
RegioMetro Amsterdam Almere

Presentatie IJmeerverbinding 
Samenvatting

Movares
De werkmaatschappij Amsterdam Almere heeft Movares 
opdracht gegeven haar visie op de IJmeerverbinding uit te 
werken. Movares is een zelfstandig Nederlands advies- en in-
genieursbureau. Wij behoren tot de top 10 van de Nederlandse 
bureaus. Ons bureau is  gespecialiseerd in de planontwikke-
ling en bouwprojecten op het gebied van openbaar vervoer. Wij 
werken onder meer aan het project Zuidas en de overkapping 
van het busstation achter het centraal station Amsterdam.

RegioMetro Amsterdam Almere
De presentatie begint met een korte film van Movares over de 
IJmeerverbinding.

IJmeertunnel
De tunnel is zo’n 240 miljoen euro duurder dan de brug. De 
tunnel is 4,2 kilometer lang en wordt aangelegd als zinktun-
nel, dit biedt de voordelen van ‘proven technology’. De tunnel 
voldoet aan alle veiligheidseisen en heeft als  vluchtroute een 
derde buis.

Tracé IJburg
In onze visie passeren we het huidige en toekomstige IJburg 
fase 2 aan de zuidzijde. Vanuit de RegioMetro is een goede 
overstap mogelijk op de IJtram naar Amsterdam Centraal. De 
halte ligt op Centrumeiland.

Strand IJburg
Om effecten naar de omgeving te voorkomen, ligt de Regio-
Metro in een korte tunnel onder het toekomstige strand aan 
de zuidzijde van het geplande IJburg. Wij faciliteren daarmee 
het stedenbouwkundig plan van IJburg fase 2 en we voorko-
men een toename van geluidhinder in de bestaande en nieuwe 
bebouwing van IJburg.

Kosten
Bij een volledige aanleg van de IJmeerlijn en bij de bouw van 
25.000 woningen in Almere Pampus kent dit plan een positieve 
exploitatie. De totale aanlegkosten van de brugvariant bedra-
gen 2,2 miljard euro inclusief btw, de tunnelvariant kost 2,5 
miljard euro. Deze bedragen liggen circa 50% procent lager 
dan die van het referentieontwerp. 

Kostenreductie
Onze oplossing is dus beduidend goedkoper dan de referentie-
situatie. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo kiezen wij voor een 
metrosysteem en niet voor een (duurder) heavy railsysteem. 
Verder maakt de RegioMetro maximaal gebruik van de al 
bestaande capaciteit op de Amsterdamse metro-infrastructuur. 
Ook is ons nieuw te bouwen tracé korter en is de inpassing in 
Almere eenvoudiger omdat in onze visie de combinatie met een 
tweesporige Flevolijn voldoende is.

De grondexploitatie in onze visie valt gunstiger uit omdat we 
geen woningen buitendijks in het IJmeer hebben opgenomen 
en omdat we een intensievere bebouwing hebben in Almere 
Pampus met een gevarieerder woonmilieu. 

De exploitatie van de lijn is gunstiger omdat we meer reizigers 
hebben. In onze IJmeerverbinding zijn ruim 62.000 reizigers 
per dag aanwezig, in de referentie waren dat er 52.000.

De onderhoudskosten zijn lager omdat een groot gedeelte 
van de baan op een kunstwerk ligt en dus niet gevoelig is voor 
bijvoorbeeld verzakkingen. 

Met onze hoge frequentie van 24 treinen zijn de overstap- en 
wachttijden aanzienlijk lager; dit vertaalt zich in kortere reis-
tijden voor de hele regio. Dit levert honderden miljoenen meer 
aan maatschappelijke baten op. 

Door gebruik te maken van traditionele uitvoeringstechnieken 
is het risico van kostenoverschrijdingen bij de bouw geminima-
liseerd. Beide varianten kunnen namelijk worden uitgevoerd 
met bouwtechnieken waarmee in Nederland al decennialang 
ervaring is. 

