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INLEIDING

Aanleiding
De MIT-procedure is de directe aanleiding geweest voor het opstellen van een rapportage met 
betrekking tot de vervoerwaarde van de Zuidtangent-West (project MIT-categorie 1). Bij deze 
veivoerwaardestudie, die in opdracht van de Provincie Noord Holland wordt uitgevoerd, wordt 
gebruik gemaakt van het Noordvleugelmodel voor de ochtendspits, uitgevoerd in een Questor 
omgeving.
Op de rijkswegen, provinciale wegen en overige wegen rond Amsterdam en Haarlem is de 
doorstroming van het verkeer problematisch. De reistijden met het openbaar vervoer zijn relatief 
lang en de kostendekkingsgraad laat te wensen over. De werkgelegenheidsconcentraties op en 
nabij Schiphol en Hoofddorp zijn op onvoldoende wijze bereikbaar per openbaar vervoer.

Doelstelling
De aanleg van nagenoeg vrijliggende busbanen in het verlengde van het Exploitatietraject van 
de Zuidtangent heeft blijkens verkeers- en vervoersstudies een positieve invloed op de 
vervoerwaarde, resulterend in een toename van het aantal OV-reizigers alsmede in een hogere 
kostendekkingsgraad.
Met het Noordvleugelmodel als uitgangspunt worden in deze studie vervoersstromen voor 2020 
bepaald op basis van de autonome ontwikkeling en op basis van de ontwikkeling van de 
Zuidtangent-West (varianten/alternatieven).
De rapportage van de resultaten kan in de MIT-aanvraag opgenomen worden, terwijl de studie 
relevante invoergegevens levert voor de THOM/PIOV-berekeningen. THOM (Toetsing van 
Hoogwaardig Openbaar vervoer door Multicriteria-analyse) en PIOV (Prioritering Hoogwaardig 
Openbaar vervoer-projecten) zijn twee rekenmodules, geïntegreerd in één computerprogramma, 
dat gebruikt kan worden bij de planvorming en besluitvorming over OV-infrastructuur.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het basisjaar 1995 van het Noordvleugelmodel beschreven dat als 
uitgangspunt dient voor de modelberekeningen 2020.
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de resultaten van de berekeningen 2020 bij autonome 
ontwikkeling vermeld, gevolgd door de resultaten van het vervoerwaardetracé 2020 van de 
Zuidtangent-west (hoofdstuk 4), de resultaten van het “Lang tracé” (hoofdstuk 5) en van het 
“Kort tracé” (hoofdstuk 6). Alle resultaten die zijn gepresenteerd gelden voor een l-uurs 
ochtendspits.
Zoals uit de hoofdstukindeling blijkt is er in de rapportage voor gekozen om allereerst de 
afzonderlijke resultaten voor iedere variant kort weer te geven. Uitgebreidere tabellen zijn 
vermeld in de bijlagen. De resultaten zijn voorzien van een korte toelichting. Pas in hoofdstuk 8 
Vergelijking resultaten” worden de resultaten op een rijtje gezet en worden enkele conclusies 

getrokken. Ten behoeve van het analyseren van de berekeningsresultaten is het studiegebied van 
de Zuidtangent West in vier regio’s verdeeld:

- regio 1 IJmuiden
- regio 2 Santpoort/Velserbroek
- regio 3 Haarlem Noord
- regio 4 Haarlem Zuid
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De regio’s 1, 2 en 3 liggen ten noorden van het station Haarlem NS. Regio 4 Haarlem Zuid 
bevat het westelijk deel van het exploitatietraject van de Zuidtangent tussen Haarlem 
Schalkwijk en Haarlem NS. In bijlage 1 is de gebiedsbegrenzing van de vier regio’s 
weergegeven.

Aanpassing aantallen arbeidsplaatsen Haven IJmuiden
In de loop van het project kwam naar voren dat door het karakter van de haven van IJmuiden en 
de aanwezige fysieke barrières het wenselijk was de gebiedsindeling hier te verfijnen en het 
aantal arbeidsplaatsen aan te passen. Het gebied IJmuiden Haven is opgesplitst in vier zones. De 
werkgelegenheid is aangepast aan het specifieke karakter van de arbeidsplaatsen in de haven. 
Door de correctie in het havengebied (met name in ploegendienst in de visserij) is het aantal 
effectieve arbeidsplaatsen slechts 25% van het aantal werkelijke arbeidsplaatsen in dit 
havengebied.
Zowel de autonome situatie als de situatie in 2020 met het vervoerwaardetracé waren al 
doorgerekend. Gekozen is om deze varianten niet opnieuw door te rekenen. De betreffende 
modelaanpassingen in de Haven zijn verwerkt, waarna de berekeningen voor het Lange en het 
Korte tracé zijn uitgevoerd. De resultaten van de reeds doorgerekende varianten zijn voor wat 
betreft reizigerskilometers in de rapportage handmatig aangepast. Een toelichting op deze 
correcties is opgenomen in bijlage 9.

Gebruikte begrippen
In deze rapportage is een aantal begrippen genoemd die betrekking hebben op de Zuidtangent. 
Als gesproken wordt over de Zuidtangent, dan wordt het traject van de Zuidtangent in z’n 
huidige hoedanigheid bedoeld (Haarlem NS - Amsterdam Bijlmer), dus zonder (vrijliggende) 
voorzieningen op het deel tussen Haarlem Schalkwijk en Haarlem NS. Dit wordt ook wel het 
Exploitatietraject genoemd. Het Kerntracé van de Zuidtangent is de vrije busbaan tussen 
Winkelcentrum Schalkwijk en Schiphol.
Als gesproken wordt over de Zuidtangent West wordt de westelijke uitbreiding van het 
Kerntracé bedoeld. Deze uitbreiding betreft het Zuidtangenttraject tussen Haarlem Schalkwijk 
en IJmuiden Kennemerboulevard. Op het deel tussen Haarlem NS en Haarlem Schalkwijk is 
uitgegaan van extra voorzieningen. Dit komt verder tot uitdrukking in de rijtijden in de 
verschillende varianten (Bijlage 16).

Dit rapport is geen technische rapportage van een verkeers- en vervoermodel. Hiervoor wordt 
verwezen naar rapportages die in het kader van toepassingen met het Noordvleugelmodel zijn 
verschenen. Enige kennis van verkeers- en vervoermodellen wordt wel verondersteld. In bijlage 
6 is in het kort een algemene beschrijving van een verkeers- en vervoermodel opgenomen.

Op verzoek zijn de resultaten die gebruikt worden als input voor de THOM/PIOV berekeningen 
in een apart document vermeld (Memo aan Projectgroep Zuidtangent West met kenmerk: LV- 
SE20021795, 2 juli 2002). Dit memo is een aanvulling op deze rapportage.
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BASISJAAR 1995

2.1 Uitgangspunten

Basis voor de vervoerwaarde-berekeningen is het Noordvleugelmodel. Dit multi-modale 
verkeers- en vervoermodel is in opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland en de 
Provincie Noord-Holland door DHV ontwikkeld en wordt beheerd door een projectgroep 
waaraan Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat 
AVV en Railned deelnemen.
Voor de berekeningen in deze studie is in het studiegebied de zone-indeling voor 
IJmuiden/Velsen, Velserbroek en Santpoort verfijnd. Binnen de gemeente Haarlem is de 
zonering al op een voldoende fijn niveau aanwezig. De verfijnde zone-indeling is opgenomen in 
bijlage 2.
Naast een verfijning van de zone-indeling is ook het wegennetwerk in het studiegebied 
aangepast en in overeenstemming gebracht met de (fijnere) zone-indeling. Met name in en om 
Haarlem zijn enkele wegen toegevoegd en is met name in Haarlem Centrum de 
vei keei scircLilatie aangepast. Een overzicht van het lijnennet van het openbaar vervoer is 
bijgevoegd in bijlage 17.

De sociaal-economische gegevens en de lijnvoeringen van het openbaar vervoer zijn 
overeenkomstig het Noordvleugelmodel 1995. De sociaal-economische gegevens zijn 
vastgesteld door de projectgroep Noordvleugel. Een beknopt overzicht hiervan is te vinden in 
het “Overzicht uitgangspunten en invoer Noordvleugelmodel (Oranje Boek)”, Concept Maart 
2002.

2.2 Kalibratieresultaten

Aan de hand van tellingen is het verfijnde model in het studiegebied opnieuw gekalibreerd. 
Deze kalibratie is uitgevoerd voor zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer. Aangezien in 
deze studie de nadruk ligt op het openbaar vervoer beperkt de beschrijving van de 
toetsingsresultaten zich in deze rapportage tot het openbaar vervoer.
De toetsing heeff op wegvak niveau, dus over een totaal van alle lijnen die op een bepaald punt 
passeren, plaatsgevonden aan de hand van tellingen, aangeleverd door Connexxion. 
Uitgangspunt bij de openbaar vervoer toetsing is, dat 80% van de relevante trajectbelastingen op 
wegvakken binnen het studiegebied een afwijking kent van minder dan 20%.
De resultaten van de toetsing openbaar vervoer zijn weergegeven in bijlage 3. Deze resultaten 
bieden een voldoende basis om prognoseberekeningen voor 2020 te maken. Bij de 
prognoseberekeningen voor 2020 is rekening gehouden met de in het basisjaar berekende 
kalibratiecorrecties.

Provincie Noord-Holland 
LV-SE2002I766

13 augustus 2002, versie 4
-5-



AUTONOME ONTWIKKELING 2020

3.1 Uitgangspunten

Voor de netwerken (auto en openbaar vervoer), de sociaal-economische gegevens en het te 
volgen beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Autonetwerk
Basis voor het wegennet is de Referentievariant 2020 van het Noordvleugelmodel. Binnen het 
studiegebied zijn overeenkomstig de situatie 1995 en op verzoek van de Provincie Noord- 
Holland enkele correcties aangebracht. Hierbij gaat het met name om aanvullingen in de 
verkeerscircLilatie in het centrum van Haarlem en om verfijningen van de infrastructuur en de 
sociaal-economische vulling in en rondom Velserbroek.

Openbaar vervoernetwerk
De lijnvoering van het openbaar vervoer is verbeterd ten opzichte van wat in de 
Referentievariant 2020 aanwezig was. Allereerst is een update gemaakt van het streeklijnennet 
van 1995 naar 2001. Vervolgens is nog een aantal toekomstige ontwikkelingen ingebracht, zoals 
het Regionet Korte Termijn en natuurlijk de Zuidtangent op het Exploitatietraject (frequentie 8x 
per uur in beide richtingen tijdens de ochtendspits). Tevens zijn enkele elementen van het 
Lijnenplan Haarlem 2002 overgenomen. De lijnen 70, 71, 73 en 75 hebben hierbij speciale 
aandacht gekregen. Een overzicht met lijnen in het studiegebied en bijbehorende frequenties is 
opgenomen in bijlage 4. Een overzicht met rijtijden voor een aantal OV-lijnen is weergegeven 
in bijlage 16. Een overzicht van het lijnennet is bijgevoegd in bijlage 17.

Sociaal-economische gegevens
Voor de sociaal-economische gegevens is de basis-set van het Noordvleugelmodel 2001 als 
uitgangspunt genomen. Deze set is in 2001 door de projectgroep Noordvleugel vastgesteld. De 
sociaal-economische gegevens voor de zones binnen het studiegebied zijn, evenals de zone- 
indeling, opgenomen in bijlage 2

Beleid
Het NVVP heeft als basis gediend voor het te volgen beleid. Hierbij is ook rekening gehouden 
met een (platte) kilometerheffmg. De beleidsuitgangspunten zijn uitgewerkt in het rapport 
“Uitgangspunten NVVP” zoals dat in de projectgroep Noordvleugel in juni 2001 is vastgesteld 
(referentie LV-SE2002-pgnvl, projectgroep Noordvleugel, 2001). In bijlage 5 is hiervan een 
samenvatting gegeven. De beleidsuitgangspunten van het NVVP zijn ontleend aan de nota 
“NVVP: Beleidsopties verkend. Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2000”.
Specifiek voor de studie Zuidtangent West zijn de parkeerbeperkingen en parkeertarieven in 
Haarlem meer in detail opgenomen en uitgebreid naar onder andere Haarlem Schalkwijk.

3.2 Resultaten

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de variant bij een autonome ontwikkeling 
weergegeven. Deze resultaten gelden voor het gemiddeld uur in de ochtendspits. De nadruk ligt 
hier zoals eerder gemeld op de resultaten voor het openbaar vervoer.
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Om de berekende prognoses voor 2020 in het juiste kader te plaatsen is kort op een rij gezet wat 
de ontwikkeling van de mobiliteit in het totaal van de vier onderscheiden regio’s in het 
studiegebied is. In de volgende tabel 1 is dit weergegeven.

Tabel 1; Ontwikkeling aantallen personenverplaatsingen van, naar en in studiegebied (gemiddeld uur in

1995 2020 Toename Index
Auto (passagiers)' 49.000 54.000 5.000 1.10
Fiets 28.000 29.000 1.000 1.04
OV 8.000 11.000 3.000 1.38

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de procentuele groei van openbaar-vervoer verplaatsingen 
binnen de 4 regio’s het grootst is, nl. 38%. Het aantal verplaatsingen per fiets stijgt het minst. 
De absolute groei is het grootst bij het aantal autoverplaatsingen, + 5000. Het aantal 
personenverplaatsingen per auto stijgt met 10%.

Als indicatie voor de gevolgen van de stijging van de automobiliteit is in bijlage 7 een plot van 
2020 Autonoom opgenomen, waarin de verhouding van de berekende intensiteit en de 
aangeboden capaciteit is weergegeven (I/C-plot). Aan de hand van de verhouding tussen 
intensiteit en capaciteit is af te leiden waar zich in de toekomst mogelijke knelpunten kunnen 
voordoen.

3.2.1 Reizigerskilometers

In de volgende tabel 2 is voor de 4 in bijlage 1 weergegeven regio’s en voor geheel Nederland 
het aantal reizigerskilometers vermeld.

Tabel 2: Reizigerskilometers 2020 Autonoom
Reizigerskilometers OV incl. rail excl. rail
Regio 1 IJmuiden 3.400 3.400
Regio 2 Santp / Velsbr 18.800 6.200
Regio 3 Haarlem Noord 43.900 6.900
Regio 4 Haarlem Zuid 155.100 26.800
Totaal analyseregio’s 221.200 43.300

Totaal Nederland 12.200.000 Nvt

Onder Totaal Nederland is het totaal aantal reizigerskilometers vermeld dat alle OV-reizigers in 
Nederland maken (dus inclusief het studiegebied).

Bovenstaande reizigerskilometers zijn de totalen van alle verplaatsingen die in de autonome 
situatie in het studiegebied met het openbaar vervoer worden gemaakt. Dit betekent dat de OV- 
kilometers nogal beïnvloed worden door het (veelal doorgaande) reizigersverkeer met de trein. 
Om deze reden is in de laatste kolom het treinverkeer buiten beschouwing is gelaten.

Uitgangspunt gemiddelde autobezetting: 1995 = 1,37; 2020 = 1,22
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In de volgende tabel 3 zijn de reizigerskilometers openbaar vervoer voor het totaal van de 4 
regio’s verdeeld naar soort openbaar vervoer binnen het gebied.

Tabel 3: Reizigerskilometers 2020 Autonoom naar soort openbaar vervoer
Reizigerskilometers OV

Stad/streekvervoer 38.100 17%
Rail (NS) 177.900 80%
Zuidtangent 5.200 2%
Totaal (4 regio’s) 221.200 100%

Uit de tabel blijkt dat het aandeel van de Zuidtangent nog beperkt is. Dit komt, omdat in de 
autonome situatie slechts uitgegaan is van het Exploitatietraject van de Zuidtangent tot Haarlem 
NS. De reizigerskilometers van het exploitatietraject worden in de regio Haarlem Zuid afgelegd. 
In bijlage 8 zijn de reizigerskilometers OV uitgesplitst naar analyse-regio en soort openbaar 
vervoer weergegeven.

3.2.2 Aantallen verplaatsingen en Modal Split

De aantallen verplaatsingen zijn het totaal van alle verplaatsingen van, naar en binnen het 
studiegebied.

Tabel 4 Modal Split Studiegebied 2020 Autonoom
Aantallen verplaatsingen Absoluut Modal Split
Auto (personenverpL.) 53.900 57%
Fiets 29.000 31%
OV 10.800 12%
Totaal 93.700 100%

In Bijlage 10 zijn overzichten weergegeven van de modal-splitcijfers tussen de verschillende 
regio’s.

3.2.3 Vertrekken en aankomsten per OV-soort

Om een beeld te krijgen van een eventueel substitutie-effect van de Zuidtangent is voor de 
vertrekken en aankomsten^ in het studiegebied onderscheid gemaakt naar reizigers met het 
reguliere stads- en streekvervoer en Zuidtangent-reizigers.

Tabel 5 Aankomsten en Vertrekken naar OV-soort Studiegebied 2020 Autonoom^
Totaal Vertrekken Aankomsten
Stad en streek 3.088 96% 5.342 95%
Zuidtangent 137 4% 274 5%
Totaal 3.225 100% 5.616 100%

- Als de vergelijking gemaakt wordt met het aantal in- en uitstappens met de Zuidtangent zullen er verschillen 
optreden met bovenstaande cijfers. Bij de aankomsten en vertrekken worden immers niet de overstappende 
bewegingen meegerekend. Het één en ander is toegelicht in bijlage 18.
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In bijlage 11 is bovenstaand overzicht per regio weergegeven.

3.2.4 Belastingen en in- en uitstappens Zuidtangent Exploitatietraject 2020 Autonoom
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In bijlage 12 zijn bovenstaande figuren in een groter formaat afgedrukt. Bovenstaande 
belastingen zijn tevens te zien in bijlage 15, waar overzichten zijn weergegeven van de 
Zuidtangent en bijbehorende belastingen.

Overige modeluitkomsten

In- en uitstappers overige lijnen
In bijlage 13 zijn de in- en uitstappers voor een selectie van de overige lijnen weergegeven.

^ Bovenstaande in- en uitstappers zijn niet gecorrigeerd naar aanleiding van een aanpassing van arbeidsplaatsen in 
IJmuiden Haven (bijlage 9).
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4.1

VERVOERWAARDETRACÉ 2020

Uitgangspunten

Lijnvoering streekvervoer
Ten opzichte van de autonome situatie is in het vervoerwaardetracé een aantal aanpassingen 
gedaan. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven.

• Realisatie doorgetrokken Zuidtangent West van Haarlem NS tot IJmuiden
Kennemerboulevard als Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding, via een geheel 
vrije baan. De frequentie is in beide richtingen 8x per uur. Het traject is, in combinatie 
met de resultaten van de berekeningen, weergegeven in bijlage 15.

Het vervoerwaardetracé bestaat uit:
1. Van Haarlem Schalkwijk tot Haarlem Centraal Station: via Aziëweg, verlegde

Europaweg, Schalkwijkerstraat, Turfmarkt (op maaiveld), Gedempte Oude Gracht
2. Verbinding Zuid-Noord bij het Centraal Station: op maaiveld
3. Van Haarlem Centraal Station tot het Delftplein: via Schoterweg, Rijksstraatweg;
4. Van het Delftplein tot Velserbroek, kruispunt de Kamp-Velserbroeksedreef: via

Vlietweg, in het verlengde van de Vlietweg door het Zwanebloemplantsoen, 
Velserbroeksedreef;
Van kruispunt de Kamp-Velserbroeksedreef, tot spoorwegovergang Zeeweg,
Waterloolaan: via Santpoortsedreef, bij Dreefplantsoen afbuigend en vervolgens via 
spoorlijn tot spoorwegovergang Zeeweg, Waterloolaan;
Van spoorwegovergang Zeeweg tot plein 1945: over bestaand spoor naar het Pontplein 
en vervolgens via de Noostraat naar Plein 1945;
Van Plein 1945 tot Kennemerstrand: via Lange Nieuwstraat, Planetenweg, 
Bellatrixstaat, Ampèrestraat naar Kennemerstrand (eindpunt).

5.

6.

7.

Aanpassingen onderliggend lijnennet:
• Schrappen lijn 75;
• Aangepaste route lijn 73: door Santpoort Zuid.

Een overzicht met rijtijden voor een aantal OV-lijnen is weergegeven in bijlage 16.
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4.2.1

Resultaten

De beschreven resultaten gelden voor een gemiddeld uur in de ochtendspits.

Reizigerskilometers

Tabel 6 Reizigerskilometers Vervoerwaardetracé
Reizigerskilometers OV Incl. rail excl. Rail
Regio 1 IJmuiden 4.000 4.000
Regio 2 Santp / Velsbr 20.600 7.900
Regio 3 Haarlem Noord 44.200 7.600
Regio 4 Haarlem Zuid 158.500 29.000
Totaal analyse regio’s 227.300 48.500

Totaal Nederland 12.206.000 Nvt

Onder Totaal Nederland zijn het totaal aantal reizigerskilometers vermeld dat alle OV-reizigers 
in Nederland maken (dus inclusief het studiegebied).

Bovenstaande reizigerskilometers zijn de totalen van alle verplaatsingen die in het studiegebied 
gemaakt worden. Dit betekent dat de OV-kilometers nogal beïnvloed worden door het (veelal 
doorgaande) verkeer dat reist met de trein. Vandaar dat in de laatste kolom het treinverkeer 
buiten beschouwing is gelaten.

Tabel 7 Reizigerskilometers Vervoerwaardetracé naar soort openbaar vervoer
Reizigerskilometers OV

Stad/streekvervoer 30.600 13%
Rail (NS) 178.800 79%
Zuidtangent 17.900 8%
Totaal 227.300 100%

In Bijlage 8 zijn de reizigerskilometers OV uitgesplitst naar analyse-regio en soort openbaar 
vervoer weergegeven.

4.2.2 Aantallen verplaatsingen en Modal Split

De aantallen verplaatsingen zijn het totaal van alle verplaatsingen van, naar en binnen het 
studiegebied.

Tabel 8 Moeial Split Studiegebied Vervoerwaardetracé
Aantallen verplaatsingen Absoluut Modal Split
Auto (personenverpl.) 53.900 57%
Fiets 28.900 31%
OV 11.300 12%
Totaal 94.100 100%
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In Bijlage 10 zijn overzichten weergegeven van de modal-splitcijfers tussen de verschillende 
regio’s.

4.2.3 Vertrekken en aankomsten per OV-soort

Om een beeld te krijgen van een eventueel substitutie-effect van de Zuidtangent is voor de 
vertrekken en aankomsten in het studiegebied onderscheid gemaakt naar reizigers met het 
reguliere stads- en streekvervoer en Zuidtangent-reizigers.

Tabel 9 Aankomsten en Vertrekken naar OV-soort Studiegebied Vervoerwaardetracé
Totaal Vertrekken Aankomsten
Stad en streek 2.182 60% 4.094 68%
Zuidtangent 1.444 40% 1.927 32%
Totaal 3.626 100% 6.021 100%

In bijlage 11 is bovenstaand overzicht per regio weergegeven.

4.2.4 Belastingen en in- en uitstappers Zuidtangent West Vervoerwaardetracé
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Figuur 4 In- en uitstappers Zuidtangent West Vervoerwaardetracé Noordelijke richting

Bij de start van de berekeningen is geen rekening gehouden met het specifieke karakter van de 
arbeidsplaatsen in IJmuiden Haven. Hierdoor zijn de vertrekken en aankomsten in deze zone 
overschat. Daarnaast zijn er in het gebied de nodige fysieke barrières, die verdere verfijning van 
de zone-indeling noodzakelijk maken.
In bijlage 9 is nader ingegaan op de genoemde aanpassing van de sociaal-economische vulling 
van de haven van IJmuiden, die in de vervolgberekeningen voor het Kort en Lang tracé wel is 
meegenomen.

Bovenstaande figuren zijn in bijlage 12 vergroot weergegeven.
De belastingen van de Zuidtangent West zijn tevens te zien in bijlage 15, waar overzichten zijn 
weergegeven met de Zuidtangent en bijbehorende belastingen.

Overige modeluitkomsten

In- en uitstappers overige lijnen
In bijlage 13 worden de in- en uitstappers voor een selectie van overige lijnen weergegeven.
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5.1

LANG TRACÉ

Uitgangspunten

Aanpassingen t.o.v. Vervoerwaardetracé
De lange route van de Zuidtangent gaat van Haarlem-Sclialkwijk tot Haarlem NS over 

tracé (inclusief tunnel onder Spaarne) met behoud van frequentie. Ten noorden van 
Haarlem NS worden doorstromingsmaatregelen (0^ variant) genomen en wordt de exploitatie 
van de Zuidtangent doorgetrokken. Naast de Zuidtangent profiteert al het overige busvervoer op 
de ZTG route van de doorstromingsmaatregelen.
Basis voor de berekeningen van het Lang Tracé is het lijnennet van het Vervoerwaardetracé. 
Hieraan zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Aanpassingen lijnvoering ZTG West tracé - Schalkwijk Centrum - IJmuiden 
Kennemerboulevard:

• Aanpassing tracé ZTG West tussen Haarlem Delftplein en IJmuiden 
Kennemerboulevard. De ZTG West rijdt met het overige verkeer mee;

• Extra haltes Westbroekerweg (Velserbroek), Van den Vondellaan (Santpoort), Zeeweg 
(IJmuiden) Marktplein (IJmuiden) en Ampèrestraat (IJmuiden);

• Vervallen haltes Pontplein (IJmuiden), Waterloolaan (Santpoort);
• Verlengen rijtijd Haarlem NS - IJmuiden door extra haltes en ander tracé;
• Frequentie Zuidtangent West Haarlem NS naar IJmuiden 4x per uur (overeenkomstig 

lijn 75 in de ochtendspits);
• Frequentie van de Zuidtangent West in de richting IJmuiden - Haarlem is 8x per uur in 

de ochtendspits.

In bijlage 15 is, in combinatie met de resultaten van de berekeningen, een overzicht gegeven 
van het tracé van de Zuidtangent met het Lang Tracé.

Aanpassing lijnvoering overig openbaar vervoer:
• Verkorten rijtijd overige buslijnen door doorstromingsmaatregelen ZTG West. Een 

overzicht met rijtijden voor een aantal OV-lijnen is weergegeven in bijlage 16.

Overige aanpassingen
• Zone 119 is opgesplitst in 4 zones. Vanwege het bijzonder karakter van de 

werkgelegenheid in het havengebied (met name in ploegendienst in de visserij) is het 
aantal effectieve arbeidsplaatsen slechts 25% van het aantal werkelijke arbeidsplaatsen 
in dit havengebied. Het aantal arbeidsplaatsen is hier dus maar 'A van het aantal 
arbeidsplaatsen waarmee in 2020 Autonoom en het Vervoerwaardetracé is gerekend. 
Zie bijlage 9;

• Autonet: autostop op Schoterweg en éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen op de 
Gedempte Oude Gracht richting noorden;
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5.2

5.2.1

Resultaten

De beschreven resultaten gelden voor een gemiddeld uur in de ochtendspits. 

Reizigerskilometers 

Tabel 10 Reizigerskilometers Lang Tracé
Reizigerskilometers incl. rail excl. rail
Regio 1 IJmuiden 4.100 4.100
Regio 2 Santp / Velsbr 20.800 7.900
Regio 3 Haarlem Noord 45.400 7.800
Regio 4 Haarlem Zuid 157.900 28.800
Totaal analyseregio’s 228.200 48.600

Totaal Nederland 12.175.000 Nvt

Onder Totaal Nederland zijn het totaal aantal reizigerskilometers vermeld dat alle OV-reizigers 
in Nederland maken (dus inclusief het studiegebied).

Bovenstaande reizigerskilometers zijn de totalen van alle verplaatsingen die in het studiegebied 
gemaakt worden. Dit betekent dat de OV-kilometers nogal beïnvloed worden door het (veelal 
doorgaande) verkeer dat reist met de trein. Vandaar dat in de laatste kolom het treinverkeer 
buiten beschouwing is gelaten.

Tabel 11 Reizigerskilometers Lang Tracé naar soort openbaar vervoer
Reizigerskilometers OV

Stad/streekvervoer 32.300 14%
Rail (NS) 179.600 79%
Zuidtangent 16.300 7%
Totaal 228.200 100%

In Bijlage 8 zijn de reizigerskilometers OV uitgesplitst naar analyse-regio en soort openbaar 
vervoer weergegeven.

5.2.2 Aantallen verplaatsingen en Modal Split

De aantallen verplaatsingen zijn het totaal van alle verplaatsingen van, naar en binnen het 
studiegebied.

Tabel 12_____ Modal Split Studiegebied Lang Tracé
Aantallen verplaatsingen Absoluut Modal Split
Auto (personenverpl.) 51.800 57%
Fiets 28.000 31%
OV 10.800 12%
Totaal 90.600 100%
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In Bijlage 10 zijn overzichten \veergegeven van de modal-splitcijfers tussen de verschillende 
regio’s.

5.2.3 Vertrekken en aankomsten per OV-soort

Om een beeld te krijgen van een eventueel substitutie-effect van de Zuidtangent is voor de 
vertrekken en aankomsten in het studiegebied onderscheid gemaakt naar reizigers met het 
reguliere stads- en streekvervoer en Zuidtangent-reizigers.

Tabel 13 Aankomsten en Vertrekken naar OV-soort Studiegebied Lang Tracé

5.2.4

Totaal Vertrekken Aankomsten
Stad en streek 2273 64% 4266 77%
Zuidtangent 1255 36% 1256 23%
Totaal 3529 100% 5521 100%

In bijlage 11 is bovenstaand overzicht per regio weergegeven.

Belastingen en in- en uitstappers Zuidtangent West Lang Tracé
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Figuur 5 Aantal in- en uitstappers Zuidtangent Lang Tracé Noordelijke richting
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Figuur 6 In- en uitstappers Zuidtangent West Zuidelijke richting

Bovenstaande belastingen zijn tevens te zien in bijlage 15, waar overzichten zijn weergegeven 
van de Zuidtangent en bijbehorende belastingen.

Overige modeluitkomsten

In- en uitstappers overige lijnen
In bijlage 13 worden de in- en uitstappers voor een selectie van de overige lijnen weergegeven.
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KORT TRACÉ

6.1 Uitgangspunten

Aanpassingen t.o.v. 2020 Autonoom
De basis voor de berekeningen van de variant “Kort Tracé” is de autonome situatie. De 
Zuidtangent rijdt van Haarlem-Schalkwijk tot Haarlem NS over vriiliggend tracé (inclusief 
tunnel onder Spaarne) met behoud van frequentie (uit vervoerwaardevariant) Het tracé is, in 
combinatie met de resultaten van de berekeningen, weergegeven in bijlage 16. Aan het OV- 
netwerk van de autonome situatie zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Aanpassing lijnvoering ZTG West - tracé Schalkwijk Centrum - Haarlem NS:
• Rijtijden Schalkwijk - Haarlem NS overeenkomstig Lang Tracé;
• Frequentie blijft in beide richtingen 8x per uur en is dus ongewijzigd ten opzichte van 

de autonome situatie.

Aanpassing lijnvoering overig openbaar vervoer:
• Lijn 75: meer halteplaatsen en daardoor langere rijtijd. IJmuiden - Haarlem NS
• Frequentie lijn 75 (tijdens ochtendspits) blijft 4x per uur voor de richting Haarlem - 

IJmuiden en 8x voor de richting IJmuiden — Haarlem. Een overzicht met rijtijden voor 
een aantal OV-lijnen is weergegeven in bijlage 16.

Overige aanpassingen
• Zone 119 (IJmuiden Haven) is opgesplitst in 4 zones. Vanwege het bijzonder karakter 

van de werkgelegenheid in het havengebied (met name in ploegendienst in de visserij) 
is het aantal effectieve arbeidsplaatsen slechts 25% van het aantal werkelijke 
arbeidsplaatsen in dit havengebied. Het aantal arbeidsplaatsen is hier dus maar 14 van 
het aantal arbeidsplaatsen waarmee in 2020 Autonoom en het Vervoerwaardetracé is 
gerekend. Zie bijlage 9;

6.2 Resultaten

De beschreven resultaten gelden voor een gemiddeld uur in de ochtendspits.
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6.2.1 Reizigerskilometers

Reizigerskilometers incL rail excl. rail
Regio 1 IJmuiden 4.300 4.300
Regio 2 Santp / Velsbr 19.700 6.800
Regio 3 Haarlem 45.800 7.400
Regio 4 Haarlem Zuid 158.700 27.700
Totaal analyseregio’s 228.500 46.200

Totaal Nederland 12.172.000 Nvt

Onder Totaal Nederland zijn het totaal aantal voertuigkilometers vermeld dat alle OV-reizigers 
in Nederland maken (dus inclusief het studiegebied).

Bovenstaande reizigerskilometers zijn de totalen van alle verplaatsingen die in het studiegebied 
gemaakt worden. Dit betekent dat de OV-kilometers nogal beïnvloed worden door het (veelal 
doorgaande) verkeer dat reist met de trein. Vandaar dat in de laatste kolom het treinverkeer 
buiten beschouwing is gelaten. In hoofdstuk 8 is onder andere een vergelijking gemaakt tussen 
de reizigerskilometers van het Lang en Kort tracé.

Tabel 15_____ Reizigerskilometers Kort Tracé naar soort openbaar vervoer
Reizigerskilometers OV

Stad/streekvervoer 38.900 17%
Rail (NS) 182.300 80%
Zuidtangent 7.400 3%
Totaal 228.500 100%

In Bijlage 8 zijn de reizigerskilometers OV uitgesplitst naar analyse-regio en soort openbaar 
vervoer weergegeven. Ook is hier de regio Hoofddorp meegenomen.

6.2.2 Aantallen verplaatsingen en Modal Split

De aantallen verplaatsingen zijn het totaal van alle verplaatsingen van, naar en binnen het 
studiegebied.

Tabel 16 Moeial Split Studiegebied Kort Tracé
Aantallen verplaatsingen Absoluut Modal Split
Auto (personenverpl.) 51.800 57%
Fiets 28.000 31%
OV 10.600 12%
Totaal 90.400 100%

In Bijlage 10 zijn overzichten weergegeven van de modal-splitcijfers tussen de verschillende 
regio’s.
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6.2.3 Vertrekken en aankomsten per OV-soort

Om een beeld te krijgen van een eventueel substitutie-effect van de Zuidtangent is voor de 
vertrekken en aankomsten in het studiegebied onderscheid gemaakt naar reizigers met het 
reguliere stads- en streekvervoer en Zuidtangent-reizigers.

Tabel 17 Aankomsten en Vertrekken naar OV-soort Studiegebied Kort Tracé

6.2.4

Totaal Vertrekken Aankomsten
Stad en streek 3.044 89% 4.698 88%
Zuidtangent 386 11% 648 12%
Totaal 3.430 100% 5.346 100%

In bijlage 11 is bovenstaand overzicht per regio weergegeven.

Belastingen en in- en uitstappers Zuidtangent West Kort Tracé
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Figuur 7 In- en uitstappers Zuidtangent West Kort Tracé Noordelijke richting
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Figuur 8 In- en uitstappers Zuidtangent West Kort Tracé Zuidelijke richting

Bovenstaande belastingen zijn tevens te zien in bijlage 15, waar overzichten zijn weergegeven 
met de Zuidtangent en bijbehorende belastingen.

Overige modeluitkomsten

In- en uitstappers overige lijnen
In bijlage 13 worden de in- en uitstappers voor een selectie van de overige lijnen weergegeven.
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EFFECT EANGERE REISTIJD HAARLEM NS - HAARLEM SCHALKWIJK VV.

De vraag is aan de orde gekomen, wat het effect zal zijn op het aantal reizigers, wanneer de 
reistijd tussen Haarlem-Schalkwijk en Haarlem NS zou toenemen met zo’n twee minuten. Deze 
vraag is niet met het model doorgerekend.
Hoewel dit erg situatiegebonden is, kan uit het weinige onderzoek dat hiernaar is verricht in zijn 
algemeenheid worden afgeleid dat in stedelijke situaties zeer globaal een verlenging van de 
reistijd procentueel een evenredige afname van het aantal reizigers tot gevolg heeft, zolang het 
om relatief kleine veranderingen gaat.
In dit geval wordt gesproken over een toename van 2 minuten op een traject van ca 10 minuten. 
Bedacht moet evenwel worden dat de Zuidtangent wordt gekenschetst als een regionale 
verbinding: daarbij maken niet alleen reizigers van de verbinding gebruik tussen Haarlem- 
Schalkwijk en Haarlem NS, maar dus ook reizigers van Schiphol of Hoofddorp naar Haarlem 
NS of reizigers van IJmuiden naar bijvoorbeeld Haarlem-Schalkwijk met reistijden van ca. 30 
tot 45 minuten.

Per saldo zal het effect van de reistijdverlenging van zo’n twee minuten op het betreffende 
traject kunnen leiden tot een afname van het aantal reizigers op het onderhavige traject van de 
Zuidtangent van zo’n 2 tot 15%.
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8.1

CONCLUSIE: VERGELIJKING RESULTATEN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in het kort een aantal variabelen voor de verschillende varianten met 
elkaar vergeleken. Hierbij moet goed in de gaten gehouden worden dat alleen de 
reizigerskilometers zijn gecorrigeerd (zie toelichting bijlage 9).

Reizigerskilometers

Om de reizigerskilometers, ondanks de genoemde verschillen in uitgangspunten (met name met 
betrekking tot de aanpassing van sociaal-economische gegevens in IJmuiden Haven) te 
vergelijken, is door de Provincie Noord-Holland een correctie voorgesteld. Op basis van deze 
correctie zijn de volgende totale aantallen reizigerskilometers voor de 4 varianten op een rij 
gezet:

Tabel 18 Reizigerskilometers voor de 4 varianten
Autonoom Vervoerwaardetracé Lang Tracé Kort Tracé

Stad/streekvervoer 38.100 30.600 32.300 38.900
Rail (NS) 177.900 178.800 179.600 182.300
Zuidtangent 5.200 17.900 16.300 7.400
Totaal (excl. Rail) 43.300 48.500 48.600 46.300

Totaal (4 regio’s) 221.200 227.300 228.500 228.500

Totaal Nederland 12.200.000 12.206.000 12.175.000 12.172.000

Onder Totaal Nederland zijn het totaal aantal reizigerskilometers vermeld dat alle OV-reizigers 
in Nederland maken (dus inclusief het studiegebied).

Opvallend is de toename van het aantal reizigerskilometers in de trein in het Kort Tracé ten 
opzichte van het Lang Tracé. Dit wordt vooral veroorzaakt door een groter aantal 
treinverplaatsingen in het studiegebied in het Kort Tracé. In bijlage 14 is een verschillenplot 
weergegeven met een vergelijking van de treinbelastingen tussen het Lang Tracé en het Kort 
Tracé. Uit deze verschillenplot blijkt onder andere dat het aantal treinreizigers op de relatie 
Haarlem NS - Driehuis stijgt in het Kort Tracé ten opzichte van het Lang Tracé. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat een aantal treinreizigers bij realisatie van de Zuidtangent West (Lang Tracé) 
van de Zuidtangent West gebruik gaan maken.
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Op basis van deze cijfers kunnen de volgende verhoudinggetallen tussen de verschillende 
varianten v.w.b. reizigerskilometers voor de totalen van de 4 regio’s worden berekend:

Tabel 19 Ontwikkeling reizigerskilometers 4 varianten (indices)
Inclusief Trein Exclusief Trein

Autonoom 100 100
Vervoerwaarde 103 112
Lang Tracé 103 112
Kort Tracé 103 107

Figuur 9 Reizigerskilometers (Excl. Trein) x 1000

□ Zuidtangent 
1) Stad- en streek

\ <

Varianten 2020

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat het aantal reizigerskilometers in alle varianten toeneemt 
ten opzichte van de autonome situatie in 2020. Met name in het vervoerwaardetracé blijkt de 
Zuidtangent West nogal wat reizigers van het reguliere streekvervoer aan te trekken. In het 
vervoerwaardetracé wordt de regio IJmuiden - Haarlem tijdens de ochtendspits in beide 
richtingen met een frequentie van 8x per uur bediend. In zowel het Lang als Kort Tracé is de 
bedieningsffequentie Haarlem NS - IJmuiden Kennemerboulevard 4x per uur.

Aantallen verplaatsingen/Modal Split

Tabel 20 Modal split vergeliikins 4 varianten, afgerond op honderdtallen
Verplaatsingen Autonoom Vervoerwaardetracé Lang Tracé Kort Tracé

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Auto 53900 57% 53900 57% 51800 57% 51800 57%
Fiets 29000 31% 28900 31% 28000 31% 28000 31%
OV 10800 12% 11300 12% 10800 12% 10600 12%
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De modal split is de verhouding tussen het aantal verplaatsingen per vervoerwijze en het totaal 
aantal verplaatsingen. Gelet op deze verhouding zal voor de beschouwde vervoerwijzen het 
effect van de modellering van de Derde Haven in IJmuiden van ondergeschikt belang zijn.

Figuur 10 Modal Split
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Bovenstaande overzichten laten zien dat voor het gehele studiegebied in de verschillende 
varianten geen significante verschuiving in de modal-split optreedt.

8.4 Aantallen reizigers Zuidtangent

Om een beeld te krijgen van het gebruik van de Zuidtangent in de verschillende varianten is 
hieronder het aantal reizigers met de Zuidtangent weergegeven. Deze cijfers zijn afgeleid van 
het aantal in- en uitstappers van de Zuidtangent (bijlage 12 en 13).
Opgemerkt moet worden dat in de autonome situatie en voor het korte tracé de Zuidtangent 
West niet rijdt ten noorden van Haarlem NS. Hierdoor is het aantal reizigers met de 
Zuidtangent in tabel 21 en 22 voor deze varianten gelijk.

Autonoom Tracé 
Schalkwijk —
Haarlem NSv.v.

WW Tracé
Schalkwijk -
IJmuiden v.v.

Lang Tracé
Schalkwijk -
IJmuiden v.v

Kort Tracé
Schalkwijk -
Haarlem NS v. v.

Reizigers ZTG 710 1825 1464 1274

Tabel 22 Reizi gers Zuidtangent voor de 4 varianten Traject IJmuiden - Schalkwiik v.v.
Autonoom Tracé 
Schalkwijk —
Haarlem NS v.v.

WW Tracé
Schalkwijk
IJmuiden v.v.

Lang Tracé
Schalkwijk 
IJmuiden v.v

Kort Tracé
Schalkwijk —
Haarlem NS v.v.

Reizigers ZTG 710 3242 2501 1274
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In bovenstaande tabel is het totaal aantal reizigers over het tracé van de Zuidtangent West 
weergegeven. Hierbij moet in de gaten worden gehouden dat een correctie voor IJmuiden Haven 
(bijlage 9) hierin nog niet is meegenomen.

Figuur 11 Reizigers Zuidtangent

0 Haarlem CS - Schalkwijk v.v. 
BIJMuiden - Schalkwijk v.v.

Bij bovenstaande overzichten is uitgegaan van alle reizigers die op welke manier dan ook van 
de Zuidtangent gebruik maken. Hierbij is als grens de halte Schalkwijk Centrum gekozen.
Uit de vergelijking blijkt dat in alle varianten sprake is van een flinke stijging van het aantal 
reizigers met de Zuidtangent. Met name in het Vervoerwaardetracé en bij het Lang tracé is de 
stijging het grootst.
Hierbij moet wel aangetekend worden dat, als bijvoorbeeld gekeken wordt naar het totaal aantal 
OV-reizigers in het studiegebied, deze stijging vooral te danken is aan het aantrekken van 
reizigers van het reguliere stads- en streekvervoer. Hierop wordt nader ingegaan in de volgende 
paragraaf.

Vertrekken en aankomsten naar soort openbaar vervoer

In onderstaande tabel is het aantal vertrekken per OV-soort van het studiegebied weergegeven.

Vertrekken
Totaal Autonoom WW Lang Kort
Stad en streek 
Zuidtangent

3088 96%;
137 4%

2182 60%
1444 40%

2273 64%
1255 36%l

3044 89%
386 11%

Totaal 3225 100% 3626 100% 3529 100% 3430 100%

Bovenstaande tabel bevat geen correcties voor IJmuiden Haven. Als alleen naar de relatieve 
cijfers wordt gekeken, kan toch een redelijke vergelijking gemaakt worden tussen de 4 
varianten. In de situatie met autonome ontwikkeling is het aandeel Zuidtangent nog relatief 
laag, doordat deze maar over een beperkte lengte in het studiegebied rijdt (Exploitatietraject). In
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het vervoerwaardetracé blijkt dat maar liefst 40% van alle personen die in het studiegebied met 
de bus vertrekken, kiest voor de Zuidtangent. In het Lang en Kort Tracé daalt dit aandeel tot 
respectievelijk 36% en 11%.

Figuur 12 Vertrekken per OV-soort van Studiegebied
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In onderstaande tabel is het aantal aankomsten per OV-soort van het studiegebied weergegeven.

Aankomsten
Totaal Autonoom WW Lang Kort
Stad en streek 
Zuidtangent

5342 95%
274 5%

4094 68%
1927 32%

4266 77%
1256 23%

4698 88%
648 12%

Totaal 5616 100% 6021 100% 5521 100% 5346 100%

Bij de aankomsten is, gekeken naar de relatieve cijfers, ongeveer dezelfde trend te zien als bij de 
vertrekken: een hoog aandeel Zuidtangent in het Vervoerwaardetracé, gevolgd door het Lang en 
Kort Tracé.
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Figuur 13 Aankomsten per OV-soort naar Studiegebied
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BIJLAGE 1 Analyse-regio’s
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BIJLAGE 2 Sociaal-economische gegevens en gebieds-indeling 2020

Zone

1 19 
120 
121 
122

123

124

125

126

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254 
255:

256

257

258

259

260 
261 
262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

Inwoners Arbpl Winkels Arbpl Overig
4506

5303

6177

830

701

3264

4889

9184

7074

3379

4541

95

3658

1215

241

4200

504

857

4437

2458

5505

2157

717

1164

2773

5329

4876

5940

3086

5208

1987

5169

1273

1379

2629

1974

3500

6495

3061

3553

523

66

110

28

6

66

70

125

166

21

26

0

124

43

6

144

0

29

148 
83

183 
72 
24 
36 
85

165

149

184 
96

160

63

160

40

40

78

61

105 
195

92

106

6785

144

1245

427

423

186

1138

798

2893

1058

514

16

865

27

79

689

0

314

568

92

301

87

169

158

693

468

517

434

1131

2709

553

1392

105

15660

736

135

370

1016

532

2298

Zone Inwoners Arbpl Winkels
272

273

274

275

276

277

278

279

280 
281 
282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

4127

3134

5132

3438

1855

7797

2083

4202

2923

1105

3450

797

2386

2651

9335

5516

0

8699

8699

2505

2596

5044

5473

3005

3005

95

3485

2259

4223

4874

1154

1292

1726

25

2181

6873

3294

1798

550

3812

367

456

573

501 
270

1245

230

613

726

160

502 
47

138

106

272

160

0

254

254

29

29

261

284

156

156

1

44

40

75

187

17

19

26

0

27

224

44

25

8

54

Arbpl Overig 
0

2408

0

1073

4284

10698

1182

2191

2854

2212

417

92

213

1978

310

6068

3190

1001

645

686

844

1865

1844

385

3488

30

112

455

851

982

680

833

1113

76

439

699

1044

468

143

992
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BIJLAGE 3 Kalibratieresultaten OV 1995

Traject/wegvak

A5/N205 Haarlem-oost BUS O-W
Byzantiunistraat - Schalkwijker
Beverwijk-Driehuis TREIN
Krayenhofflaan N-Z
Slaperdijkweg N-Z
Leiden - Heemst./Aerdenh. TREI
Houtplein N-Z
Engelenbuurt N-Z
NS Hoofddorp
Zandvoort-Overveen TREIN
Breestraat Z-N
De nieuwe Slof N-Z
Leiden - Nieuw-Vennep TREIN
Nieuw Vennep-Leiden TREIN
Rustenburgerlaan
Beeckestijn
Schotersingel
Kloosterstraat
Tempeliersstraat W-0
Driehuis - Beverwijk TREIN
Delftplein Z-N
Turfmarkt N-Z
Marktplein O-W
Velsertunnel BUS Z-
Versproncklaan W-0
A'dam Geuzenveld-Haarlem TREIN
A5/N205 Haarlem-oost BUS W-0
Raadhuis
Byzantiunistraat - Schalkwijker
Heemst./Aerdenh. - Leiden TREI
Siriusdreef
Frans Hals plein Z-N
Graan voor vis W-0
Velsertunnel BUS
Haarlem-A'dam GeuzenveldTREIN
Nieuweweg
Huis in duinen W-0
SpieringdijkO-W
Cruquiusweg BUS O
V. Oldenbarneveltlaan

Geteld Synthetisch Verschil Verschil % Getoetst Verschil ABS
218 57 -161 -74% 218 0 0%

388 214 -174 -45% 389 1 0%

890 851 -39 -4% 886 -4 0%

158 134 -24 -15% 156 -2 1%

223 240 17 8% 225 2 1%

1156 767 -389 -34% 1143 -13 1%

792 357 -435 -55% 804 12 1%

143 112 -31 -22% 140 -3 2%

508 301 -207 -41% 496 -12 2%

267 155 -112 -42% 260 -7 3%

222 90 -132 -59% 216 -6 3%

277 246 -31 -11% 285 8 3%

1524 1005 -519 -34% 1566 42 3%

1621 965 -656 -40% 1568 -53 3%

221 71 -150 -68% 213 -8 4%

250 132 -118 -47% 260 10 4%

223 163 -60 -27% 214 -9 4%

717 553 -164 -23% 686 -31 4%

119 66 -53 -45% 114 -5 5%

362 218 -144 -40% 379 17 5%

355 157 -198 -56% 338 -17 5%

797 265 -532 -67% 757 -40 5%

493 183 -310 -63% 466 -27 5%

190 52 -138 -72% 179 -11 6%

111 75 -36 -32% 102 -9 8%

2915 1378 -1537 -53% 2671 -245 8%

250 103 -147 -59% 228 -22 9%

270 114 -156 -58% 245 -25 9%

470 173 -298 -63% 515 45 9%

1424 2120 696 49% 1563 139 10%

106 90 -16 -15% 118 12 11%

348 215 -133 -38% 388 40 11%

124 II5 -9 -7% 140 16 13%

284 150 -134 -47% 246 -38 13%

1745 1787 42 2% 1992 247 14%

237 54 -183 -77% 203 -34 14%

113 66 -47 -41% 131 18 15%

280 158 -122 -44% 324 44 16%

492 178 -314 -64% 415 -77 16%

265 151 -114 -43% 223 -42 16%
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Traject/wegvak
Heemsteedse dreef N-Z 
Andalusie 
Lutulistraat Z-0
Herenweg Bennebroek BUS Z-N 
Herenweg,Glipperweg BUS N-Z 
Spanjaardslaan - Zuiderhoutlaa 
Melis Spaansw 
Zandvoort BUS W-0 
Herenweg,Glipperweg BUS Z-N 
Kerklaan N-Z ■
Papentorenvest 
NS Hoofddorp 0-W 
Overveen-Zandvoort TREfN 
Spaarne ziekenhuis 0-W 
Velsertraverse

Geteld Synthetisch Verschil Verschil % Getoetst Verschil ABS
178 137 -41 -23% 207 29 16%
204 100 -104 -51% 240 36 18%
211 66 -145 -69% 167 -44 21%
285 204 -81 -29% 352 67 24%
130 44 -86 -66% 98 -32 24%
216 176 -40 -19% 161 -55 25%
257 54 -203 -79% 190 -67 26%
212 7 -205 -97% 145 -67 32%
340 66 -274 -81% 225 -115 34%
175 98 -77 -44% 115 -60 34%
122 55 -67 -55% 80 -42 34%
484 71 -413 -85% 308 -176 36%
292 25 -267 -91% 160 -132 45%
307 34 -273 -89% 156 -151 49%
161 150 -11 -7% 246 85 53%

Provincie Noord-Holland 
LV-SE2002I766

bijlage 3
-3-



BIJLAGE 4 Lijnen en Frequenties Studiegebied 2020 Autonoom

Naam
CON409a 
CON409b 
NZZ2a 
NZZ2b 
NZZ4a 
NZZ4b 
NZZ52 
MZZ52 
NZZ 56A 
NZZ 56B 
NZZ 56C 
NZZ 57 
NZZ 57 
NZZ 70a 
NZZ 70b 
NZZ 71a 
NZZ 71b 
NZZ 72a 
NZZ 72b 
NZZ 73a 
NZZ 73b 
NZZ 74a 
NZZ 74b 
NZZ 75a 
NZZ 75 b 
NZZ 76a 
NZZ 76b 
NZZ 77a 
NZZ 77b 
NZZ 79a 
NZZ 79b 
NZZ 7a 
NZZ 7b 
NZZ 80a 
NZZ 80b 
NZZ 81a 
NZZ 81b 
NZZ 82a 
NZZ 82b 
NZZ 83 a

richting Omschriijving Frequentie
Heen

N-Z
Z-N

Z-N
N-Z
N-Z
Z-N
N-Z
Z-N

Z-N
N-Z
Z-N
N-Z
0-W
0-W
W-0

Heen
Terug

Fast Flying Ferry Velsen-Zuid - AMsterdam CS
Fast Flying Ferry Amsterdam CS - Velsen-Zuid
Haarlem Dellftplein - CS - De Zoete Inval
Haarlem, De Zoete Inval - CS - Delftplein
Santp Dreef - CS - Winkelcentrum Schalkwijk
Winkelcentrum Schalkwijk - CS - Santp Dreef
NOORDWIJK-VOORHOUT-SASSENHEIM VV
NOORD WIJK-VOORHOUT-SASSENHEIM VV TERUG
LEIMUIDEN-RIJPWETERING-LEIDEN
OUDE WETERING-RIJPWETERING-LEIDEN
LEIDEN-RIJPWETERING-LEIMUIDEN
LEIDEN CS-NOORDWIJKERHOUT VV TERUG
LEIDEN CS-NOORDWIJKERHOUT VV
IJmuiden - Haarlem NS - Zwemmerslaan
Haarlem Zwemmerslaan - Haarlem NS - IJmuiden
Haarlem Zwemmerslaan - Haarlem NS - IJmuiden
Haarlem Zwemmerslaan - Haarlem NS - IJmuiden
Haarlem Schalkwijk - Haarlem NS
Haarlem NS - Haarlem Schalkwijk
Uitgeest NS - Beverwijk NS - Haarlem NS - Schalkwijk Wink.
Schalkwijk Winkelc. - Haarlem NS - Beverwijk NS - Uitgeest N
Heemskerk, Snt. Joseph zkh. - Beverwijk NS - IJmuid. pl.1945
IJmuiden Dennekoplaan - Beverwijk NS - Heemskerk St. Joseph
IJmuiden Dennekoplaan - Haarlem NS
Haarlem NS- IJmuiden Dennekoplaan
Garage NZH - Hoofddorp Overbos
Hoofddorp Overbos - Garage NZH
Hoofddorp NS - Hoofdrp Overbos
Hoofdrp Overbos - Hoofddorp NS
Rijsenhout - Hoofddorp NS - Zwanenburg
Zwanenburg - Hoofddorp NS - Rijsenhout
Haarlem Vijver - NS
Haarlem NS - Vijver
Zandvoort - Haarlem - Halfweg - Amsterdam Marnixstraat
A'dam Marnixstraat - Halfweg - Zandvoort
Zandvoort - Overveen - Haarlem NS
Haarlem - Overveen - Zandvoort
IJmuiden - Velsen Zuid - Amsterdam Marnixstraat
Amsterdam Marnixstraat - Velsen Zuid - IJmuiden Seaport
IJmuiden Bellatrixstr - -Velsen Z - Amsterdam Marnixstr. sne

4
4
6
6
2
2
I
1
3
2 
2
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
8 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1
2
2
4
4
2
2
2
2
2
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Naam richting Omschriijving Frequentie
NZZ 83 b IJmuiden Bellatrixstr - -Velsen Z - Amsterdam Marnixstr. sne 2
NZZ 85a Heen Amsterdam Sloterdijk - Zwanenburg - Haarlem NS 2
NZZ 85b Terug Haarlem NS - Zwanenburg - Anisterdam Sloterdijk 2
NZZ 140a Utrecht - Uithoorn - Hoofddorp - Haarlem 4
NZZ 140b Haarlem - Hoofddorp - Uithoorn - Utrecht 4
NZZ 149 Heen Uithoorn - Amstelveen - A'dam Zuid/WTC 1
NZZ 149 Uithoorn - Amstelveen - A'dam Zuid WTC 1
NZZ 14a Delftplein - Spaarnwoude 2
NZZ 14b Spaarnwoude - Delftplein 2
NZZ 15a Haarlem NS- Waarderpolder 4
NZZ175a DIEMEN-AMSTERDAM ZO-AMSTELVEEN-HAARLEM VV 1
NZZ 175b DIEMEN-AMSTERDAM ZO-AMSTELVEEN-HAARLEM VV 1
NZZ 176a Amsterdam WTC - Haarlem Delftplein 2
NZZ 176b N-Z Haarlem Delftplein - AMsterdam Zuid WTC 2
NZZ 197a Alphen a/d Rijn - Schiphol - Amsterdam Marnixstraat 2
NZZ197b Amsterdam Marnixstraat - Schiphol - Alphen a/d Rijn 2
NZZ206a Heen Hoofddorp Overbos - Schiphol Oost 1
NZZ226a Heen Amsterdam Sloterdijk - Schiphol Oost 1
NZZ233a Hoofddorp Bornholm - Schiphol Noord 1
NZZ236a Haarlem Station - Schiphol Oost 2
NZZ236b Terug Schiphol Oost - Haarlem NS 2
NZZ50a Heen Leiden NS - Warmond-Lisse - Haarlem 2
NZZ50b Terug Leiden NS - Warmond-Lisse - Haarlem 2
NZZ51a Heen Leiden NS - Oegstgeest - Lisse - Haarlem 2
NZZSlb Haarlem - Lisse - Oegsgeest - Leiden 2
NZZ53a Heen Leimuiden - Nieuw Vennep - Haarlem 2
NZZ53b Terug Haarlem - Nieuw Vennep - Leimuiden 2
NZZ55A Heen Leiden - Sassenheim - Lisse (SP) 4
NZZ90a Heen Den Haagh CS - Wassenaar - Katwijk - Noordwijk - Haarlem 2
NZZ90b Terug Haarlem NS - Noordwijk - Katwijk - Wassenaar - Den Haag CS 2
ZTGKern Zuidtangent Exploitatietraject Haarlem NS - A'dam Bijlmer 8
ZTGKern Z-N Zuidtangent Exploitatietraject A'dam Bijlmer - Haarlem NS 8
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BIJLAGE 5 Beleidsuitgangspunten NWP (Samenvatting)

De beleidsuitgangspunten van het NWP zijn ontleend aan “NWP: Beleidsopties verkend, 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer, november 2000”. Deze uitgangspunten zijn vervolgens 
vertaald naar concrete model-input voor het Noordvleugelmodel.

Economische en demografische ontwikkelingen
Invulling voor bevolking, beroepsbevolking en werkgelegenheid volgens CPB.

Aantal inwoners: 17,6 miljoen
Aantal arbeidsplaatsen (>15 uur werkend) 6,17 miljoen werkzame personen.
Inkomen
reëel per persoon, toename 2% per Jaar 1995 = 100

2020= 165

reëel per huishouden, toename ruim 2% per Jaar 1995= 100 
2020 = 167

De Socaal-Economische Gegevens (SEG's) 2020 voor het Noordvleugelmodel zijn in mei 2001 
vastgesteld door de projectgroep Noordvleugel. De inkomensontwikkeling is onder andere 
meegenomen in de factor voor variabele autokosten.

Ontwikkelingen met betrekking tot autogebruik 
Brandstofprijs
Uitgangspunt is een verhoging van de reële'* brandstofprijs met 5% ten opzichte van 1995. Het 
indexcijfer voor brandstof-efficiency ten opzichte van 1995 is 83; dat wil zeggen dat er 17% 
minder brandstof per km nodig is.
De brandstofkosten nemen derhalve met 105*0,83 = 13% af 

De brandstofkosten zijn meegenomen in de factor voor variabele autokosten.

Factor variabele autokosten
De autokosten voor 2020 worden geëxtrapoleerd volgens de toename van de brandstofprijzen 
tussen 1995 en 2020. Daarnaast wordt een brandstofefficiency in 2020 van circa 17% veron
dersteld. Samen met het inkomenseffect kunnen de variabele autokosten nu als volgt worden 
berekend:

de brandstofprijs wordt vermenigvuldigd met de brandstofefficiency 2020 
de index van de totale brandstofpriJs/km is dan 105*0,83=87.15 
de index voor de lonen is 165 
na afwenteling is de correctiefactor t.o.v basisjaar

reële prijzen: prijzen gecorrigeerd voor inflatie
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(100+(87.15-100)/2) 93.575
......-—...............- = ---------= 0.706
(100+(165-100)/2) 132.5

De correctiefactor moet worden aangepast voor de gemiddelde autobezetting: 

de factor (1.37/1.28) x 0.706 = 0.756

Uitgaande van een factor voor variabele autokosten in 1995 van 2,15 wordt dit in 2020, zonder 
kilometerheffing 0,756 * 2,15 = 1,633

Uitgangspunt is variabilisatie in de vorm van een kilometerheffing van 8 ct per kilometer. 
Verondersteld wordt dat afwenteling zorgt voor een reductie van 50%. Voor de variabele 
autokosten wordt gerekend met 18 ct per kilometer. De verhouding is derhalve 4:18.

De GT-factor voor de afstand is 2.15 in 1995 (18ct/km). In geval van 4ct/km is de factor 0.478. 
Rekening houdend met de correctiefactor voor de variabele autokosten (0.756) betekent deze 
8 ct/km in 2020: 0.478*0.756=0.361.

Totaal wordt in deze variant dus gerekend met een GT-factor van 1.633+0.361=7.994 

Parkeerrestricües
Er zijn 70 gebieden aangewezen als A- en B-locaties voor vestigingsbeleid waarbij 
beperkingen aan het aantal parkeerplaatsen gelden. Het zogeheten voortgaand beleid 
waarop het model in eerste instantie is gebaseerd, is zodanig dat alleen voor de nieuwe 
aantallen arbeidsplaatsen (ten opzichte van 1995) in deze gebieden de parkeernorm 
toegepast wordt, de bestaande parkeerplaatsen blijven in stand. De parkeernorm is als 
volgt:

A-lokatie
B-lokatie
C-lokaties

: lOpp/100 werknemers 
: 20pp/100 werknemers 
: geen normering

Binnen het Noordvleugelmodel zijn een aantal parkeergebieden onderscheiden.
Bovenstaande parkeerrestricties zijn gebaseerd op de normen per locatie.

Parkeertarieven
De reële parkeertarieven worden met 50% verhoogd ten opzichte van 1995. Deze toename 
wordt echter afgewenteld, rekening houdend met een reële stijging van de lonen.

(l+50%/2)
------------ = 125/132.5 = 0.943
(l+65%/2)

Dit betekent dus relatief gezien een lager tarief in 2020, tenzij de regio aanvult.
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In het Noordvleugelmodel wordt het standaard parkeertarief voor 2020 11 GT minuten (1995: 
12 GT min*0,943 = 11 GTmin). Voor Amsterdam Centrum is dit tarief 15 GT minuten. Ook 
wordt rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal gebieden met betaald parkeren. 
Voor de studie Zuidtangent West is in Haarlem Centrum gekozen voor een parkeertarief van 17 
GT minuten. In Haarlem Cronjé en Haarlem Schalkwijk is dit tarief 14 GT- minuten. In 
tabelvorm:

Locatie Zone Parkeerkosten
(GT-min.)

Zaanstad centrum 138 11
Haarlem Cronjé 260 14
Haarlem Schalkwijk 288 14
Haarlem centrum 273-282 17
Amsterdam centrum Centrum-zones 15
Amstelveen 364, 1132, 1133 11
Hilversum centrum 455 11
Leiden centrum 502, 586 11
Den Haag centrum 537, 597 11
Delft centrum 542 11
Rotterdam centrum 557 11
Utrecht centrum 615,661 11

Parkeerzoektijilen
Er is geen beleid geformuleerd voor wat betreft parkeerzoektijden. Hier wordt dan ook 
uitgegaan van dezelfde situatie als in 2010.

Infrastructuur
Uitgangspunt is het netwerk zoals gedefinieerd in de studie BOR 2010^ Dit betekent uitbreiding 
van het bestaande netwerk met wegen die volgens het nu vigerend bouwprogramma in 2000 
(MIT 2000) gerealiseerd zullen zijn. In het kader van de studie Bereikbaarheidspakket 
Noordelijke Randstand zijn een aantal uitbreidingen hieraan toegevoegd.
Maatregelen in het kader van Benutten en Bouwen volgens het NVVP is in het netwerk van 
deze basisvariant nadrukkelijk nog niet meegenomen.

Capaciteit wegennet
Uitgangspunt is toename van de capaciteit op het hoofdwegennet (HWN) met 4% t.g.v. 
verbeterd rijgedrag en technische ontwikkeling voertuig. Daar komt dan nog 8% bij door 
maatregelen verkeersbeheersing. De totale capaciteitstoename komt hiermee op 12%.

Autobezit en autobezetting 
Autobezitsprognose 2020: : 8.8 miljoen

Voor het Noordvleugel (NVL)-model komt dit overeen met het netwerk van de basisvariant voor 2010 (REF3BTR) 
zonder een vorm van beprijzen, in het eerste kwartaal van 2001 zijn in de projectgroep NVL daarop nog enkele 
aanvullingen afgesproken.
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per 1000 inwoners 

Bezettingsgraad 2020

: 498 auto's

: wo-we 1.14
: overig 1.32

Ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar vervoer 
Tarieven
Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met een eventuele verhoging van de tarieven ten 
opzichte van 1995..
De modelmatige tarieven van het openbaar vervoer zijn aangepast met de reële toename van de 
reizigerskosten (in dit geval 100, dus gelijkblijvende kosten) en de verhoging van het 
huishoLidinkomen (167).
Omdat bij het openbaar vervoer niet uitgegaan wordt van enige afwenteling bedraagt de index 
voor de OV-tarieven in 2020:

= 0.599
100+(100-100)/1) 100

(100+( 167-100)/!) 167

Dit geldt zowel voor de trein als voor het overig OV.

In het Noordvleugelmodel worden in overeenstemming met het bovenstaande de volgende 
tarieven gehanteerd:

De.scr 1995
Variabele kosten

1995
Vaste kosten Opmerkingen

2020
Variabele kosten

2020
Vaste kosten

Stadsbiissen/trams 2,21 7,08 1,32 4,24
Streekbussen 2,21 7,08 1,32 4,24
Stoptrein 1,27 14,94 0,76 8,95
Sneltrein 1,27 14,94 0,76 8,95
Metro 2,21 7,08 1,32 4,24
1C 1,27 14,94 0,76 8,95
Internationaal 1,27 14,94 0,76 8,95
Randstadrail NVT NVT als stadsvervoer 1,32 4,24
Agglonet NVT NVT als stadsvervoer 1,32 4,24
HSL NVT NVT l,3*lC-tarief 0,99 11,63

Infrastructuur OV (Trein)
Uitgegaan wordt van de volgende MIT 2000 projecten: 
o Categorie 0: projecten in realisatiefase
o Categorie 1: planstudieprojecten die voor 2010 in uitvoering komen (en voor 2010 

gerealiseerd zullen zijn).

Bovengenoemde uitgangspunten betekenen voor het Noordvleugelmodel 2020 dat kan worden 
uitgegaan van het openbaar vervoer netwerk 2010.
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Infrastructuur OV(Overig openbaar vervoer)
Uitgangspunt is een verbetering van de kwaliteit van het OV van de in het MIT genoemde 
projecten. Deze zijn niet als nieuwe lijnen ingevoerd, maar als een verhoging van de kwaliteit 
van bestaande lijnen gezien. Dit kan modelmatig vertaald worden d.m.v. snelheidsaanpassingen.
• Binnen steden snelheid minimaal 20 km/h;
• Buiten steden snelheid minimaal 30 km/h.

Bovenop bestaande voorzieningen niveau geldt voor al het overige OV de volgende 
snelheidstoename:
• Tot 5 km:+10%;
• 5-15 km: verloop + 10% tot + 5%;
• boven 15 km: + 5%.

De huidige invoer van het Noordvleugelmodel kent voor 2020 al een flinke stijging van de 
gemiddelde snelheid. Vandaar dat er niet voor is gekozen bovenstaand beleidsuitgangspunt naar 
modelinput te vertalen.
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Overige ontwikkelingen 
Vervoersmanagement
Bij 25% van de grotere bedrijven (> 50 arbeidsplaatsen) is vervoermanagement geïntroduceerd, 
bij die bedrijven leidt dit tot een reductie van het autogebruik in het woon-werk verkeer met 
8%. Dit effect op het woon-werk verkeer ligt per zone tussen de 0 en 8%. Indien per zone 
bekend is wat het aandeel is van de grotere bedrijven, kan hiervoor gecorrigeerd worden. 
Vooralsnog is dit nog niet in het model verwerkt, dit effect is beperkt omdat het voor slechts 
25% van de bedrijven geldt.

Om dit alsnog in het model op te nemen kan ervoor gekozen worden om de gemiddelde 
autobezetting woon-werk met 0,01 te verhogen. Hier is echter vooralsnog niet vanuitgegaan. 
Vraag is overigens of dit niet al is verdisconteerd in de opgegeven autobezetting.

Fietsbeleid
Verbeteringen in de fietsinfrastructuur leiden tot verschuivingen in het afstandsgedrag. Dit 
laatste kan modelmatig als volgt vertaald worden.

o Kortste afstand 0 - 2,85 km blijft gelijk, 
o Afstand 2,85 - 3 km wordt beperkt tot max. 2,85 km. 
o Alle afstanden > 3 km worden verlaagd met 5%.

In het Noordvleugelmodel is ervoor gekozen om niet drie klassen maar twee klassen te 
hanteren. Hierbij ligt de grens op 3 kilometer, waarboven de afstand met 5% wordt gereduceerd.

30 km/h zones in steden
De 30 km-gebieden zijn door het relatief fijne netwerk al voldoende gemodelleerd. Op het 
grootste deel van de straten in stedelijk gebied is al een snelheid van 30 km/uur verondersteld. 
Ook de zonelinks hebben standaard een snelheid van 20 km/uur voor personenauto's, wat al een 
voldoende verlaging van de snelheid in woongebieden betekent.

Goederenvervoerbeleid
Verondersteld wordt dat het aantal vrachtauto’s bijna verdubbelt, de index komt uit op 195.

In het Noordvleugelmodel is ervoor gekozen de matrix die in 2020 is berekend voor het 
vrachtverkeer te schalen naar een totaal dat 195% is ten opzichte van 1995.
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BIJLAGE 6 Algemene beschrijving Verkeersmodel

Het verkeer en vervoer vormt geen doel op zich, maar ontstaat uit de behoefte tot het maken van 
verplaatsingen, doordat de verschillende menselijke activiteiten niet op één punt plaatsvinden. Het 
beleid van de overheid is zelfs geruime tijd gericht geweest op scheiding van woon- en 
werkgebieden, waardoor grote hoeveelheden woon-werkverkeer zijn ontstaan. Naast dit woon
werkverkeer geven ook winkelen, sociale activiteiten e.d. aanleiding tot het maken van 
verplaatsingen.
De kenmerken van het verplaatsingsgedrag van personen zijn afgeleid uit huisenquêtes zoals het 
Onderzoek Verplaatsings Gedrag (OVG) van het CBS. De eigenschappen van het 
verplaatsingsgedrag zijn tenslotte vastgelegd met behulp van formules die gebruikt zijn in 
wiskundige modellen (verkeers- en vervoermodellen)

Het Noordvleugelmodel is een regionaal verkeers- en vervoermodel voor de Noordvleugel van de 
Randstad. Het doel van een model is het voorspellen van de vervoersbehoeften in met name het 
studiegebied. Het Noordvleugelmodel is een initiatief van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, 
Provincie Noord-Holland en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Als adviseur en model
bouwer treedt DHV Milieu en Infrastructuur BV op.
Het model berekent het personenverkeer (autoverkeer, (brom)fietsverkeer en openbaar vervoer) in 
het gemiddelde ochtend- en avondspitsuur op een gemiddelde werkdag. Het gemiddelde 
ochtendspitsuur respectievelijk avondspitsuur is bepaald door voor de ochtend de periode van 
07.00-09.00 uur en voor de avond de periode van 16.00-18.00 uur te middelen.

Het aandeel vrachtverkeer is door middel van een aparte rekenmodule aan het 
personenautoverkeer toegevoegd.

Het verkeers-en vervoermodel bestaat uit de volgende stappen: 
verplaatsingsgeneratie;
verplaatsingsdistributie en vervoerwijzekeuze; 
routekeuze en toedeling; 
toetsing en kalibratie.

In de verplaatsingsgeneratie worden per verkeerszone (voedingsgebied) de aantallen aankomsten 
en vertrekken van personen berekend aan de hand van de sociaal-economische gegevens 
(inwoners, beroepsbevolking en arbeidsplaatsen). De verkeerszones zijn van tevoren vastgesteld. 
De grootte van deze gebieden wordt afgestemd op de vragen die met behulp van het model 
moeten worden beantwoord. Autobeschikbaarheid is belangrijk voor de vervoerwijzekeuze en 
mobiliteit in het model. De berekende aankomsten en vertrekken per motief worden daarom ver
deeld in autobeschikbare (AB) en niet-autobeschikbare (NAB) aankomsten en vertrekken.

In de verplaatsingsdistibutie wordt het aantal verplaatsingen van een bepaalde herkomstzone 
naar de diverse bestemmingszones berekend: ofwel elk vertrek (herkomst) wordt gekoppeld aan 
een aankomst (bestemming). Hierbij wordt gebruik gemaakt van reisweerstanden tussen 
herkomsten en bestemmingen. De reisweerstand is opgebouwd uit tijd en kosten. Met het element 
comfort is rekening gehouden door waar nodig de onderdelen van de tijd, zoals looptijd, wachttijd 
en overstaptijd met een verschillende waardering aan de reistijd toe te voegen.
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Als maatstaf voor de weerstand is gekozen voor een gewogen combinatie van de reistijd en - 
kosten. Deze maatstaf wordt aangeduid met gegeneraliseerde tijd (gt).
In het verkeers- en vervoermodel worden bijkomende tijd en kosten (b.v. parkeerzoektijd en 
parkeerkosten), die bij het maken van een autoverplaatsing optreden, opgenomen in de 
reisweerstand door deze kosten eveneens om te rekenen naar kostenminuten. Op deze wijze 
kunnen ook effecten van het parkeerbeleid en tolheffing (rekeningrijden) worden gesimuleerd

In de vervoerwijzekeuze- of modal-splitberekening wordt het aantal verplaatsingen verdeeld over 
de verschillende vervoerwijzen waarmee het model rekent. Er worden drie vervoerwijzen 
onderscheiden: auto, (brom)fiets en openbaar vervoer.
Het Noordvleugelmodel is een simultaan model, dat wil zeggen dat de verplaatsingdistributie en 
de verdeling over de vervoerwijzen gelijktijdig worden uitgevoerd. Deze berekeningen resulteren 
in relatiematrices ofwel herkomst- en bestemmingstabbelen (HB-tabellen). Uit de relatiematrices 
kan worden afgelezen hoeveel verplaatsingen er tussen elk zonepaar worden gemaakt, 
onderscheiden naar vervoerwijze, motief en categorie autobeschikbaarheid.

De routekeuze wordt bepaald op basis van de optredende reisweerstanden. De toedeling van de 
gegenereerde ritten aan het netwerk (wegen) van het auto- en het (brom)fietsverkeer en het 
netwerk (lijnennet) van het openbaar vervoer vindt plaats volgens deze routes.
In het model wordt het autoverkeer capaciteits-afliankelijk aan het netwerk toegedeeld met 
variabele kruispuntvertragingen. Het fietsverkeer is niet toegedeeld. De openbaar-vervoerreizigers 
worden toegedeeld op basis van de kortste route met multiple routing, waarbij rekening gehouden 
wordt met de onderdelen van de reistijd zoals looptijd, wachttijd e.d.

De laatste stap in het model is de toetsing. De berekende modelresultaten worden daarbij 
vergeleken met verzamelde telgegevens en waar nodig (binnen randvoorwaarden) aangepast 
(kalibratie), zodat de berekende resultaten van het model de tellingen zo goed mogelijk 
benaderen. Tenslotte worden de aangepaste ritten definitief toegedeeld aan het netwerk.
Het Noordvleugelmodel is voor auto, vrachtverkeer en openbaar vervoer getoetst aan de hand van 
verkeerswaarnemingen uithetjaar 1995.

Voor een prognosejaar worden de per vervoerwijze bij de toetsing verkregen kalibratiecorrecties 
verrekend met de synthetisch berekende relatiematrices. Het proces verloopt op dezelfde wijze als 
in het basisjaar.
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BIJLAGE 7 I/C plot 2020 Autonoom
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Intensiteit/Capaciteit verhouding 
l\C verhouding
Eenheid: 0.5 cm = 2500 motorvoertuigen
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BIJLAGE 8 Reizigerskilometers grafieken en tabellen

Regio 1 IJmuiden Autonoom Vervoerwaarde Lang Tracé Kort Tracé
Stads- en streekvervoer 3400 2100 2200 4300
Rail 0 0 0 0
Zuidtangent 0 1900 1900 0
Totaal 3400 4000 4100 4300

Reizigerskilometers Regio IJmuiden
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□ Zuidtangent
□ Stad- en streek
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Provincie Noord-Holland 
LV-SE20021766

bijlage 8
-1 -



Regio 2 Santpoort/Velserbroek Autonoom Vervoerwaarde Lang Tracé Kort Tracé
Stads- en streekvervoer 6200 4400 4700 6800
Rail 12600 12700 12900 12900
Zuidtangent 0 3500 3200 0
Totaal 18800 20600 20800 19700

Reizigerskilometers Regio SantpoorWelserbroek
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Regio 3 Haarlem Noord Autonoom Vervoerwaarde Lang Tracé Kort Tracé
Stads- en streekvervoer 6900 4800 5300 7400
Rail 37000 36600 37600 38400
Zuidtangent 0 2800 2500 0
Totaal 43900 44200 45400 45800

Reizigerskilometers Regio Haarlem_1
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Regio 4 Haarlem Zuid Autonoom Vervoerwaarde Lang Tracé Kort Tracé
Stads- en streekvervoer 21600 19300 20100 20400
Rail 128300 129500 129100 131000
Zuidtangent 5200 9700 8700 7300
Totaal 155100 158500 157900 158700

Reizigerskilometers Regio Haarlem_2
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Provincie Nooid-Holiand 
LV-SE2002I766

bijlage 8
-4-



Totaal Autonoom Vervoerwaarde Lang Tracé Kort Tracé
Stads- en streekvervoer 38100 30600 32300 38900
Rail 177900 178800 179600 182300
Zuidtangent 5200 17900 16300 7300
Totaal 221200 227300 228200 228500

Reizigerskilometers Totaal
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BIJLAGE 9 Correctie reizigerskilometers 2020 Autonoom en Vervoerwaardetracé

In de varianten “Lang Tracé”en “Kort Tracé” is gekozen voor gewijzigde uitgangspunten m.b.t. 
sociaal-economische gegevens. Deze aanpassingen hebben betrekking op de zone “IJmuiden 
Havengebied”, in het model zone 119. Hieronder is een fragment opgenomen van een memo 
van de provincie Noord-Holland waarin de aanpassing wordt voorgesteld.

