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Het is bekend dat de Amsterdamse metro geen lange
voorgeschiedenis heeft, maar toch gaat die historie wel
iets verder terug dan wij tot voor kort meenden te moeten
aannemen. Onlangs is namelijk gebleken dat er ruim
veertig jaar geleden een diepgaand onderzoek is geweest
naar de mogelijkheid van een ondergrondse
railverbinding te Amsterdam. Het woord 'metro' is
echter in de stukken van die tijd nergens gevonden; men
sprak van 'ondergrondse spoorweg' of 'tramtunnel'.
Het onderzoek is voortgekomen uit een initiatief van
twee raadsleden, Z. Gulden en E. Boekman, die in
november 1922 het voorstel deden Burgemeester en
Wethouders uit te nodigen het vraagstuk van een
ondergrondse spoorweg te Amsterdam in studie te
nemen. Bij de behandeling van de begroting voor 1923,
op 4 december 1922, kwam de zaak in de raad ter
sprake.
Wethouder Ter Haar, die de Publieke Werken beheerde,
verklaarde dat hij over de mogelijkheid van een
ondergrondse verbinding al meermalen had gesproken
met de directeur van deze dienst en de
stadsingenieur en dat zij de aanleg zeer goed
uitvoerbaar achtten. Wanneer het mogelijk zou zijn op
17+ m onder A.P. een tunnel onder het IJ te maken,
welk plan toen in studie was, zou het zeer zeker mogelijk
zijn in de stad op 40 m onder A.P. een tunnel te maken,
als men er maar voor zou zorgen buiten de heipalen te
blijven.
Het initiatiefvoorstel werd door de raad in handen
gesteld van Burgemeester en Wethouders voor preadvies.
Dit laatste heeft zeer lang op zich laten wachten, zoals
hierna zal blijken.
Enige dagen na het raadsvotum gaf de wethouder aan
Publieke Werken opdracht de zaak in studie te nemen.
Het resultaat van dit onderzoek legde directeur
A.W. Bos neer in een rapport aan de wethouder in
november 1923.
Volgens hem zou er bij de toekomstige stadsuitbreidingen
behoefte ontstaan aan een snelle verbinding tussen de
stadsdelen en omdat de kruising van zo'n verbinding met
het gewone verkeer te gevaarlijk zou zijn, zou het een
onder- of bovengrondse spoorweg moeten worden. Was
er geen ruimte voor een luchtbaan, dan zou een tunnel
de voorkeur verdienen.
Blijkens een bijgevoegde kaart dacht de directeur aan
een ringlijn onder de Keizersgracht en Nieuwe
Keizersgracht, die in de buurt van het Centraalstation
aansluiting zou krijgen op de te maken IJ-tunnel. Verder
zouden er enige radiaallijnen moeten komen, die alle
hun beginpunt zouden hebben aan de Buitensingelgracht,
maar verlengd zouden kunnen worden.
Volgens een kostenberekening, gemaakt door
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stadsingenieur W.C. Kbhler, zouden de werkelijke
kosten in de oude stad f 6000 per meter en in de nieuwe
stadf 4000 per meter bedragen. Met een lijn van 10 km
zou dus al 50 miljoen gulden gemoeid zijn en alleen al
om de kosten verwachtte directeur Bos niet, dat het plan
binnen afzienbare tijd uitvoerbaar zou zijn.
Het rapport kwam ter tafel in een vergadering van de
commissie van Bijstand voor de Publieke Werken op
3 januari 1924, waar niet de directeur, maar wel de
stadsingenieur aanwezig was. Ir. KE•hler, die door zijn
kostenberekening van de zaak goed op de hoogte was,
wees erop dat de topografische vorm van de stad een
groot bezwaar vormde voor de aanleg van een
ondergrondse spoorweg. Tunnellijnen moeten evenwijdig,
maar op grote afstand van elkaar lopen.
Verder zou fundering nodig zijn, ofschoon niet heel
zwaar. Te denken viel aan lijnen, die in de binnenstad
ondergronds, maar in de buitenwijken bovengronds
zouden zijn, bijvoorbeeld lijn 2.
In een volgende vergadering van de commissie, waar
directeur Bos wel aanwezig was, viel de opmerking, dat
het rapport te veel aan de oppervlakte was gebleven.
Hiertegen verdedigde de directeur zich met het argument
dat bij een globaal onderzoek meteen al was gebleken,
dat uitvoering van het plan veel te duur zou zijn; nadere
uitwerking zou dus toch maar verloren moeite zijn
geweest. De commissie nam geen besluit. Het wachten
was toen op gegevens over ondergrondse verbindingen,
die uit Hamburg moesten komen, maar toen die er
waren, bleken zij van weinig nut.
Er volgde nu een periode van ruim een jaar, waarin 11(st
plan in iedere vergadering van de commissie van
Bijstand op de agenda stond, maar telkens weer werd
aangehouden. In maart 1925 nam de commissie
uiteindelijk het besluit, dat een onderzoek naar een
algehele regeling van het verkeer nodig was en dat
daarin ook de ondergrondse spoorweg moest worden
betrokken.
Wethouder Ter Haar, die het met deze zienswijze geheel "
eens was, gaf aan de Dienst Publieke Werken hiertoe
opdracht. Dit leidde tot nieuwe rapporten in januari en
februari 1926, waarin de directeur zijn denkbeelden
uiteenzette. In deze rapporten kwam hij uiteraard ook
terug op de ondergrondse spoorweg. Hij achtte het Met
verantwoord alleen ter wille van het personensnelvervoer
uitgaven te doen zoals voor het beperkte ondergrondse
net waren begroot. Ondergronds transport zou
onaangenaam zijn en men zou er alleen toe moeten
overgaan als het niet anders kon, maar het was niet te
verwachten, dat dit in deze eeuw het geval was.
Ten slotte maakte de directeur de opmerking, dat het
gehele verkeersvraagstuk, waaronder ook de