Kernpunten RegioMetro Movares
Ik wil tenslotte de kernpunten van de Movares-visie kort sa-
menvatten:
• Geen buitendijkse bebouwing in het IJmeer
• Een verbetering van metronetwerk in Amsterdam
• Een impuls voor natuur en recreatie
• Een directe verbinding met Bijlmer ArenA
• Rendabele metroverbinding
• Forse reductie van investeringskosten

Meer informatie:

Willem Ottevanger

Projectmanager

T: 06-5395 5454

E: willem.ottevanger@movares.nl

Movares Nederland B.V.

Leidseveer 10

Postbus 2855

3500 GW Utrecht 

movares.nl

Alle informatie over dit plan vindt u op onze website:
www.movares.nl/regiometro  



De blauwe metropool
Ons plan voor de RegioMetro Amsterdam Almere bestaat 
niet alleen uit de fysieke verbinding tussen deze twee steden; 
het is een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de 
Metropoolregio Amsterdam, we spreken van een eindbeeld de 
‘blauwe metropool’. In het hart van dit gebied ligt het mooie, 
maar ook kwetsbare IJmeer. Daar goed mee omgaan vormt 
een essentieel onderdeel van onze visie.

Tracé RegioMetro
De RegioMetro gaat van Almere Centrum via Amsterdam Zuid 
naar het eindpunt Isolatorweg. In Almere bundelen we de 
IJmeerverbinding met de Flevolijn. Voor de kust liggen drie 
kleine eilandjes. Via een tracé aan de noordzijde van Pampus 
kiezen we voor een zuidelijk tracé langs IJburg, een onder-
doorgang onder de A9 en het spoor en een tracé zuidelijk langs 
Diemen. Uniek in onze oplossing is de aftakking van de lijn 
naar Amsterdam Zuidoost met als eindhalte Bijlmer ArenA. 
Hiermee krijgen zowel Almere als IJburg een directe verbin-
ding met Amsterdam Zuidoost.

Ons plan voorziet in diverse faseringsmogelijkheden. Het is 
dus geen alles-of-niets-plan. Zo is het mogelijk om van de 
IImeerverbinding bijvoorbeeld eerst het Amsterdamse deel van 
IJburg tot Diemen Zuid aan te leggen of de tak naar Amster-
dam Zuidoost.

Almere Pampus
Een essentieel onderdeel van onze visie is dat de nieuw 
geplande wijk Almere Pampus niet op eilanden in het IJmeer 
komt, maar binnendijks op bestaand land. Om de bewoners 
van de circa 25.000 woningen wél maximaal van het water te 
laten genieten, brengen we het water grootschalig de geplande 
woonwijk in door middel van een verbinding met de Noor-
derplassen. Zo krijgen we het beste van twee werelden: de 
attractieve eigenschappen van wonen aan het water zonder dat 
het IJmeer aangetast wordt. Bovendien ontstaat zo de situatie 
dat er veel meer woningen binnen het bereik van de metro-
haltes liggen waardoor de IJmeerverbinding veel intensiever 
zal worden gebruikt. Er is sprake van een attractieve mix van 
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woonmilieus. Het compacte bouwen past in het streefbeeld van 
een compacte Metropoolregio Amsterdam.
Ook kan de ontwikkeling van de woningbouw in Almere Pam-
pus gefaseerd plaatsvinden, te beginnen met bijvoorbeeld de 
lagere dichtheden aan de oostzijde.

Natuur en recreatie
Waar mogelijk versterken we de natuurwaarden van het 
IJmeer. Daartoe stellen we een ecologische zone voor de kust 
voor die onder meer bestaat uit drie onbebouwde eilandjes. U 
ziet hier twee van de eilanden afgebeeld. Op het eiland waar 
de metroverbinding naar Amsterdam aanlandt, is ons inziens 
ruimte voor ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een educatief 
centrum voor waterleven en natuurontwikkeling of de ontwik-
keling van een haventje. Naast deze natuurontwikkeling is er 
ruimte voor recreatie op het water. De eilanden meer zuidelijk 
gelegen krijgen een puur ecologische functie.