Aanpassing SEG 2020 zone 119
In het gebied van Velsen is door het karakter van de haven en de aanwezige fysieke barrières 
een aanpassing van de zonering noodzakelijk.
In het vervoerwaardetracé is zone 119 gebaseerd op:

ZONE INW95 SHOP95 OTHER9
5

INW20 SHOP20 OTHER2
0

119 4283 533 5127 4110 523 6785

Het voorstel is om zone 119 in vier gebieden te verdelen en hieraan inwoners en arbeidsplaatsen 
toe te kennen.
Noordelijk gebied: tussen Halkade en Noordzeekanaal 
Midden gebied: tussen Noordelijk en zuidelijk gebied
Zuid-oostelijk gebied: ten zuiden van de Kotterkade en ten oosten van de Seinpostweg 
Zuid-westelijk gebied ten zuiden van de Kotterkade en ten westen van de Seinpostweg

Vanwege het bijzonder karakter van de werkgelegenheid in het havengebied is het aantal 
effectieve arbeidsplaatsen slechts 25% van het aantal werkelijke arbeidsplaatsen in dit 
havengebied.
Indien 25% van het aantal arbeidsplaatsen in rekening wordt gebracht is het aantal ritten 750 in 
de ochtendspits en stemt hiermee overeen met het waargenomen aantal motorvoertuigen. 
Hierdoor wordt de sociaal-economische vulling van de oude zone 119 zoals hieronder 
aangegeven.

Inwoners Shop Other
Noord 2290 79 255
Midden 0 13 255
Zuid-oost 1820 4 38
Zuid-west 0 35 1150
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Zone zwaartelpunt

Bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd in de berekeningen van het Lang en Kort tracé. 
Om toch een vergelijking te kunnen maken met eerdere berekeningen (2020 Autonoom en 
Vervoerwaardetracé) is een correctie uitgevoerd op de modeluitkomsten. Deze correctie is 
uitgevoerd voor het aantal reizigerskilometers, conform een memo van de Provincie Noord- 
Holland, welke hier is bijgevoegd.
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Memo

Datum

Aan

Onderwerp

17 juni 2002 

DHV
 

correctiefactoren autonoom en 
vervoerwaardetracé

Beste

Hierbij de correcties voor het aantal reizigers per regio.

autonoom N-Z Z-N N-Z Z-N

IJmuiden
Instappers

23
Instappers Uitstappers

5 5
Uitstappers

138
Velserbroek 17 8 3 1
Haarlem 1 40 106 16 11
Haarlem 2 29 11 6 4

Vervoerwaardetracé N-Z Z-N N-Z Z-N

IJmuiden
Instappers

37
Instappers Uitstappers

8 8
Uitstappers

222
Velserbroek 20 10 3 2
Haarlem 1 44 116 18 12
Haarlem 2 29 11 6 4

De getallen in de tabel is het aantal reizigers dat ten onrechte gebruik maakt van het 
busvervoer (inch ZTW). De getallen moeten dus voorden afgetrokken van het totaal aantal 
busreizigers in de vier regio’s.

Opsteller / Telefoon 

Afdeling / Bureau 

Bijlage(n)

Afschrift

■ 

■ OND / Onderzoek en Advisering

~V



Pagina 2

De correctie voor het vervoerwaardetracé en de autonome situatie is gegeven in onderstaande 
tabel.

Autonoom

IJmuiden 
Velserbr 
Haariem_1 
Haarlem 2

Vervoer
waarde

IJmuiden 
Velserbr 
Haarlem_1 
Haarlem 2

stads- en 
streek
vervoer

Rail Zuid-
tangent

totaal bus totaal
OV

3400 0 0 3400 3400
6200 12600 0 6200 18800
6900 37000 0 6900 43900

21600 128300 5200, 26800 149900
38100 177900 5200 43300 216000

stads- en 
streek
vervoer

Rail Zuid-
tangent

totaal bus totaal
OV

2100 0 1900 4000 2100
4400 12700 3500 7900 17100
4800 36600 2800 7600 41400

19300 129500 9700 29000 148800
30600 178800 17900 48500 209400

De verhouding tussen de verschillende varianten (mbt) reizigerskilometers) is gegeven door:

Variant
autonoom

vervoerwaarde 
lang tracé 

kort tracé

index
100

112

112

107

Voor de rapportage willen we graag een overzicht van de ingevoerde tijden volgens 
onder staande tabel.

Variant

autonoom 
vervoerwaarde 
lang tracé 
kort tracé

WC Schalkwijk - Haarlem 
NS

Haarlem NS - IJmuiden 
Kennemerboulevard

[min] [min]

In de rapportage van februari 2002 staan de aantallen in- uitstappers en de belasting van de 
Zuidtangent-west gegeven per halte. Deze gegevens in de eindrapportage alleen noemen voor 
het korte en lange tracé.
Voor de vergelijking van de vier varianten gebruiken we alleen de in- uitstappers en de max. 
belasting van de Zuidtangent-west gegeven per regio.



BIJLAGE 10 Modal Split en aantallen verplaatsingen tussen regio’s

2020 Autonoom

Auto IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Rest NL Totaal
IJmuiden 3506 57% 292 54% 145 55% 130 (58%) 2302 (74%) 6376 (62%)
Santp / Velsbr 703 59% 869 38% 977 48% 1146 (63%) 1639 (81%) 5333 (57%)
Haarlem 120 44% 824 60% 1547 33% 159 (35%) 2835 (86%) 6917 (49%)
Haarlem Zuid 237 90% 507 78% 1302 36% 8136 (39%) 8292 (81%) 18474 (52%)
Rest_Nederland 2241 79% 1583 84% 4916 75% 8087 (61%) - -

Totaal 6806 64% 4076 61% 8886 52% 19090 (47%) - -
Tabel 25 Personenverplaatsingen per Auto tussen analyse-regio’s

ov IJmuiden Santp/Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Rest_NL Totaal
IJmuiden 88 1% 25 5% 47 18% 83 37% 469 15% 713 7%
Santp / Velsbr 75 6% 39 2% 59 3% 144 8% 376 19% 693 7%
Haarlem 77 29% 72 5% 79 2% 250 6% 453 14% 931 7%
Haarlem Zuid 23 9% 20 3% 147 4% 434 2% 1271 12% 1895 5%
Rest_Nederland 575 20% 302 16% 1643 25% 4069 31% - - - -
Totaal 839 8% 459 7% 1975 11% 4981 12% - - - -
Tabel 26 Personenverplaatsingen per OV tussen analyse-regio’s

Fiets IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Rest NL Totaal
IJmuiden 2564 42% 221 41% 71 27% 13 6% 328 11% 3196 31%
Santp / Velsbr 405 34% 1350 60% 993 49% 529 29% 0% 3279 35%
Haarlem 73 27% 484 35% 3095 66% 2691 59% 23 1% 6366 45%
Haarlem Zuid 4 2% 126 19% 2196 60% 12064 58% 696 7% 15086 43%
Rest_Nederland 9 0% 0 0% 31 0% 1070 8% - - - -
Totaal 3056 29% 2180 32% 6386 37% 16367 40% - - - -
Tabel 27 Personenverplaatsingen per Fiets tussen analyse-regio’s

De matrices zijn gehercodeerd naar de 4 analyse-regio’s. Basis hiervoor zijn de gecorrigeerde 
matrices van OV en Auto en de synthetische matrix van het fietsverkeer.
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2020 Vervoerwaardetracé

Auto IJmuiden Santp/Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Rest NL Totaal
IJmuiden 3503 57% 292 54% 145 53% 130 55% 2287 73% 6358 62%
Santp / Velsbr 699 57% 865 39% 972 48% 1144 63% 1634 80% 5314 57%
Haarlem 121 38% 822 60% 1544 33% 1589 35% 2832 85% 6908 48%
Haarlem Zuid 238 86% 505 77% 1301 36% 8128 39% 8300 81% 18472 52%
Rest_Nederland 2204 78% 1584 83% 4929 75% 8085 61% - - _ _

Totaal 6765 63% 4069 61% 8890 52% 19077 47% - - - -
Tabel 28 Personenverplaatsingen per Auto tussen analyse-regio’s

OV IJmuiden Santp/Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Rest NL Totaal
IJmuiden 108 2% 30 6% 56 21% 95 40% 502 16% 791 8%
Santp / Velsbr 128 10% 47 2% 60 3% 159 9% 395 19% 790 8%
Haarlem 125 40% 80 6% 78 2% 284 6% 460 14% 1026 7%
Haarlem Zuid 36 13% 25 4% 156 4% 453 2% 1288 13% 1958 6%
Rest_Nederland 619 22% 328 17% 1643 25% 4118 31% - - - -
Totaal 1016 9% 509 8% 1994 12% 5109 13% - - - -
Tabel 29 Personenverplaatsingen per OV tussen analyse-regio’s

Fiets IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Rest NL Totaal
IJmuiden 2527 41% 218 40% 71 26% 13 5% 332 11% 3161 31%
Santp / Velsbr 391 32% 1318 59% 987 49% 526 29% 3 0% 3225 35%
Haarlem 71 22% 477 35% 3085 66% 2682 59% 23 1% 6339 44%
Haarlem Zuid 4 1% 124 19% 2195 60% 12027 58% 696 7% 15046 42%
Rest_NederIand 9 0% 0 0% 31 0% 1065 8% - - - _
Totaal 3002 28% 2138 32% 6369 37% 16313 40% - - - -
Tabel 30 Personenverplaatsingen per Fiets tussen analyse-regio’s

De matrices zijn gehercodeerd naar de 4 analyse-regio’s. Basis hiervoor zijn de gecorrigeerde matrices 
van OV en Auto en de synthetische matrix van het fietsverkeer.
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2020 Lang Tracé

Auto IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Hoofddorp Rest NL Totaal
IJmuiden 3109 62% 306 54% 160 54% 146 56% 29 83% 2375 72% 6126 65%
Santp / Velsbr 643 62% 874 39% 1008 48% 1198 63% 88 87% 1590 80% 5400 58%
Haarlem 93 40% 831 60% 1549 33% 1613 35% 168 89% 2636 85% 6891 48%
Haarlem Zuid 206 90% 503 78% 1286 36% 8226 40% 1137 79% 7220 81% 18579 52%
Hoofddorp 74 96% 62 89% 438 94% 691 60% 2059 48% 8884 71% 12209 66%
Rest_NL 1726 82% 1474 83% 4332 73% 7235 61% 4656 80% 57% 57%
Totaal 5851 67% 4050 61% 8773 51% 19109 47% 8139 69% 57% 57%
Tabel 31 Personenverplaatsingen per Auto tussen analyse-regio’s

ov IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Hoofddorp Rest_NL Totaal
IJmuiden 61 1% 30 5% 59 20% 101 39% 6 17% 549 17% 805 9%
Santp / Velsbr 72 7% 46 2% 62 3% 161 8% 13 13% 393 20% 747 8%
Haarlem 72 31% 75 5% 78 2% 280 6% 12 6% 458 15% 975 7%
Haarlem Zuid 20 9% 22 3% 145 4% 452 2% 28 2% 1278 14% 1945 5%
Hoofddorp 3 4% 8 11% 14 3% 125 11% 154 4% 1174 9% 1478 8%
Rest NL 358 17% 300 17% 1589 27% 3914 33% 550 9% 10% 10%
Totaal 587 7% 482 7% 1948 11% 5032 12% 762 6% 10% 10%
Tabel 32 Personenverplaatsingen per OV tussen analyse-regio’s

Fiets IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Hoofddorp Rest NL Totaal
IJmuiden 1833 37% 231 41% 79 27% 14 5% 0 0% 356 11% 2514 27%
Santp / Velsbr 322 31% 1326 59% 1011 49% 545 29% 0 0% 3 0% 3207 34%
Haarlem 68 29% 477 34% 3110 66% 2718 59% 9 5% 15 0% 6396 45%
Haarlem Zuid 4 2% 123 19% 2189 60% 12047 58% 266 19% 440 5% 15068 42%
Hoofddorp 0 0% 0 0% 13 3% 342 30% 2055 48% 2411 19% 4820 26%
Rest_NL 9 0% 0 0% 19 0% 716 6% 591 10% 33% 33%
Totaal 2236 26% 2157 32% 6419 37% 16381 40% 2920 25% 33% 33%
Tabel 33 Personenverplaatsingen per Fiets tussen analyse-regio’s

De matrices zijn gehercodeerd naar 5 analyse-regio’s. extra analyse regio is Hoofddorp. Basis 
hiervoor zijn de gecorrigeerde matrices van OV en Auto en de synthetische matrix van het 
fietsverkeer.
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2020 Kort Tracé

Auto

IJmuiden 
Santp / Velsbr 
Haarlem 
Haarlem Zuid 
Hoofddorp 
Rest NL
Totaal

IJmuiden Santp/Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Hoofddorp Rest_NL Totaal
3110 62% 306 54% 160 55% 145

649 62% 877 39% 1007 48% 1174
93 41% 832 60% 1552 33% 1608

205 90% 501 78% 1283 36% 8240
74 97% 62 95% 436 95% 691

1723 83% 1470 84% 4329 73% 7241 61% 4663 80%

58% 31 97% 2394 73% 6145 65%
63% 88 97% 1595 80% 5389 58%
35% 170 91% 2636 85% 6891 48%
40% 1136 79% 7218 81% 18584 52%
60% 2059 48% 8877 71% 12200 66%

57% 57%
5854 68% 4050 61% 8766 51% 19098 47% 8146 69% 57% 57%

Tabel 34 Personenverplaatsingen per Auto tussen analyse-regio’s Kort Tracé

OV IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Hoofddorp Rest NL Totaal
IJmuiden 63 1% 27 5% 53 18% 93 37% 1 3% 532 16% 768 8%
Santp / Velsbr 70 7% 40 2% 61 3% 146 8% 3 3% 394 20% 714 8%
Haarlem 67 29% 72 5% 78 2% 251 5% 7 4% 465 15% 941 7%
Haarlem Zuid 20 9% 20 3% 145 4% 437 2% 28 2% 1281 14%1930 5%
Hoofddorp 2 3% 3 5% 13 3% 123 11% 153 4% 1168 9% 1462 8%
Rest NL 349 17% 290 16% 1598 27% 3896 33% 549 9% 10% 10%
Totaal 570 7% 452 7% 1947 11% 4946 12% 742 6% 10% 10%
Tabel 35 Personenverplaatsingen per OV tussen analyse-regio’s Kort Tracé

Fiets IJmuiden Santp / Velsbr Haarlem Nrd Haarlem Zuid Hoofddorp Rest NL Totaal
IJmuiden 1842 37% 235 41% 79 27% 14 6% 0 0% 359 11% 2529 27%
Santp / Velsbr 326 31% 1348 60% 1021 49% 551 29% 0 0% 3 0% 3249 35%
Haarlem 68 30% 476 34% 3111 66% 2728 59% 9 5% 15 0% 6407 45%
Haarlem Zuid 4 2% 123 19% 2181 60% 12069 58% 266 19% 439 5% 15083 42%
Hoofddorp 0 0% 0 0% 12 3% 343 30% 2065 48% 2419 19% 4840 26%
Rest_NL 9 0% 0 0% 19 0% 717 6% 594 10% 33% 33%
Totaal 2248 26% 2183 33% 6424 37% 16423 41% 2934 25% 33% 33%
Tabel 36 Personenverplaatsingen per Fiets tussen analyse-regio’s Kort Tracé

De matrices zijn gehercodeerd naar 5 analyse-regio’s. extra analyse regio is Hoofddorp. Basis 
hiervoor zijn de gecorrigeerde matrices van OV en Auto en de synthetische matrix van het 
fiets verkeer.
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BIJLAGE 11 Aankomsten en vertrekken per regio, onderscheid naar soort OV

Regio IJmuiden
OV-soort Autonoom

Vertrekken
WW Lang Kort

Aankomsten 
Autonoom WW Lang Kort

Stad en streek 589 269 253 647 702 241 275 469
Zuidtangent 370 405 653 222
Totaal 589 639 658 647 702 894 497 469

Regio
Santp/Velserbr
OV-soort Autonoom

Vertrekken

WW Lang Kort Autonoom
Aankomsten 
WW Lang Kort

Stad en streek 556 344 344 575 249 199 236 252
Zuidtangent 302 259 144 86
Totaal 556 646 603 575 249 343 322 252

Regio
Haarlem_Noord
OV-soort Autonoom

Vertrekken

WW Lang Kort
Aankomsten 

Autonoom WW Lang Kort
Stad en streek 665 443 498 660 1348 1212 1216 1325
Zuidtangent 320 209 145 104
Totaal 665 763 707 660 1348 1358 1320 1325

Regio
Haarlem JZuid 
OV-soort Autonoom

Vertrekken

WW Lang Kort
Aankomsten 

Autonoom WW Lang Kort
Stad en streek 1277 1125 1179 1162 3042 2442 2539 2651
Zuidtangent 137 453 382 386 274 984 844 648
Totaal 1415 1578 1561 1548 3316 3426 3383 3299

Provincie Noord-Holland 
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BIJLAGE 12 In- en uitstappers Zuidtangent West (Grafisch)
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BIJLAGE 13 In- en uitstappers overige buslijnen

Provincie Noord-Holland 
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2020 Overzicht in- uitstappers

2020 Autonoom 
NZZ 70a
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2020 Overzicht in- uitstappers
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NZZ 70b Schalkwijk - IJmuiden
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NZZ 70b Schalkwijk - IJmuiden
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Haarlem Pr. Bernardhardl JAc van Looystraat 
JAc van Looystraat

Haartem CS BUS 
Haarlem CS BUS 
Haarlem Jullanapark

Haarlem CS BUS 
Haarlem CS SUS 
Haarlem Jullanapark

Haarlem Spaamhovenstrr 
Haarlem Spaarnhovenstrj Haarlem Vergierdeweg 
Haarlem Vergierdeweg

Haarlem Campertstraat 
Haarlem Campertstraat Haarlem Delftplein

1

0

0

105

0

o
o
0

71

0

1 
8 
4 
1 
2 
0

44

148

13

0

10

12

6

7

15

1

2

2

106

106

106

106

106

175

172

135

143

146

146

148

2020 Vervoerwaardetrace
NZZ 73b Schalkwijk ■ Uitgeest In
Wnkelcenirum Schalkwijk

Haarlem Boerhavewijk
Haarlem Boerhavewijk

Haarlem Pr. Bemardha 
Haarlem Pr. Bernardhardl JAc van Looystraat 
JAc van Looystraat

148 105 
87 0

235 11237 
196 
206 
191 
190 
190 
200

Haarlem CS BUS 
Haarlem CS BUS 
Haarlem Jullanapark

Haarlem CS BUS 
Haarlem CS BUS 
Haarlem Jullanapark

Haarlem Spaarnhovens
Haarlem Spaamhovenstrg Haarlem Vergierdeweg 
Haarlem Vergierdeweg

Haarlem Campertstraat 
Haarlem Campertstraat Haarlem Delftplein
Haarlem Delftplein Haarlem Delftplein

1
2
0

95
0
0
0
0 

24
0
2
7 
6
1 
2 
0 
0

191
8 
0 
5 
5
7
8 

10
5

1
3
3

98
98
98
98
98

120
108
82
89
93
93
95
95
33

224
227
193
198
174
175
176 
182 
172

Lang Trace
NZZ 73b Schalkwijk ■ Uitgeest
Winkelcentrum Schalkwijk

Haarlem Delftplein Haarlem Vlietweg
43 231 0

Haarlem Delftplein
22 194 31

Haarlem Vlietweg
0 231 0 0 163 0

0 163 38
0 231 38

Santpoortse Dreef
3 128 0

Velserbroek De Kamp
41 234 0

Santpoortse Dreef Velserbroek De Kamp
12 139 0

Velserbroek De Kamp
0 234 55

Velserbroek De Kamp
35 174 3

71 251 0 71 243 0
0 251 1 0 243 0
0 250 8 0 243 7

15 258 36 15 251 35
8 229 30 7 223 28
1 200 74 1 196 71

Bevenwijk Centrum
17 143 9

Beverwijk Centrum
16 142 8

Beverwijk Centrum
0 135 0

Beverwijk Centrum
0 134 0

6 140 9 6 140 9
5 136 0 5 136 0

Bevenwijk Heemskerkerwi
0 136 23

Beverwijk Heemskerkei
0 136 21

Beverwijk Heemskerkerweg
11 125 0

Beverwijk Heemskerkerweg
11 127 0

0 125 0 0 127 0
0 125 0 0 127 0
0 125 0 0 127 0
0 125 23 0 127 21

27 129 3 27 133 3
0 126 93 0 129 96
0 33 0 0 34 0

128 160 0 128 161 0
0 160 0 0 161 0
0 160 0 0 161 0
0 160 0 0 161 0
0 160 0 0 161 0

Uitgeest 16 176 176 Urtgeest 16 178 178

Haarlem Boerhavewijk
Haarlem Boerhavewijk

Haarlem Pr. Bernardhard 
Haarlem Pr. Bernardhai JAc van Looystraat 
JAc van Looystraat

Haarlem CS BUS 
Haarlem CS BUS 
Haarlem Julianapark

Haarlem Spaamhovenstr 
Haarlem Spaarnhovens Haarlem Vergierdeweg 
Haarlem Vergierdeweg

Haarlem Campertstraat 
Haarlem Campertstraat Haarlem Delftplein 
Haarlem Delftplein Haarlem Delftplein 
Haarlem Delftplein

antpoortse Dreef (Zuidta 
antpooftse Dreef (Zuidi Velserbroek De Kamp 
Velserbroek De Kamp

62
0

Haarlem CS BUS4
Haarlem CS BUS34

0
28

Haarlem Julianapark

Beverwijk Centaim
Beverwijk Centrum

Beverwijk Heemskerkerw 
Beverwijk Heemskerkenweg

2

0

107

0

0

0

0

27 
0

1 
8 
6 
1 
2 
0 
0

215

13

0

7

10

7

8 
12

5 
49

0

0

3

8

0

73

0

0

16

8

1

17

0

6 
6 
0

12

0

0

o
o

29

0

0

132

0

0

0

o
21

Belast Uit 
1 0 0 

o 
o 
o 
o 
o 
2 

12

3

3

109

109

109

109

109

135

122 29

Kort Trace
NZH:NZZ 73b 
Winkelcentrum Schalkwijk

Haarlem Boerhavewijk

1
0
0

105
0
0
0

Haarlem Boerhavewijk 0 33

Haarlem Pr. Bemardhan 0

Belast Uit0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
2 
3 

37

2

2

107

107

107

107

107

139

136

103 1
JAc van Looystraat 8 108 1

108 1 4 110 1
108 0 1 111 0
110 0 2 112 0
110 69

Haarlem CS BUS
0 112 69

41 0
Haarlem CS BUS Haarlem CS BUS

45 88 0
256 4

Haarlem CS BUS Haarlem Julianapark
136 224 10

265 39
Haartem Julianapark 13 227 41

226 0 0 186 0
233 32

Haarlem Spaamhovenst
10 196 27

211 6
Haarlem Spaarnhovenstraat Haarlem Vergierdeweg

12 182 7
212 7

Haarlem Vergierdeweg Haarlem Eksterlaan
6 181 5

213 4
Haarlem Eksterlaan Haarlem Muiderslotstras

7 182 13
221 15

Haarlem Muiderslolstraat Haarlem Delftplein
12 181 0

210 1
Haarlem Delftplein Haarlem Vlietweg

41 221 0
259 32

Haarlem Vlietweg 0 221 0
227 0 0 221 36
227 38

Velserbroek De Kamp
42 227 0

192 0
Velserbroek De Kamp 0 227 53

200 0 73 248 0
200 40 0 248 0
233 0 0 247 7
233 0 16 256 37
233 8 8 228 27
241 35 1 201 74
214 26

Beverwijk Centrum
17 143 8

189 67
Beverwijk Centrum 0 135 0

139 8 6 141 9
132 0 5 137 0
137 9

Beverwijk Heemskerker»
0 137 23

134 0
Beverwijk Heemskerkerweg 11 125 0

134 21 0 125 0
125 0 0 125 0
125 0 0 125 0
125 0 0 125 23
125 0 29 131 3
125 22 0 128 94
133 3 0 35 0
129 94 132 167 0

35 0 0 167 0
167 0 0 167 0
167 0 0 167 0
167 0 0 167 0
167 0 Uitgeest 20

187 •
187

167 0
189 189
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2020 Overzicht in- uitstappers

2020 Autonoom
NZZ 75a IJmuiden - Haarlem NS
IJmuiden Dennekoplaan IJmuiden Zeewijkplein 
IJmuiden Zeewijkplein IJmuiden Bellatrixstraat 
IJmuiden Bellatrixstraat IJmuiden Zwaanstraat 
IJmuiden Zwaanstraat IJMuiden Rotonde 
IJMuiden Rotonde IJmuiden Scheldestraat
IJmuiden Scheldestraat IJmuiden Marktplein 
IJmuiden Marktplein IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Plein 1945 IJmuiden Zeeweg/Kennem 
IJmuiden Zeeweg/Kennen Santpoort Kruidbergenweg 
Santpoort Kruidbergerweg Santpoort Broekbergerweg 
Santpoort Broekbergerwet Santpoort Slaperdijk 
Santpoort Slaperdijk Haarlem Deiftplein
Haarlem Deiftplein Haarlem Vergierdeweg
Haarlem Vergierdeweg Haarlem Spaarnhovenstra
Haarlem Spaamhovenstrs Haarlem Julianapark 
Haarlem Julianapark Haarlem CS BUS

2020 VervoerwaardetraceIn Belast. Uit
38 38 0

0 38 0
30 68 1

0 67 0
49 115 0

0 115 10
44 149 2
15 163 1

9 171 3
18 186 0

0 186 4
27 209 22
46 232 6
33 258 S
29 282 8
13 287 287

Lang Trace

NZZ 7Sa Haarlem NS - IJmuiden
In Belast Uit

Haarlem CS BUS Haarlem Julianapark
167 167 5

Haarlem Julianapark Haarlem Spaarnhovenstra
8 169 22

Haarlem Spaarnhovenstra Haarlem Vergierdeweg
8 155 4

Haarlem Vergierdeweg Haarlem Deiftplein
15 166 9

Haarlem Deiftplein Santpoort Slaperdijk
41 197 6

Santpoort Slaperdijk Santpoort Broekbergerweg
14 205 0

Santpoort Broekbergerwet Santpoort Kruidbergerweg
0 205 11

Santpoort Kruidbergerweg IJmuiden Zeeweg/Kennerr
9 203 7

IJmuiden Zeeweg/Kennen IJmuiden Plein 1945
1 198 36

IJmuiden Plein 1945 IJmuiden Marktplein
1 162 79

IJmuiden Marktplein IJmuiden Scheldestraat
2 85 0

IJmuiden Scheidestraat IJMukJen Rotonde
0 85 80

IJMuiden Rotonde IJmuiden Zwaanstraat
0 6 0

IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Bellatrixstraat
0 6 2

IJmuiden Bellatrixstraat IJmuiden Zeewijkplein
0 3 0

IJmuiden Zeewijkplein IJmuiden Dennekoplaan
0 3 3

Kort Trace
NZHiNZZ 7Sa
IJmuiden Dennekoplaan IJmuiden Zeewijkplein 
IJmuiden Zeewijkplein IJmuiden Pleiadenplant' 
IJmuiden Pleiadenplanlsoen IJmuiden Zwaanstraat
IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Scheldestraat
IJmuiden Scheldestraat IJmuiden Marktplein
IJmuiden Marktplein IJmuiden Plein 1945
IJmuiden Plein 1945 muiden Zeeweg/Kennen
muiden Zeeweg/KennemerG Santpoort Noord Vondel 
Santpoort Noord Vondelstraa Santpoort Kruidbergerwt 
Santpoort Kruidbergerweg Santpoort Broekbergerw 
Santpoort Broekbergerweg Santpoort Slaperdijk 
Santpoort Slaperdijk Haarlem Deiftplein
Haarlem Deiftplein Haarlem Muiderslolslras
Haarlem Muiderslotstraat
Haarlem Eksterlaan 
Haarlem Vergierdeweg

Haarlem Eksterlaan 
Haarlem Vergierdeweg 
Haarlem Minahassastraj

Haarlem Minahassastraat Haarlem Spaarnhovenst 
Haarlem Spaarnhovenstraat Haarlem Julianapark 
Haarlem Julianapark Haarlem CS BUS

NZH: NZZ 75b
Haarlem CS BUS Haarlem Julianapark
Haarlem Julianapark Haarlem Spaarnhovenst
Haarlem Spaarnhovenstraat Haarlem Minahassastraj 
Haarlem Minahassastraat Haarlem Vergierdeweg
Haarlem Vergierdeweg 
Haarlem Eksterlaan 
Haarlem Muiderslotstraat 
Haarlem Deiftplein 
Santpoort Slaperdijk

Haarlem Eksterlaan 
Haarlem Muiderslotstraa 
Haarlem Deiftplein 
Santpoort Slaperdijk 
Santpoort Broekbergerw 12

Santpoort Broekbergerweg Santpoort Kruidbergerw«

muiden Zeeweg/Kennemer G IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Plein 1945 IJmuiden Marktplein
IJmuiden Marktplein IJmuiden Scheldestraat
IJmuiden Scheldestraat IJmuiden Zwaanstraat
IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Pleiadenplants
IJmuiden Pleiadenplanlsoen IJmuiden Zeewijkplein
IJmuiden Zeewijkplein IJmuiden Dennekoplaan

In Belast Uit
52 52 0

' 4
57 0

41 98 0
34 131 0
18 149 3
52 197 2

1 4
199 1

1 10
208 17

( 34
225 4

' 19
240 0

0 240 6
28 262 21

0 241 4
48 285 2
21 303 6

: 16
313 7

0 306 1
30 335 9
11 337 337

In Belast Uit
153 153 4

8 156 22
7 141 0
0 142 4
9 146 5
7 148 12

22 158 0
20 178 6
12 184 0
0 184 10
9 182 13

13 183 7
1 177 8
1 169 85
1 85 25
0 60 51
0 9 3
0 5 0
0 5 5
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2020 Overzicht in- uitstappens

2020 Autonoom
Zuidtangent Hoofddorp - Haarlem NS In Belast. Uit
Hoofddorp NS station (Zui Graan voor Visch (Zuidtan 82 308 12
Graan voor Visch (Zuidtar Hoofddorp Toolenburg {Zu 15 311 36
Hoofddorp Toolenburg (Zi Hoofddorp Bornholm (Zuic 59 334 53
Hoofddorp Bornholm (Zuic Hoofddorp Overbos {Zuidt 41 322 148
Hoofddorp Overbos (Zuidi Spaarneziekenhuis (Zuidtf 62 236 45
Spaameziekenhuis (Zuidt; Vijfhuizen (Zuidtangent) 27 218 18
Vijfhuizen (Zuidtangent) Haarlem Azieweg (Zuidtan 51 251 68
Haarlem Azieweg (Zuidtai Haarlem Schipholpoori (Zi 8 191 28
Haarlem Schipholpoort (Z Haarlem Verwulft (Zuidtan 82 244 19
Haarlem Vetwulft (Zuidtar Haarlem NSstation (Zuidt. 0 225 225

Zuidtangent iJmuiden - Hoofddorp In /
Haarlem NSstation (Zuidt Haarlem Verwuift (Zuidtan 365 
Haarlem Verwuift (Zuidtar Haarlem Schipholpoort (Zi 37 
Haarlem Schipholpoort (Z Haarlem Azieweg (Zuidtan 43 
Haarlem Azieweg (Zuidtar Vijfhuizen (Zuidtangent) 48 
Vijfhuizen (Zuidtangent) Spaameziekenhuis (ZuidU 35 
Spaameziekenhuis (Zuidt; Hoofddorp Overbos (Zuidt 46 
Hoofddorp Overbos (Zuidt Hoofddorp Bornholm (Zuic 175 
Hoofddoip Bornholm (Zuic fddorp Toolenburg (Zuidta 161 
fddorp Toolenburg (Zuidta Graan voor Visch (Zuidtan 98 
Graan voor Visch (Zuidtar Hoofddorp NS station 17 
Hoofddorp NS station Hoofddorp Beukenhorst 310

365 2

400 73

370 142

276 26

286 15

318 92

401 23

539 31

606 34

589 136

763 21

2020 Vervoerwaardetrace 
Zuidtangent Hoofddorp - Haarlem f In

Hoofddorp NS station (Zui Graan voor Visch (Zuidt 
Graan voor Visch (Zuidtar Hoofddorp Toolenburg ( 
Hoofddorp Toolenburg (Zi Hoofddorp Bornholm (Zi 
Hoofddorp Bornholm (Zuic Hoofddorp Overbos (Zui 
Hoofddorp Overbos (Zuidt Spaarneziekenhuis (Zuii 
Spaarneziekenhuis (Zuidt: Vijfhuizen (Zuidtangent) 
Vijfhuizen (Zuidtangent) Haarlem Azieweg (Zuidt 
Haarlem Azieweg (Zuidtar Haarlem Schipholpoort i 
Haarlem Schipholpoort (Z Haarlem Verwuift (Zuidt 
Haarlem Verwuift (Zuidtar Haarlem NSstation (Zui 
Haarlem NSstation (Zuidt Haarlem NSstation (Zui 
Haarlem NSstation (Zuidt Haarlem Julianapark (Z 
Haarlem Julianapark (Zui Haarlem Minahassaweg 
Haarlem Minahassaweg ( Haarlem Delftplein (Zuic 
Haarlem Delftplein (Zuidtc Velserbroek Zonbastion 
Velserbroek Zonbastion (2 Santpoortse Dreef (Zuic 
Santpoortse Dreef (Zuidtr Velsen Waterloolaan (Zi 
Velsen Waterloolaan (Zuic Velsen Pontplein (Zuidtc 
Velsen Pontplein (Zuidtan IJmuiden Plein 1945 (Z 
IJmuiden Plein 1945 (Zui-Velsen IJsselstraat (Zui 
Velsen IJsselstraat (Zuidt Pleiadenplanlsoen (Zuid 
Pleiadenplantsoen (Zuidta Kennemer Boulevard (Z

76 341 14

18 345 42

85 387 53

56 390 154

88 323 41

33 316 17

62 360 49

35 346 57

263 553 32

12 533 385

0 148 0

359 507 46

70 531 34

68 565 12

68 621 100

14 535 6

56 585 7

35 612 12

6 607 142

20 485 153

2 335 13

3 325 325

Zuidtangent IJmuiden ■ Hoofddorp In l
Kennemer Boulevard (Zui Pleiadenplantsoen (Zuid 55 
Pleiadenplantsoen (Zuidta velsen IJsselstraat (Zui< 80 
velsen IJsselstraat (Zuidt; IJmuiden Plein 1945 (Z 58 
IJmuiden Plein 1945 (Zui-Velsen Pontplein (Zuidtr 45 
Velsen Pontplein (Zuidtan Velsen Waterloolaan (Zi 21 
Velsen Waterloolaan (Zuic Santpoortse Dreef (Zuic 66 
Santpoortse Dreef (Zuidtc Velserbroek Zonbastion 46 
Velserbroek Zonbaslion (2 Haarlem Delftplein (Zuic 98 
Haarlem Delftplein (Zuidtc Haarlem Minahassaweg 55 
Haarlem Minahassaweg ( Haarlem Julianapark (Z 84 
Haarlem Julianaparic (Zui Haarlem NSstation (Zui 74 
Haarlem NSstation (Zuidt Haarlem NSstation (Zui 0 
Haarlem NSstation (Zuidt Haarlem Verwuift (Zuidt 752 
Haarlem Verwuift (Zuidtar Haarlem Schipholpoort t 46 
Haarlem Schipholpoort (Z Haarlem Azieweg (Zuidt 48 
Haariem Azieweg (Zuidtar Vijfhuizen (Zuidtangent) 35 
Vijfhuizen (Zuidtangent) Spaarneziekenhuis (Zuic 34 
Spaameziekenhuis (Zuidt: Hoofddorp Overbos (Zui 46 
Hoofddorp Overbos (Zuidi Hoofddorp Bornholm (Zc 161 
Hoofddorp Bornholm (Zuic fddorp Toolenburg (Zuid 159 
fddorp Toolenburg (Zuidta Graan voor Visch (Zuidt 108 
Graan voor Visch (Zuidtar Hoofddorp NS station 19 
Hoofddorp NS station Hoofddorp Beukenhorst 300

55 1

134 1

192 4

233 4

250 1

315 15

346 12

432 15

471 24

531 35

570 213

358 0

1110 79

1077 501

624 260

399 32

401 21

427 122

466 30

595 44

659 44

634 127

807 21

Lang Trace
Zuidtangent Hoofddorp ■ lIJmuiden
Hoofddorp NS station Graan voor Visch (Zuidta 
Hoofddorp NS station Graan voor Visch (Zuidta 
Graan voor Visch (Zuic fddorp Toolenburg (Zuidt 
Graan voor Visch (Zuic fddorp Toolenburg (Zuidt- 

fddorp Toolenburg (Zuic oofddorp Bornholm (Zuid 
fddorp Toolenburg (Zuic oofddorp Bornholm (Zuid 
oofddorp Bornholm (Zu Hoofddorp Overbos (Zuic 
oofddorp Bornholm (Zu Hoofddorp Overbos (Zuic 
Hoofddorp Overbos (Zu Spaarneziekenhuis (Zuid- 
Hoofddorp Overbos (Zu Spaarneziekenhuis (Zuid' 
Spaarneziekenhuis (Zui Vijfhuizen (Zuidtangent) 
Spaarneziekenhuis (Zui Vijfhuizen (Zuidtangent) 
Vijfhuizen (Zuidtangent; lem WC Schalkwijk (Zuid 26 
Vijfhuizen (Zuidtangent; lem WC Schalkwijk (Zuid 
lem WC Schalkwijk (Zu lem Schipholpoori (Zuidt: 
lem WC Schalkwijk (Zu lem Schipholpoort (Zuidt:

Haarlem Verwuift (Zuidi aarlem NSstation (Zuidtc 
Haarlem Verwuift (Zuidi aarlem NSstation (ZuidU 
aarlem NSstation (Zuid aarlem NSstation (ZuidU 
aarlem NSstation (Zuic riem Julianapark (Zuidta 
riem Julianapark (Zuidi lem Minahassaweg (Zuic 
lem Minahassaweg (Zl aarlem Delftplein (Zuidtar 
aarlem Delftplein (Zuidt Velserbroek Westbroekei 
Velserbroek Westbroek rbroek Zonbaslion (Zuidt: 
rbroek Zonbastion (Zuic antpoortse Dreef (Zuidta 
antpoortse Dreef (Zuidi Driehuis Van den Vondeli 
Driehuis Van den Vondc ewegA/Vaterioolaan (Zuid 
ewegA/Vaterioolaan (Zu uiden Plein 1945 (Zuidta 
uiden Plein 1945 (Zuid', muiden Marktplein (Zuidt 
muiden Marktplein (Zuic sen IJsselstraat (Zuidtan 
sen IJsselstraat (Zuidta Pleiadenplantsoen (Zuidt 
Pleiadenplantsoen (Zuic IJmuiden Amperestraat 
IJmuiden Amperestraat en Kennemerstrand (Zuic

Zuidtangent IJmuiden - Hoofddorp In
en Kennemerstrand (Zu IJmuiden Amperestraat 1 
IJmuiden Amperestraat Pleiadenplantsoen (Zuidt 27 
Pleiadenplantsoen (Zuic sen IJsselstraat (Zuidtan 142 
sen IJsselstraat (Zuidta muiden Marktplein (Zuidt 92 
muiden Marktplein (Zuic uiden Plein 1945 (Zuidta 62 
uiden Plein 1945 (Zuidi ewegA/Vaterioolaan (Zuid 11 
eweg/Waterloolaan (Zu Driehuis Van den Vondeli 38 
Driehuis Van den Vondc antpoortse Dreef (Zuidta 36 
antpoortse Dreef (Zuidi rbroek Zonbastion (Zuidt: 45 
rbroek Zonbastion (Zuic Velserbroek Westbroekei 68 
Velserbroek Westbroek aarlem Delftplein (Zuidtar 53 
aarlem Delftplein (Zuidi lem Minahassaweg (Zuic 51 
lem Minahassaweg (Zl riem Julianapark (Zuidta 73 
riem Julianapark (Zuidt aarlem NSstation (Zuidt: 62 
aarlem NSstation (Zuic aarlem NSstation (Zuidt: 0
aarlem NSstation (Zuid Haarlem Verwuift (Zuidta 587 
Haarlem Verwuift (Zuidi lem Schipholpoort (Zuidt: 47 
lem Schipholpoori (Zuic lem WC Schalkwijk (Zuid 52 
lem WC Schalkwijk (Zu Vijfhuizen (Zuidtangent) 36 
Vijfhuizen (Zuidtangent; Spaameziekenhuis (Zuidi 35 
Spaarneziekenhuis (Zui Hoofddorp Overbos (Zuic 48 
Hoofddoib Overbos (Zu oofddorp Bornholm (Zuid 169 
oofddoib Bornholm (Zu^ fddorp Toolenburg (Zuidt. 163 
fddorp Toolenburg (Zuic Graan voor Visch (Zuidta 110 
Graan voor Visch (Zuic Hoofddorp NS station 19

In Belast Uit

1 38

159 7

1 38

164 7

8 160 21

8 165 21

1 37

176 27

1 40

184 27

: 22

171 78

: 25

182 78

• 34

127 20

- 37

142 20

14 121 9

16 137 9

I 26

138 25

I 31

160 25

I 3

117 29

6 141 29

103 191 14

127 239 14

0 177 177

2 226 177

0 50 0

105 155 14

32 173 12

32 192 3

27 216 28

4 192 17

5 179 0

18 197 2

9 204 0

4 208 7

1 202 63

2 140 113

1 29 6

1 24 10

0 14 14

Belast Uit
28 0

170 2

260 7

315 3

323 0

360 8

389 15

419 10

477 7

523 15

559 25

607 38

632 342

290 0

877 28

895 455

493 162

366 30

371 20

398 107

461 27

596 43

664 43

640 134

Kort Trace
zuidtangent Hoofddorp ■ Haarlem A In Belast Uit
Hoofddorp NS station Graan voor Visch (Zuidt. 79
Graan voor Visch (Zutdiang: fddorp Toolenburg (Zuid 16 
fddorp Toolenburg (Zuidtangt oofddorp Bornholm (Zuic 61 
oofddorp Bornholm (Zuidtanc Hoofddorp Overbos (Zui 45 
Hoofddorp Overbos (Zuidtanc Spaarneziekenhuis (Zuic 68 
Spaarneziekenhuis (Zuidtang Vijfhuizen (Zuidtangent) 28 
Vijfhuizen (Zuidtangent) aarlem Schalkwijk (Zuidt 55 
aarlem Schalkwijk (Zuidtang: lem schipholpoort (Zuid 7 
lem schipholpoort (Zuidtang Haarlem Verwuift 225 
Haarlem Verwuift Haarlem CS BUS 0

321 12

325 36

350 52

344 145

266 44

250 17

289 41

255 56

424 31

394 394

zuidtangent Haarlem NS ■ Hoofddo. In Belast Uit
Haarlem CS BUS Haarlem Verwuift 681
Haarlem Verwuift lem schipholpoort (Zuid 59
lem schipholpoort (Zuidtang- aarlem Schalkwijk (Zuidi 53 
aarlem Schalkwijk (Zuidtang: Vijfhuizen (Zuidtangent) 36 
Vijfhuizen (Zuidtangent) Spaameziekenhuis (Zuic 34
Spaarneziekenhuis (Zuidtang Hoofddorp Overbos (Zui 47 
Hoofddorp Overbos (Zuidtanc oofddorp Bornholm (Zuic 176 
oofddorp Bornholm (Zuidtang fddorp Toolenburg (Zuid 162 
fddorp Toolenburg (Zuidtangc Graan voor Visch (Zuidt; 98 
Graan voor Visch (Zuidtang: Hoofddorp NS station 17

681 2

738 370

421 145

312 28

318 16

349 106

419 25

557 32

623 37

603 134

2020 Overzicht in- uitstappens
Page 8



2020 Overzicht in- uilstappers

2020 Autonoom 2020 Vervoerwaardetrace Lang Trace
NZH: NZZ 82a In l
en Kennemersirand (Zu IJmuiden Beüatrixstraal 0 
IJmuiden Bellatrixstraal Ijmuiden Dennekoplaan 1
Ijmiiiden Dennekoplaan Ijmuiden Zeewijkpiein 9
Ijmuiden Zeewijkpiein IJmuiden Zwaanstraat 8
IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Marktplein 12
Ijmuiden Marktplein IJmuiden Plein 1945 7
Ijmuiden Plein 1945 IJmukJen Pontplein 3
IJmuiden Pontplein Velsen 3
Velsen Zuid Parkweg 2
Pont Buitenhuizen Ruigoord 0
Ruigoord Amsterdam Oceanenweg 0
Amsterdam Oceanenwr Amsterdam Herwijk 6
Amsterdam Herwijk Amsterdam Sloterdijk He 0
Amsterdam Sloterdijk h Bos en Lommerplejn Am: 0
Bos en Lommerplein At Amsterdam Bestevaerstr 0
Amsterdam Bestevaers Mamixstraat/Elandsgrach 0

NZH: NZZ 82b In £
Mamixstraat/Elandsgra< Amsterdam Bestevaerstr. 3
Amsterdam Bestevaers Bos en Lommerplein Am: 4
Bos en Lommerplein Ar Amsterdam Sloterdijk He 14
Amsterdam Sloterdijk F Amsterdam Herwijk 7
Amsterdam Herwijk Amsterdam Oceanenweg 0
Amsterdam Oceanenwe Ruigoord 0
Ruigoord Pont Buitenhuizen 0
Pont Buitenhuizen Velsen 
Velsen Zuid Parkweg
IJmuiden Pontplein IJmukJen Plein 1945
IJmuiden Plein 1945 IJmukJen Marktplein 
Ijmuiden Marktplein IJmuiden Zwaanstraat 
IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Zeewijkpiein 
IJmuiden Zeewijkpiein Ijmuiden Dennekoplaan 
Ijmuiden Dennekoplaan iJmuiden Bellatrixstraat 
IJmuiden Bellatrixstraat en Kennemersirand (Zuic

10
18
31
38 
40
43
44
39 
39
45 
44 
28

7
3

16
15

Kort Trace
NZH: NZZ 82a m Belast. Uit
Ijmuiden Kennemersirand IJmuiden Bellatrixstraat 1 i o
Ijmuiden Bellatrixstraal 
Ijmuiden Dennekoplaan 
IJmuiden Zeewijkpiein 
IJmuiden Zwaanstraat 
IJmuiden Marktplein 
IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Pontplein Velsen

Pont Buitenhuizen Ruigoord

Amsterdam Oceanenweg 
Amsterdam Herwijk

Ijmuiden Dennekoplaan 
IJmuiden Zeewijkpiein 
IJmuiden Zwaanstraat 
iJmuiden Marktplein 
IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Pontplein Velsen

Zuid Parkweg Ruigoord

Amsterdam Oceanenwe 
Amsterdam Henwijk 
Amsterdam Sloterdijk H<

Amsterdam Sloterdijk Hembc Bos en Lommerplein Arr 
Bos en Lommerplein Amsten Amsterdam Bestevaerst 
Amsterdam Bestevaerstraat Marnixstraat/Elandsgrac

NZH: NZZ 82b in
Mamixstraal/Elandsgracht Ar Amsterdam Bestevaerst 3
Amsterdam Bestevaerstraat Bos en Lommerplein Arr 4
Bos en Lommerplein Amsten Amsterdam Sloterdijk H< 14 
Amsterdam Sloterdijk Hembc Amsterdam Herwijk 10
Amsterdam Herwijk Amsterdam Oceanenwe 0
Amsterdam Oceanenweg Ruigoord 0Ruigoord 
Pont Buitenhuizen Velsen

IJmuiden Pontplein 
IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Marktplein 
IJmuiden Zwaanstraat 
IJmuiden Zeewijkpiein 
IJmuiden Dennekoplaan 
IJmuiden Bellatrixstraat

Pont Buitenhuizen Velsen 
Zuid Parkweg 
IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Marktplein 
IJmuiden Zwaanstraat 
IJmuiden Zeewijkpiein 
IJmuiden Dennekoplaan 
IJmuiden Bellatrixstraat 
IJmuiden Kennemerstrai

6
9

13
24
32
33
36
37 
32 
32 
37 
35 
24

8
3

3
7

22
32
32
22
22
22
22
21
20
14
10
10
13
12
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2020 Ovefzichl in- uilstappers

2020 Autonoom 2020 Vervoerwaardetrace Lang Trace Kort Trace
NZH; N22 74a In Belast. Uit

NZH: NZZ 74a In Belast.
Uit

0 0 0
0 0

0
0 0 0

0 0
0

Heemskerk Noord
0 0 0

Heemskerk Noord 0 0
0

Heemskerk Noord 1 1 0
Heemskerk Noord 1 1

0
0 1 0

0 1
0

2 3 0
1 2

0
0 3 0

0 2
0

0 3 0
0 2

0
0 3 0

0 2
0

0 3 0
0 2

0
10 12 0

9 12
0

0 13 4
0 12

4
36 44 0

49 56
0

3 47 0
3 59

0
0 47 0

0 59
0

0 47 0
0 59

0
0 47 0

0 59
0

0 47 1
0 59

1
0 45 0

0 58
0

3 48 0
3 60

0
5 53 0

4 64
0

0 53 3
0 64

3
6 56 10

4 66
24

4 50 0
4 46

0
0 50 1

O 46
1

Velsen Zuid
1 50 0

Velsen Zuid 0 46
0

Velsen Zuid
Velsen

Velsen Zuid
Velsen

2 47
21Velsen

Zuid Parkweg Velsen
Zuid Parkweg 2 27

1
IJmuiden Pontplein IJmuiden Plein 1945

9 41 3
IJmuiden Pontplein IJmuiden Plein 1945 8 34

1
Ijmuiden Plein 1945 6 44 4

IJmuiden Plein 1945 IJmuiden Plein 1945 0 34
1

IJmuiden Marktplein
IJmuiden Marktplein

1 41 0
Ijmuiden Plein 1945 IJmuiden Marktplein 8 41

4
1 42 3

IJmuiden Marktplein 3 39
2

1 39 1
1 38

1
0 38 8

0 37
6

0 30 0
0 31

0
0 30 27

0 31
28

2 5 3
1 4

2

IJmuiden Zwaanstraat
IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Pleiadenplantst 
IJmuiden Pleiadenplant IJmuiden Zeewijkplein 
IJmuiden Zeewijkplein

Ijmuiden Dennekoplaan

IJmuiden Zwaanstraat 0
IJmuiden Zwaanstraat IJmuiden Pleiadenplant' 0
IJmuiden Pleiadenplantsoen IJmuiden Zeewijkplein 0
IJmuiden Zeewijkplein o

IJmuiden Dennekoplaan 0
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2020 Overzicht in- uitstappers

2020 Autonoom 2020 Vervoerwaardetrace Lang Trace
N2H: NZZ 74b 
Ijmuiden Dennekoplaan

IJmuiden Zeewijkplein
IJmuiden Zeewijkplein IJmuiden Pleiadenplanlsc 
IJmuiden Pleiadenplant IJmuiden Zwaanslraat 
IJmuiden Zwaanstraat

IJmuiden Marktplein
IJmuiden Marktplein

Ijmuiden Plein 1945
IJmuiden Plein 1945 IJmuiden Pontplein
IJmuiden PontpleinVelsen

Velsen Zuid

Velsen 
Zuid Parkweg

Heemskerk Noord
Heemskerk Noord

In Belast. Uit
0 0 0

0 0 0

1 1 0

14 15 0

1 16 1

0 15 0

13 28 1

29 57 0

0 57 0

10 67 0

3 69 0

6 75 6

0 70 1

10 79 0

3 62 14

7 76 3

3 75 0

1 76 12

4 68 14

1 55 0

0 55 6

0 49 8

0 41 0

2 42 0

0 42 0

0 42 0

0 42 0

0 42 4

0 39 17

40 62 13

0 49 23

0 26 0

0 26 0

0 26 0

0 26 0

0 26 21

0 5 0

0 5 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Kort Trace
NZH: NZZ 74b 
IJmuiden Dennekoplaan

Ijmuiden Zeewijkplein
IJmuiden Zeewijkplein IJmuiden PteiadenplanU 
IJmuiden Pleiadenplantsoen IJmuiden Zwaanstraat 
IJmuiden Zwaanstraat

IJmuiden Marktplein 
IJmuiden Plein 1945 
Ijmuiden Plein 1945 
IJmuiden Pontplein Velsen 
Velsen Zuid

Ijmuiden Marktplein 
IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Plein 1945 
IJmuiden Pontplein Velsen

Zuid Parkweg

Heemskerk Noord
Heemskerk Noord

In Belast. Uit
0 0 0

0 0 0

1 2 0

14 15 0

1 16 1

0 15 0

13 28 1

30 57 0

0 57 0

10 67 0

3 70 0

6 76 6

8 78 0

3 80 1

2 82 14

7 75 3

3 75 0

1 76 12

3 67 13

0 54 0

0 54 6

0 46 8

0 40 0

2 42 0

0 42 0

0 42 0

0 42 0

0 42 4

0 38 17

27 47 1

0 47 22

0 25 0

0 25 0

0 25 0

0 25 0

0 25 20

0 5 0

0 5 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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BIJLAGE 14 VerschiHenplot treinbelastingen Kort tracé minus Lang

Provincie Noord-Holiand 
LV-SE2002I766

bijlage 14
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Verschil 2 trajectintensiteiten 
Rood/Groen weergave
Eenheid: 0.5 cm = 100 passagiers 

Toename I
Toename op toegevoegd wegvak I 

Afname I
Afname op verwijderd wegvak I

Zuidtangent West

Provincie Noord-Holland Verschil belasting treinen

Kort Trace minus Lang Trace

Schaal 1: 35000 14Vku9-2002

2020 Lang Trace



BIJLAGE 15 Belastingen Zuidtangent West 4 varianten

Provincie Noord-Hollaiid 
LV-SE20021766

bijlage 15



Trajectintensiteiten 
Eenheid: 0.5 cm = 1000

1000 - 1500

Zuidtangent West

Provincie Noord-Holland Belasting Zuidtangent West

2020 Kort Trace
DHV Unit Logistiek en Verkeer



Trajectintensiteiten 
Eenheid; 0.5 cm = 1000 

0 - 250 
250 - 500 
500 - 1000 

1000 - 1500 
1500 - 2000 
2000 - 2500 
2500 - 3000 
3000 - >

Zuidtangent West

Provincie Noord-Holland Belasting Zuidtangent West

Schaal 1 : 35000 27-Jun-2002

2020 Lang Trace
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T rajectintensiteiten 
Eenheid; 0.5 cm = 1000 

0 - 250 
250 - 500 
500 - 1000 

1000 - 1500 
1500 - 2000 
2000 - 2500 
2500 - 3000 
3000 - >

Zuidtangent West

Provincie Noord-Holland Belasting Zuidtangent West

Schaal 1; 35000
27-Jurv2002

2020 Vervoerwaardetrace



Trajectintensiteiten 
Eenheid: 0.5 cm = 1000 

0 - 250 
250 - 500 
500 - 1000 

1000 - 1500 
1500 - 2000 
2000 - 2500 
2500 - 3000 
3000 - 5000 
5000 - >

Zuidtangent West

Provincie Noord-Holland Belasting Zuidtangent West

DHV Unit Logistiek en Verkeer

Schaal 1 : 17500 27-Jun-2002

2020 Autonoom



BIJLAGE 16 Rijtijden OV-Iijnen 4 varianten

IVC Schalkwijk - Haarlem NS
Autonoom V ervoerwaardetracé Lang tracé Kort tracé

ZTG 12.67 6.6 9.6 9.6
70 29 29 29 29
71 29 29 29 29
72 23 23 23 23
73 22 22 22 22

Haarlem NS - IJmuiden
Autonoom V ervoerwaardetracé Lang tracé Kort tracé

ZTG W‘’ nvt 30.3 32.3 nvt
70 36 36 34 36
71 33 33 31 33
75 28 nvt nvt 30

De route van de ZTG-West gaat tot eindhalte Kennemerboulevard, Lijn 75 eindigt op de Dennekoplaan. Hierdoor 
zijn de rijtijden van Lijn 75 en ZTG-West niet volledig vergelijkbaar. De rijtijd Dennekoplaan - Kennemerboulevard 
bedraagt ongeveer 4 minuten.

Provincie Noord-Holland 
LV-SE20021766

bijlage 16



DHV Milieu en Infrastructuur BV

BIJLAGE 17 Overzichten Lijnennet 1995 en 2020 Autonoom

Provincie Noord-Hoiland 
LV-SE20021766

13 augustus 2002, vei-sie 4
-2-
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Zuidtangent West

Provincie Noord-Holland OV-liinen 2020

2020 Autonoom
DHV Unit Logistiek en Verkeer
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Zuidtangent West

Provincie Noord-Hollar>d OV-liinen 2020

14-AUO-2002

2020 Autonoom
DHV Unit Logistiek en Verkeer



DHV Milieu en Infrastructuur BV

BIJLAGE 18 Definitie-verschil tussen “in- en uitstappers ZTG” en “aankomsten en 
vertrekken met Zuidtangent”

Gebleken is dat het verschil in definitie tussen enerzijds de in- en uitstappers en anderzijds de 
aankomsten en vertrekken met de Zuidtangent enige toelichting behoeft. In onderstaand schema 
is getracht dit verschilte verduidelijken.

Provincie Noord-Hoiland 
LV-SE2002I766

Dit zijn de aantallen in de 
overzichten met uitstappers 
Zuidtangent West (“Figuur

Haarlem
Schalkwijk

Richting IJmuiden (Bus)

Richting Amsterdam (Trein)

Haarlem NS: 
Uitstappers ZTG

Richting IJmuiden/Alkmaar (Trein)

Direct naar zones in 
studiegebied.
Dit zijn de aantallen in de 
tabel “Aankomsten”
(“Tabel 5”)

bijlage 18
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INLEIDING

1.1 Aanleiding
De Noordvleugel van de Randstad is het afgelopen decennium in ruimtelijk- 
economische opzicht sterk gegroeid. De Noordvleugel ontwikkelt zicht tot een 
meerkernige netwerkstad, waarvoor een goed werkend verkeers- en vervoersysteem 
absolute randvoorwaarde is. De gemeentegrensoversch rijdende woon-
werkverplaatsingen zijn de afgelopen tientallen jaren in aantal en afstand 
toegenomen. Het aandeel van het openbaar vervoer is daarbij echter 
achtergebleven. Vooral het regionale autoverkeer is de oorzaak van de dagelijkse 
congestie op het wegennet. De voorziene ruimtelijke ontwikkelingen zullen de 
problematiek nog verergeren. De bereikbaarheid en leefbaarheid komen hierdoor 
ernstig onder druk!

Verschillende vervoerswijzen dienen tezamen voor een verbetering van de 
bereikbaarheid te zorgen. Echter, het openbaar vervoer verliest haar 
aantrekkelijkheid en daarmee haar concurrentiepositie. Het is als het ware in een 
'neerwaartse spiraal’ gekomen. Hieraan liggen verschillende, elkaar versterkende, 
redenen ten grondslag:

afname gemiddelde reissnelheid; 
afname betrouwbaarheid; 
toename hinder door overig verkeer; 
verslechtering imago; 
toename autobezit en -beschikbaarheid.

Deze ontwikkeling leidt tot de opgave de bereikbaarheid van de Randstad te 
verbeteren/waarborgen en de positie van het openbaar vervoer hierin te versterken. 
Steeds meer nadruk komt daarbij te liggen op de kwaliteitsverbetering van het 
openbaar vervoer, die meer inhoudt dan alleen infrastructurele maatregelen. Op 
verschillende schaalniveaus worden initiatieven ontplooid om het openbaar vervoer 
naar een hoger plan te tillen, verzameld onder de noemer 'Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer’ (HOV). Hiermee wordt onder meer beoogd meer reizigers te trekken, een 
bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid en de 
kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer te verhogen. Alleen een structurele 
verbetering van het totale openbaar vervoersaanbod kan de neerwaartse spiraal 
doorbreken.

De ruimtelijke structuur en de verstedelijkingsgraad van de Randstad bieden 
uitstekende mogelijkheden het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten en 
verder te stimuleren. Om de kwaliteitsverbetering vorm en inhoud te geven, is 
'RegioNet’ ontwikkeld. RegioNet is een stelsel van HOV dat voorziet in de regionale 
verplaatsing (10-40 km) en bestaat uit een samenhangend pakket van bus-, lightrail- 
metro- en treinprojecten.

Eén van de dragende RegioNet-projecten is de 'Zuidtangent’, de openbaar 
vervoerverbinding van Amsterdam-IJburg via Amsterdam-Zuidoost, Schiphol, 
Hoofddorp en Haarlem naar IJmuiden. Voor deze verbinding is in 1993 het 
'Beleidsplan Zuidtangent’ opgesteld. Samen met de ondertekening van de 
intentieverklaring om dit plan bestuurlijk te behandelen (door onder andere de
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gemeenten Haarlem en Velsen en de provincie Noord Holland) vormt dit beleidsplan 
dé basis van de verdere ontwikkeling van de Zuidtangent, waaronder de 
Zuidtangent-West.

1.2 Doelstelling Zuidtangent
De Zuidtangent heeft tot doel de concurrentiekracht van het openbaar vervoer te 
verbeteren op de tangentiële relaties in de corridor IJmuiden, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Schiphol, Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-IJburg. 
De Zuidtangent moet het openbaar vervoer in staat stellen een 'kwaliteitssprong’ te 
maken in een gebied waar de positie van de auto traditioneel sterk is. Hiervoor 
wordt de Zuidtangent als hoogwaardige openbaar vervoerverbinding ontwikkeld.

Door de Zuidtangent in samenhang met het huidige openbaar vervoeraanbod te 
ontwikkelen, ontstaan mogelijkheden de neerwaartse spiraal binnen het openbaar 
vervoer te doorbreken. Deze neerwaartse spiraal uit zich in een achteruitgang van 
de kostendekkingsgraad. Ondanks het feit dat er veel wordt geïnvesteerd in het 
huidig openbaar vervoer, wordt er geen, minstens evenredige, groei van de 
opbrengsten bereikt. Met de Zuidtangent kan deze ontwikkeling worden doorbroken.

De voorbereiding en realisatie van de Zuidtangent zijn in twee fasen opgedeeld;

Fase 1; Kerntraject:
• het Kerntraject loopt vanaf Haarlem Schalkwijk via Hoofddorp en Schiphol- 

Centrum naar Schiphol-Noord en is sinds januari 2002 operationeel. Om het 
kerntraject een logisch begin- en eindpunt te geven, is deze bij de 
exploitatie verlengd tot Haarlem CS en Bijlmer NS (het zogenaamde 
exploitatietraject);

Fase 2: Oostelijke en westelijke uitbreiding Kerntraject:
• Zuidtangent-Oost (vanaf Schiphol-Noord via Amstelveen, Ouderkerk a/d 

Amstel en Amsterdam Zuid-Oost naar IJburg);
• Zuidtangent-West (vanaf Haarlem Schalkwijk via de binnenstad van 

Haarlem, Haarlem CS, Haarlem-Noord naar IJmuiden-Kennemerstrand).

Dit document gaat in op de voorbereidingen voor de westelijke uitbreiding van de 
Zuidtangent. Doelstelling voor de realisatie is dat de Zuidtangent over zijn volle 
lengte in 2008-2010 gereed is (Beleidsplan Zuidtangent 1993).

1.3 Dienstenconcept Zuidtangent
De Zuidtangent biedt de reiziger extra kwaliteit ten opzichte van de huidige bus en 
is daardoor een hoogwaardig alternatief voor de auto. Het dienstenconcept, zoals 
dat nu van toepassing is op het Kerntraject van de Zuidtangent, is eveneens 
uitgangspunt voor de Zuidtangent-West. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
behoeften van de (toekomstige) reiziger is het dienstenconcept uitgewerkt in 8 
categorieën: gemakkelijk, veilig, snel, flexibel, betrouwbaar, betaalbaar,
comfortabel en status. De (toekomstige) reiziger staat in het dienstenconcept 
nadrukkelijk centraal.
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Kort gezegd komt het erop neer dat de kwaliteit van de Zuidtangent de combinatie 
is van snelheid, betrouwbaarheid, comfort, gemak en veiligheid. Deze combinatie 
draagt bij aan een verhoging van de status en het imago van het openbaar vervoer.

1.3.1 Snelheid EN BETROUWBAARHEID

De Zuidtangent krijgt, door een vrij liggende baan of door gerichte 
doorstromingsmaatregelen, 'vrij baan’ ten opzichte van het overige verkeer. 
Hierdoor neemt de betrouwbaarheid en de snelheid enorm toe. Voor zover dit vanuit 
reizigersaantallen te verdedigen is, wordt de frequentie van 8 keer per uur (in de 
spits) op de gehele lijn (westelijke en oostelijke uitbreiding) doorgezet. De 
elektronische informatiepanelen informeren reizigers bij de haltes over hoeveel 
minuten de eerstvolgende bus arriveert. Reizigers kunnen verder bij alle deuren in- 
en uitstappen en hoeven niet eerst langs de chauffeur om de kaartjes te laten 
controleren. Voor het afstempelen van de strippenkaarten zijn alle bussen (bij alle 
deuren) voorzien van stempelautomaten.

1.3.2 Comfort EN geaaak

De combinatie van de stille bus en de vlakke busbaan zorgt voor veel comfort voor 
de reiziger, maar ook voor minimale hinder voor omwonenden (trillingen of lawaai). 
De speciaal voor de Zuidtangent ontworpen bus heeft een brede en gelijkvloerse 
instap. Het interieur is modern, ruim, goed verlicht en schoon. De bus is verder 
voorzien van airconditioning, moderne en dynamische route-informatie, een plaats 
voor reizigers met een rolstoel, et cetera. Ook de haltes zijn hoogwaardig 
vormgegeven en uitgerust met goed verlichte, weerbestendige en veilige 
wachtruimtes. De verhoogde perrons zijn voorzien van een hellingbaan met leuning, 
zodat ook minder valide reizigers makkelijk bij de bus kunnen komen. De haltes 
komen op goed bereikbare plaatsen waar veel mensen wonen en werken. Als 
onderdeel van het RegioNet biedt de Zuidtangent goede overstapmogelijkheden. Bij 
de belangrijkste overstaphaltes dienen daarom parkeerplaatsen en (eventueel 
bewaakte) fietsenstallingsvoorzieningen aanwezig te zijn.

1.3.3 Veiligheid

Omdat de Zuidtangent zich zo weinig mogelijk mengt met het overige verkeer is de 
kans op ongelukken minimaal. Oversteekplaatsen worden voorzien van 
verkeerslichten en een ter plaatse goed hoorbaar geluidssignaal. De haltes worden 
sociaal veilig vormgegeven. Ze zijn doorzichtig, hebben geen verborgen hoeken en 
zijn (net als de routes erheen) goed verlicht.

1.4 Planstudie Zuidtangent-West
Bij de brief van 4 juli 2000 is door de minister van Verkeer en Waterstaat besloten 
het project 'Zuidtangent, doortrekking Kerntraject (Oost- en Westtracé)’ te 
promoveren naar de Planstudiefase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport (MIT) 2001-2005 (zie bijlage 1). Dit betekent dat de minister op basis van 
de resultaten van de studies uit de Verkenningenfase onderkent dat de doortrekking
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van het Kerntraject (in zowel oostelijke als westelijke richting) een positieve 
invloed heeft op de hoogte van de vervoerwaarde, resulterend in een flinke 
toename van het aantal OV-reizigers alsmede in een aanzienlijk hogere 
kostendekkingsgraad. Onderschreven wordt daarmee dat de Zuidtangent bijdraagt 
aan de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem in de Noordvleugel van de 
Randstad.

Vooruitlopend op promotie naar de planstudiefase heeft het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat de doortrekking van de Zuidtangent (Oost- en Westtracé) al 
opgenomen in een prioriteringsoverzicht van projecten uit het programma regionale 
en lokale infrastructuur. Het project is in het betreffend overzicht opgenomen voor 
een (taakstellend) bedrag van 500 miljoen gulden. Dit bedrag is door aanpassingen 
aan de inflatie inmiddels gegroeid naar 513 miljoen gulden; oftewel ongeveer 23Z,8 
miljoen euro.

De Planstudiefase valt uiteen in twee delen. In het eerste deel van de 
planstudiefase gaat het om de vraag wat er moet gebeuren om het gesignaleerde 
verkeers- en vervoersprobleem aan te pakken. Naast een gedetailleerde beschrijving 
van de problematiek wordt een uitwerking van oplossingsrichtingen in alternatieven 
gevraagd. Per alternatief dienen de verwachte effecten te worden beoordeeld ten 
opzichte van de situatie waarin geen maatregelen worden genomen (de nulvariant).

1.5 Doel VAN DE STUDIE

Het voorliggende document dient voor Beslismoment 3, zoals neergelegd in de 
brochure 'Spelregels van het MIT’ (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1997). Het 
staat daarmee in de volgende reeks:

Beslismoment 1: toelating tot het MIT (Verkenningenfase);
Beslismoment 2: toelating tot de Planstudiefase (Verkenningenfase); 
Beslismoment 3: definitieve tracékeuze (Planstudiefase);
Beslismoment 4: nadere uitwerking gekozen tracé (Planstudiefase);
Beslismoment 5: subsidietoekenning door het Rijk (Realisatiefase);
Beslismoment 6: oplevering (Realisatiefase).

Infrastructurele projecten waarvan de (verwachte) realisatiekosten groter zijn dan 
25 miljoen gulden dienen de MIT-procedure te volgen om in aanmerking te komen 
voor subsidie uit het Infrastructuurfonds van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.

In de brochure Spelregels MIT is aangegeven waaraan een Planstudie dient te 
voldoen en welk zogenaamd 'informatieprofiel’ door de minister wordt gevraagd. 
Dit informatieprofiel is weergegeven in bijlage 2, waarbij ook is aangegeven waar in 
dit document de betreffende onderdelen aan de orde komen. In het kort komt het 
erop neer dat een gedetailleerde probleemanalyse nodig is en dat op basis van een 
uitwerking en afweging van verschillende alternatieve oplossingen uiteindelijk een 
keuze wordt voorgesteld voor het tracé van de Zuidtangent-West.

Om het benodigd informatieprofiel in te vullen, zijn de afgelopen periode de 
volgende deelstudies uitgevoerd:
• Ontwerpstudie (Royal Haskoning, 2001);
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• Effectenstudie (Oranjewoud, 2002);
• Vervoerwaardestudie (DHV, 2002);
• Kostenraming (Royal Haskoning, 2002);
• Beschrijving nulpusvariant (Royal Haskoning, 2002).

In de hoofdstuk 4 wordt nader op de opzet van de deelstudies ingegaan. Hoofdstuk 6 
beschrijft de resultaten.

1.6 Koppeling met Zuidtangent (-Oost)
Het Kerntraject van de Zuidtangent is sinds januari 2002 operationeel. Technisch 
gezien heeft het Kerntraject haar begin- en eindpunt aan de westzijde bij 
winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem en aan de oostzijde bij Schiphol-Noord op de 
A9. Omwille van de exploitatie heeft de Stuurgroep Zuidtangent in 1998 echter 
besloten het 'exploitatietraject’ aan beide zijden te verlengen. Hierdoor ontstaan 
voor de reizigers logische en comfortabele begin- en eindpunten op reeds bestaande 
knooppunten. Het exploitatietraject loopt hierdoor op dit moment van Haarlem NS- 
station naar Bijlmer NS-station. Op het deel van het exploitatietraject buiten het 
Kerntraject zijn - waar mogelijk - maatregelen genomen om de doorstroming te 
verbeteren.

In het MIT is de verlenging van het Kerntraject Zuidtangent (Oost en West) als één 
project opgenomen. Ook de minister heeft bij de promotie naar de Planstudiefase 
nadrukkelijk de samenhang tussen de Zuidtangent-Oost en -West aangehaald en 
verzocht zoveel mogelijk samenhang te betrachten in de voorbereiding en de 
aanvraag van het Beslismoment 3. Om deze samenhang te waarborgen, heeft tijdens 
de planstudie regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de beide 
projectorganisaties. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden over de 
uitgangspunten, opzet en uitkomsten, zodat onderlinge vergelijking van beide 
verlengingstrajecten mogelijk is.

Uiteindelijk zal voor de Zuidtangent-West én de Zuidtangent-Oost één aanvraag 
worden gedaan bij de minister om het project (de westelijke en oostelijke 
uitbreiding van het Kerntraject) te promoveren naar de volgende stap in het MIT.

1.7 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de probleemanalyse van het studiegebied. In hoofdstuk 3 worden 
de bij het project Zuidtangent-West betrokken actoren nader toegelicht. 
Aansluitend wordt in hoofdstuk 4 het proces beschreven waarlangs de 
variantenafweging heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt beargumenteerd waarom in 
dit document géén gedetailleerde afweging van alle onderzochte varianten wordt 
gegeven. Hoofdstuk 5 gaat in op de varianten die wél nader in beschouwing zijn 
genomen. Na de beoordeling hiervan wordt in hoofdstuk 6 een voorkeurstracé 
voorgesteld, die in hoofdstuk 7 nader wordt uitgewerkt.
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2 PROBLEEAAANALYSE

2.1 PROBLEEMBESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE

In de huidige situatie doet zich een aantal problemen voor, die de 
concurrentiekracht van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto aantasten. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om congestie op rijkswegen en het onderliggend 
wegennet en om de slechte positie van het openbaar vervoer in de 
reistijdverhouding met de auto. Deze paragraaf gaat in op de problemen en 
achterliggende oorzaken die optreden in de Haarlemse en Velsense regio.

De relevante rijks- en provinciale wegen in het studiegebied zijn de A9, A22, A208 
en in mindere mate de A4 en A10. Stuk-voor-stuk congestiegevoelige wegen waarvan 
de A9 (vrijwel) dagelijks in de file-overzichten wordt genoemd. Het deel van de A9 
tussen het Rottepolderplein en de aansluiting Badhoevedorp voert daarbij de 
boventoon.

De congestie op de rijkswegen zet zich door op het onderliggend hoofdwegennet in 
de regio. Op dit onderliggende netwerk doet zich een aantal knelpunten in het 
autonet voor. Hierdoor ontstaan weer afgeleide problemen als sluipverkeer door de 
woonkernen en -wijken, verkeersonveiligheid en aantasting van het leefklimaat.

In de gemeente Velsen kunnen de volgende concrete problemen worden benoemd.
• de primaire route (N202): Op deze route treden capaciteitsproblemen, op met 

name de kruising Rijksweg-Amsterdamseweg-Parkweg en het Pontplein, op;
• daarnaast zijn er meerdere kruisingen op het hoofdwegennet die reeds in de 

huidige situatie de maximale capaciteit bereiken. Hieronder zijn de kruisingen 
Geul/Dokweg en De Kamp/Velserbroeksedreef;

• de toename van het verkeer op de secundaire routes: de Van den Vondellaan, 
Hagelingerweg en Velserbroeksedreef. Uit modelstudies berekende intensiteiten 
voor de Hagelingerweg gingen uit van 20.000 motorvoertuigen per etmaal in 
2010. Dit aantal werd echter al in 1998 gerealiseerd en de toename van 
autoverkeer gaat nog steeds door;

• een toename van de verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en aantasting van de 
leefbaarheid van de woongebieden in de gemeente Velsen. Uit de geregistreerde 
ongevalcijfers blijkt dat de verkeersonveiligheid in Velsen de laatste jaren licht 
stijgt;

• het autobezit in Velsen neemt toe. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek is het autobezit in de periode 1995 tot aan 1 januari 2001 in de 
gemeente Velsen met circa 10% toegenomen. Dit is vergelijkbaar met de 
landelijke trend, die ook een steeds stijgend autobezit laat zien.

In de gemeente Haarlem gaat het concreet om de volgende knelpunten:
• op de N208 en de route Vondelweg/Spaarndamseweg is nu al sprake van een 

capaciteitsprobleem. Op de N208 wordt het verkeer ter hoogte van de J. 
Gijzenkade al gedoseerd toegelaten terwijl de ontsluiting Waarderpolder op de 
Spaarndamseweg al jaren een knelpunt is;

• de Haarlemse lokale infrastructuur kent al jaren op vele andere punten 
capaciteitsproblemen, waarvoor tot op heden alleen oplossingen zijn of konden 
worden gezocht binnen de mogelijkheden van verkeersmanagement.
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Infrastructurele oplossingen liepen veelal vast op ruimtelijk gebrek, 
"monumentale" beperkingen en/of ongev^enste neveneffecten. Herkenbare 
onderdelen daarvan zijn de Bolwerkroute inclusief de omgeving Prinsenbrug, de 
oostv^estroute tussen de A9 en Heemstede/Zandvoort, de omgeving 
Raaksbruggen, maar ook de regionale toeleidende wegen zoals de N201 via 
Heemstede;

• de aansluitingen van Haarlem op de A9 leiden dagelijks tot filevorming. Niet 
alleen op de A9 zelf maar ook op de N205 en de N200;

• neveneffect is tevens dat de onderliggende infrastructuur zoals de N232 tussen 
Schalkwijk en Haarlemmermeer onevenredig wordt misbruikt door sluipverkeer 
dat files tracht te ontlopen;

• ondanks het feit dat Haarlem nauwelijks meer kan groeien is nog steeds sprake 
van autonome groei van het autoverkeer;

• dientengevolge is dan ook sprake van een toename van de verkeersonveiligheid, 
geluidsoverlast en aantasting van de leefbaarheid van de woongebieden in de 
gemeente Haarlem.

Naast de beschreven knelpunten voor (al) het gemotoriseerd verkeer is er in de 
corridor Velsen-Haarlem (en verder richting Hoofddorp en Schiphol) géén sprake van 
concurrerende tijden van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto. Dit geldt 
met name voor verplaatsingen die 'over’ Haarlem CS gaan en waarvoor met het 
openbaar vervoer vrijwel altijd een overstap noodzakelijk is. De 
reistijdverhoudingen tussen het openbaar vervoer en de auto liggen daardoor in het 
algemeen boven de 2 en in sommige gevallen zelfs boven de 3. Dit komt mede 
doordat de woonkernen van de gemeente Velsen niet of in randligging door de 
spoorlijn Haarlem-Uitgeest worden bediend en derhalve zijn aangewezen op 
reguliere busdiensten met een lange(re) reistijd.

2.2 Beschrijving situatie 2020 (in relatie tot 1995)
De situatie in 2020 (autonome situatie) beschrijft de ontwikkeling met slechts die 
infrastructurele werken waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij in 
2020 zijn gerealiseerd. De basis voor deze aanname wordt gevormd door het 
samenhangende pakket van maatregelen om de bereikbaarheid van de Noordvleugel 
te verbeteren, zoals:

realisatie bedieningsconcept Regionet korte termijn; 
realisatie kilometerheffing; 
betaald parkeren in Amsterdam, Haarlem; 
de tweede Coentunnel en de A5 zijn aangelegd;
er is een 2x5 verbrede A4 tussen de afrit Hoofddorp en de afrit Burgerveen; 
de A4 tussen Burgerveen en Leiden is ingericht als 2x3.

