














“Ik denk aan een snelbus die alleen bij bepaalde haltes stopt. (IJburg, Steigereiland, Rietlandpark, 
Zuiderzeeweg, CS. En die dan naast de huidige tram/dienstregeling rijdt. Kan de drukte in de trams 
verminderen en is een snelle oplossing in geval van storing of vertraging of whatever er dan aan de 
hand is met de tram. Ik denk dat het ook nodig zal zijn wanneer straks de gekoppelde trams rijden, 
want tegen de tijd dat die rijden zijn ook de inwonersaantallen op IJburg gestegen...”  
De groei van lijn 26 en de bewoners van IJburg word strak gemonitord. Er is zeker werk aan de 
winkel maar de noodzaak om gekoppeld te rijden qua reizigersaantallen wordt pas 
verwacht vanaf eind 2019. In het begin zal de gekoppelde tram dan ook vaker halfleeg zijn dan vol. 
De optie voor een snelbus is een mogelijkheid, echter de snelbus is afhankelijk van de doorstroom 
van het verkeer en moet gebruik maken van de openbare weg. Dus van snel is dan ook geen sprake, 
daarnaast is de enkele toegangsweg van IJburg het dilemma. Een extra busdienst zal voor extra 
filevorming zorgen en voor iedere tram zijn drie bussen nodig om de capaciteit te evenaren.  
  
“Mijn vraag: waarom geen fietsen in de tunnel??  
Dat heb ik mij altijd afgevraagd, de Maastunnel in Rotterdam, gereed gekomen in 1939 heeft een 
voetgangers en fietstunnel.”  
Dit is niet een vraag voor het GVB, maar voor de gemeente. Ik weet in ieder geval dat de gemeente 
bezig is met fietsverbinding via Java eiland.  
  
“Misschien ook tram 10 doortrekken over de nieuwe brug. Helpt direct mee aan het OV probleem”  
Dit vraagt een enorme aanpassing aan de infrastructuur en daarnaast mogen de trams niet over de 
route van lijn 26 rijden qua veiligheid. Van het gehele voertuigenpark van het GVB, zijn er slechts 21 
trams voorzien van ATB (Automatische Trein Beveiliging). De IJburg trams kunnen wel in de stad 
rijden maar niet andersom. Momenteel staat de 3 HOV Oostflank (Hoogwaardige Openbaar 
Vervoerverbinding) hoog op de agenda van de gemeente Amsterdam. In die plannen komt een 
tramverbinding over de Amsterdamse brug aan de orde en een extra busverbinding richting 
Diemen/Muiderpoort  
  
“Hoeveel passagiers kunnen er maximaal in 1 tram vervoerd worden? Tot aan welk aantal is het nog 
klantvriendelijk te noemen?”  
Er kunnen maximaal 180 reizigers in een tram en de ervaring leert dat bij 120 personen het comfort 
op de grens komt. Tel daar nog een paar fietsen en kinderwagens bij op en het wordt er niet beter op. 
We zijn een groeilijn dus ieder jaar passen we onze dienstverdeling aan op de groei van het 
afgelopen jaar. De vol-meldingen houden we bij en in afstemming met de VRA zal er een aanpassing 
gevraagd worden. We weten dat we groeien naar een behoefte voor gekoppelde trams en daar zullen 
we dan ook ingroeien zoals we dat ook in het begin van lijn 26 hebben gedaan met enkele trams. De 
verwachting is dat we in 2028 de maximale capaciteit zullen behalen, ook met gekoppelde 
voertuigen.   
  
“Er is een GVB app. Kan GVB reizigers informeren over uitval tram of vertraging via push berichten, 
sms of email? Zou je dat willen navragen? Ik verbaas mij dat dat niet gebeurt.”  
U kunt zich aanmelden via de GVB site voor “seintje” daarmee krijgt u via email een signaal als er 
een verstoring of vertraging is op de lijn waar u zich voor aanmeld. Helaas is dat nog niet 
voor WhatsApp of sms mogelijk, maar daar wordt wel aan gewerkt.  
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