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bereikbaarheidsprogramma 
Metropoolregio Amsterdam

Programmalijn Zuidwest 
Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp  
De ontwikkelstrategie van Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp
Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree  
van Nederland. Het ligt strategisch bij de binnenstad, de Zuidas en Schiphol. Ook is het nationaal en internationaal  
goed verbonden door middel van een uitstekend openbaarvervoernetwerk en via de luchthaven. Duurzame ontwikkeling 
van dit gebied - met een goede balans tussen wonen en werken, bereikbaarheid, voorzieningen, groen en internationale 
oriëntatie - is hierbij van belang.
 
Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 
ontwikkelt de programmalijn Zuidwest Amsterdam-Schip-
hol-Hoofddorp de strategie om het gebied te transformeren 
tot dé internationale entree van Nederland. Het neemt hierbij 
alle uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied 
van bereikbaarheid, verstedelijking, economie, leefbaarheid en 
duurzaamheid in ogenschouw. 

De uitdagingen in het gebied
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een bloeiende en 
groeiende regio. Om een aantrekkelijk woon- en vestigingskli-
maat te behouden, moet de bereikbaarheid op peil blijven. Want 

de wegen en het openbaar vervoer hebben hun grenzen al bijna 
bereikt. En tot 2040 komen er nog ruim 200.000 woningen en 
veel nieuwe werklocaties bij. De MRA heeft daarbij stevige con-
currentie van andere sterke regio’s in Europa. Stedelijke regio’s 
worden wereldwijd steeds belangrijker als economische motor, 
ook in Nederland.

Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp biedt door 
z’n unieke ligging en grote dynamiek veel kansen voor ontwik-
keling. Maar sterke versnippering en het dichtslibben van het 
gebied zijn daarbij grote uitdagingen. Er wordt al veel geïnves-
teerd in de bereikbaarheid. Toch zal het systeem zonder extra 
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inspanningen binnen 10 jaar vastlopen, bijvoorbeeld op  
het ov-knooppunt Schiphol. Ook leiden extra woningen en 
arbeidsplaatsen tot nog meer vervoersbewegingen in een  
toch al krap systeem. 

Naast leefbaarheid van stad en regio is een goede bereikbaar-
heid, ook nationaal en internationaal, belangrijk voor de  
verdere ontwikkeling van het gebied. En voor het aantrekken 
van nieuwe, internationaal georiënteerde bedrijven, bijvoor-
beeld op het vlak van kennis of innovatie. Om de bereikbaar-
heid te borgen is een slim, rendabel en duurzaam vervoersys-
teem nodig waarin alle modaliteiten worden benut: openbaar 
vervoer (tram, bus, metro en spoor), weg en fiets.

Resultaat en aanpak 
De gebiedsontwikkeling en de bereikbaarheidsopgaven kunnen 
niet los van elkaar worden gezien. Ze worden dan ook in  
samenhang uitgewerkt door het MIRT-onderzoek Zuidwest 
Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp dat de programmalijn ZWASH 
uitvoert. Het eindresultaat van deze programmalijn is een  
ontwikkelstrategie met robuuste oplossingen voor de huidige  
en verwachte uitdagingen op beide fronten. 

De strategie bevat ook een stappenplan met maatregelen  
hoe daar te komen en een onderbouwing van de investeringen.  
De ontwikkelstrategie biedt ruimte om bij nieuwe ontwik- 
kelingen, innovaties en nieuw beleid tijdig te kunnen bijsturen.  
De ontwikkelstrategie richt zich op de middellange en lange 
termijn en beslaat de periode 2022-2040. 

Het MIRT-onderzoek van deze programmalijn kent vier fases:
1.  Eerst wordt de uitgangssituatie 2025-2028 bepaald voor 

bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling en de ontwikkel- 
mogelijkheden voor de lange termijn (2040). Daarnaast  
worden de raakvlakken met andere beleidstrajecten in  
beeld gebracht.

2.  Vervolgens worden deze uitgewerkt in een set samen- 
hangende, integrale ontwikkelperspectieven. Deze worden 
kwalitatief getoetst om de essentiële keuzes voor de  
toekomst helder in beeld te brengen. 

3.  Deze essentiële keuzes worden in het voorjaar van 2019 
bestuurlijk voorgelegd om tot richtinggevende uitspraken  
te komen.

4.  Deze geven richting aan de uitwerking van de ontwikkel- 
perspectieven tot de ontwikkelstrategie die naar verwachting 
eind 2019 wordt opgeleverd. 

Samenhang programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad
Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid bestaat 
uit vier samenhangende programmalijnen. Twee daarvan zijn 
ontwikkelpaden voor de langere termijn: Zuidwest Amster-
dam-Schiphol-Hoofddorp en Netwerken, Ringen en de Stad.  
Voor de bereikbaarheidsopgave wordt nauw samengewerkt  
met deze programmalijn. 

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het  
programmateam Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp.  
Dit kan via programmaMRA@minienm.nl. Of kijk op  
www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke 
en veelzijdige regio. Ruim 2,4 miljoen mensen wonen hier 
met veel plezier. De economie groeit flink en dat trekt nóg 
meer bedrijven en mensen aan. Om de bereikbaarheid van 
de MRA te borgen - ook na de bouw van 250.000 woningen 
tussen 2017 en 2040 - werken het Rijk en de MRA samen 
in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo 
kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden 
op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. 
Ook stimuleert het programma een slimmere en duur-
zamere manier van reizen. De programmalijn ZWASH is 
onderdeel van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.  