De uitgangspunten ten aanzien van het basisjaar (1995) en het toekomstjaar (2020) 
zijn vastgelegd door de AVV, Rijkswaterstaat Noord-Holland en de provincie Noord- 
Holland en geïmplementeerd in het Noordvleugelmodel.

De groei van het personenvervoer in het gebied van de westelijke uitbreiding van 
het kerntraject (studiegebied: IJmuiden - Schalkwijk), zoals berekend met het 
Noordvleugelmodel is in tabel 1 gegeven.
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tabel 1: ontwikkeling personenvervoer studiegebied tijdens ochtendspitsuur

Auto-verplaatsingen
Fiets
OV

1995 2020 Toename Index
49.000^
28.000
8.000

54.000'
29.000
11.000

5.000
1.000 
3.000

1.10
1.04
1.38

autoverplaatsingen X semiddelde auto-bezettins 1995 1,37 
^ autoverplaatsingen x gemiddelde auto-bezetting 2020 1,22

Uit deze resultaten blijkt een forse toename van het aantal openbaar 
vervoerverplaatsingen in het genoemde studiegebied. De openbaar
vervoerverplaatsingen v/orden, voorzover relevant, gemaakt met bus-trein-metro. 
De groei van het aantal verplaatsingen v^ordt slechts voor een deel verklaard door 
de sociaal economische gegevens voor het studiegebied. De geprognosticeerde groei 
van de bevolking in de gemeente Velsen bedraagt over de periode 1995 - 2020 
slechts 3%. De toename wordt voornamelijk gerealiseerd in de wijk Velserbroek. In 
IJmuiden is sprake van een geringe daling. De werkgelegenheid in de gemeente 
Velsen neemt ten opzichte van 1995 met ruim 20% toe. De groei wordt veroorzaakt 
door de uitbreidingen in het havengebied, onder andere door de Derde Haven en de 
kantoorontwikkeling Broekerwerf. Het inwonertal in Haarlem zal nagenoeg gelijk 
blijven, het aantal arbeidsplaatsen zal licht stijgen.

Voor een verdere beschrijving van de autonome situatie 2020 wordt verwezen naar 
de vervoerwaardestudie van DHV die als afzonderlijke bijlage bij dit 
Planstudiedocument is gevoegd.

2.3 Een (mobiliteits)probleem in 2020
In de noordvleugel van de Randstad vinden grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen 
plaats. Denk in de gemeente Velsen aan ontwikkelingen als woningbouw in 
Velserbroek welke nog steeds wordt uitgebreid. Verder aan de uitbreiding van 
bedrijven langs de A208 en in Velsen Noord en de voorgenomen bouw van een derde 
haven in IJmuiden. Haarlem kent met name inbreidings- en verdichtingslocaties. 
Voorbeelden hiervan zijn de spoorzone Amsterdam-Zandvoort, rond de Schipholweg, 
de Appelaar, het Raakscomplex en rond de openbaar vervoerknooppunten zoals de 
(toekomstige) Zuidtangenthaltes. Tevens vindt verdere verdichting en intensivering 
plaats in het industriegebied Waarderpolder. Ook in Hoofddorp en Amsterdam zijn 
en worden nieuwe woon- en werklocaties ontwikkeld. Verwacht wordt dat het 
aantal arbeidsplaatsen en inwoners in de corridor de komende jaren stijgt, wat een 
toename van het verkeer betekent. Verkeer dat zich moet afwikkelen via een 
momenteel al zwaarbelast net. Naar verwachting kan slechts 40% van de nieuwe 
verplaatsingen worden afgewikkeld met de auto, ondanks de op stapel staande 
verdubbelingen en uitbreidingen van het wegenstelsel (NVVP-maatregelen). 
Investeren in nieuwe openbaar vervoerverbindingen in het hart van deze 
economische ontwikkelingen is een oplossing die kan bijdragen aan de opvang van 
de mobiliteit.

In de ruimtelijke ontwikkeling binnen de regio vindt een verdere spreiding van 
functies plaats, waarbij grootschalige woningbouwontwikkeling op andere locaties 
terechtkomt dan bijvoorbeeld grootschalige kantoorontwikkeling. Dit heeft gevolgen 
voor de verkeersstromen. Maar, niet alleen ruimtelijke ontwikkelingen beïnvloeden
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de vraag naar mobiliteit. Ook andere ontwikkelingen (zoals sociaal-economische, 
demografische en maatschappelijke) krijgen een meer sturende invloed op het 
mobiliteitgedrag van individuen, waaronder het gebruik van het openbaar vervoer.

Willen nieuwe openbaar vervoerverbindingen kunnen voorzien in de toenemende 
verplaatsingsbehoefte, dan is het van belang dat deze voorzieningen een grote 
capaciteit krijgen én aansluiten bij de behoeften van de reizigers. De capaciteit 
wordt vaak gevonden in vrij liggende busbanen, die een verbindend karakter hebben. 
Snelheid, frequentie, capaciteit en uitstraling dragen bij aan het succes van een 
nieuwe verbinding. In hoofdstuk 1 is beargumenteerd dat de kwaliteit van het HOV 
wordt bepaald door méér dan alleen infrastructuur.

2.4 Ruimtelijk schaalniveau
Uit de probleemanalyse blijkt dat de gesignaleerde congestieproblemen zich 
hoofdzakelijk op regionaal schaalniveau voordoen en een duidelijke lokale 
doorwerking hebben in de vorm van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De 
congestie wordt veroorzaakt door verkeersbewegingen binnen de regio tussen met 
name de grote woon- en werkgebieden. Daar komt bij dat in de corridor van de 
Zuidtangent-West de reistijdverhouding tussen openbaar vervoer en auto erg 
ongunstig is.

Oplossingen voor de gesignaleerde problemen dienen dan ook op regionaal niveau te 
worden gevonden. De Zuidtangent is niet primair bedoeld als openbaar vervoer 
verbinding voor het totale traject. De Zuidtangent vormt vooral een verbinding 
tussen een keten van belangrijke herkomst en bestemmingsconcentraties en biedt 
daarmee een alternatief voor het 'dakpansgewijze’ vervoer binnen de regio. De 
kwaliteitssprong van het openbaar vervoer helpt tegelijkertijd mee allerlei afgeleide 
(leefbaarheids- en veiligheids-) problemen te voorkomen.

De consequenties van het continueren van de huidige situatie is dat de doorstroming 
op het wegennet nog nadrukkelijker in het gedrang komt. Dit leidt weer tot 
negatieve effecten voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
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ACTOREN EN STANDPUNTEN

Bij het verbeteren van het openbaar vervoer in de regio Haarlem-IJmuiden zijn 
diverse actoren betrokken:
• Provincie Noord-HoUand;
• Gemeente Haarlem;
• Gemeente Velsen;
• Rijkswaterstaat Noord-Holland;
• bevolking Haarlem en Velsen.

Hieronder wordt kort ingegaan op de standpunten en verantwoordelijkheden van de 
verschillende actoren voorafgaand aan de Planstudie. In de paragrafen 6.5 en 6.8 
wordt ingegaan op het draagvlak bij de verschillende partijen voor het uiteindelijke 
voorkeurstracé.

3.1 Provincie Noord Holland
De Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het 
regionale verkeers- en vervoerbeleid en de programmering en prioritering van de 
provinciale infrastructuur. Als zodanig gaan de subsidieverzoeken in het kader van 
het infrastructuurfonds ook via de provincie. Verder is de provincie (samen met de 
gemeente Haarlem) vervoersautoriteit en om die reden (wederom samen met 
Haarlem) beleidsmatig verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De 
exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer worden door de provincie verdeeld 
over de diverse exploitanten. De provincie stelt zich voorafgaand aan de Planstudie 
op het standpunt dat alleen het doortrekken van het Kerntraject tot en met 
IJmuiden dé kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer oplevert, waar zowel 
de regio als de reiziger op dit moment behoefte aan hebben. Hierbij bestaat ook 
nadrukkelijk het ambitieniveau de beoogde route op termijn te vertrammen. De 
provincie is opdrachtgever voor de ontwikkeling van de Zuidtangent-West.

3.2 Gemeenten Haarlem en Velsen

De gemeenten Haarlem en Velsen zijn verantwoordelijk voor het verkeers- en 
vervoerbeleid binnen hun gemeentegrenzen. Een kwalitatief hoogwaardig openbaar 
vervoernetwerk draagt bij aan het realiseren van de lokale doelstellingen ten 
aanzien van het vitaal en leefbaar houden van de woongebieden. Dit is de drijfveer 
voor de gemeenten om in dit project te participeren en de Zuidtangent-West hoog 
op haar agenda te plaatsen.

3.3 Rijkswaterstaat
De minister van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het toekennen van 
subsidies. De Zuidtangent-West komt in aanmerking voor een subsidie uit het 
Infrastructuurfonds indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Eerder heeft 
de minister het verkeers- en vervoerprobleem in de regio onderkend 
(Verkenningenfase MIT) en met het promoveren van de Zuidtangent-West naar de 
Planstudiefase wordt blijk gegeven van vertrouwen in de oplossing voor het 
probleem.
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3.4 Bevolking en belanghebbenden
Ook de bevolking is, al dan niet vertegenwoordigd in verenigingen, wijkraden of 
platforms, een belangrijke partij in het geheel. Aan de ene kant zijn zij de reizigers 
die van het openbaar vervoer (en dus van de Zuidtangent) gebruik maken en 
daarmee de 'klant’ van het uiteindelijke eindproduct. Aan de andere kant zijn zij 
degene die de gevolgen (positief of negatief) van een eventuele inpassing van een 
vrijliggende busbaan zullen merken.

Het is dan ook van groot belang dat burgers en belanghebbenden actief bij de 
planvoorbereiding worden betrokken. Hieraan is tijdens de Planstudie gehoor 
gegeven door op een drietal momenten participatiebijeenkomsten te organiseren 
met deze partijen. Doelstelling van deze participatie is, door in dialoog te treden 
met de bevolking, het maatschappelijke draagvlak voor de realisatie van de 
Zuidtangent te vergroten en te streven naar continuering van de politieke 
besluitvorming.

Na afronding van de planstudie heeft in het najaar van 2002 in Haarlem, 
voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming, formele inspraak op de voorstellen 
plaatsgevonden.
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4 PROCES PLANSTUDIE ZUIDTANGENT-WEST

4.1 Opzet PLANSTUDIE

Voorafgaand aan de Planstudie is een plan van aanpak opgesteld waarin de 
processtappen zijn beschreven. Het doel van de Planstudie is te komen tot een 
besluit over de uiteindelijke route en de te nemen (infrastructurele) maatregelen in 
hoofdlijnen. Uitgangspunt daarbij zijn de spelregels van het MIT en het 
informatieprofiel voor Beslismoment 3, het zogenaamde 'tracébesluit’. De Minister 
van Verkeer en Waterstaat zal uiteindelijk, op basis van uitgevoerd onderzoek, dit 
tracébesluit moeten bekrachtigen.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de projectorganisatie van de Planstudie, 
de uitgevoerde deelstudies daarin en de wijze waarop de eerste resultaten van de 
deelstudies hebben geleid tot een verschuiving binnen de Planstudie.

4.2 Projectorganisatie
De projectorganisatie die de Planstudiefase heeft begeleid en uitgewerkt, bestaat 
uit de volgende actoren:
• stuurgroep Zuidtangent-West;
• projectteam Zuidtangent-West;
• werkgroepen inhoudelijke deelstudies;
• werkgroep communicatie.

In bijlage 3 wordt nader ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de 
partijen in de projectorganisatie.

4.3 Deelstudies
Ter voorbereiding op dit besluit is binnen de Planstudie een viertal deelstudies door 
externe bureau’s uitgevoerd:

• vervoerwaardestudie;
• ontwerpstudie;
• effectenstudie;
• kostenraming.

Alle studies richten zich op het doel van Beslismoment 3 MIT, de tracékeuze. De 
gegevens zijn zodanig gevraagd en opgeleverd, dat een vergelijking tussen de 
verschillende tracévarianten mogelijk is. Ten behoeve van Beslismoment 4 wordt 
van het te kiezen tracé een detailuitwerking gemaakt.

Onderstaande paragrafen geven een korte beschrijving en toelichting op de 
uitgevoerde deelstudies. De resultaten van de studies komen later (hoofdstuk 6) aan 
bod. De deelstudies zijn aanvankelijk hoofdzakelijk opgezet om de verschillende
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tracévarianten bij een vrij liggende over het hele traject onderling te kunnen 
vergelijken. Vervolgens zijn deze uitgebreid voor de overige onderzochte varianten.

4.3.1 Vervoerwmrdestudie

De vervoerwaardestudie geeft inzicht in het toekomstig aantal reizigers mét en 
zónder Zuidtangent-West. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een verkeersmodel 
(het door Rijkswaterstaat goedgekeurde 'Noordvleugelmodel’).

De situatie zónder Zuidtangent-West is de 'autonome situatie’, waarin alleen de in 
paragraaf 2.2 genoemde beleidsontwikkelingen en concrete infrastructurele 
maatregelen zijn ingevoerd.

In de situatie mét Zuidtangent-West is deze, naast de autonome ontwikkelingen, als 
HOV-verbinding (met een vrijliggende busbaan) tussen IJmuiden en Haarlem- 
Schalkwijk gesitueerd. Hierdoor treden veranderingen op in het onderliggend 
busnet, die modelmatig zijn vertaald.

De vervoerwaardestudie levert resultaten over: 
herkomst en bestemmingen; 
verschuivingen van de modal-split;
verdeling passagiers over de diverse buslijnen op de relatie IJmuiden-Haarlem; 
reizigersopbrengsten;
kostendekkingsgraden (opbrengsten/kosten).

De resultaten voor de situatie mét en zónder Zuidtangent-West zijn gebaseerd op 
directe modelresultaten. Omdat er voor de situatie mét Zuidtangent nog vele 
mogelijke tracés bestonden, is de vervoerwaarde van deze varianten afgeleid van de 
berekening met het verkeersmodel. Dit is gedaan met behulp van de 
'kringentheorie’ en de verschillen in reistijd tussen de varianten. Deze methode is 
vooraf afgestemd met en akkoord bevonden door Rijkswaterstaat Noord-Holland.

Verder geeft de vervoerwaarde meer kwantitatief inzicht in en onderbouwing van de 
probleemanalyse uit hoofdstuk 2.

Voor de resultaten en uitgangspunten van de vervoerwaardestudie wordt verwezen 
naar het Eindrapport Vervoerwaardestudie Zuidtangent-West, DHV d.d. 13 augustus 
2002 en de Vervoerwaardeberekeningen tracévarianten, provincie Noord-Holland, 
d.d 24 mei 2002.

4.3.2 Ontwerpstudie

In de ontwerpstudie zijn de ruimtelijke consequenties van de tracévarianten 
Zuidtangent-West in kaart gebracht. Hierbij is het programma van eisen 
(functioneel, technisch, exploitatie) van het Kerntraject Zuidtangent als 
uitgangspunt genomen. Verder is uitgegaan van exploitatie door bussen, waarbij de 
(on)mogelijkheden voor toekomstige vertramming zijn aangegeven. De inpassing van 
de tracévarianten is vertaald in een zogenaamd 'Voorlopig Ontwerp’, bestaande uit 
ontwerptekeningen en een toelichting. Per tracévariant is de volgende informatie 
opgeleverd:

Zuidtangent- West
Planstudiedocument MIT 3, 20 februari 2003



• tracébeschrijving;
• ruimtelijke knelpunten en oplossingsrichtingen (overige verkeerssoorten, 

bereikbaarheid, groen en water, overige ruimtelijke functies, 
eigendomsgrenzen);

• consequenties exploitatie (waaronder kansen voor vertramming);
• overige consequenties (juridisch, vergunningen, financieel (grondaankoop), 

kunstwerken, ondergrondse infrastructuur, wegmeubilair);
• vervallen alternatieven.

In de Planstudie wordt ook een uitwerking gevraagd van de situatie waarin de 
beoogde busroute met beperkte (infrastructurele) maatregelen wordt 
geoptimaliseerd. Deze variant is in deze studie tot '0+ variant’ gedoopt. Royal 
Haskoning heeft een uitwerking gemaakt van deze 0+ variant (Zuidtangent-West, 
Beschrijving nulplusvariant, definitief Rapport, Royal Haskoning, d.d. 4 Juni 2002). 
In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op de 0+ variant.

De resultaten en uitgangspunten van het Voorlopig Ontwerp zijn terug te vinden in 
de bijlagen:
• Voorlopig Ontwerp Zuidtangent-West, Ontwerptoelichting Haarlem: Schalkwijk - 

Delftplein, Royal Haskoning, d.d. 26 november 2001, inclusief bijbehorende 
ontwerptekeningen;

• Voorlopig Ontwerp Zuidtangent-West, Ontwerptoelichting Haarlem Delftplein - 
Velsen Kennemerstrand, Royal Haskoning, d.d. 7 december 2001, inclusief 
bijbehorende ontwerptekeningen.

4.3.3 Effectenstudie

De aanleg van de Zuidtangent-West is niet m.e.r.-plichtig (milieu-effect-rapportage) 
volgens het Besluit m.e.r. (1994, gewijzigd 1999). Wel is conform het MIT een 
beschrijving van de effecten vereist. Deze beschrijving is, op basis van het Voorlopig 
Ontwerp, in de Effectenstudie uitgewerkt. De effectenstudie richt zich op de 
volgende thema’s: 

ruimtebeslag; 
milieu;
bodem 8t water; 
sociale aspecten;
landschap £t cultuurhistorie a archeologie; 
ecologie;
verkeersveiligheid;
ruimtelijke ontwikkelingen a economie.

Aan de hand van een vooraf vastgesteld beoordelingskader (thema’s, aspecten en 
indicatoren) is een objectieve beschrijving en beoordeling van effecten van de 
tracévarianten gegeven.

De resultaten en uitgangspunten van de Effectenstudie zijn beschreven in de bijlage 
'Rapportage Effectenstudie Zuidtangent-West, Oranjewoud, d.d. 29 mei 2002’.
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4.3.4 Kostenraming

Om inzicht te krijgen in de realisatiekosten van de varianten is een kostenraming 
uitgevoerd, v^aarvoor het Voorlopig Ontwerp van de varianten als uitgangspunt is 
genomen. De raming is modulair (pér tracévariant) opgebouwd en geeft ook een 
kostenindicatie van de 0+ variant. De kostenraming is uitgevoerd conform de door 
Rijkswaterstaat goedgekeurde 'PRI-systematiek’. In deze methodiek wordt rekening 
gehouden met verschillende risico’s, onzekerheden en onnauwkeurigheden. Tevens 
is in de kostenraming een beknopte (kwalitatieve) risico-analyse opgenomen. De 
resultaten van de kostenraming zijn weergegeven in de vertrouwelijke bijlage 
'Zuidtangent-West, Kostenraming VO, Definitief rapport. Royal Haskoning, d.d. 21 
mei 2002’.

4.4 Onderzochte tracévarianten
In de maanden maart en april 2001 hebben zowel in Haarlem als in Velsen meerdere 
participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn in nauwe 
samenwerking tussen de betrokken partijen (inclusief de provincie Noord-Holland) 
tot stand gekomen en waren bedoeld om belanghebbenden en betrokkenen te 
informeren over het project Zuidtangent-West en hen mee te laten denken over de 
in de verdere studie te betrekken tracévarianten. Hiervoor is vooraf door het 
projectteam een voorstel gedaan voor deze varianten. Op basis van de resultaten 
van deze participatie is door de Stuurgroep Zuidtangent-West een besluit genomen 
over de tracévarianten die in de deelstudies zijn opgenomen. In september/oktober 
2001 en juni 2002 hebben wederom participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De 
nadruk hierbij lag op de resultaten van de deelstudies (voornamelijk 
ontwerpstudie).

4.4.1 Vrijliggende varianten

In onderstaand overzicht zijn de onderzochte varianten opgesomd. Daarbij is 
onderscheid gemaakt in verschillende tracédelen. Een tracédeel is in dit verband 
het gebied tussen twee geografische punten. Voor de Zuidtangent-West zijn 7 
deeltracés onderscheiden (A t/m G). Binnen elk tracédeel bestaat een aantal 
varianten (keuzemogelijkheden) voor de route van de Zuidtangent-West.

Tracédeel A: Schalkwijk - Haarlem CS
Al Europaweg - Schipholweg - Schalkwijkerstraat - Lange Brug-Turfmarkt-Gedempte Oude 

Gracht - Nassaulaan - Parklaan; NB: deze variant is zowel mét als zonder tunnel onder 
het Spaarne ter hoogte van de Lange brug onderzocht 

Al Europaweg - Schipholweg - Rustenburgerlaan - Frederikspark - Houtplein - 
Wilhelminastraat- Kinderhuisvest - Parklaan

Tracédeel B: Stationszone
B1 Parklaan - Jansweg/Kruisweg - Haarlem CS - Kennemerplein 
B2 Nassaulaan - Haarlem CS - Schoterweg (ondergronds)
B3 Parklaan - Jansweg - - Haarlem CS - Bolwerk

Tracédeel C: Haarlem CS - Delftplein
Cl Kennemerplein- Schoterweg/Kennemerstraat - Rijksstraatweg - Delftplein 
C2 Statenbolwerk - Verspronckweg - Delftlaan (N208)-Delftplein
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C3 Prinsenbolwerk - Spaarndamseweg - Vondelweg- Delftplein 
C4 Schoterweg - Kleverlaan - Delftlaan (N208)-Delftplein

Tracédeel D: Delftplein - Kruising Hagelingerweg/Santpoortse Dreef 
D1 Vlietweg - Westbroekerweg - Velserbroeksedreef - Santpoortsedreef 
D2 Vlietweg - Zwanenbloemplantsoen - Velserbroeksedreef - Santpoortsedreef 
D3 (parallel aan) Rijksweg (A208) - Meubelmakerstraat - Santpoortsedreef 
D4 Hoofdstraat - Broekbergenlaan - Hagelingerweg

Tracédeel E: Kruising Hagelingerweg/Santpoortse
Zeeweg/Waterloolaan/Min. van Houtenlaan 
El Hagelingerweg - Van den Vondellaan - Waterloolaan 
E2 Santpoortsedreef - spoorlijn Haarlem-lJmuiden

Dreef kruising

Tracédeel F: kruising Zeeweg/Waterloolaan/Min. van Houtenlaan - Plein 1945/Lange 
Nieuwstraat
F1 spoorlijn Haarlem-lJmuiden - P.J. Troelstraweg- Plein 1945 
F2 Zeeweg Plein 1945
F3 spoorlijn Haarlem-lJmuiden - Groeneweg - Zeeweg - Plein 1945 
F4 spoorlijn Haarlem-lJmuiden - Pontplein - De Noostraat - Plein 1945 
F5 Minister Van Houtenlaan - Pontplein - De Noostraat- Plein 1945 
F6 spoorlijn Haarlem-lJmuiden - Cederstraat - Zeeweg - Plein 1945 
F7 spoorlijn Haarlem-lJmuiden - Wilgenstraat - P.J. Troelstraweg Plein 1945 
F8 Zeeweg - Heerenduinweg - Spaarnestraat

Tracédeel G: Plein 1945/Lange Nieuwstraat - Kennemerstrand 
G1 spoorlijn Haarlem-lJmuiden - Kanaaldijk - De Geul - Dokweg - Kennemerboulevard 
G2 Lange Nieuwstraat - Planetenweg - Bellatrixstraat - Ampèrestraat - Badweg - 

Kennemerboulevard
G3 Lange Nieuwstraat - Planetenweg - Pleiadenplantsoen - Raafstraat - Ampèrestraat - 

Badweg - Kennemerboulevard

Op kaart 1 op de volgende pagina zijn alle onderzochte tracévarianten 
weergegeven.
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kaart 1: alle onderzochten tracévarianten
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ZuidÜmuiden
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4.4.2 Autonome situatie

Naast een groot aantal varianten waarin een vrijliggende busbaan het uitgangspunt 
is, vraagt de minister ook nadrukkelijk inzicht in de situatie waarin 'niets’ wordt 
gedaan (autonome ontwikkeling). De beschrijving hier voor het jaar 2020 is 
opgenomen in paragraaf 2.2. De autonome situatie wordt ook wel beschreven als de 
nulvariant of het nulalternatief.

4.4.3 NULPLUSVARIANT (0+ VARIANT)

Ook is inzicht vereist in de situatie waarin de beoogde busroute wordt ge
optimaliseerd’ met behulp van minimale fysieke (infrastructurele) aanpassingen. Dit 
om een beeld te krijgen op welke wijze met beperkte middelen toch een 
verbetering van de openbaar vervoerroute kan worden bereikt. Deze variant is in de 
Planstudie omgedoopt tot 0+ variant. Op basis van het Voorlopig Ontwerp zijn voor 
de belangrijkste knelpunten in de doorstroming doorstromingsmaatregelen 
uitgewerkt. De raming van de realisatiekosten voor de 0+ variant, maakt deel uit 
van de eerder genoemde deelstudie Kostenraming. De uitgangspunten van de 0+ 
variant zijn;
• exploitatie met bussen; vertramming is niet aan de orde;
• bussen maken gebruik van de huidige infrastructuur;
• op lokaties waar de kans groot is op verstoring van de dienstregeling, worden 

maatregelen genomen ter verbeteren van de doorstroming van de bussen. De 
maatregelen blijven zo beperkt mogelijk in omvang;

• alleen in uitzonderlijke situaties is grondaankoop mogelijk. Aankoop en sloop 
van gebouwen, constructieve aanpassingen van kunstwerken en wezenlijke 
landschappelijke ingrepen (bijvoorbeeld verleggen van waterpartijen) is niet aan 
de orde. Op één punt is hierop, in overleg met Rijkswaterstaat, een uitzondering 
gemaakt. Dit is het geval bij het knelpunt van de Langebrug, waar wordt 
voorgesteld een tunnel aan te leggen. In paragraaf 5.4.1 wordt hier nader op 
ingegaan;

• de haltes dienen te voldoen aan de (minimum) eisen voor de Zuidtangent, zoals 
vastgelegd in het programma van eisen 'Exploitatie Zuidtangent’ uit december 
1999.

De beschrijving van de 0+ variant, inclusief een aantal schetsontwerpen, is 
opgenomen in de bijlage 'Zuidtansent-West, beschrijving nulplusvariant, definitief 
rapport, Royal Haskoning, d.d. 4 juni 2002’.

4.4.4 De korte en lange variant en de subvarianten hierop

Niet alleen de bovenstaande basisvarianten zijn onderzocht, ook is gekeken naar 
mogelijk kansrijke combinaties en subvarianten, te weten;

De korte variant
De korte variant betreft een vrijliggende busbaan, geschikt voor vertramming op het 
tracé Schalkwijk - Haarlem station. Ten noorden van het station blijft de autonome 
situatie bestaan.

De lange variant
De lange variant is om te beginnen gelijk aan de korte variant; een vrijliggende 
busbaan, geschikt voor vertramming op het tracé Schalkwijk - Haarlem station. Ten
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noorden van het station v^ordt overgestapt op de nulplusvariant: dus over bestaande 
wegen meerijden met het overig verkeer en ter hoogte van knelpunten maatregelen 
treffen, gericht op doorstroming en betrouwbaarheid. Ook op termijn wordt niet 
langer rekening gehouden met mogelijke vertramming.

De Velser en Haarlemmer varianten
Met de lange variant als vertrekpunt is een aanvullend onderzoek gedaan naar een 
subvariant waarin ter hoogte van Driehuis en IJmuiden-Oost het oude spoor wordt 
gebruikt (de Velser variant). Ook is bestudeerd wat het zou betekenen als, 
uitgaande van de lange variant, het eindpunt op het Delftplein zou komen te liggen 
(de Haarlemmer variant).

4.5 Visie en meerwaarde Zuidtangent-West

4.5.1 Visie op ontwikkeling Hoogwaardig Openbaar Vervoer

In hoofdstuk 1 zijn de aanleiding en de doelstelling van de Zuidtangent(-West) 
geformuleerd. De doelstelling heeft een breed, regionaal karakter. Vanuit deze 
doelstelling acht de Stuurgroep het realistisch een zo hoog mogelijk ambitieniveau 
uit te werken, ondanks het feit dat de kosteneffectiviteit van de onderzochte 
varianten mogelijk niet voldoet aan de gestelde criteria door Rijkswaterstaat. De 
Stuurgroep heeft hierbij meerdere overwegingen. Het zijn overwegingen gebaseerd 
op een duidelijke visie op hoogwaardig openbaar vervoer en een structurele 
verbetering van het openbaar vervoer, maar ook overwegingen die vraagtekens 
zetten bij de gehanteerde beoordelingssystematiek van Rijkswaterstaat voor 
infrastructurele projecten.

De stelling binnen de projectorganisatie Zuidtangent-West is dat de op dit moment 
gehanteerde beoordelingssystematiek van Rijkswaterstaat niet (minder) geschikt is 
voor de beoordeling van infrastructurele projecten in een dichtbebouwde stedelijke 
omgeving en een overbelast verkeers- en vervoernetwerk. Hierin staat het project 
Zuidtangent-West overigens niet alleen. Bij de planvoorbereiding van meerdere 
infrastructurele projecten in Nederland, waaronder projecten binnen RegioNet 
(Zuidtangent-Oost, CASH) wordt dit geconstateerd.

Het huidige ruimtelijk ordeningsbeleid in Nederland is voor een groot deel gericht 
op verdichting van stedelijke agglomeraties. Dit legt een grote druk op het verkeers- 
en vervoerbeleid. Enerzijds genereert zo’n agglomeratie zeer veel verkeer (de vraag 
naar infrastructuur neemt toe) en anderzijds is/wordt de ruimte voor fysieke 
infrastructuur steeds beperkter. Dit conflict leidt ertoe dat het investeringsniveau 
voor infrastructuur de komende jaren sterk zal toenemen. In de binnenstedelijke 
omgeving is de fysieke ruimte beperkt en zijn dure kunstwerken nodig voor 
verkeerskundige oplossingen. Doelstellingen ten aanzien van (het 
garanderen/verbeteren van de) bereikbaarheid van stedelijke gebieden leiden dus 
onherroepelijk tot grote financiële investeringen. Ook bij de Zuidtangent-West is dit 
het geval, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de tunnel onder het Spaarne. Alleen 
door een dure tunnel kan de kwaliteit van het openbaar vervoer naar een hoger 
niveau worden getild. In paragraaf 5.4.1 wordt nader op de 'noodzaak’ van de 
tunnel ingegaan.
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In het westen van het land (stedelijke gebieden) zijn de netwerken overbelast. Door 
het toevoegen van verbindingen vinden wel verschuivingen van verplaatsingen 
plaats, maar in absolute zin treden op netwerkniveau nauwelijks veranderingen op. 
Op de aan te leggen verbinding zal de snelheid toenemen, maar effecten elders 
zullen weinig herkenbaar zijn. Vrijkomende ruimte (capaciteit) bij andere 
vervoerswijzen wordt direct opnieuw ingevuld. Kort gezegd komt het erop neer dat 
het toevoegen van nieuwe verbindingen in een overbelast netwerk feitelijk het 
accommoderen van een bestaande vraag is, waardoor er in kwalitatieve zin voor de 
reiziger een grote verbetering optreedt. Op het moment dat automobilisten 
bijvoorbeeld overstappen op het openbaar vervoer omdat daar capaciteit ontstaat 
(HOV), blijkt de vrijgekomen capaciteit binnen het autoverkeer onmiddellijk te 
worden opgevuld door nieuwe autoverplaatsingen. Er is dus continu een latente 
vervoersvraag aanwezig. De totale bereikbaarheid, voor een grotere groep reizigers 
(auto en openbaar vervoer), stijgt wel degelijk. Er is dus wel degelijk sprake van 
een verbetering over de volle breedte, alleen is hij minder zichtbaar in bijvoorbeeld 
de modal-split (= procentuele verdeling van verplaatsingen naar 
vervoerswijzekeuze). Deze constatering leidt tot een vervolgconclusie over de 
gehanteerde beoordelingssystematiek van Rijkswaterstaat. De stelling wordt 
geponeerd dat de methode geschikt is om varianten binnen één en hetzelfde 
netwerk te beoordelen, maar niet om projecten uit verschillende netwerken tegen 
elkaar af te wegen. Een nieuwe (openbaar vervoer-) verbinding in een overbelast 
netwerk 'scoort’ bijvoorbeeld op kosteneffectiviteit aanmerkelijk minder dan een 
nieuwe verbinding in een niet-overbelast netwerk.

Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding heeft niet alleen verkeers- en 
vervoereffecten. Nadrukkelijk zijn er 'spin-off effecten’ die meer op het terrein van 
de economische ontwikkeling liggen. HOV verbetert de vitaliteit van een stad. Het 
heeft een stimulerende werking op de omgevings- en vastgoedontwikkeling en op 
het economisch functioneren van bijvoorbeeld een winkelgebied (uitgaven 
winkelend publiek, evenementbezoekers, et cetera). Een goede openbaar 
vervoervoorziening is als het ware het 'visitekaartje’ van een stad. Deze spin-off 
effecten zijn moeilijk vooraf te bepalen, omdat ze zich vaak pas achteraf (na 
realisatie) manifesteren. Het is jammer dat deze effecten tot op heden onvoldoende 
onderdeel uit (lijken te) maken van de beoordelingssystematiek van Rijkswaterstaat.

Het concept HOV is gericht op de pijlers snelheid, betrouwbaarheid, gemak, veilig, 
flexibel, betaalbaar, comfortabel en status. De toetsingscriteria van Rijkswaterstaat 
zijn echter hoofdzakelijk gericht op de meetbare componenten (gemiddelde 
reissnelheid, exploitatiekosten- en opbrengsten) en haar consequenties.

De meerwaarde van HOV (en dus van de Zuidtangent) zit echter voor een belangrijk 
deel in zaken als imago, betrouwbaarheid, herkenbaarheid, comfort, enzovoort. 
Kortom: Het aanbieden van een concurrerend alternatief naast de andere 
vervoerswijzen. De onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer binnen de 
ketenverplaatsing is een zeer zwakke schakel. Hierdoor mist een reiziger 
aansluitingen, wat weer tot een negatief imago van het openbaar vervoer leidt. Het 
dienstenconcept van de Zuidtangent richt zich sterk op de betrouwbaarheid door 
bijvoorbeeld te voorspellen hoe laat de bus bij de halte verschijnt en hoe laat de 
bestemming wordt bereikt.
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Al deze kwaliteiten van het HOV komen niet (of onvoldoende) tot uiting in de 
toetsingsmethodiek door Rijkswaterstaat, terwijl juist de essentie het verbeteren van 
het openbaar vervoer is. Ervanngsonderzoeken tonen aan dat de verbeteringen in 
deze kwaliteitskenmerken van het openbaar vervoer wel degelijk het gebruik daarvan 
positief beïnvloeden. Bestaande verkeersmodellen (zoals het in deze Planstudie 
gebruikte Noordvleugelmodel) zijn tot op heden niet in staat gebleken om deze 
kwalitatieve benadering in de resultaten door te kunnen rekenen.

4.5.2 Toetsingscriteria Rijkswaterstaat

De Planstudie is vanaf het begin ingericht op een afweging tussen vrij liggende 
varianten over de gehele lengte van het traject IJmuiden - Haarlem-Schalkwijk. In 
het voorliggende MIT 3 document zouden de varianten op éénduidige wijze worden 
afgewogen, waarna een heldere keuze voor een voorkeursvariant kon worden 
gemaakt.

Tegelijkertijd met het analyseren van de eerste resultaten van de 
vervoerwaardestudie ontstond meer duidelijkheid over de toetsingscriteria die 
Rijkswaterstaat hanteert bij aanvragen voor infrastructurele projecten. Allereerst 
dient de exploitatie van het project (in dit geval de Zuidtangent-West) een 
kostendekkingsgraad te hebben van 50% of hoger. Ten tweede speelt de 
kosteneffectiviteit een grote rol. Kort gezegd komt het erop neer dat het project 
een grote kans op Rijkssubsidie heeft wanneer de investering (in infrastructuur) 
binnen een termijn van 30 jaar kan worden terugverdiend. In de berekening hiervoor 
spelen met name het saldo van de meer- / minder exploitatieopbrengsten en meer-/ 
minder exploitatiekosten en de rijtijdwinst die wordt bereikt een grote rol.

4.5.3 Niet verder onderzoeken geheel vrijliggende busbaan

Om een beeld te krijgen van hoe de verschillende vrijliggende varianten van de 
Zuidtangent-West in de toetsing van RWS zouden scoren, zijn hiertoe in de maand 
april 2002 door het projectteam globale berekeningen uitgevoerd. Het projectteam 
Zuidtangent-West heeft uit deze berekeningen de conclusie getrokken dat een 
geheel vrij liggend tracé van de Zuidtangent-West volgens de criteria van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (financieel) niet haalbaar is.

De Stuurgroep Zuidtangent-West heeft vervolgens besloten dat het, gezien de 
resultaten van de deelstudies en de gestelde toetsingscriteria van Rijkswaterstaat, 
niet relevant is een afweging tussen de vrijliggende varianten te presenteren. 
Gedurende het proces zijn de vrijliggende varianten wel globaal beschreven op basis 
van de 4 deelstudies, maar ze zijn niet in detail geanalyseerd en er heeft geen 
grondige afweging tussen de vrijliggende varianten plaatsgevonden.

4.5.4 Ambitieniveau Zuidtangent-West

Gelet op de in hoofdstuk 1 genoemde doelstellingen van de Zuidtangent-West heeft 
de stuurgroep haar studie primair gericht op een zo hoog mogelijk, maar reëel 
ambitieniveau. De afweging in het vervolg van de Planstudie heeft zich dan ook op 
die varianten geconcentreerd. De stuurgroep heeft het ambitieniveau als volgt 
neergezet:
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Handhaven ambitieniveau "vriiliggend” van Haarlem-Schalkwijk tot Haariem-CS 
Het Kerntraject met haar uitstraling stopt nu in Schalkwijk op de plek waar zij haar 
ruimte het hardst nodig heeft: de stedelijke omgeving van Haarlem. Het afronden 
van dit project naar NS-station Haarlem mag niet ter discussie staan in verband met 
het totale imago en functioneren van het Kerntraject. Het kan niet zo zijn, dat op 
de plek, waar de overlast van het overige weg- (en water! jverkeer het grootst is de 
Zuidtangent moet meerijden met het overige verkeer.

Overstappen op ambitieniveau "meerilden” van Haarlem-CS naar IJmuiden- 
Kennemerboulevard
Op dit traject is verdedigbaar dat middels gerichte verkeersmaatregelen bereikt kan 
worden, dat de doelstellingen van de Zuidtangent grotendeels bereikt worden in een 
variant, waarin de Zuidtangent-West meerijdt met het overige verkeer. Op een 
aantal verkeersknelpunten moeten dan doorstromingsmaatregelen worden getroffen 
teneinde de doorstroming en betrouwbaarheid zo groot mogelijk te doen zijn. Ook 
zullen op de haltelocaties de voorzieningen getroffen moeten worden die essentieel 
zijn voor het Zuidtangentconcept. Bij de afweging tot dit voorstel speelde niet 
alleen de verkeers- en vervoerskundige insteek, maar ook de bestuurlijke en 
maatschappelijke realiteit. Het risico bij het meerijden is dat de nagestreefde HOV- 
kwaliteit onvoldoende tot stand kan komen. Er wordt immers invulling gegeven met 
doorstromingsmaatregelen in plaats van en vrijliggende baan. De HOV-kwaliteit 
moet bij de nadere uitwerking goed worden bewaakt.

Er zijn ook subvarianten onderzocht, zoals de Velservarianten waarbij de oude 
spoorlijn deels wordt gebruikt en de Haarlemmervariant, waarin de Zuidtangent een 
eindpunt heeft op het Delftplein (zie aanvullend onderzoek Velser en Haarlemmer 
variant Zuidtangent-west, XTNT, d.d. 6 september 2002).

Frequentie op maat aanbieden
De frequentie van de Zuidtangent op het traject Haarlem-Schalkwijk - Haarlem-CS 
ligt uiteraard in het verlengde van de frequentie op het Kerntraject. Het aantal 
Zuidtangentbussen dat doorrijdt naar IJmuiden-Kennemerstrand kan worden 
teruggebracht tot de frequentie van lijn 75 met als autonome ontwikkeling dat in de 
ochtendspits het aantal ritten richting IJmuiden wordt uitgebreid. De praktijk zal in 
de toekomst moeten uitwijzen of deze frequentie volstaat. Hiermee wordt de 
frequentie van de Zuidtangent-West optimaal afgestemd op de vraag en worden 
middelen zo efficiënt mogelijk ingezet.
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NADER AF TE WEGEN VARIANTEN

5.1 Inleiding

Umuiden Kennemer- Boulevard

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke wijze de Planstudie heeft 
plaatsgevonden en is beargumenteerd dat de afweging zich in dit MIT 3 document 
richt op varianten met een zo hoog mogelijk, maar realistisch ambitieniveau. 
Varianten met een vrijliggende busbaan over het gehele traject Umuiden - Haarlem- 
Schalkwijk zijn in het proces (financieel-economisch) niet realistisch gebleken. 
Daarom heeft geen gedetailleerde afweging van de vrijliggende varianten 
plaatsgevonden. Om toch inzicht te geven in de consequenties van een geheel 
vrijliggend tracé is een 'referentievariant vrijliggend’ in de afweging meegenomen.

Voor de tracékeuze van de Zuidtangent-West worden in dit document 5 varianten 
nader tegen elkaar afgewogen:
• autonome situatie (0-variant);
• referentievariant vrijliggend;
• 0+ variant (geoptimaliseerd 

busroute);
• korte variant;
• lange variant.

De routes van de varianten zijn 
vrijwel identiek, maar de wijze 
waarop er voorzieningen voor de 
Zuidtangent worden getroffen, 
verschilt sterk. In nevenstaande 
figuur is een schematisch 
overzicht opgenomen van de 4 
nader onderzochte varianten.
Feitelijk worden drie typen 
voorzieningen afgewogen:
handhaven autonome situatie, 
aanbrengen doorstromingsmaat- 
regelen en aanleggen vrijliggende 
busbaan. Op kaart 2 op de 
volgende pagina is de route van de varianten (met uitzondering van de autonome 
situatie) weergegeven, waarbij tevens de haltelocaties zijn aangeduid.

In dit hoofdstuk worden de 5 bovenstaande varianten toegelicht. Het volgende 
hoofdstuk gaat in op de effecten en de afweging van de varianten.

Haarlem CS

Haarlem-Schalkwijk

Autonome
situatie

Referentie
variant

vrijliggend

0+
variant

Korte
variant

Lange
variant

autonome situatie 
doorstrominssmaatregelen 

vrijlisgende busbaan
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kaart 2: nader afgewogen tracévarianten

Mm'Sfmyi ''is'r
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,Driehuis

Legenda verder af te wegen 
varianten + rekenvariant

Rekenvariant Vervoerwaardestudie 
(vrijliggend hele tracé)

■“ Korte variant Zuidtangent 
(vrijliggend tot Haarlem CS)

Lange variant (vrijliggend tót 
Haarlem CS, doorstromingsmaat- 
regelen boven Haarlem CS)

Velser^roek

Santpoort
Zuid0+ variant (doorstromingsmaat- 

regelen hele tracé)

Mogelijke haltelocatie

Bebouwing

Hoofdwegen

Haarlertj»
Noord

Water

■ Spoorweg

Kerntraject Zuidtangent

Haarlem
Schalkwijk

juni 2002
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5.2 Autonome SITUATIE
In de autonome situatie (ook aangeduid als de nulvariant) 2020 zijn geen verdere 
maatregelen genomen om het openbaar vervoer in de regio Haarlem en IJmuiden te 
verbeteren. De aanname is dat het openbaar vervoeraanbod uit 2002 ook in 2020 
wordt aangeboden. Het exploitatietraject van de Zuidtangent (Bijlmer NS - Haarlem 
NS) en de overige huidige busverbindingen zijn hierin dus meegenomen. Verder zijn 
de in paragraaf 2.2 beschreven infrastructurele werken uitgevoerd en genoemde 
beleidsmaatregelen ingezet.

5.3 Referentievariant vri jliggend
Naast de situatie waarin de autonome situatie wordt gehandhaafd, is in de 
vergelijking de situatie opgenomen met een soort maximum: een vrijliggende 
busbaan over het hele traject. Binnen de Planstudie heeft géén keuze 
plaatsgevonden tussen de verschillende vrijliggende varianten. Daarom is gekozen 
de vrijliggende variant die is berekend in de vervoerwaardestudie als 
'referentievariant vrijliggend’ mee te nemen in de vergelijking. De route van deze 
variant is als volgt:
• (bestaande) Europaweg - Schipholweg - Schalkwijkerstraat - Langebrug - 

Turfmarkt-Gedempte Oude Gracht - Nassaulaan - Parklaan (tracédeel A);
• bovengrondse passage Haarlem NS via Jansweg en retour via Kruisweg (tracédeel 

B);
• Kennemerplein- Schoterweg/Kennemerstraat - Rijksstraatweg - Delftplein 

(tracédeel C);
• Vlietweg - Zwanenbloemplantsoen - Velserbroeksedreef - Santpoortsedreef 

(tracédeel D);
• Santpoortsedreef - spoorlijn Haarlem-IJmuiden (tracédeel E);
• spoorlijn Haarlem-IJmuiden - Pontplein - P.J. Troelstraweg- Plein 1945 

(tracédeel F);
• Lange Nieuwstraat - Planetenweg - Bellatrixstraat - Ampèrestraat - Badweg - 

Kennemerboulevard (tracédeel G).

Over vrijwel de gehele route kent deze variant een vrijliggende busbaan voor de 
Zuidtangent. Alleen in tracédeel A vindt over een beperkt deel medegebruik door 
het overige verkeer plaats. Dit is het geval op de Turfmarkt in noordelijke richting 
en op de Gedempte Oude Gracht (tot en met de Vogelkoopsteeg) in beide richtingen 
binnen de venstertijden (06.00-11.00 uur). Het 'bijzondere’ van deze variant is 
verder dat hij gebruik maakt van het tracé van de voormalige spoorlijn Haarlem- 
IJmuiden vanaf het zuiden van de woonkern Driehuis tot het Pontplein in IJmuiden.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de referentievariant vrijliggend wordt 
verwezen naar de Ontwerpstudie, waarin de diverse ruimtelijke knelpunten, 
oplossingen en consequenties inzichtelijk worden gemaakt.
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5.4 Tracékeuze 0+, korte en lange variant

De route (en de afweging bij de keuze hiervoor) van de 0+, korte en lange variant is 
gelijk. In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de overwegingen die ten 
grondslag liggen aan de keuze voor de route van deze varianten. De keuze voor de 
route ten noorden van Haarlem CS is uiteraard alleen van toepassing op de 0+ en 
lange variant. In de korte variant eindigt de Zuidtangent-West immers op Haarlem 
CS.

5.4.1 Keuze TRACÉDEEL A
In het Voorlopig Ontwerp zijn twee tracévarianten uitgewerkt:
• tracé via Buitenrustlaan, Houtplein en Raaks;
• tracé via Schalkwijkerstraat en Gedempte Oude Gracht.

De resultaten van de kringenberekening van de vervoerwaardestudie tonen aan dat 
beide varianten nagenoeg een gelijk aantal reizigers(kilometers) genereren.

Echter, uit de ontwerpstudie is gebleken dat de tracévariant via de 
Rustenburgerlaan, Houtplein en Raaks op tenminste twee locaties grote 
inpassingsproblemen en een capaciteitsprobleem kent. Bij het Houtplein betreft het 
de inpassing van de haltelocatie (ook van het onderliggend openbaar vervoer). Bij de 
Raaks is de inpassing van de haltes eveneens problematisch. Ook is op dit punt, 
rekening houdend met de nieuwe parkeergarage, de capaciteit ontoereikend voor de 
afwikkeling van het verkeer. Zelfs met volledige vrije ligging van de Zuidtangent 
(conform Voorlopig Ontwerp), wat de doorstroming van het autoverkeer op de 
rinweg rond de binnenstad beperkt, is de doorstroming voor de bus hier niet te 
garanderen. Daarnaast heeft de Buitenrustbrug in het tracé nagenoeg eenzelfde 
verstorende werking op de dienstregeling van het openbaar vervoer als de 
Langebrug. Een structurele oplossing in de vorm van een tunnel stuit op dit punt op 
een ruimtelijk knelpunt, namelijk het zeer moeilijk inpassen in de fysieke ruimte 
aan de westzijde van het Spaarne tussen de bestaande bebouwing.

De (ruimtelijke) knelpunten op het tracé via de Schalkwijkerstraat en Gedempte 
Oude Gracht zijn binnen het Voorlopig Ontwerp oplosbaar gebleken. Ook met 
gerichte doorstromingsmaatregelen binnen de 0+ variant kan de doorstroming aan 
het openbaar vervoer worden verbeterd. Het knelpunt van de Langebrug in 
doorstroming en betrouwbaarheid kan alleen met een rigoureuze ingreep worden 
overwonnen; een tunnel onder het Spaarne ter hoogte van de Lange brug.

Tijdens het ontwerpproces is geconcludeerd dat de route via de Schalkwijkerstraat 
en Gedempte Oude Gracht de enige mogelijk 0+ variant is en dat de tunnel onder 
het Spaarne daarin een onmisbaar element is. Hiermee is een 'uitzondering’ 
gemaakt op de uitgangspunten van de 0+ variant. Deze afwijking van de 
uitgangspunten is vooraf met Rijkswaterstaat Noord-Holland besproken. De tunnel 
maakt ook onderdeel uit van de korte en lange variant. Onderstaande paragraaf gaat 
in op de noodzaak van de tunnel.
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Noodzaak tunnel Spaarne ter booste van de Lansebrug
Bij de passage van de Langebrug heeft het openbaar vervoer (waaronder het 
exploitatietraject van de Zuidtangent) in de huidige situatie te maken met 
oponthoud. Dit oponthoud heeft een aantal kenmerken en oorzaken:
• verkeersaanbod landverkeer: met een zekere regelmaat wordt het aanbod van 

(gemotoriseerd) landverkeer zo omvangrijk dat de Zuidtangent de afwikkeling 
hiervan moet afwachten voordat deze de bestaande busbaan voor de Langebrug 
kan bereiken. Aan de kant van de Schalkwijkerstraat is de lengte van deze 
busbaan richting brug circa 220 meter. Aan de kant van de Turfmarkt is de 
lengte van de bestaande busbaan slechts ongeveer 35 meter. Deze fileopbouw 
vindt plaats op meerdere momenten: tijdens brugopeningen, maar ook op 
koopavonden, op zaterdag en direct rondom de spitsuren. Filelengtes kunnen 
daarbij oplopen tot in de Gedempte Oude Gracht aan de ene kant en tot de 
Slachthuisstraat aan de andere kant. In de totale verkeersafwikkeling rondom 
dit centrumdeel spelen daarbij ook effecten mee van een fileopbouw op de 
Kampersingel en de Lange Herenvest (deze laatste loopt in uitzonderlijke 
gevallen op tot aan de Amsterdamse Poort). Gevolg voor de Zuidtangent is dat 
deze grote fluctuaties kent in reistijden rondom de Langebrug. Tussen de 
kruisingen Turfmarkt / Gedempte Oude Gracht en Schalkwijkerstraat / 
Byzantiumstraat kunnen de rijtijden, rekening houdend met brugopeningen, 
hierdoor oplopen tot 10 minuten stadinwaarts en tot 8 minuten staduitwaarts;

• aanbod scheepvaart: Waterverkeer is in deze tijd een essentieel
transportmiddel. Het Spaarne is als "staande-mast-routé' in het landelijk 
vaarwegenstelsel opgenomen. Het aanbod van de scheepvaart is sterk 
afhankelijk van het seizoen. In de wintermaanden blijft dit 'beperkt’ tot de 
beroepsvaart, maar in de zomer wordt het aanbod sterk vermeerderd met de 
pleziervaart, die eveneens dankbaar van deze vaarroute gebruik maakt 
(staande-mast-route). Gevolg is dat het aantal brugopeningen oploopt tot 
minstens een a twee keer per uur terwijl ook de openingsduur van iedere 
brugopening in de zomer stijgt (soms tot 10 minuten). Momenteel lopen 
afspraken met de brugwachters om de brugopeningsduur zo kort mogelijk te 
houden, zonder dat de veiligheid van het waterverkeer in het gedrang komt. 
Desondanks levert iedere brugopening een ernstige inbreuk op de stiptheid en 
betrouwbaarheid van de dienstregeling van de Zuidtangent en het overige 
openbaar vervoer.

De onvoorspelbare brugopeningen, samen met het grote aanbod van het 
landverkeer, zorgen ervoor dat met name de regelmaat en de
stiptheid/betrouwbaarheid van de dienstregeling van het openbaar vervoer 
voortdurend onder druk staat. Juist deze aspecten bepalen de kracht van HOV.

Om zoveel mogelijk bovenstaande knelpunten voor de Zuidtangent te vermijden, is 
een HOV-tunnel onder het Spaarne de enige structurele oplossing. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan bestaat het ernstige risico om de regelmaat, stiptheid en 
betrouwbaarheid van de dienstregeling te moeten waarborgen door inzet van extra 
wachtbussen (die tevens hun eigen voorzieningen nodig zullen hebben). Een 
inschatting van de (extra exploitatie-)kosten die hiermee gemoeid zouden kunnen 
zijn, worden in dat geval globaal geraamd op € 225.000 per jaar. Een eerste aanzet 
voor een nadere onderbouwing van de noodzaak van de tunnel is als losse bijlage bij 
dit Planstudiedocument bijgevoegd.
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5.4.2 Keuze TRACÉDEEL B
Gelet op het feit dat er binnen de 0+ variant moet worden uitgegaan van bestaande 
infrastructuur en er alleen hoogstnoodzakelijke infrastructurele aanpassingen 
toelaatbaar zijn, vindt de passage van Haarlem CS op maaiveldniveau plaats. Een 
geheel ondergrondse passage past, gelet op de grote ruimtelijke en financiële 
implicaties, niet binnen een 0+ concept. Ditzelfde geldt voor de doorsnijding van 
het karakteristieke Bolwerk, waarvoor eveneens nieuwe infrastructuur noodzakelijk 
is. Ook in de korte en lange variant wordt om dezelfde redenen uitgegaan van een 
bovengrondse route naar Haarlem CS.

5.4.3 Keuze TRACÉDEEL C
Ten aanzien van het tracédeel Haarlem CS - Delftplein bestaan 4 mogelijke 
tracévarianten:
• Kennemerplein- Schoterweg/Kennemerstraat - Rijksstraatweg - Delftplein;
• Statenbolwerk - Verspronckweg - Delftlaan (N208)-Delftplein;
• Prinsenbolwerk - Spaarndamseweg - Vondelweg- Delftplein;
• Schoterweg - Kleverlaan - Delftlaan (N208)-Delftplein;

Uit de vervoerwaardestudie blijkt dat de route via de Schoterweg en Rijksstraatweg, 
vanwege de centrale ligging in Haarlem-Noord, de meeste reizigers(kilometers) 
oplevert.

De ontwerpstudie heeft voor 3 varianten knelpunten aan het licht gebracht die zelfs 
in een situatie met geheel vrijliggende infrastructuur niet kunnen worden opgelost. 
Het gaat om de kruising van de Prinsenbolwerk met de Friese Varkensmarkt en de 
Prinsenbrug, de rotonde Kleverlaan in samenhang met de kruising van de Kleverlaan 
op de N208 en de inpassing van de route op of parallel aan de N208. De 
doorstroming voor de Zuidtangent-West op de routes via de Verspronkweg, 
Spaarndamseweg en Kleverlaan kan dus niet structureel worden verbeterd. De 
knelpunten in de doorstroming op het tracé via de Schoterweg en Rijksstraatweg 
kunnen met beperkte ingrepen (waaronder het aanbrengen van een autostop ter 
hoogte van de Ripperdakazerne) worden overwonnen. Daarom is dit tracé 
opgenomen in de 0+ en lange variant.

5.4.4 Keuze TRACÉDEEL D
Voor dit tracédeel zijn in het Voorlopig Ontwerp vier varianten beschouwd. De 
variant via het Zwanenbloemplantsoen is niet aan de orde in verband met de 
daarvoor benodigde aan te leggen nieuwe infrastructuur. De overige varianten zijn 
wel binnen een variant met doorstromingsmaatregelen te realiseren:
• door Velserbroek via Westbroekerweg en Velserbroekse Dreef;
• langs de A208;
• door Santpoort-Noord (Hoofdstraat en Hagelingerweg).

Het Voorlopig Ontwerp toont aan dat voor de variant langs de A208 behoorlijke 
infrastructurele aanpassingen zijn vereist om goede doorstroming te bereiken. De 
doorstroming op de varianten door Velserbroek en Santpoort-Noord zijn beide met 
beperkte, soortgelijke maatregelen naar een acceptabel niveau te brengen. Uit de
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vervoerwaardestudie blijkt verder dat het tracé door Velserbroek een fors aantal 
meer reizigers trekt dan de route door Santpoort-Noord. Gelet op deze 
constateringen is besloten de route door Velserbroek op te nemen in de 0+ en lange 
variant.

5.4.5 Keuze tracédeel E
Het Voorlopig Ontwerp beschrijft voor dit tracédeel twee varianten, waarvan er één 
via de bestaande spoorlijn gaat. De grootschalige infrastructurele aanpassingen 
hiervoor passen niet in een concept van de meerijdende lange variant met 
doorstromingsmaatregelen. De route door Driehuis, via de Hagelingerweg en Van 
den Vondellaan, kan met beperkte maatregelen worden geoptimaliseerd voor de 
Zuidtangent. Deze route is daarom opgenomen in de 0+ en lange variant.

5.4.6 Keuze TRACÉDEEL F
De meeste onderzochte varianten in het Voorlopig Ontwerp vallen af omdat zij 
(deels) gebruik maken van de bestaande spoorlijn richting IJmuiden-Haven. De 
infrastructurele aanpassingen die hiervoor nodig zijn, passen niet in het concept van 
de meerijdende lange variant met doorstromingsmaatregelen. Er resteren hierdoor 
drie mogelijke tracés, te weten:
• Zeeweg - Plein 1945;
• Via het Pontplein (Minister van Houtenlaan - Pontplein - de Noostraat - Plein 

1945);
• Zeeweg - Heerenduinweg - Spaarnestraat.

Gezien de centrumfunctie van Plein 1945 in IJmuiden en de aanliggende 
voorzieningen is het vrijwel een voorwaarde dat de Zuidtangent-West dit plein 
aandoet. Dit impliceert tevens, dat de Zuidtangent door de Lange Nieuwstraat 
zeewaarts gaat. Dit laatste zou in een vrij liggende variant een grote stempel 
drukken op de inrichting van dit centrumgebied, waarvoor ook andere ruimtelijke 
ontwikkelingsplannen in de maak zijn. Om de afweging goed te kunnen maken is de 
vrijliggende variant door de Heerenduinweg en Spaarnestraat ontstaan met als groot 
nadeel dat het Plein 1945 niet wordt aangedaan. In een variant met 
doorstromingsmaatregelen (en beperkte fysieke ingrepen), is het van groot belang 
dat het Plein 1945 wél wordt aangedaan. Hierom valt de route Zeeweg- 
Spaarnestraat af als 0+ en lange variant.

Voor de verdere afweging van de varianten via de Zeeweg of het Pontplein speelt 
een aantal factoren. De route via de Zeeweg is korter dan die via het Pontplein en 
heeft een halte minder. De reistijden van en naar Haarlem zijn hierdoor korter via 
de Zeeweg. De route via het Pontplein vergt een forse extra investering.

Gelet op bovenstaande overwegingen is besloten de route via de Zeeweg op te 
nemen en verder uit te werken in de 0+ en lange variant. Het Pontplein is nu met de 
buslijnen 82, 83 en 74 verknoopt. Op Plein 1945 kunnen reizigers in de spitsuren 4 
keer per uur overstappen richting het Pontplein. Bereikbaarheid van het Pontplein is 
daarmee gegarandeerd.
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5.4.7 Keuze TRACÉDEEL G
Het aandoen van Plein 1945 heeft voor de 0+ en lange variant tot gevolg dat deze 
via de Lange Nieuwstraat richting het strand gaat. De route over bestaand spoor 
brengt zo’n grote ruimtelijke en infrastructurele ingreep met zich mee, dat deze 
niet binnen een concept met beperkte fysieke aanpassingen past. Voor het vervolg 
van de route richting de Kennemerboulevard bestaat nog een aantal keuzen. Via het 
Pleiadenplantsoen of de Bellatrixstraat en via de Ampèrestraat of Kromhoutstraat.

Uit de vervoerwaardestudie blijkt geen verschil tussen een route via het 
Pleiadenplantsoen of de Bellatrixstraat. Voordeel van het Pleiadenplantsoen is dat 
deze route beschikbaar is. Een route via de Bellatrixstraat vergt, na sloop van de 
flat aan de Orionweg, aanleg van nieuwe infrastructuur over een beperkte lengte 
door de groenstrook tussen de Orionweg en Dokweg. Vanwege deze constatering is 
het Pleiadenplantsoen opgenomen in de route van de 0+ en lange variant.

In het Voorlopig Ontwerp zijn vrijwel alle vrijliggende varianten via de 
Amperèrestraat onderzocht. In en langs deze straat is immers voldoende ruimte om 
een vrijliggende busbaan in te passen. De Kromhoutstraat heeft een belangrijke 
functie voor het autoverkeer. Inpassing van een vrije busbaan betekent inperking 
van de capaciteit voor het overige verkeer.

In de vervoerwaardestudie is de route van de 0+ en lange variant daarom via de 
Ampèrestraat berekend. De ruimtelijke en modelmatige indeling van het 
havengebied van IJmuiden is zodanig dat het mogelijk is een extra halte nabij de 
Cornwallstraat te situeren, waardoor er ook reizigers worden getrokken uit de 
woonwijk rondom de Keetberglaan en Dennekoplaan. Dit is een winstpunt ten 
opzichte van een mogelijke route via de Kromhoutstraat.

In de huidige situatie is de Ampèrestraat mogelijk niet erg geschikt als route met 
doorstromingsmaatregelen voor de Zuidtangent-West. De weg is vrij smal en kent 
veel in- en uitritten van bedrijven. Deze situatie zal nader moeten worden 
onderzocht wanneer de Zuidtangent-West als 0+ of lange variant wordt gerealiseerd. 
Daarbij moet dan worden aangesloten bij andere plannen zoals de ontwikkeling van 
de 3® haven.

Wel is er in de Planstudie (vooralsnog) vanuit gegaan dat de route in tracédeel G via 
de Lange Nieuwstraat, Pleiadenplantsoen en Ampèrestraat naar de 
Kennemerboulevard loopt.

5.5 0+ VARIANT

In paragraaf 4.4.3 zijn de algemene uitgangspunten van de 0+ variant aangegeven. 
In het kort komt het neer op het met beperkte middelen optimaliseren van de 
openbaar vervoerroute. In de planstudie heeft de 0+ variant een prominente plaats 
gekregen op het moment dat duidelijk werd dat een vrijliggende busbaan over het 
hele traject volgens de door Rijkswaterstaat gehanteerde criteria (financieel) niet 
haalbaar is. Aan de keuze voor de route van de 0+ variant is dan ook veel aandacht 
geschonken. Op basis van de (voorlopige) resultaten van de deelstudies voor de 
vrijliggende varianten is een keuze gemaakt voor het te onderzoeken tracé van de 
0+ variant. De overwegingen hierbij zijn in de vorige paragrafen verwoord.
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De route van de 0+ variant is daarmee:
• (bestaande) Europaweg - Schipholv/eg - Schalkwijkerstraat - Lange Brug- 

Turfmarkt-Gedempte Oude Gracht - Nassaulaan - Parklaan (tracédeel A);
• bovengrondse passage Haarlem NS via Jansweg en retour via Kruisweg (tracédeel 

B);
• Kennemerplein- Schoterweg/Kennemerstraat - Rijksstraatweg - Delftplein 

(tracédeel C);
• Vlietweg - Westbroekerweg - Velserbroeksedreef - Santpoortsedreef (tracédeel 

D):
• Hagelingerweg - Van den Vondellaan - V/aterloolaan -Zeeweg - Plein 1945 - 

Lange Nieuwstraat (tracédelen E en F);
• Lange Nieuwstraat - Planetenweg - Pleiadenplantsoen - Raafstraat - 

Ampèrestraat - Badweg - Kennemerboulevard (tracédeel G).

In het kader van het thans in ontwikkeling zijnde Haarlems Verkeers- en Vervoerplan 
(HVVP) is een basis ontstaan voor introductie van éénrichtingsverkeer voor auto’s 
vanaf de Turfmarkt richting de Raaks. Dit betekent dat in tegengestelde richting een 
vrije busbaan voor de Zuidtangent nodig is. Hoe de discussie hierover in het HVVP 
afloopt, is op dit moment onduidelijk. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van de 
voorstellen die in varianten van de Planstudie zijn onderzocht. Deze 
opmerking/kanttekening is van toepassing voor de 0+ en de korte en lange variant.

5.5,1 HALTELOCATIES 0+VARIANT

De voorgaande paragraaf beschreef de route van de 0+ variant voor de Zuidtangent- 
West. De volgende Zuidtangenthaltes zijn, van zuid naar noord, op deze route 
gesitueerd en onderzocht:

Winkelcentrum Schalkwijk;
Europaweg (ter hoogte van het EG Ziekenhuis); 
nabij het Verwulft;
Haarlem CS;
Schoterweg (ter hoogte van Julianapark);
Rijksstraatweg (ter hoogte van Minahassastraat / Jan Gijzenkade);
Delftplein;
Westbroekerweg (nabij de Boterbloem);
Zonbastion (nabij winkelcentrum Velserbroek);
Santpoortsedreef (nabij de kruising met de Hagelingerweg);
Van den Vondellaan (ten zuiden van Nicolaas Beetslaan);
Waterloolaan/Zeeweg;
Plein 1945;
Lange Nieuwstraat/Marktplein;
Lange Nieuwstraat/Gijzenveltplantsoen;
Pleiadenplantsoen/Planetenweg;
Ampèrestraat/Cornwallstraat;
Kennemerboulevard.

5.5.2 Uitgewerkte maatregelen 0+ variant

De 0+ variant is de variant waarin de busverbinding met beperkte (infrastructurele) 
middelen wordt geoptimaliseerd. Door Royal Haskoning is onderzocht welke 
maatregelen binnen een 0+ concept (zie uitgangspunten paragraaf 5.4) mogelijk zijn
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om de doorstroming voor de Zuidtangent-West te maximaliseren. Voor enkele 
maatregelen is een schetsontwerp van de oplossing gemaakt (Zuidtangent-West, 
Beschrijving nulplusvariant, definitief Rapport, d.d. 14 juni 200Z). Nadrukkelijk 
wordt aangetekend dat de onderzochte maatregelen zijn bedoeld om inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden en de financiële gevolgen van een 0+ variant. Bij een 
eventuele uitwerking van de doorstromingsmaatregelen in een volgende MIT fase, 
worden de maatregelen nader onderzocht en uitgewerkt. Hierdoor kunnen 
wijzigingen optreden op de nu gepresenteerde maatregelen. Wel geeft de huidige 
uitwerking van de 0+ variant de marges aan van kwaliteit en kosten. Deze marges 
zijn leidend in een eventueel vervolg. In het rapport 'Beschrijving nulplusvariant’ 
zijn de doorstromingsmaatregelen beschreven die in de uitwerking van de 0+ variant 
door Royal Haskoning zijn meegenomen.

5.6 Korte VARIANT
De 'korte variant’ is de variant waarbij de Zuidtantent-West tussen Haarlem- 
Schalkwijk en Haarlem-CS als vrijliggende baan wordt gerealiseerd en waarbij tussen 
Haarlem-CS en IJmuiden de autonome situatie wordt gehandhaafd. Op het deel ten 
noorden van Haarlem-CS wordt de Zuidtangent-West dus ook niet geëxploiteerd en 
blijft lijn 75 gehandhaafd. De frequentie van de Zuidtangent ten zuiden van Haarlem 
CS is gelijk aan die van het exploitatietraject. De routekeuze van de korte variant is 
in paragraaf 5.4.1 beschreven.

Het ontwerp van de vrijliggende baan van de korte variant ziet er als volgt uit: 
vanaf het huidige eindpunt van het Kerntraject van de Zuidtangent op de Europaweg 
vervolgt de busbaan in middenligging achtereenvolgens de Europaweg, Schipholweg 
en Schalkwijkerstraat. Het Spaarne wordt met een nieuw te realiseren tunnel, ter 
hoogte van de Langebrug, gekruist. De tunnelingang begint in de Schalkwijkerstraat 
en komt weer boven op de Turfmarkt. In paragraaf 5.4.1 is de noodzaak van deze 
tunnel aangeduid in de 0+ variant. Dezelfde argumentatie geldt voor het opnemen 
van de tunnel in de korte (vrijliggende) variant.

Op de Turfmarkt wordt de busbaan voor lokaal openbaar vervoer in noordelijke 
richting ook gebruikt door het overige gemotoriseerd verkeer. Dit in samenhang met 
het regime op de Gedempte Oude Gracht waar (tot en met de Vogelkoopsteeg) dit 
medegebruik door gemotoriseerd verkeer binnen de venstertijden (06.00-11.00 uur) 
in beide richtingen is toegestaan. Buiten de venstertijden mag dit alleen door het 
openbaar vervoer, geldtransport, politie, brandweer, ambulance en de bevoorrading 
van V&D. Het medegebruik en de voorziening voor bevoorradingsverkeer zijn 
noodzakelijk om de bereikbaarheid (en daarmee het economisch functioneren) van 
de Haarlemse binnenstad veilig te stellen. Hiermee wordt dus geaccepteerd dat de 
Zuidtangent-West op dit deel van het tracé géén vrije baan heeft en mogelijk 
vertraging op kan lopen.

Vanaf de Vogelkoopsteeg tot en met de Nieuwe Gracht ligt de busbaan weer in 
middenligging, met aan weerszijden een rijbaan voor het autoverkeer (Nassaulaan 
en Nassauplein).

Vanaf het noorden van het Nassauplein vervolgt de busbaan zijn weg, waar deze 
zich ter hoogte van het Kenaupark/Parklaan splitst. Via de Parklaan en de Jansweg
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gaat de busbaan richting de Zuidtangent-halte bij Haarlem CS. In de retourrichting 
(richting Haarlem-Schalkwijk) rijdt de Zuidtangent door de Kruisweg en de Parklaan. 
Het éénrichtingsverkeer rondom het Stationsplein blijft conform de huidige situatie 
mogelijk. In deze opzet wordt de Kruisweg tussen Lange Herenstraat en Parklaan 
autovrij.

De Zuidtangent-haltes van de korte variant bevinden zich, net als in de huidige 
situatie (exploitatietraject Zuidtangent) bij:
• Winkelcentrum Schalkwijk;
• Europaweg (ter hoogte van het EG Ziekenhuis);
• Verwulft;
• Haarlem CS.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp van de vrijliggende busbaan 
ten zuiden van Haarlem-CS wordt verwezen naar het Voorlopig Ontwerp. Hierin zijn 
de verschillende ruimtelijke knelpunten, oplossingen en consequenties inzichtelijk 
gemaakt.

5.7 Lange VARIANT

De lange variant is de combinatie van de korte variant ten zuiden van Haarlem CS en 
de 0+ variant ten noorden van Haarlem CS tot IJmuiden-Kennemerboulevard. Er 
worden geen nieuwe of andere maatregelen getroffen dan die bij bovenstaande 
beschrijving van deze varianten zijn benoemd.

De onderzochte haltelocaties op de lange variant zijn:
Winkelcentrum Schalkwijk;
Europaweg (ter hoogte van het EG Ziekenhuis); 
nabij Verwulft;
Haarlem CS;
Schoterweg (ter hoogte van Julianapark);
Rijksstraatweg (ter hoogte van Minahassastraat / Jan Gijzenkade); 
Delftplein;
Westbroekerweg (nabij de Boterbloem);
Zonbastion;
Santpoortsedreef (nabij de kruising met de Hagelingerweg)*;
Van den Vondelllaan (ten zuiden van Nicolaas Beetslaan)*; 
Waterloolaan/Zeeweg*;
Plein 1945*;
Lange Nieuwstraat/Marktplein;
Lange Nieuwstraat/Gijzenveltplantsoen; 
Pleiadenplantsoen/Planetenweg;
Ampérestraat/Cornwallstraat;
Kennemerboulevard.

* Bij deze haltes is een nadere afweging nodig bij de route via de Zeeweg, de route 
via het Pontplein en de route om Driehuis heen.
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6 EFFECTEN EN CONSEQUENTIES

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de effecten en consequenties van de nader af te wegen 
varianten (referentievariant vrijliggend, 0+ variant, korte en lange variant) in kaart 
gebracht ten opzichte van de autonome situatie en wordt een afgewogen voorkeur 
uitgesproken de lange variant nader uit te werken. De varianten worden beoordeeld 
op verkeerseffecten, milieueffecten, financiën en draagvlak.

De varianten zijn in de vervoerwaardestudie doorgerekend op hun verkeerseffecten 
en financieel-economische gevolgen met het Noordvleugelmodel. Dit verkeersmodel 
houdt rekening met de uitwerking van de maatregelen uit het NVVP en is verfijnd 
met de sociaal economische gegevens voor de regio Haarlem-IJmuiden. Het 
prognosejaar voor alle varianten, inclusief de referentiesituatie, is het jaar 2020. 
Verder leveren de ontwerpstudie (ook van de 0+ variant), effectenstudie en 
kostenraming gegevens voor de vergelijking en afweging van de varianten.

Om een MlT-aanvraag te kunnen beoordelen, gebruikt Rijkswaterstaat een 
instrument dat de belangrijkste gegevens van een project op vaststaande criteria 
beoordeelt; het zogenaamde THOMPIOV-model’. De gegevens die nodig zijn als 
invoer voor dit instrument zijn voor alle varianten opgenomen in bijlage 4.

Bij de beschrijving van de effecten wordt onderscheid gemaakt tussen de effecten 
ten noorden van Haarlem CS en ten zuiden daarvan. Ten noorden van Haarlem CS 
treden feitelijk maar twee situaties op; handhaven autonome ontwikkeling of 
realiseren doorstromingsmaatregelen. Ten zuiden van Haarlem CS zijn dit er drie: 
handhaven autonome ontwikkeling, realiseren doorstromingsmaatregelen of 
aanleggen volledig vrije infrastructuur voor de Zuidtangent-West.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er meer effecten bepalend zijn voor de kwaliteit 
van het openbaar vervoer dan de gegevens die in dit hoofdstuk worden 
gepresenteerd. In de in paragraaf 4.5 beschreven visie op hoogwaardig openbaar 
vervoer is immers aangegeven dat ook aspecten die minder 'meetbaar’ zijn een 
belangrijke rol spelen in de meerwaarde van het hoogwaardige openbaar vervoer. 
Dit geldt ook voor de Zuidtangent-West.

6.2 Verkeerseffecten

De verkeerseffecten van de varianten verschillen. Er bestaat niet alleen een verschil 
in kwaliteit van bereikbaarheid, maar ook in vervoerwaarde en exploitatiekosten. Al 
deze effecten worden hieronder besproken.

6.2.1 Positie binnen openbaar vervoer-structuur

De structuur van het openbaar vervoer in de regio Haarlem - IJmuiden, maar ook 
richting Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam, is helder. Voor de onvangrijke relaties 
zijn er de treinverbindingen en verder de ontsluitende en verbindende buslijnen
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(stads- en streeklijnen). De Zuidtangent-West heeft een verbindende functie voor de 
kernen van Velsen met Haarlem en de achterliggende regio (exploitatietraject).

De probleemanalyse (hoofdstuk 2) toont aan dat het huidige openbaar vervoer haar 
kwaliteitsniveau niet kan handhaven zonder gericht beleid en gerichte maatregelen. 
Gelet op de visie een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren en 
de concurrentiepositie van het openbaar vervoer te versterken, past de lange 
variant het beste in de openbaar vervoerstructuur. De autonome situatie biedt geen 
versterking en past daarom niet. De 0+ variant en korte variant werken beide in 
mindere mate versterkend binnen het openbaar vervoernetwerk, waarbij de korte 
variant de nadruk legt op de relatie van Haarlem met Hoofddorp, Schiphol en 
Amsterdam. Op de specifieke relatie IJmuiden - Haarlem, biedt de korte variant 
géén versterking.

Verder eindigt de exploitatie van de Zuidtangent richting IJmuiden in zowel de 
autonome situatie als de korte variant op Haarlem CS, komend vanaf Hoofddorp. 
Hierdoor krijgen doorgaande reizigers te maken met een overstap, wat absoluut niet 
structuurversterkend werkt. In de 0+ en lange variant wordt de exploitatie van de 
Zuidtangent wél doorgetrokken richting IJmuiden. In de spitsuren hebben reizigers 
dan géén overstap. Buiten de spitsuren is de frequentie van de Zuidtangent-West 
aangepast en kunnen reizigers in circa 50% van de ritten zonder overstap doorreizen.

Een vrijliggende variant over het hele traject, met behoud van de frequentie van 
het exploitatietraject, is uiteraard een nog grotere verbetering van de openbaar 
vervoerstructuur. Echter, eerder is beargumenteerd dat een dergelijke variant 
(financieel) niet haalbaar is.

6.2.2 Rijtijden

Onderdeel van de kwaliteit van de varianten is de rijtijd die nodig is voor een 
verplaatsing tussen twee (belangrijke) bestemmingen. Onderstaande tabel geeft het 
overzicht van de verschillen in rijtijden weer tussen Haarlem-Schalkwijk en Haarlem 
CS en tussen Haarlem CS en IJmuiden-Kennemerboulevard.

tabel 2: rijtijden in minuten per variant
autonome
situatie

referentie
variant 
vrij liggend

0-^ variant korte
variant

lange
variant

[min] [min] [min] [min] [min]
Haarlem Schalkwijk 
- Haarlem CS

12,6 10,6 11,1 9,6 9,6

Haarlem CS -
Kennemerboulevard

38,5 30,6 32,3 39,5 32,3

totaal 51,1 41,2 43,4 49,1 41,9

route opgebouwd uit dienstregeling van lijn 82 en lijn 75.
dienstregeling lijn 75 met extra halteplaatsen in Haarlem Noord en Driehuis.
in de referentievariant is de aanleg van de tunnel onder het Spaarne niet meegenomen.

De bereikbaarheid pér openbaar vervoer (beïnvloed door de rijtijden) is overigens 
anders dan de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Hoewel de haltes van de 
Zuidtangent op strategische en goed bereikbare locaties zijn gesitueerd, liggen ze
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verder uit elkaar dan die van het overige openbaar vervoer (1000 tegen 400-600 
meter). Reizigers hebben dus een langere afstand voor het voor- en natransport bij 
de Zuidtangent. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de rijtijdwinst van de 
Zuidtangent en alle overige verbeteringen (betrouwbaarheid, comfort, imago, et 
cetera). In alle varianten waarin de Zuidtangent wordt gerealiseerd, is er in de 
vervoerwaardestudie vanuit gegaan dat onderliggende buslijnen met de 
bijbehorende haltes blijven bestaan.

6.2.3 Vervoerwaarde

Onderstaande tabel presenteert specifiek het aantal busreizigers op de corridor 
IJmuiden - WC Schalkwijk (stads- en streekvervoer + Zuidtangent) en het aantal 
reizigerskilometers.