v Drukte na afloop van een
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Ter hoogte van het
hoofdkantoor van de 'Tram'
was een ondergronds station
geprojecteerd. Op dit punt zou
de ondergrondse de Singelgracht
passeren en verder onder de
Overtoom naar het westen
gaan

V De ondergrondse tram zou
aansluiting krijgen aan de te
maken LI-tunnel. Aan de De
Ruijterkade nabij de
Westertoegang was de
ingangspartij van de tunnel
geprojecteerd
VV Het ondergrondse station ten
zuiden van het Centraalstation
onder het Open Havenfront en
het tracé van de tramtunnel
onder de Martelaarsgracht
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Verkeersbeelden in het
Amsterdam van 1932
Muntplein en
brug over Singelgracht
bij Nassauplein (rechts)

Parkeerperikelen tijdens een
voetbalwedstrijd in het stadion
aan de Amstelveenseweg.
Oktober 1932
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tramtunnel onder de
Leidsegracht en de Nieuwezijds
Voorburgival
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De tramtunnel van het
Stationsplein, via Nieuwezijds
Voorburgwal, Spui, Nassaukade
en Overtoom naar de Andreas
Schelfhoutstraat zou ruim
21 miljoen gulden gaan kosten.
Het sommetje hieronder geeft
de prijs per strekkende meter.
Dat waren nog eens tijden. . .
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> De tramtunnel zou onder de
Overtoom worden aangelegd.
Op trottoir en vluchtheuvel is
gekalkt 'leve de anarchie !' . Het
was augustus 1931

tramtunnel in perspectief
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ondergrondse spoorweg en de IJ-tunnel, besproken zou
moeten worden bij de behandeling van het toen in
bewerking zijnde plan voor Groot-Amsterdam.
Het plan voor Groot-Amsterdam, dat een doelmatige
stadsuitbreiding beoogde na de aanzienlijke vergroting
van het Amsterdamse grondgebied in 1921, heeft het
nooit tot een formele behandeling in de raad gebracht.
Er bleken te veel onopgeloste vraagstukken te bestaan,
die nadere studie zouden eisen en dit heeft uiteindelijk in
1928 geleid tot instelling van de afdeling
Stadsontwikkeling bij de dienst Publieke Werken.
Deze afdeling nam de gehele problematiek van de
stadsuitbreidingen, waaronder het verkeersvraagstuk, in
studie.
Directeur Bos heeft dit niet meer meegemaakt. Per
1 mei 1926 kreeg hij bij raadsbesluit van 3 maart 1926
eervol ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en werd opgevolgd door ir. W. A.
de Graaf.
Bij het verkeersvraagstuk was natuurlijk de tram nauw
betrokken en in verband met een recente ontwikkeling
is het interessant te herinneren aan een plan van de
tramdirecteur T.E. van Putten, neergelegd in een brief
aan de wethouder voor de Bedrijven in november 1928.
Volgens de mening van de tramdirecteur bestond er in
Amsterdam nog geen aanleiding voor een
snelvervoermiddel. Alleen geregeld groot vervoer over
lange afstand zou reden kunnen zijn voor een ingrijpende
maatregel als de aanleg van een snelbaan.
Toch zou het goed zijn vooruit te zien en daarom wees
directeur Van Putten op de toen in aanleg zijnde
ringbaan van de Spoorwegen. Deze zou de voor
tuinsteden en parken bestemde terreinen zo doorsnijden,
dat het tracé tevens aan de gemeente gelegenheid zou
moeten geven daarlangs een snelvervoermiddel te
exploiteren, maar dan was het zaak daarvoor nu meteen
ruimte te reserveren. De directeur dacht aan een
hoogbaan rondom de oude stad, aan de oostzijde
desnoods met een aftakking naar de Watergraafsmeer.
Aan de noordzijde van de oude stad zou met het oog op
het stadsschoon geen hoogbaan mogelijk zijn en daarom
moest daar een tunnel komen, bijvoorbeeld van de
Ooster- naar de Westergasfabriek, zo diep dat het
waterverkeer geen hinder zou ondervinden. Tot het
ontwerp behoorden verder een noord-zuidlijn in
aansluiting op de IJ-tunnel en een oost-westlijn.
Ook dit plan zou door de afdeling Stadsontwikkeling
bekeken moeten worden. Het werk van die afdeling
heeft ten slotte het grote uitbreidingsplan van 1935 tot
resultaat gehad en daarop zou ook de beslissing over
het initiatiefvoorstel van 1922 moeten wachten. Bij de
behandeling van de begroting voor 1929 in de raad
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Het was nog rustig op de
Nieuwezijds Voorburgwal
van 1931