Vervoersconcept
Van de 24 metro’s die ieder uur vanuit Almere naar Amsterdam 
rijden, gaan er 16 richting Amsterdam Zuid en verder naar 
Amsterdam West en 8 naar Bijlmer ArenA. Behalve de feitelijke 
verbinding tussen Amsterdam en Almere plus de extra ont-
sluiting van  Zuidoost, heeft onze visie ook voordelen voor het 
bestaande Amsterdamse metronetwerk. De huidige verknopin-
gen in het netwerk met alle nadelen van dien worden namelijk 
opgeheven. Op deze wijze wordt het netwerk uit elkaar getrok-
ken en daarmee robuuster en betrouwbaarder. Dat betekent 
minder kans op vertragingen voor de reiziger. Wel zal er meer 
moeten worden overgestapt, maar doordat er zoveel metro’s 
rijden heeft dat weinig effect op de reistijd. De IJmeerlijn komt 
dan ook veel reizigers in het gehele Amsterdamse metronet 
ten goede.

De rijtijd met de RegioMetro van Almere Centrum naar Am-
sterdam Zuid is 28 minuten. Vanuit Almere Pampus bedraagt 
de rijtijd 23 minuten naar Amsterdam Zuid en 15 minuten naar 
Bijlmer ArenA. Twee derde van de reizigers uit Almere gaat 
naar Amsterdam Zuid en West, een derde naar Amsterdam 

Zuidoost. Door de aanleg van de Bijlmertak kunnen de treinen van de 
Gaasperplaslijn invoegen op Diemen Zuid en meerijden naar de Isola-
torweg. Hierdoor is er meer capaciteit op de Zuidtak en de Westtak in 
Amsterdam. Niet alleen de rijtijd naar Amsterdam Zuidoost, maar ook 
die naar Utrecht wordt met de lijn naar Bijlmer ArenA sterk verkort. 
Ook de inwoners van IJburg profiteren hiervan.

Ontwerp en inpassing
In onze visie heeft de IJmeerverbinding een herkenbare vormgeving 
en een eigen uitstraling. De lijn ligt waar mogelijk op een vrijliggend 
kunstwerk waardoor een goede inpassing mogelijk is en de beleving 
van de lijn positief wordt beïnvloed. De haltes hebben een vriende-
lijk en open karakter en zijn ontworpen met aandacht voor sociale 
veiligheid. De haltes en de lijn hebben een eigen identiteit. Een mooie 
vormgeving is ons inziens belangrijk om de kwaliteit van de leefomge-
ving te behouden en de kwaliteit van de lijn te onderstrepen.

Brug- en tunneltracé
Behalve een brugverbinding hebben we ook een tunnelverbinding 
uitgewerkt. Het tunneltracé is korter dan het tracé van de brug en ligt 
dichter tegen forteiland Pampus aan. Beide tracés hebben hetzelfde 
begin- en eindpunt. Brug en tunnel zijn verkort door een landhoofd 
bij IJburg en een dijklichaam nabij Almere Pampus. Hiermee worden 
kosten bespaard.

IJmeerbrug
De boogbrug staat als het ware symbool voor de verbinding die door 
de IJmeerlijn gaat ontstaan tussen Almere en Amsterdam. De boog 
ligt over de vaargeul en heeft een doorvaarthoogte van 30 meter. Een 
brug die de openheid van het IJmeer respecteert. De aanbruggen 
hebben dezelfde doorvaarthoogte als de Hollandse Brug, 13 meter. 
De boogbrug is rank en gedurende de passage heeft de reiziger een 
prachtig vrij uitzicht over het IJmeer.

IJmeerbrug vanaf Muiden
Vanaf de dijk bij Muiden zijn de aanbruggen en de boogbrug over het 
IJmeer in de toekomst zichtbaar.