Uit de tabel blijkt dat het aantal busreizigers en het aantal busreizigerskilometers in 
de referentievariant vrijliggend en de lange variant het hoogst zijn.

tabel 3: aantal reizigers en reizigerskilometers in een uur ochtendspits
aantal busreizigers op autonome referentie 0+ korte lange
corridor IJmuiden - WC situatie variant variant^* variant variant*
Schalkwijk vrijliggend
lijn 70,71 en 73 3140 1970 3000 2967 2184
Zuidtangent (en 
eventueel lijn 75)

535 2455 925 1026 1927

totaal 3675 4425 3925 3993 4111

aantal
busrelzigerskilomters

16900 23800 20000 17700 20800

aandeel busreizigers
kilometers in lijn 70, 71 
en 73 t.o.v. totaal (incl. 
ZTW / lijn 75)

54% 20% 42% 48% 34%

Op basis van interpolatie
* De gegevens gelden zowel voor de route meerijdend Driehuis - Zeeweg, als voor de route 
over het oude spoor.

Frequenties
In de autonome situatie en de korte variant wordt de Zuidtangent tussen Haarlem CS 
en IJmuiden niet geëxploiteerd. De frequenties en lijnvoering van de bestaande 
lijnen wijzigt verder niet ten opzichte van de autonome situatie.

De frequentie van de Zuidtangent tussen Haarlem-Schalkwijk en Haarlem CS is in de 
andere varianten gelijk. Hier geldt de frequentie van het exploitatietraject (spitsuur 
8 keer per uur).

In de referentievariant vrijliggend wordt de frequentie ten zuiden van Haarlem CS 
doorgevoerd tot IJmuiden Kennmerboulevard. Over het hele traject heeft de 
Zuidtangent daarmee in deze variant dezelfde frequentie.
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Ten noorden van Haarlem CS rijdt de Zuidtangent in de 0+ en lange variant met een 
frequentie die gelijk is aan die van lijn 75 op dit moment. Wel wordt de 
ochtendspitsfrequentie van Haarlem CS naar IJmuiden verhoogd van 2 naar 4 keer 
per uur. In de korte variant stopt de exploitatie van de Zuidtangent, net als bij de 
autonome situatie, op Haarlem CS en hebben doorgaande reizigers een overstap.

Ten gevolge van de realisatie van de Zuidtangent treedt een wijziging op in het 
aanbod van de overige buslijnen tussen Haarlem CS en IJmuiden. In de 
referentievariant vrijliggend vervalt lijn 75. Deze lijn vervalt ook in de 0+ en lange 
variant, waarbij lijn 73 (momenteel van Haarlem-Delftplein rechtstreeks naar 
Velserbroek) een gedeelte van de route van lijn 75 door Santpoort-Noord 
overneemt.

tabel 4: aanbod en frequenties per variant
autonome
situatie

referentie
variant
vrijliggend

0+ variant korte
variant

lange
variant*'

frequentie als als als als als
Haarlem Schalkwijk exploitatie- exploitatie- exploitatie- exploitatie- exploitatie-
- Haarlem CS traject traject traject traject traject
frequentie
Haarlem CS -
Kennemerboulevard

geen
Zuidtangent

als
exploitatie-
traject

als lijn 75* geen
Zuidtangent

als lijn 75*

aanpassingen 
aanbod 
onderliggend 
netwerk tussen
Haarlem CS en
IJmuiden

nee ja, lijn 75 
vervalt

ja, lijn 75 
vervalt, lijn 
73 via 
Santpoort- 
Noord

nee ja, lijn 75 
vervalt, lijn
73 via
Santpoort-
Noord

* verhosing ochtendspitsfrequentie Haarlem CS richting IJmuiden van 2 naar 4 keer per uur.
* De gegevens gelden zowel voor de route meerijdend Driehuis - Zeeweg, als voor de route 
over het oude spoor.

Uiteraard biedt de referentievariant vrijliggend de beste bediening met de 
Zuidtangent-West. Ook de 0+ en lange variant bieden een uitgebreide frequentie 
waarbij het grote voordeel is dat de exploitatie wordt doorgetrokken tussen 
Haarlem-CS en IJmuiden.

6.2.4 Omvang AUTOKiLOMETERS

Uit de berekeningen blijkt dat de realisatie van de Zuidtangent-West nauwelijks 
effect heeft op het (relatieve) aantal autoverplaatsingen in de regio. Een 
belangrijke verklaring hiervoor is dat de mobiliteitsbehoefte in (de Noordvleugel 
van) de Randstad erg hoog is. Op het moment dat automobilisten overstappen op 
het openbaar vervoer omdat daar capaciteit ontstaat (HOV), wordt de vrijgekomen 
capaciteit binnen het autoverkeer onmiddelijk opgevuld door nieuwe 
autoverplaatsingen. Er is dus continu een latente vervoersvraag aanwezig. De totale 
bereikbaarheid, voor een grotere groep reizigers, stijgt wel. In paragraaf 4.5.1 is 
hier dieper op ingegaan.
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Overigens blijkt ook uit de berekeningen dat de groei van het aantal openbaar 
vervoer-verplaatsingen in geringe mate zelfs ten koste gaat van het fietsverkeer. 
Het merendeel van de extra verplaatsingen zijn echter geheel nieuwe 
verplaatsingen.

6.2.5 Exploitatiekosten

Op basis van de vastgestelde frequenties zijn de exploitatiekosten van de varianten 
berekend. Hierbij is een 'corridor’ van buslijnen op de verbinding Haarlem-IJmuiden 
in beschouwing genomen. Deze corridor bestaat uit de buslijnen 70, 71, 73, 75 en de 
Zuidtangent op het exploitatietraject. In de situatie met de Zuidtangent is lijn 75 
vervangen door de Zuidtangent-West en is de route Haarlem-Schalkwijk - Haarlem 
CS opgenomen in het Zuidtangent-West tracé. De basiskosten van de exploitatie van 
de corridor (autonome situatie) bedragen € 8,2 miljoen.

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de exploitatiekosten weer. De conclusie 
is dat de referentievariant vrij liggend de hoogste en de korte variant de minst hoge 
exploitatiekosten heeft ten opzichte van de autonome situatie.

tabel 5: exploitatiekosten per jaar in miljoen €
autonome
situatie

referentie
variant 
vrij liggend

0+ variant ’’ korte
variant

lange
variant*

exploitatiekosten
corridor

€8,2 €10,6 €8,4 €7,7 €8,3

exploitatiekosten
Zuidtangent-West

€3,5 €6,0 €3,8 €3,1 €3,7

" Op basis van interpolatie
* De gegevens gelden zowel voor de route meerijdend Driehuis - Zeeweg, als voor de route 
over het oude spoor.

6.2,6 Reizigersopbrengsten

De realisatie van de Zuidtangent-West levert nieuwe openbaar vervoerreizigers op. 
Niet alleen op het traject van de Zuidtangent-West zelf, maar ook op het verdere 
traject in de richting van Hoofddorp (kerntraject). Er worden dus ook meer 
opbrengsten gegenereerd dan in de huidige situatie. Onderstaande tabel geeft de 
reizigersopbrengsten weer voor de verschillende varianten. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de beschouwde corridor en de Zuidtangent-West als solitaire buslijn.

tabel 6: reizigersopbrengsten per jaar in miljoen €
autonome
situatie

referentie
variant 
vrij liggend

0+
variant’*

korte
variant

lange
variant*

opbrengsten corridor €3,7 €5,2 €4,4 €3,9 €4,5
opbrengsten
Zuidtangent-West

€1,7 €4,0 €2,8 €2,0 €3,0

Op basis van interpolatie
** De gegevens gelden zowel voor de route meerijdend Driehuis - Zeeweg, als voor de route 
over het oude spoor.
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De referentievariant vrij liggend kent zowel de grootste opbrengsten van de 
Zuidtangent-West, maar ook van de gehele corridor. Ten opzichte van de autonome 
situatie heeft de korte variant de minste groei in opbrengsten.

6.2.7 Kostendekkingsgraad

Eerder in deze rapportage is aangemerkt dat een belangrijk criterium voor 
Rijkssubsidie de kostendekkingsgraad is (deze moet groter zijn dan 50%). De 
kostendekkingsgraad wordt berekend door de exploitatieopbrengsten te delen door 
de exploitatiekosten. Onderstaande tabel geeft voor de verschillende varianten de 
kostendekkingsgraad weer van zowel de corridor als van alleen de Zuidtangent- 
West.

tabel 7: kostendekkingsgraad per jaar in %
autonome referentie 0-t- korte lange
situatie variant 

vrij liggend
variant variant variant*

exploitatiekosten corridor €8,2 € 10,6 €8,4 €7,7 €8,3
opbrengsten corridor €3,7 €5,2 €4,4 €3,9 €4,5
kostendekkingsgraad
corridor

45% 49% 52% 50% 55%

exploitatiekosten
Zuidtangent-West

€3,5 €6,0 €3,8 €3,1 €3,7

opbrengsten Zuidtangent- 
West

€1,7 €4,0 €2,9 €2,0 €3,0

kostendekkingsgraad
Zuidtangent-West

48% 66% 74% 65% 82%

Op basis van interpolatie
* De gegevens gelden zowel voor de route meerijdend Driehuis - Zeeweg, als voor de route 
over het oude spoor.

De conclusie is dat de kostendekkingsgraad van de Zuidtangent-West in alle 
varianten boven de 50% uitkomt. Hiermee wordt aan een belangrijk 
toetsingscriterium voldaan. Daarnaast verbetert de kostendekkingsgraad van de hele 
corridor door het realiseren van de Zuidtangent-West.

6.3 EFFECTEN

De effectenstudie heeft op gedetailleerde wijze de optredende effecten (voor 
verschillende aspecten) na realisatie van de Zuidtangent in beeld gebracht. De 
nadruk lag daarbij op varianten met vrijliggende infrastructuur. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de effecten wordt dan ook naar de effectenstudie 
verwezen. Van de 0-h variant is geen aparte effectenbeschrijving gemaakt. Een 
aantal maatregelen uit de O-r en lange variant is gelijksoortig aan de oplossingen uit 
de vrijliggende varianten. Daarom kan voor de effectbeschrijving van de 0+ en lange 
variant op onderdelen gebruik worden gemaakt van de effectenstudie.

Voor het gebied ten zuiden van Haarlem CS en voor het gebied ten noorden daarvan 
worden in paragraaf 6.3.1 en 6.3.2 de effecten van de varianten beschreven. Het
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onderscheid in deze twee gebieden is gemaakt omdat er ten noorden van CS maar 
één en ten zuiden van CS maar twee situaties anders dan de referentiesituatie 
optreden.

6.3.1 Gebied ten zuiden van Haarlem-CS
Dit gebied omvat het traject van de Zuidtangent tussen Haarlem-Schalkwijk en 
Haarlem CS. In alle beschouwde varianten is sprake van fysieke maatregelen 
waardoor effecten optreden ten opzichte van de autonome situatie. In de 
referentievariant vrijliggend en de korte en lange variant wordt een geheel 
vrijliggende busbaan aangelegd, waardoor de effecten van deze varianten gelijk 
zijn.

Vrijliss^nde busbaan (referentievariant vrijliggend en korte en lange variant) 
De effectenstudie beschrijft de effecten van de vrijliggende busbaan die in de 
referentievariant vrijliggend en de korte en lange variant wordt aangelegd. Er 
treden negatieve effecten op voor de aspecten: sloop en grondverwerving, verlies 
parkeerplaatsen, bodemverontreiniging, bruggen, cultuurhistorie, archeologie, 
stedelijk groen en ecologische waarden. Deze negatieve effecten doen zich voor 
door het ruimtebeslag dat nodig is voor de inpassing van de vrije baan, waardoor 
ruimte voor andere functies en 'waarden’ verloren gaat.

Ten opzichte van de referentiesituatie treden geen of nauwelijks effecten op voor 
de aspecten: luchtverontreiniging, barrièrewerking, sociale veiligheid en recreatieve 
functies op het tracé.

Door de vrije busbaan treden ook positieve effecten op. Deze hebben betrekking op 
de aspecten: aantal geluidsgehinderen (afname), trillingen, verkeersveiligheid, 
recreatieve functies omgeving, vestigingsklimaat voor bedrijven/winkels, ontsluiting 
belangrijke en bijzondere bestemmingen per openbaar vervoer en beroeps- en 
pleziervaart (door tunnel). Verder draagt de vrijliggende busbaan bij aan een 
versterking van de stedenbouwkundige structuur. De busbaan is een structurerend 
element in de ruimte.

Doorstromingsmaatregelen (0+ variant)
In de 0+ variant worden gerichte maatregelen genomen om de doorstroming te 
verbeteren. De belangrijkste en meest ingrijpende maatregel ten zuiden van 
Haarlem CS is zonder meer de tunnel onder het Spaarne. Hiervoor moet veel grond 
worden afgegraven wat de kans op het aantreffen van verontreinigde grond 
vergroot. Een tunnel is daarentegen weer gunstig voor de beroeps- en 
recreatievaart. Deze effecten verschillen echter niet van de varianten met een 
vrijliggende busbaan ten zuiden van Haarlem CS. De overige
doorstromingsmaatregelen zijn minder ingrijpend en hebben alleen plaatselijke 
gevolgen. Nadelige effecten zijn bijvoorbeeld dat er bomen en parkeerplaatsen 
verdwijnen en dat de aansluiting van de Hamelinkstraat wordt beperkt. Positief is 
weer dat door de inpassing van de Zuidtangent-halte ook de mogelijkheid ontstaat 
het (stedenbouwkundig) karakter van het Verwulft te versterken. Dit laatste is ook 
bij de vrijliggende busbaan het geval.

Het risico bij het meerijden is dat de nagestreefde HOV-kwaliteit onvoldoende tot 
stand kan komen. Er wordt immers invulling gegeven met doorstromingsmaatregelen
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in plaats van en vrij liggende baan. Voordeel is echter wel dat ook het onderliggend 
busnet van de doorstromingsmaatregelen profiteert.

6.3.2 Gebied ten noorden van Haarlem-CS
Dit gebied omvat het traject van de Zuidtangent tussen Haarlem CS en IJmuiden- 
Kennemerstrand. Alleen in de 0+ en lange variant worden fysieke 
doorstromingsmaatregelen getroffen, waardoor effecten optreden ten opzichte van 
de korte en autonome situatie, waarin geen veranderingen plaatsvinden.

De effecten van de referentievariant vrijliggend zijn nauwkeurig beschreven in de 
effectenstudie. Hiernaar wordt dan ook in eerste instantie verwezen. Wel wordt 
opgemerkt dat inpassing van een vrijliggende busbaan een grote ruimtelijke impact 
heeft dat tot negatieve effecten op aspecten als sloop en grondverwerving, verlies 
parkeerplaatsen, bodemverontreiniging, cultuurhistorie, archeologie, stedelijk groen 
en ecologische waarden.

De effecten van de varianten met doorstromingsmaatregelen zijn van een totaal 
andere orde dan die van de referentievariant vrijliggend. In veel gevallen treedt er 
ten opzichte van de autonome situatie géén effect op. Simpelweg omdat er niets 
verandert. De doorstromingsmaatregelen zelf hebben wel lokale effecten die 
vergelijkbaar zijn elke andere infrastructureel project (bijvoorbeeld reconstructie) 
die in de gemeente worden uitgevoerd. Hieronder wordt enkele optredende 
effecten genoemd. Waar sprake is van negatieve effecten moet worden bedacht dat 
deze ook bij de referentievariant vrijliggend, in minimaal gelijke intensiteit, 
optreden. Als voor het spoortracé (deels) wordt gekozen ligt het optreden van 
effecten genuanceerder.

Inpassing van de haltelocaties gaat over het hele traject ten koste van 
parkeerplaatsen en/of bomen. Deze worden zoveel mogelijk gecompenseerd in de 
directe nabijheid. Inpassing van de haltes op het Zonbastion en Plein 1945 zal deel 
uitmaken van een nog op te stellen integraal stedenbouwkundig ontwerp voor deze 
markante locaties in Velsen. De komst van de Zuidtangent is hierdoor 
aangrijpingspunt voor een (stedenbouwkundige) opwaardering van deze punten en 
daarmee voor een structuurversterking van Velsen. De Zuidtangent is dus door haar 
herkenbare uitstraling en haltelocaties een bindend en structurerend element.

De autostop op de Schoterweg (doorgaand autoverkeer is niet meer mogelijk) ter 
hoogte van de Kleverlaan heeft tot gevolg dat de bestaande verkeerscirculatie in de 
Transvaalbuurt wordt aangepast. Dit leidt overigens niet tot een sterk verminderde 
bereikbaarheid van deze buurt. Uitgangspunt van de Zuidtangent is dat de bussen 
halteren óp de rijbaan. Dit is nodig zodat ze goed in 'rechtstand’ langs de perrons 
kunnen staan wat het in- en uitstappen comfortabeler maakt. Daar waar dit in de 0+ 
en lange variant ook het geval is, kan vertraging optreden voor het overige verkeer 
en de overige buslijnen. Positief is weer dat ook het onderliggend busnet profiteert 
van de doorstromingsmaatregelen.

Op het gebied van geluidsoverlast, trillingen en luchtverontreiniging treden 
nauwelijks (positieve of negatieve) effecten op door de doorstromingsmaatregelen. 
Dit is dan ook geen onderscheidend element in de beoordeling. In het algemeen kan 
worden gesteld dat het overige gemotoriseerde verkeer bij verkeerslichten waar de
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Zuidtangent-West prioriteit krijgt, vertraging kan oplopen. Dit mag en zal echter 
nooit het niveau bereiken dat het verkeer niet meer kan worden afgewikkeld. De 
Zuidtangent is weliswaar een openbaar vervoerproject, maar dit mag het totale 
verkeerssysteem natuurlijk nooit negatief beïnvloeden.

Ook hier geldt het risico dat bij het meerijden de nagestreefde HOV-kwaliteit 
onvoldoende tot stand kan komen. Er wordt immers invulling gegeven met 
doorstromingsmaatregelen in plaats van en vrijliggende baan. Voordeel is echter wel 
dat ook het onderliggend busnet van de doorstromingsmaatregelen profiteert.

6.4 Financiën
De kostenraming van de Haskoning biedt een overzicht van de realisatiekosten van 
vrijliggende infrastructuur pér tracévariant. Ook zijn de kosten geraamd van de 0+ 
variant. De realisatiekosten van de korte en lange variant zijn op basis van die 
modulair opgebouwde ramingen berekend. Onderstaande tabel geeft het overzicht 
van de realisatiekosten van de varianten. In de kostenraming is tevens nagegaan 
welke kosten subsidiabel zijn. Kosten die specifiek worden toegerekend aan het 
openbaar vervoer zijn voor 95% subsidiabel. Kosten voor andere voorzieningen, zoals 
kabels en leidingen of maatregelen voor het auto- en fietsverkeer, zijn voor 50% 
subsidiabel. Binnen de kostenraming zijn ook de subsidiabele kosten geraamd. 
Hierdoor is het mogelijk uit te rekenen welke kosten de betrokken partijen naar 
verwachting voor eigen rekening krijgen. Bij de nadere uitwerking worden afspraken 
gemaakt over de verdeling van deze bijdrage over de partijen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bedoelde 'eigen’ bijdrage een opdeling 
behoeft naar een bijdrage door particulieren en overheden. Kosten voor 
bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen kunnen mogelijk worden 
bekostigd door de nutsbedrijven (dus geen "eigen bijdrage"). Daarnaast bestaan er 
mogelijk nog andere financieringsbronnen (subsidieregelingen).

tabel 8: investeringskosten varianten Zuidtangent-West in miljoen €
variant investeringskosten subsidiabele

kosten
eigen bijdrage 
partijen

autonome situatie - - -
referentievariant 
vrijliggend *

€365 €255 € 110

0+ variant ** € 140 € 95 *** €45
korte variant ** € 150 € 120 €30
lange variant “ €176 ****
* exclusief tunnel onder het Spaarne 
** inclusief tunnel onder het Spaarne 
*** aanname dat tunnel 95% subsidiabel is
**** jjg velser variant is duurder, de precieze investeringskosten zijn afhankelijk van 
de ontwerpkeuzen

6.5 Draagvlak
Gedurende de Planstudie heeft, zowel in Haarlem als in Velsen, op verschillende 
momenten participatie met burgers en belanghebbenden plaatsgevonden.
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Doelstelling van de participatie was het vergroten van het maatschappelijke 
draagvlak voor de realisatie van de Zuidtangent en het streven naar continuering 
van de politieke besluitvorming door in dialoog te treden met de bevolking. De 
nadruk tijdens de participatie lag op de ruimtelijke knelpunten en de 
oplossingsrichtingen die hiervoor in de ontwerpstudie zijn voorgesteld. 
Participatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de maanden april/mei 2001, 
september/oktober 2001 en in juni en augustus 2002.

Begin september heeft de Stuurgroep Zuidtangent-West op grond van de resultaten 
uit de deelstudies aan de provincie en de gemeenten Haarlem en Velsen geadviseerd 
te kiezen voor de 'korte variant’( zie paragraaf 6.7). Dit advies is door het College 
van Haarlem overgenomen en vrijgegeven voor inspraak. De formele inspraak heeft 
plaatsgevonden van eind september 2002 tot begin november 2002.

De ingebrachte reacties bij de participatie en inspraak hebben hun bijdrage 
geleverd bij de bestuurlijke besluitvorming. Hier wordt in paragraaf 6.8 nader op 
ingegaan.

6.6 Samenvatting effecten
In onderstaande tabel zijn de beschreven effecten van de verschillende varianten in 
een relatieve vergelijking ten opzichte van elkaar gepresenteerd.

tabel 9: relatieve onderlinge beoordeling van de varianten
autonome
situatie

referentie-
variant
vrijliggend

0+
variant

korte
variant

lange
variant**

openbaar vervoerstructuur 0 + + + 0/+ +
rijtijden 0 + + + 0/+ +/++
vervoerwaarde 0 + + + 0/+ +/++
omvang autokilometers 0 0 0 0 0
exploitatiekosten corridor 0 -- 0 + 0
reizigersopbrengsten corridor 0 + + + + +/++
kostendekkingsgraad corridor 0 + + + + +
negatieve effecten 0 -- 0/- - -
investeringskosten 0 - - - -/-
draagvlak 0 - + + -

6.7 Voorgestelde keuze

Mede met het oog op de onderzoeksresultaten stelt de stuurgroep het navolgende 
ambitieniveau voor om deze doelstellingen zoveel mogelijk te verwezenlijken.

Gaan voor een vrij liggend tracé van Haarlem-Schalkwijk naar Haarlem CS 
Uit de studieresultaten blijkt dat het traject Haarlem CS-Schalkwijk goed scoort op 
de punten oplossend vermogen en rentabiliteit. Dit traject dient daarom zeker 
vrijliggend te worden gerealiseerd. Dit is ook nodig omdat het kerntraject nu eindigt 
in Schalkwijk op de plek waar zij haar ruimte het hardst nodig heeft: de stedelijke
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omgeving van Haarlem. Het afronden van dit project naar Haarlem CS mag niet ter 
discussie staan in verband met het totale imago en functioneren van het 
kerntraject. Het kan niet zo zijn, dat op de plek, waar de overlast van het overige 
weg- (en water!jverkeer het grootst is de Zuidtangent moet meerijden met het 
overige verkeer. Deze beslissing houdt in dat bij het ontwerp ook rekening wordt 
gehouden met dóórontwikkeling naar een tramverbinding.

Tracé Haarlem CS naar IJmuiden ontwikkelen buiten het zuidtangent concept 
Uit de onderzoeksresultaten kwam helder naar voren, dat een vrijliggende 
uitvoering volstrekt buiten de financiële mogelijkheden valt. Gelet op de 
doelstellingen van het project is vervolgens tot het uiterste onderzocht in hoeverre 
er andere mogelijkheden zijn om het zuidtangentconcept naar het noorden te 
realiseren.
Eerst is gekeken of het verdedigbaar is om middels gerichte verkeersmaatregelen de 
doelstellingen van de Zuidtangent te bereiken. De zuidtangent rijdt dan mee met 
het overige verkeer. Onderzocht is welke doorstromingsmaatregelen dan minimaal 
getroffen zouden moeten worden om op een aantal verkeersknelpunten de 
doorstroming en betrouwbaarheid te garanderen. Bij de afweging om met dit 
voorstel te komen speelde niet alleen de verkeers- en vervoerskundige insteek, 
maar ook de bestuurlijke en maatschappelijke realiteit. Vertramming is binnen dit 
concept ook als doorgroei model niet (meer) aan de orde. Daarnaast is, gelet op het 
aantal reizigers, een frequentie van het kerntraject hier niet aan de orde. Gerekend 
is met de frequentie van lijn 75 met als autonome ontwikkeling dat in de 
ochtendspits het aantal ritten richting IJmuiden wordt uitgebreid.

Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies getrokken:
1. De vervoersgegevens tonen duidelijk aan dat er behoefte en potentie is voor 

verbetering van openbaar vervoer. De vervoerswaarde en de 
kostendekkingsgraad voor verlenging van de Zuidtangent naar IJmuiden zijn 
relatief goed;
Het kwaliteitsniveau van de zuidtangent staat in de meerijdende variant onder 
druk;
De investeringskosten zijn van dien aard, dat deze lange variant(en) buiten het 
financiële kader vallen die de minister heeft gesteld.

2.

3.

Op basis hiervan komt de stuurgroep tot het advies om ten noorden van het station 
andere wegen te zoeken om het openbaar vervoer een impuls te geven. De kwaliteit 
van het concept "Zuidtangent” is hier niet haalbaar binnen het financieel kader dat 
hiervoor staat.

Voor het trajectdeel ten noorden van station Haarlem is deze conclusie gebaseerd 
op de volledig meerijdende variant. Als bijlage treft u het aanvullend onderzoek 
naar de Velser en Haarlemmer varianten aan. In de Velservariant is gekeken in 
hoeverre een beter resultaat wordt bereikt door gedeeltelijk gebruik te maken van 
het oude spoor. In de Haarlemmervariant is gekeken of inkorten van de route tot het 
Delftplein tot een beter resultaat zou leiden. De conclusie is, dat de Velservariant 
sterk kostenverhogend is en daarom geen opening biedt om de lange variant alsnog 
in beeld te brengen. Hoewel nader onderzoek meer helderheid kan bieden is 
indicatief duidelijk, dat ook de Haarlemmer variant geen opening biedt omdat 
hiermee een extra overstap voor de reizigers naar Velsen ontstaat wat tot 
reizigersverlies leidt.
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In het hoofdstuk 7 wordt een beknopte verdere uitwerking gegeven van de korte 
variant. De uiteindelijk uitwerking van de voorkeursvariant vindt plaats in de 
zogenaamde Planstudiefase MIT 4.

6.8 Resultaten bestuurlijke besluitvorming

In september 2002 heeft de Stuurgroep Zuidtangent-West de resultaten van de 
planstudie aan de gemeenten Haarlem en Velsen en de provincie voor bestuurlijke 
besluitvorming aangeboden. De Stuurgroep heeft hierbij geadviseerd:
• te kiezen voor doortrekking van de Zuidtangent tot aan NS station Haarlem;
• te kiezen voor een tracé via de Schalkwijkerstraat en Gedempte Oude Gracht 

inclusief een tunnel onder het Spaarne;
• daarbij te streven naar een hoog ambitieniveau als basis voor een verdere 

vervolgstudie;
• af te zien van een verdere doortrekking van de Zuidtangent ten Noorden van het 

station, gelet op de geringe kansen op subsidiëring voor dat deel van het 
traject;

• samen met de provincie en de gemeenten Haarlem en Velsen te zoeken naar 
andere mogelijkheden om de kwaliteit van het openbaar vervoer van en naar 
Velsen te behouden en waar mogelijk te verbeteren, wellicht op basis van 
faciliteiten in het kader van Regionet.

In de gemeente Velsen heeft het College van B&W het advies van de Stuurgroep 
overgenomen en heeft deze, gezien de inhoud, niet verder in de inspraak aan de 
burger gebracht en aan de Raad voorgelegd. Er heeft een gezamenlijke 
raadscommissievergadering van beide gemeentes en met gedeputeerde Wegen, 
Verkeer en Vervoer drs. H. de Boer plaatsgevonden op 16 december 2002. Het 
resultaat van deze vergadering was dat alle partijen zich konden vinden in de 
argumentatie en keuze om de Zuidtangent door te trekken tot NS station Haarlem.

In gemeente Haarlem heeft het College van B6tW het advies van de Stuurgroep 
overgenomen en vrijgegeven voor inspraak. De inspraak is gehouden van eind 
september 2002 tot begin november 2002. Voorafgaand aan de inspraakperiode is 
met direct belanghebbenden overlegd.
Naar aanleiding van de inspraakresultaten heeft het College van B&W het advies van 
de Stuurgroep aangevuld. Het College stelt daarin voor de tracékeuze te handhaven, 
maar geeft daarbij aan dat de inpasbaarheid van het ambitieniveau in deze 
tracékeuze in de MIT4-fase nader wordt onderzocht, uitgaande van een reeks 
randvoorwaarden die voortkomen uit de inspraak. Vervolgens is dit voorstel 
voorgelegd aan de raadscommissie Stadsbeheer (SB). De behandeling in deze 
raadscommissie heeft het College van gemeente Haarlem aanleiding gegeven nadere 
voorwaarden als inzet toe te voegen, welke naast de reeds genoemde 
randvoorwaarden zijn opgenomen in het raadsvoorstel welke is behandeld op 12 
februari 2003.

Bij de bestuurlijke behandeling bij de provincie heeft ook Gedeputeerde Staten het 
advies van de Stuurgroep, naar aanleiding van de inspraakresultaten in Haarlem, 
aangevuld met randvoorwaarden.

Zuidtangent-West
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Samengevat komen de aanvullende randvoorwaarden, te verbinden aan de 
vervolgstudie tijdens de MIT 4-fase, van beide Colleges neer op:
• de doorstroming van de Zuidtangent wordt gewaarborgd;
• het rijgedrag van de Zuidtangent wordt afgestemd op de omgeving;
• er moet een oplossing komen voor laden en lossen op de Gedempte Oude 

Gracht;
• de bereikbaarheid van bewoners moet behouden blijven;
• er komt een Zuidtangent-platform waarin omwonenden en belanghebbenden 

mede zijn vertegenwoordigd;
• tijdens de vervolgstudie wordt ook een optimaliseringstudie rond de beoogde 

tunnel gedaan;
• de aanvullende voorwaarden verwoord in het raadsvoorstel van de gemeente 

Haarlem worden meegenomen in de vervolgstudie;
• mocht blijken dat de gevolgen voor de omgeving te groot worden, dan is de 

bestuurlijke bereidheid aanwezig om nader te onderzoeken hoe dan wel de 
doorstroming van de Zuidtangent te waarborgen in relatie tot een goede 
inpasbaarheid in de nabije omgeving.

In haar vergadering op 12 februari 2003 is de gemeenteraad van Haarlem hiermee 
akkoord gegaan. En op 18 februari 2003 heeft het College van Gedeputeerde Staten 
ermee ingestemd. Het raadsbesluit en GS-besluit zijn, evenals het resultaat van de 
inspraak en participatie, in los bijgevoegd bijlagerapport 'Zuidtangent-West, 
Bestuurlijke behandeling, inspraak en participatie, d.d. 20 februari 2003’ 
opgenomen.

De Stuurgroep Zuidtangent-west heeft in haar vergadering van 20 februari 2003 
ingestemd met de 'korte variant’ en de aanvullende voorwaarden waartoe de Raad 
van Haarlem en Gedeputeerde Staten hebben besloten.

Zuidtangent-West
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NADERE UITWERKING KORTE VARIANT

7.1 Inleiding
Het voorstel is de korte variant te kiezen. In dit hoofdstuk wordt de korte variant 
nader uitgewerkt voor een aantal aspecten. Dit kan worden beschouwd als aanzet 
voor het beslismoment 4 van het MIT; de voorbereiding voor de subsidie-aanvraag. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op een aantal risicio’s, de planning, het 
programma van eisen en de financiering.

7.2 Risico’s en bedreigingen
Bij de verder uitwerking van de korte variant kan een aantal risico’s en 
bedreigingen optreden. Hieronder wordt ingegaan op mogelijk risico’s.

grondverwerving; in een aantal situaties dient grond te worden aangekocht of 
onteigend die niet in eigendom van de gemeente is;
grondsanering; niet geheel duidelijk in welke mate, maar de verwachting is dat 
er verontreinigde grond zal worden aangetroffen, waar een vrijliggende busbaan 
wordt gerealiseerd (inclusief tunnel). Een grondonderzoek zal het uiteindelijk 
risico in kaart moeten brengen;
realisatie tunnel (zie risico-analyse ontwerp tunnel Witteveen+Bos); 
planvoorbereiding definitief ontwerp; zaak is deze uitwerkingsfase vooraf goed 
te plannen en een actief participatieproces in te bouwen; 
contractvorming; risico’s zijn spanningen op de arbeidsmarkt en de capaciteit 
en planningen van aannemers;
aanbesteding; hoogte aanbesteding is onduidelijk en onzeker. Mogelijk is er een 
financieel probleem;
bestemmingsplannen; de effectenstudie geeft aan dat op meerdere punten 
wijzigingen van bestaande bestemmingsplannen nodig zijn. Zaak is de benodigde 
procedures goed in te plannen;
vergunningen; de effectenstudie geeft inzicht in de benodigde vergunningen. 
Zaak is helder te krijgen onder welke voorwaarde deze worden verkregen en de 
risico’s (van bezwaar- en beroepsprocedures) in te schatten. Belangrijk is de 
benodigde procedures goed in te plannen;
integraliteit met ander ruimtelijke en verkeersprojecten: met name op het 
Verwulft respectievelijk Gedempte Oude Gracht bestaat een nauw verband met 
andere ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor wordt voorgesteld een integraal 
ruimtelijk en stedenbouwkundig plan op te stellen. Zaak is tijdig af te stemmen 
hoe deze plannen tot stand komen en welke discipline en organisatie hierin 
leidend is. Daarnaast is de gemeente Haarlem ver gevorderd met haar Haarlems 
Verkeers- en Vervoerplan. Koppeling en afstemming met deze plannen en de 
realisatie van de Zuidtangent is gewenst/vereist;
financiering; op dit moment is het nog volledig onduidelijk wanneer en op welke 
wijze de decentralisatie van de financiering van regionale infrastructurele 
projecten (GDU+) gestalte krijgt. Zeker is dat er (op termijn) wijzigingen in de 
financieringsstructuur optreden die ook gevolgen hebben voor de realisatie van 
de Zuidtangent. Dan gaat het met name om de eigen bijdragen van de 
betrokken partijen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige MIT-systematiek 
en de criteria die het rijk stelt aan subsidieaanvragen;
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• kosten exploitatie: dit zijn de exploitatiekosten op te brengen door provincie 
Noord-Holland en/of de gemeente Haarlem;

• kwaliteit van de HOV-verbinding. Door het 'meerijden’ van het overige verkeer 
op de Gedempte Oude Gracht (van 06.00-11.00 uur) wordt niet eenzelfde 
kwaliteitsniveau geboden als bij een geheel vrij liggend tracé. De doorstroming 
(betrouwbaarheid) van de Zuidtangent-West kan hierdoor worden beïnvloed. 
Aan het voorstel liggen echter goede argumenten ten grondslag. Het streven is 
echter wel naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau voor de Zuidtangent- 
West. Bij de nadere uitwerking behoeft dit specifieke aandacht.

7.3 Planning en benodigde acties

De planning van de verdere voorbereiding en de realisatie van de variant is in 
onderstaande tabel zeer globaal opgenomen. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het 
een ambitieuze planning is (uitgaande dat procedures vlot verlopen), die verder 
moet worden uitgewerkt in de Planstudiefase MIT 4. De genoemde risico’s in de 
voorgaande paragraaf kunnen de planning in negatieve zin beïnvloeden.

Onderdeel
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008

voorstel uitwerking MIT 4
Ontwerpfase

r'-....... : •.

besluitvorming
subsidieaanvraag

r

indienen subsidieverzoek L •
Beschikking
bestekken en procedures 
(o.a. vergunningen)
aanbesteding
Gunning
uitvoeringsvoorbereiding
Realisatie

,start exploitatie

7.4 Program/aa van eisen
Eerder is als uitgangspunt genoemd dat het programma van eisen van het 
Kerntraject Zuidtangent van toepassing is op de uitbreidingen in westelijke en 
oostelijke richting. Dit programma van eisen is gebaseerd op vrijliggende 
infrastructuur voor de Zuidtangent.

7.5 Financiering
De investeringskosten voor de korte variant zijn geraamd op € 150 miljoen. Van dit 
bedrag is naar verwachting € 120 miljoen subsidiabel, waardoor de eigen bijdrage

Zuidtangent- West
Planstudiedocument MIT 3, 20 februari 2003



van de partijen (volgens de huidige bekostigingssystematiek) uitkomt op € 30 
miljoen. In de verdere uitwerking van de Zuidtangent-West zullen tussen de partijen 
afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van deze eigen bijdrage. Ook 
zullen afspraken moeten worden gemaakt over de exploitatiekosten en kosten voor 
beheer en onderhoud.

Het Rijk is momenteel bezig met voorstellen voor decentralisatie van de financiering 
van regionale infrastructurele projecten (GDU+). Op dit moment is het nog niet 
duidelijk wanneer deze decentralisatie gestalte krijgt. De wijziging zal naar 
verwachting ook gevolgen hebben voor de realisatie van de Zuidtangent-West. Dan 
gaat het met name om de eigen bijdragen van de betrokken partijen. In deze 
Planstudie wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige MIT-systematiek en de criteria 
die het Rijk stelt aan subsidieaanvragen.
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Geachte college,

Hierbij ontvangt u mijn besluit inzake beslismoment 2 van het MIT voor het project 
'Zuidtangent, doortrekking Kerntraject (Oost-en/of Westtracé)'.

Overwegingen.
Op dit mornent wordt voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van het Kerntraject 
van de Zuidtangent Tevens worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om 
tejematieavoorzieningen te realiseren; het is de bedoeling dat deze voorzieningen niet 
alleen op het Kerntraject zelf worden gebruikt, maar ook op het voor een deel daar 
buiten gelegen exploitabetr^ect
Het door u in de aanvraag beschreven probleem kan s<unengevat worden in congestie 
op het hoofd- en onderliggend wegennet, lange reistijden van het OV in verhouding 
met de auto, gemiddeld lage kostendekking en slecht imago van het openbaar vervoer, 
alsmede de slechte bediening door busvervoer m.b.t de afstand 10 tot 30 km op de 
tangentiële relaties ten zuiden van Amsterdam.

Op basis van de thans voorliggende informatie over de vervoerwaarde van zowel het 
oost- als westtracé kan worden geconstateerd dat de doortrekking van het Kemtr^ect 
een positieve invloed heeft op de hoogte van de vervoerwaarde, resulterend in een 
flinke toename van het aantal OV-reizigers alsmede in een aanzienlijk hogere 
kostendekkingsgraad.
Hiemiee draagt de Zuidtangent bij aan het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem in 
de Noordvleugel van de Randstad.

Op basis van de uitgevoerde verkenningenstudie en met inachtneming van het 
bovenstaande ligt het dan ook in de rede om een nadere studie te laten uitvoeren naar 
de mogelijkheden om de Zuidtangent oost- en/of westwaarts door te trekken.

Postadres Postbus 3119, 2001 DC Haarlem 
Bezoekadres Toekanweg 7

Telefoon (023) 53013 01 
Telefax (023) 530 13 02

Berelkbu/ met busll|n 5-70-71-75-B5-175-176 venef slelion Heeriem (helte Europeweg/Schipholweg)
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Besluit.
Op grond van uw aanvraag erken ik het probleem definitief en neem ik een positief 
besluit voor het project ‘Zuidtangent, doortrekking Kerntraject ( Oost- en/of 
Westtracé)'. Dit besluit komt overeen met beslismoment 2 in het kader van de MIT- 
Spelregels. Het project zal worden opgenomen in het planstudieprogramma regionale en 
lokale infrastructuur (artikelonderdeel 01.03.01) van het MIT 2001 -2005.

Opdracht planstudie.
Voor de inhoud van de planstudie is van toepassing het informatieprofiel behorende bij 
beslismoment 3 uit het MIT Spelregelkader (bijlage 1). In het eerste deel van de 
planstudiefase dient de vraag te worden beantwoord wat er precies dient te gebeuren 
om het gesignaleerde verkeers- en vervoersprobleem aan te pakken. Behalve een 
gedetailleerde beschrijving van de problematiek dienen oplossingsrichtingen te worden 
uitgewerkt in alternatieven. Per alternatief dienen de verwachte effecten in beeld te 
worden gebracht en te worden beoordeeld ten opzichte van de situatie waarin geen 
maatregelen worden genomen (het nulalternatieÓ. Gegevens voor THOM-S, zoals 
weergegeven in bijlage 3, dienen daarvoor aangeleverd te worden .
Het eerste deel van de planstudie wordt afgesloten met een positief of negatief 
projectbesluit (beslismoment 3), waarbij het nulaltematief één van de alternatieven is.

Bij projecten op het gebied van regionale en lokale infrastructuur stellen de 
verantwoordelijke bestuurders, bij voorkeur na afstemming met de HID van de 
Regiönale Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat, de uit te werken oplossing of het 
tracé vast.:Op basis van deze bestuurlijke vaststelling wordt vervolgens het projectbesluit 
voorbereid. Dit besluit wordt met name bepaald door de resultaten van de studie tiaar 
de vervóervyéiarde en het inzicht in de fiiwnciële gevolgen van het project.
Ambtelijk zullen hierover, alsmede over de wijze van aanleveren van de studieresultaten, 
met u nadere afspraken worden gemaakt.

Ambitieniveau.
Bij het Regeerakkoord van 1998 zijn afspraken gemaakt over de te besteden financiële 
middelen aan infrastructuurprojecten in de periode tot en met 2010. Dit heeft geleid tot 
een prioriteringsoverzicht van projecten uit het programma regionale en lokale 
infrastructuur. Eén van de projecten in dit prioriteringsoverzicht is de doortrekking van 
de Zuidtangent. Het project is in betreffend overzicht opgenomen voor een 
(taakstellend) bedrag van 500 miljoen gulden. Aangezien de beschikbare financiële 
middelen derhalve beperkt zijn, en niet alle tracédelen een even hoge vervoerwaarde 
(lijken te) genereren, is het ministerie van Verkeer en Waterstaat van mening dat niet op 
voorhand hoeft te worden uitgegaan van het cimbitieniveau zoals dat van toepassing is 
op het thans in uitvoering zijnde Kerntraject. In het kader van de voorbereidingen voor 
het visiedocument bereikbaarheidsoffensief Noordvleugel ben ik bekend met uw visie 
dat er aanvullende middelen voor de 2' fase van de Zuidtangent nodig. zijn. Er kan op dit 
moment geen enkele zekerheid worden geboden op perspectief voor deze aanvullende 
middelen.
Derhalve zal in de planstudiefase expliciet aandacht moeten worden besteed aan de 
kosteneffectiviteit van de verschillende oplossingen en alternatieven. De ramingen zullen 
daarbij minimaal moeten voldoen aan het gestelde in bijlage 2 'kwaliteitseisen 
ramingen'.
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■ V

Specifieke uitwetking.
in aanvulling op de informatie zoals gevraagd in bijlage 1 verzoek ik u in ieder geval in 
de planstudiefase, als één van de daarvoor in aanmerking komende alternatieven, ook 
een referentiealtematief verder uit te werken. Voor een dergelijk referenbealtematief zijn 
m.i. de volgende uitgcuigspunten van belang:
• Een optimalisatie van de beoogde busroute, met minimale fysieke (infrastructurele) 

aanpassingen. Daarbij kan gedacht worden aan voorrangsregelingenA/RI- 
beïnvloeding bij kruisingen, telematicavoorzieningen, wijziging van de 
verkeerscirculatie ten behoeve van het overige verkeer e.d.;

• Een volledig vrije OV-baan en/of ongelijkvloerse kruisingen alleen dan in het 
ontwerp betrekken indien dit leidt tot een substantiële reistijdwinst van het OV (to.v. 
de auto of overig openbaar vervoer) en/of dit onontkoombaar is vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt;

• Een uitgebreid en gedetailleerd onderzoek naar de mogelijkheden van een tramtracé 
voor (delen van) de doortrekking van de Zuidtangent lijkt, gelet op hetgeen eerder is 
opgemerkt over de beperkte finandëie middelen, thans niet opportuun.

Omdat het mogelijk moet zijn om per tracédeel een afweging te maken op basis van 
vervoerwaarde en investeringskosten dient voor de verschillende tracédelen een 
referentiealtematief te worden uitgewerkt Daarnaast kunnen per tracédeel wellicht 
meerdere varianten worden onderscheiden. Deze varianten kunnen zich bijvoorbeeld 
van elkaar onderscheiden in kosten of geometrische factoren.
Tevens moet bedacht worden dat ook een eventuele keuze met betrekking tot de lengte 
van de verschillende tracés gemaakt moet kunnen worden. Daarom is het ook vanuit 
dat oogpunt van belang hettracé in (aaneen te schakelen) delen te kunnen beoordelen. 
Ik verzoek u samenhang tussen Oost- en Westtracé te betrachten in de voorbereiding en 
aanvraag van het projectbesluit, beslismoment 3. Er dient een duidelijk gezamenlijk 
bestuurlijk standpunt te zijn ten aanzien van de tracékeuze, waarbij mijns inziens een 
belangrijke rol voor de Stuurgroep Zuidtcuigent is weggelegd.
Daarvoor zullen onder meerde uitkomsten van de studies gelijkvormig moeten zijn en 
gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, zodat onderling vergelijk mogelijk is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met de Regionale Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat, 
de heer , telefoon 

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
naunens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECn'EUR,
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bijlagen:
1. Informatieprofiel beslismoment 3: projectbesluit
2. Kwaliteitseisen kostenindicatie / raming
3. Invoertabel THOM-S (Selectie) tb.v. beslismoment 3

Afschrift (+bl^en) ter kennisneming aan:
Dagelijks bestuur van het ROA 
en
Voorzitter van de stuurgroep Zuidtangent Oost

Postbus 626
1000 AP AMSTERDAM

Stuurgroep Zuidtangent en voorzitter van de stuurgroèp Zuidtangent West 
 

Postbus 123
20Ö0 MD Haariem V . _

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veben . ,::ï : . :: 'v
Postbus 465 
1970ALUmuidèn '

Voorzitter van de Prqectgroep Beleid Zuidtangent 
 

Postbus3007
2001 DA Haariem

■y/. ■ v,„!

VooorzHter van de Projectgroep Zuidtangent West 
 

Postbus 123 
2000 MD Haarlem

Voorzitter van de Projectgroep Zuidtangent Oost 
 

Postbus 626 
1(XX)AP Amsterdam

Provincie Noord-Holland 
Afdeling Verkeer en Vervoer 
Projectgroep Zuidtangent West 

 
Postbus 3007 
2001 DA Haariem
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Bijlage 1 INFORMATIEPROFIEL BESLISMOMENT 3: PROJECTBESLUIT

Benodigde infonnatie:

probleemanalyse

1 Actuaiisatie/detai^ng probleembeschrijving:
- aanleiding
- probleembeschrijving en achterliggende oorzaken

kwantificeren van o.a. mimtelijke ontwikkelingen (toename inwoners, opp. bedrijventerreinen enz.)
- njimtdijk schaalniveau
- koppeling probleem-oorzaak-schaalniveau
- verkeersstromen in termen van bereikbaarheid (congestie), verkeersveiligheid en (verkeers)leefbaarheid 

kwantificeren probleem; o.a. auto- en OV-relstijden en verhouding daarin
- ontwikkeling en tendensen

hoe ontwikkelt zich het pmbleem in de tijd. op basis van te kiezen prognose/aar, gekwantificeerd In 
congestie, auto- en OV-relstijden

2 Actualisatie/detaMering partijen ind. onderscheid naar lokaal, regionaal en doorgaand verkeen
- probleemhebbers; veroorzakers; (medejopiossers; gebruikers; belanghebbenden

3 Relatie met beleid en gehanteerde beleidsmatig referentiekader (landelijk,regionaal en lokaal)

4 Politiek en bestuurlijk draagvlak en standpunten probleem

alternatieven
5 Effecten 
-congestie
- ruimtelijk beslag
- m#eu (woon- en leefmlieu en landschap)
- verkeersveiligheid
- economie
zoveel mogelijk kwantificeren in aiteriumcores en laatste drie tevens kwalitatief beschrijven

6 Tijdsplanning

7 Kostenraming
kwaliteitseisen raming in bijlage 2

8 Vervoerwaardestudie en exploitatie 
modal-spllt, substitutie, kostendekking enz 
effecten op het totale OV-netwerk.

9 Programma van eisen (functioneel, zo mogelijk technisch)

10 Politieke en bestuurlijke standpunten oplossing 
samenhang met totale Zuidtangent

THOM (Toetsing van Hoogwaardig OV door Mulfcriteria-analyse)

/(anieveren van in- (en uitvoer)gegevens tb.v. THOM-S, ind. achtediggende berekeningen o.b.v. 
verkeersmodel. Gegevens uit bovenstaande punten 5,7 en 8).
Invoermatrix in bijlage 3
Risico-analyse

Globale inschatting van grootste tien risico's, uitgedrukt in kans van optreden en daarna gekoppelde 
consequenties In geld of öjd op het gebied van kostenraming (techniek), planning en processen 
(politiek/bestuurlijk, planologisch). Voor zover mogelijk deze risico's doorvertalen naar de post 
onvoorzien In de raming.
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Bijlage 2 Kwaliteitseisen kostenindicatie / ramingen

Algemeen
uiteindelijke

Scope

grenzen die in een

studiegebied.

De kostenindicatie/kostenramingen dienen reële schattingen van de 
kosten te zijn, en inzicht te geven in de risico's en trefzekerheid.

De projectscope dient per beslismoment te zijn vastgelegd.
Bij elke volgende fase dient de scope te passen binnen de 
voorgaande fase zijn vastgesteld.
De scope kent de volgende detailniveaus;

Beslismoment 2 (verkenningenbesluiO: vaststelling grenzen

Beslismoment 3 (projectbeslüit): vaststelling
projectgrenzen (of tracé) op hoofdlijnen middels functioneel 
programma van eisen.
Beslismoment 4 (afronding planstudie): gedetailleerde
oplossing met functioneel technisch programma van eisen.

gebruikt, dient 

kwaliteit ramingen" 

projectscope ten

Volledigheid

hoofdelementen.

onderbouwd en 
element.

De schaal van de tekeningen, die voor het ontwerp worden

overeenkomstig het overzicht van de "Spelregels van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport t.a.v.

(zie blad 6) te zijn.
Aan iedere indicatie/kostenraming dient een duidelijke 
grondslag te liggen, verankerd in het project-dossier.

De scope en de bijbehorende kostenindicatie worden 
samengesteld uit een aantal weloverwogen gekozen elementen, 
waaraan (opgeteld) alle kosten kunnen worden toegerekend bij 
MIT beslismoment 3.
Bij beslismoment 2 volstaat een grove indicatie op basis van

Bij beslismoment 4 dient de kostenraming verder te zijn 
samengesteld uit afzonderlijke (besteks)posten, samengevat per

Actualiteit
januari van het 

indexcijfer nog niet

De indicatie/kostenrêuning dient het prijspeil te hebben per 1

jaar, waarin het beslismoment wordt ingediend. Indien het 
bekend is, het prijspeil per 1 jan. van het voorgaande jaar.

Onderbouwing
van de

De onderbouwing van de elementen uit de kostenindicatie en 
(besteks)posten uit de kostenraming met de normen /
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hoeveelheden en eenheidsprijzen dient herkenbaar en passend bij het specifieke 
ontwerp en de plaatselijke omstandigheden te zijn.

Risico's / De meest risico-volle posten (per hoofdkostensoort) en het
aandeel daarvan in onvoorzien de trefzekerheid van de ‘raming” als totaal, dienen 
schriftelijk te worden toegelicht

Raminpstructuur

Als basis voor een heldere communicatie over de 
“projectramingen" is het noodzaak dat de inzichtelijkheid en eenduidigheid van een 

“projectraming"gewaarborgd is.
Eén van de middelen voor deze waarborg is de keuze voor één 

consistente ramingsstructuur.
Gewenst uitgangspunt daarbij is de toepassing van de PRI- 

methodiek , ; ’
(Project Ramingen Infrastructuur) welke toegepast wordt bij

Rijkswaterstaat

r

Hoofdkostensoorten

elementen

elementen 
worden in de totale

Ongeacht het aantal niveaus waarin de projectramingen worden 
opgedeeld, dient op ieder niveau de indeling in 
hoofdkostensoorten, welke in de PRI-methodiek gehanteerd 
wordt, duidelijk herkenbaar aanwezig te zijn.
Uiteraard kan het project in meerdere deelprojecten en/of

opgedeeld worden. De verschillende deelprojecten en/of 
(altematieven/varianten) dienen overzichtelijk ingepast te 
projectraming.



Bijlage 3 Invoertabel THOM-S (Selectle)t.b.v. beslismoment 3

Invoervariabele Eenheid
Nul-alternatief Nulplus-alternatief Tracé A Tracé B Etc.

Aantal OV-reizigers* verplaatsingen op een werkdag
Gemiddelde reistijd OV per verplaatsing minuten
Gemiddelde reiskosten OV per reizigerskilometer guldens 1997 (
Gemiddelde reisafstand OV per verplaatsing kilometers
Gemiddelde reistijd auto per verplaatsing minuten
Gemiddelde reiskosten auto per reizigerskilometer guldens 1997
Gemiddelde reisafstand auto per verplaatsing kilometers
Gemiddelde reistijd fiets per verplaatsing minuten
Gemiddelde reistijd lopend per verplaatsing minuten
Exploitatiekosten per jaar* * guldens 1997
Investeringskosten voor een 30-jaars horizion guldens 1997 Hlll^ W7/
Reistijd waardering in het OV*** guldens per uur HiNi
Aantal ex-automobilisten verplaatsingen per werkdag ^'1
Aantal ex-fietsers verplaatsingen per werkdag
Aantal ex-voetgangers verplaatsingen per werkdag
Aantal ex-thuisblijvers verplaatsingen per werkdag
Reistijdwinst voor de blijvende automobilist minuten
Aantal automobilisten verplaatsingen per werkdag i

Reistijdwciardering met de auto*** guldens per uur
•: totaal aantal OV-reizigers op corridor/in studiegebied 
**: totcüe exploitatiekosten op corridor/in studiegebied 
***: standaardwaarden in Thom-S



Bijlage 2: Informatieprofiel bij Beslismoment 3 MIT

Onderdeel

Probleemanalyse en detaillering probleembeschrijvins 
aanleiding
probleembeschrijving 
ruimtelijk schaalniveau 
koppeling probleem - oorzaak - schaalniveau 
probleemomvang 
ontv^ikkeling en tendensen

opgenomen in

paragraaf 1.1 
hoofdstuk 2 
paragraaf 2.4 
hoofdstuk 2 
hoofdstuk 2 
hoofdstuk 2

actualisering/detaillerins partijen
• probleemhebbers
• politiek en bestuurlijk draagvlak en standpunten

hoofdstuk 3
hoofdstuk 3 en paragraaf 
6.5

Alternatieven 
effecten 

congestie 
milieu
ruimtelijk beslag 
tijdsplanning 
kostenraming 
vervoerwaardestudie 
programma van eisen 
politieke en bestuurlijke standpunten

paragraaf 2.3 
paragraaf 6.3 
paragraaf 6.3 
paragraaf 7.3 
paragraaf 4.3.4 en 6.4 
paragraaf 4.3.1 en 6.2 
paragraaf 7.4 
paragraaf 6.5



Bijlage 3 Projectorganisatie Planstudie Zuidtangent-West 

stuurgroep Zuidtangent-West
De Stuurgroep Zuidtangent-West is bestuurlijk verantwoordelijk voor de studie. Zij 
geeft sturing aan de activiteiten gedurende het proces en stelt de verschillende 
tussenproducten vast. De uiteindelijke planstudie is ter vaststelling aan de 
Stuurgroep aangeboden. Na vaststelling heeft de Stuurgroep de planstudie 
aangeboden aan de colleges van B&W van de gemeenten Haarlem en Velsen.

In de Stuurgroep participeren de wethouders Verkeer van Haarlem en Velsen en de 
verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Projectteam Zuidtangent-West
Het Projectteam is belast met de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden ten 
behoeve van de Zuidtangent-West. Dit betreffen zaken als uitbesteden en 
begeleiden van onderzoeken, communicatieactiviteiten, financiële en 
planningszaken, procesactiviteiten, etc. Verder adviseert het Projectteam de 
Stuurgroep over de opgeleverde producten en de te ondernemen stappen en te 
maken keuzen. In het Projectteam zijn de ambtelijke vertegenwoordigers van de 
betrokken partijen vertegenwoordigd. In het projectteam participeert tevens (als 
toehoorder) een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat Noord Holland. De provincie 
is gedelegeerd opdrachtgever van het project Zuidtangent-West en stuurt vanuit 
deze rol het Projectteam. Het Projectteam wordt ondersteund door een extern 
procesmanager.

Werkgroepen inhoudelijke deelstudies
Ten behoeve van de verschillende deelstudies zijn werkgroepen in het leven 
geroepen om specifieke en inhoudelijke begeleiding te geven aan de deelstudies. 
Ook beoordelen de werkgroepen de door derden geleverde producten, waarna aan 
het projectteam wordt gerapporteerd.

Werkgroep Communicatie Zuidtangent-West
De Werkgroep Communicatie heeft tot doel de vooraf gestelde 
communicatiedoelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen hebben betrekking op 
de kennis, de houding en het gedrag van de verschillende doelgroepen over de 
tracékeuze. Voor de gemeenten en de overige doelgroepen is een strategie 
uitgewerkt tot een concreet actieplan, om met een gezamenlijke inzet van middelen 
de informatievoorziening per gemeente te optimaliseren en de besluitvorming te 
stroomlijnen. In de Werkgroep Communicatie hebben ambtelijke vertegenwoordigers 
van de betrokken partijen zitting. De Werkgroep wordt ondersteund door een extern 
adviseur. Het communicatieplan voor de Zuidtangent-West richt zich hoofdzakelijk 
op de laatste participatieronde in juni 2002 en op het formele inspraaktraject. De 
inhoudelijke regie van de communicatie-uitingen ligt bij het Projectteam.



Bijlage 4: Invoertabel THOM-PIOV model voor beslismoment 3 MIT Zuidtangent-West
NB: tabel wordt in overleg met Rijkswaterstaat nader gepreciseerd

invoervariabele eenheid autonome
situatie

referentievariant 
vrij liggend

0+ variant korte
variant

lange
variant

aantal ov-reizigers * verplaatsingen op een dag
gemiddelde reistijd ov per verplaatsing minuten

gemiddelde reiskosten ov per reizigerskilometer euro’s 2002 (defaultwaarde) €0,09 €0,09 €0,09 €0,09 €0,09
gemiddelde reisafstand ov per verplaatsing kilometers

gemiddelde reistijd auto per verplaatsing minuten

gemiddelde reiskosten auto per reizigerskilometer euro’s 2002 (defaultwaarde) €0,26 €0,26 €0,26 €0,26 €0,26
gemiddelde reisafstand auto per verplaatsing kilometers

gemiddelde reistijd fiets per verplaatsing minuten

gemiddelde reistijd lopend per verplaatsing minuten

exploitatiekosten per jaar ** euro’s 2002
investeringskosten voor een 30-jaars horizon euro’s 2002
reistijdwaardering in het ov *** euro’s per uur (defaultwaarde) € 5,10 €5,10 € 5,10 €5,10 € 5,10
aantal ex-automobilisten verplaatsingen per werkdag
aantal ex-fietsers verplaatsingen per werkdag
aantal ex-voetgangers verplaatsingen per werkdag
aantal ex-thuisblijvers verplaatsingen per werkdag
reistijdwinst voor de blijvende automobilist minuten

aantal automobilisten verplaatsingen per werkdag
reistijdwaardering met de auto *** euro’s per uur (defaultwaarde) €7,72 ‘ €7,72 €7,72 €7,72 €7,72
* totaal aantal ov-reizigers op corridor/in studiegebied 

totale exploitatiekosten op corridor/in studiegebied 
* standaardwaarden in THOM-s



/
Bijlage 5 Lijst van losse bijlagen Planstudiedocument MIT 3 
Zuidtangent-West

Rapport Effectenstudie Zuidtangent-West, Oranjewoud, d.d. 29 mei 2002, documentnummer 
106434-R-369;

Zuidtangent-West, Kostenraming VO, definitief rapport. Royal Haskoning, d.d. 21 mei 2002 (incl. 
financiële bijlagen - vertrouwelijk ex art. 55 Gemeentewet en art. 55 Provinciewet);

Zuidtangent-West, Beschrijving nulplusvariant, definitief Rapport, Royal Haskoning, d.d. 4 juni 
2002;

Voorlopig Ontwerp Zuidtangent-West, Ontwerptoelichting Haarlem: Schalkwijk - Delftplein, 
Royal Haskoning, d.d. 26 november 2001, inclusief bijbehorende ontwerptekeningen;

Voorlopig Ontwerp Zuidtangent-West, Ontwerptoelichting Haarlem Delftplein - Velsen 
Kennemerstrand, Royal Haskoning, d.d. 7 december 2001, inclusief bijbehorende 
ontwerptekeningen;

Vervoerwaardeberekening tracévarianten, provincie Noord-Holland, d.d. 24 mei 2002;

Eindrapport Vervoerwaardestudie Zuidtangent-West, DHV d.d. 13 augustus 2002.

Aanvullend onderzoek Velser en Haarlemmer variant Zuidtangent-West, XTNT, d.d. 6 september 
2002;

Bestuursdocument Tracékeuze en ambitieniveau Zuidtangent-West, d.d. 6 september 2002;

Notitie eerste aanzet nadere onderbouwing noodzaak tunnel ter hoogte van de Langebrug, 
XTNT, d.d. 7 februari 2003;

Zuidtangent-West, Bestuurlijke behandeling, inspraak en participatie, d.d. 20 februari 2003.
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DHV Ruimte en Mobiliteit BV

SAMENVATTING

Deze samenvatting kan zelfstandig gelezen worden en omvat alle aspecten die relevant zijn voor 
de besluitvorming. Voor de onderbouwing wordt verwezen naar de hoofdstukken en bijlagen.

Bevindingen
op grond van de resultaten komt DHV tot de volgende bevindingen:

1. Verkeer: de binnenstad heeft een verkeersprobleem. Een spaghetti van verkeers
bewegingen zorgt voor vertragingen van zowel de Zuidtangent als het overige verkeer, 
ook als er geen sprake is van een brugopening. De doorstroming van de Zuidtangent is 
mede afhankelijk van de doorstroming van het overige verkeer (tenzij de route van de 
Zuidtangent geheel autovrij gemaakt zou worden). Zonder maatregelen gaat de 
bereikbaarheid van de binnenstad in de komende jaren achteruit. Dit verkeersprobleem 
kan doeltreffend worden opgelost door de verkeerscirculatie te stroomlijnen, te 
beginnen met de invoering van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht. Om 
tot een consistente verkeerscirculatie te komen zijn maatregelen in een groter gebied 
nodig; de fasering is een punt van aandacht.

2. Alternatief ‘tunnel’: voor de Zuidtangent biedt een tunnel de beste oplossing met de 
hoogste graad van betrouwbaarheid. Maar op de onderzochte locatie is de beschikbare 
ruimte beperkt, waardoor de aanleg van een tunnel een grote ingreep met zich 
meebrengt. De locatie dwingt tevens tot een lange en daardoor dure tunnel. De impact 
op de ruimtelijke kwaliteit en de aanlegkosten steekt ongunstig af tegen de winst in 
reistijd en betrouwbaarheid.

3. Alternatief ‘brug’: ook als de Zuidtangent over de bestaande Langebrug blijft rijden, 
kan de doorstroming worden verbeterd. De onder 1 genoemde verkeersmaatregelen 
spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de daluren blijven vertragingen door 
brugopeningen bestaan, maar grote uitschieters kunnen worden vermeden, onder andere 
door te zorgen dat de bus zowel stadinwaarts als staduitwaarts bij een brugopening de 
file altijd kan passeren. Tijdens spitsuren gaat de brug niet open. Vertramming blijft 
mogelijk, ook al moet dan de Langebrug worden vervangen en moet wellicht ook de 
Eendjesbrug worden aangepast. Dit alternatief is kosteneffectiever dan het 
tunnelaltematief
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DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Achtergrond
Voor de Zuidtangent wordt gezocht naar de beste oplossing voor de passage van het Spaame. 
Daarbij wordt uitgegaan van een hoog ambitieniveau met betrekking tot snelheid en 
betrouwbaarheid, in overeenstemming met het hoogwaardige concept voor de hele lijn.

Raadsbesluit
Op 12 februari 2003 heeft de Gemeenteraad een besluit genomen met betrekking tot de route 
door de bumenstad en de passage van het Spaame (raadstuk 30/2003). Daarin is de voorkeur 
uitgesproken voor de route via de Schalkwijkerstraat en de Gedempte Oude Gracht.

Een bottleneck is de passage van het Spaame. De Zuidtangent maakt nu gebruik van de 
Langebrug, een beweegbare bmg die buiten de spitsuren geopend wordt voor beroepsvaart en 
recreatievaart. In genoemd besluit is gevraagd om nader onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden en naar nut en noodzaak van een tunnel, birmen de gestelde randvoorwaarden 
voor de directe omgeving. Deze hebben onder meer betrekking op de inpassing van de 
tunnelingangen, de doorvaart van de Kampersingel, het behoud van mimte voor woonarken, het 
functioneren van de binnenstad tijdens de bouw (de stad mag niet 'op slof gaan) en het waar 
mogelijk behouden van de groenstructuur langs de Schalkwijkerstraat.

Tevens is in het besluit gevraagd een bmgaltematief te onderzoeken, om tot een heldere 
afweging van nut en noodzaak te komen.

Van belang voor de doorstroming van de Zuidtangent is ook de verkeersafwikkeling over de 
Gedempte Oude Gracht. In bovengenoemd besluit is gevraagd naar de mogelijkheden van 
eenrichtingverkeer en van laden en lossen gedurende de hele dag.

Plan van Aanpak Zuidtangent-West
Het Plan van Aanpak Zuidtangent-West' geeft aan hoe vorm wordt gegeven aan het realiseren 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer op het traject door de birmenstad van Haarlem. De 
doelstelling is een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van de HOV buslijn Zuidtangent 
mogelijk te maken op het tracé over Schalkwijkerstraat, Turfmarkt, Gedempte Oude Gracht, 
Nassauplein, Parklaan, Stationsplein. Die kwalitatieve hoogwaardigheid uit zich in een optimale 
doorstroming en betrouwbaarheid.

Besluitvorming
Het gemeentebestuur zal voor het eind van dit jaar een ‘strategisch’ besluit nemen waarin de 
oplossingsrichting wordt vastgelegd: ‘tunnel’ of ‘bmg’ (wat beide alternatieven precies 
inhouden komt aan de orde). Na dit besluit vindt verdere uitwerking plaats en wordt een

' Plan van Aanpak Zuidtangent-West (2" fase planstudie, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem, 
mei 2004)
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DHV Ruimte en Mobiliteit BV

gedetailleerd ontwerp gemaakt. Pas na de uitwerkingsfase is een zogenaamd ‘aanlegbesluit’ aan 
de orde.

Opdracht
DHV is gevraagd twee alternatieven te onderzoeken

■ tunnel
■ brug

Voor beide alternatieven zijn onderzocht:
■ nut en noodzaak
■ mogelijkheden voor optimalisering
■ maatschappelijke kosten en baten

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van beschikbare gegevens en studies. Verder is tweemaal 
overleg gevoerd met een Klankbordgroep van vertegenwoordigers van bewoners, 
woonarkbewoners, reizigers en bedrijfsleven, vertegenwoordigers van de provincie en enkele 
leden van de gemeenteraad. De verslagen van deze overleggen zijn opgenomen in de bijlagen.

De vraag waar het om draait is: welke behoeften heeft de Zuidtangent, welke behoeften heeft de 
stad en hoe kan aan beide zoveel mogelijk recht worden gedaan. Dit is in essentie geen 
technisch maar een strategisch vraagstuk. Er zijn meerdere, deels tegenstrijdige belangen die 
samenhangen met de beperkte beschikbare ruimte. Het is zaak om tot een oplossing te komen 
die kan rekenen op politiek en maatschappelijk draagvlak en betaalbaar is.

Probleem
Op dit moment maken per dag circa 12.000 openbaarvervoer reizigers, circa 15.000 
autoreizigers en naar schatting circa 6.000 fietsers gebruik van de Langebrug, naast een 
onbekend aantal voetgangers.

Wat is precies het probleem? Eerder is verondersteld dat de brugopeningen hét probleem 
vormen, maar bij nader inzien zijn er drie bronnen van vertraging:
■ de brugopeningen
■ de vele, elkaar kruisende verkeersstromen rond de Langebrug
■ het laden en lossen op de Gedempte Oude Gracht

Brugopeningen
In de winter gaat de brug ca. 11 keer per dag open, voornamelijk voor beroepsvaart. In de zomer 
speelt de recreatievaart een belangrijke rol en gaat de brug gemiddeld 20 keer per dag open.

De brug gaat alleen open tijdens de daluren, tijdens de spitsuren gaat de brug niet open.

Drie zaken zijn relevant: de duur van een brugopening, de vertraging van de Zuidtangent en het 
effect op de reizigers.
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DHV Ruimte en Mobiliteit BV

De duur van de brugopening hangt af van het aantal schepen maar ook van de wijze waarop met 
de scheepvaart wordt omgegaan. Het komt regelmatig voor dat binnenvaartschepen voor een 
brug moeten wachten; het optrekken vanuit stilstand kost veel tijd en zorgt voor een relatief 
lange openingsduur. Om de hinder voor het wegverkeer te minimaliseren is het zaak om de 
beroepsvaart zoveel mogelijk zonder te stoppen door de stad te loodsen. Ook de wijze van 
bediening en de ingebouwde tijdsmarges tussen rood licht - bomen omlaag - brug open bepalen 
mede de openingsduur. Een brugopening duurt gemiddeld 4,5 minuten, met een minimum van 2 
minuten en uitschieters tot circa 8 minuten.

Een brugopening leidt tot vertraging van de Zuidtangent. De omvang van de vertraging hangt 
van meerdere factoren af:
■ Bij de brugbediening wordt rekening gehouden met de Zuidtangent en in de dienstregeling 

wordt gezorgd dat de bussen in heen- en terugrichting vrijwel tegelijkertijd de brug 
passeren.

■ Dit werkt alleen goed als de Zuidtangent bij een brugopening de file kan passeren. 
Stadinwaarts heeft de bus op de Schalkwijkerstraat een eigen opstelstrook. Mits de file niet 
te lang is kan de bus de file passeren. Staduitwaarts heeft de Zuidtangent op de Turfmarkt 
een zeer korte opstelstrook en is de kans groot dat de bus in de file terechtkomt. Mede 
hierdoor kan de vertraging oplopen, met uitschieters tot 8 mmuten.

■ De vertraging van de Zuidtangent bij een brugopening bedraagt gemiddeld 2,7 mmuten .
Dit is ongeveer de helft van de gemiddelde brugopeningstijd en dit resultaat zou ook worden 
bereikt als de bussen, zonder in de file te staan, at random de brug bereiken. Dit betekent dat 
de afstemming van dienstregeling en brugopeningen niet goed functioneert of dat deze 
afstemming in de praktijk gefrustreerd wordt door de verkeersproblematiek. Het lijkt 
daarom mogelijk om de vertraging van de Zuidtangent te verminderen als de 
verkeersproblematiek rond de brug wordt opgelost.

■ Wat verder meespeelt is dat de periode waarin de brug dicht blijft, niet optimaal is 
afgestemd op de spitsen van de Zuidtangent. De middagspits van de Zuidtangent duurt 
langer dan de middagperiode waarin de brug niet open gaat.

Het effect op de reiziger hangt in sterke mate af van de voorspelbaarheid. Reizigers weten 
tevoren niet of ze te maken krijgen met een brugopening en ook de duur van de vertraging is 
onvoorspelbaar, het kan variëren van 1 tot 8 minuten. Dergelijke vertragingen doen afbreuk aan 
de betrouwbaarheid van de Zuidtangent, in strijd met het hoogwaardige concept dat voor deze 
lijn is ontwikkeld. Dit geldt overigens alleen tijdens de daluren.

Toename scheepvaart en frequentie Zuidtangent
Verwacht wordt dat het recreatieve scheepvaartverkeer in de toekomst geleidelijk verder zal 
toenemen wat gepaard gaat met meer of langere brugopeningen, met name tijdens de 
zomermaanden. Ook de frequentie van de Zuidtangent zal toenemen. Voor de toekomst wordt 
rekening gehouden met een frequentie van 12 keer per uur tijdens de spitsuren en 6 tot 10 keer 
per uur tijdens de daluren. In relatie tot de brugopeningen is alleen de frequentie tijdens daluren 
relevant.

^ Bron; rijtijdmetingen Zuidtangent
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Kruisende verkeersstromen
Rond de Langebrug is sprake van een spaghetti van verkeersbewegingen die deels met elkaar 
conflicteren, zoals blijkt uit onderstaande figuur.

Dit is op zichzelf een bron van vertraging, congestie en files, nog los van de brugopeningen. 
Door gebrek aan ruimte ontbreekt het aan aparte opstelstroken en kan linksafslaand verkeer de 
kruising blokkeren. Daarnaast zorgen de vele verkeersbewegingen ervoor dat men lang voor een 
rood licht moet wachten.

Of men voor de Zuidtangent nu een tunnel aanlegt dan wel kiest voor het brugaltematief, de 
verkeerskluwen rond de Langebrug blijft een serieus probleem dat om een oplossing vraagt. 
Daarom zal in beide alternatieven een pakket verkeersmaatregelen worden opgenomen.

Dit probleem maakt ook duidelijk dat de Zuidtangent in de binnenstad van Haarlem altijd 
afhankelijk zal blijven van het overige verkeer, tenzij de route van de Zuidtangent geheel 
autovrij gemaakt zou worden. Met andere woorden: een goede doorstroming van de Zuidtangent 
hangt sterk samen een goede doorstroming van het overige verkeer.

Verkeersstromen huidig 
Voornaamste conflictpunten

Legenda:
auto (+bus) 

■ ■ busstrook 
^ Conflict
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Laden en lossen
Ook het laden en lossen op de Gedempte Oude Gracht is een bron van onvoorspelbare 
vertraging en files, zowel voor het wegverkeer als voor de Zuidtangent. Het is zaak om laad- en 
losvoorzieningen op te nemen in het pakket verkeersmaatregelen.

Doorstroming
Onderstaande tabel maakt duidelijk wat het aandeel is van elk van de drie vertragingsbronnen in 
het tijdverlies van OV-reizigers en van autorijders. Dit is berekend door alle tijdverliezen over 
een hele dag te middelen. Voor de onderliggende gegevens wordt verwezen naar de 
probleemanalyse in hoofdstuk 2.

Oorzaak Aandeel in het totale tijdverlies 
(gemiddeld over een hele dag)

OV-reizigers Autorijders

Brugopeningen (daluren) 35% 26%

Kruisende verkeersstromen rond de
Langebrug 55% 67%

Laden en lossen op de Gedempte Oude
Gracht 10% 7%

Totaal 100% 100%

Meer dan de helft van alle tijdverliezen wordt veroorzaakt door de verkeerskluwen. De 
brugopeningen, alleen tijdens daluren, dragen voor een kwart tot een derde bij aan de 
vertragingen die zich over een hele dag voordoen.

Betrouwbaarheid
Kijken we naar de betrouwbaarheid van de Zuidtangent, dan zijn de brugopeningen de 
belangrijkste verstoringsbron zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Deze geeft de spreiding weer 
in de vertraging van de Zuidtangent op het traject van de Gedempte Oude Gracht naar de 
Schalkwijkerstraat. Hieruit blijkt dat de brugopeningen zorgen voor een grote spreiding in de 
rijtijd.
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Vertragingen van ritten Zuidtangent richting Schalkwijk 
(hele dag)

0-1 min 1-2 min 2-3 min 3-4 min
Vertraging

4-5 min 5-6 min >6 min

De Zuidtangent rijdt 55% van zijn ritten tijdens de spitsuren en heeft dan geen last van 
brugopeningen. Uit tijdmetingen blijkt dat buiten de spitsen 17% van de busritten wordt 
vertraagd als gevolg van een brugopening. Van deze ritten met vertraging door een brugopening 
heeft 35% een vertraging van meer dan 3 minuten; het gaat hierbij om 2,5% van het totaal 
aantallen ritten van de Zuidtangent.

Slechts een deel van de busritten heeft te maken met een brugopening, maar als de brug open 
gaat levert dit een wisselende vertraging op met uitschieters tot 8 minuten. Dit doet afbreuk aan 
de betrouwbaarheid van de Zuidtangent.

De verkeerscapaciteit van de Langebrug
De capaciteit van de brug zelf (2x1 rijstrook) vormt op zichzelf geen knelpunt. Ook als we 
afgaan op de verkeersprognoses voor 2020 kan de brug dit verwerken. De capaciteit van de brug 
zelf is dus geen probleem en verbreding van de brug kan dan ook geen oplossing bieden. De 
verkeerscapaciteit wordt in feite bepaald door de verwerkingscapaciteit van de kruisingen voor 
en na de brug.

Mogelijke vertramming
Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid de Zuidtangent in de toekomst te vertrammen. 
De huidige Langebrug is niet berekend op de belasting die tramverkeer met zich meebrengt en 
zal bij vertramming moeten worden vervangen. Wellicht moet ook de Eendjesbrug worden 
aangepast.
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Mogelijkheden voor de Spaarnepassage
De Zuidtangent kan via een brug over het Spaarne of via een tunnel eronderdoor. We bespreken
hieronder kort het palet aan opties.

Over het Spaarne:
■ Een bredere brug of een extra brug lost niets op. Het gaat immers niet om de capaciteit 

van de brug zelf maar om de brugopeningen.
■ Een nieuwe, hogere brug zou in principe kunnen leiden tot minder brugopeningen. Maar 

om te zorgen dat de beroepsvaart onder de brug door kan, zou de doorvaarthoogte 6 
meter moeten bedragen. Dit zou leiden tot een hoge brug met lange afritten die op deze 
locatie niet inpasbaar zijn. Dit is geen haalbare optie.

■ De optie die overblijft is het gebruik van de bestaande brug. Daarbij is het de uitdaging 
om het effect van de brugopeningen op de Zuidtangent tot het minimum te beperken.

Onder het Spaarne:
■ Eerder is onderzoek gedaan naar een tunnel met een ingang op de Turfmarkt. Deze 

optie stuitte in de gemeenteraad op bezwaren in verband met de aantasting van de 
Turfmarkt en de stremming van de doorvaart door de Kampersingel.

■ Daarom is gevraagd een meer zuidelijke ligging van de tunnel te onderzoeken, met een 
ingang op de Zuider Buiten Spaarne.

■ Deze twee opties hebben uiteenlopende consequenties. De Turfmarkt-tunnel biedt 
verkeerskundige voordelen omdat de kruising met de Kampersingel ongelijkvloers 
wordt gepasseerd. De Zuidelijke tunnel biedt voordelen ten aanzien van de 
stedenbouwkundige inpassing. Daarom worden in dit rapport beide opties beschreven.