1

kwam het lid Gulden echter weer op zijn favoriete
denkbeeld terug. Wethouder Abrahams, die Publieke
Werken onder zich had, antwoordde dat zijns inziens in
1923 al was gebleken, dat aanleg van een ondergrondse
spoorweg te Amsterdam financieel onuitvoerbaar was,
maar hij verklaarde zich wel bereid de zaak nog eens in
de commissie van Bijstand te brengen.
Het kan naar aanleiding van deze toezegging geweest
zijn, dat de wethouder aan de dienst Publieke Werken
opdracht heeft gegeven het plan opnieuw in studie te
nemen, want in een brief aan de wethouder d.d.
7 februari 1929 deelde De Graaf mede, dat hij er een
bespreking over had gevoerd met de directeur van de
tram. Over het algemeen was er overeenstemming tussen
hen, maar voor nadere keuze en juiste ligging van de
lijnen zou nog veel onderzoek nodig zijn.
Afgesproken was, dat de dienst P.W. de technische zijde
van de aanleg van een tunnelspoor zou bestuderen aan
de hand van een daartoe gezamenlijk gekozen tracé. Deze
studie heeft inderdaad plaatsgehad, want een groot
aantal tekeningen en enige kaarten met een tunneltracé
zijn bewaard gebleven.
Het werk hieraan is verricht door de afdeling Haven- en
Waterwerken van de dienst P.W. Er zijn nog
buitenlandse reizen voor gemaakt, maar die dienden
tevens voor andere in uitvoering zijnde werken.
Onder de stukken bevindt zich een kostenbegroting voor
een tramtunnel van het Stationsplein, via Nieuwezijds
Voorburgwal, Spui, Nassaukade en Overtoom naar de
Andreas Schelfhoutstraat. De kosten waren f21.300.000
volgens de berekening van september 1929.
Intussen was de zaak op 16 mei 1929 weer in de
commissie van Bijstand besproken. Na lange discussie
kon deze alleen maar besluiten, dat het vraagstuk van
een ondergrondse spoorweg een ernstige studie waard
was. Directeur De Graaf wees weer op het, voor een
ondergrondse spoorweg ongunstige, stadspatroon! Zulk
een spoorweg kon niet op zichzelf worden beschouwd en
zou zeker niet voor alle problemen een oplossing geven.
Juist omdat de ondergrondse spoorweg niet los stond
van andere verkeersproblemen, kon wethouder
Abrahams niet toezeggen, dat het preadvies op het
voorstel van 1922 spoedig zou komen.
Dit preadvies kwam eerst bij het grote uitbreidingsplan
van 1935. In hun toelichting hierbij herinnerden
Burgemeester en Wethouders eraan, dat de commissie
van Bijstand in 1929 een nadere studie van de zaak had
aanbevolen.
Het vraagstuk was bij het ontwerpen van het
Uitbreidingsplan — meer in het bijzonder bij de studie
van het onderdeel 'lokale verkeerswegen' — aan een
onderzoek onderworpen. Daarbij was gebleken, dat,
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hoewel de aanleg van een ondergrondse spoorweg in
Amsterdam technisch uitvoerbaar moest worden geacht,
een enigszins rendabele exploitatie buitengesloten zou
zijn, zowel door de typische concentrische aanleg van de
stad als ten gevolge van haar ook in de toekomst
nog te geringe omvang. Niettemin zou het in verband
met de breedte der geplande hoofdwegen in de
toekomst mogelijk zijn tot de aanleg van ondergrondse
spoorbanen over te gaan. Aldus Burgemeester en
Wethouders in hun preadvies op het initiatiefvoorstel
van 1922.
Dit voorstel behoorde tot de lange lijst van stukken die
tegelijk met het uitbreidingsplan in de raadszitting van
17 juli 1935 aan de orde werden gesteld. In de loop van
de discussie verklaarde raadslid Gulden echter het
voorstel in te trekken, ofschoon hij van mening bleef,
dat de ondergrondse baan er in de toekomst zou moeten
komen, wilde men de oude stad sparen.
Zijn mede-voorsteller Boekman was intussen wethouder
geworden.
Na deze raadszitting stond het dus wel vast, dat er
voorlopig geen kans zou zijn op een ondergrondse
spoorweg. De nieuwe ontwikkelingen na de laatste
oorlog zouden de gedachte daaraan weer actueel maken.