■ Ook is gekeken naar de optie van een gecombineerde tunnel voor zowel de Zuidtangent 
als het wegverkeer. Dit leidt tot een bredere en duurdere tunnel die moeilijker inpasbaar 
is. Deze optie valt daarom af

Turfmarkt-
tunnel

Zuidelijke
tunnel

Legenda 
■■I Tunnel 
■ ■ Open bak
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V erkeersafwikkeling:
■ Of men nu kiest voor een tunnel of voor een brug, in beide gevallen is de hele

verkeersafwikkeling op het betreffende traject van invloed op de doorstroming van de 
Zuidtangent. Daarom worden in beide alternatieven ook verkeersmaatregelen 
opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de twee alternatieven samengevat.

Tunnel Brug

■ Optie 'Turfmarkt-tunnef: van de
Turfmarkt naar de Schalkwijkerstraat.

■ Optie 'Zuidelijke tunnel': van de Zuider 
Buiten Spaame naar de Schalkwijkerstraat.

■ Verlenging van de busstrook op de 
Schalkwijkerstraat.

■ Optimalisatie van bmgopeningregime en 
bmgbediening.

■ Bij vertrarmning: vervanging van de brug.

Verkeersmaatregelen (in beide alternatieven)

■ Gedempte Oude Gracht: eenrichtingverkeer voor het 
wegverkeer (stadinwaarts) en de Zuidtangent in twee 
richtingen.

■ Verkeersknopen rond de Langebrug: conflicterende 
verkeersbewegingen tot het minimum terugbrengen.

■ Aanvullende verkeersmaatregelen om tot een consistente 
verkeerscirculatie te komen.

Hierna worden beschreven:
■ de Turfmarkt-tuimel
■ de Zuidelijke tunnel
■ de bmg
■ de bijbehorende verkeersmaatregelen

Daarna komt de beoordeling van 'tunnel' versus 'bmg' aan de orde.

Beide tunnelopties
Haalbaarheid en inpassing
Beide tunnelopties zijn technisch en ruimtelijk haalbaar. De beperkte beschikbare ruimte dwingt 
tot een relatief lange tunnel die het Spaame diagonaal kruist. In beide opties is uitgegaan van 
een helling van 6%, de uiterste grens in verband met toekomstige tramexploitatie. Het inpassen 
van een tunnel in deze omgeving doet hoe dan ook pijn en het is niet mogelijk om de kool en de 
geit te sparen. Voor beide opties zal worden aangegeven wat de consequenties zijn.
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Voor beide tunnelopties wordt een mogelijke oplossing beschreven. Dit heeft slechts tot doel 
om de consequenties van tuimelaanleg op deze locatie inzichtelijk te maken; er is nog geen 
sprake van een volledig uitgewerkt ontwerp.

Eindsituatie
De tuimelingangen kunnen het beste zoveel mogelijk aan de kant van het Spaame worden 
gelegd in plaats van midden in de weg. Dit beperkt de aantasting van de stedenbouwkundige 
kwaliteit en dit beperkt ook de bouwhinder.

De zuidelijke ingang van de tunnel komt op de Schalkwijkerstraat te liggen. Ter plaatse moet de 
Schalkwijkerstraat worden heringericht, om ruimte te maken voor de tunnelingang en om voor 
de bus de aansluiting te maken op de rijweg. Op de plaats waar de tunnel bovenkomt bestaat het 
nieuwe wegprofiel uit 2 rijstroken voor de bus, 2 rijstroken voor het wegverkeer, een fietspad en 
een trottoir. Op deze plaats zullen de parkeervakken en bomen moeten verdwijnen; een deel van 
de bomen kan in de eindsituatie worden herplant. De lengte waarvoor deze consequenties 
gelden hangt af van het punt waar de bus invoegt in de rijweg.

Bouwhinder
De totale bouw van de tunnel neemt circa 3 jaar in beslag. Er zal sprake zijn van geluidsoverlast 
biimen een straal van 100 meter van de bouwactiviteiten.

Tijdens de bouw van de tunnelinrit op de Schalkwijkerstraat (duur circa 1 jaar) blijft verkeer 
mogelijk maar is er wel sprake van hinder, zullen weg en fietspad worden verlegd en moeten 
bomen worden verwijderd. Ook zullen de woonschepen regelmatig van plaats moeten 
veranderen, afhankelijk van de bouwfasering.

De tunneldelen worden gebouwd in een bouwdok (duur circa 1,5 jaar). Een mogelijke locatie 
voor dit bouwdok is in het water langs de Zuider Buiten Spaame, direct ten noorden van de 
Buitenrustbmg.

Turfmarkt-tunnel
Eindsituatie
De lengte van tunnel en inritten tezamen is circa 600 m.

De noordelijke ingang komt in deze optie op de Turfmarkt. De bomen aan de Spaamekant 
zullen moeten verdwijnen; een deel kan wellicht na herinrichting terugkeren. De inrichting van 
de Turfmarkt en de hele verkeersafwikkeling vereisen verdere uitwerking. De doorvaart op de 
Kampersingel is in deze optie definitief gestremd.

Hiervoor is al een beschrijving gegeven van de inpassing van de tunnelingang op de 
Schalkwijkerstraat. De woonarken kunnen hierbij op hun huidige locatie blijven liggen, maar 
een deel schuift op richting Spaame in verband met het verbrede wegprofiel.
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Bouwhinder
Hiervoor is al een beschrijving gegeven van de bouwhinder die voor beide tunnelopties geldt.

Bij de bouw van de tunnelinrit op de Turfmarkt (duur circa 1 jaar) blijft verkeer mogelijk op de 
Turfmarkt, Kampervest, Kampersingel en Langebrug. Hiertoe zijn een aantal tijdelijke 
maatregelen nodig zoals een tijdelijke brug over de bouwput heen tussen de Langebrug en 
Kampersingel/Kampervest. De Zuider Buiten Spaame zal tijdens de bouw enige tijd gestremd 
zijn.

Zuidelijke tunnel

Eindsituatie
De lengte van tunnel en inritten tezamen is circa 660 m.

De noordelijke ingang komt op de Zuider Buiten Spaame. Dit heeft als consequentie dat op de 
plaats van de tunnelingang geen autoverkeer meer mogelijk is en dat de bomen op die plaats 
zullen moeten verdwijnen; er is wel mimte voor fietsverkeer en voetgangers. De 
parkeervoorziening bij gebouw Koningstem kan worden gehandhaafd maar een deel van de 
woningen en het bijbehorende parkeerterrein worden onbereikbaar voor auto's.

Hiervoor is al een beschrijving gegeven van de inpassing van de tunnelingang op de 
Schalkwijkerstraat. Voor de zuidelijk tunnel geldt dat de woonschepen die liggen op de plaats 
waar de tunnel afbuigt om het Spaame te kruisen, hun ligplaats verliezen. De overige 
woonarken kunnen op hun huidige locatie blijven liggen, maar een deel schuift op richting 
Spaame in verband met het verbrede wegprofiel. De woonschepen liggen dan aan een voetpad 
en fietspad dat tevens dient als bereikbaarheidsweg.

Bouwhinder
Hiervoor is al een beschrijving gegeven van de bouwhinder die voor beide tunnelopties geldt.

Bij de bouw van de tunnelinrit op de Zuider Buiten Spaame (duur circa 1 jaar) zijn de huizen 
slechts te voet bereikbaar. Het bouwmateriaal zal over het Spaame worden aangevoerd; dit 
brengt hinder voor de scheepvaart met zich mee.

Brug

Maatregelen
De verkeerscapaciteit van de brug zelf is voldoende, nu en in de toekomst. Verbreding van de 
brug of de aanleg van een tweede bmg dragen niet bij aan de oplossing van het probleem.

De belangrijkste verbetering in dit alternatief is dat de Zuidtangent bij een bmgopening niet 
meer in de file staat. Hiertoe wordt de busstrook op de Schalkwijkerstraat met circa 75 meter 
verlengd en krijgt de Zuidtangent op de Gedempte Oude Gracht een vrije baan richting stad-uit. 
Dit laatste is onderdeel van de verkeersmaatregelen die hierna wordt beschreven.
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Daarnaast worden brugopeningregime en brugbediening in dit alternatief geoptimaliseerd:
■ De periode dat de brug in de middag niet opengaat (nu 16:00 tot 18:00 uur) moet worden 

verruimd om goed aan te sluiten op de middagspits van de Zuidtangent. Dit heeft uiteraard 
wel consequenties voor het scheepvaartverkeer.

■ De bediening van de brug, thans middels een geautomatiseerde procedure, kan worden 
verbeterd, middels een vaste brugwachter of verbeterd cameratoezicht, zodat de 
proceduretijd tussen het stilzetten van het wegverkeer (rood licht) en het openen van de brug 
wordt bekort. Wellicht kan ook de tijd tussen het openen van de brug en groen licht voor de 
scheepvaart iets worden bekort.

De effecten van deze maatregelen zullen echter beperkt zijn.

Bij vertramming zal de huidige brug moeten worden vervangen door een nieuw in verband met 
de belasting die tramverkeer met zich meebrengt. In de kosten/batenanalyse (zie hierna) is 
hiermee rekening gehouden. Wellicht moet ook de Eendjesbrug worden aangepast.

Verkeersmaatregelen
De probleemanalyse laat zien dat in alle alternatieven aanvullende verkeersmaatregelen 
noodzakelijk zijn om de congestieproblemen op te lossen. Deze maatregelen komen zowel de 
Zuidtangent als het wegverkeer ten goede en zijn op den duur onontkoombaar om een vlotte 
doorstroming van het wegverkeer van en naar de binnenstad te kunnen garanderen. Tevens 
geldt: zonder deze maatregelen blijft de doorstroming van de Zuidtangent een probleem, ook als 
er wordt gekozen voor aanleg van een tunnel.

De kern van het maatregelenpakket bestaat uit:
1 de invoering van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht richting stad-in en op 

het Spaame richting brug (conform het HWP),
2 het creëren van laad- en losplaatsen op de Gedempte Oude Gracht,
3 het ontwarren van de verkeersknopen rond de Langebrug, waarbij conflicterende 

verkeersbewegingen tot het minimum worden teruggebracht,
4 aanvullende verkeersmaatregelen in een wijdere omgeving om tot een consistente 

verkeerscirculatie te komen.

De Zuidtangent rijdt op de Gedempte Oude Gracht stadinwaarts met het verkeer mee en stad-uit 
over een vrije baan. Niet de Zuidtangent is de reden voor de invoering van eenrichtingverkeer, 
maar eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht is een noodzakelijke voorwaarde om de 
verkeersknopen rond de Langebrug te kunnen ontvlechten en op deze wijze de doorstroming 
van het wegverkeer door de biimenstad aanzienlijk te verbeteren.

Ook hier geldt: een besluit over de exacte uitwerking is nu niet aan de orde, wel een strategisch 
besluit om deze richting in te slaan op basis van de hierboven genoemde vier punten. Het 
maatregelenpakket verschilt al naar gelang keuze voor brug of tunnel en de ligging van de 
tunnel. In het geval van de Turfmarkt-turmel wordt een fors deel van het verkeersprobleem voor 
de Zuidtangent opgelost door het ondergronds passeren van de kruising met de Kampersingel; 
maar ook dan blijft de invoering van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht nodig om
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te voorkomen dat de bus richting stad-uit in de file komt te staan van auto's die wachten voor 
een brugopening. Voor meer informatie zie paragraaf 3.4.

De mate waarin de problemen worden opgelost

Doorstroming
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mate waarin de huidige tijdverliezen worden 
opgelost in de verschillende alternatieven (inclusief de bijbehorende verkeersmaatregelen). De 
percentages geven aan in welke mate deze tijdverliezen worden gereduceerd, voor OV-reizigers 
respectievelijk automobilisten

Oplossing tijdverliezen

Tunnel Brug

T urfmarkt-turmel Zuidelijke tuimel

OV-reizigers ca. 95% ca. 85% ca. 55%

Automobilisten ca. 20% ca. 50% ca. 65%

In het brugaltematief zorgen de verkeersmaatregelen voor meer dan halvering van de huidige 
tijdverliezen. In de beide tunnelvarianten profiteren de OV-reizigers meer en de automobilisten 
minder dan in de brugvariant en dit hangt samen met de omvang van het bijbehorende pakket 
verkeersmaatregelen.

Betrouwbaarheid
De volgende tabel geeft aan in welke mate nieuwe OV-reizigers worden aangetrokken door de 
verbetering van de betrouwbaarheid van de Zuidtangent.

Betrouwbaarheid Zuidtangent

Tunnel Brug

T urfmarkt-turmel Zuidelijke tunnel
Stijging OV-reizigers 
door hogere 
betrouwbaarheid

ca. 7% ca. 7% ca. 0-1%

Bij een tunnel zijn vertragingen door brugopeningen definitief verleden tijd. De betrouwbaar
heid van de Zuidtangent verbetert sterk en de lijn trekt hierdoor in de daluren naar schatting 
13% meer reizigers; omgerekend naar een dagtotaal komt dit neer op circa 7% meer reizigers.

Bij een brug verbetert de betrouwbaarheid in beperkte mate. In dit alternatief staat de 
Zuidtangent bij een brugopening niet meer in de file en uitschieters tot 8 minuten zoals die zich
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nu voordoen, behoren dan tot het verleden. Niettemin blijven brugopeningen tijdens de daluren 
de regelmaat van de Zuidtangent verstoren.

Investeringskosten
Onderstaande geeft een overzicht van de investeringskosten. Een tunnel vergt een investering 
die ongeveer tweemaal zo hoog ligt als bij een brug.

Investeringskosten (mln. euro)

Tunnel Brug
Turfmarkt-

turmel
Zuidelijke

tunnel

Tunnel ca. 40 ca. 40

Busstrook en brugbediening ca. 2
Vervanging brug bij 
vertramming ca. 7

Verkeersmaatregelen ca. 4 ca. 5 ca. 14

Totaal ca. 44 ca. 45 ca. 23

Toelichting: Globale raming op basis van eeiüieidsprijzen, prijspeil 2004, exclusief BTW. 
Exclusief reconstructie Schalkwijkerstraat.
Voor meer informatie zie bijlage 3.

Maatschappelijke kosten/batenanalyse
Er is een vereenvoudigde maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de 
twee alternatieven. Een MKBA houdt in dat de belangrijkste kosten en baten voor de 
maatschappij als geheel in geld worden uitgedrukt. In Nederland is de MKBA voor 
infrastructuurprojecten gestandaardiseerd en vastgelegd in de zogenaamde OEEI-methodiek 
(Onderzoek Economische effecten van Infrastructuur).

In de hier toegepaste vereenvoudigde versie is rekening gehouden met:
■ Kosten: investeringskosten, beheerskosten (in het geval van een tunnel) en 

exploitatiekosten openbaar vervoer
■ Baten: reistijdwinst voor OV-reizigers, automobilisten en vrachtverkeer, extra OV-reizigers 

door tijdwinst en (bij de tunnel) extra reizigers door hogere betrouwbaarheid.
■ De netto contante waarde is berekend over een periode van 30 jaar.
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Uit de analyse blijkt het volgende:
■ Bij beide tunnels is het resultaat negatief. De baten van de tunnel plus verkeersmaatregelen 

wegen over een periode van 30 jaar niet op tegen de kosten.
■ De netto contante waarde is -23 miljoen euro voor de Turfmarkt-turmel en -19 miljoen voor 

de Zuidelijke tuimel. Beide tunnels zijn ongeveer even duur, de Turfmarkt-turmel genereert 
echter minder baten voor automobilisten.

■ In het brugaltematief is het resultaat licht positief: + 0,6 miljoen euro. De baten wegen hier 
op tegen de kosten.

Dit resultaat moet worden gerelativeerd. Deze analyse beperkt zich tot de vraag ‘tunnel of brug’ 
en doet dus geen uitspraak over de effecten van de Zuidtangent als geheel. Effecten op de 
bereikbaarheid en het economisch functioneren van de stad blijven hierdoor buiten 
beschouwing.

We kunnen op grond hiervan niet concluderen dat een Zuidtangent met tunnel maatschappelijk 
niet rendabel zou zijn. We kunnen wel concluderen dat het brugaltematief ‘kosteneffectiever’ is, 
dat wil zeggen naar verhouding meer waar voor zijn geld biedt. Los van deze rekensommen 
blijft het feit overeind staan dat de Zuidtangent alleen met een tunnel een hoog 
betrouwbaarheidsniveau kan bereiken.

Het negatieve resultaat voor de tunnel hangt in belangrijke mate samen met de locatie. De 
beschikbare mimte laat slechts een lange, diagonale tunnel toe tegen een navenant hoge prijs. 
Het is dus niet zo dat de baten tegenvallen, maar dat de kosten hoog zijn als gevolg van de 
beperkte beschikbare ruimte.

Maatschappelijk draagvlak
In de gesprekken met de Klankbordgroep zijn een aantal zaken naar voren gekomen:
■ Een deel van de Klankbordgroep, met name omwonenden en woonarkbewoners, heeft grote 

bezwaren tegen een tunnel, in verband met de bouwhinder en de inrichting in de 
eindsituatie.

■ Velen, waaronder ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, hechten belang aan een 
hoogwaardige Zuidtangent, maar niet tot elke prijs.

■ Er bestaat grote zorg over de effecten van de verkeersmaatregelen op de bereikbaarheid van 
de wijken.

■ Er bestaat grote eensgezindheid over de vraag welk criteria bij de beoordeling van de 
alternatieven het zwaarste wegen:

o de bereikbaarheid van de wijken
o de mimtelijke kwaliteit en het behoud van de historische binnenstad 
o de betrouwbaarheid en stiptheid van het openbaar vervoer

De verslagen van de gevoerde overleggen zijn opgenomen in de bijlagen.
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Conclusies met betrekking tot nut en noodzaak
1.

2.

3.

Het grootste knelpunt voor de betrouwbaarheid van de Zuidtangent zijn de brugopeningen 
buiten de spitsuren. In het tunnelaltematief wordt dit probleem geheel opgelost. In het 
brugaltematief worden alleen de extreme vertragingen geëlimineerd.
Het grootste knelpunt voor de doorstroming van de Zuidtangent wordt gevormd door de 
spaghetti van verkeersbewegingen rond de Langebrug. Daar komt bij dat in de binnenstad 
de doorstroming van de Zuidtangent onlosmakelijk is verbonden met de doorstroming van 
het wegverkeer. De verkeersproblemen zijn alleen oplosbaar door een integrale aanpak van 
de verkeerscirculatie, uitgaande van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht. Een 
dergelijk maatregelenpakket komt zowel de Zuidtangent als het wegverkeer ten goede. 
Niets doen is verreweg de slechtste oplossing, zowel voor de Zuidtangent als voor de 
bereikbaarheid van de binnenstad.

Toekomstvastheid
Een tunnel biedt een toekomstvaste oplossing waarmee de gewenste hoge betrouwbaarheid van 
de Zuidtangent kan worden gerealiseerd. Ook met een brug wordt de betrouwbaarheid enigszins 
verbeterd maar deze oplossing is gevoelig voor een toename van het scheepvaartverkeer.

In beide alternatieven is het mogelijk om de Zuidtangent in de toekomst te vertrammen. In het 
brugaltematief vereist dit de vervanging van de huidige Langebrug; in de kosten/batenanalyse is 
hiermee rekening gehouden. Wellicht moet ook de Eendjesbrug worden aangepast.

Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een frequentie van 12 keer per uur tijdens de 
spitsuren en 6 tot 10 keer per uur tijdens de daluren. In beide alternatieven is dit mogelijk. In het 
bmgaltematief kan dit in de daluren leiden tot enige toename van de vertraging door 
bmgopeningen.

Beoordeling van de alternatieven
In essentie gaat het om de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en de balans tussen 
maatschappelijke kosten en baten. De Zuidtangent is geen doel op zich maar een middel om de 
bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Daartoe is een concept ontwikkeld dat uitgaat van 
een hoogwaardige verbinding die zich vertaalt in hoge eisen aan doorstroming en 
betrouwbaarheid. Maar ook de fysieke maatregelen om dat te bereiken moeten worden 
beoordeeld op hun effecten op de bereikbaarheid en de leefbaarheid en op de verhouding tussen 
kosten en baten.

Houden we tevens rekening met de criteria die door de Klankbordgroep zijn aangegeven, dan 
komen we tot het volgende beoordelingskader. Hierin zijn niet alle denkbare aspecten 
opgenomen, maar die aspecten geselecteerd die bij de afweging van het grootste 
maatschappelijk belang worden geacht.
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Dit betekent niet dat individuele belangen (bijvoorbeeld ligplaatsen voor woonarken of de 
bevoorrading van specifieke bedrijven) genegeerd worden, wel dat maatschappelijke, 
collectieve belangen bij dergelijke beslissingen de doorslag horen te geven. Ook tijdelijke 
bouwhinder, hoe vervelend ook voor betrokkenen, kan geen doorslaggevend argument zijn bij 
de keuze voor de aanleg van infrastructuur die voor de lange termijn de bereikbaarheid van de 
stad bepaalt.

Bereikbaarheid ■ Betrouwbaarheid openbaar vervoer en 
vervoerswerving

■ Doorstroming openbaar vervoer en wegverkeer 
in de binnenstad

■ Bereikbaarheid wijken en parkeergarages
Leefbaarheid ■ Behoud historische binnenstad

■ Ruimtelijke kwaliteit
■ Behoud groen

Kosten/baten ■ Kosteneffectiviteit
■ Toekomstvastheid Zuidtangent
■ Toekomstvastheid verkeersoplossing

Na een genomen beslissing is het uiteraard zaak om ook recht te doen aan individuele belangen, 
door hinder of schade te minimaliseren of te compenseren. Dit is een belangrijk aspect bij de 
verdere uitwerking.

Bij de beoordeling worden de alternatieven vergeleken met de huidige situatie; alleen bij 
kosteneffectiviteit is sprake van een onderlinge vergelijking van de twee alternatieven.
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Beoordeling tunnel en brug

Vergelijking met de huidige 
situatie Tunnel Brug

+ positief, 0 neutraal, - negatief Turfmarkt- Zuidelijke
tunnel tunnel

Bereikbaarheid
■ Betrouwbaarheid openbaar ++ ++ -h

vervoer en vervoerswerving
■ Doorstroming openbaar -f -f +

vervoer en wegverkeer in de 
binnenstad

■ Bereikbaarheid wijken en 0 - -
parkeergarages

Leefbaarheid
■ Behoud historische 0 0

binnenstad
■ Ruimtelijke kwaliteit - - 0

■ Behoud groen - - 0

Kosten/baten
■ Kosteneffectiviteit +

(onderlinge vergelijking)
■ Toekomstvastheid + + 0

Zuidtangent
■ Toekomstvastheid + + +

verkeersoplossing
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INLEIDING

Dit rapport vormt het eindresultaat van de studie naar de Spaamepassage van de Zuidtangent. 
Onderwerp van studie is de wijze waarop de Zuidtangent het Spaame dient te kruisen: middels 
een brug dan wel een tuimel.

1.1 Beleidskader en context
De gemeente Haarlem heeft een uitgesproken visie op de Zuidtangent als hoogwaardig 
openbaar vervoer. Sinds beginjaren 90 heeft de gemeente, deels in samenwerking met andere 
betrokken partijen waaronder de provincie, de volgende uitgangspunten vastgelegd:

■ Het Beleidsplan Zuidtangent (zomer 1993), waarin alle betrokken overheden de intentie 
uitspreken al het mogelijke te doen om de Zuidtangent als nieuw hoogwaardig openbaar 
vervoer tot realisatie te brengen. De realisatie van het Kerntraject getuigt van de 
gezamenlijke inspanning die is verricht.

■ Het Uitvoeringsplan Binnenstad (1995) en de nota Haarlem Centrum Autoluw (HCA 
1994 en 1995), waarvan de uitgangspunten vervolgens zijn opgenomen in het HVVP. 
De Gemeenteraad heeft daarin als uitgangspunt opgenomen dat het openbaar vervoer zo 
diep mogelijk door de binnenstad wordt geleid. De Zuidtangent vormt een essentieel 
onderdeel van dit openbaar vervoer. De auto's worden aan de rand van de binnenstad 
opgevangen in bestaande en nieuw te bouwen parkeergarages. Alleen het noodzakelijke 
autoverkeer blijft gegarandeerd vanwege bevoorrading, de ouderen, de mindervaliden, 
de bewoners en de hulpdiensten.

■ Het Coalitieprogramma 2002-2006. Daarin is als beleid opgenomen te werken aan een 
hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk samen met de regiogemeenten en de 
Provincie. De Zuidtangent maakt daar als een goede verbinding met de regio een 
wezenlijk onderdeel van uit. Daarbij wordt de wens uitgesproken dat de Zuidtangent in 
de toekomst als lightrail wordt uitgevoerd.

De tracékeuze van de Zuidtangent, in relatie tot het ambitieniveau, heeft de gemoederen in de 
Haarlemse gemeentepolitiek flink bezig gehouden. Het ging daarbij vooral om de ruimtelijke 
inpassing van de vrijliggende en op termijn te ‘vertrammen’ busbaan. Bestuurlijk is door zowel 
de gemeenteraad van Haarlem als het college van Gedeputeerde Staten in februari 2003 een 
tracékeuze geaccordeerd en is het ambitieniveau vastgelegd. De relevante onderdelen van de 
besluitvorming zijn:

~U?_Er is een voorkeur uitgesproken voor een tracé via de Schalkwijkerstraat, Gedempte 
Oude Gracht tot aan Haarlem CS;

•Als uitgangspunt geldt een na te streven hoog ambitieniveau, dat wil zeggen dezelfde 
ambitie als in het kerntraject wordt nagestreefd.

■Er zijn door de Haarlemse gemeenteraad randvoorwaarden verbonden aan de 
vervolgstudie tijdens de MIT4-fase, namelijk:
- de doorstroming van de Zuidtangent wordt gewaarborgd;
- het rijgedrag van de Zuidtangent wordt afgestemd op de omgeving;
- er moet een oplossing komen voor laden en lossen op de Gedempte Oude Gracht;
- de bereikbaarheid van bewoners moet behouden blijven;
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- er komt een Zuidtangentplatform waarin omwonenden en belanghebbenden mede 
zijn vertegenwoordigd;

- tijdens de vervolgstudie wordt ook een optimaliseringstudie rond de beoogde tunnel 
gedaan voor zover het nut en de noodzaak daarvan in relatie tot de reistijdwinst, de 
stiptheid en betrouwbaarheid van de Zuidtangent in een vervolgstudie duidelijk 
aanwijsbaar blijft en voor zover realisatie mogelijk is binnen de gestelde 
randvoorwaarden voor de directe omgeving;

- naast een optimaliseringstudie van een tunnel wordt ook een variant via een brug 
onderzocht, om een gedegen nadere afweging tussen nut en noodzaak te kunnen 
bepalen;

- mocht blijken dat de gevolgen te groot worden dan is de bestuurlijke bereidheid 
aanwezig tot aanpassing van het ambitieniveau.

De door de gemeenteraad genoemde randvoorwaarden voor de directe omgeving zijn de 
volgende:

■ de wens tot behoud van de doorvaart van de Kampersingel;
■ behoud van de ruimte voor woonarken in het Spaame;
■ compensatie voor parkeerplaatsen;
■ waar mogelijk behoud van het groenkarakter langs de Schalkwijkerstraat;
■ betrekken van de mogelijkheid van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht, 

evenals de mogelijkheid van laden en lossen gedurende de gehele dag;
■ de eventuele effecten op het lokale openbaar vervoer.
■ de (on)mogelijkheden tot toekomstige "vertramming";
■ tijdens de bouw van een tunnel mag de stad "niet op slot gaan";
■ te allen tijde voorkomen van sloop van panden.

Het Plan van Aanpak Zuidtangent-West^ geeft aan hoe vorm wordt gegeven aan het realiseren 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer op het traject door de binnenstad van Haarlem. De 
doelstelling is een kwalitatief hoogwaardige dienstverlenmg van de HOV buslijn Zuidtangent 
mogelijk te maken op het tracé over Schalkwijkerstraat, Turfmarkt, Gedempte Oude Gracht, 
Nassauplein, Parklaan, Stationsplein. Die kwalitatieve hoogwaardigheid uit zich in een optimale 
doorstroming en betrouwbaarheid.

1.2 Opdracht
De opdracht voor de studie is het op een transparante en consistent wijze afwegen van de wijze 
waarop de Zuidtangent het Spaame kan kruisen; middels een tunnel of een bmg. Hierbij wordt 
rekening gehouden met alle relevante aspecten zoals genoemd in de vorige paragraaf

De vraag waar het in deze studie feitelijk om draait is: welke behoeften heeft de Zuidtangent als 
hoogwaardige openbaar vervoerverbinding, welke behoeften heeft de stad in termen van 
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en hoe kan aan beide zoveel mogelijk recht

^ Plan van Aanpak Zuidtangent-West (2‘^ fase planstudie. provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem, 
mei 2004)
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worden gedaan. Het betreft hier een strategisch en niet zozeer een technisch vraagstuk. De inzet 
van DHV is om alle aspecten evenwichtig en op een zo objectief mogelijk wijze te presenteren.

Deze studie kent de volgende stappen:
■ Inventarisatie van eerdere studies (zie bijlage 1)
■ Optimalisatie van de tunneloplossing en optimalisatie van de brugoplossing
■ Beschrijving van alle relevante aspecten en consequenties
■ Vergelijking en beoordeling van 'tunnel' en 'brug'

Tweemaal is overlegd met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van bewoners, 
woonarkbewoners, reizigers en bedrijfsleven en enkele leden van de gemeenteraad. De 
verslagen van de twee klankbordgroepbijeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 2.

Op basis van dit rapport kan het gemeentebestuur een strategisch besluit nemen. Daarna zal de 
gekozen oplossing verder worden uitgewerkt in een ontwerp. Op basis daarvan kan vervolgens 
een aanlegbesluit worden genomen
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2 PROBLEEMANALYSE

2.1 Probleem
Op dit moment maken per dag circa 12.000 openbaar vervoerreizigers, circa 15.000 
autoreizigers en naar schatting circa 6.000 fietsers gebruik van de Langebrug, naast een 
onbekend aantal voetgangers.

De Zuidtangent is een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) die hoge eisen stelt 
aan de doorstroming en aan de betrouwbaarheid.

Wat is precies het probleem? Dit lijkt een open deur maar is het niet. Eerder is verondersteld dat 
de brugopeningen hét probleem vormen, maar bij nader inzien zijn er drie bronnen van 
vertraging:
■ de brugopeningen
■ de vele, elkaar kruisende verkeersstromen rond de Langebrug
■ het laden en lossen op de Gedempte Oude Gracht

Deze drie bronnen hebben uiteenlopende effecten op de doorstroming en op de betrouwbaarheid 
van de Zuidtangent. In dit hoofdstuk wordt het probleem nader geanalyseerd. Pas als het 
probleem helder is kunnen mogelijke oplossingen op hun merites worden beoordeeld.

2.2 Het tracé van de Zuidtangent door Haarlem
Het tracé van de Zuidtangent door Haarlem wordt op Schalkwijkerstraat, de Langebrug, de 
Turfmarkt en de Gedempte Oude Gracht intensief gebruikt door zowel fiets- en autoverkeer als 
het openbaar vervoer. Op de route kan de Zuidtangent en het overige openbaar vervoer deels 
gebruik maken van eigen infrastructuur middels een busstrook de stad in op een deel van de 
Schalkwijkerstraat en een korte busstrook de stad uit op de Turfmarkt.

Een bottleneck in het Zuidtangenttracé is de passage van het Spaame. De Zuidtangent maakt nu 
gebruik van de Langebrug, een beweegbare brug die geopend wordt voor zowel beroepsvaart als 
recreatievaart. De opening van de brug zorgt voor het nodige oponthoud voor zowel de 
Zuidtangent als het overige verkeer.

Bovendien levert de verkeersafwikkeling rond de Langebrug de nodige vertraging op. De fysieke 
ruimte is hier zeer beperkt is en het gaat om een knooppunt waar verkeer uit uiteenlopende 
richtingen samenkomt.
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Figuur 1: Overzicht tracé Zuidtangent

Het Zuidtangenttracé rond de Langebrug is in de huidige situatie een veelgebruikte route door 
zowel autoverkeer als openbaar vervoerreizigers. Het aantal autogebruikers zal in de toekomst 
ongeveer hetzelfde blijven. Haarlem heeft de laatste tientallen jaren geen groei meer gekend en 
in de toekomst is ook geen grote ontwikkeling van het centrumgebied voorzien die groei van 
autoverkeer zou kunnen veroorzaken.

Het aantal openbaar vervoerreizigers op dit tracé zal in de toekomst verder toenemen. Voor de 
periode tot 2020 is een jaarlijkse groei van 1% verondersteld. Onderstaande tabel geeft inzicht in 
de aantallen reizigers per dag die gebruik maken van de Langebrug.

Huidig 2020 bij 
ongewijzigd beleid

Reizigers Zuidtangent 6.800 7.970
Reizigers OV overig 5.100 5.980
Reizigers per auto 14.760 14.760

Toelichting prognose: zie bijlage 7.

Hierna wordt nader ingegaan op de brugopening en de verkeersafwikkeling als veroorzakers van 
reistijdverlies op dit deel van het Zuidtangenttracé.
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2.3 Brugopening

De Zuidtangent en het wegverkeer ondervinden hinder van de brugopeningen van de Langebrug. 
Jaarlijks gaat de brug ongeveer 3900 maal open. Het aantal brugopeningen per dag is in de zomer 
20 en in de winter 11 (zie bijlage 1). De gemiddelde duur van de brugopeningen is ongeveer 4,5 
minuut. Oponthoud door de opening van de Langebmg vindt buiten de spits plaats. De brug gaat 
in de ochtendspits tussen 7:00 en 9:00 uur en in de avondspits tussen 16:00 en 18:00 uur niet open.

Effect op de doorstroming
De vertraging van de reiziger is afhankelijk van het moment waarop een bus stil komt te staan 
voor de brug. De Zuidtangent en het overige openbaar vervoer kunnen richting stad-in gebruik 
maken van de busstroom om de file te passeren. Richting stad-uit is de busstrook op de Turfmarkt 
te kort en komt de bus bij een brugopening regelmatig in de file te staan.

Ongeveer 12% van de Zuidtangentbussen wordt geconfronteerd met brugopeningen waarbij de 
vertraging gemiddeld 2:40 minuut bedraagt. Aangezien de wachttijd bij een brugopening voor 
autoverkeer groter is dan voor de Zuidtangent (die door de busstrook vooraan staat) zal het 
autoverkeer gemiddeld een halve minuut extra reistijdverlies oplopen.

Toename van het scheepvaartverkeer zal m de toekomst leiden tot langere openingstijden van de 
Langebrug. Het aantal brugopeningen zal hierbij ongeveer gelijk blijven. Er is er aangenomen dat 
de vertraging door brugopeningen tot 2020 met circa een halve minuut toeneemt.

In onderstaande tabel wordt de vertraging van het verkeer door de opening van de Langebrug 
samengevat.

% Vertraagd 
huidig

Vertraging 
huidig (min.)

Vertraging 
2020 (min.)

Reizigers Zuidtangent en
OV overig

12% 2:40 3:10

Reizigers auto 12% 3:10 3:40

Figuur 2: vertraging door brugopening

Gemeente Haarlem / De stad en de Zuidtangent: afweging Spaame-passage 
ID-ID20040104

22 november 2004, versie 7
-27-



DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Effect op de betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid te beoordelen kijken we naar de spreiding van de vertragingen van de 
Zuidtangent op het trajectdeel tussen de Gedempte Oude Gracht en de Schalkwijkerstraat. De 
eerste grafiek geeft een beeld voor alle ritten van de Zuidtangent, in de tweede grafiek zijn alleen 
de ritten weergegeven waarbij sprake is van een brugopening.

Vertragingen van ritten Zuidtangent richting Schalkwijk 
(hele dag)
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Figuur 3: Vertragingen Zuidtangent (hele dag, alle ritten)

Ritten Zuidtangent richting Schalkwijk 
met vertraging dooreen brugopening
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Figuur 4: Vertraging Zuidtangent (alleen ritten met brugopening)
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Er zijn rijtijden gemeten op het tracé tussen de Turfinarkt en de Schalkwijkerstraat. Zonder 
tijdverlies kan een Zuidtangentbus dit tracé in ongeveer een minuut afleggen. Over een hele dag 
gemeten heeft de Zuidtangent in ongeveer 4% van de ritten een vertraging van meer dan 3 
minuten. Het criterium van 3 minuten hangt samen met de gemiddelde reistijd van de 
Zuidtangentreizigers (circa 30 minuten) en met het handhaven van een betrouwbare busexploitatie 
bij hoge frequenties.

De vertragingen van 3 minuten of meer worden bijna geheel veroorzaakt door brugopeningen. De 
grote vertragingen vinden voornamelijk plaats in de middag tussen 15:00 en 16:00 uur en tussen 
18:00 uur en 19:00 uur, dus juist vóór en na de spertijd van de brug. Tussen 18:00 en 19:00 uur 
heeft ongeveer 20% van de Zuidtangentritten een vertraging van meer dan 3 minuten.

We kunnen uit deze analyse het volgende concluderen:
■ Het zijn de grotere, onregelmatig voorkomende vertragingen die het openbaar vervoer een 

onbetrouwbaar imago bezorgen, ook al komen deze relatief weinig voor. Brugopeningen 
zijn hier in belangrijke mate debet aan.

■ De middagspits van de Zuidtangent duurt langer dan de middagperiode waarin de brug 
niet geopend wordt. Juist rond deze periode loopt de Zuidtangent relatief vaak vertraging 
op door een brugopening.

Voor een uitgebreide analyse van de betrouwbaarheid wordt verwezen naar bijlage 6.
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2.4 Verkeersafwikkeling

Conflicterende verkeersstromen
Door de vele conflicterende verkeersstromen op de kruispunten rond de Langebrug lopen zowel 
het openbaar vervoer als het autoverkeer vertraging op. De verkeerslichten op het 
Zuidtangenttracé tussen de Lange Herenvest en de Kampervest zijn zodanig op elkaar afgestemd 
dat het verkeer zowel stad in als stad uit in één stroom door kan rijden. Dit is door de beperkte 
omvang van de opstelstroken (zoals de afslag richting de Kampervest vanaf de Langebrug) niet 
altijd mogelijk, omdat afslaand verkeer de ‘doorgaande stroom’ blokkeert.

In onderstaande figuur zijn schematisch de verkeersstromen in de huidige situatie weergegeven en 
de conflicterende verkeersbewegingen die zich daarbij voordoen.

Verkeersstromen huidig 
Voornaamste conflictpunten

Legenda:
auto (+bus)
busstrook
Conflict

Figuur 5: Schematische weergave van huidige verkeersstromen

De verkeerslichten rond de Langebrug zijn gekoppeld om de doorstroming te bevorderen. Voor 
autoverkeer is de cyclustijd in de spits 2 tot 2,5 minuut en overdag 1,5 minuut. Het gemiddelde 
tijdverlies per automobilist bedraagt over de gehele dag genomen ongeveer een minuut.
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Voor het openbaar vervoer is deze vertraging beperkter aangezien de bussen een 
voorkeursbehandeling genieten is de verkeersregeling. In onderstaande grafiek is de spreiding 
weergegeven van de vertraging die de Zuidtangentbussen oplopen door de conflicterende 
verkeersstromen, zonder dat er sprake is van een brugopening .

Procentuele verdeling vertraging Zuidtangent zonder brugopening, 
richting Schalkwijk

100
90
80

70

ï 60

1 “
2 40 

30 
20 
10 
0 ■ 2-3mn 3-4trin

Vertraging

Figuur 6: Procentuele verdeling vertraging Zuidtangent door conflicterende verkeersstromen (zonder 
brugopeningen)

Bij ongeveer 65% van de Zuidtangentbussen blijft de vertraging beperkt tot 0-1 minuut en bij 
ongeveer 25% van de ritten is de vertraging van 1-2 minuten. De overige 10% heeft een vertraging 
groter dan 2 minuten. Over de gehele dag genomen bedraagt het gemiddelde reistijdverlies van de 
Zuidtangent en de overige bussen ongeveer een halve minuut.

Combinatie brugopeningen en verkeersafwikkeling
Door de combinatie van brugopeningen en de gecompliceerde verkeersknoop kunnen lange 
files op de Schalkwijkerstraat en de Turfmarkt ontstaan. In dat geval kan de bus de busstrook 
niet bereiken en komt zelf ook in de file te staan. Dit zorgt soms voor grote vertragingen voor 
het openbaar vervoer, in het bijzonder de Zuidtangent.

Laden en lossen op Gedempte Oude Gracht
Door het laden en lossen op de Gedempte Oude Gracht lopen de Zuidtangent en het overige 
verkeer vertraging op. Aangenomen is dat in de huidige situatie ongeveer 10% van het verkeer 
hinder ondervindt van laden en lossen en daarbij een vertraging oploopt van ongeveer een 
minuut.
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2.5 Samenvatting vertragingen
In onderstaande tabel is de gemiddelde vertraging per reiziger weergegeven, uitgesplitst naar 
oorzaak. Daarbij zijn alle vertragingen uitgemiddeld over de hele dag om tot vergelijkbare cijfers 
te komen.

Vertraging Zuidtangent- en overige OV-reizigers

Oorzaak Huidig 2020 bij
ongewijzigd beleid

Vertraging
(minrsec)

% Vertraging
(min:sec)

%

Brugopening 0:19 35 0:23 39
Conflicterende verkeersstromen 0:30 55 0:30 51
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 0:06 10 0:06 10
Totaal: 0:55 100 0:59 100

Vertraging automobilisten

Oorzaak Huidig 2020 bij
ongewijzigd beleid

Vertraging
(min:sec)

% Vertraging
(min:sec)

%

Brugopening 0:23 26 0:26 28
Conflicterende verkeersstromen 1:00 67 1:00 65
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 0:06 7 0:06 7
Totaal: 1:29 100 1:32 100

Ongeveer 1/3 van het totaal aan vertragingen op een dag wordt veroorzaakt door brugopeningen 
en 2/3 door de conflicterende verkeersstromen rond de Langebrug.

Voor het boeken van reistijdwinst moet daarom niet alleen naar de brug maar ook naar de 
gehele verkeerssituatie rond de brug worden gekeken. Uit oogpunt van betrouwbaarheid blijft 
de brugopening de belangrijkste storingsbron.
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3 SPAARNEPASSAGE

3.1 Mogelijke oplossingen
De belangen van de Zuidtangent kunnen als volgt worden samengevat:

■ Een vlotte doorstroming om de reiziger een aantrekkelijke reistijd te kunnen bieden die 
kan concurreren met die van het autoverkeer.

■ Een hoge betrouwbaarheid zodat de reiziger er op kan rekenen dat hij op tijd zijn 
bestemming bereikt.

De belangen van de stad zijn:
■ Een goede bereikbaarheid van de binnenstad en van de wijken, voor openbaar vervoer, 

fiets en auto.
■ Behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de stad en in het bijzonder van het historisch 

karakter van de binnenstad.
■ Behoud van de leefbaarheid van de stad in al zijn aspecten.

De uitdaging is om een oplossing te vinden voor de Spaamepassage van de Zuidtangent die
zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van zowel de Zuidtangent als de stad.

De Zuidtangent kan via een brug over het Spaame of via een tunnel eronderdoor. We bespreken
hieronder kort het palet aan opties.

Over het Spaame:
■ Een bredere brug of een extra brug lost niets op. Het gaat immers niet om de capaciteit 

van de brug zelf maar om de brugopeningen.
■ Een nieuwe, hogere brug zou in principe kunnen leiden tot minder brugopeningen. Maar 

om te zorgen dat de beroepsvaart onder de bmg door kan, zou de doorvaarthoogte 6 
meter moeten bedragen. Dit zou leiden tot een hoge brug met lange afritten die op deze 
locatie niet inpasbaar zijn. Dit is geen haalbare optie.

■ De optie die overblijfl is het gebmik van de bestaande bmg. Daarbij is het de uitdaging 
om het effect van de bmgopeningen op de Zuidtangent tot het minimum te beperken.

Onder het Spaame:
■ Eerder is onderzoek gedaan naar een tunnel met een ingang op de Turfmarkt. Deze 

optie stuitte in de gemeenteraad op bezwaren in verband met de aantasting van de 
Turfmarkt en de stremming van de doorvaart door de Kampersingel.

■ Daarom is gevraagd een meer zuidelijke ligging van de tunnel te onderzoeken, met een 
ingang op de Zuider Buiten Spaame.

■ Deze twee opties hebben uiteenlopende consequenties. De Turfmarkt-tunnel biedt 
verkeerskundige voordelen omdat de kraising met de Kampersingel ongelijkvloers 
wordt gepasseerd. De Zuidelijke tunnel biedt voordelen ten aanzien van de 
stedenbouwkundige inpassing. Daarom worden in dit rapport beide opties beschreven.
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Ook is gekeken naar de optie van een gecombineerde tunnel voor zowel de Zuidtangent 
als het wegverkeer. Een dergelijke tunnel moet uit oogpunt van veiligheid worden 
voorzien van een tussenwand om de richtingen te scheiden. Dit leidt tot een bredere en 
duurdere tunnel die moeilijker inpasbaar is; bovendien scoort deze optie qua 
maatschappelijke kosten en baten slechter dan een tunnel voor alleen de Zuidtangent. 
Deze optie valt daarom af.
Tevens is de optie van een enkelbaans tunnel bekeken, een tunnel die door de 
Zuidtangent beurtelings in 2 richtingen wordt bereden. In dat geval is de beoogde hoge 
frequentie van de Zuidtangent niet haalbaar. Deze optie valt daarom af

Turfmarkt-
tunnel

Zuidelijke
tunnel

Legenda 
■■ Tunnel 
■ • Open bak

Figuur 7: overzicht ligging oorspronkelijke en geoptimaliseerde tunnel

Verkeersafwikkeling:
■ Of men nu kiest voor een tunnel of voor een brug, in beide gevallen is de hele

verkeersafwikkeling op het betreffende traject van invloed op de doorstroming van de 
Zuidtangent. Daarom worden in beide alternatieven ook verkeersmaatregelen 
opgenomen.
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In onderstaande tabel zijn de twee alternatieven samengevat.

Tunnel Brug

■ Optie 'Turfmarkt-tunnel': van de ■ Verlenging van de busstrook op de
Turfmarkt naar de Schalkwijkerstraat. Schalkwijkerstraat.

■ Optimalisatie van hrugopeningregime en
■ Optie 'Zuidelijke tunnel': van de Zuider hrugbediening.

Buiten Spaame naar de Schalkwijkerstraat. ■ Bij vertramming: vervanging van de brug.

Verkeersmaatregelen (in beide alternatieven)

■ Gedempte Oude Gracht: eenrichtingverkeer voor het
wegverkeer (stadinwaarts) en 
richtingen.

de Zuidtangent in twee

■ Verkeersknopen rond de Langebrug: conflicterende 
verkeersbewegingen tot het minimum terugbrengen.

■ Aanvullende verkeersmaatregelen om tot een consistente
verkeerscirculatie te komen.

In dit hoofdstuk beschrijven we de alternatieven afzonderlijk, alsmede de verkeersmaatregelen 
die onderdeel uitmaken van beide alternatieven. In het volgende hoofdstuk komt de afweging 
aan de orde.
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3.2 Tunnel
Het tunnelalternatief is een combinatie van een tunnel met verkeersmaatregelen.
De verkeersmaatregelen worden beschreven in paragraaf 3.4.

Hier komen twee tunnelopties aan de orde:
■ Turfmarkt-tunnel: met ingang op de Turfmarkt
■ Zuidelijke tunnel: met ingang op de Zuider Buitensingel

Bij de Turfmarkt-tunnel is gestreefd naar een optimale verkeersoplossing. Bij de Zuidelijke 
tunnel zijn de inpassing in de omgeving en de aanlegkosten geoptimaliseerd.

3.2.1 Onder de vaargeul
Voor beide tunnelopties geldt het volgende. Door de beperkte ruimte aan weerszijden van het 
Spaame kruist de tunnel het Spaame diagonaal. Hierdoor ontstaat een relatief lange tunnel. De 
hellingsbanen zijn zo kort mogelijk gehouden door een hellingspercentage van 6% te hanteren. 
Dit is nog net aanvaardbaar met het oog op de toekomstige vertramming van de Zuidtangent.

De tunnel houdt rekening met een vaargeul voor het Spaarne met een diepte van 3,5 meter ten 
opzichte van het wateroppervlak. Er is rekening gehouden met een vaargeulbreedte van 30 
meter aan het wateroppervlak en 25 meter op de bodem van de vaargeul, zodat twee schepen 
elkaar kunnen passeren.

30 meter

5 meter

25 meter

Figuur 8: Vaargeuldoorsnede Spaarne
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3.2.2 Turfmarkt-tunnel 

Beschrijving
Het gaat om een tunnel van 2x1 rijstrook die op de Turfmarkt bovenkomt. De totale lengte van 
de tunnel en toeritten bedraagt circa 600 meter. De beschrijving van deze optie is gebaseerd op 
een schetsontwerp dat eerder in opdracht van de gemeente is gemaakt.

De noordelijke tunnelingang bevindt zich op de Turfmarkt. Hier kan gekozen worden uit een 
middenligging of een zij ligging:

■ Om de stedenbouwkundige kwaliteit van de Turfmarkt zo min mogelijk aan te tasten 
kan de tunnelingang het beste aan de kant van het Spaame worden gelegd. Hiermee zal 
tevens het verkeer op de Turfmarkt tijdens de bouw van de tunnel minder worden 
gehinderd dan wanneer de tunnelingang in het midden van de weg wordt gesitueerd. 
Fietsers en voetgangers blijven aan de waterzijde gesitueerd, omdat anders ongewenste 
conflicten met fietsers ontstaan. Zo kan er toch nog enig recht wordt gedaan aan het 
Spaameplan.

■ Verkeerskundig is echter een middenligging op de Turfmarkt beter, omdat dit minder 
conflicten bij de aansluiting Gedempte Oude Gracht - Spaame met zich meebrengt.

■ De keuze tussen midden- of zij ligging kan pas na verdere uitwerking worden gemaakt, 
in samenhang met de verkeersmaatregelen rond de Langebmg.

Figuur 9: Bovenaanzicht turfmarkt-tunnel
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Turfmarkt
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Figuur 10: Dwarsprofiel Turfmarkt (zijligging)
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Figuur 11: Dwarsprofiel Turfmarkt (middenligging)
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Inpassing
Eindsituatie
Zoals reeds aangegeven komt de noordelijke ingang van de tunnel op de Turfmarkt te liggen, 
aan de kant van het Spaame. Dit is van invloed op circa zestien bomen op die plaats die moeten 
verdwijnen. Een deel van deze bomen kan wellicht worden teruggezet in de eindsituatie, na 
herinrichting van de Turfmarkt.

De zuidelijke ingang van de tunnel komt op de Schalkwijkerstraat te liggen. Ter plaatse moet de 
Schalkwijkerstraat worden heringericht, om ruimte te maken voor de tunnelingang en om voor 
de bus de aansluiting te maken op de rijweg. Op de plaats waar de tunnel bovenkomt bestaat het 
nieuwe wegprofiel uit 2 rijstroken voor de bus, 2 rijstroken voor het wegverkeer, een fietspad en 
een trottoir. Op deze plaats zullen de parkeervakken en bomen moeten verdwijnen; de bomen 
aan de Spaamezijde kunnen in de eindsituatie worden herplant. Eventueel kunnen vervangende 
parkeerplaatsen worden gemaakt op het dak van de tunnel. De lengte waarvoor deze 
consequenties gelden hangt af van het punt waar de bus invoegt in het wegverkeer.

De woonarken kunnen op hun huidige locatie blijven liggen, maar een deel schuift op richting 
Spaame in verband met het verbrede wegprofiel. De huidige busstrook op het noordelijk deel 
van de Schalkwijkerstraat komt te vervallen.

Bouwltinder
Tijdens de bouw van de tunnel zal hinder worden ondervonden door het verkeer en de 
omgeving. De totale bouw van de turmel neemt circa 3 jaar in beslag. Er zal sprake zijn van 
geluidsoverlast binnen een straal van 100 meter van de bouwactiviteiten.

Bij de bouw van de tunnelinrit op de Turfmarkt (duur circa 1 jaar) blijft verkeer mogelijk op de 
Turfmarkt, Kampervest, Kampersingel en Langebrug. Hiertoe zijn een aantal tijdelijke 
maatregelen nodig zoals een tijdelijke brug over de bouwput heen tussen de Langebrug en 
Kampersingel/Kampervest. De Zuider Buiten Spaame zal tijdens de bouw enige tijd gestremd 
zijn.

Tijdens de bouw van de tunnelinrit op de Schalkwijkerstraat (duur circa 1 jaar) blijft tevens 
verkeer mogelijk maar is er wel sprake van hinder. Zo zullen een aantal zijstraten van de 
Schalkwijkerstraat gedurende enige tijd moeten worden afgesloten. Ook zullen weg en fietspad 
worden verlegd en moeten bomen worden verwijderd. Wellicht zullen een aantal (circa 2) 
woonschepen ten behoeve van de bouw van de tunnel van plaats moeten veranderen. Dit is 
afhankelijke van de bouwwijze en de bouwfasering.
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Aanlegkosten
De aanlegkosten van de Turfmarktumiel liggen tussen de €38 en €42 miljoen, exclusief de 
verkeersmaatregelen.

Onderdeel Aanlegkosten (euro)
Zinktunml 19.000.000-21.000.000
Toeritten tunnel 17.000.000- 18.000.000
Overige maatregelen 2.000.000- 3.000.000
Totaal: 38.000.000 - 42.000.000

Toelichting: Globale raming op basis van eenheidsprijzen, prijspeil 2004, exclusief BTW. 
Exclusief reconstructie Schalkwijkerstraat.
Voor meer informatie zie bijlage 3.
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3.2.3 Zuidelijke tunnel 

Beschrijving
Het gaat hier om een tunnel van 2x1 rijstrook ten zuiden van de Kampersingel. De totale lengte 
van de tunnel en toeritten bedraagt circa 660 meter.

Om de bouwhinder te beperken zijn de tunnelingangen deels aan en deels in het Spaarne gelegd 
in plaats van midden in de weg.

In onderstaande figuur is de ligging van de tunnel aangegeven, daarnaast geven de twee 
dwarsprofielen inzicht in de situatie ter plaatse van de tunnelingangen op de Schalkwijkerstraat 
en de Zuider Buiten Spaarne.

Figuur 12: Bovenaanzicht tunnel
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Zuider Buiten Spaarne

Zuiderbuiten Spaarne

Figuur 13: Dwarsproflel tunnelalternatief t.p.v. ingang tunnel op Zuider Buitenspaarne

Ter plaatse van de Zuider Buiten Spaarne is naast de tunnelbak nog juist voldoende ruimte 
aanwezig om de parkeervoorzieningen bij het gebouw Koningstein te ontsluiten. Voorbij dit 
punt zal de Zuider Buiten Spaarne slechts toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers, zoals 
uit onderstaand dwarsprofiel blijkt. Een deel van de woningen het bijbehorende parkeerterrein 
worden onbereikbaar voor auto's.

Zuiderbuiten Spaarne

Figuur 14: Dwarsprofiel Tunnelalternatief t.p.v. Zuider Buiten Spaarne nr. 24
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Schalkwijkerstraat

Woonboot

Figuur 15: Dwarsprofiel t.p.v. Schalkwijkerstraat nr 93

Uit onderstaand dwarsprofiel blijkt dat er in het aangepaste wegprofiel van de Schalkwijker
straat aan één zijde van de rijbaan (RB) ruimte is voor een parkeerstrook (P) indien het trottoir 
wordt versmald tot 2,1 meter. Daarnaast is er ruimte voor een groenvak van 3 meter breed. 
Hierin kunnen bomen worden herplant.

Er wordt een fiets/voetpad annex bereikbaarheidsweg voor woonboten naast de tunnelbak in het 
Spaarne aangelegd. Hierdoor wordt het doorstroomprofiel van het Spaarne zo weinig mogelijk 
aangetast. Zodra de tunnelbak onder het maaiveld verdwijnt wordt het fiets/voetpad op de 
tunnelbak gesitueerd, hetgeen uit onderstaand dwarsprofiel blijkt.

Woonboot

Figuur 16: Dwarsprofiel tunnelalternatief tpv Schalkwijkerstraat 131
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Inpassing
Eindsituatie
De noordelijke ingang van de turmel komt op de Zuider Buiten Spaame. Dit heeft als 
consequentie dat op de plaats van de tuimelingang geen autoverkeer meer mogelijk is en dat de 
bomen op die plaats (ongeveer 25) moeten verdwijnen; er is wel ruimte voor fietsverkeer en 
voetgangers. Ook zullen een aantal parkeerplaatsen op het Zuider Buiten Spaame sneuvelen.

De zuidelijke ingang van de tunnel komt op de Schalkwijkerstraat te liggen. Ter plaatse moet de 
Schalkwijkerstraat worden heringericht, om mimte te maken voor de tunnelingang en om voor 
de bus de aansluiting te maken op de rijweg. Op de plaats waar de turmel bovenkomt bestaat het 
nieuwe wegprofiel uit 2 rijstroken voor de bus, 2 rijstroken voor het wegverkeer, een fietspad en 
een trottoir. Op deze plaats zullen de parkeervakken en bomen moeten verdwijnen; de bomen 
aan de Spaamezijde kunnen m de eindsituatie worden herplant. Eventueel kunnen vervangende 
parkeerplaatsen worden gemaakt op het dak van de tunnel. De lengte waarvoor deze 
consequenties gelden hangt af van het punt waar de bus mvoegt in het wegverkeer. In het geval 
van de Zuidelijke tunnel is te overwegen om de bus een eigen baan te geven tot aan de kruising 
met de Schipholweg.

De woonschepen die liggen op de plaats waar de tunnel afbuigt om het Spaame te kruisen, 
verliezen hun ligplaats. De overige woonarken kunnen op hun huidige locatie blijven liggen, 
maar een deel schuift op richting Spaame in verband met het verbrede wegprofiel. De 
woonschepen liggen dan aan een voetpad en fietspad dat tevens dient als bereikbaarheidsweg.

De huidige busstrook op het noordelijk deel van de Schalkwijkerstraat komt te vervallen.

Bouwhinder
Tijdens de bouw van de tunnel zal hinder worden ondervonden door het verkeer en de 
omgeving. De totale bouw van de tunnel neemt circa 3 jaar in beslag. Er zal sprake zijn van 
geluidsoverlast binnen een straal van 100 meter van de bouwactiviteiten.

Bij de bouw van de tunnelinrit op de Zuider Buiten Spaame (duur circa 1 jaar) zijn de huizen 
slechts te voet bereikbaar. Het bouwmateriaal zal over het Spaame worden aangevoerd; dit 
brengt hinder voor de scheepvaart met zich mee.

Tijdens de bouw van de tunnelinrit op de Schalkwijkerstraat (duur circa 1 jaar) blijft verkeer 
mogelijk maar is er wel sprake van hinder, zullen weg en fietspad worden verlegd en moeten 
bomen worden verwijderd. Ook zullen de woonschepen regelmatig van plaats moeten 
veranderen, afhankelijk van de bouwfasering.

De tunneldelen worden gebouwd in een bouwdok (duur circa 1,5 jaar). Een mogelijke locatie 
voor dit bouwdok is in het water langs de Zuider Buiten Spaame, direct ten noorden van de 
Buitenmstbrug.
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Aanlegkosten
De aanlegkosten van de Zuidelijke tunnel liggen tussen de €38 en €42 miljoen, exclusief de 
verkeersmaatregelen.

Onderdeel Aanlegkosten (euro)
Zinktunnel 14.000.000- 15.000.000
Toeritten tunnel 22.000.000 - 24.000.000
Overige maatregelen 2.000.000 - 3.000.000
Totaal: 38.000.000-42.000.000

Toelichting: Globale raming op basis van eenheidsprijzen, prijspeil 2004, exclusief BTW. 
Exclusief reconstructie Schalkwijkerstraat.
Voor meer informatie zie bijlage 3.
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3.3 Brug
Het brugaltematief is een combinatie van het gebruik van de bestaande brug met 
verkeersmaatregelen. De verkeersmaatregelen worden beschreven in paragraaf 3.4.

Beschrijving
De belangrijkste verbetering ten opzichte van de huidige situatie is dat de Zuidtangent bij een 
brugopening niet meer in de file staat. De busstrook op de Schalkwijkerstraat wordt met circa 75 
verlengd. Verder krijgt de Zuidtangent op de Gedempte Oude Gracht een vrije baan richting 
stad-uit; dit laatste is onderdeel van de verkeersmaatregelen (paragraaf 3.4).

Daarnaast worden brugopeningregime en brugbediening in dit alternatief geoptimaliseerd:
■ De periode dat de brug in de middag niet opengaat (nu 16:00 tot 18:00 uur) wordt verruimd 

om goed aan te sluiten op de middagspits van de Zuidtangent. Dit heeft uiteraard wel 
consequenties voor het scheepvaartverkeer.

■ De bediening van de brug wordt verbeterd, middels een vaste brugwachter of verbeterd 
cameratoezicht, zodat de tijd tussen het stilzetten van het wegverkeer (rood licht) en het 
openen van de brug wordt bekort. Wellicht kan ook de tijd tussen het openen van de brug en 
groen licht voor de scheepvaart iets worden bekort.

Daarnaast worden uiteraard de maatregelen die reeds genomen zijn zoals het 
communicatiesysteem tussen de brugwachter en de Zuidtangentbussen (het zogenaamde KAR- 
systeem) en de afstemming van de dienstregeling (het kruisen van Zuidtangentbussen uit beide 
richtingen op Langebrug) behouden.

Bij toekomstige vertramming van het Zuidtangenttracé zal de huidige brug moeten worden 
vervangen door een nieuwe in verband met de belasting die tramverkeer met zich meebrengt. In 
de kosten/batenanalyse is hiermee rekening gehouden. Wellicht moet ook de Eendjesbrug 
worden aangepast.

Inpassing
De verlenging van de busstrook op de Schalkwijkerstraat heeft geen ingrijpende consequenties. 
De overige inpassingsaspecten hangen samen met het pakket verkeersmaatregelen dat wordt 
besproken in paragraaf 3.4.
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Aanlegkosten
De aanlegkosten van de brugoplossing liggen tussen de €8 en €10 miljoen, exclusief de 
verkeersmaatregelen.

Onderdeel Aanlegkosten (euro)
Verlenging busstrook Schalkwijkerstraat 75m + 
herinrichting ter plaatse (1 OOm)

400.000 - 600.000

Verbeterde brugbediening 1.300.000- 1.700.000
Vernieuwing Langebrug tbv geschikt maken voor
tramverkeer

6.000.000 - 8.000.000

Totaal: 7.700.000 - 10.300.000
Gemiddeld 9.000.000

Toelichting: Globale raming op basis van eenheidsprijzen, prijspeil 2004, exclusief BTW. 
Voor meer informatie zie bijlage 3.

Het bedrag voor de verbeterde brugbediening is gebaseerd op het in dienst nemen van een 
brugwachter voor een periode van 30 jaar. Uiteraard kan dit bedrag ook op een andere wijze 
worden ingezet zoals optimalisatie van cameratoezicht en het verkorten van de totale tijd tussen 
het stilzetten en het weer op gang laten komen van het verkeer.
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3.4 Verkeersmaatregelen
Of men nu kiest voor een tunnel of voor een brug, de probleemanalyse laat zien dat in beide 
gevallen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om de congestieproblemen op te 
lossen. Deze maatregelen komen zowel de Zuidtangent als het wegverkeer ten goede en zijn op 
den duur onontkoombaar om een vlotte doorstroming van het wegverkeer van en naar de 
binnenstad te kunnen garanderen. Tevens geldt: zonder deze maatregelen blijft de doorstroming 
van de Zuidtangent een probleem, ook als er wordt gekozen voor aanleg van een tunnel.

Beschrijving
De kern van het maatregelenpakket bestaat uit:
■ de invoering van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht richting stad-in en op het 

Spaame richting brug (conform het fTWP),
■ het creëren van laad- en losplaatsen op de Gedempte Oude Gracht,
■ het ontwarren van de verkeersknopen rond de Langebrug, waarbij conflicterende 

verkeersbewegingen tot het minimum worden teruggebracht,
■ aanvullende verkeersmaatregelen om tot een consistente verkeerscirculatie te komen.

De Zuidtangent rijdt op de Gedempte Oude Gracht stadinwaarts met het verkeer mee en stad-uit 
over een vrije baan. Niet de Zuidtangent is de reden voor de invoering van eenrichtingverkeer, 
maar eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht is een noodzakelijke voorwaarde om de 
verkeersknopen rond de Langebrug te kunnen ontvlechten en op deze wijze de doorstroming 
van het wegverkeer door de binnenstad aanzienlijk te verbeteren.

De invoering van eenrichtingsverkeer op de Gedempte Oude gracht vormt hiermee de 
ruggengraat van het maatregelenpakket. Dit is tevens één van de vijf zogenaamde 
'versnellingsmaatregelen' waarmee de gemeente de doorstroming in Haarlem verbetert.

Er is een verkenning uitgevoerd om te bepalen of een consistente verkeerscirculatie haalbaar is, 
wat de verkeerstechnische consequenties zijn, welke maatregelen daarbij aan de orde zijn en wat 
een dergelijk maatregelenpakket kost. Let wel: het betreft hier geen volledig uitgewerkt 
verkeersplan. Het gaat hier om een voorbeelduitwerking.
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Onderstaande figuur geeft inzicht in de verkeersmaatregelen die in het kader van deze studie 
zijn verkend.

Spaame

Gedempte Oude Gracht

Kampervest ^ 

Kampersingel

Zuider buitenspaame

angebrug

Burgwal

Lange heren vest

Schalkwijkerstraat

Tweerichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer

Figuur 17: Schematische weergave verkeersmaatregelen
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Onderstaande figuur geeft een meer gedetailleerd overzicht van de mogelijke 
verkeersmaatregelen rond de Langebrug.

// // /

Vereenvoudiging knoop 

beperkt conflicten

Gedenp

ngeHofstroQ

Legenda:
auto en bus 

■ ■ ■ busstrook
opheffen / omleiden

Figuur 18: overzicht ontwarren verkeersknoop
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Het maatregelenpakket verschilt al naar gelang de keuze voor een tunnel of een brug. Hieronder 
worden de verschillen toegelicht. Eerst zal het meest vergaande maatregelenpakket worden 
besproken, in combinatie met de brug.

Verkeersmaatregelen in combinatie met de brug
De verkeersknoop rond de Langebrug kan als volgt worden ontvlecht:
• Afsluiten van de linksafrichting vanaf de Langebrug richting de Kampervest;
• Afsluiten van de rechtdoorgaande richting vanuit de Kampersingel naar de Langebrug;
• Afsluiten van de rechtdoorgaande richting vanuit de Zuider Buiten Spaame naar de 

Turfmarkt;
• Afsluiten van de linksafrichting richting vanaf de Langebrug richting de Burgwal.
Deze afsluitingen gelden voor het gemotoriseerd verkeer, niet voor de fiets.

Het ontvlechten van de verkeersknopen rond de Langebrug houdt onder meer in dat het verkeer 
over de Kampersingel niet meer over de Turfmarkt en de Langebrug rijdt maar in een lus 
terugrijdt over de Kampervest.Dit is de prijs die moet worden betaald om de doorstroming op de 
route van de Schalkwijkerstraat naar de Gedempte Oude Gracht te verbeteren. Om deze lus 
mogelijk te maken moet de brug over de Kampersingel worden verbreed. Het geheel aan 
maatregelen op en rond de Turfmarkt vraagt om een zorgvuldige inpassing.

Ver keerscirculatie
Deze oplossing is alleen mogelijk als de gehele verkeerscirculatie in een groter gebied wordt 
aangepakt. Dat is noodzakelijk om te zorgen dat verkeersstromen goed worden afgewikkeld en 
wijken en parkeergarages bereikbaar blijven. Dit is onderzocht en het blijkt mogelijk te zijn om 
te komen tot een consistente verkeerscirculatie met een vlotte doorstroming. Dit leidt tevens tot 
een afname van het verkeer over de Langebrug en een toename van het verkeer over de 
Buitenrustbrug.

Door het wegnemen van conflicterende verkeersbewegingen neemt de verkeersdruk op de 
Langebrug substantieel af. Vooral het afsluiten van de linksafbeweging van de Langebrug naar 
de Kampervest (310 voertuigen per uur) en de rechtdoorgaande beweging van de Kampersingel 
naar de Langebrug (455 voertuigen per uur) zijn maatregelen die de verkeersbelasting op de 
Langebrug substantieel reduceren. De conflicterende verkeersbewegingen met het fietsverkeer 
blijven echter bestaan.

De verkeersstromen verplaatsen zich door deze maatregelen naar routes elders in het gebied, die 
hierdoor zwaarder worden belast. Het effect van het ontkoppelen van de Kampersingel is dat de 
verkeersbelasting op de Buitenrustlaan toeneemt. Een groot deel van dit extra verkeer zal direct 
na de Buitenrustbrug linksaf slaan de Schalkwijkerstraat op. De Buitenrustbrug zal moeten 
worden verbreed om een linksafvak richting Schalkwijkerstraat te creëren. Daarnaast dient de 
capaciteit op de Buitenrustlaan te worden vergroot door middel van een ‘wisselstrook’.
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De parkeergarage aan de Kampervest blijft bereikbaar. De aanrijroute van de garage blijft vanaf 
de Kampervest. Echter zal het verkeer dat van en naar de parkeergarage rijdt niet via de 
Langebrug maar via de Buitenrustbruggen worden geleid.

Langzaam verkeer
De maatregelen hebben invloed op het langzaam verkeer, zowel fietsers als voetgangers. In de 
spitsperioden gebruiken circa. 300 fietsers per uur per richting de Langebrug (circa 6.000 per 
dag). Uitgangspunt is dat het langzaam verkeer over de Langebrug op een goede en veilige 
wijze afgewikkeld moet kunnen worden. De consequenties van de voorgestelde 
verkeersmaatregelen voor de fiets zijn tweeledig. Ten eerste zal de fietsoversteek aan de 
oostzijde (vlak voor de brug ter hoogte van de Burgwal) worden verplaatst naar de Lange Heren 
Vest. Hierdoor wordt de invloed van het fietsverkeer op de verkeersregeling geminimaliseerd. 
De tweede consequentie is dat op de Turfmarkt, ter hoogte van de Kampersingel een 
fietsoversteek moet worden gehandhaafd.

Een uitgebreide analyse van de verkeersmaatregelen en de effecten ervan is opgenomen in 
bijlage 5.

Tijdwinst
De verkeersmaatregelen leveren tijdwinst op, zowel voor OV-reizigers als voor automobilisten. 
Dit komt aan de orde in paragraaf 4.1.

Verkeersmaatregelen in combinatie met de Zuidelijke tunnel
De verbinding tussen Kampersingel en Langebrug kan hier gehandhaafd blijven. Verbreding 
van de Buitenrustbrug is in dat geval niet nodig. Alle overige maatregelen blijven wel nodig.

Verkeersmaatregelen in combinatie met de Turfmarkt-tunnel
In dit alternatief wordt de tunnel onder de verkeersknoop Langebrug - Zuider Buiten Spaame - 
Turfmarkt - Kampersingel - Kampervest door geleid. Hiermee wordt de voornaamste 
veroorzaker van verkeersconflicten ondergronds gepasseerd. Hierdoor kan de bestaande 
verkeerssituatie rond de Langebrug voor een groot deel gehandhaafd blijven. Maar ook dan 
blijft de invoering van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht nodig om te 
voorkomen dat de bus richting stad-uit in de file komt te staan van auto's die wachten voor een 
brugopening.
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Aanlegkosten verkeersmaatregelen
De kosten van de verkeersmaatregelen verschillen voor tunnel en brug:
Turfmarkt-tunnel
Onderdeel Aanlegkosten (euro)
Herinrichting kruispunt Turfmarkt/Spaarne - Gedempte

Oude Gracht

200.000-300.000

Herinrichting Turfmarkt (150m) 700.000- 1.000.000

Herinrichting Gedempte Oude Gracht tot Verwulft 
inch aanleg busbaan (500m)

2.000.000-3.000.000

Totaal 2.900.000-4.300.000

Gemiddeld 3.600.000

Zuidelijke tunnel
Onderdeel Aanlegkosten (euro)

Herinrichting kruispunten:
• Kampersingel/Kampervest - Turfmarkt;
• Zuider Buiten Spaarne - Turfmarkt;
• Turfmarkt/Spaarne - Gedempte Oude Gracht:

800.000- 1.200.000

Herinrichting Turfmarkt (150m) inclusief verbreding 
Eendjesbrug (Kampersingel)

1.500.000- 1.900.000

Herinrichting Gedempte Oude Gracht tot Verwulft 
incl. aanleg busbaan (500m)

2.000.000 - 3.000.000

Totaal 4.300.000-6.100.000
Gemiddeld 5.200.000

Brug
Onderdeel Aanlegkosten (euro)
Herinrichting kruispunten:
• Burgwal - Schalkwijkerstraat;
• Kampersingel/Kampervest - Turfmarkt;

• Zuider Buiten Spaarne - Turfmarkt;
• Turfmarkt/Spaarne - Gedempte Oude Gracht;

1.000.000- 1.500.000

Herinrichting Turfmarkt (ISOm) inclusief verbreding 
Eendjesbrug (Kampersingel)

1.500.000- 1.900.000

Herinrichting Gedempte Oude Gracht tot Verwulft 
incl. aanleg busbaan (500m)

2.000.000-3.000.000

Aanleg extra rijstrook en verbreden/vervangen zuidelijke 
Buitenrustbrug

7.000.000 - 8.000.000

Verbreding Buitenrustlaan (wisselstrook) 500.000 - 600.000
Totaal 12.000.000 -15.000.000
Gemiddeld 13.500.000

Toelichting: Globale raming op basis van eenheidsprijzen, prijspeil 2004, exclusief BTW. 
Voor meer informatie zie bijlage 3.
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4 BEOORDELING

4.1 Oplossend vermogen

Samenvatting
De winst in doorstroming en betrouwbaarheid is in onderstaande tabel samengevat. Met 
betrekking tot de doorstroming is bepaald in welke mate de eerder geconstateerde vertragingen 
worden opgelost. Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de Zuidtangent is berekend 
hoeveel procent extra reizigers worden aangetrokken door de verbetering van de 
betrouwbaarheid.

Doorstroming en 
betrouwbaarheid

Turfmarkt-
tunnel

Zuidelijke
tunnel

Brug

Mate waarin tijdverliezen voor
OV-reizigers worden opgelost

ca. 95% ca. 85% ca. 55%

Extra OV-reizigers door toename 
betrouwbaarheid

ca. 7% ca. 7% ca. 0%

Mate waarin tijdverliezen voor 
automobilisten worden opgelost

ca. 20% ca. 50% ca. 65%

Hieronder worden de resultaten per alternatief weergegeven.
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Oplossend vermogen Turfmarkt-tunnel
Betrouwbaarheid
Bij de Turfmarkt-tunnel zijn vertragingen van de Zuidtangent en het overige openbaar vervoer 
door brugopeningen definitief verleden tijd. De betrouwbaarheid van de Zuidtangent verbetert 
sterk en de lijn trekt hierdoor in de daluren naar schatting 13% meer reizigers; omgerekend naar 
een dagtotaal komt dit neer op circa 7% meer reizigers.

Doorstroming
Van alle tijdverliezen die de Zuidtangent in de huidige situatie ondervindt wordt in dit 
alternatief circa 95% opgelost (tunnel tezamen met verkeersmaatregelen). Voor het autoverkeer 
is dit 20%.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

Zuidtangent- en overige OV-reizigers
% reistijdverlies 

ZT+OV2020 (min.)
% opgelost

Brugopening 39 volledig
Conflicterende verkeersstromen 51 +/- 85%
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 10 volledig
Totaal (gemiddeld): 100 95%

Autoreizigers
% reistijdverlies 
Auto 2020 (min.)

% opgelost

Brugopening 28 niet
Conflicterende verkeersstromen 65 +/- 20%
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 7 volledig
Totaal: 100 20%

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde tijdwinst per reiziger over een hele dag weer (deze 
cijfers vormen input voor de berekening van de baten in de kostenbatenanalyse die in de 
volgende paragraaf aan de orde komt).

% opgelost van totale 
vertraging 

(2020, min.)

reistijdwinst 
(2020, min)

Reistijdwinst Zuidtangent +overig OV 95 0:59 0:56
Reistijdwinst automobilisten 20 1:32 0:18
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Oplossend vermogen Zuidelijke tunnel
Betrouwbaarheid
Bij de Zuidelijke tunnel zijn vertragingen van de Zuidtangent en het overige openbaar vervoer 
door brugopeningen definitief verleden tijd. De betrouwbaarheid van de Zuidtangent verbetert 
sterk en de lijn trekt hierdoor in de daluren naar schatting 13% meer reizigers; omgerekend naar 
een dagtotaal komt dit neer op circa 7% meer reizigers.

Doorstroming
Van alle tijdverliezen die de Zuidtangent in de huidige situatie ondervindt wordt in dit 
alternatief circa 85% opgelost (tunnel tezamen met verkeersmaatregelen). Voor het autoverkeer 
is dit 50%.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

% reistijd verlies 
ZT+OV 2020 (min.)

% opgelost

Brugopening 39 volledig
Conflicterende verkeersstromen 51 +/- 75%
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 10 volledig
Totaal (gemiddeld): 100 85%

Autoreizigers
% reistijdverlies 
Auto 2020 (min.)

% opgelost

Brugopening 28 niet
Conflicterende verkeersstromen 65 +/- 65%
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 7 volledig
Totaal: 100 50%

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde tijdwinst per reiziger over een hele dag weer (deze 
cijfers vormen input voor de berekening van de baten in de kostenbatenanalyse die in de 
volgende paragraaf aan de orde komt).

% opgelost van totale 
vertraging 

(2020, min.)

reistijdwinst 
(2020, min)

Reistijdwinst Zuidtangent +overig OV 85 0:59 0:50
Reistijdwinst automobilisten 50 1:32 0:46
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Oplossend vermogen Brug
Betrouwbaarheid
Het brugaltematief heeft weinig invloed op de betrouwbaarheid van de Zuidtangent. In de 
daluren lopen Zuidtangentbussen de kans vertraging op te lopen door de openstaande brug. Er is 
derhalve geen sprake van toename van reizigers door een verhoogde betrouwbaarheid.

Doorstroming
In combinatie met de verkeersmaatregelen wordt bij het brugaltematief circa 55% van het 
reistijdverlies van de Zuidtangent opgelost. Daarnaast nemen de tijdverliezen van het 
autoverkeer met 65% af

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

Zuidtangent- en overige OV-reizigers
% reistijdverlies 

ZT+OV 2020 (min.)
*/o opgelost

Brugopening 39 klein deel
Conflicterende verkeersstromen 51 +/- 75%
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 10 volledig
Totaal: 100 55

Autoreizigers
% reistijdverlies 
Auto 2020 (min.)

% opgelost

Brugopening 28 klein deel
Conflicterende verkeersstromen 65 +/- 75%
Laden/lossen Gedempte Oude Gracht 7 volledig
Totaal: 100 65

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde tijdwinst per reiziger over een hele dag weer (deze 
cijfers vormen input voor de berekening van de baten in de kostenbatenanalyse die in de 
volgende paragraaf aan de orde komt).

% opgelost van totale 
vertraging 

(2020, min.)

reistijdwinst 
(2020, min)

Reistijdwinst Zuidtangent +overig OV 55 0:59 0:32
Reistijdwinst automobilisten 65 1:32 1:00
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4.2 Investeringskosten
Onderstaande geeft een overzicht van de investeringskosten. Een tunnel vergt een investering 
die ongeveer tweemaal zo hoog ligt als bij een brug.

Investeringskosten

Tuimel
Busstrook en brugbediening
Verkeerspakket
Vervanging brug bij 
vertramming

Totaal

Gemiddeld

Turfmarkt-tunnel

38.000.000-42.000.000

2.900.000 - 4.300.000

40.900.000-46.300.000

43.600.000

Zuidelijk tunnel

38.000.000 - 42.000.000

4.300.000-6.100.000

42.300.000-48.100.000

45.200.000

Brug

1.700.000-2.300.000
12.000.000- 15.000.000

6.000.000 - 8.000.000

19.700.000-25.300.000

22.500.000

Toelichting: • Globale raming op basis van eenheidsprijzen, prijspeil 2004, exclusief BTW.
• Exclusief reconstructie Schalkwijkerstraat.
• Voor meer informatie zie bijlage 3.

4.3 Kosten/batenanalyse
Er is een vereenvoudigde maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Een 
MKBA houdt in dat de belangrijkste kosten en baten voor de maatschappij als geheel in geld 
worden uitgedrukt. In Nederland is de MKBA voor infrastructuurprojecten gestandaardiseerd en 
vastgelegd in de zogenaamde OEEI-methodiek (Onderzoek Economische Effecten van 
Infrastructuur).

In de hier toegepaste vereenvoudigde versie is rekening gehouden met:
■ Kosten: investeringskosten, beheerskosten (in het geval van een tunnel) en 

exploitatiekosten openbaar vervoer
■ Baten: reistijdwinst voor OV-reizigers, automobilisten en vrachtverkeer en extra reizigers 

Zuidtangent door tijdwinst en (bij de tunnel) door hogere betrouwbaarheid.
■ De netto contante waarde is berekend over een periode van 30 jaar.

Aan de batenkant is tevens rekening gehouden met de exploitatiewinst van de bussen. Door de 
afname van de reistijden zijn de bussen minder lang onderweg. In de huidige situatie rijden er op 
werkdagen 292 bussen per richting over de Langebrug dit is in totaal 584 bussen in beide 
richtingen. Een groot de hiervan betreffen de Zuidtangentbussen: 246 bussen. De overige 338 
bussen betreffen de lijnen 2, 70, 71 en 75. Voor de toekomst is voor de Zuidtangent een 
frequentieverhoging voorzien naar 12 bussen per uur in de spits.

Voor een overzicht van de gehanteerde aannames wordt verwezen naar bijlage 4.
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Hieronder worden de resultaten per alternatief weergegeven.
Resultaten Turfmarkt-tunnel .■ajEiii

11^
Relevante informatie

Planning investering 
Verdisconteringsvoet

■S'ïi

Investering versus toekomstige kasstromen' l: :

Totale investering

Contante waarde van de kasstromen (na investering)

Resultaat 

NCW per 1-1-2005

Resultaten Zuidelijke tunnel
Relevante informatie

Planning investering 
Verdisconteringsvoet

Investering versus toekomstige kasstromen 

Totale investering

Contante waarde van de kasstromen (na investering)

Resultaat 

NCW per 1-1-2005

Resultaten Brug
Relevante informatie

Planning investering 
Verdisconteringsvoet

Investering versus toekomstige kasstromen 

Totale investering

Contante waarde van de kasstromen (na investering)

Resultaat

NCW per 1-1-2005
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2006-2008
4%

€ 43.600.000 
€18.780.430

-€23.164.043

■f' ipï

2006-2008
4%

€ 45.200.000 

€ 24.866.549

^ 18.617.170

2005-2006
4%

€ 22.500.000 

€ 22.488.034

€632.912
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Uit de analyse blijkt het volgende:
■ Bij beide tunnels is het resultaat negatief. De baten van de tunnel plus verkeersmaatregelen 

wegen over een periode van 30 jaar niet op tegen de kosten.
■ De netto contante waarde is -23 miljoen euro voor de Turfmarkt-tunnel en -19 miljoen voor 

de Zuidelijke tunnel. Beide tunnels zijn ongeveer even duur, de Turfmarkt-tunnel genereert 
echter minder baten voor automobilisten.

■ hl het brugaltematief is het resultaat licht positief: + 0,6 miljoen euro. De baten wegen hier 
op tegen de kosten.

Het resultaat van de economische analyse moet worden gerelativeerd. De analyse beperkt zich 
tot de vraag ‘tunnel of brug’ en doet dus geen uitspraak over de effecten van de Zuidtangent als 
geheel. Effecten op de bereikbaarheid en het economisch functioneren van de stad blijven 
hierdoor buiten beschouwing. Een eerdere kosten/batenanalyse van Rijkswaterstaat Noord 
Holland had wel betrekking op de hele lijn en leidde tot een positief resultaat. De verschillen 
tussen beide analyses worden toegelicht in bijlage 6

We kunnen op grond van deze analyse niet concluderen dat een Zuidtangent met tunnel 
maatschappelijk niet rendabel zou zijn. We kunnen wel concluderen dat het brugaltematief 
‘kosteneffectiever’ is, dat wil zeggen naar verhouding meer waar voor zijn geld biedt. Los van 
deze rekensommen blijft het feit overeind staan dat de Zuidtangent alleen met een turmel een 
hoog betrouwbaarheidsniveau kan bereiken.

Het negatieve resultaat voor de turmel hangt in belangrijke mate samen met de locatie. De 
beschikbare mimte laat slechts een lange, diagonale tunnel toe tegen een navenant hoge prijs. 
Het is dus niet zo dat de baten tegenvallen, maar dat de kosten hoog zijn als gevolg van de 
beperkte beschikbare ruimte.

4.4 Maatschappelijk draagvlak
In de gesprekken met de Klankbordgroep zijn een aantal zaken naar voren gekomen:
■ Een deel van de Klankbordgroep, met name omwonenden en woonarkbewoners, heeft grote 

bezwaren tegen een tunnel, in verband met de bouwhinder en de inrichting in de 
eindsituatie.

■ Velen, waaronder ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, hechten belang aan een 
hoogwaardige Zuidtangent, maar niet tot elke prijs.

■ Er bestaat grote zorg over de effecten van de verkeersmaatregelen op de bereikbaarheid van 
de wijken.

■ Er bestaat grote eensgezindheid over de vraag welk criteria bij de beoordeling van de 
alternatieven het zwaarste wegen:

o de bereikbaarheid van de wijken
o de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van de historische binnenstad 
o de betrouwbaarheid en stiptheid van het openbaar vervoer

De verslagen van de gevoerde overleggen zijn opgenomen in bijlage 2.
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4.5 Nut en noodzaak

Conclusies met betrekking tot nut en noodzaak;

1.

2.

3.

Het grootste knelpunt voor de betrouwbaarheid van de Zuidtangent zijn de brugopeningen 
buiten de spitsuren. In het tunnelaltematief wordt dit probleem geheel opgelost. In het 
brugaltematief worden alleen de extreme vertragingen geëlimineerd.
Het grootste knelpunt voor de doorstroming van de Zuidtangent wordt gevormd door de 
spaghetti van verkeersbewegingen rond de Langebrug. Daar komt bij dat in de binnenstad 
de doorstroming van de Zuidtangent onlosmakelijk is verbonden met de doorstroming van 
het wegverkeer. De verkeersproblemen zijn alleen oplosbaar door een integrale aanpak van 
de verkeerscirculatie, uitgaande van eenrichtingverkeer op de Gedempte Oude Gracht. Een 
dergelijk maatregelenpakket komt zowel de Zuidtangent als het wegverkeer ten goede. 
Niets doen is verreweg de slechtste oplossing, zowel voor de Zuidtangent als voor de 
bereikbaarheid van de binnenstad.

4.6 Toekomstvastheid

Een tunnel biedt een toekomstvaste oplossing waarmee de gewenste hoge betrouwbaarheid van 
de Zuidtangent kan worden gerealiseerd. Ook met een brug wordt de betrouwbaarheid enigszins 
verbeterd maar deze oplossing is gevoelig voor een toename van het scheepvaartverkeer.

Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een frequentie van 12 keer per uur tijdens de 
spitsuren en 6 tot 10 keer per uur tijdens de daluren. In beide alternatieven is dit mogelijk. In het 
brugaltematief kan dit in de daluren leiden tot enige toename van de vertraging door 
brugopeningen.

In beide alternatieven is het mogelijk om de Zuidtangent in de toekomst te vertrammen. In het 
brugaltematief vereist dit de vervanging van de huidige Langebrug; in de kosten/batenanalyse is 
hiermee rekening gehouden. Wellicht moet ook de Eendjeshmg worden aangepast.

De voorgestelde verkeersmaatregelen, gebaseerd op de invoering van eenrichtingverkeer op de 
Gedempte Oude Gracht, bieden een toekomstvaste oplossing voor de bereikbaarheid van de 
binnenstad, zowel voor de Zuidtangent als voor het overige verkeer.
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4.7 Beoordeling van de alternatieven

In essentie gaat het om de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en de balans tussen 
maatschappelijke kosten en baten. De Zuidtangent is geen doel op zich maar een middel om de 
bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Daartoe is een concept ontwikkeld dat uitgaat van 
een hoogwaardige verbinding die zich vertaalt in hoge eisen aan doorstroming en 
betrouwbaarheid. Maar ook de fysieke maatregelen om dat te bereiken moeten worden 
beoordeeld op hun effecten op de bereikbaarheid en de leefbaarheid en op de verhouding tussen 
kosten en baten.

Houden we tevens rekening met de criteria die door de Klankbordgroep zijn aangegeven, dan 
komen we tot het volgende beoordelingskader. Hierin zijn niet alle denkbare aspecten 
opgenomen, maar die aspecten geselecteerd die bij de afweging van het grootste 
maatschappelijk belang worden geacht.

Dit betekent niet dat individuele belangen (bijvoorbeeld ligplaatsen voor woonarken of de 
bevoorrading van specifieke bedrijven) genegeerd worden, wel dat maatschappelijke, 
collectieve belangen bij dergelijke beslissingen de doorslag horen te geven. Ook tijdelijke 
bouwhinder, hoe vervelend ook voor betrokkenen, kan geen doorslaggevend argument zijn bij 
de keuze voor de aanleg van infrastructuur die voor de lange termijn de bereikbaarheid van de 
stad bepaalt.

Bereikbaarheid ■ Betrouwbaarheid openbaar vervoer en 
vervoerswerving

■ Doorstroming openbaar vervoer en wegverkeer 
in de binnenstad

■ Bereikbaarheid wijken en parkeergarages
Leefbaarheid ■ Behoud historische biimenstad

■ Ruimtelijke kwaliteit
■ Behoud groen

Kosten/baten ■ Kosteneffectiviteit
■ Toekomstvastheid Zuidtangent
■ Toekomstvastheid verkeersoplossing

Na een genomen beslissing is het uiteraard zaak om ook recht te doen aan individuele belangen, 
door hinder of schade te minimaliseren of te compenseren. Dit is een belangrijk aspect bij de 
verdere uitwerking.

Bij de beoordeling worden de alternatieven vergeleken met de huidige situatie; alleen bij 
kosteneffectiviteit is sprake van een onderlinge vergelijking van de twee alternatieven.

Gemeente Haarlem / De stad en de Zuidtangent: afweging Spaame-passage 
ID-ID20040104

22 november 2004, versie 7 
-62-



DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Beoordeling tunnel en brug

Vergelijking met de huidige 
situatie Tunnel Brug

+ positief, 0 neutraal, - negatief Turfmarkt- Zuidelijke
tunnel tunnel

Bereikbaarheid
■ Betrouwbaarheid openbaar -1-+ -t-i- -f

vervoer en vervoerswerving
■ Doorstroming openbaar -1- + +

vervoer en wegverkeer in de 
binnenstad

■ Bereikbaarheid wijken en 0 - -
parkeergarages

Leefbaarheid
■ Behoud historische 0 0

binnenstad
■ Ruimtelijke kwaliteit - - 0

■ Behoud groen - - 0

Kosten/baten
■ Kosteneffectiviteit +

(onderlinge vergelijking)
■ Toekomstvastheid -t -t- 0

Zuidtangent
■ Toekomstvastheid -1- + -1-

verkeersoplossing

B ereikbaarh eid
Alleen met een tunnel kan de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in het algemeen en de 
Zuidtangent in het bijzonder worden gegarandeerd.

Door de verkeersmaatregelen zal de doorstroming van zowel het openbaar vervoer als het 
autoverkeer op het Zuidtangenttracé worden verbeterd. De mate waarin de bereikbaarheid van 
de omliggende wijken wordt beïnvloedt hangt af van de uiteindelijke uitwerking van de 
verkeersmaatregelen, in samenhang met de keuze voor brug of tunnel.

Leefbaarheid
Op het vlak van leefbaarheid is de impact van de tunnel op de ruimtelijke kwaliteit en het groen 
op de Schalkwijkerstraat en de Zuider Buiten Spaame vele malen groter dan bij de
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brugoplossing. Vooral ter plaatse van de timnelinritten znllen bomen moeten wijken en gaat de 
ruimtelijke kwaliteit achteruit.

Kosten/baten en toekomstvastheid
Uit de economische analyse blijkt dat het brugaltematief op kosteneffectiviteit beter scoort dan 
een tunnel. Voor het bereiken van een betrouwbare Zuidtangent biedt een tunnel een 
toekomstvaste oplossing. Ook in het brugaltematief wordt de betrouwbaarheid enigszins 
verbeterd maar deze oplossing is gevoelig voor een toename van het scheepvaartverkeer. In alle 
gevallen is het mogelijk om de Zuidtangent in de toekomst te vertrammen. De verkeers
maatregelen bieden een toekomstvaste oplossing voor het verkeer rond de Langebrug.
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inleiding.

De Zuidtangent is een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV-lijn) tussen

station Haarlem via Schiphol naar Amsterdam Zuidoost. Op 13 januari 2002 is het

eerste deel van het traject officieel in dienst genomen. In 2004 maakten al 8,5 mil-

joen passagiers gebruik van de HOV - lijn (6% boven prognose).

Kenmerken van een HOV-lijn zijn onder andere een hoge frequentie, comfort,

betrouwbaarheid (van de reistijd) en een hoge gemiddelde rijsnelheid. Voor de

Zuidtangent wordt dit gerealiseerd door uit te gaan van een vrije baan. Gezien de

hoge ambities van de Zuidtangent is een vrije baan ook vanuit uitstraling, ambitie

en allure gewenst. Dit is in een stedelijke omgeving als Haarlem lastig te realise-

ren. Menging met het overige verkeer en de passage van het Spaarne via de

Langebrug zorgen momenteel voor vertragingen.

In voorgaande studies naar de Spaarnepassage is onder andere gekeken naar

mogelijkheden om, uitgaande van de huidige Langebrug, een groot aantal routes

rond de huidige Langebrug voor autoverkeer te blokkeren opdat de doorstroming

voor de Zuidtangent zou worden vergroot. Daarnaast zijn een tweetal tunnelvari-

anten geopperd. Over het algemeen zullen de tunnelvarianten op betrouwbaarheid

van de Zuidtangent beter scoren dan de brugvarianten omdat de tunnelvarianten

uitgaan van een geheel eigen infrastructuur voor de Zuidtangent. Hierdoor hebben

andere weggebruikers en scheepvaartverkeer geen invloed op de doorstroming 

van de Zuidtangent. 

Tot dusver zijn de functionele, financiële, civieltechnische en vooral de verkeers-

kundige aspecten van dergelijke maatregelen echter niet genoeg inzichtelijk

gemaakt om tot een afgewogen bestuurlijke keuze te kunnen komen. Minstens zo

belangrijk is dat de effecten voor de 'heelheid' van de stad onvoldoende aan de

orde zijn geweest. Met 'heelheid' wordt hier zowel de samenhang in routes in de

stad bedoeld, als een ruimtelijk coherent stadsgezicht. Deze studie beoogt in die

leemtes te voorzien.

doelstelling.

Doelstelling van deze studie is te komen tot een oplossing waarmee de passage

van het Spaarne voor de Zuidtangent wordt geoptimaliseerd. Binnen deze doel-

stelling is onderzocht op welke wijze en onder welke omstandigheden deze opti-

malisatie voor de Zuidtangent mogelijk is. De studie richt zich dan ook vooral op

de consequenties die een optimalisatie van de Zuidtangent heeft voor de ruimte-

lijke kwaliteit en voor het overige verkeer.

probleemanalyse.

De Langebrug en directe omgeving is een ingewikkelde verkeersknoop in een

beperkte ruimte waarin verschillende verkeersdeelnemers (zoals Zuidtangent, 

overige bussen, auto's, fietsers, voetgangers) en verschillende infrastructurele 

voorzieningen (zoals rijbanen, busbanen, fietspaden, oversteekplaatsen, verkeers-

regelinstallaties) met elkaar worden geconfronteerd en elkaar beïnvloeden. 

In deze verkeerskluwen loopt de Zuidtangent in de spitsuren vertragingen op. 

Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van de dienstregeling buiten de spits onder-

mijnd door de frequente brugopeningen. De Zuidtangent rijdt met een frequentie

van 8 maal per uur, zowel in als buiten de spits; het komt regelmatig voor dat de

Zuidtangent stilstaat voor een geopende Langebrug. 

ontwerpopgave.

In deze studie wordt gezocht naar een Spaarnepassage voor de Zuidtangent die

een zo optimaal (snel en betrouwbaar) mogelijke dienstregeling mogelijk maakt,

maar tegelijkertijd de ruimtelijke structuur in dit deel van Haarlem respecteert 

en voldoende mogelijkheden biedt voor het overige verkeer. Verkeerstechniek en 

ruimtelijk ontwerp zijn in deze studie daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De volgende drie varianten hebben als vertrekpunt gediend voor de studie:

- Zuidtangent over de Langebrug; 

- Zuidtangent door een tunnel tussen de Turfmarkt en de Schalkwijkerstraat; 

- Zuidtangent door een tunnel tussen het Zuider Buiten Spaarne en de 

Schalkwijkerstraat.

01.
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werkwijze.

De werkwijze van deze studie is voor een groot deel bepaald door de vraag: 

Welke consequenties heeft een optimalisatie van de Zuidtangent voor de ruimte-

lijke kwaliteit en voor het overige verkeer? 

Vanuit een ruimtelijke invalshoek zijn kenmerkende waarden van het gebied

benoemd. Deze hebben geleid tot criteria waarop de verschillende varianten 

worden getoetst. Een soortgelijke stap is gedaan voor verkeer. 

Verkeer en ruimte hebben een gelijkwaardige plaats binnen het project gekregen.

Door een intensieve samenwerking tussen deze vakgebieden (o.a. door gezamen-

lijke werksessies) is een ontwerpproces ontstaan waarop stedenbouw en verkeer

zijn samengekomen. Ruimtelijke ideeën zijn verkeerskundig getoetst en verkeers-

kundige wensen zijn op ruimtelijke inpasbaarheid bekeken.

Vanuit drie varianten is met een brede blik gekeken naar alternatieve oplossingen.

Deze varianten zijn getoetst, nader uitgewerkt en geoptimaliseerd. In een cyclisch

proces is een groot aantal (sub)varianten de revue gepasseerd. 

Hier wordt in hoofdstuk 4 uitvoerig op ingegaan.

In bovengenoemd zoekproces zijn kosten geen onderscheidende factor geweest;

uiteraard is van de meest kansrijke varianten wel een indicatieve kostenraming

gemaakt. De kostenindicaties hebben een plaats gekregen naast de ruimtelijke 

en verkeerskundige consequenties van de verschillende varianten. 

Tijdens het project heeft driemaal overleg plaatsgevonden met een klankbord-

groep, bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven, openbaar 

vervoer exploitanten en - gebruikers, en overige belanghebbenden. 

leeswijzer.

Dit rapport gaat in hoofdstuk 2 van start met een

analyse van de ruimtelijke structuur en kwalitei-

ten van het tracédeel langs het Spaarne. Hieruit

worden een aantal ruimtelijke criteria afgeleid 

ter beoordeling van de verschillende varianten.

De verkeerskundige analyse en criteria komen 

in hoofdstuk 3 aan bod. In hoofdstuk 4 volgt een

beschrijving van de ontwerpvarianten waarbij de

Zuidtangent over de Langebrug rijdt. 

Hoofdstuk 5 bevat de ontwerpstudie naar de 

tunnelvarianten. De meest kansrijke varianten uit

hoofdstuk 4 en 5 worden nader beoordeeld in

hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt afgesloten 

met samenvattingen en conclusies. 

Bij dit hoofdrapport hoort een achtergrondrapport

met een meer gedetailleerdere beschrijving van

hoofdzakelijk verkeerskundige onderwerpen. 

6
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analyse en u i tgangspunten .
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ruimtelijk beleid.

Er zijn een tweetal gemeentelijke beleidsdocumenten die direct betrekking heb-

ben op het onderhavige deel van het Zuidtangent-tracé: het Spaarneplan en het 

Programmaplan Vergrote Binnenstad. In het Spaarneplan wordt ingezet op het 

vergroten van de ruimtelijke samenhang van Haarlem met het Spaarne. De aan-

wezige stadsstructuur, en de daarin kenmerkende sfeerverschillen langs het

Spaarne worden in het Spaarneplan gekoesterd, en als uitgangspunt voor plan-

vorming benoemd. Het Programmaplan Vergrote Binnenstad biedt een kader voor

de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de zuid-oostzijde van de binnen-

stad. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het terugdringen van het autoverkeer,

en het ontwikkelen van binnenstad versterkende nieuwe functies gaan in dit

Programmaplan gelijk op.

Deze twee beleidsdocumenten geven een duidelijke stedelijke ambitie weer, 

maar bieden (vanzelfsprekend) geen precies antwoord op de vraag op welke 

wijze de Zuidtangent een plek kan krijgen in dit deel van Haarlem. Daartoe is in 

het kader van deze studie een analyse gemaakt van de ruimtelijke karakteristieken

van het trace.

ruimtelijke structuur.

8

02.

ruimtelijke karakteristieken.

De Zuidtangent rijdt in Haarlem door een 'dwarsdoorsnede' van de stad. Komende

uit Schiphol/Hoofddorp wordt eerst een buitenwijk aangedaan, vervolgens rijdt de

bus langs de oevers van het Spaarne door de vooroorlogse stadsuitbreidingen, om

vervolgens via de Langebrug in het historische stadscentrum te belanden. 

In deze drie 'stadsringen' zijn de ruimtelijke condities zeer verschillend. Het ruimte-

lijk programma van eisen van de Zuidtangent is echter overal min of meer gelijk, 

en gericht op het letterlijk vrij baan geven aan de bus/tram om de snelheid en

betrouwbaarheid zo groot mogelijk te laten zijn.

In het tracé-deel langs het Spaarne is de ruimtelijke structuur van de stad fijn-

mazig en kleinschalig. De ruimtelijke consequenties van een vrijliggende baan 

zullen daardoor op voorhand groot zijn.
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9

zicht op Haarlem.

Vanaf de Schipholweg tot aan de Langebrug biedt het tracé langs het Spaarne

een uniek afwisselend zicht op het klassieke binnenstadssilhouet van Haarlem.

Door het sterk bochtige verloop van het Spaarne, en het gegeven dat de door-

gaande route aan de buitenbocht van de rivier is gelegen, schuiven de St. Bavo 

en het stadsfront langs het Spaarne in en uit het blikveld van de passant.

zicht op het binnenstadssilhouet continue routes 

in de buitenbocht
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wisselend stadsbeeld langs de rivier.

Komende vanaf het zuiden gaat het Spaarne van een ruime groene landelijke rivier

geleidelijk over in een smalle sterk ingekaderde waterloop die zich door de histori-

sche binnenstad wringt. De Langebrug vormt hierin een duidelijke overgang tussen

het 'landschappelijke' en 'stedelijke' deel van de rivier. 

In het 'landschappelijke' deel is de ruimte weids, de rivier breed, en domineren de

platanen in de buitenbocht het beeld. In de binnenstad is de ruimte besloten en de

rivier ingekaderd tussen kademuren. Deze contrasten in sfeer vormen ook een van

de bouwstenen van het gemeentelijke Spaarneplan, waarmee beoogd wordt de

functionele en visuele relatie tussen de stad en de rivier te verbeteren.

Ondanks deze verschillen in het stadsbeeld is het Spaarne als samenbindende

ruimte herkenbaar. Het ononderbroken vloeiende verloop van de oevers is daarin

van grote betekenis.

10

binnenstad buitengebied

besloten stadsbeeld in de binnenstad weidse ruimte van het Zuider Buiten Spaarne
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samenhangende waterstructuur.

De hiervoor genoemde contrasten in het stadsbeeld zijn logischerwijs te verklaren

uit de wijze waarop Haarlem in de loop van de eeuwen is gegroeid. Een kaart uit

1822 laat zien dat de Langebrug eeuwenlang onderdeel uitmaakte van de omwal-

ling van de stad. Dezelfde kaart toont ook een fijnmazig stelsel van grachten dwars

op het Spaarne, die weer eerdere fases in de groei van de stad markeren. Delen

van die historische waterstructuur zijn in de loop van de tijd gedempt. Rond de

Langebrug is dit stelsel van grachten echter nog in tact, en is met enige moeite de

historische continuïteit tussen de Kampersingel en de Burgwal nog te herkennen.

11

wegen en waterstructuur in 1822

resterende historische waterstructuur

1822

Eendjesbrug, schakel tussen

Kampersingel en het Spaarne
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samenhangend stratennet?

Op dezelfde kaart uit 1822 is een fijnmazig en gelijkwaardig stelsel van straten 

aan weerszijden van de Langebrug te zien. Deze stratenstructuur is door de groei

van de ruimte voor het doorgaande verkeer langs de Spaarne-oevers uiteenge-

vallen. De sloop van de woningen tussen het Spaarne en de Antoniestraat is 

daarvan het treffendste voorbeeld. Het gevolg is dat de inrichting en de maat-

voering van de openbare ruimte in dit deel van de stad niet meer aansluit op de

schaal van het historische stadscentrum, en dat oude logische routes aan kwaliteit

hebben ingeboet. Het is de moeite waard na te gaan of de aanleg van de Spaarne-

passage kansen biedt om deze verloren gegane kwaliteiten uit het verleden (deels)

te herstellen. 

12
Eendjesbrug - Turfmarkt
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2005: verkeer als breuklijn in het stratennet rond de Langebrug1822: routes rond de Langebrug

verdwenen bebouwing en gewijzigde liggging 

van de LangebrugAntoniestraat
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woonbuurten aan het Spaarne.

Aan weerszijden van het Spaarne liggen vooroorlogse woonbuurten. Deze buurten,

de Slachthuisbuurt en het Rozenprieel, ontlenen een deel van hun kwaliteiten aan

het feit dat de Spaarne-oevers vanuit de buurt direct toegankelijk zijn, en de buur-

ten ook via deze oevers ontsloten worden. De fijnmazigheid van het patroon van

straten dat aansluit op de Schalkwijkerstraat en het Zuider Buiten Spaarne is daar-

in van belang.

14

routes tussen het Spaarne

en de Slachthuisbuurt
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Spaarne-oevers als belangrijke openbare ruimte.

Zowel in de binnenstad als meer naar het buitengebied zijn de Spaarne-oevers 

van belang als verkeersruimte en verblijfsruimte. In de binnenstad wordt door het

instellen van eenrichtingverkeer langs het Spaarne de verblijfskwaliteit verbeterd,

en op het kwaliteitsniveau gebracht dat aansluit bij het historisch stadsgezicht. 

Ook op Turfmarkt, onderdeel van de binnenstedelijke Spaarne-oevers, is het -

afhankelijk van de te kiezen Zuidtangentoplossing - mogelijk een grotere verblijfs-

kwaliteit te realiseren. Ten zuiden van de Langebrug is op dit moment vooral het

fietspad en het voetpad onder de platanen langs de Schalkwijkerstraat van waarde

als route tussen binnenstad en buitengebied.

15

panden

platanen
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ruimtelijke beoordelingscriteria.

Op basis van de genoemde ruimtelijke karakteristieken, en de geformuleerde am-

bities in het Spaarneplan en het Programmaplan Vergrote Binnenstad, zijn de vol-

gende ruimtelijke criteria benoemd:

heelheid Stadsbeeld:

Het contrast tussen het meer landschappelijke aanzien van het Spaarne ten zuiden

van de Langebrug, en het binnenstedelijke beeld ten noorden van de Langebrug

wordt gerespecteerd. Als dit wordt geconcretiseerd betekent dit dat de Turfmarkt

in sfeer blijft aansluiten op de inrichting van de Spaarne-oevers in de binnenstad,

en dat in de Schalkwijkerstraat de continue laanbeplanting wordt gerespecteerd.

profiel van het Spaarne:

Het Spaarne heeft een vloeiend verloop met de kenmerkende geleidelijke toe-

nemende breedte in zuidelijke richting;

Eventuele dempingen worden op een ruimtelijk volwaardige wijze gecompenseerd.

samenhangende waterstructuur:

Het stelsel van singels, vaarten en het Spaarne behoudt een ruimtelijke en functio-

nele samenhang.

samenhangend stratennet:

Er blijft een functionerende fijnmazige structuur van straten en routes in de stad,

en wanneer dit mogelijk is wordt dit stelsel waar het in de loop der tijd onder-

broken is geraakt hersteld.

relatie woonbuurten - Spaarne-oevers:

De oevers van het Spaarne blijven vanuit de langsgelegen woonbuurten zonder

visuele en fysieke obstakels zichtbaar, respectievelijk bereikbaar.

kwaliteit van de openbare ruimte:

De Spaarne-oevers zijn zowel verkeersruimte als verblijfsruimte. Aan beide 

functies moet op een gelijkwaardige wijze kunnen worden vorm gegeven.

16
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uitgangspunten.

uitgangspunten Zuidtangent:

- Het Zuidtangenttracé blijft gehandhaafd; in Haarlem rijdt de Zuidtangent 

door Schalkwijk en via de Schipholweg, Schalkwijkerstraat, Antoniestraat, 

Langebrug, Turfmarkt en Gedempte Oude Gracht naar Haarlem CS.

- De (doorstroming van de) Zuidtangent krijgt absolute prioriteit.

- Het Programma van Eisen voor de Zuidtangent is zoveel mogelijk aange-

houden, maar blijkt niet volledig toepasbaar bij de Spaarnepassage: 

de hellingspercentages (3,3%), de bochtstralen (60 meter), en de eis overal 

een eigen baan aan te leggen zijn losgelaten bij de zoektocht naar een 

oplossing. 

- Er is rekening gehouden met een toekomstige inzet van trams op het tracé 

van de Zuidtangent.

- De Zuidtangent passeert met een frequentie van 8 maal per uur per 

richting de Langebrug (zowel in als buiten de spits). De Zuidtangent 

vanuit de richting Schiphol passeert volgens dienstregeling de 

Zuidtangent vanuit Haarlem op de Langebrug. Dit betekent dat 

volgens dienstregeling iedere 7,5 minuut de Zuidtangent vanuit 

beide richtingen de Langebrug passeert.

verkeerskundige uitgangspunten: 

- De voorgedragen oplossingsrichting moet bij voorkeur leiden tot een 

verbeterde doorstroming van het overige verkeer.

- De verkeersmodellen zijn gebaseerd op het Haarlemse Verkeer en 

Vervoer Plan (HVVP), en simuleren de beoogde verkeersstromen in 2010.

- Een oplossing is robuust als het ontwerp ook in de toekomst voldoet;  

de restcapaciteit van de verkeersregelingen is een maat voor de robuust-

heid.

- Het HVVP gaat uit van een pakket van maatregelen voor Haarlem, 

waardoor wijzigingen in de verkeerscirculatie zullen optreden. Nabij de 

Langebrug betreft dit eenrichtingsverkeer langs het Spaarne de stad uit, 

en eenrichtingsverkeer over de Gedempte Oude Gracht de stad in. 

De ingrepen uit het HVVP worden als gerealiseerd beschouwd in 2010.

- Voor zowel de beroepsscheepvaart als de pleziervaart worden de be-

staande routes over het Spaarne gehandhaafd. De hoeveelheid scheep-

vaart zal in de toekomst naar verwachting stijgen.

probleemanalyse.

vertragingen bij de Spaarnepassage.

In een stedelijke omgeving als Haarlem blijkt de kans op vertraging voor de Zuid-

tangent aanzienlijk. In hoofdlijnen is de vertraging te herleiden als vertraging als

gevolg van overig verkeer en vertraging als gevolg van brugopeningen. De vertra-

gingen zetten de snelheid en betrouwbaarheid van de Zuidtangent onder druk. 

De vertraging als gevolg van overig verkeer heeft vooral invloed op de snelheid,

terwijl brugopeningen met name een negatieve invloed hebben op de betrouw-

baarheid.

18

Zuidtangent en
overig verkeer.

03.
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verkeer over de Langebrug.

Over de Langebrug rijdt relatief weinig doorgaand verkeer; verkeer over de

Langebrug heeft veelal een herkomst of bestemming in het zuidelijk deel van het

centrum van Haarlem of in de nabijgelegen wijken zoals bijvoorbeeld het Rozen-

prieel. Dit is in tegenstelling tot de situatie bij de Buitenrustbruggen, waar relatief

veel doorgaand verkeer rijdt. Deze duidelijk verschillende karakteristiek tussen de

Langebrug en de Buitenrustbruggen maakt dat verkeer lastig tussen deze bruggen

uit te wisselen is. Tevens naderen de verkeersintensiteiten op de Langebrug en de

nabijgelegen bruggen de maximale verkeerscapaciteit (bij de huidige vormgeving),

waardoor verschuiven van verkeersstromen per definitie leidt tot consequenties

elders.

situatie nabij de Langebrug.

De Langebrug en directe omgeving is een complexe verkeerskundige situatie, met

veel kruisingen, verkeersregelinstallaties en brugopeningen. De route Gedempte

Oude Gracht, Turfmarkt, Langebrug, Antoniestraat, Schalkwijkerstraat kruist 

achtereenvolgens Spaarne, Burretstraat, Kampervest, Kampersingel, Zuider 

Buiten Spaarne, Burgwal, en Lange Herenvest. Op een relatief korte afstand zijn

dus een groot aantal kruisingen die elkaar qua verkeersafwikkeling beïnvloeden.

Dit maakt de situatie met name voor verkeersregeltechniek (afstelling van de 

verkeerslichten) complex, met als gevolg vertragingen en (incidenteel) lange

wachttijden voor autoverkeer en langzaam verkeer. 

19

betrouwbaarheid van de Zuidtangent.

Bij betrouwbaarheid van de reistijd speelt de kans op vertraging een

belangrijke rol. Als de Zuidtangent het ene moment zonder vertraging

door kan rijden en het andere moment forse vertraging oploopt, is op

voorhand niet in te schatten of de Zuidtangent conform dienstregeling

kan rijden. Om de betrouwbaarheid te verbeteren zullen incidenten 

(zoals brugopeningen) zoveel mogelijk moeten worden beperkt (optimaal:

kans op vertragingen helemaal wegnemen) en moeten deze incidenten

beheersbaar worden. In de huidige situatie hebben vooral de openingen

van de Langebrug een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van de

Zuidtangent. 

Over het algemeen zullen de tunnelvarianten op betrouwbaarheid van 

de Zuidtangent beter scoren dan de brugvarianten omdat de tunnel-

varianten uitgaan van een geheel eigen infrastructuur voor de Zuid-

tangent. Hierdoor hebben andere weggebruikers en scheepvaart-

verkeer geen invloed op de doorstroming van de Zuidtangent. 

snelheid van de Zuidtangent.

De snelheid van de Zuidtangent betreft de gemiddelde rijsnelheid (onder

normale omstandigheden). Hoe hoger de gemiddelde snelheid is, hoe

aantrekkelijker het is om gebruik te maken van de Zuidtangent. 

Bij de beoordeling van de gemiddelde snelheid wordt geen rekening

gehouden met incidenten, maar wordt gekeken naar verstoring van de

Zuidtangent door bijvoorbeeld het overige verkeer (autoverkeer, overig

busverkeer, langzaam verkeer). In hoeverre is het te regelen dat de

Zuidtangent geen hinder ondervindt van het overig verkeer? En hoeveel

hinder ondervindt het overige verkeer dan van de 'absolute prioriteit' 

van de Zuidtangent?

Eigen infrastructuur voor de Zuidtangent betekent weinig of geen ver-

storing door overig verkeer en dus een relatief hoge gemiddelde snel-

heid. Dit heeft echter vaak negatieve effecten op de doorstroming van

het overige verkeer en op de ruimtelijke inpassing.
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vormgeving Langebrug.

De ruimte op de Langebrug is beperkt. Voor beide richtingen is één rijstrook

beschikbaar, er is in de huidige situatie geen ruimte voor opstelvakken voor

afslaand verkeer. Hierdoor hebben wachtende afslaande auto's een negatieve

invloed op de doorstroming van het verkeer in het algemeen.

huidige brugopeningen.

In de spits wordt de Langebrug niet geopend. In de huidige situatie (mei en juni

2004) wordt de brug in de vooravondspits (14.00-16.00 uur) op een gemiddelde

werkdag 2,0 maal per uur geopend (maximale werkdaggemiddelde is woensdag:

2,2 maal per uur) en is de gemiddelde openingstijd (inclusief proceduretijd en 

openen en sluiten van de brug) van de Langebrug ruim 4,5 minuten, met uit-

schieters tot ruim 10 minuten (maximale werkdaggemiddelde is donderdag: 

ruim 5 minuten per uur). Met name deze uitschieters veroorzaken problemen 

voor de betrouwbaarheid van de Zuidtangent. De benodigde tijd voor procedures, 

openen en sluiten is ongeveer 3,5 minuten per brugopening. 

20

vertragingen en versnellingen Zuidtangent elders op het traject.

Naast vertragingen bij de Spaarnepassage ondervindt de Zuidtangent ook afwij-

kingen ten opzichte van de dienstregeling als gevolg van vertragingen of versnel-

lingen elders op het traject. In veel gevallen is een afwijking een vertraging, maar

soms is de Zuidtangent ook te vroeg bij de halte. Op een maatgevende dag 

(dinsdag 5 juli 2005) is de gemiddelde absolute afwijking ten opzichte van de

dienstregeling voor de Zuidtangent richting Haarlem CS 1:46 minuten, en in de

richting Schiphol 1:02 minuten.

Vooravondspits (14-16) Teldagen Openingen Openingstijd (sec)

Aantal Aantal Gem./uur Min. Max. Gem. Gem./uur

Maandag 9 37 2,1 115 574 289 594

Dinsdag 9 36 2,0 131 452 246 491

Woensdag 9 40 2,2 141 608 269 597

donderdag 8 30 1,9 145 593 305 571

Vrijdag 8 25 1,6 128 545 276 431

GGeemmiiddddeellddee  wweerrkkddaagg 4433 116688 22,,00 113322 555555 227766 554444

openingstijden
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De cyclustijd en de conflictbelasting zijn van invloed op de afwikkelings-

kwaliteit van een kruispunt. 

cyclustijd.

De cyclustijd is de tijdsduur tussen twee opeenvolgende tijdstippen dat

een rijrichting groen krijgt. Bij een cyclustijd groter dan 120 seconden

wordt de situatie algemeen bestempeld als niet te regelen.

conflictbelasting.

De conflictbelasting geeft een indicatie van de verkeersbelasting van 

een kruispunt. De conflictbelasting is de som van de verhouding tussen

de intensiteit en de capaciteit van de maatgevende richtingen op een

kruispunt. Per maatgevende richting wordt de I/C verhouding (verhouding

tussen verkeersintensiteit en verkeerscapaciteit) bepaald; de conflict-

belasting is het totaal aan I/C-verhoudingen van maatgevende richtingen. 

De waarde van de conflictbelasting ligt meestal tussen 0 en 1, waarbij

een waarde groter dan 1 aangeeft dat het kruispunt overbelast is. 

Een conflictbelasting die groter is dan 0,85 geeft problemen ten aanzien

van de verkeersafwikkeling. Bij een conflictbelasting kleiner dan 0,75 is

er ruimte in de verkeersregeling om de bussen prioriteit te geven. 

verkeerskundige beoordelingscriteria. 

Bij de beoordeling van de verschillende ontwerpoplossingen voor de

Spaarnepassage zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen:

criteria Zuidtangent.

Robuustheid oplossing:

- Eigen tracé Zuidtangent

- Absolute prioriteit Zuidtangent: conflictbelasting is kleiner dan 0,75

- Kans op ongestoorde doorstroming

- Onafhankelijk van systemen en afspraken

Toekomstvastheid oplossing: 

- Groeimogelijkheden (frequentie wordt in de toekomst mogelijk 

12 maal per uur)

- Geen aanvullende ontwerpopgave bij vertramming

criteria overig verkeer.

Afwikkelingskwaliteit:

- Cyclustijd starre regeling is maximaal 120 seconden

- Conflictbelasting is maximaal 0,85

- Lengte wachtrij is kleiner dan lengte opstelvak

Toekomstvastheid oplossing:

- Restcapaciteit verkeersregelinstallaties

Bereikbaarheid omgeving:

- Beperken negatieve effecten elders

- Toestaan mogelijke verkeersbewegingen

Overig busverkeer:

- Aanwezigheid van en afstand tot bushaltes

- Directheid routes

- Kans op vertraging

Langzaam verkeer:

- Doorstroming en voorzieningen langzaam verkeer

- Directheid routes

- Verkeersveiligheid

Scheepvaart: 

- Routes voor beroepsvaart en pleziervaart blijven behouden

- Scheepvaart capaciteit

21
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ontwerpproces .  
Bij de zoektocht naar een optimale oplossing voor de Spaarnepassage hebben 

drie varianten uit eerdere studies als vertrekpunt gediend: 

- Zuidtangent over de Langebrug; 

- Zuidtangent door een tunnel tussen de Turfmarkt en de Schalkwijkerstraat; 

- Zuidtangent door een tunnel tussen het Zuider Buiten Spaarne en de Schalkwijkerstraat.

Tijdens het onderzoek is echter ook gekeken naar andere mogelijke oplossingen. 
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Zuidtangent over 
de Langebrug.

Op basis van de in het vorige hoofdstuk beschreven uitgangspunten en analyses is

een aantal varianten voor de Langebrug onderzocht, die uiteindelijk hebben geleid

tot een ontwerpvoorstel waarin de Langebrug vervangen wordt door een geheel

nieuwe brug.

Om de Zuidtangent ongehinderd de Langebrug te laten passeren moet er voor

twee zaken een oplossing worden geboden:

- De doorstroming van het overige verkeer moet verbeteren, opdat de 

Zuidtangent niet vastloopt in files nabij de verkeersknoop rond de 

Langebrug. Met name in de spitsuren is dit een bron van vertraging.

- De openingstijden van de brug moeten worden aangepast aan de 

frequentie en tijdstippen waarop de Zuidtangent de Langebrug moet 

kunnen passeren. Dit is alleen buiten de spitsuren van belang.

verbeteren van de doorstroming.

Anders dan in voorgaande studies wordt de oplossing niet gezocht in het opheffen

van allerlei routes voor het autoverkeer rond de Langebrug. Dit zou een grote aan-

slag betekenen op de ruimtelijke en verkeerskundige logica in dit deel van

Haarlem. 

In plaats daarvan worden ter plaatse van de Langebrug verkeersstromen waar

mogelijk van elkaar gescheiden. In concreto betekent dit dat ruimte wordt gemaakt

op de brug om links afslaand verkeer en rechtdoorgaand verkeer elk een eigen rij-

strook te geven. Rechtdoorgaand verkeer, waaronder de Zuidtangent, hoeft dan

niet meer te wachten op verkeer dat linksaf wil slaan. Als dit zowel stad in als stad

uit wordt aangelegd zal de doorstroming sterk verbeteren.

Voor alle brugvarianten geldt dat de rechtdoorgaande richting vanaf het Zuider

Buiten Spaarne voor autoverkeer niet meer mogelijk is. Autoverkeer vanaf het

Zuider Buiten Spaarne mag alleen nog rechtsaf richting Langebrug. Deze maat-

regel is noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de linksafstrook op de

Langebrug richting Kampervest, aangezien de afstand tussen de Kampervest en

de Zuider Buiten Spaarne te kort is voor opgesteld linksafslaand verkeer richting

Kampervest. Tevens levert deze maatregel een verkorting van de cyclustijd op

omdat het aantal fasen afneemt. Alle overige bestaande autobewegingen blijven

mogelijk.

afwikkelingskwaliteit.

De afwikkeling in de spits (zonder brugopeningen) is prima (cyclustijd 81 seconden,

conflictbelasting 0,66). Buiten de spits (uitgaande van de maximale brugopeningen:

vier maal per uur vijf minuten, zie hieronder) is de verkeersafwikkeling kritisch

(cyclustijd 125 seconden, conflictbelasting 0,82). Bij een cyclus zonder inmelding

van de Zuidtangent is de cyclustijd 113 seconden. 

optimalisatie brugopeningen Langebrug.

Volgens dienstregeling passeren iedere 7,5 minuut Zuidtangent-bussen vanuit

beide richtingen gelijktijdig de Langebrug. Zowel voor de Zuidtangent als voor 

het overige verkeer is het interessant te bekijken of door aanpassing van het brug-

openingsregime de vertraging kan worden geminimaliseerd. 

In de tabel op pagina 23 wordt de verhouding weergegeven tussen totale ope-

ningstijd, de doorvaarttijd en de afwijking (te vroeg of te laat) die de Zuidtangent

maximaal mag hebben opgelopen in het traject voorafgaand aan de Spaarne-

passage om niet op een geopende Langebrug te stuiten. In de vierde kolom is de

kans weergegeven dat een geopende brug daadwerkelijk tot een afwijking van de

Zuidtangent leidt (gebaseerd op praktijkgegevens 7 juni 2005). 

24

04.
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Bovenstaande tabel geeft aan dat in geval van een brugopening van maximaal 5

minuten, Zuidtangent-bussen richting Haarlem in minimaal 77% van de gevallen

geen vertragingen oplopen. Aangezien de frequentie van de Zuidtangent hoger is

dan het aantal brugopeningen per uur,  en er dus ook bussen rijden die in het

geheel geen hinder kunnen ondervinden van brugopeningen, pakt dit percentage

in de praktijk gunstiger uit. Uitgaande van 8 bussen en 4 openingen per uur onder-

vindt uiteindelijk minimaal 89% van de Zuidtangent-bussen richting Haarlem geen

hinder van de brugopeningen. In de andere richting zijn deze percentages respec-

tievelijk 91% en 96%. 

Na realisatie van versnellingsmaatregelen voor de Zuidtangent (zoals op de

Schipholweg en Gedempte Oude Gracht), zullen de afwijkingen naar verwachting

kleiner worden en zal de Zuidtangent minder hinder ondervinden dan in boven-

staand overzicht is weergegeven. 

25

Openingstijd brug Doorvaarttijd Max. vertraging ZT Hinderkans ZT per opening (%)

richting richting

A’dam Haarlem

4:00 0:30 3:30 3 11

4:30 1:00 3:00 6 17

5:00 1:30 2:30 9 23

5:30 2:00 2:00 15 32

6:00 2:30 1:30 23 41

6:30 3:00 1:00 39 61

7:00 3:30 0:30 66 82

relatie tussen de duur van de brugopening en de kans op vertraging voor de Zuidtangent
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Indien wordt verondersteld dat niet twee opeenvolgende brugopeningen plaats-

vinden (het verkeersbeeld moet tijd krijgen te 'herstellen') dan betekent dit dat 

tussen twee brugopeningen maximaal een kwartier zit (Zuidtangent - opening -

Zuidtangent - Zuidtangent - opening). Dit houdt in dat het verkeer 10 (15-5) 

minuten tijd heeft om van een opening van 5 minuten te herstellen. Per uur 

betekent dit maximaal 4 openingen per uur (ook bij 3 openingen per uur moet 

worden gerekend met een kwartier tussen twee openingen: 22,5 - 15 - 22,5 

minuten, oftewel 3 - 2 - 3 Zuidtangent-bussen). Een regime van maximaal 4 maal

per uur een brug-opening van maximaal 5 minuten betekent een ruime tijdcapa-

citeit voor de scheepvaart (dit is de tijd die per uur beschikbaar is voor doorvaart);

ten opzichte van de huidige situatie is dit een toename van gemiddeld ruim 160% 

(129 versus 330 (360-30) seconden per uur). 

De vaartijd tussen de Langebrug en de Catahrijnebrug is een klein kwartier (11-13

minuten). Bij behoud van konvooivaart (eenrichtingsverkeer tussen beide bruggen)

wordt de Langebrug 2 maal per uur geopend. In geval wordt gekozen voor een 

dergelijk brugregime dan betekent dit een toename van de tijdcapaciteit van

gemiddeld 40% (129 versus 180 seconden per uur). Op de drukste dag (woensdag)

is er dan nagenoeg geen toename van de tijdcapaciteit (177 versus 180 seconden

per uur).

Wanneer wordt gekozen voor een nieuwe installatie voor de opening van de brug

dan kan de openingstijd met ongeveer een halve minuut worden ingekort. Deze tijd

kan ten gunste komen van de doorvaarttijd of van de vertragingsmarge van de

Zuidtangent.

Bij aanpassing van het openingsregime moet een duidelijk voorbehoud worden

gemaakt: het voorgestelde regime werkt alleen als dit strikt wordt nageleefd.

Wanneer de brugopeningen langer worden neemt de betrouwbaarheid van de

Zuidtangent af. 

niet geschikt voor hogere frequentie.

De brugvarianten hebben als nadeel dat bovengenoemde oplossing voor de brug-

openingen niet werkt als de frequentie van de Zuidtangent in de toekomst wordt

verhoogd (bijvoorbeeld 12 maal per uur). Op dat moment is namelijk de voor de

Zuidtangent optimale afstemming met de brugopeningen niet te realiseren.

Hierdoor is het onvermijdelijk dat de Zuidtangent hinder ondervindt van de brug-

openingen: bij elke brugopening van 5 minuten zal minimaal één Zuidtangent per

richting bij de brug staan te wachten. De betrouwbaarheid van de dienstregeling

zal duidelijk afnemen ten opzichte van een frequentie van 8 maal per uur. 

Dit heeft een negatief effect op de robuustheid van de oplossing. 

Wanneer de reizigerscapaciteit van de Zuidtangent moet worden verhoogd, zou

eerder moeten worden gekeken naar een andere inzet van materieel: bij een 

frequentie van 8 maal per uur inzet van twee bussen, van dubbelgelede bussen of

van trams. In dit geval nemen de kosten voor inzet van materieel toe (aankoop 

van meer bussen of vervanging van huidige bussen). 

26

Vooravondspits Openingen Openingstijd Tijdcapaciteit 

(14-16) (sec) (sec)

Gem./uur Gem. Gem./uur huidig 4*5¹ 2*5

Maandag 2,1 289 594 162 330 (+100%) 180 (+10%)

Dinsdag 2,0 246 491 71 330 (+360%) 180 (+150%)

Woensdag 2,2 269 597 130 330 (+150%) 180 (+40%)

donderdag 1,9 305 571 177 330 (+90%) 180 (+0%)

Vrijdag 1,6 276 431 103 330 (+220%) 180 (+70%)

GGeemm..  wweerrkkddaagg 22,,00 227766 554444 112299 333300  ((++116600%%)) 118800  ((++4400%%))

¹ inclusief 30 seconden extra verliestijd door 'start' doorvaart (vaker dan bij andere regimes)
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meerijden met het overige verkeer.

Vanuit oogpunt van ambitie, allure, en uitstraling is een vrije baan voor de

Zuidtangent gewenst. In geval van vertramming biedt dit tevens de mogelijkheid 

om in de toekomst hekken te plaatsen langs de baan, bijvoorbeeld in geval van

hoge snelheden van de trams en/of verkeersonveiligheid. Bij het ontwerp van de

brugvarianten is echter uitgegaan van gedeeltelijk meerijden van de Zuidtangent

met het overige verkeer, ook in geval in de toekomst wordt gekozen voor een tram.

Waar dat door kans op files noodzakelijk is wordt voorzien in busstroken (nabij 

de Langebrug), voor het overige is het technisch mogelijk de rijstrook waarop 

de Zuidtangent zich bevindt 'stromend' te houden. In de praktijk betekent dit dat 

de Zuidtangent zich via detectielussen aanmeldt, waardoor de strook waarop de

Zuidtangent zich bevindt (en dus de Zuidtangent) met absolute prioriteit wordt

afgewikkeld. Hierdoor is de vertraging als gevolg van overig verkeer minimaal, 

echter incidenten (zoals niet werkende verkeerslichten, ongeval, pech) kunnen 

sporadisch voor verstoringen zorgen. Op dit aspect is een brugoplossing kwets-

baarder dan een tunnelvariant. 

0+ variant.

Deze variant gaat uit van ongewijzigde infrastructuur, met dien verstande dat de

HVVP-maatregelen zijn uitgevoerd en het brugopeningsregime wordt aangepast.

Ruimtelijk is deze variant niet uitgewerkt (er verandert immers niets). 

De 0+ variant is met de huidige vormgeving en verkeersstromen (HVVP 2010) 

niet met verkeerslichten te regelen. Wanneer maatregelen worden genomen om

het verkeer op het ene kruispunt wel te kunnen regelen, ontstaan problemen op

andere locaties. Voorbeeld: de kruising Langebrug - Zuider Buiten Spaarne -

Kampervest - Kampersingel is alleen te regelen als aanvullende maatregelen 

worden getroffen: verbieden rechtdoor te rijden vanuit het Zuider Buiten Spaarne

richting Turfmarkt (dus alleen nog rechtsaf richting Langebrug) en verbieden linksaf

vanuit Kampersingel richting Turfmarkt. Door verschuiving van de verkeersstromen

geeft dit echter problemen op het kruispunt Schalkwijkerstraat - Antoniestraat -

Lange Herenvest.  

27

weinig ruimte op de Langebrug
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Langebrug met een extra brug voor langzaam verkeer.

Binnen de ruimte van de bestaande brug worden in beide richtingen extra linksaf-

stroken aangelegd. De ruimte hiervoor wordt gevonden door het zuidelijke fietspad

en voetpad te verleggen naar een nieuw aan te leggen brug naast de Langebrug.

Op dit moment is op basis van de beschikbare informatie niet eenduidig vast te

stellen of het huidige brugdek constructief geschikt is voor deze extra linksaf-

stroken voor autoverkeer. Dit is met name interessant als voor deze variant wordt

gekozen en vertramming (nog) niet aan de orde is (bij vertramming moet de brug

sowieso worden vervangen). Indien deze variant serieus wordt overwogen zal een

nader (gedetailleerd) onderzoek moeten uitwijzen of aanpassingen aan het huidige

brugdek noodzakelijk zijn. In dit rapport is geen rekening gehouden met aanpassing

van het brugdek. 

Op de nieuwe langzaamverkeersbrug kan in twee richtingen worden gefietst, 

waardoor de route langs de Schalkwijkerstraat een comfortabeler vervolg krijgt in

de richting van de Turfmarkt. Bovendien kan hierdoor de fietsersoversteek vanaf

het Zuider Buiten Spaarne naar de Turfmarkt vervallen.

Om voldoende lengte te verkrijgen voor de nieuwe linksafstroken is de stopstreep

voor verkeer richting Kampervest tot op de Eendjesbrug gelegd. De gevolgen hier-

van zijn tweeledig; autoverkeer kan vanaf het Zuider Buiten Spaarne niet meer

rechtdoor rijden richting Turfmarkt, en verkeer dat vanaf de Kampersingel richting

Eendjesbrug rijdt en een 'U-turn' wil maken, moet op een aparte rijstrook worden

opgevangen. De Eendjesbrug moet daartoe worden verbreed.

De aanpassingen zijn ogenschijnlijk beperkt, maar al met al toch behoorlijk

ingrijpend;

- De Eendjesbrug moet worden verbreed. Dit leidt tot een verminderd 

doorzicht onder de brug, waardoor bij gebrek aan lichtreflectie in het water 

de samenhang met het Spaarne minder zichtbaar wordt.

Bovendien ontstaan er gekunstelde oplossingen om het nieuwe brugdeel 

aan te laten sluiten op het omringende maaiveld. 

- In architectonisch opzicht wordt de sterke expressie van de 'Verfroller' 

geweld aan gedaan door er een brug met duidelijk andere dimensies direct 

naast te leggen.

Dit model is om bovenstaande redenen niet verder uitgewerkt.

28
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dubbele Langebrug.

Aan de hiervoor genoemde bezwaren met betrekking tot de Eendjesbrug kan het

hoofd worden geboden door de verkeersruimte op de Langebrug breder te maken

dan die nu is. Op dat moment kunnen langere linksafstroken worden aangelegd op

de brug, zodat de stopstreep voor verkeer richting Kampersingel vóór de

Eendjesbrug kan liggen. Deze hoeft dan niet aangepast te worden. 

Het breder maken van de verkeersruimte op de Langebrug kan door er een tweede

Verfroller naast te leggen. In architectonisch opzicht is hiervan een sterke tweeling

te maken. Probleem bij deze oplossing is echter dat het totale brugpakket zo

breed wordt dat er problemen ontstaan bij de aansluiting van de nieuwe bruggen-

hoofden op het aanzienlijk lager gelegen omringende maaiveld. 

Dit model is om bovenstaande redenen niet verder uitgewerkt.

29
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één brede Langebrug.

Alle voorgaande ruimtelijke bezwaren zijn op te lossen met de aanleg van een

geheel nieuwe bredere Langebrug ter plaatse van de huidige brug. De nieuwe brug

heeft een breedte van ruim 30 meter (ongeveer tweemaal zo breed als de huidige

brug; dit is technisch mogelijk, de vormgeving en technische uitwerking van deze

brug is een nadere ontwerpopgave). Deze breedte biedt de kans ook aan de

noordzijde van de brug meer ruimte en comfort te bieden aan wandelaars en 

fietsers dan nu aanwezig is. De historische samenhang tussen Kampersingel-

Turfmarkt en de Burgwal kan daarmee voor langzaam verkeer weer tot zijn recht

komen. Tussen de brede Langebrug en de Melkbrug ontstaat aan weerszijden van

het Spaarne een recreatief circuit door dit deel van de binnenstad, dat aansluit op

de ambities van het Programmaplan Vergrote Binnenstad. 

Een bredere brug vraagt op deze plek om een uiterst zorgvuldig en ingetogen 

ontwerp, dat zich respectvol voegt in het beschermd stadsgezicht.

30
routenetwerk tussen Melkbrug en Langebrug

zicht op de Burgwal Hagestraat
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31 inrichtingsschets met een Brede Langebrug
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Turfmarkt.

Onderdeel van dit circuit is de Turfmarkt. De aanleg van de brede Langebrug, en

met name de introductie van een twee-richtingenfietspad op de brug, geeft aan-

leiding tot een herinrichting van de Turfmarkt. Door een sterkere bundeling van de

verkeersstromen, waaronder het nieuwe fietspad, ontstaat meer verblijfsruimte

zowel langs de bebouwing als langs het water. Aan beide zijden van de Turfmarkt

zijn bushaltes voor overig busverkeer voorzien, die na halteren op een eigen strook

vooraan komen bij de verkeersregelinstallaties (busverkeer hoeft dus niet eerst 

tussen het autoverkeer in te voegen).

brugwachtershuisje. 

Een brugwachtershuisje nabij de Langebrug is noodzakelijk in verband met bedie-

ning van de Langebrug en tevens voor bediening van andere bruggen (op afstand).

De openingen van de Langebrug zullen van invloed zijn op de openingen van de

Melkbrug en de Catharijnebrug in verband met konvooivaart (huidige konvooivaart

kan in stand worden gehouden). Vanuit het brugwachtershuisje kunnen zowel de

scheepvaart als de Zuidtangentpassages worden gecoördineerd en kan afstem-

ming plaatsvinden.Voorgesteld wordt om een brugwachtershuisje aan te leggen

tussen de Antoniestraat en het Spaarne, ter hoogte van de vroegere stadspoort.

Op deze wijze wordt de historische overgang van binnenstad naar buitengebied

opnieuw gemarkeerd, en krijgt de Antoniestraat iets terug van de schaal die het 

in vroeger tijden had. 

32

voorbeeld van een brugwachtershuisje

Brede Langebrug als schakel in de verkeers- en verblijfsruimte op de Turfmarkt en de Antoniestraat
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Schalkwijkerstraat.

De situatie in de Schalkwijkerstraat blijft, afgezien van de aanleg van de versnel-

lingsmaatregel bij de Schipholweg, in grote lijnen ongewijzigd. De reeds bestaande

busbanen hebben voldoende lengte om er voor te zorgen dat de bussen met voor-

rang bij de Langebrug arriveren. Anders gezegd; tussen de Schipholweg en de

Byzantiumstraat blijft de Zuidtangent meerijden met het overige verkeer. 

meerijden met het verkeer.

Indien wordt gekozen voor een absoluut optimale situatie voor de Zuidtangent, en

dus voor volledig vrije busstroken, dan betekent dit dat een gedeeltelijke demping

van het Spaarne noodzakelijk is. De hiernaast afgebeelde kaart toont het ruimte-

beslag van een vrije baan voor de Zuidtangent in de Schalkwijkerstraat als toe-

voeging aan het bestaande wegprofiel, en de daarvoor benodigde demping in het

Spaarne. Deze demping kan echter ter plekke niet worden gecompenseerd. Een

ander nadeel van een vrije baan kan ontstaan als hekken langs de baan worden

geëist. De ruimtelijke relatie van de Amsterdamsebuurt met het Spaarne zal daar-

door verslechteren. Wanneer wordt uitgegaan van de huidige oeverlijn, kan alleen

voldoende ruimte gevonden worden door de aanliggende bebouwing te slopen, 

of zal de aanleg van een vrije baan ten koste gaan van de ruimte voor overig ver-

keer en van de ruimtelijke kwaliteit op de Schalkwijkerstraat. Op basis van boven-

staande argumenten ligt het in de rede om ook als te zijner tijd gekozen wordt

voor 'vertramming' van de Zuidtangent deze gedeeltelijk mee te laten rijden met

het overige verkeer. In dit geval kan in de toekomst de tram (indien nodig) niet 

worden beveiligd met veiligheidshekken. In hoofdstuk 6 wordt het model brede

Langebrug nader beschreven en beoordeeld.

vrije bus/trambaan in de Schalkwijkerstraatruimtebeslag vrije bus/trambaan in de Schalkwijkerstraat
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Zuidtangent
door een tunnel.

Bij de vraag naar de ruimtelijke inpasbaarheid van een tunnel spelen met name de

locaties van de tunnelmonden een rol. Aangezien de tunnel geschikt moet zijn om

er tezijnertijd een tram door heen te laten rijden, zijn de dimensies hierop afge-

stemd. Daarnaast is de maximale helling van een tram flauwer dan van een bus.

In deze studie is op basis van toe te passen hellingspercentages van op dit

moment beschikbaar trammaterieel uitgegaan van een helling van 6%. Het maxi-

maal toe te passen hellingspercentage is afhankelijk van de uiteindelijke keuze

voor het trammaterieel, maar zal in de orde van grootte van 6% liggen. Met dit 

hellingspercentage zijn de tunnelmonden ongeveer 135 meter lang. De breedte 

van de tunnelmonden is ongeveer 10 meter.

Afgezien van de tunnelmonden zal de tunnel zichtbaar zijn ter plaatse van de

nooduitgangen en ventilatieschachten. Ongeveer om de 150 meter moet een 

dergelijke voorziening worden aangelegd.

In het onderzoek zijn twee tunnels onderzocht; een tunnel tussen de Turfmarkt 

en de Schalkwijkerstraat (Turfmarkttunnel), en een tunnel tussen het Zuider Buiten

Spaarne en de Schalkwijkerstraat (Zuider Buiten Spaarnetunnel).

Turfmarkttunnel.

Het grote voordeel van deze tunnel is dat de Zuidtangent ongehinderd zowel 

het Spaarne als de Langebrug kan passeren. De betrouwbaarheid van de dienst-

regeling is daarmee maximaal gegarandeerd.

ruimtelijke inpasbaarheid.

Zo goed als de tunnel functioneert voor de Zuidtangent, zo moeilijk is het de tunnel

'in te passen' in de stadsstructuur. Zowel de ruimte die de tunnelmonden innemen

in de oevers van het Spaarne, als de diepteligging van de tunnel is problematisch.

Aan de hand van twee varianten is dit in beeld gebracht:

35
locatie van de tunnelmonden van de Turfmarkttunnel

05.
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compacte Turfmarkttunnel.

In dit model worden de tunnelmonden aangelegd tussen de bestaande 

gevel- en oeverlijnen. 

Turfmarkt.

Op de Turfmarkt gaat de ruimte voor de tunnelmond ten koste van de ruimte voor

het overige verkeer. In de schets is dit geïllustreerd. Voor een wandelpad langs het

water of een continue boombeplanting langs de Spaarneoever is op de Turfmarkt

geen ruimte meer. Tevens is er geen ruimte meer voor de bushaltes voor de locale

busdiensten, en vervallen voorsorteerstroken voor verkeer dat vanuit het noorden

langs het Spaarne naar de Langebrug rijdt. 

De doorstroming van het overige verkeer wordt daardoor slechter dan in de 0+

variant (in de spits wordt de cyclustijd 110 seconden en de conflictbelasting 0,57,

buiten de spits met brugopeningen wordt de cyclustijd 210 seconden). Om de

doorstroming van het overige verkeer in dit model toch weer op een acceptabel

niveau te krijgen, zal de beoogde verkeerscirculatie uit het HVVP moeten worden

losgelaten. Door het verbieden van de rechtdoorbeweging vanuit het Zuider Buiten

Spaarne richting Turfmarkt en de linksafbeweging vanuit de Kampersingel richting

de Turfmarkt, zou het verkeer op deze locatie goed worden afgewikkeld, maar dit

geeft aanzienlijke afwikkelingsproblemen op de kruising Schalkwijkerstraat,

Antoniestraat - Lange Herenvest waardoor dit eigenlijk geen oplossing biedt.

Tevens gaat ten koste van de bereikbaarheid van dit deel van de stad.

Schalkwijkerstraat.

In de Schalkwijkerstraat komt de tunnel boven tussen de weg en het fietspad langs

het water. Op deze wijze blijft de Byzantiumstraat voor het autoverkeer vanuit alle

richtingen bereikbaar. Voor het fietsverkeer levert de tunnelmond echter een blok-

kade op richting Byzantiumstraat.

Ten zuiden van de tunnelmond voegt de Zuidtangent in in het bestaande weg-

profiel, om tot de Schipholweg mee te rijden met het overige verkeer. Dit weefvak

gaat ten koste van de bomen en grasbermen in dit deel van de Schalkwijkerstraat.

De continue laanbeplanting raakt hierdoor onderbroken, en de landschappelijke

uitstraling van dit deel van de Spaarne-oevers gaat verloren.

Bij het ontwerp is op de Schalkwijkerstraat, net als bij de brugvarianten, uitgegaan

van gedeeltelijk meerijden van de Zuidtangent met het overige verkeer, ook in

geval in de toekomst wordt gekozen voor een tram. Het is technisch mogelijk de 

rijstrook waarop de Zuidtangent zich bevindt 'stromend' te houden. De vertraging

van de Zuidtangent als gevolg van overig verkeer is minimaal, echter incidenten

(zoals niet werkende verkeerslichten, ongeval, pech) kunnen sporadisch voor 

verstoringen zorgen.

Bovendien ontbreekt de ruimte om een vrije baan toe te voegen aan het weg-

profiel. Slechts door een gedeeltelijke demping van het Spaarne kan hierin worden

voorzien. Deze demping kan echter ter plekke niet worden gecompenseerd. Een

ander nadeel van een vrije baan kan ontstaan als hekken langs de baan worden

geëist. De relatie van de Amsterdamsebuurt met het Spaarne zal daardoor worden

verbroken. Bij de brugvariant is ter indicatie de benodigde ruimte voor een vrij-

liggende busbaan naast het dwarsprofiel van de Schalkwijkerstraat gezet; 

dit is ook van toepassing voor de Turfmarkttunnel met een tunnelmond op de

Schalkwijker-straat. 

diepteligging.

Ter plaatse van de Eendjesbrug wordt de Kampersingel geblokkeerd. Er is onvol-

doende lengte om de tunnel in de Turfmarkt zover te laten zakken dat deze onder

het water van de Kampersingel is door te voeren. Dat wordt pas bereikt met een

hellingspercentage van ongeveer 12%. Voor bussen en trams is dat veel te steil.

Een tunnel die bovenkomt op de Turfmarkt doorsnijdt daarmee onvermijdelijk de

historische waterstructuur rond de oude binnenstad.

In hoodstuk 6 wordt deze compacte variant nadere beoordeeld en vergeleken 

met andere Spaarnepassage-varianten.
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complete Turfmarkttunnel.

Bij de compacte Turfmarkttunnel ontstaat door de tunnelmonden ruimtegebrek

voor een volwaardige inrichting. Als alternatief hiervoor is de complete Turfmarkt-

tunnel bekeken, waarbij in beeld is gebracht wat het ruimtebeslag zou zijn als alle

huidige routes opnieuw de ruimte krijgen, en ook ruimte wordt geboden aan een

volwaardige boombeplanting, grasbermen en bushaltes. Een vrije bus- of trambaan

op de Schalkwijkerstraat kan onderdeel uitmaken van dit model. 

Deze ruimte is alleen te vinden door de bestaande bebouwing langs het Spaarne

af te breken, of door het Spaarne te versmallen. Dat laatste is getekend. Deze ver-

smalling van het Spaarne haalt echter de ruimtelijke kwaliteit van deze stadsrivier

onderuit, schaadt daarmee het historisch stadsgezicht, en noopt tot een compen-

satie van de ruimte voor het water die niet voorhanden is. Tevens wordt de

manoeuvreerruimte voor de scheepvaart dusdanig versmald dat het voor grote

schepen fysiek onmogelijk wordt om dit punt te passeren. Overigens zal ook bij de

complete Turfmarkttunnel de rechtdoorbeweging vanuit Zuider Buiten Spaarne

richting Turfmarkt en de linksafbeweging vanuit Kampersingel richting Turfmarkt

moeten worden verboden om het verkeer goed op deze locatie af te kunnen 

wikkelen. Door gewijzigde verkeersstromen geeft dit echter weer aanzienlijke 

afwikkelingsproblemen op de kruising Schalkwijkerstraat, Antoniestraat - Lange

Herenvest. 

Vanuit de genoemde verschillende invalshoeken wordt deze variant als te negatief

beoordeeld, waardoor de variant als niet realistisch kan worden bestempeld. In de

afweging tussen varianten in het volgende hoofdstuk komt deze variant dan ook

niet terug.

alternatief voor de Turfmarkt?

Om aan de ruimtelijke problemen op de Turfmarkt tegemoet te komen is gekeken

naar enkele alternatieven.

38

Smallere tunnelmonden zijn bijvoorbeeld mogelijk als de Zuidtangent wacht op

een tegemoet komende bus/tram. Dit betekent dus dat in de tunnel niet kan wor-

den gepasseerd, en daarmee ontstaat een kans op vertraging voor de Zuidtangent.

Op de Turfmarkt levert dit een ruimtewinst in het dwarsprofiel op van ongeveer 3,5

meter. Dat is te weinig om zonder het Spaarne deels te dempen alle andere ruim-

teclaims te honoreren. Bovendien blokkeert een smalle tunnelmond nog steeds de

Kampersingel. 

Er is gekeken naar de mogelijkheid de tunnelmond in te passen in de Gedempte

Oude Gracht. De tunnel zou daartoe met 350 meter moeten worden verlengd,

ongeveer tot aan het Verwulft. Voordeel van deze oplossing zou zijn dat de

Kampersingel en de Turfmarkt onaangetast blijven. In de Gedempte Oude Gracht

is de ruimte echter beperkt. Wanneer daartoe in plaats van één tunnelmond voor

twee richtingen wordt gekozen voor twee aparte tunnelmonden (per tunnelmond

één richting), kan in de tunnel wèl worden gepasseerd, en ontstaat een ruimtewinst

in het dwarsprofiel van ongeveer 3,5 meter. Deze ruimtewinst is echter te beperkt

om een smalle tunnelmond een plek te geven, zonder dit ten koste te laten gaan

van laad- en loszones, parkeren, fietspaden, de breedte van de voetpaden of de

ruimte voor bomen. Ook de oversteekbaarheid van deze winkelstraat wordt geblok-

keerd ter plaatse van de tunnelmonden.

Daarnaast is er in het smalle, 13 meter brede deel van de Gedempte Oude Gracht,

niet voldoende ruimte voor een bouwkuip, en is onder de bebouwing dóór boren te

riskant in verband met verzakkingsgevaar voor de panden.

Geen van deze alternatieven is dan ook verder onderzocht.

gebrek aan ruimte op de Gedempte Oude Gracht

-

-
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inrichtingsschets met een complete tunnelmarkttunnel

benodigde demping van het Spaarne bij een complete 

Turfmarkttunnel
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Zuider Buiten Spaarnetunnel.

Deze tunnel ligt tussen de Buitenrustbruggen en de Langebrug in. Het voordeel 

van deze ligging is dat de Kampersingel niet geblokkeerd raakt, en de Turfmarkt

onaangetast blijft. De Zuidtangent wordt niet gehinderd door de scheepvaart, 

maar moet wel invoegen in de verkeersknoop bij de Langebrug-Eendjesbrug.

Zuider Buiten Spaarne.

In de westelijke oever, het Zuider Buiten Spaarne, ontbreekt nu de ruimte om een

tunnelmond toe te voegen. Om de tunnelmond aan te kunnen leggen, moet bij het

Zuider Buiten Spaarne de oever tot 10 meter worden verlegd. Over een lengte van

ongeveer 140 meter zal de tunnelmond het zicht op het Spaarne vanaf de weg

blokkeren. Deze inbreuk in de continuïteit van de Spaarne-oevers valt echter 

goeddeels samen met het deel van het Zuider Buiten Spaarne waar ook de be-

bouwing geen samenhang vertoont met de kade langs het Spaarne. Anders

gezegd, ter hoogte van kantorenlocatie Koningsstein en het appartementen-

complex op de hoek Kampersingel-Zuider Buiten Spaarne vormt een tunnel-

mond geen inbreuk in een coherent stadsgezicht.

De noodzakelijke versmalling van het Spaarne kan aan de overzijde van de rivier

op een kwalitatief volwaardige wijze gecompenseerd worden. De oever bij de

Schalkwijkerstraat moet daartoe deels worden afgegraven. Hiervoor ontstaat vol-

doende ruimte, als de rooilijn bij de herontwikkeling van het Peltenburgterrein

wordt teruggelegd, en het gebouw met huisnummers 13, 13a en 13 r/d wordt af-

gebroken. Op deze wijze blijft het vloeiende verloop, en de breedte van het

Spaarne in tact.

In verband met het ruimtebeslag van de tunnelmond en om de aansluiting op de

Eendjesbrug/Langebrug van het Zuider Buiten Spaarne in combinatie met de tun-

nelmond overzichtelijk en veilig te kunnen vormgeven, wordt op het Zuider Buiten

Spaarne eenrichtingverkeer ingesteld. Het Zuider Buiten Spaarne is alleen nog

vanaf de Kampersingel en de Turfmarkt bereikbaar. 

Ondanks deze concessie aan het huidige functioneren, blijft de aansluiting van het

Zuidtangent-tracé op de verkeersknoop op de Eendjesbrug in dit model problema-

tisch. De wachttijden voor de verkeerslichten voor het overige verkeer zullen sterk

toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De verkeersafwikkeling is daarmee

in het geding. Dit is lokaal op te lossen door het HVVP los te laten en meer rij-

richtingen op te heffen (verbieden linksaf vanuit Eendjesbrug richting Kampervest

en verbieden linksaf vanuit Kampersingel richting Turfmarkt), maar hiermee worden

nieuwe problemen geintroduceerd op de kruising Schalkwijkerstraat, Antoniestraat,

Lange Herenvest. Dit biedt geen oplossing. Tevens gaat het ten koste van de

samenhang tussen de verkeersstructuur en de ruimtelijke structuur van de stad.

Logische routes die men intuïtief zou willen volgen worden geblokkeerd, waardoor

het lastig wordt zich te oriënteren. Daarnaast moeten lokale bussen richting cen-

trum op de Turfmarkt invoegen in het overige verkeer, en vervalt de voorrangs-

behandeling bij de kruising Turfmarkt-Gedempte Oude Gracht.

Schalkwijkerstraat.

De zuidelijke tunnelmond is gelegen nabij de hoek Schalkwijkerstraat-Schipholweg.

De tunnelmond ligt tussen de Graafschapstraat en de Schipholweg in de midden-

berm van de Schalkwijkerstraat. Op deze wijze blijft de Slachthuisbuurt goed ont-

sloten. Alleen de J.J. Hamelinkstraat is niet meer volledig aangesloten op de

Schalkwijkerstraat (alleen rechtsaf er in, rechtsaf er uit), omdat de tunnelmond

vóór deze weg is gelegen, en deze daarmee blokkeert. Naast het wegprofiel en 

de tunnelbak wordt over de gehele lengte van de Schalkwijkerstraat opnieuw 

voorzien in een vrijliggende route voor langzaam verkeer onder platanen langs 

de waterkant. De oever van het Spaarne moet voor dit nieuwe wegprofiel ook 

hier tot ongeveer 10 meter worden verlegd, en komt in één lijn te liggen met het

landhoofd van de Buitenrustbruggen.

40
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locatie van de tunnelmonden van een Zuider Buiten

Spaarnetunnel
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alternatief voor verschuiving van de oeverlijn?

Voor de demping van dit deel van het Spaarne kan hier geen compensatie worden

gevonden. De oever aan de overzijde, het Zuider Buiten Spaarne, is zo smal dat

daar niets kan worden afgegraven. Een alternatief zou kunnen zijn dat niet de

Spaarneoever wordt verlegd, maar dat de panden aan de Schalkwijkerstraat 

tussen de Graafschapstraat en de Schipholweg worden gesloopt. De ruimtelijke 

en sociale impact hiervan is echter groot. 

In het volgende hoofdstuk wordt de Zuider Buiten Spaarnetunnel nader beoor-

deeld, en vergeleken met de andere Spaarne-passagevarianten.

tunnelmond op de Schipholweg.

Gedurende het onderzoek naar de Spaarnepassage is voor het ruimtelijk knelpunt

van tunnelmonden op de Schalkwijkerstraat (zowel bij de Turfmarkttunnel als bij de

Zuider Buiten Spaarnetunnel) een oplossing gevonden. De ruimtelijke problemen

ten gevolge van de tunnelmonden kunnen worden ondervangen door de tunnel-

varianten te verlengen, en boven te laten komen in de middenberm van de Schip-

holweg. Deze middenberm wordt binnenkort verbreed en van een busbaan voor-

zien in het kader van de 'versnellingsmaatregelen' voor de Zuidtangent. 

Te zijnertijd kan deze busbaan plaatsmaken voor een tunnelmond. 

De locale bussen kunnen dan van een busstrook gebruik maken aan de noordzijde

van het wegprofiel op de Schipholweg, zoals dat ook op dit moment de situatie is.

Deze extra infrastructuur voor de Zuidtangent is in dit wegprofiel goed in te passen,

en laat het Spaarne verder ongemoeid.

Een verkeerskundig voordeel van dit alternatief is dat het autoverkeer rond de

Buitenrustbruggen beter doorstroomt dan in de huidige situatie. Dit komt door het

ontbreken van de Zuidtangent op de kruising Schipholweg-Schalkwijkerstraat: de

Zuidtangent hoeft niet meer met absolute prioriteit over het kruispunt te worden

geleid, waardoor het overige verkeer niet langer hinder ondervindt van de

Zuidtangent. 

Een tunnelmond in de Schipholweg is een kansrijk alternatief voor de

Schalkwijkerstraat- tunnelmonden, en wordt dan ook nader beoordeeld en ver-

geleken met de andere oplossingen in het volgende hoofdstuk.
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effectbeschrijving.

In dit hoofdstuk worden de effecten van de meest kansrijke varianten beschreven. 

referentievariant.

De effecten worden vergeleken met een referentievariant. Deze referentievariant is

de situatie in 2010 waarin de maatregelen uit het HVVP (waaronder eenrichtings-

verkeer Spaarne stad uit en eenrichtingsverkeer Gedempte Oude Gracht stad in)

zijn gerealiseerd. Eigenlijk is dit de situatie waarin naast vastgesteld beleid geen

veranderingen plaatsvinden. In de referentievariant ontstaan forse verkeerskundige

problemen: de afwikkelingskwaliteit (zowel voor de Zuidtangent als het overig ver-

keer) voldoet niet aan de criteria voor de Zuidtangent en het overig verkeer (zie

hoofdstuk 3).

0+ variant.

De 0+ variant wijkt af van de referentievariant doordat het openingsregime van de

Langebrug wordt aangepast: maximaal 4 maal per uur maximaal 5 minuten open.

Hieraan gekoppeld is een brugwachtershuisje nabij de Langebrug, om de brug-

openingen af te stemmen op de Zuidtangent en om andere bruggen vanuit dit punt

te kunnen bedienen. Hiermee wordt een deel van de huidige kwetsbaarheid onder-

vangen (nu is één brugwachter verantwoordelijk voor meerdere bruggen en moet

hij/zij zich tussen de bruggen verplaatsen om de bruggen te openen).

Gezien de beperkte afwijking ten opzichte van de referentievariant komen hier-

onder alleen de criteria aan bod waarop deze variant afwijkt van de referentie. 

ruimtelijke effecten.

heelheid stadsbeeld:

De aanleg van een brugwachtershuisje kan ook in de 0+ variant worden aange-

grepen om de schaal van de bebouwing in de Antoniestraat meer aan te laten 

sluiten op de openbare ruimte.

verkeerskundige effecten.

betrouwbaarheid Zuidtangent:

Door aanpassing van het openingsregime van de Langebrug wordt de kans op een

ongestoorde doorstroming voor de Zuidtangent groter. Aangezien de Zuidtangent

nog steeds hinder ondervindt van linksafslaand verkeer zullen de voordelen voor

de Zuidtangent beperkt zijn. Alleen de vertragingen als gevolg van lange brug-

openingen (meer dan 5 minuten) worden weggenomen. 

toekomstvastheid Zuidtangent:

Dit is geen toekomstvaste oplossing: als de Zuidtangent met een hogere frequentie

gaat rijden zal de betrouwbaarheid van de dienstregeling sterk afnemen. 

afwikkelingskwaliteit overig verkeer:

Doordat de pieken in de openingsduur van de brug worden weggenomen, heeft

het verkeer minder tijd nodig om van dergelijke ingrepen te herstellen en de

wachtrijen weg te werken. Daar tegenover staat dat de brug vaker opengaat om

eenzelfde scheepvaartcapaciteit te kunnen bieden, waardoor per saldo de ver-

keersafwikkeling niet verbetert. Ook met aanpassingen aan het brugregime wordt

niet voldaan aan de verkeerskundige criteria: de afwikkelingskwaliteit laat nog

steeds duidelijk te wensen over. Ook de situatie voor overig busverkeer en lang-

zaam verkeer verandert niet noemenswaardig ten opzichte van de referentie.
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toekomstvastheid overig verkeer:

Deze oplossing is voor het overige verkeer niet toekomstvast: er wordt niet 

meer capaciteit geboden omdat de huidige infrastructuur blijft gehandhaafd. 

scheepvaart:

De Zuidtangent krijgt absolute prioriteit, waardoor de scheepvaart kans heeft voor

een dichte brug te moeten wachten. Door aanpassing van het openingsregime

ondervindt het scheepvaartverkeer enige hinder: de konvooivaart moet (deels, 

bijvoorbeeld voor pleziervaart) worden afgeschaft om 4 openingen per uur te kun-

nen halen, óf de tijdcapaciteit (de totale tijd per uur dat de Langebrug beschikbaar

is voor doorvaart) wordt beperkt (maximaal 2 maal per uur maximaal 5 minuten

opening inclusief proceduretijd). Openingen van andere bruggen (tot en met de

Catharijnebrug) worden volgend op het openingsregime van de Langebrug. 

kostenindicatie.

Investeringskosten: € 0,5 miljoen (bouw brugwachtershuisje)

Onderhoudskosten per jaar: conform de huidige kosten, dit zal uit reguliere 

budgetten worden betaald.

brede Langebrug.

Op de plek van de huidige Langebrug wordt een bredere Langebrug aangelegd. 

De extra breedte wordt gevonden in zuidelijke richting. De noordzijde van de brug

blijft aansluiten op de kademuren van de Burgwal. Op de brug is ruimte voor apar-

te rijbanen voor doorgaand en afslaand verkeer. Daarnaast wordt de ruimte voor

voetgangers en fietsers vergroot.

effectbeschrijving (ten opzichte van huidige infrastructuur in 2010).

samenhang waterstructuur ±

samenhang wegenstructuur ++

betrouwbaarheid Zuidtangent +

toekomstvastheid Zuidtangent ±

afwikkelingskwaliteit overig verkeer +

toekomstvastheid overig verkeer ++*)

bereikbaarheid omgeving ±

overig busverkeer + **)

langzaam verkeer ++

scheepvaart - ***)

t.p.v. t.p.v. t.p.v.

TTuurrffmmaarrkktt SScchhaallkkwwiijjkkeerrssttrraaaatt ZZuuiiddeerr  BBuuiitteenn  SSppaaaarrnnee

heelheid stadsbeeld + + (= Antoniestraat) ±

profiel Spaarne ± ± ±

relatie woonbuurten - + ± ±

Spaarne-oevers

kwaliteit openbare ruimte + + ±

*) bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur wordt dit een +

**) betere doorstroming bij Langebrug

***) bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur wordt dit een --
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ruimtelijke effecten.

heelheid stadsbeeld: 

Op de Turfmarkt vraagt deze oplossing geen extra verkeersruimte. Door de invoe-

ring van eenrichtingsverkeer op het Spaarne (reeds ingevoerd), kan een compacter

verkeersontwerp worden gerealiseerd. De Turfmarkt wint hierdoor aan betekenis

als binnenstadsruimte aan het Spaarne.

Het historische contrast tussen binnenstad en buitengebied wordt aangescherpt

door de herinrichting van de Antoniestraat en de bouw van het brugwachtershuis

op de oude stadsgrens.

Aangezien de Brede Langebrug binnen het beschermd stadsgezicht gelegen is, 

zullen zware eisen gesteld worden aan het architectonisch ontwerp.

profiel van het Spaarne: 

Geen effecten.

samenhang waterstructuur: 

Geen effecten.

samenhang wegenstructuur: 

De samenhang in de routes wordt vergroot. De route Kampervest / Kampersingel

met Burgwal wordt ruimer gedimensioneerd, en wint daardoor aan kwaliteit.

kwaliteit openbare ruimte: 

De Turfmarkt en de Antoniestraat kunnen op een hoger kwaliteitsniveau worden

gebracht, aansluitend op het kwaliteitsniveau van de kades langs het Spaarne in

de binnenstad.

relatie woonbuurten-Spaarne-oevers: 

Geen effecten.

verkeerskundige effecten.

betrouwbaarheid Zuidtangent:

De betrouwbaarheid van de Zuidtangent verbetert aanzienlijk door een aangepast

brugopeningsregime en door een verbeterde afwikkelingskwaliteit. De Zuidtangent

heeft geen eigen baan, waardoor de kans op verstoring door overig verkeer niet

helemaal wordt weggenomen. De betrouwbaarheid is afhankelijk van systemen 

en afspraken over brugopeningen. 

toekomstvastheid Zuidtangent:

De frequentie van de Zuidtangent kan niet worden verhoogd zonder dat het ten

koste gaat van de betrouwbaarheid van de Zuidtangent. Groei van de reizigers-

capaciteit kan alleen door meer of ander materieel. Bij vertramming zal de tram

deels tussen het overige verkeer rijden, indien dit niet gewenst is zal te zijnertijd

een trambaan moeten worden aangelegd. 

afwikkelingskwaliteit overig verkeer:

De afwikkelingskwaliteit verbetert aanzienlijk en scoort in de spits prima. Buiten 

de spits nadert de de afwikkelingskwaliteit de kritische grens wanneer in een uur 

4 maal de brug 5 minuten wordt geopend. In de praktijk zal deze situatie zich niet

vaak voordoen, waardoor kan worden gesteld dat over het algemeen de afwik-

kelingskwaliteit goed scoort en incidenteel tegen de kritische grens loopt. 

Wanneer de konvooivaart blijft gehandhaafd zal de brug 2 maal per uur maximaal

5 minuten worden geopend; dit geeft geen problemen voor de verkeersafwikkeling.  

toekomstvastheid overig verkeer:

In de spits voldoet deze variant tot in lengte van jaren prima, maar buiten de spits

nadert de afwikkelingskwaliteit (bij 4 openingen van 5 minuten per uur) de kritische

grens. Dit betekent dat bij toename van het verkeer problemen gaan ontstaan in

de verkeersafwikkeling. Wanneer wordt gekozen voor een ander (minder frequent)

brugopeningsregime dan zal de afwikkelingscapaciteit ook in de toekomst voldoen

(bij 2 maal per uur 5 minuten open is er een restcapaciteit van ongeveer 25%: 

het verkeer mag met 25% stijgen voordat de situatie kritiek wordt).
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verkeersstromen bij een Brede Langebrug

bereikbaarheid omgeving:

De rechtdoorgaande richting vanaf Zuider Buiten Spaarne (m.u.v. fietsers) wordt

verboden. Autoverkeer vanaf Zuider Buiten Spaarne mag alleen nog rechtsaf 

richting Langebrug. Hierdoor wijzigt de verkeerscirculatie in het Rozenprieel. 

Als gevolg van wijzigingen nabij Langebrug ontstaan geen negatieve effecten

elders.

overig busverkeer:

Routes en bushaltes wijzigen niet. Kans op verstoring/vertraging neemt af door 

verbeterde afwikkelingskwaliteit. 

langzaam verkeer:

Betere en ruimer gedimensioneerde voorzieningen. Minder oversteekbewegingen

noodzakelijk door tweerichtingen-fietspaden. Kortere wachttijden bij verkeers-

lichten, hierdoor minder kans dat door rood wordt gereden en verbetering 

verkeersveiligheid. 

scheepvaart: 

Zuidtangent krijgt absolute prioriteit, waardoor scheepvaart kans heeft voor een

dichte brug te moeten wachten. Door aanpassing van het openingsregime onder-

vindt het scheepvaartverkeer enige hinder: de konvooivaart moet (deels, bijvoor-

beeld voor pleziervaart) worden afgeschaft om 4 openingen per uur te kunnen

halen, óf de tijdcapaciteit (de totale tijd per uur dat de Langebrug beschikbaar 

is voor doorvaart) wordt beperkt (maximaal 2 maal per uur maximaal 5 minuten 

opening inclusief proceduretijd). Openingen van andere bruggen (tot en met de

Catharijnebrug) worden volgend op het openingsregime van de Langebrug. 

kostenindicatie.

Investeringskosten: € 12,4 miljoen tot € 15,5 miljoen

Onderhoudskosten per jaar: conform de huidige kosten, dit zal uit reguliere 

budgetten worden betaald.
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Turfmarkt, huidige situatie Turfmarkt na herinrichting in combinatie met Brede Langebrug. Zuidtangent als tram, rijdt mee met het overig verkeer

Zuidtangent rijdt mee met overig verkeer

Langebrug, huidige situatie Brede Langebrug Brede Langebrug met tram
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Langebrug gezien vanaf de Burgwal Brede Langebrug gezien vanaf de Burgwal trammasten op de achtergrond voor de Zuidtangent

Het brede trottoir op de brug sluit aan op de kades van de Burgwal

huidige situatie op de Schalkwijkerstraat, hoek Herensingel situatie na aanleg Brede Langebrug en nieuw brugwachtershuisje dezelfde situatie met trambaan voor de Zuidtangent
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compacte Turfmarkttunnel (Turfmarkt - Schalkwijkerstraat).

Op de Turfmarkt wordt tussen de Kampersingel en de Gedempte Oude Gracht 

een tunnelmond aangelegd. Aan weerszijden van de tunnelmond liggen de rijbanen

voor het overige verkeer, de fietspaden en de voetpaden. Aangezien de tunnel nog

niet diep genoeg kan liggen om onder de Kampersingel door te gaan wordt deze

afgedamd. Op de Schalkwijkerstraat ligt de tunnelmond tussen de doorgaande

weg en de oever van het Spaarne. Bij de tunnelmond moet de Zuidtangent 

'inweven' in het gewone verkeer. De laanbeplanting en de groene wegbermen 

worden door de benodigde hoeveelheid weefruimte onderbroken.

In de oever van het Zuider Buiten Spaarne, en in de oever van de Schalkwijker-

straat moet worden voorzien in nooduitgangen en ventilatievoorzieningen voor 

de tunnel.

effectbeschrijving (ten opzichte van de huidige infrastructuur in 2010).

samenhang waterstructuur -    

samenhang wegenstructuur -    

betrouwbaarheid Zuidtangent ++    

toekomstvastheid Zuidtangent ++    

afwikkelingskwaliteit overig verkeer -    

toekomstvastheid overig verkeer -

bereikbaarheid omgeving -

overig busverkeer - *)

langzaam verkeer -

scheepvaart -**)

t.p.v. t.p.v. t.p.v.

Turfmarkt Schalkwijkerstraat Zuider Buiten Spaarne

heelheid stadsbeeld - - ±

profiel Spaarne ± ± ±

relatie woonbuurten - - - ±

Spaarne-oevers

kwaliteit openbare ruimte - - ±

*) halte Turfmarkt vervalt

**) bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur wordt dit een --
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ruimtelijke effecten.

heelheid stadsbeeld:

De Turfmarkt en de Schalkwijkerstraat verliezen hun ruimtelijke kwaliteit. 

Beide locaties worden breuken in het stadsbeeld.

Aandachtspunt hierbij is dat de tunnelmond op de Turfmarkt binnen het beschermd

stadsgezicht van Haarlem valt. Aan het ontwerp zullen dan ook hoge eisen gesteld

worden.

profiel van het Spaarne:

Geen effecten.

samenhang waterstructuur:

De verbinding Kampersingel-Spaarne raakt geblokkeerd.

samenhang wegenstructuur:

De samenhang in de routes verslechtert met name rond de Turfmarkt. 

Tevens ontstaan door de tunnelmonden halve aansluitingen (rechtsaf in, 

rechtsaf uit).

relatie woonbuurten - Spaarne-oevers:

Ter plaatse van de tunnelmonden raakt deze relatie geblokkeerd.

kwaliteit openbare ruimte:

Door het ruimtebeslag van de tunnelmonden resteert onvoldoende ruimte 

de Spaarneoevers in te richten als volwaardige verkeers- en verblijfsruimte.

verkeerskundige effecten.

betrouwbaarheid Zuidtangent:

De betrouwbaarheid van de Zuidtangent is goed. Scheepvaart heeft geen 

invloed op de doorstroming van de Zuidtangent. Op de Schalkwijkerstraat heeft 

de Zuidtangent geen eigen baan. Hierdoor is de betrouwbaarheid niet zo optimaal

als bij een aantal andere tunnelvarianten. 

toekomstvastheid Zuidtangent: 

De frequentie kan in de toekomst zonder problemen worden verhoogd. Bij 

vertramming is een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur niet aan de orde, 

tenzij wordt gekozen voor een vrije baan. 

afwikkelingskwaliteit overig verkeer:

De afwikkelingskwaliteit van het overige verkeer is problematisch. Slechts door 

verkeersbewegingen te verbieden kan lokaal een acceptabele afwikkelings-

kwaliteit ontstaan, maar dit geeft problemen elders. Het verbieden van de recht-

doorbeweging vanuit Zuider Buiten Spaarne richting Turfmarkt en de links-

afbeweging vanuit Kampersingel richting Turfmarkt leidt tot problemen op de 

kruising Schalkwijkerstraat - Antoniestraat - Lange Herenvest. Tevens wordt de

linksaf beweging vanaf de Buitenrustbrug richting Schalkwijkerstraat zwaarder

belast, waardoor de matige verkeersafwikkeling op dit kruispunt nog verder onder

druk komt te staan.

toekomstvastheid overig verkeer:

De afwikkelingskwaliteit is problematisch, bij toename van de verkeersintensiteiten

zal de afwikkelingskwaliteit alleen maar verslechteren. 
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bereikbaarheid omgeving:

Het opheffen van verkeersbewegingen gaat ten koste van de bereikbaarheid 

van dit deel van de stad.

overig busverkeer:

Het overige openbaar vervoer heeft geen ruimte meer om op de Turfmarkt te 

halteren. 

langzaam verkeer:

Op de Turfmarkt is de ruimte voor langzaam verkeer beperkt. De situatie voor 

langzaam verkeer verslechtert. 

scheepvaart:

Geen effecten.

kostenindicatie.

Investeringskosten: € 58,8 miljoen tot € 73,5 miljoen 

Onderhoudskosten per jaar: € 0,9 miljoen tot € 1,4 miljoen
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verkeersstromen bij een compacte Turfmarkttunnel
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huidige situatie Turfmarkt Turfmarkt met een tunnelmond voor de Zuidtangent-bus Turfmarkt met een tunnelmond voor de Zuidtangent-tram

Schalkwijkerstraat Schalkwijkerstraat met inrit van de Turfmarkttunnel dezelfde situatie met trambaan
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verlengde compacte Turfmarkttunnel (Turfmarkt - Schipholweg).

Deze variant komt grotendeels overeen met de compacte Turfmarkttunnel. 

Verschil is de locatie van de zuidelijke tunnelmond: niet in de Schalkwijkerstraat

maar in de middenberm van de Schipholweg. 

effectbeschrijving (ten opzichte van de huidige infrastructuur in 2010).

samenhang waterstructuur -

samenhang wegenstructuur -

betrouwbaarheid Zuidtangent ++

toekomstvastheid Zuidtangent ++

afwikkelingskwaliteit overig verkeer -

toekomstvastheid overig verkeer -

bereikbaarheid omgeving -

overig busverkeer - *)

langzaam verkeer -

scheepvaart - **)

t.p.v. t.p.v. t.p.v.

Turfmarkt Schalkwijkerstraat Zuider Buiten Spaarne

heelheid stadsbeeld - ± ±

profiel Spaarne ± ± ±

relatie woonbuurten - - ± ±

Spaarne-oevers

kwaliteit openbare ruimte - ± ±

*) halte Turfmarkt vervalt

**) bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur wordt dit een --

Gezien de overeenkomsten met de compacte Turfmarkttunnel worden hieronder

alleen de criteria behandeld waarop deze variant hiervan afwijkt. 
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verkeersstromen bij een tunnelmond in de Schipholweg
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ruimtelijke effecten.

heelheid stadsbeeld Schalkwijkerstraat:

Er is geen sprake van een inbreuk in het stadsbeeld. 

kwaliteit openbare ruimte:

De tunnelmond in de Schipholweg is goed te integreren in het ruime laanprofiel

van deze weg. 

relatie woonbuurten-Spaarne-oevers:

De locatie van de tunnelmond in de Schipholweg heeft geen effect op de relatie

woonbuurten-Spaarne-oevers. 

verkeerskundige effecten.

toekomstvastheid Zuidtangent: 

De frequentie kan in de toekomst zonder problemen worden verhoogd. 

Bij vertramming is een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur niet aan 

de orde. 

toekomstvastheid overig verkeer:

Als ooit besloten wordt de Buitenrustbruggen te vervangen door een verkeers-

tunnel, dient de tunnelmond voor de Zuidtangent in de Schipholweg de aanleg

daarvan niet fysiek onmogelijk te maken. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp

van de tunnel moet hier rekening mee worden gehouden. De afwikkelingskwaliteit

nabij de tunnelmond Zuider Buiten Spaarne is problematisch, door een toename

van de verkeersintensiteiten zal de afwikkelingskwaliteit verder afnemen.

overig busverkeer:

Overig busverkeer kan alleen gebruik maken van de tunnel als routes worden 

verlegd.

Het overige busverkeer op de Schipholweg kan blijven functioneren zoals dat nu

ook functioneert, als op de Schipholweg de huidige busbaan aan de noordzijde 

van de weg gehandhaafd blijft.

kostenindicatie.

Investeringskosten: € 102,1 miljoen tot € 127,7 miljoen 

Onderhoudskosten per jaar: € 1,4 miljoen tot € 2,1 miljoen
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Schipholweg, hoek Europaweg Dezelfde situatie met tunnelmond. De bussen / trams komen van links vanuit de Europaweg, en draaien de middenberm van de Schipholweg op. 
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Zuider Buiten Spaarnetunnel. 

(Zuider Buiten Spaarne - Schalkwijkerstraat)

De noordelijke tunnelmond ligt direct ten zuiden van de Langebrug in de oever van

het Zuider Buiten Spaarne. De aanwezige kade moet daartoe worden verbreed ten

koste van het Spaarne. Aan de zijde van de Schalkwijkerstraat wordt deze demping

gecompenseerd door daar de oever deels af te graven. De visuele relatie tussen

de openbare weg en het water raakt ter plaatse van de tunnelmond geblokkeerd. 

De zuidelijke tunnelmond ligt direct nabij de Schipholweg in de Schalkwijkerstraat.

Deze tunnelmond ligt in het midden van het wegprofiel. In de Schalkwijkerstraat zal

op een aantal plekken moeten worden voorzien in nooduitgangen en ventilatie-

voorzieningen voor de tunnel.

effectbeschrijving (ten opzichte van de huidige infrastructuur in 2010).

samenhang waterstructuur ±

samenhang wegenstructuur --

betrouwbaarheid Zuidtangent ++

toekomstvastheid Zuidtangent ++

afwikkelingskwaliteit overig verkeer --

toekomstvastheid overig verkeer --

bereikbaarheid omgeving --

overig busverkeer ±

langzaam verkeer -

scheepvaart - *)

t.p.v. t.p.v. t.p.v.

Turfmarkt Schalkwijkerstraat Zuider Buiten Spaarne

heelheid stadsbeeld ± - -

profiel Spaarne ± - ±

relatie woonbuurten - ± - -

Spaarne-oevers

kwaliteit openbare ruimte ± - -

*) bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur wordt dit een --
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ruimtelijke effecten.

heelheid stadsbeeld:

Als er opnieuw wordt voorzien in een continue laanbeplanting langs de oevers van

het Spaarne op de Schalkwijkerstraat, is er is geen sprake van een inbreuk in het

stadsbeeld.

profiel van het Spaarne:

De bocht in het Spaarne bij de noordelijke tunnelmond moet worden aangepast:

dempen bij het Zuider Buiten Spaarne en afgraven bij de Schalkwijkerstraat.

Bij de zuidelijke tunnelmond moet het Spaarne worden versmald.

samenhang waterstructuur:

Geen effecten.

samenhang wegenstructuur:

De samenhang in de routes gaat verloren ter hoogte van de Langebrug-

Eendjesbrug: er worden verkeersbewegingen onmogelijk gemaakt.

kwaliteit openbare ruimte:

Door de verschuiving van de oeverlijn van het Spaarne ontstaat voldoende ruimte

om alle gewenste routes op land een volwaardige plek te geven. De ruimtelijke

kwaliteit van de oever langs het Zuider Buiten Spaarne gaat ter plaatse van de

tunnelmond achteruit.

relatie woonbuurten-Spaarne-oevers:

Ter plaatse van de tunnelmonden raakt deze relatie geblokkeerd.

59
verkeersstromen bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel
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verkeerskundige effecten.

betrouwbaarheid Zuidtangent:

De betrouwbaarheid van de Zuidtangent is uitstekend. Overig wegverkeer en

scheepvaart hebben geen invloed op de doorstroming van de Zuidtangent aan-

gezien de Zuidtangent een eigen baan heeft. 

toekomstvastheid Zuidtangent: 

De frequentie kan in de toekomst zonder problemen worden verhoogd. 

Bij vertramming is een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur niet aan 

de orde. 

afwikkelingskwaliteit overig verkeer:

De afwikkelingskwaliteit van het overige verkeer is onvoldoende. Slechts door 

verkeersbewegingen te verbieden kan lokaal een acceptabele afwikkelingskwaliteit

ontstaan, echter dit heeft dan weer negatieve gevolgen elders.

toekomstvastheid overig verkeer:

De afwikkelingskwaliteit is onvoldoende, bij toename van de verkeersintensiteiten

zal de afwikkelingskwaliteit alleen maar verslechteren. 

bereikbaarheid omgeving:

De Zuider Buiten Spaarne wordt eenrichtingsverkeer. Om de problemen ten aan-

zien van de verkeersafwikkeling op te lossen zullen tevens de linksafbeweging 

vanuit Kampersingel richting Turfmarkt en de linksafbeweging vanuit Turfmarkt

richting Kampervest worden verboden. Dit zal leiden tot een aanzienlijke ver-

schuiving van de verkeersstromen en gaat ten koste van de bereikbaarheid van 

dit deel van de stad. 

De verkeersafwikkeling op de volgende kruispunten zal verslechteren:

- Lange Herenvest - Antoniestraat-Schalkwijkerstraat (met verkeersregel-

installatie);

- Schalkwijkerstraat - Byzantiumstraat;

- Schalkwijkerstraat - Slachthuisstraat;

- Schalkwijkerstraat - Hamelinkstraat;

- Schalkwijkerstraat - Buitenrustbrug-Schipholweg (met verkeersregel-

installatie);

- Kamperlaan-Paviljoenslaan - Kleine Houtweg (met verkeersregelinstallatie);

- Paviljoenslaan-Dreef - V. Eedenstraat (met verkeersregelinstallatie);

- Catharijnebrug - Koudenhorn (met verkeersregelinstallatie).

Naast een toename van de verliestijden en wachtrijen van het verkeer ligt een 

toename van verkeersongevallen op deze kruispunten voor de hand (o.a. grotere

kans dat men door rood licht rijdt als gevolg van langere wachttijden, risico-

acceptatie op ongeregelde kruispunten).

overig busverkeer:

Geen effecten. 

langzaam verkeer:

Op de Zuider Buiten Spaarne verslechtert de situatie voor langzaam verkeer 

enigszins. 

scheepvaart:

Geen effecten.

kostenindicatie.

Investeringskosten: € 68,1 miljoen tot € 85,2 miljoen 

Onderhoudskosten per jaar: € 1,1 miljoen tot € 1,7 miljoen

60

147_js_Haarlem_def dec.qxd  8-12-2005  16:02  Pagina 60



61

Hoek Schipholweg / Schalkwijkerstraat dezelfde situatie, met tunnelmond dezelfde situatie, met tunnelmond en trambaan

Zuider Buiten Spaarne tunnelmond langs het Zuider Buiten Spaarne tunnelmond met trambaan
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verlengde Zuider Buiten Spaarnetunnel. 

(Zuider Buiten Spaarne - Schipholweg) 

Deze variant komt grotendeels overeen met de Zuider Buiten Spaarnetunnel. Verschil 

is de locatie van de zuidelijke tunnelmond: niet in de Schalkwijkerstraat maar in de

Schipholweg. 

effectbeschrijving (ten opzichte van de huidige infrastructuur in 2010).

samenhang waterstructuur ±    

samenhang wegenstructuur --  

betrouwbaarheid Zuidtangent ++

toekomstvastheid Zuidtangent ++

afwikkelingskwaliteit overig verkeer --

toekomstvastheid overig verkeer --

bereikbaarheid omgeving --

overig busverkeer ±

langzaam verkeer -

scheepvaart - *)

t.p.v. t.p.v. t.p.v.

Turfmarkt Schalkwijkerstraat Zuider Buiten Spaarne 

heelheid stadsbeeld ± ± -

profiel Spaarne ± ± ±

relatie woonbuurten - ± ± -

Spaarne-oevers

kwaliteit openbare ruimte ± ± -

*) bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur wordt dit een --

Gezien de overeenkomsten met de Zuider Buiten Spaarnetunnel worden hieronder

alleen de criteria behandeld waarop deze variant hiervan afwijkt. 
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verkeersstromen bij een tunnelmond in de Schipholweg
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toekomstvastheid overig verkeer:

Als ooit besloten wordt de Buitenrustbruggen te vervangen door een verkeers-

tunnel, dient de tunnelmond voor de Zuidtangent in de Schipholweg de aanleg

daarvan niet fysiek onmogelijk te maken. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp

van de tunnel moet hier rekening mee worden gehouden. De afwikkelingskwaliteit

nabij de tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne is onvoldoende  Door een toe-

name van de verkeersintensiteiten zal de afwikkelingskwaliteit verder afnemen. 

overig busverkeer:

Overig busverkeer kan alleen gebruik maken van de tunnel als routes worden 

verlegd. Het overige busverkeer op de Schipholweg kan blijven functioneren zoals

dat nu ook functioneert, als op de Schipholweg de huidige busbaan aan de noord-

zijde van de weg gehandhaafd blijft.

kostenindicatie.

Investeringskosten: € 89,8 miljoen tot € 112,3 miljoen 

Onderhoudskosten per jaar: € 1,3 miljoen tot € 1,9 miljoen

63

ruimtelijke effecten.

heelheid stadsbeeld Schalkwijkerstraat:

Er is geen sprake van een inbreuk in het stadsbeeld. 

kwaliteit openbare ruimte:

De tunnelmond in de Schipholweg is goed te integreren in het ruime laanprofiel

van deze weg. 

relatie woonbuurten-Spaarne-oevers:

De locatie van de tunnelmond in de Schipholweg heeft geen effect op de relatie

woonbuurten-Spaarne-oevers. 

verkeerskundige effecten.

toekomstvastheid Zuidtangent: 

De frequentie kan in de toekomst zonder problemen worden verhoogd. 

Bij vertramming is een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur niet aan 

de orde. 

Schipholweg, hoek Europaweg Dezelfde situatie met tunnelmond. De bussen / trams komen van links vanuit de Europaweg, en draaien de middenberm van de Schipholweg op. 
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samenvatting.

Van de onderzochte alternatieven voor de Spaarnepassage is er niet één die zowel

volledig voldoet aan de betrouwbaarheidseisen van de Zuidtangent, als aan de

ruimtelijke en verkeerstechnische eisen: 

- Vanuit het perspectief van de Zuidtangent is een tunneloplossing de enige 

manier om een betrouwbare, toekomstvaste oplossing te bieden voor de 

doorstroming en de punctualiteit op de lange termijn. 

- Als de ruimtelijke kwaliteit van de historische binnenstad van Haarlem wordt

gerespecteerd is een brugoplossing de enige manier om de Spaarne-

passage goed in te passen. Daarbij ontstaat een duidelijke verbetering voor 

het overige verkeer, met behoud van nagenoeg alle bestaande verkeers-

bewegingen. 

De brugvarianten hebben als nadeel dat de betrouwbaarheid van de Zuidtangent

afhangt van de openingen van de brug. Daarbij rijdt de Zuidtangent deels mee met

overig verkeer, wat een minder absolute betrouwbaarheid oplevert dan een volle-

dig eigen baan. De snelheid en betrouwbaarheid zal echter sterk verbeteren indien

het openingsregime wordt nageleefd.

In ruimtelijk opzicht levert een brede Langebrug echter de beste kansen op om de

samenhang in de binnenstad te versterken. Daarnaast functioneert deze variant

goed voor overig busverkeer, autoverkeer en langzaam verkeer. Gezien het feit dat

het hier gaat om een historisch stadsgezicht vraagt de architectonische uitwerking

van de brug veel aandacht.

Een tunnel is voor de Zuidtangent de beste oplossing. De Turfmarkttunnel-

varianten laten de Zuidtangent ongehinderd het Spaarne en de verkeersknoop

rond de Langebrug passeren. Deze tunnelvarianten zijn echter slecht ruimtelijk

inpasbaar. Zowel in de hoogte als in de breedte is de tunnel te groot om zonder

grote schade aan het fijnmazig stelsel van routes en ruimtes in de binnenstad te

worden aangelegd. De Turfmarkttunnel staat daardoor op gespannen voet met het

beschermd stadsgezicht van Haarlem. 

In de Schalkwijkerstraat gaat een tunnelmond ten koste van de bomen en de 

bermen in het straatprofiel. Daarom heeft een tunnelmond in de Schipholweg de

voorkeur.

De Zuider Buiten Spaarnetunnel-varianten doen het goed voor de Zuidtangent en

zijn ruimtelijk redelijk inpasbaar (beter dan een tunnelmond in de Turfmarkt), zeker

als gekozen wordt voor de verlengde versie die bovenkomt in de Schipholweg.

Deze verlengde versie is voor het verkeer rond de Buitenrustbruggen, als er een

busbaan beschikbaar blijft voor de lokale busdiensten, de beste oplossing.

Voor het overige verkeer geven de tunnelvarianten grote problemen; de tunnels

leveren zelfs een verslechtering op ten opzichte van de huidige infrastructuur. 

De Zuider Buiten Spaarnetunnel komt in dit opzicht het slechtst uit de bus. 

Alleen als het belang van een absoluut betrouwbare Zuidtangent boven alles

wordt gesteld, is een tunnel te verkiezen. De verlengde Zuider Buiten Spaarne-

tunnel is als enige tunnel ruimtelijk goed inpasbaar, maar er moeten vergaande

concessies worden gedaan aan het overige verkeer. 

De brede Langebrug biedt de meest integrale oplossing: de brug is bij een zorg-

vuldige architectonische uitwerking ruimtelijk goed inpasbaar. De situatie voor het

overige verkeer en de betrouwbaarheid van de Zuidtangent verbeteren. Of beter,

de onbetrouwbaarheid van de Zuidtangent vermindert: de kans op verstoring door

brugopeningen wordt minder maar kan niet helemaal worden weggenomen. 

Binnen het huidige tracé van de Zuidtangent is de brede Langebrug de enige 

reële variant om het Spaarne te passeren. 
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Langebrug Turfmarkttunnel Turfmarkttunnel Buiten Spaarnetunnel Buiten Spaarnetunnel

investeringskosten (€ miljoen) 12,4 - 15,5 58,8 - 73,5 102,1 - 127,7 68,1 - 85,2 89,8 - 112,3 investeringskosten (€ miljoen)

jaarlijkse onderhoudskosten (€ miljoen) n.v.t. 0,9 - 1,4 1,4 - 2,1 1,1 - 1,7 1,3 - 1,9 jaarlijkse onderhoudskosten (€ miljoen)

samenhang waterstructuur ± - - ± ± samenhang waterstructuur

samenhang wegenstructuur ++ - - -- -- samenhang wegenstructuur

betrouwbaarheid Zuidtangent + ++ ++ ++ ++ betrouwbaarheid Zuidtangent

toekomstvastheid Zuidtangent ± ++ ++ ++ ++ toekomstvastheid Zuidtangent

afwikkelingskwaliteit overig verkeer + - - -- -- afwikkelingskwaliteit overig verkeer

toekomstvastheid overig verkeer ++ º - - -- -- toekomstvastheid overig verkeer

bereikbaarheid omgeving ± - - -- -- bereikbaarheid omgeving

overig busverkeer + ¹ - ² - ² ± ± overig busverkeer

langzaam verkeer ++ - - - - langzaam verkeer

scheepvaart - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ scheepvaart

TM SWS ZBS TM SWS ZBS TM SWS ZBS TM SWS ZBS TM SWS ZBS

heelheid stadsbeeld + + ± - - ± - ± ± ± - - ± ± - heelheid stadsbeeld

profiel Spaarne ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± - ± ± ± ± profiel Spaarne

relatie woonbuurten - Spaarneoevers + ± ± - - ± - ± ± ± - - ± ± - relatie woonbuurten - Spaarneoevers

kwaliteit openbare ruimte + + ± - - ± - ± ± ± - - ± ± - kwaliteit openbare ruimte

º bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur: + ± conform referentievariant

¹ betere doorstroming bij Langebrug + beter dan referentievariant

² halte Turfmarkt vervalt ++ veel beter dan referentievariant

³ bij brugregime 4 maal 5 minuten per uur: -- - slechter dan referentievariant

-- veel slechter dan referentievariant

TM = Turfmarkt

SWS = Schalkwijkerstraat referentievariant: huidige infrastructuur in 2010

ZBS = Zuider Buiten Spaarne

De scores in bovenstaande tabel zijn ten opzichte van de referentievariant.

Concreet betekent dit dat in de tabel is weergegeven wat het effect is ten

opzichte van 'niets doen'. Dit kan tot onduidelijkheid leiden: de referentievariant

scoort op bijvoorbeeld de afwikkelingskwaliteit en de toekomstvastheid voor het

overig verkeer matig tot slecht. In de tabel wordt dus vergeleken met een situatie

die verkeerskundig niet voldoet aan de criteria uit hoofdstuk 3. Zo wordt de

Brede Brug op toekosmtvastheid overig verkeer bij een brugregime van 4 maal 5

minuten per uur met een + beoordeeld, terwijl deze variant in 2010 qua afwikke-

lingskwaliteit aan de kritische grens zit. Kortom, de Brede Brug scoort eigenlijk

matig op toekosmtvastheid (geldt niet voor een openingsregime van 2 maal 5

minuten per uur, die voldoet prima), maar dit is nog altijd aanmerkelijk beter dan

wanneer niets wordt gedaan. 

147_js_Haarlem_def dec.qxd  8-12-2005  16:02  Pagina 65



colofon.

opdrachtgevers:

Provincie Noord-Holland

Afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid, Bureau Verkeer en Vervoer 

(per 01-01-2006: Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer)

Houtplein 33

Postbus 3007

2001 DA  Haarlem

T 

F 

E  @noord-holland.nl

Projectmanager: 

Gemeente Haarlem

Sector Stedelijke Ontwikkeling

Brinkmannpassage, Grote Markt

Postbus 741

2003 RS  Haarlem

T 

F 

E @haarlem.nl

Projectmanager: 

66

opdrachtnemers:

projectmanagement, verkeerskundige en civieltechnische analyses:

Grontmij Nederland bv

Robijnstraat 11

1812 RB  Alkmaar

Postbus 214

1800 AE  Alkmaar

T 

F 

E noordwest@grontmij.nl

Contact:

ruimtelijke analyse en inrichtingsschetsen:

Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen bv

Schiedamsedijk 44

3011 ED  Rotterdam

T 

F 

E bureau@palmbout.nl

Contact:

Fotovisualisaties:

Wieland en Gouwens ComputerGraphics, Rotterdam

Rotterdam, Alkmaar, De Bilt, Haarlem

december 2005

147_js_Haarlem_def dec.qxd  8-12-2005  16:02  Pagina 66



147_js_Haarlem_def dec.qxd  8-12-2005  16:02  Pagina 67



147_js_Haarlem_def dec.qxd  8-12-2005  16:02  Pagina 68



projecttitel.
ondertitel.

a
Zuidtangent en 

Spaarnepassage.
achtergrondrapport.

december 2005.





a
Zuidtangent en 

Spaarnepassage.
achtergrondrapport.

december 2005.

Grontmij





Z
u

id
t
a

n
g

e
n

t
 e

n
 S

p
a

a
r
n

e
p

a
s
s
a

g
e

| 
a

c
h

t
e

r
g

r
o

n
d

r
a

p
p

o
r
t

achtergrond rapport.



Inhoudsopgave 
 
 
1 Betrouwbaarheid Zuidtangent 
2 Optimalisatie brugopeningsregime 
3 Verkeerskundige beschrijving referentievariant en 0+ variant 
4 Verkeerskundige beschrijving brugvarianten 
5 Verkeerskundige beschrijving Turfmarkttunnel 
6 Verkeerskundige beschrijving Zuider Buiten Spaarnetunnel  
7 Berekeningen verkeersregelingen avondspits 
8 Berekeningen verkeersregelingen vooravondspits 
9 Berekeningen verkeersregelingen vooravondspits tunnelvarianten met extra 

circulatie maatregelen 
10 Kostenindicaties 
 
 
Bijlagen 
 
A Openingen Langebrug mei en juni 2004  
B Verkeerskundige schetsontwerpen  
C Schematische weergave kruispunten en signaalgroepen 
D Verkeersintensiteiten avondspits 
E Verkeerintensiteiten vooravondspits 
F Verkeersintensiteiten vooravondspits met extra circulatiemaatregelen 
G Kostenindicaties 



 

1 Betrouwbaarheid Zuidtangent 
 
 
De Zuidtangent ondervindt momenteel vertraging, onder andere door verstoring 
door het overige verkeer. Niet op het gehele traject is een vrije busbaan 
aangelegd. In de binnenstad van Haarlem bijvoorbeeld verhindert het omringende 
verkeer en het openingsregime van de Langebrug een vlotte doorstroming.  
Verderop in deze rapportage is beschreven in hoeverre een optimalisatie van het 
brugopeningsregime mogelijk is. Een van de uitgangspunten van optimalisatie van 
het brugopeningsregime is een betrouwbare aankomsttijd van de Zuidtangent uit 
twee richtingen bij de Langebrug. Dit hoofdstuk beschrijft een analyse van de 
huidige afwijkingen (vertraging en versnelling) ter hoogte van de Langebrug ten 
opzichte van de dienstregeling van de Zuidtangent. Dit is exclusief de afwijking als 
gevolg van de openingen van de Langebrug: de analyse is gebaseerd op de 
afwijking op het moment dat de Zuidtangent zich inmeldt in het systeem (dus voor 
de brug). 
 
Uitgangspunten analyse 
Voor de analyse zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 
• De logfiles met KAR melding VRI Langebrug van dinsdag 5 juli 2005 

(representatieve dag buiten schoolvakantieperiode) zijn vergeleken met de 
toen geldende dienstregeling; 

• De afwijking betreft het moment waarop de Zuidtangent zich inmeldt, dit 
betekent dat de openingen van de Langebrug hierin niet zijn meegenomen.  

• De passagetijd van de Zuidtangent op de Langebrug is 2 minuten na of voor 
de halteertijd op de halte Verwulft (afhankelijk van de richting); 

• De analyse maakt onderscheid naar de Zuidtangent richting Haarlem en 
richting Amsterdam; 

• De afwijking kan zowel een te vroege als een te late aankomst zijn; 
• De analyse-eenheid voor de afwijkingen bedraagt een minuut. 
 
Analyse passagetijd Zuidtangent op de Langebrug 
Voor de analyse zijn voor de richting Haarlem 114 en voor de richting Amsterdam 
124 datagegevens gebruikt. Onderstaande tabel toont naar rijrichting, het aantal 
metingen naar de afwijking in minuten. De figuren tonen de cumulatieve verdeling 
van deze afwijkingen. 
 

Richting Amsterdam Richting Haarlem Absolute 
afwijking (min) Aantal Cumulatief (%) Aantal Cumulatief (%) 

0:00-1:00 76 61 44 39 
1:00-2:00 28 84 34 68 
2:00-3:00 13 94 17 83 
3:00-4:00 6 99 9 91 
4:00-5:00 1 100 5 96 
5:00-6:00 0 100 2 97 
6:00-7:00 0 100 0 97 
7:00-8:00 0 100 0 97 
8:00-9:00 0 100 1 98 
9:00-10:00 0 100 1 99 
10:00-11:00 0 100 0 99 

> 11:00 0 100 1 100 
Totaal 124 100 114 100 
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Richting Haarlem heeft de Zuidtangent gemiddeld meer vertraging (1:46) dan 
richting Amsterdam (1:02). Dit is voornamelijk te verklaren door het relatief korte 
traject dat de Zuidtangent heeft tussen station Haarlem en de Langebrug. De 
Zuidtangent richting station Haarlem heeft bij de Langebrug een langere weg 
afgelegd, en heeft daarmee meer kans op verstoringen onderweg.  
De gemiddelde vertraging voor de bus richting Haarlem is fors te noemen. Bijna 
10% van de bussen heeft een afwijking van minimaal 3 minuten op de Langebrug. 
Naar verwachting zullen de afwijkingen afnemen na realisatie van de 
versnellingsmaatregelen bij de Schipholweg. Wellicht kan met aanvullende 
maatregelen elders op het traject nog meer winst worden behaald, nadere 
analyse van de rijtijden van de Zuidtangent kan wellicht aantonen op welk deel 
van het traject de bus de vertraging ondervindt en waar dus het best aanvullende 
maatregelen kunnen worden genomen. 
 
 
 



 

 
Relatie tussen afwijkingen t.o.v. dienstregeling, brugopeningstijden en doorvaarttijd 
scheepvaart 
Ten behoeve van de analyse in het volgende hoofdstuk (optimalisatie 
brugopeningsregime) is voor de afwijking ten opzichte van de dienstregeling een 
onderverdeling per halve minuut gemaakt. Hieraan gekoppeld zijn de 
openingstijden van de brug, de doorvaarttijd (de totale openingstijd minus de 
proceduretijd) en de kans dat de Zuidtangent voor een geopende brug komt te 
staan. 
 

Hinderkans Zuidtangent per opening 
(%) 

Openingstijd 
brug (min) 

Doorvaarttijd 
(min) 

Maximale 
afwijking 

Zuidtangent 
(min) 

Richting 
Amsterdam 

Richting 
Haarlem 

4:00 0:30 3:30 3 11 
4:30 1:00 3:00 6 17 
5:00 1:30 2:30 9 23 
5:30 2:00 2:00 15 32 
6:00 2:30 1:30 23 41 
6:30 3:00 1:00 39 61 
7:00 3:30 0:30 66 82 

 
Na realisatie van versnellingsmaatregelen voor de Zuidtangent (zoals op de 
Schipholweg en Gedempte Oude Gracht), zullen de afwijkingen naar verwachting 
kleiner worden en zal de Zuidtangent minder hinder ondervinden dan in 
bovenstaand overzicht is weergegeven.  
Wanneer wordt gekozen voor een nieuwe installatie voor het openen van de brug 
dan kan de openingstijd met ongeveer 0,5 minuut worden ingekort. Deze tijd kan 
ten gunste komen van de doorvaarttijd of van de vertragingsmarge van de 
Zuidtangent. 
 
De tabel geeft aan dat in geval van een brugopening van maximaal 5 minuten, 
Zuidtangentbussen richting Haarlem in minimaal 77% van de gevallen geen 
vertragingen oplopen. Aangezien de frequentie van de Zuidtangent hoger is dan 
het aantal brugopeningen per uur, en er dus ook bussen rijden die in het geheel 
geen hinder kunnen ondervinden van brugopeningen, pakt dit percentage in de 
praktijk gunstiger uit. Uitgaande van 8 bussen en 4 openingen per uur ondervindt 
uiteindelijk minimaal 89% van de Zuidtangent-bussen richting Haarlem geen 
hinder van de brugopeningen. In de andere richting zijn deze percentages 
respectievelijk 91% en 96%.  



 

2 Optimalisatie brugopeningsregime 
 
 
Om de betrouwbaarheid van de Zuidtangent te verbeteren, en de hinder voor het 
overige verkeer te beperken, zijn de (on)mogelijkheden geanalyseerd om de 
brugopeningstijden voor het wegverkeer te optimaliseren.  
Voor de Zuidtangent is deze optimalisatie relevant bij de brugvarianten, voor het 
overige verkeer kan een aanpassing van het openingsregime ook bij de 
tunnelvarianten interessant zijn. 
 
Deze analyse is gebaseerd op: 
• rapport ëBruggen in Haarlemí, Witteveen en Bos, februari 1997. 
• geregistreerde brugopeningen Langebrug in mei en juni 2004 (gemeente  

Haarlem); 
 
Doelstelling 
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor het brugopeningsregime van de 
Langebrug: 
• Minimalisering van de maximale stremmingstijd voor het verkeer om 

zodoende de Zuidtangent een maximale ongestremde passeermogelijkheid 
te geven van de Langebrug; 

• Minimalisering van het aantal brugopeningen; 
• Minimalisering van de totale stremmingstijd voor het verkeer. 
 
 
Informatie uit eerder onderzoek (Bruggen in Haarlem, 1997) 
 
Opbouw brugopeningstijd 
In onderstaande tabel is de opbouw van een brugopening van de Langebrug 
weergegeven.  
 

Onderdeel Benodigde tijd (minuten) 
Proceduretijd 0,5 
Openen brug 1,5 

In- en doorvaren Variabel (zie ook tabel 2) 
Sluiten brug 1,0 

Proceduretijd 0,5 
Totale benodigde tijd 3,5 + variabel 

 
Tijdcapaciteit doorvaart 
De proceduretijd is de benodigde tijd tussen het aangaan van de bruglichten en 
het daadwerkelijke openen van de brug. Een zelfde periode is noodzakelijk na het 
sluiten van de brug tot het vrijgeven voor het verkeer. 
In onderstaande tabel is de relatie tussen het aantal beroepsvaartuigen en de 
benodigde doorvaarttijden van de Langebrug weergegeven. 
 

Aantal beroepsvaartuigen Benodigde doorvaarttijd (minuten) 
1 1,5 
2 2,5 
3 3,5 
4 4,5 

 
Het scheepvaartverkeer dat de Langebrug passeert bestaat zowel uit 
beroepsvaart als uit pleziervaart. Er wordt in konvooien gevaren vanwege de 
beperkte breedte van het Spaarne tussen de Catharijnebrug en de Langebrug, en 



 

door de smalle doorvaart van de bruggen. De konvooien gaan afwisselend in 
zuidelijke en noordelijke richting. In de wintermaanden bestaat het konvooi 
hoofdzakelijk uit beroepsvaart (93%, en 7% pleziervaart). In de zomer is dit 15% 
beroepsvaart en 85% pleziervaart. De maximale omvang van het konvooi is 3 
beroepsvaartuigen of 20 pleziervaartuigen. De benodigde doorvaarttijd is voor 3 
beroepsvaartuigen gelijk aan 20 pleziervaartuigen. In onderstaande tabel wordt 
het aantal passerende boten in 1996 weergegeven.  
 

Maand Aantal bootpassages Gemiddeld per brugopening 
Januari 249 1,41 
Februari 195 1,37 
Maart 442 1,61 
Juli 1729 3,61 

Augustus 1818 3,84 
September 830 2,00 

 
De gemiddelde brugopeningstijd in de winter en zomer was in 1996 nagenoeg 
identiek (254 om 267 seconden).  
 
 
Brugopeningen in 2004 
 
In de spits wordt de Langebrug niet geopend. Voor de brugopeningen en het 
verkeersbeeld is de vooravondspits maatgevend. De brugopeningstijden van mei / 
juni 2004 tonen aan dat de gemiddelde brugopeningstijd in de naochtendspits en 
de vooravondspits ongeveer 280 seconden is. Dit is een fractie hoger dan de 
gemiddelde openingstijden in 1996 (zowel in de zomer als in de winter).  
In onderstaande tabel zijn de minimale, maximale en gemiddelde openingstijd plus 
het gemiddelde aantal brugopeningen per uur in mei en juni 2004 opgenomen. 
 
Periode Minimale 

openingstijd 
Maximale 

openingstijd 
Gemiddelde 
openingstijd 

Gemiddeld aantal 
openingen 

9ó10 uur 90 703 315 2,1 
10 ñ 11 uur 125 512 253 1,8 
14 ñ 15 uur 128 459 252 2,0 
15 ñ 16 uur 115 608 301 2,0 
 
In de huidige situatie (mei en juni 2004) wordt de brug in de vooravondspits (14.00-
16.00 uur) op een gemiddelde werkdag 2,0 maal per uur geopend (maximale 
werkdaggemiddelde is woensdag: 2,2 maal per uur) en is de gemiddelde 
openingstijd (inclusief proceduretijd en openen en sluiten van de brug) van de 
Langebrug ruim 4,5 minuten, met uitschieters tot ruim 10 minuten (maximale 
werkdaggemiddelde is donderdag: ruim 5 minuten per uur). Met name deze 
uitschieters veroorzaken problemen voor de betrouwbaarheid van de Zuidtangent.  
 
Vooravondspits (14-16) Teldagen Openingen  Openingstijd (sec)  
  Aantal Aantal Gem./uur Min. Max. Gem. Gem./uur
Maandag 9 37 2,1 115 574 289 594 
Dinsdag 9 36 2,0 131 452 246 491 
Woensdag 9 40 2,2 141 608 269 597 
donderdag 8 30 1,9 145 593 305 571 
Vrijdag 8 25 1,6 128 545 276 431 
Gemiddelde werkdag 43 168 2,0 132 555 276 544 
 
Voor een uitgebreid overzicht van de brugopeningen van de Langebrug wordt 
verwezen naar bijlage A. 



 

Konvooivaart op het Spaarne 
 
Momenteel wordt er op het Spaarne in konvooi gevaren. Bepalend voor de 
konvooivaart is het deel van het Spaarne tussen de Langebrug en de 
Catharijnebrug. Scheepvaart kan elkaar hier niet varend passeren, waardoor ten 
zuiden van de Langebrug en ten noorden van de Catharijnebrug boten worden 
opgevangen voordat in konvooi verder kan worden gevaren. Tussen de Langebrug 
en de Catharijnebrug kan dus maar in een richting tegelijk worden gevaren.  
 
Vaartijd tussen Langebrug en Catharijnebrug 
De afstand tussen de Langebrug en de Catharijnebrug bedraagt bijna 1100 meter. 
Wanneer wordt uitgegaan van een gemiddelde snelheid voor het 
scheepvaartverkeer van 6 km/uur (dit is de maximaal haalbare gemiddelde 
snelheid van schepen op het Spaarne) dan bedraagt de vaartijd bijna 11 minuten. 
Wanneer wordt uitgegaan van een iets lagere gemiddelde snelheid (5 km/uur) dan 
is de vaartijd 13 minuten. Dit betekent dat een konvooi binnen een kwartier van de 
ene naar de andere brug vaart (bij een openingstijd (doorvaarttijd) van de 
Langebrug van 2 (bij 5 km/uur) of 4 (bij 6 km/uur) minuten). 
 
 
Brugopeningsregime 
 
Volgens dienstregeling passeren iedere 7,5 minuut Zuidtangent-bussen vanuit 
beide richtingen gelijktijdig de Langebrug. Zowel voor de Zuidtangent als voor het 
overige verkeer is het interessant te bekijken of door aanpassing van het 
brugopeningsregime de vertraging kan worden geminimaliseerd.  
In het vorige hoofdstuk is de verhouding weergegeven tussen totale openingstijd, 
de doorvaarttijd en de afwijking (te vroeg of te laat) die de Zuidtangent maximaal 
mag hebben opgelopen in het traject voorafgaand aan de Spaarnepassage om 
niet op een geopende Langebrug te stuiten. Tevens is de kans weergegeven dat 
een geopende brug daadwerkelijk tot een afwijking van de Zuidtangent leidt 
(gebaseerd op praktijkgegevens 7 juni 2005).  
 
Overig verkeer 
Indien wordt verondersteld dat niet twee brugopeningen meteen na elkaar 
plaatsvinden (het verkeersbeeld moet tijd krijgen te ëherstellení) dan betekent dit 
dat tussen twee brugopeningen maximaal een kwartier zit (Zuidtangent ñ opening 
- Zuidtangent - Zuidtangent - opening). Dit houdt in dat het verkeer 10 (15-5) 
minuten tijd heeft om de wachtrijen als gevolg van een opening van 5 minuten weg 
te werken. Per uur betekent dit maximaal 4 openingen per uur (ook bij 3 
openingen per uur moet worden gerekend met een kwartier tussen twee 
openingen: 22,5 ñ 15 ñ 22,5 minuten, oftewel 3 ñ 2 ñ 3 bussen). 
Voor de verkeersregeltechnische berekeningen is uitgegaan van 4 maal per uur 
maximaal 5 minuten (tijd tussen 2 openingen een kwartier); er moet een situatie 
worden gecreÎerd die de wachtrijen binnen een kwartier opbouwt en weer 
wegwerkt.  
 
Niet geschikt voor hogere frequentie 
Een brugregime met brugopeningen van 5 minuten werkt niet als de frequentie van 
de Zuidtangent in de toekomst wordt verhoogd (bijvoorbeeld 12 maal per uur). Op 
dat moment is namelijk de voor de Zuidtangent optimale afstemming met de 
brugopeningen niet te realiseren. Hierdoor is het onvermijdelijk dat de Zuidtangent 
hinder ondervindt van de brugopeningen: bij elke brugopening van 5 minuten zal 



 

minimaal ÈÈn Zuidtangent per richting bij de brug staan te wachten. De 
betrouwbaarheid van de dienstregeling zal duidelijk afnemen ten opzichte van een 
frequentie van 8 maal per uur. Dit heeft een negatief effect op de robuustheid van 
de oplossing.  
Wanneer de reizigerscapaciteit van de Zuidtangent moet worden verhoogd, zou 
eerder moeten worden gekeken naar een andere inzet van materieel: bij een 
frequentie van 8 maal per uur inzet van twee bussen, van dubbelgelede bussen of 
van trams. In dit geval nemen de kosten voor inzet van materieel toe (aankoop van 
meer bussen of vervanging van huidige bussen).  
 
Scheepvaart 
Een regime van maximaal 4 maal per uur een brug-opening van maximaal 5 
minuten betekent een ruime tijdcapaciteit voor de scheepvaart (dit is de tijd die 
per uur beschikbaar is voor doorvaart); ten opzichte van de huidige situatie is dit 
een toename van gemiddeld ruim 160% (129 versus 330 (360-30) seconden per 
uur).  
 
De vaartijd tussen de Langebrug en de Catahrijnebrug is een klein kwartier (11-13 
minuten). Bij behoud van de huidige konvooivaart (eenrichtingsverkeer tussen 
beide bruggen) kan de brug maximaal 2 maal per uur worden geopend (in theorie 
kan het zo zijn dat in een uur alleen vanuit 1 richting aanbod van 
scheepvaartverkeer is, waardoor 4 maal in een uur het konvooi in 1 richting vaart; 
in dit scenario kan de brug 4 maal per uur worden geopend). 
In geval wordt gekozen voor een dergelijk brugregime dan betekent dit een 
toename van de tijdcapaciteit van gemiddeld 40% (129 versus 180 seconden per 
uur). Op de drukste dag (woensdag) is er dan nagenoeg geen toename van de 
tijdcapaciteit (177 versus 180 seconden per uur). 
 
Vooravondspits (14-16) Openingen Openingstijd (sec) Tijdcapaciteit (sec) 
  gem./uur gem. gem./uur huidig regime 4*5o regime 2*5 
Maandag 2,1 289 594 162 330 (+100%) 180 (+10%) 
Dinsdag 2,0 246 491 71 330 (+360%) 180 (+150%)
Woensdag 2,2 269 597 130 330 (+150%) 180 (+40%) 
Donderdag 1,9 305 571 177 330 (+90%) 180 (+0%) 
Vrijdag 1,6 276 431 103 330 (+220%) 180 (+70%) 
Gemiddelde werkdag 2,0 276 544 129 330 (+160%) 180 (+40%) 
o inclusief 30 seconden extra verliestijd door 'start' doorvaart (vaker dan bij andere regimes) 
 
Conclusie: zowel bij een regime van 4*5 als een regime van 2*5 neemt de 
gemiddelde tijdcapaciteit voor scheepvaartverkeer toe ten opzichte van de huidige 
situatie. Bij een regime van 2*5 wordt de verwachte groei van het 
scheepvaartverkeer enigszins belemmerd (gemiddeld is een stijging van de 
doorvaarttijd van 40% mogelijk, echter dit fluctueert fors over de dagen in de 
week). Indien een grotere groei wordt voorzien kan worden gekozen voor een 
openingsregime van 4*5, echter dit zal ten koste gaan van de huidige 
konvooivaart.  
Het scheepvaartverkeer zal net als in de huidige situatie moeten worden gebufferd 
totdat de brug wordt geopend. De wachttijden voor het scheepvaartverkeer zullen 
naar verwachting groter worden ten opzichte van de huidige situatie 
(brugopeningen worden afgestemd op de Zuidtangent, niet op het 
scheepvaartverkeer). Met duidelijke communicatie en informatieverstrekking kan 
het scheepvaartverkeer op de vaste openingstijden anticiperen. 
 
 



 

Snellere installatie brugopeningen 
Wanneer wordt gekozen voor een nieuwe installatie voor de opening van de brug 
dan kan de openingstijd met ongeveer een halve minuut worden ingekort. Deze tijd 
kan ten gunste komen van de doorvaarttijd of van de vertragingsmarge van de 
Zuidtangent. In geval deze tijd ten gunste komt van de doorvaarttijd van 
scheepvaartverkeer kan de tijdcapaciteit met gemiddeld 90% (regime 4*5) of 70% 
(regime 2*5) toenemen ten opzichte van de genoemde waarden. 
 
Voorbehoud aanpassing brugopeningsregime 
Bij aanpassing van het openingsregime moet een duidelijk voorbehoud worden 
gemaakt: het voorgestelde regime werkt alleen als dit strikt wordt nageleefd. 
Wanneer de brugopeningen langer worden neemt de betrouwbaarheid van de 
Zuidtangent af.  
 
 



 

3 Verkeerskundige beschrijving referentievariant en  
0+ variant 

 
 
Referentievariant 
De referentievariant is de situatie in 2010 waarbij vastgesteld beleid (Haarlems 
Verkeer- en Vervoerplan 2010, waaronder eenrichtingsverkeer Spaarne stad uit en 
eenrichtingsverkeer Gedempte Oude Gracht stad in ) zijn gerealiseerd. Deze 
variant gaat uit van ongewijzigde infrastructuur: naast vastgesteld beleid verandert 
er ëop straatí niets ten opzichte van de huidige situatie (uiteraard met uitzondering 
van de gewijzigde verkeersstromen als gevolg van genoemde maatregelen uit het 
HVVP in 2010) . 
 
Bij de zoektocht naar een optimale oplossing voor de Spaarnepassage hebben 
drie varianten uit eerdere studies als vertrekpunt gediend:  
• Zuidtangent over de Langebrug;  
• Zuidtangent door een tunnel tussen de Turfmarkt en de Schalkwijkerstraat;  
• Zuidtangent door een tunnel tussen het Zuider Buiten Spaarne en de 

Schalkwijkerstraat. 
 
0+ variant 
Naast bovenstaande varianten is tevens een 0+ variant in het onderzoek 
betrokken. De 0+ variant wijkt af van de referentievariant doordat het 
openingsregime van de Langebrug wordt aangepast: maximaal 4 maal per uur 
maximaal 5 minuten open. Hieraan gekoppeld is een brugwachtershuisje nabij de 
Langebrug om de bediening van de Langebrug af te stemmen op de Zuidtangent 
en om de openingen van de andere bruggen af te kunnen stemmen op de 
openingen van de Langebrug. 
Ruimtelijk is deze variant niet uitgewerkt (er verandert niets).  



 

4 Verkeerskundige beschrijving brugvarianten 
 
 
Hieronder wordt een verkeerskundige beschrijving gegeven van burgvarianten die 
tijdens het ontwerpproces aan bod zijn geweest en waar verkeerskundig naar 
gekeken is. Voor de verkeerskundige ontwerpen wordt verwezen naar bijlage B. 
Uitgangspunt is de situatie volgens het HVVP 2010. Deze situatie houdt in: 
eenrichtingsverkeer stad in op de Gedempte Oude Gracht (met uitzondering van 
bus en fiets) en eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting op het Spaarne (met 
uitzondering van fiets). 
 
Gemeenschappelijke kenmerken 
De gemeenschappelijke kenmerken van de uitgewerkte brugvarianten houden in: 

• De aanleg van een linksafstrook op de Langebrug richting Kampervest in 
combinatie met een linksafstrook op de Langebrug richting Burgwal. 
Hierdoor ontstaat een vergroting van de afwikkelingscapaciteit van de 
verkeersknoop Turfmarkt-Kampervest-Kampersingel-Zuider Buiten Spaarne 
ten westen van de Langebrug. Door een vergroting van de 
afwikkelingscapaciteit neemt de verliestijd van al het verkeer af. De 
Zuidtangent profiteert hier van mee. Door deze maatregel kan het verkeer 
op de Turfmarkt stad-uit gelijktijdig rijden met verkeer op de Langebrug 
stad-in. De linksafstrook richting Burgwal zorgt ervoor dat het verkeer 
vanaf de Langebrug richting Antoniestraat niet geblokkeerd raakt door een 
opgesteld voertuig richting Burgwal; 

• Opheffen van de rechtdoorgaande richting vanaf de Zuider Buiten Spaarne 
(m.u.v. fietsers). Autoverkeer vanaf de Zuider Buiten Spaarne mag alleen 
nog rechtsaf richting Langebrug. Deze maatregel is noodzakelijk voor een 
optimaal gebruik van de linksafstrook op de Langebrug richting 
Kampervest. Immers; de afstand tussen de Kampervest en de Zuider Buiten 
Spaarne is te kort voor opgesteld linksafslaand verkeer richting 
Kampervest. Tevens levert deze maatregel een verkorting van de cyclustijd 
op omdat het aantal fasen afneemt. Alle overige bestaande 
autobewegingen blijven mogelijk; 

• Doortrekken van het tweerichtingen fietspad langs de Schalkwijkerstraat 
tot de Gedempte Oude Gracht door de bouw van een fiets- en 
voetgangersbrug over het Spaarne ten zuiden van de Langebrug. Met deze 
maatregel ontstaat een snelle, directe en gestrekte verbinding voor fietsers 
vanaf de Schalkwijkerstraat naar de Zuider Buiten Spaarne, Kampervest en 
Gedempte Oude Gracht (stimulering fietsgebruik). Fietsers komende vanaf 
het tweerichtingen fietspad langs de Schalkwijkerstraat hoeven de 
autoroute Antoniestraat-Langebrug-Turfmarkt niet meer twee keer over te 
steken. Dit geeft twee voordelen die positief werken voor de 
afwikkelingscapaciteit van autoverkeer: 

o Per saldo minder fietsoversteekplaatsen. De oversteekplaatsen ter 
hoogte van de Zuider Buiten Spaarne en ter hoogte van de 
Kampersingel vervallen. Dit is gunstig voor de cyclustijd omdat het 
aantal fasen per cyclus afneemt. 

o Minder overstekende fietsers. Als er niet meer elke cyclus fietsers 
oversteken zal de gemiddelde cyclustijd afnemen (vooral in 
daluren); 

 
 



 

• Handhaven van de VRI op het kruispunt Langebrug-Zuider Buiten Spaarne-
Turfmarkt. Deze VRI blijft gehandhaafd vanuit 
verkeersveiligheidsoverwegingen (in verband met oversteek tweerichtingen 
fietspad over de Zuider Buiten Spaarne) , uit oogpunt van de 
verkeersafwikkeling is een VRI niet noodzakelijk. Op dit kruispunt vinden 
geen linksafslaande autobewegingen meer plaats en geen 
oversteekbewegingen meer van fietsers; 

• Oprijdend verkeer vanaf de Burgwal in deelconflict afwikkelen met 
overstekende fietsers vanaf het tweerichtingen fietspad richting Burgwal. 
Het doortrekken van het tweerichtingen fietspad tot aan de Gedempte 
Oude Gracht heeft tot gevolg dat de hoeveelheid overstekende fietsers 
sterk afneemt en dat deze fietsers alleen nog maar de Burgwal oprijden en 
niet meer links afslaan naar het fietspad aan de noordzijde van de 
Langebrug. Dit biedt mogelijkheden om een deelconflict toe te staan. 
Oprijdend verkeer verleent voorrang aan overstekende fietsers. Dit is geen 
probleem omdat beide verkeersstromen goed zicht op elkaar hebben. Voor 
de verkeersafwikkeling is een deelconflict gunstig omdat dit de cyclustijd 
omlaag drukt. 

 
Ontsluiting wijk Rozenprieel 
Het opheffen van de rechtdoorgaande richting vanaf de Zuider Buiten Spaarne 
richting Turfmarkt heeft gevolgen voor herkomstverkeer vanaf Rozenprieel met 
bestemming binnenstad (Gedempte Oude Gracht) of verder naar het noorden. Dit 
herkomstverkeer (circa 150 mvt/etm) moet een andere route kiezen. 
Een groot deel van dit herkomstverkeer kiest voor een route via de 
Linschotenstraat-Kamperstraat-Barendsestraat-Korte Poellaan-Mari 
Andriessenplein-Kampersingel-Turfmarkt-Gedempte Oude Gracht. De omvang van 
deze verkeersstroom is relatief gering waardoor de toename van verkeer op deze 
route nauwelijks merkbaar is. 
Een alternatieve route voor herkomstverkeer naar Haarlem-noord dat nu nog via 
(Donkere) Spaarne-Koudenhorn richting Spaarndamseweg rijdt, loopt via de 
Zuider Buiten Spaarne-Langebrug-Antoniestraat-Lange Herenvest (dit komt door 
toekomstig eenrichtingverkeer op Spaarne). 
De omrijdafstand voor herkomstverkeer vanaf Rozenprieel bedraagt in het 
ongunstigste geval 830 m (vanaf Koningstein naar Gedempte Oude Gracht via 
Mari Andriessenplein). Gezien de grote omrijdafstand ligt een route via de 
Rustenburgerlaan-Kleine Houtstraat-Paviljoenslaan-Florapark-V. Eedenstraat-
Raamsingel-Wilhelminastraat-Zijlvest niet voor de hand. 
 
Mogelijke brugvarianten 
In de zoektocht om realistische brugvarianten te vinden, zijn de volgende twee 
hoofdvarianten te onderscheiden. 
 
Nieuwe fietsbrug ten zuiden van Langebrug 
Door de bouw van een nieuwe fietsbrug ontstaat ruimte op de bestaande 
Langebrug voor de aanleg van een linksafstrook richting Kampervest en een 
linksafstrook richting Burgwal. Het bestaande fietspad en voetpad aan de zuidzijde 
van de Langebrug komt te vervallen. De vrijgekomen ruimte wordt ingenomen 
door de opgeschoven rijstrook voor autoverkeer stad-uit. Beide linksafstroken 
liggen in elkaars verlengde waardoor de opstellengte op beide linksafstroken 
beperkt is. Het is noodzakelijk om de linksafstrook richting Kampervest zo lang 
mogelijk te maken om blokkade van de verkeersstroom richting Gedempte Oude 
Gracht te voorkomen. Dit betekent dat de Eendjesbrug moet worden uitgebreid 



 

aan de westzijde van de brug. Hierdoor kan de linksafslaande verkeersstroom 
vanaf de Kampersingel met een ruime boog oprijden voor het opgestelde verkeer 
vanaf de Langebrug langs. Bovendien is het nu mogelijk om de U-bocht vanaf de 
Kampersingel richting Kampervest buiten het conflictvlak van de Turfmarkt te 
houden (gunstig voor de verkeersregeling). 
Ruimtelijk gezien heeft deze variant weinig impact op de omgeving Antoniestraat 
en Zuider Buiten Spaarne. De fietsbrug heeft een kleinere constructiehoogte dan 
de huidige Langebrug en kan met een sterkere boogvorm worden aangelegd. 
Hierdoor hoeft de Zuider Buiten Spaarne en de Antoniestraat niet te worden 
opgehoogd. Op de omgeving Kampersingel en Kampervest heeft deze variant wel 
ruimtelijke gevolgen door de uitbreiding van de Eendjesbrug. Hierdoor moet de 
Kampersingel en Kampervest in de omgeving van de Eendjesbrug opgehoogd 
worden. 
 
Nieuwe brede brug op de huidige plaats 
Verkeerskundig en ñtechnisch gezien biedt een nieuwe brede brug op de huidige 
plaats een uitstekende eindoplossing. Door de verbreding ontstaat voldoende 
ruimte om de linksafstrook richting Kampervest naast de linksafstrook richting 
Burgwal te leggen. Hierdoor worden de beide linksafstroken voldoende lang, ook 
als de stopstrepen ten behoeve van de twee verkeersstromen op de Langebrug 
stad-in voor de Eendjesbrug komen te liggen. Het gevolg is dat de Eendjesbrug, in 
tegenstelling tot de variant met een nieuwe fietsbrug ten zuiden van de 
Langebrug, niet verbreed hoeft te worden. 
Ruimtelijk heeft deze variant tot gevolg dat de Antoniestraat en de Zuider Buiten 
Spaarne moet worden opgehoogd. 
 
Verkeerskundige inrichting Turfmarkt 
Zowel bij de variant met een nieuwe fietsbrug als bij de variant met een nieuwe 
brede brug komt er ruimte vrij op de Turfmarkt aan de zijde van de woningen (o.a. 
door het vervallen van de rechtdoorgaande rijstrook richting Spaarne in verband 
met het toekomstig eenrichtingsverkeer op het Spaarne en het inkorten van de 
middengeleider op de Turfmarkt). 
Dit biedt mogelijkheden om deze vrijgekomen ruimte verschillend in te vullen: 

• De aanleg van een vrije rechtsaffer richting Kampervest buiten de VRI om 
(conform huidige situatie). Dit biedt het voordeel dat het rechtsafslaande 
verkeer richting Kampervest minimaal tijdverlies heeft (ook de bus richting 
Kampervest). Verder is het geregelde gedeelte van het kruispunt Turfmarkt-
Kampervest zeer compact van vorm zodat er winst ontstaat in de cyclustijd 
en de plaats van de wachtrij op de Turfmarkt. Tenslotte kunnen er circa 12 
parkeerplaatsen op de Turfmarkt aan de woningenzijde terug komen; 

• De aanleg van de geregelde rechtsafstrook. Deze variant biedt het 
voordeel dat het fietspad aan de westzijde van de Turfmarkt gestrekt 
doorgezet kan worden vanaf de Kampervest naar de Gedempte Oude 
Gracht zonder dat de fietsers nog een vrije rechtsaffer richting Kampervest 
moeten oversteken. Langs de woningen van de Turfmarkt ontstaat een 
soort pleintje tussen de gevel en het fietspad (bankjes, bomen, 
fietsklemmen). 

Uit verkeerskundig oogpunt bieden beide varianten een goede oplossing. Geen 
van de voor- en nadelen zijn doorslaggevend. 
 
Overige beschouwde varianten 
In het proces om te komen tot een of meer goede brugvarianten zijn tevens de 
volgende varianten aan de orde geweest. 



 

 
Tweede brug voor alle verkeer ten zuiden van huidige brug 
Een nieuwe tweede brug ten zuiden van de huidige brug bestaat uit een 
opstelstrook richting Burgwal, doorgaande strook richting Antoniestraat, 
tweerichtingen fietspad en een voetpad. De nieuwe brug ligt zo dicht mogelijk 
tegen de huidige brug aan. Op de huidige Langebrug ontstaat ruimte voor een 
linksafstrook richting Kampervest. Op beide bruggen rijdt het autoverkeer dan in 
een richting. In de fasering biedt deze variant voordelen omdat de bouw buiten het 
verkeer plaatsvindt (huidige brug kan in gebruik blijven). 
Een tweede brug heeft echter grote ruimtelijke impact op de Antoniestraat en 
Zuider Buiten Spaarne. De inpassing van de tweede brug vergt namelijk een forse 
verhoging van de Antoniestraat en de Zuider Buiten Spaarne. Vooral voor de 
woningen langs de Antoniestraat heeft dit consequenties omdat de toegangen tot 
de woningen nu al lager liggen dan het niveau van de Antoniestraat. Een ander 
nadeel van deze variant is de verkorting van de linksafstrook op de Antoniestraat 
richting Lange Herenvest. Dit terwijl de huidige lengte al kritiek is. Het gevolg kan 
zijn dat opgesteld linksafslaand verkeer richting Lange Herenvest de doorgaande 
verkeersstroom richting Schalkwijkerstraat blokkeert waardoor de 
afwikkelingscapaciteit negatief wordt beÔnvloed. 
 
Tweede brug voor alle verkeer ten noorden van de huidige brug 
Deze nieuwe brug ligt in het verlengde van de Kampervest en takt aan op de hoek 
Lieve Vrouwe Gracht-Spaarne. Deze variant benadrukt het straten- en 
singelpatroon. De nieuwe brug ligt op enige afstand van de huidige brug omdat er 
scheepvaart mogelijk moet blijven tussen Kampersingel en Burgwal. Dit maakt het 
onmogelijk om een goede kruispuntvormgeving te maken aan de uiteinden van de 
bruggen. Bovendien ligt de hoek Lieve Vrouwe Gracht-Spaarne en de Antoniebrug 
veel te laag om hier met een nieuwe brug voor alle verkeer aan te takken. Met een 
brug aan de noordzijde verliest de Lieve Vrouwe Gracht haar verkeersluwe 
verblijfskarakter.  
 
Tweede brug ten zuiden van de huidige brug alleen voor bus 
Deze variant levert geen extra voordelen op voor de bus. Dit komt omdat de bus 
stad-in de autostroom stad-uit en het zuidelijke fietspad en voetpad op de 
Langebrug twee keer doorkruist. Dit betekent dat er in de verkeersregeling fasen 
bijkomen met als gevolg een verlenging van de cyclustijd. Tevens ontbreekt de 
ruimte voor een goede en veilige inpassing van een busbrug naast de huidige brug. 
 
Nieuwe fietsbrug ten noorden van de Langebrug 
Deze fietsbrug zou in het verlengde van de Kampervest kunnen liggen en 
aantakken op de hoek Lieve Vrouwe Gracht-Spaarne. Deze variant heeft als 
nadeel dat de locatie van de fietsbrug niet in het verlengde van het tweerichtingen 
fietspad langs de Schalkwijkerstraat ligt en daardoor niet optimaal gebruikt wordt. 
Verder leidt deze variant tot een toename van het aantal oversteekbewegingen 
over de Spaarneroute heen. Fietsers vanaf de Schalkwijkerstraat richting Zuider 
Buiten Spaarne zullen tegen de rijrichting in fietsen op het fietspad aan de 
zuidzijde van de Langebrug (onveilig en hinderlijk). Civieltechnisch gezien is de 
inpassing van deze fietsbrug moeilijk door de Eendjesbrug en de lage ligging van 
de hoek Lieve Vrouwe Gracht-Spaarne. Tevens maakt deze fietsbrug het 
manoeuvreren met schepen veel moeilijker. 
 



 

5 Verkeerskundige beschrijving Turfmarkttunnel 
 
 
Hieronder wordt een verkeerskundige beschrijving gegeven van varianten voor de 
Turfmarkttunnel die tijdens het ontwerpproces aan bod zijn geweest en waar 
verkeerskundig naar gekeken is. Voor de verkeerskundige ontwerpen wordt 
verwezen naar bijlage B. 
Uitgangspunt is de situatie volgens het HVVP 2010. Deze situatie houdt in: 
eenrichtingsverkeer stad-in op de Gedempte Oude Gracht (met uitzondering van 
de bus en fiets) en eenrichtingsverkeer stad-uit op de Spaarne (met uitzondering 
van de fiets).  
Voor de Turfmarkttunnel is tijdens het ontwerpproces in eerste instantie uitgegaan 
van een variant waarbij op de Turfmarkt alle huidige autobewegingen mogelijk zijn 
(complete Turfmarkttunnel).  
 
 
Noordelijke tunnelmond 
 
Op de knoop Langebrug-Zuider Buiten Spaarne-Turfmarkt-Kampersingel-
Kampervest blijven alle huidige autobewegingen mogelijk. Aan de vormgeving van 
deze knoop verandert door de complete Turfmarkttunnel weinig tot niets. 
De hellingbaan op de Turfmarkt komt bij de complete Turfmakrttunnel bij voorkeur 
aan de waterzijde. Dit heeft de volgende voordelen: 

• Ruime boog mogelijk Zuidtangent vanaf Gedempte Oude Gracht naar 
hellingbaan; 

• Automobilisten vanaf Spaarne rijden hellingbaan niet per ongeluk op; 
• Korte voetgangersoversteekplaats vanaf oostelijke bushalte Turfmarkt naar 

Gedempte Oude Gracht waardoor kortere cyclustijd kruispunt Gedempte 
Oude Gracht-Turfmarkt-Spaarne; 

• Compacte vormgeving mogelijk kruispunt Turfmarkt-Kampervest; 
• Hellingbaan kan snel zakken waardoor de tunnel snel op diepte is. 

De Turfmarkt biedt plaats voor alle noodzakelijke voorzieningen voor voetgangers, 
fietsers, overige bussen (bushaltes en busstroken) en het autoverkeer (voldoende 
opstelstroken richting kruispunt Turfmarkt-Kampervest). De consequentie hiervan 
is dat de kademuur van de Turfmarkt tot 13 m verder de Spaarne ingaat. 
De Eendjesbrug moet vervangen worden door een sifon (in verband met de 
hellingbaan met maximaal 6 % helling). Dit betekent dat er geen scheepvaart 
meer mogelijk is ter hoogte van de Eendjesbrug. 
 
 
Zuidelijke tunnelmond 
 
Aan de zuidzijde schiet de tunnelmond de Byzantiumstraat ruimschoots voorbij in 
verband met de hoogteverschillen. De hellingbaan ligt aan de waterzijde. Dit 
betekent dat het kruispunt Schalkwijkerstraat-Byzantiumstraat op de huidige 
hoogte kan blijven liggen en dat alle autobewegingen op dit kruispunt mogelijk 
blijven. Linksafslaande fietsers richting Byzantiumstraat en vanaf Byzantiumstraat 
moeten uitwijken naar de Slachthuisstraat en ZV (hellingbaan ligt tussen 
tweerichtingen fietspad langs Schalkwijkerstraat en Byzantiumstraat). 
Ter hoogte van de hellingbaan komt de huidige kademuur langs het Spaarne 
verder het water in te liggen. Dit komt door het grote ruimtebeslag van alle 
verkeersvoorzieningen die nodig zijn. Voor de lokale bus moet de busstrook op de 
Schalkwijkerstraat richting Langebrug terugkomen in het ontwerp omdat de lokale 



 

bus nog steeds langs de wachtrij voor de opengaande brug moet kunnen blijven 
rijden. Verder moet de linksafstrook richting Byzantiumstraat terugkomen omdat 
anders de doorgaande verkeersstroom stad-uit kan blokkeren (daar zit ook lokale 
bus in). De tussenberm tussen de rijbaan en de hellingbaan moet voldoende breed 
zijn voor een halteperron ter hoogte van de Byzantiumstraat. De ruimteclaim op 
het water wordt zoveel mogelijk beperkt door de Schalkwijkerstraat op het 
wegvak ZV-Byzantiumstraat richting woningen op te schuiven. Hierdoor komt de 
ventweg ter hoogte van Schalkwijkerstraat nr. 13-23 te vervallen. 
Voor een veilige afwikkeling zonder tijdverlies van de Zuidtangent moet de 
aansluiting van de hellingbaan op de Schalkwijkerstraat met een VRI geregeld 
worden. De Zuidtangent stad-in maakt gebruik van een korte busstrook in 
middenligging voordat deze afslaat naar de hellingbaan. In het verlengde van deze 
busstrook ligt een linksafstrook richting Slachthuisstraat waardoor het 
doorgaande verkeer stad-uit niet geblokkeerd kan raken bij de Slachthuisstraat. 
 
 
Ontsluiting Rozenprieel 
 
De complete Turfmarkttunnel heeft geen gevolgen voor de ontsluiting en 
bereikbaarheid van Rozenprieel. 
 
 
Overige beschouwde varianten 
 
Hellingbaan met behoud Eendjesbrug 
Deze variant is alleen mogelijk met een hellingspercentage van meer dan 12 %. 
Het diepste punt van de dichte tunnel onder het Spaarne zakt naar NAP ñ 14 m. 
Dit soort hellingspercentages en hoogteverschillen zijn niet met normaal 
trammaterieel te berijden (alleen mogelijk met bijzonder trammaterieel dat 
stapvoets rijdt). Ook voor de bus is dit hellingspercentage en hoogteverschil 
eigenlijk niet meer te doen. Denk aan gevaarlijke situaties bij gladheid, discomfort 
voor chauffeur en passagier en de lage kruissnelheid in de tunnel. 
 
Noordelijke tunnelmond in middenligging Turfmarkt 
In principe kan de tunnelmond bij de complete tunnelvariant ook in het midden 
van de Turfmarkt liggen. Ten opzichte van een tunnelmond aan de waterzijde 
scoort deze optie echter minder goed om de volgende redenen: 

• Zuidtangent vanaf Gedempte Oude Gracht moet haakse boog naar 
hellingbaan maken met kleine boogstraal; 

• Kans op inrijden van de hellingbaan door autoverkeer vanaf Spaarne 
(tunnelingang ligt bijna in verlengde Spaarne); 

• Lange voetgangersoversteekplaats vanaf Gedempte Oude Gracht naar 
oostelijk halteperron waardoor onnodig lange cyclustijd VRI); 

• Minder compacte vormgeving kruispunt Turfmarkt-Kampervest; 
• In dwarsprofiel vergt deze oplossing meer ruimte dan een oplossing waarbij 

de hellingbaan aan de waterzijde ligt. Immers, bij een ligging aan de 
waterzijde is de westelijke buitenste schampstrook langs de hellingbaan 
meteen halteperron en is de oostelijke schampstrook minder breed omdat 
deze grenst aan een fietspad in plaats van een rijstrook. 

 
 
 
 



 

Noordelijke tunnelmond in Gedempte Oude Gracht 
Het minimale dwarsprofiel van de Gedempte Oude Gracht ter hoogte van de 
hellingbaan bestaat uit 2 voetpaden (2x2 m), 2 fietsstroken (2x2 m), een rijstrook 
stad-in voor autoverkeer (3 m), een busstrook stad-uit (3 m), 2 keermuren met 4 
verhoogde schampstroken (2x1,5 m) en een hellingbaan voor de Zuidtangent (3,5 
m met passeermogelijkheid buiten tunnelmond en in dichte gedeelte tunnel of 6,5 
m). In totaal is 20,5 (hellingbaan in een richting tegelijk) of 24 m (hellingbaan in 
twee richtingen tegelijk) nodig tussen de gevels. De huidige afstand tussen de 
gevels bedraagt 13 tot 16 m. De totale benodigde breedte is meer dan de 
beschikbare ruimte tussen de gevels. Dit betekent dat een hellingbaan in de 
Gedempte Oude Gracht alleen mogelijk is als er over een afstand van zeker 250 
m panden gesloopt worden om ruimte te bieden aan de hellingbaan, het 
overgangswegvak vlak voor de tunnelmond en het overgangswegvak vlak na het 
punt waar de tunnel dicht is. 
 
Compacte variant binnen kademuur en gevel 
Een ontwerp van een tunnel waarbij het wateroppervlak van het Spaarne niet 
wordt aangetast, vergt aanzienlijke offers voor de lokale bus en voor de 
verkeersafwikkeling van het overige verkeer. 
Aan de westzijde van de Turfmarkt vervalt de bushalte (verplaatsing bushalte naar 
Gedempte Oude Gracht?). Aan de oostzijde van de Turfmarkt vervalt de busstrook 
richting Gedempte Oude Gracht waardoor de lokale bus na halteren tijd verliest 
omdat deze moet invoegen in de verkeersstroom richting Gedempte Oude Gracht. 
Op de Turfmarkt is de opstelstrook stad-uit te kort waardoor rechtsafslaand 
verkeer vanaf de Turfmarkt geblokkeerd wordt en in de wachtrij komt te staan. Dit 
heeft indirect tot gevolg dat de afwikkelingscapaciteit van de verkeersstroom 
stad-uit vermindert. Het verkeer op de Turfmarkt richting Zuider Buiten Spaarne zit 
op een rijstrook met verkeer richting Langebrug. Dit verhoogt de cyclustijd. Uit een 
eerste berekening van het kruispunt Turfmarkt-Kampervest-Kampersingel blijkt dat 
de cyclustijd in het avondspitsuur ruim boven 120 seconden komt waardoor deze 
variant eigenlijk niet meer te regelen valt. Omdat de toegang van de noordelijke 
tunnelmond in het verlengde zit van de doorgaande richting vanaf het Spaarne, 
kan autoverkeer onbedoeld de tunnel inrijden. 
Nabij de zuidelijke tunnelmond vervalt de westelijke bushalte bij de 
Byzantiumstraat. Het laten vervallen van de busstrook op de Schalkwijkerstraat 
stad-in leidt tot grote verliestijden voor de lokale bus omdat deze aansluit in de 
wachtrij richting Langebrug. 
 
Zuidelijke tunnelmond Schalkwijkerstraat in middenligging 
In verband met de te overwinnen hoogteverschillen schiet de zuidelijke 
tunnelmond voorbij de Byzantiumstraat. Uit het verkeersmodel 2010 blijkt dat er 
1000 mvt/etm linksaf slaan richting Byzantiumstraat en 400 mvt/etm linksaf slaan 
vanaf de Byzantiumstraat. Het linksafslaande verkeer richting Byzantiumstraat 
heeft nu de beschikking over een linksafstrook. Als de tunnelmond in de 
middenligging komt te liggen van de Schalkwijkerstraat dan wordt linksafslaan van 
en naar de Byzantiumstraat onmogelijk. Deze linksafslaande verkeersstromen 
worden verdrongen naar het, nu al zwaarbelaste, kruispunt Schalkwijkerstraat-
Slachthuisstraat. Tevens heeft dit consequenties voor de routes van de 
verkeersstromen in de Slachthuisbuurt. Om een zekere verkeersafwikkeling te 
waarborgen moeten op het kruispunt Schalkwijkerstraat-Slachthuisstraat 
verkeerslichten geplaatst worden met voldoende opstelstroken. Echter, de ruimte 
ontbreekt om 2 opstelstroken aan te leggen op de Slachthuisstraat. Het gevolg 
hiervan is dat de afwikkelingscapaciteit op het kruispunt door de toegenomen 



 

intensiteit onvoldoende is. Het lokale busverkeer vanaf de Slachthuisstraat stad-in 
zal hierdoor onnodig veel tijd verliezen (ervan uitgaande dat de Schalkwijkerstraat 
wel voldoende groentijd krijgt die ten koste gaat van de groentijd op de 
Slachthuisstraat). 
 
 
Aanvullende circulatie maatregelen 
 
Uit berekeningen van de verkeersregelingen (zie hoofdstuk 7 en 8) blijkt dat extra 
circulatie maatregelen nodig zijn bovenop de circulatie maatregelen uit het 
basisontwerp. Deze extra circulatie maatregelen houden in: 

• Verbod rechtdoor vanaf Zuider Buiten Spaarne richting Turfmarkt; 
• Linksafverbod vanaf Kampersingel richting Turfmarkt. 

Het doel van deze extra maatregelen is om te komen tot een regelbare situatie 
aan de westzijde van de Langebrug. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op de 
berekeningen van de verkeersregelingen met bovengenoemde circulatie 
maatregelen. 
 
Ontsluiting wijk Rozenprieel 
Het opheffen van de rechtdoorgaande richting vanaf de Zuider Buiten Spaarne 
richting Turfmarkt in combinatie met het linksafverbod vanaf de Kampersingel 
richting Turfmarkt heeft gevolgen voor herkomstverkeer vanaf Rozenprieel met 
bestemming Gedempte Oude Gracht, Kampervest of verder naar het noorden. De 
omvang van dit herkomstverkeer bedraagt circa 150 mvt/etm. 
Een deel van dit herkomstverkeer heeft de binnenstad als bestemming. Echter 
door de circulatie maatregelen kan dit deel de binnenstad nog maar moeilijk 
bereiken (tenzij men helemaal omrijdt via de route Rustenburgerlaan-
Buitenrustbrug-Schalkwijkerstraat-Antoniestraat-Langebrug-Turfmarkt). Groot 
nadeel is dat de Spaarne 2 x moet worden gekruist (Buitenrustbrug en Langebrug) 
waardoor men grote kans heeft om voor een dichte brug te komen staan. 
Het deel van het herkomstverkeer dat de Gedempte Oude Gracht of Kampervest 
alleen gebruikt om naar Haarlem-noord (of verder) te rijden, kan twee routes 
gebruiken. Een route loopt via de Bakkerstraat-Voorhelmstraat-Rustenburgerlaan-
Kleine Houtweg-Paviljoenslaan-Florapark-Van Eedenstraat-Raamsingel-
Wilhelminastraat. Een andere route loopt via de Rustenburgerlaan-Buitenrustbrug-
Schalkwijkerstraat-Lange Herenvest. 
 
Bereikbaarheid binnenstad / parkeergarage De Kamp 
Door het linksafverbod vanaf de Kampersingel richting Turfmarkt wordt de 
parkeergarage De Kamp en de zuidoostelijke binnenstad moeilijk bereikbaar 
vanuit zuidoostelijke richting. Dit betekent dat de parkeergarage minder efficiÎnt 
wordt gebruikt omdat een deel van de huidige garagebezoekers voor een andere 
garage zal kiezen. 
Voor een deel zal het verkeer vanuit zuidoostelijke richting voor een alternatieve 
route kiezen via de Buitenrustlaan-Buitenrustbrug-Schalkwijkerstraat-
Antoniestraat-Langebrug-Turfmarkt. Nadeel is dat dit verkeer 2 x voor een dichte 
brug kan komen te staan. 
 
Verplaatsing verkeer naar andere routes 
De omvang van het verkeer dat naar andere routes wordt weggedrukt is relatief 
gering (naar schatting maximaal een paar honderd mvt/etm). Dit betekent dat de 
herschikking van verkeersstromen op wegvakniveau nauwelijks merkbaar zal zijn. 



 

Op het kruispunt Buitenrustbrug-Schalkwijkerstraat-Schipholweg komen de 
weggedrukte verkeersstromen samen in de linksaf beweging vanaf de 
Buitenrustbrug richting Schalkwijkerstraat. Dit zet de matige verkeersafwikkeling 
op dit kruispunt nog verder onder druk. Zeker in combinatie met de binnenkort uit 
te voeren versnellingsmaatregelen. 
 
Neveneffect bij kruispunt Langebrug-Burgwal-Antoniestraat 
Het linksafverbod vanaf de Kampersingel en het verbod rechtdoor vanaf de Zuider 
Buiten Spaarne kan leiden tot keerbewegingen (U-bocht) op de Langebrug / 
Antoniestraat ter hoogte van de Burgwal of op de Antoniebrug door verkeer vanaf 
Rozenprieel / Kampersingel richting Kampervest / Gedempte Oude Gracht. Dit kan 
leiden tot ongevallen met autoverkeer op de Antoniestraat richting of met verkeer 
op de Antoniebrug. Bovendien leidt een toename van de hoeveelheid links 
afslaand verkeer richting Burgwal tot een grotere kans op blokkade van de 
rechtdoorgaande verkeersstroom vanaf de Langebrug richting Antoniestraat (links 
afslaand verkeer moet voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer vanaf 
Antoniestraat). De U-bocht zelf, zeker als deze op de Antoniebrug wordt gemaakt, 
leidt tot een toename van de gemiddelde cyclustijd, omdat er vaker verkeer 
aanmeldt op de Burgwal. 



 

6 Verkeerskundige beschrijving Zuider Buiten Spaarnetunnel  
 
 
Hieronder wordt een verkeerskundige beschrijving gegeven van varianten voor de 
zuidelijke tunnel (met tunnelmond op Zuider Buiten Spaarne) die tijdens het 
ontwerpproces aan bod zijn geweest en die verkeerskundig zijn onderzocht. Voor 
de verkeerskundige ontwerpen wordt verwezen naar bijlage B. 
Uitgangspunt is de situatie volgens het HVVP 2010. Deze situatie houdt in: 
eenrichtingsverkeer stad-in op de Gedempte Oude Gracht (met uitzondering van 
de bus en fiets) en eenrichtingsverkeer stad-uit op de Spaarne (met uitzondering 
van de fiets). 
 
 
Kenmerken Zuider Buiten Spaarnetunnel 

• Het basisontwerp van de Zuider Buiten Spaarnetunnel gaat uit van 
eenrichtingverkeer in zuidelijke richting op de Zuider Buiten Spaarne tussen 
Koningstein en de Langebrug m.u.v. fietsers. Autoverkeer kan de Zuider 
Buiten Spaarne alleen nog maar inrijden met een rechtsafbeweging. Ten 
opzichte van de huidige situatie worden de twee uitgaande 
verkeersstromen (rechtsaf-uit en rechtdoor-uit) onmogelijk gemaakt. Deze 
maatregel is noodzakelijk omdat het zowel ruimtelijk als regeltechnisch 
gezien onmogelijk is om het uitgaande autoverkeer vanaf de Zuider Buiten 
Spaarne te handhaven; 

• In verband met de bereikbaarheid van de woningen langs de Zuider Buiten 
Spaarne wordt de hellingbaan van de Zuidtangent aan de waterzijde 
gelegd. Langs de woningen blijft een versmalde rijbaan over voor lokaal 
verkeer; 

• De aanleg van een korte linksafstrook richting Kampervest zodat een deel 
van het verkeer vanaf de Langebrug (bijvoorbeeld komende vanuit de 
Burgwal) gebufferd kan worden. Het is noodzakelijk om de linksafstrook 
richting Kampervest zo lang mogelijk te maken om blokkade van de 
verkeersstroom richting Gedempte Oude Gracht te voorkomen. Dit 
betekent dat de Eendjesbrug moet worden uitgebreid aan de westzijde van 
de brug. Hierdoor kan de linksafslaande verkeersstroom vanaf de 
Kampersingel met een ruime boog oprijden, zodat het opgestelde verkeer 
vanaf de Langebrug niet wordt gehinderd en de opstelstrook vanaf de 
Langebrug richting de Kampervest zo lang mogelijk kan worden gehouden. 
Bovendien is het nu mogelijk om de U-bocht vanaf de Kampersingel 
richting Kampervest buiten het conflictvlak van de Turfmarkt te houden 
(gunstig voor de verkeersregeling); 

• Aanleg van twee aparte busstroken naast elkaar op de Turfmarkt stad-uit: 
een voor de Zuidtangent en een voor de lokale bus (busstrook voor lokale 
bus is ook bushalte). Deze, op eerste gezicht, dubbele voorziening is nodig 
om de Zuidtangent zowel stad-in als stad-uit te allen tijde zonder tijdverlies 
af te kunnen wikkelen; 

• Vanwege het grote ruimtebeslag van alle opstelstroken op de Turfmarkt 
stad-uit gaat de voorkeur uit naar een vrije rechtsaffer richting Kampervest 
buiten de regeling om. Het in de VRI meeregelen via een rechtsafstrook 
levert weinig ruimte op aan de zijde van de woningen (komt door de 
dubbele busstrook stad-uit). Bovendien moet voorkomen worden dat 
opgesteld rechtsafslaand verkeer richting Kampervest de doorgang 
blokkeert van alle bussen stad-uit. Dit is het best te voorkomen met een 
vrije rechtsaffer buiten de regeling om; 



 

• Aanleg van een tweerichtingen fietspad vanaf de Zuider Buiten Spaarne tot 
de Gedempte Oude Gracht aan de westzijde van de Turfmarkt. Fietsers 
komende vanaf de Zuider Buiten Spaarne en Kampersingel kunnen de 
Turfmarkt oversteken ter hoogte van de Kampervest. Dit geeft twee 
voordelen die positief werken voor de afwikkelingscapaciteit van 
autoverkeer: 

o Minder fietsoversteekplaatsen. Een van de twee oversteekplaatsen 
ter hoogte van de Zuider Buiten Spaarne en die ter hoogte van de 
Kampersingel vervallen. Dit is gunstig voor de cyclustijd. 

o Minder overstekende fietsers. Als er niet meer elke cyclus fietsers 
oversteken zal de gemiddelde cyclustijd afnemen (vooral in 
daluren); 

 
 
Ontsluiting wijk Rozenprieel 
 
Opheffen rechtdoor richting Turfmarkt 
Het opheffen van de rechtdoorgaande richting vanaf de Zuider Buiten Spaarne 
richting Turfmarkt heeft geringe gevolgen voor herkomstverkeer vanaf Rozenprieel 
met bestemming Gedempte Oude Gracht of verder naar het noorden (zie notitie 
brugvariant). Dit herkomstverkeer (circa 150 mvt/etm) moet een andere route 
kiezen, namelijk via de Linschotenstraat-Kamperstraat-Barendsestraat-Korte 
Poellaan-Mari Andriessenplein-Kampersingel-Turfmarkt-Gedempte Oude Gracht. 
De omvang van deze verkeersstroom is gering waardoor de toename van verkeer 
op deze route nauwelijks merkbaar is. De omrijdafstand bedraagt in het 
ongunstigste geval 830 m (vanaf Koningstein naar Gedempte Oude Gracht via 
Mari Andriessenplein). 
 
Opheffen rechtsaf richting Langebrug 
Het opheffen van de rechtsafslaande richting vanaf de Zuider Buiten Spaarne 
richting Langebrug heeft aanzienlijke gevolgen voor het herkomstverkeer uit het 
NO-gedeelte van Rozenprieel met bestemming Burgwal, Lange Herenvest / A200, 
Amsterdamse buurt, Slachthuisbuurt en Schipholweg / A205. Dit herkomstverkeer 
(circa 1400 mvt/etm) moet een andere route kiezen. Het herkomstverkeer richting 
Burgwal, Lange Herenvest / A200 en de Amsterdamse buurt kiest voor een route 
via de Linschotenstraat-Kamperstraat-Barendsestraat-Korte Poellaan-Mari 
Andriessenplein-Kampersingel-Langebrug (naar schatting s x 1400 = 700 
mvt/etm). De omrijdafstand voor dit herkomstverkeer bedraagt in het ongunstigste 
geval 830 m (vanaf Koningstein naar Langebrug via Mari Andriessenplein). Voor de 
woonstraten Linschotenstraat-Kampersingel-Byzantiumstraat-Korte Poellaan-Mari 
Andriessenplein leidt dit tot een behoorlijke stijging van de intensiteit (ook in 
combinatie met de verkeersstroom richting Gedempte Oude Gracht). Het 
herkomstverkeer richting Slachthuisbuurt en Schipholweg / A205 kiest voor een 
route via Bakkerstraat-Voorhelmstraat-Rustenburgerlaan-Buitenrustbrug (naar 
schatting 700 mvt/etm). De omrijafstand bedraagt maximaal 1260 m (vanaf 
Koningstein naar Bakkerstraat). Een en ander leidt tot een behoorlijke stijging van 
intensiteit op de woonstraten Byzantiumstraat-Voorhelmstraat. 
 
 
 
 
 
 



 

Verkeersafwikkeling Buitenrustbrug 
 
Het omrijden van herkomstverkeer uit Rozenprieel richting Slachthuisbuurt en 
Schipholweg / A205 via de Buitenrustbrug heeft nog een nadeel. Dit heeft te 
maken met de VRI geregelde kruispunten Rustenburgerlaan-Buitenrustlaan en 
Schalkwijkerstraat-Schipholweg die beide zwaarder worden belast met 
linksafslaand verkeer. Beide kruispunten zijn reeds (te) zwaar belast. Dit betekent 
dat de huidige afwikkelingsproblemen op de Rustenburgerlaan en Buitenrustlaan 
stad-uit verder verslechteren. Zeker in combinatie met de versnellingsmaatregel 
op het kruispunt Schalkwijkerstraat-Schipholweg waar de opstelcapaciteit van het 
linksafslaande verkeer vanaf de brug richting Schalkwijkerstraat halveert (tevens 
gaat de cyclustijd op dit kruispunt omhoog door de extra fase t.b.v. de Zuidtangent 
die straks over een vrijliggende busbaan rijdt). 
 
 
Overige beschouwde varianten 
 
In het proces om te komen tot een zo goed mogelijk functionerende tunnelvariant 
zijn de volgende varianten aan de orde geweest. 
 
Hellingbaan beÎindigen ter hoogte van Koningstein 
De Zuidtangent stad-in en stad-uit rijdt samen met het overige verkeer op de 
Zuider Buiten Spaarne tussen Koningstein en de Langebrug. Op deze wijze kan 
autoverkeer op de Zuider Buiten Spaarne alle huidige verkeersbewegingen blijven 
maken. Het nieuwe kruispunt Zuider Buiten Spaarne-hellingbaan moet met een 
VRI worden geregeld zodat de Zuidtangent zonder tijdverlies kan doorstromen 
(ook nodig voor verkeersveiligheid). Deze oplossing kent de volgende nadelen: 

• De Zuidtangent stad-in kan tijd verliezen als er relatief lange wachtrijen 
staan op de Zuider Buiten Spaarne die eerst moeten wegrijden voordat de 
Zuidtangent kan passeren; 

• Een brugopening leidt tot een lange wachtrij op de Zuider Buiten Spaarne 
die pas kan oplossen als de brug weer vrij is voor autoverkeer. Dit heeft tot 
gevolg dat de doorgang van de Zuidtangent stad-in geblokkeerd is zolang 
de brug open staat. De aanleg van een aparte rechtafstrook om het 
verkeer tijdens een brugopening te bufferen is ruimtelijk niet mogelijk in 
combinatie met een volwaardige fiets- en voetgangersoversteekplaats over 
de Zuider Buiten Spaarne; 

• Menging van Zuidtangent met overig verkeer op de Zuider Buiten Spaarne, 
waaronder ook fietsers, leidt tot verkeersonveiligheid; 

• De uitrit van Koningstein ligt in de invloedssfeer van het nieuwe kruispunt 
Zuider Buiten Spaarne-hellingbaan. Dit kan leiden tot onveilige situaties 
omdat linksafslaand verkeer vanaf Koningstein in conflict kan komen met 
de Zuidtangent stad-in. De uitrit kan namelijk niet worden meegeregeld en 
weggebruikers vanaf Koningstein kunnen de Zuidtangent pas laat zien 
naderen (hellingbaan en opgesteld verkeer op de Zuider Buiten Spaarne). 

 
Linksafslaand verkeer vanaf Langebrug richting Kampervest verbieden 
Met het verbieden van deze richting zal de verkeersafwikkeling op de knoop ten 
westen van de Langebrug iets verbeteren. Dit komt omdat de totale hoeveelheid 
verkeer op de knoop afneemt en omdat het aantal fasen per cyclus met ÈÈn 
afneemt. Het gevolg hiervan is dat de algemene doorstroming op het kruispunt 
verbetert waarvan de Zuidtangent meeprofiteert. Toch is deze oplossing 
afgevallen omdat de Kampervest een belangrijke functie heeft als aanvoerroute 



 

van het zuidelijke gedeelte van het centrum (o.a. aanvoerroute parkeergarage De 
Kamp). Op etmaalbasis gaat het om circa 4000 mvt/etm die andere aanvoerroutes 
naar het centrum moeten nemen. Vanuit NO richting: Catharijnebrug-(Donkere) 
Spaarne-Turfmarkt-Kampervest, vanuit Amsterdamse buurt en Slachthuisbuurt: 
Schalkwijkerstraat-Buitenrustbrug-Buitenrustlaan-Rustenburgerlaan-Kleine 
Houtweg en vanuit Schipholweg-A205: Schipholweg-Buitenrustlaan-
Rustenburgerlaan-Kleine Houtweg. Dit leidt tot omrijden, moeilijk te bewegwijzeren 
routes, extra verkeersbelasting op woonstraten en een verdere verslechtering van 
de verkeersafwikkeling op het kruispunt Schalkwijkerstraat-Schipholweg (dat al zo 
zwaar is belast). 
 
Linksafslaan vanaf Kampersingel verbieden 
Deze circulatieve maatregel kan de verkeersafwikkeling ten westen van de 
Langebrug verbeteren omdat een cyclus uit ÈÈn fase minder bestaat. Het 
verbieden van deze richting heeft echter geen voorkeur omdat dit grote gevolgen 
heeft voor drie lokale busroutes (eventueel op te lossen door middel van 
bussluizen, deze maatregel is niet in de verkeersregeltechnische berekeningen 
opgenomen maar zal een negatief effect hebben op de berekende cyclustijd) en 
de bereikbaarheid van het centrum vanuit Rozenprieel. Immers, door het 
eenrichtingverkeer op de Zuider Buiten Spaarne in zuidelijke richting is 
Rozenprieel aangewezen op de route Kampersingel-Turfmarkt om de Kampervest 
en de Gedempte Oude Gracht te bereiken. Zonder de mogelijkheid om linksaf te 
slaan vanaf de Kampersingel richting Turfmarkt moet Rozenprieel uitwijken naar 
de Rustenburgerlaan-Buitenrustbrug-Schalkwijkerstraat. Dit geeft enorme 
omrijdafstanden en een toename van de belasting van de zwaar belaste 
kruispunten Rustenburgerlaan-Buitenrustlaan, Schalkwijkerstraat-Schipholweg en 
de Spaarneknoop. 
 
Verplaatsing westelijke bushalte Turfmarkt naar Gedempte Oude Gracht 
Met een verplaatsing van deze bushalte kan de aparte busstrook / bushalte voor 
de lokale bus stad-uit op de Turfmarkt vervallen. De lokale bus rijdt dan over de 
rijstrook voor het autoverkeer op de Turfmarkt stad-uit. Dit scheelt ÈÈn fase per 
cyclus waardoor de cyclustijd afneemt. Een verplaatsing van de bushalte heeft 
echter geen voorkeur omdat er op de Gedempte Oude Gracht geen ruimte is voor 
een aparte bushaltekom naast de busstrook stad-uit. Een halterende lokale bus 
kan daardoor de doorgang blokkeren van de Zuidtangent stad-uit. Bovendien 
moeten buspassagiers van / naar Rozenprieel en Kampervest verder lopen naar 
de verplaatste halte (geldt ook voor overstappers op de halte Turfmarkt / 
Kampervest). 
 
 
Aanvullende circulatiemaatregelen 
 
Uit berekeningen van de verkeersregelingen (zie hoofdstuk 7 en 8) blijkt dat extra 
circulatie maatregelen nodig zijn bovenop de circulatie maatregelen uit het 
basisontwerp. Deze extra circulatie maatregelen houden in: 

• Linksafverbod vanaf Turfmarkt richting Kampervest; 
• Linksafverbod vanaf Kampersingel richting Turfmarkt. 

Eerder in dit hoofdstuk werden deze maatregelen reeds als ongewenst 
bestempeld. Daarom zijn ze niet betrokken in het basisontwerp. Om te komen tot 
een regelbare situatie aan de westzijde van de Langebrug (zie resultaten 
hoofdstuk 7 en 8) blijkt het echter nodig te zijn om deze extra maatregelen toch in 
te voeren. 



 

 
Ontsluiting Rozenprieel 
Het basisontwerp gaat uit van het opheffen van de rechtdoorgaande richting vanaf 
de Zuider Buiten Spaarne richting Turfmarkt. Samen met het toegevoegde 
linksafverbod vanaf de Kampersingel richting Turfmarkt heeft dit grote gevolgen 
voor herkomstverkeer uit Rozenprieel richting Gedempte Oude Gracht / 
Kampervest (zuidoostelijke binnenstad). Dit herkomstverkeer kan de zuidoostelijke 
binnenstad nog maar moeilijk bereiken. Men moet namelijk helemaal omrijden via 
de route Bakkerstraat-Voorhelmstraat-Rustenburgerlaan-Kleine Houtweg-
Paviljoenslaan-Florapark-V. Eendenstraat-Raamsingel-Wilhelminastraat-Zijlvest-
Kinderhuisvest-Nieuwe Gracht-Koudenhorn-(Donkere) Spaarne richting 
Kampervest of via de route Rustenburgerlaan-Buitenrustbrug-Schalkwijkerstraat-
Antoniestraat-Langebrug-Turfmarkt richting Gedempte Oude Gracht. 
 
Bereikbaarheid binnenstad / parkeergarage De Kamp 
Door het linksafverbod vanaf de Turfmarkt richting Kampervest en het 
linksafverbod vanaf de Kampersingel richting Turfmarkt wordt de parkeergarage 
onbereikbaar vanuit zuidoostelijke en zuidwestelijke richting. Dit betekent dat de 
parkeergarage minder efficiÎnt zal worden gebruikt. 
Vanuit zuidoostelijke en zuidwestelijke richting is de zuidoostelijke binnenstad 
moeilijk bereikbaar of zelfs onbereikbaar geworden. Voor een deel zal dit verkeer 
voor een alternatieve route kiezen via de Turfmarkt-Gedempte Oude Gracht. 
Vanuit oostelijke richting en noordoostelijke richting zal een deel van het verkeer 
voor een alternatieve route kiezen om in de zuidoostelijke binnenstad te komen. 
Deze route loopt via de Catharijnebrug-(Donkere) Spaarne. 
 
Verplaatsing verkeer naar alternatieve routes 
Vooral het instellen van een linksafverbod vanaf de Turfmarkt richting Kampervest 
leidt tot een aanzienlijke verschuiving van verkeersstromen, waarbij deze 
verschuiving bovenop komt op de verschuiving ten gevolge van de circulatie 
maatregelen van het basisontwerp. Uit een onderlinge vergelijking van 
modeluitdraaien van de ochtend- en avondspits van het basisontwerp en het 
ontwerp met extra circulatie maatregelen blijkt het volgende: 

• Toename verkeer o.a. op: 
o Papentorenvest: 720 mvt/etm (+7%); 
o Catharijnebrug: 690 mvt/etm (+7%); 
o Donkere Spaarne: 690 mvt/etm (+15%); 
o Spaarne (Melkbrug-Gedempte Oude Gracht): 1310 mvt/etm (+26%); 
o Turfmarkt: 2970 mvt/etm (+40%); 
o Gedempte Oude Gracht: 1350 mvt/etm (+35%); 
o Schalkwijkerstraat (Schipholweg-Graafschapstraat): 1000 mvt/etm 

(+6%); 
o Buitenrustbrug: 1400 mvt/etm (+3%). 

• Afname verkeer o.a. op: 
o Kampervest: 3620 mvt/etm (-50%); 
o Langebrug: 4020 mvt/etm (-23%); 
o Lange Herenvest (Antoniestraat-Raamstraat): 1070 mvt/etm (-7%). 

Opmerking: De 2-urige ochtendspits en 2-urige avondspits samen hebben wij 
bepaald  op 30 % van de etmaalintensiteit. 
 
Het verplaatsen van verkeer naar alternatieve routes heeft negatieve gevolgen 
voor de verkeersveiligheid, geluidhinder, trillingen en luchtkwaliteit op de 



 

uitwijkroutes. Bovendien leidt het gebruik van uitwijkroutes tot een toename van 
het netto aantal gereden kilometers.  
 
Verkeersafwikkeling zwaarbelaste kruispunten 
De verplaatsing van verkeer naar alternatieve routes leidt tot een verdere 
verslechtering van de verkeersafwikkeling op een aantal nu al zwaarbelaste 
kruispunten. Het gaat dan vooral om de kruispunten: 

• Lange Herenvest-Antoniestraat-Schalkwijkerstraat (VRI); 
• Schalkwijkerstraat-Byzantiumstraat; 
• Schalkwijkerstraat-Slachthuisstraat; 
• Schalkwijkerstraat-Hamelinkstraat; 
• Schalkwijkerstraat-Buitenrustbrug-Schipholweg (VRI); 
• Kamperlaan-Paviljoenslaan-Kleine Houtweg(VRI); 
• Paviljoenslaan-Dreef-V. Eedenstraat(VRI); 
• Catharijnebrug-Koudenhorn(VRI). 

Naast een toename van de verliestijden en wachtrijen van het verkeer ligt een 
toename van verkeersongevallen op deze kruispunten voor de hand (o.a. door 
grotere kans op door rood licht rijden, risicoacceptatie op ongeregelde 
kruispunten). 
 
Opmerking: Om na te gaan of de voorgestelde circulatie maatregelen 
daadwerkelijk werken, en tevens te kijken naar de effecten op andere locaties, is 
een nadere COCON berekening van het kruispunt Lange Herenvest-Antoniestraat-
Schalkwijkerstraat gemaakt. Hieruit blijkt dat de vooravondspits met meer dan 2 
brugopeningen per uur afwikkelingsproblemen te zien geeft. Met andere woorden: 
de aanvullende circulatie maatregelen, in combinatie met een 
brugopeningsregime van maximaal 4 maal per uur maximaal 5 minuten open, 
geeft afwikkelingsproblemen op de kruising Lange Herenvest-Antoniestraat-
Schalkwijkerstraat. Dit komt door de sterke toename van verkeer op de linksaffer 
vanaf de Lange Herenvest wat weer het gevolg is van het linksafverbod vanaf de 
Turfmarkt richting Kampervest. 
 
Vormgeving kruispunt Gedempte Oude Gracht-Turfmarkt-Spaarne 
De verschuiving van verkeersstromen heeft tot gevolg dat twee richtingen in de 
maatgevende conflictgroep op dit kruispunt veel zwaarder worden belast 
(rechtdoor vanaf Spaarne richting Turfmarkt en linksaf vanaf Turfmarkt richting 
Gedempte Oude Gracht). 
Om toch een regelbare situatie te krijgen moeten de voetgangersoversteekplaats 
over de Turfmarkt en de busstrook aan de oostzijde van de Turfmarkt vervallen. 
Immers, beide richtingen zitten in de maatgevende conflictgroep van het 
basisontwerp van de Zuider Buiten Spaarne tunnel. 
Een en ander levert de volgende nadelen op: 

• Voetgangers moeten de oversteekplaats over het Spaarne gebruiken. Dit 
leidt tot omlopen, soms twee keer geregeld oversteken (bijvoorbeeld vanaf 
de oostelijke bushalte naar de hoek Gedempte Oude Gracht-Turfmarkt) en 
een afname van de veiligheid (als voetgangers toch oversteken over de 
Turfmarkt buiten de VRI om); 

• Lokale bussen richting Gedempte Oude Gracht moeten na halteren op de 
Turfmarkt gewoon invoegen in het verkeer (in het basisontwerp kunnen de 
bussen vanaf de halte op een eigen rijstrook doorrijden tot de 
verkeerslichten). Dit geeft rijtijdverlies voor de bus stad-in. 

 



 

7 Berekeningen verkeersregelingen avondspits 
 
 
Werkwijze en uitgangspunten 
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• De ontwerpberekeningen zijn uitgevoerd met het computermodel COCON. 
• De berekeningen voor de ochtend en de avondspits zijn uitgevoerd op 

basis van intensiteitgegevens die zijn aangeleverd uit het verkeermodel van 
gemeente Haarlem. Op basis van recente doorsnedetellingen op de 
Langebrug is vervolgens een gemiddelde bepaald voor het aandeel 
vrachtverkeer. Op de Langebrug blijkt het gemiddelde percentage licht- en 
zwaar vrachtverkeer 6% van het totale verkeersaanbod te zijn. Omdat in 
COCON wordt gerekend met paeís (pae staat voor personenauto-
equivalent: verschillende vervoerwijzen worden omgerekend naar een 
rekeneenheid), is dit aandeel vrachtverkeer omgerekend naar een 
gemiddelde ophoogfactor. Deze factor bedraagt 1,04. In bijlage D zijn de 
gebruikte intensiteiten voor de verschillende vormgevingsvarianten 
opgenomen; 

• De verschillende kruispunten (voor een overzicht: zie bijlage C) zijn in 
eerste instantie solitair doorgerekend met COCON waarna voor zowel de 
brug als de Zuider Buiten Spaarnetunnel ook een koppeling tussen de 
verschillende kruispunten ontworpen is. 

• De ontruimingstijden van de conflicten zijn grotendeels uit de huidige 
regelingen overgenomen. 

• De signaalgroeptijden zoals de vastgroentijd en geeltijd zijn overgenomen 
uit de huidige regelingen. 

• De afrijcapaciteit van rechtdoorgaande richtingen is gelijk aan 1800 
pae/uur en voor afslaande richtingen is als afrijcapaciteit 1750 pae/uur 
aangehouden. Voor gecombineerde richtingen (bijvoorbeeld rechtdoor ñ 
rechtsaf) is de afrijcapaciteit gelijk aan 1700 pae/uur. 

• Vanwege de korte afstand tussen de VRI op T-splitsing Langebrug ñ 
Burgwal ñ Antoniestraat en de VRI op de T-splitsing Lange Herenvest ñ 
Schalkwijkstraat ñ Antoniestraat, is een starre solitaire regeling ontworpen 
waarbij een koppeling is opgenomen voor de hoofdrichtingen op de 
Antoniestraat / Schalkwijkerstraat. Dit geldt voor zowel de brugvariant als 
de tunnelvarianten. 

• Bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel komen ook verkeerslichten op de T-
splitsing Turfmarkt ñ Zuider Buiten Spaarne ñ Langebrug. Vanwege de 
korte afstand tussen deze VRI en de VRI Turfmarkt ñ Kampervest ñ 
Langebrug ñ Kampersingel zijn de hoofdrichtingen van de beide VRIís 
gekoppeld in de starre solitaire regeling. 

• De maximale verzadigingsgraad van alle richtingen is op 90% gezet. 
Uitzondering hierop zijn de nalooprichtingen van de koppelingen, de 
maximale verzadigingsgraad van deze richtingen is op 80% gezet. 

• De overige instellingen in COCON zijn conform de Grontmij 
standaardinstellingen.  

• Een schematische weergave van ieder kruispunt, met daarbij de 
signaalgroepnummering, is in bijlage C opgenomen. 

• Bij een cyclustijd groter dan 120 seconden wordt de situatie algemeen 
bestempeld als niet te regelen. 



 

• De berekeningen zijn gebaseerd op de verkeerskundige ontwerpen, zoals 
opgenomen in bijlageB. 

 
Voor de cyclustijdberekeningen die voor de VRI-geregelde kruispunten hebben 
plaatsgevonden, is de volgende formule toegepast.  
 

 Ct = 1,2 x Tv + 5 sec 
  1-Y 

 
Hierin is: 
 
Ct   =  de berekende cyclustijd (sec); 
Tv   =  verliestijd (sec/cyclus); 
Y   =  belastinggraad van de maatgevende conflictgroep (getal tussen 0 en 1). 
 
De belastinggraad van de maatgevende conflictgroep wordt bepaald door de 
intensiteiten van de maatgevende conflictrichtingen te delen door de capaciteit 
van de desbetreffende rijstroken en te sommeren. 
 
De vormgevingsvarianten van de kruispunten zijn getoetst op de volgende 
aspecten: 
• De conflictbelasting van de maatgevende conflictgroep is kleiner dan of gelijk 

aan 0,85. 
• De cyclustijd van de starre regeling is kleiner dan of gelijk aan 120 seconden. 
• De wachtrijen op de opstelstroken van het linksafslaande verkeer mogen niet 

langer worden dan de lengte van de opstelstroken. Wanneer de wachtrij 
langer is dan het opstelvak wordt het rechtdoorgaande verkeer geblokkeerd. 

• Bij een conflictbelasting kleiner dan 0,75 is er in principe ruimte in de regeling 
om de bussen prioriteit te geven. Wanneer uit de evaluatiegegevens van de 
starre regeling blijkt dat er (al dan niet met een conflictbelasting kleiner dan 
0,75) sprake is van oververzadiging / lange wachtrij op ÈÈn of meerdere 
richtingen, dan is er weinig tot geen ruimte in de regeling voor prioriteit voor 
het openbaar vervoer. 

 
 
Resultaten solitaire COCON berekeningen 
 
Hieronder volgen per kruispunt en per vormgevingsvariant de belangrijkste 
uitkomsten van de solitaire COCON berekeningen. 
Bij de Brugvariant wordt ervan uitgegaan dat de huidige brug over het Spaarne 
vervangen wordt in een nieuwe bredere brug met 2 keer 2 rijstroken en aan beide 
zijden een fietspad. 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne: 
Vormgevingsvariant Spits-

periode 
Maatgevende  
conflictgroep 

Conflict-
belasting 

Cyclustijd  
 

ochtend 06-46-34-11 0,26 65 sec. Brugvariant 
avond 06-46-34-11 0,38 77 sec. 
ochtend 06-46-34-11 0,28 67 sec. Zuider Buiten Spaarnetunnel 
avond 06-46-34-11 0,38 77 sec. 
ochtend 06-46-34-11 0,26 65 sec. Referentievariant / 0+ variant / 

complete Turfmarkttunnel avond 06-46-34-11 0,38 77 sec. 
 
 



 

Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel: 
Vormgevingsvariant Spits-

periode 
Maatgevende  
conflictgroep 

Conflict-
belasting 

Cyclustijd  
 

ochtend 06-10-09-35 0,36 59 sec. Brugvariant 
avond 06-10-09-35 0,44 67 sec. 
ochtend 05-09-52-51-11-37-48 0,44 106 sec. Zuider Buiten Spaarnetunnel 
avond 05-09-52-51-11-37-48 0,60 146 sec. 
ochtend ---- ---- ---- Referentievariant / 0+ variant / 

complete Turfmarkttunnel avond 02-12-52-37-05-09 0,54 108 sec. 
 
Bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel wordt bij de starre regeling voor de Turfmarkt 
ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel met de fasenvolgorde rekening 
gehouden met het feit dat een bus vanuit de Zuidtunnel richting het centrum direct 
de signaalgroep fc65 kan passeren. Dit betekent dat fc48 voor fc05 moet 
realiseren. Wanneer dit niet het geval is, bestaat de kans dat verkeer voor fc66 
(als gevolg van het vollopen van de korte opstelstrook van fc66) de bussen van de 
Zuidtangent blokkeert. Verder moet fc71 een lange groentijd hebben in de 
regeling. Dit wordt veroorzaakt door de koppelingen vanaf fc07, fc11, fc51 en fc52, 
die in de regeling opgenomen zijn om een wachtrij bij fc71 te voorkomen. 
Wachtrijvorming voor fc71 heeft namelijk een nadelig effect op de doorstroming 
van de bussen van de Zuidtangent. 
 
Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ Schalkwijkerstraat: 
Voor het ontwerp van de starre regeling voor dit punt gelden voor zowel de brug- 
als de tunnelvarianten nog de volgende uitgangspunten: 
• De signaalgroepen fc11 en fc65 worden als deelconflict uitgevoerd; 
• De signaalgroepen fc11 en fc122 worden als deelconflict uitgevoerd; 
• De signaalgroepen fc65 en fc122 worden als deelconflict uitgevoerd; 
• De signaalgroepen fc62 en fc128 worden als deelconflict uitgevoerd; 
• De signaalgroepen fc62 en fc127 worden als deelconflict uitgevoerd; 
• De signaalgroepen fc62 en fc37 / fc38 worden als deelconflict uitgevoerd. 
 
Vormgevingsvariant Spits-

periode 
Maatgevende  
conflictgroep 

Conflict-
belasting 

Cyclustijd  
 

ochtend 03-11-33 0,50 69 sec. Brugvariant 
avond 03-11-33 0,66 81 sec. 
ochtend 03-11-33 0,52 69 sec. Zuider Buiten Spaarnetunnel 
avond 03-11-33 0,65 81 sec. 
ochtend ---- ---- ---- Referentievariant / 0+ variant / 

complete Turfmarkttunnel avond 12-08-31 0,65 88 sec. 
 
Compacte Turfmarkttunnel 
Bij de compacte Turfmarkttunnel vervallen ten opzichte van de complete 
Turfmarkttunnel (en ten opzichte van de referentievariant en 0+ variant) rijstroken 
op de Turfmarkt. Voor deze situatie is berekend welke invloed dit heeft op de 
verkeersafwikkeling van de maatgevende kruising Turfmarkt ñ Kampervest ñ 
Langebrug ñ Kampersingel. Van de maatgevende richtingen is handmatig de 
conflictbelasting berekend voor de avondspits (de intensiteiten zijn gebaseerd op 
de avondspitsintensiteiten HVVP kaal): 
Conflictbelasting:  

- 205/1600 = 0,13 (rechtdoorgaande richting vanuit Turfmarkt) 
- 722/1800 = 0,40 (rechtdoorgaande richting vanuit Langebrug) 
- 0,03 (linksaffer vanuit Kampersingel) 
- 0,01 (rechtdoorgaande richting vanuit Zuider Buiten Spaarne) 

 
De totale conflictbelasting komt hiermee op 0,57. 



 

 
De handmatig berekende cyclustijd met bovenstaande gegevens komt op  
(1,2 * 35) + 5 = 110 seconden (avondspits). 
(1-0,57) 
Het avondspitsuur blijkt vrij kritisch te zijn met betrekking tot de 
afwikkelingskwaliteit. 
 
 
Koppeling tussen de verschillende kruispunten 
 
Uit de bovenstaande berekeningen blijkt dat het punt Turfmarkt ñ Kampervest ñ 
Langebrug ñ Kampersingel bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel (met name) in de 
avondspits niet meer goed te regelen is. COCON berekent een starre cyclustijd 
(zonder prioriteitsingrepen van het openbaar vervoer) die boven de gestelde norm 
van 120 seconden ligt.  
In de berekeningen is er rekening mee gehouden dat de bus op de busbanen ÈÈn 
keer per cyclus groen krijgt. Als de bus met absolute prioriteit moet passeren en 
extra gerealiseerd wordt, zal de cyclustijd worden opgerekt. Dit betekent dat ook 
bij de referentievariant, de 0+ variant, de complete en de compacte 
Turfmarkttunnel de cyclustijd in de avondspits de norm van 120 seconden zal 
overschrijden. 
 
Op basis van het bovenstaande is besloten een koppeling te ontwerpen voor de 
Brugvariant, waarbij de punten Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ 
Kampersingel en Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ 
Schalkwijkerstraat gekoppeld worden. Voor de ochtendspits is een koppeling 
ontworpen met een cyclustijd van 69 seconden en in de avondspits is dit een 
koppeling met een cyclustijd van 81 seconden. 
 
Achter de koppeling ligt de volgende regelfilosofie ten grondslag: het 
linksafslaand verkeer vanaf de Langebrug richting Burgwal c.q. richting 
Kampervest wordt op linksafstroken gebufferd, zodat doorgaand verkeer op de 
Langebrug (stad-in en stad-uit) gelijktijdig kan rijden waardoor de cyclustijden 
laag blijven (in tegenstelling tot huidige situatie). Voorwaarde hiervoor is, is dat de 
opstelstroken voor het linksafslaand verkeer lang genoeg zijn om het 
linksafslaand verkeer te kunnen bufferen. Wanneer de opstelstroken te kort zijn, 
blokkeert het wachtende verkeer dat linksaf wil slaan, het verkeer dat rechtdoor 
wil rijden. Voor de te ontwerpen fasenvolgorde van de nieuwe regelingen betekent 
dit, dat de linksafslaande richtingen realiseren tijdens of direct na de 
hoofdrichtingen. 
Bij de andere varianten is er op de beide punten nauwelijks ruimte om 
linksafslaand verkeer vanaf de Langebrug richting Burgwal c.q. richting 
Kampervest te bufferen, waardoor bovenstaande regelfilosofie (met korte 
cyclustijden) niet mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wachtrijlengten linksafslaande richtingen 
 
Uit een nadere analyse (o.a. met COCON) naar de lengte van de wachtrijen voor 
de linksafslaande richtingen vanaf de Langebrug richting Burgwal c.q. richting 
Kampervest, blijkt dat de wachtrij vanaf de Langebrug richting Kampervest 
ongeveer 60 meter lang wordt. In de brugvariant is de opstelstrook voldoende 
lang. De lengte van de wachtrij vanaf de Langebrug richting Burgwal / Lange 
Herenvest is ongeveer 35 tot 45 meter. Dit betekent dat de opstellengte 
voldoende is.  
 
 
Conclusies 
 
Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat een nieuwe brede brug over 
het Spaarne verkeersregeltechnisch de voorkeur heeft boven de tunnelvarianten. 
Bij de Brugvariant is het mogelijk om een regelfilosofie toe te passen waardoor de 
cyclustijden laag blijven. Bij deze filosofie wordt namelijk het linksafslaand verkeer 
vanaf de Langebrug richting Burgwal c.q. richting Kampervest op linksafstroken 
gebufferd, zodat doorgaand verkeer op de Langebrug (stad-in en stad-uit) 
gelijktijdig kan rijden. Dit is alleen mogelijk indien er voldoende opstelruimte is om 
dit wachtende verkeer te bufferen. Bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel is deze 
ruimte er niet en bij de Turfmarkttunnels is deze ruimte beperkt, waardoor niet met 
deze regelfilosofie geregeld kan worden. 
Bij de Turfmarkttunnels (alsmede de referentievariant en de 0+ variant) is de 
afwikkelingskwaliteit kritisch. Bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel is het punt 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel niet te regelen met een 
korte cyclustijd. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij deze vormgeving meer 
conflicten in de regeling zitten en doordat er verschillende koppelingen in de 
regeling opgenomen moeten worden. De koppelingen zijn nodig om het wegvak 
tussen de Turfmarkt, Kampersingel en de ingang / uitgang van de tunnelmond op 
het Zuider Buiten Spaarne vrij van wachtend verkeer te houden. Wanneer verkeer 
op dit wegvak (van of naar het centrum) moet wachten, heeft dit onder andere tot 
gevolg dat de bussen van de Zuidtangent geblokkeerd worden. Aangezien het 
wegvak c.q. de opstelstroken kort zijn, zullen deze worden geblokkeerd door 
wachtend verkeer wanneer er niet gekoppeld wordt.  
De extra conflicten zorgen ervoor dat een aantal richtingen apart gerealiseerd 
moeten worden. Bij de Brugvariant is het mogelijk om alle richtingen in 5 fasen af 
te wikkelen, terwijl in de Zuider Buiten Spaarnetunnel een 7 fasenregeling 
ontstaat. Het toevoegen van extra fases in een regeling leidt tot extra verliestijd en 
een langere cyclustijd.  
Tenslotte ontstaat in deze regeling een conflict tussen de Zuidtangent richting het 
centrum en de Zuidtangent stad-uit. Dit komt omdat de signaalgroepen fc48 
(Zuidtangent richting centrum) en fc71 (Zuidtangent stad-uit) niet tegelijk groen 
kunnen zijn. 



 

8 Berekeningen verkeersregelingen vooravondspits 
 
 
Met behulp van COCON zijn berekeningen uitgevoerd om het effect van 
brugopeningen (dus buiten de spits) voor het overige verkeer bij de verschillende 
varianten inzichtelijk te krijgen. Centrale vraag bij deze berekeningen is of de 
hoeveelheid wachtend verkeer na een brugopening, verwerkt kan worden voor de 
volgende brugopening zodat (met name in de brugvariant) de Zuidtangent geen 
hinder hiervan ondervindt. 
Als openingsregime wordt voorgesteld: 

• maximaal 4 maal per uur oftewel maximaal eenmaal per kwartier open (dit 
betekent dat de brug na passeren van de Zuidtangent niet meteen weer 
open gaat, maar minimaal wacht tot de volgende Zuidtangent (7,5 minuut 
later) is gepasseerd, op deze manier kan het verkeer zich herstellen;  

• per keer maximaal 5 minuten open (inclusief proceduretijd).  
 
Indien zich minder scheepvaartverkeer aandient zal de brug minder vaak of korter 
worden geopend, wat positieve gevolgen heeft voor het verkeer. Ter vergelijking: in 
de huidige situatie opent de brug gemiddeld 2,0 keer per uur voor gemiddeld ruim 
4,5 minuten, met uitschieters naar ruim 10 minuten.  
Voor de berekeningen is het maximale scenario aangenomen: de brug gaat om de 
15 minuten (4 maal per uur) open voor maximaal 5 minuten, wat betekent dat het 
wachtende verkeer binnen 10 (15-5) minuten verwerkt moet zijn.  
 
 
Uitgangspunten 
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
• Gedurende de ochtend- en de avondspits blijft de brug gesloten.  
• De berekeningen voor de na ochtend en de vooravondspits zijn uitgevoerd op 

basis van intensiteitgegevens aangeleverd door gemeente Haarlem 
(verkeersmodel). In COCON zijn de intensiteiten in aantallen motorvoertuigen 
ingevuld. Om te komen tot pae/uur zijn de cijfers uit het verkeersmodel met 4% 
verhoogd; 

• De na ochtendspits is gelijk aan 87% van de intensiteiten van de ochtendspits;  
• De vooravondspits is gelijk aan 89% van de intensiteiten van de avondspits; 
• Uit bestudering van de modelcijfers blijkt dat de vooravondspits maatgevend is 

ten opzichte van de na ochtendspits. Daarom zijn de berekeningen alleen 
uitgevoerd voor de vooravondspits; 

• In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de brug 4 keer per uur open 
gaat, waarbij de duur van de brugopening (inclusief openen en sluiten) gelijk is 
aan 5 minuten. Dit betekent dat per uur de richtingen naar de brug toe, 20 
minuten geblokkeerd zijn. Met andere woorden: de hoeveelheid verkeer die in 1 
uur aankomt bij de geblokkeerde richtingen, moet in 40 minuten verwerkt 
worden; 

• Tijdens de brugopeningen zijn er verschillende richtingen / signaalgroepen die 
wel kunnen realiseren. Echter door opbouw van wachtrijen op geblokkeerde 
richtingen, kan het voorkomen dat deze richtingen niet meer bereikt kunnen 
worden door het verkeer. Bij deze berekeningen wordt ervan uitgegaan dat bij 
een brugopening van 5 minuten, de helft van deze tijd de overige richtingen niet 
meer bereikbaar zijn als gevolg van de wachtrijen op de geblokkeerde 



 

richtingen. Met andere woorden: de hoeveelheid verkeer die in 1 uur aankomt 
bij de vrije richtingen, moet in 50 minuten verwerkt worden;  

• Op basis van de voorgaande punten is een correctiefactor opgesteld voor 
zowel de geblokkeerde als de vrije richtingen: 

o Geblokkeerde richting: int. model * 1,04 * 0,89 * 1,5 = int. model * 1,39; 
o Vrije richting: int. model * 1,04 * 0,89 * 1,2 = int. model * 1,11. 

Deze correctiefactor wordt toegepast op de intensiteiten van de avondspits. In 
bijlage E zijn de gebruikte (gecorrigeerde) intensiteiten voor de verschillende 
vormgevingsvarianten opgenomen; 

• De instellingen in COCON (afrijcapaciteit, signaalgroeptijden, conflicten, 
ontruimingstijden, cyclustijdformule starre regeling ) zijn gelijk aan de 
instellingen in COCON die gebruikt zijn bij de ontwerpberekeningen waarbij de 
verschillende varianten getoetst zijn (zie vorige hoofdstuk); 

• Tenslotte wordt ervan uitgegaan dat alle richtingen na een brugingreep 100% 
verzadigd zijn. In COCON is de maximale verzadigingsgraad van alle richtingen 
dan ook ingesteld op 100%. 

• Bij een cyclustijd groter dan 120 seconden wordt de situatie algemeen 
bestempeld als niet te regelen.  

• De berekeningen zijn gebaseerd op de verkeerskundige ontwerpen, zoals 
opgenomen in bijlage B. 

 
 
Resultaten van de COCON berekeningen 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne: 
 Vormgevingsvariant Conflictbelasting Cyclustijd  

 
Brugvariant basis 0,45 88 sec. 
Zuider Buiten Spaarnetunnel basis 0,45 88 sec. 
Referentievariant / 0+ variant / 
complete Turfmarkttunnel 

basis 0,46 88 sec. 

 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel: 
 Vormgevingsvariant Conflictbelasting Cyclustijd  

 
Brugvariant basis 0,57 79 sec. 

basis 0,77 228 sec. 
basis + fc09 eruit 1 0,74 201 sec. 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

basis + fc09 en fc52 eruit2 0,72 173 sec. 
Referentievariant / 0+ variant / 
complete Turfmarkttunnel 

basis 0,70 154 sec. 

 
Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ Schalkwijkerstraat: 
 Vormgevingsvariant Conflictbelasting Cyclustijd  

 
Brugvariant basis 0,82 125 sec. 
Zuider Buiten Spaarnetunnel basis 0,81 136 sec. 
Referentievariant / 0+ variant / 
complete Turfmarkttunnel 

basis 0,80 135 sec. 

 
 
Compacte Turfmarkttunnel 
 

                         
1 Fc 09 is de linksaffer vanaf Kampersingel richting Turfmarkt 
2 Fc 52 is de richting met lokale bus op de Turfmarkt stad-uit (via busstrook / bushalte) 



 

Als alternatief voor de ëcompleteí Turfmarkttunnel is gedurende het ontwerpproces 
de ëcompacteí Turfmarkttunnel naar voren gekomen. Bij de compacte 
Turfmarkttunnel blijft het Spaarne in tact. De tunnelmond wordt dus ingepast in 
het huidige profiel, waardoor onder andere rijstroken voor het overige verkeer 
vervallen.  
 
De verliestijd blijft ten opzichte van de spits ongeveer gelijk, de conflictbelasting 
neemt echter toe tot 0,78. De cyclustijd komt daarmee op 210 seconden 
(vooravondspits). De werkelijke cyclustijd is zelfs nog hoger dan berekend omdat 
de capaciteit van de rechtdoorgaande richting vanuit de Turfmarkt lager wordt 
dan 1600 pae/uur. Dit komt omdat er in de vooravondspits met brugopeningen 
meer rechtsafslaand verkeer richting Kampervest in de wachtrij komt te staan dan 
in de avondspits, waardoor de afrijcapaciteit negatief wordt beÔnvloed. 
 
 
Conclusies verkeersregelingen vooravondspits 
 
Brugvariant 
Uit bovenstaande berekeningen kan bij 4 brugopeningen in het vooravondspitsuur 
geconcludeerd worden dat, bij de punten Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ 
Spaarne en Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel in de 
brugvariant, de ontstane wachtrijen na een brugopening verwerkt kunnen worden.  
Echter bij het punt Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ 
Schalkwijkerstraat geldt voor alle varianten een cyclustijd groter dan 120 
seconden. Bij de brugvariant is de cyclustijd van de starre regeling het laagst (125 
seconden). Verder moet worden opgemerkt dat in de starre regeling de 
busrichtingen op dit punt iedere cyclus realiseren. Op straat zal niet iedere cyclus 
een bus aanwezig zijn. Daarom is in COCON ook gekeken wat de cyclustijd van de 
starre regeling is, wanneer er geen bus richting het centrum (met prioriteit) 
aanwezig is. COCON berekent in dit geval een starre regeling van 113 seconden. 
De cyclustijd van de starre regeling bij dit punt blijft kritisch. 
 
Zuider Buiten Spaarnetunnel 
De Zuider Buiten Spaarnetunnel blijkt in de vooravondspits niet geregeld te 
kunnen worden. In de berekeningen is daarom voor de Zuider Buiten 
Spaarnetunnel gekeken wat het effect is om de linksaffer vanaf de Kampersingel 
richting de Turfmarkt eruit te halen (fc09) en / of de busstrook + signaalgroep van 
de lokale bus op te heffen (fc52). Het weghalen van deze verkeersbewegingen 
heeft onvoldoende effect op de cyclustijd (deze blijft te hoog).  
 
De aanleg van een aparte brug voor fietsers in twee richtingen ten zuiden van de 
Langebrug zal het capaciteitsprobleem niet oplossen. Gedachte van deze aparte 
brug zou zijn dat de fietsersoversteek over de Langebrug ter hoogte van de 
splitsing met de Zuider Buiten Spaarne niet aangelegd hoeft te worden. Deze 
fietsrichting is echter niet maatgevend. In de regeling kan deze fietsrichting 
namelijk meerealiseren met de maatgevende voetgangers- en fietsoversteek ter 
hoogte van de Turfmarkt. Om ervoor te zorgen dat het gedeelte tussen de uitgang 
van de Zuidertunnel en de Turfmarkt vrij blijft van wachtrijen, moet de 
rechtdoorgaande richting (die conflicteert met de voetganger) groen blijven tijdens 
het groen van de linksafslaande richting naar de Kampervest. Hierdoor komt deze 
voetgangers- en fietsoversteek in een apart blok te zitten in de regeling. 
 



 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat het punt Turfmarkt ñ Kampervest 
ñ Langebrug ñ Kampersingel in de Zuider Buiten Spaarnetunnel niet geregeld kan 
worden. 
 
Referentievariant / 0+ variant / completeTurfmarkttunnel 
De varianten blijken in de vooravondspits niet goed geregeld te kunnen worden. 
Het kruispunt Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug - Kampersingel blijkt 
maatgevend te zijn. Voor een acceptabele verkeersafwikkeling zou het voor deze 
variant noodzakelijk zijn om het aantal brugopeningen te beperken (bijv maximaal 
2 openingen per uur).  
 
CompacteTurfmarkttunnel 
Was de afwikkelingskwaliteit van de compacte Turfmarkttunnel in de avondspits al 
kritisch, de vooravondspits met brugopening is niet meer te regelen. Ondanks het 
feit dat de vooravondspits rustiger is dan de avondspits (factor 0,89) moet er, 
omgerekend per minuut dat de brug vrij is voor autoverkeer, meer verkeer 
afgewikkeld worden. 
 
 
Wachtrijlengte op de Schalkwijkerstraat 
 
Naast berekeningen en analyses van de verkeersregelingen, is het interessant om 
te kijken wat de lengte van de busbaan op de Schalkwijkerstraat moet zijn om de 
Zuidtangent (en de overige bussen) vooraan bij de brug te krijgen tijdens of na een 
brugopening. Ten behoeve van het bepalen van de maximale wachtrijlengte op de 
rechtdoorgaande richting op de Schalkwijkerstraat na een brugingreep, zijn de 
volgende aannames / berekeningen gedaan: 
• In COCON is een starre regeling ontworpen met een cyclustijd van 120 

seconden. Wanneer aangenomen wordt dat het verkeer de volledige groentijd 
benut, heeft deze richting in het ontwerp een effectieve groentijd van 34 
seconden; 

• Op het moment dat de brug weer open is, wordt het licht van deze richting 
direct naar groen gestuurd. De maximale wachtrij is op dit moment gelijk aan 
22 pae. Bij een voertuiglengte van 6 meter, betekent dit een wachtrij van 132 
meter; 

• Bij een afrijcapaciteit van 1800 pae/uur wordt per cyclus aan de voorkant 17 
pae weggewerkt; 

• Bij een gemiddeld aankomstenpatroon sluit per cyclus 12 pae aan achter de 
wachtrij, of te wel iedere 10 seconden een auto; 

• Iedere seconde zet een auto uit de wachtrij zich in beweging. Dat wil zeggen 
dat vanaf seconde 22 de wachtende voertuigen allemaal in beweging zijn. 
Echter, in de voorgaande 22 seconden zijn reeds 2,2 pae achter aan de 
wachtrij aangesloten. Dit betekent dat vanaf seconde 25 alle voertuigen in 
beweging zijn; 

• Wanneer op seconde 34 het rode licht getoond wordt, is de lengte van de 
wachtrij gelijk aan 22 ñ 17 + 3,4 = 8,4 pae; 

• Gedurende de roodtijd van 86 seconden die daarop volgt, sluiten nog eens 8,6 
pae aan in de wachtrij waardoor op het startmoment van de tweede cyclus de 
wachtrij gelijk is aan 17 pae. 

Grafisch ziet dit er als volgt uit: 
 



 

 
 
Uit bovenstaande illustratie volgt dat ongeveer een halve minuut na de 
brugopening de maximale wachtrij op deze richting 150 meter is (25 pae maal 6 
meter). Echter, de maximale wachtrij zal langer zijn. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat de opstelstrook van de rechtsafslaande richting vanaf de 
Schalkwijkerstraat richting de Lange Herenvest korter is dan 150 meter. Dit 
betekent dat deze strook op een gegeven moment niet meer bereikbaar is voor 
het rechtsafslaande verkeer. Dit verkeer moet dan aansluiten in de wachtrij voor 
het rechtdoorgaande verkeer.  
De lengte van de opstelstrook voor het rechtsafslaande verkeer is gelijk aan 135 
meter (of te wel gedurende bijna de gehele brugopening is deze strook 
bereikbaar). De eerste halve minuut na de brugopening is de strook niet meer 
bereikbaar. In deze periode komen 2,2 pae aan die in de wachtrij voor de 
rechtdoorgaande richting moeten aansluiten. De totale maximale wachtrij voor de 
rechtdoorgaande richting wordt dan 150 + 14 = 164 meter. 
Op dit moment is de lengte van de busstrook op de Schalkwijkerstraat gelijk aan 
175 meter. Uit de bovenstaande berekening kan dus geconcludeerd worden dat 
de busstrook gedurende de brugopening bereikbaar is voor de bussen. 
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9 Berekeningen verkeersregelingen vooravondspits tunnelvarianten 
met extra circulatie maatregelen 

 
 
In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat in de verschillende tunnelvarianten 
het punt Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel ñ Zuider Buiten 
Spaarne niet geregeld kan worden. Daarom is onderzocht onder welke 
voorwaarden / omstandigheden dit punt in de tunnelvarianten wel te regelen is. 
Uitgangspunt hierbij is dat de brug in de vooravondspits 4 keer per uur 5 minuten 
open gaat (het maximale scenario volgens het voorgestelde brugopeningsregime). 
 
In de zoektocht naar zinvolle circulatie maatregelen hebben we op basis van 
beschikbare gegevens, expertise en gebiedskennis een verkenning gedaan. 
Vervolgens zijn de kansrijke circulatie maatregelen met het verkeersmodel 
doorgerekend om de effecten van de maatregelen op het punt Turfmarkt ñ 
Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel ñ Zuider Buiten Spaarne en op andere 
locaties te kunnen beoordelen.  
 
 
Verkenning extra circulatie maatregelen  
 
Zuider Buiten Spaarnetunnel 
Ten opzichte van het basisontwerp (voor beschrijving zie hoofdstuk 6) worden de 
volgende aanpassingen voorgesteld: 
• De busstrook + aparte signaalgroep voor de lokale bussen vanaf de Turfmarkt 

richting de Langebrug komt te vervallen; 
• De linksafslaande richting vanaf de Kampersingel richting de Turfmarkt komt te 

vervallen; 
• De linksafslaande richting vanaf de Langebrug richting de Kampervest komt te 

vervallen. 
 
Met name het verbieden van de linksafslaande richting vanaf de Langebrug naar 
de Kampervest heeft effect op de verkeersstromen. Verkeer zal als gevolg van het 
afslagverbod een andere weg moeten zoeken naar de Kampervest en verder. We 
hebben de volgende aanname gedaan: 1/3 deel van het verkeer zal vanaf de 
Langebrug rechtdoor via de Turfmarkt en de Gedempte Oude Gracht rijden, 1/3 
deel rijdt om via de Catharijnebrug en Spaarne om vervolgens op de Turfmarkt 
rechtsaf te slaan naar de Kampervest. Tenslotte zal 1/3 deel van het verkeer via 
de Buitenrustbrug rijden en dit punt dus mijden. 
 
In de vooravondspits berekent COCON een conflictbelasting van 0,58 en een 
cyclustijd van 87 seconden voor de starre regeling. Met andere woorden: het 
verkeer kan op dit punt afgewikkeld worden. 
 
Echter, zoals reeds hierboven vermeld, heeft het verbieden van de linksafslaande 
beweging vanaf de Langebrug richting de Kampervest invloed op de 
verkeersstromen. Het verkeer dat via de Catharijnebrug en het Spaarne rijdt, 
maakt ook gebruik van het punt Turfmarkt ñ Spaarne ñ Gedempte Oude Gracht. 
Uit COCON blijkt dat bij deze extra hoeveelheid verkeer op dit punt, de cyclustijd 
van de starre regeling in de vooravondspits boven de 120 seconden uitkomt 
(namelijk 144 seconden). De cyclustijd kan verlaagd worden door de busbaan 
(bushalte loopt in het basisontwerp als het ware door tot de verkeerslichten) + 
signaalgroep van de linksafslaande bus vanaf de Turfmarkt richting de Gedempte 



 

Oude Gracht niet aan te leggen (1 fase minder in de regeling). Het schrappen van 
de busbaan heeft verder tot gevolg dat de voetgangersoversteek over de 
Turfmarkt korter wordt (2 i.p.v. 3 rijstroken) wat leidt tot een kortere groentijd voor 
de voetganger. Dit allemaal heeft een positief effect op de cyclustijd van de starre 
regeling. Wanneer de bussen meerijden met het overige verkeer is de cyclustijd 
van de starre regeling gelijk aan 117 seconden. 
 
Complete Turfmarkttunnel 
Ten opzichte van het basisontwerp (voor beschrijving zie hoofdstuk 5) worden de 
volgende aanpassingen voorgesteld: 
• De linksafslaande richting vanaf de Kampersingel richting de Turfmarkt komt te 

vervallen; 
• De rechtdoorgaande richting vanuit Zuider Buiten Spaarne richting de 

Turfmarkt komt te vervallen. 
 
In de vooravondspits berekent COCON een conflictbelasting van 0,66 en een 
cyclustijd van 105 seconden voor de starre regeling. Met andere woorden: het 
verkeer kan op dit punt afgewikkeld worden. 
 
Compacte Turfmarkttunnel 
Ten opzichte van het basisontwerp (voor beschrijving zie hoofdstuk 5) worden de 
volgende aanpassingen voorgesteld: 
• De linksafslaande richting vanaf de Kampersingel richting de Turfmarkt komt te 

vervallen; 
• De rechtdoorgaande richting vanuit Zuider Buiten Spaarne richting de 

Turfmarkt komt te vervallen; 
• De fietsers vanuit het Zuider Buiten Spaarne richting de Turfmarkt steken niet 

meer over op de Langebrug. In plaats daarvan steken zij reeds over op het 
Zuider Buiten Spaarne, waarna ze het fietspad (twee richtingen) oprijden 
richting de Turfmarkt. Dit fietspad kruist vervolgens de Kampersingel en de 
Kampervest. 

 
Van de maatgevende richtingen is handmatig de conflictbelasting berekend voor 
de vooravondspits (de intensiteiten zijn gebaseerd op de avondspitsintensiteiten 
(vermenigvuldigd met een factor 1,39)): 
Conflictbelasting:  

- 285/1600 = 0,18 (rechtdoorgaande richting vanuit Turfmarkt) 
- 1004/1800 = 0,56 (rechtdoorgaande richting vanuit Langebrug) 

 
De totale conflictbelasting komt hiermee op 0,74. 
 
Als gevolg van het verbieden van bovengenoemde richtingen, neemt het aantal 
fasen in de regeling af. Minder faseovergangen heeft een lagere interne verliestijd 
tot gevolg. Daarom is de aanname gedaan dat de interne verliestijd in de nieuwe 
starre regeling gelijk is aan 20 seconden. 
 
De handmatig berekende cyclustijd met bovenstaande gegevens komt op: 
 
(1,2 * 20) + 5 = 112 seconden (vooravondspits). 
(1-0,74) 
 
Uit bovenstaande berekening volgt dat dit punt te regelen is in de vooravondspits. 
De cyclustijd van 112 seconden is echter kritisch. 



 

 
Tenslotte is ook een check uitgevoerd of het punt Spaarne ñ Gedempte Oude 
Gracht ñ Turfmarkt nog te regelen is. Als gevolg van de uitgang van de Tunnel 
krijgt de voetganger over het Spaarne te maken met een langere oversteek (4 i.p.v. 
3 rijstroken). Dit leidt tot een hogere interne verliestijd in de regeling. Uit de 
handmatige berekening blijkt dat de cyclustijd van de starre regeling op dit punt 
gelijk is aan 91 seconden. Met andere woorden: dit punt is te regelen. 
 
 
Berekeningen verkeersregelingen 
 
Er zijn berekeningen uitgevoerd (o.a. met COCON) om een antwoord te krijgen op 
de vraag of de voorgestelde aanpassingen aan de verschillende tunnelvarianten 
tot gevolg hebben dat deze varianten verkeersregeltechnisch wel kunnen (m.a.w. 
het verkeer kunnen afwikkelen). De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van 
verkeersmodelberekeningen waarin de extra circulatie maatregelen zijn 
opgenomen. In bijlage F zijn de gebruikte intensiteiten voor de verschillende 
vormgevingsvarianten opgenomen 
 
Hieronder volgen voor de verschillende punten de belangrijkste uitkomsten van de 
berekeningen. 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne: 
Vormgevingsvariant Voorspitsperiode Conflictbelasting Cyclustijd 

Zuider Buiten Spaarnetunnel avond 0,73 87 sec.
Complete Turfmarkttunnel avond 0,49 93 sec.
Compacte Turfmarkttunnel avond 0,49 93 sec.
 
Voor de Zuider Buiten Spaarnetunnel geldt dat fc34 (voetgangersoversteek over 
de Turfmarkt aan de oostkant van de T-splitsing) en fc46 (de aparte busbaan op 
de Turfmarkt voor de linksafslaande bussen richting de Gedempte Oude Gracht) 
uit de regeling zijn gehaald zodat het verkeer op dit punt afgewikkeld kan worden. 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel: 
Vormgevingsvariant Voorspitsperiode Conflictbelasting Cyclustijd 

Zuider Buiten Spaarnetunnel avond 0,58 89 sec.
Complete Turfmarkttunnel avond 0,67 108 sec.
 
Voor dit punt is de berekening voor de Compacte Turfmarkttunnel handmatig 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn als volgt. 
Van de maatgevende richtingen is handmatig de conflictbelasting berekend voor 
de vooravondspits (de intensiteiten zijn gebaseerd op de avondspitsintensiteiten 
(vermenigvuldigd met een factor 1,39)): 
Conflictbelasting:  

- 262/1600 = 0,16 (rechtdoorgaande richting vanuit Turfmarkt); 
- 992/1800 = 0,55 (rechtdoorgaande richting vanuit Langebrug). 

 
De totale conflictbelasting komt hiermee op 0,71. 
Als gevolg van het verbieden van een aantal richtingen, neemt het aantal fasen in 
de regeling af. Gevolg van minder faseovergangen is een lagere interne verliestijd. 
Daarom is de aanname gedaan dat de interne verliestijd in de nieuwe starre 
regeling gelijk is aan 20 seconden. 



 

 
De handmatig berekende cyclustijd met bovenstaande gegevens komt op: 
 
(1,2 * 20) + 5 = 100 seconden (vooravondspits). 
(1-0,71) 
 
Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñSchalkwijkerstraat: 
Vormgevingsvariant Voorspitsperiode Conflictbelasting Cyclustijd 

Zuider Buiten Spaarnetunnel avond 0,85 220 sec.
Complete Turfmarkttunnel avond 0,82 185 sec.
Compacte Turfmarkttunnel avond 0,82 185 sec.
 
 
Conclusies 
 
Uit de bovenstaande berekeningen kan geconcludeerd worden dat de 
aanpassingen voor de punten Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne en 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel een positief effect hebben 
op de verkeersafwikkeling op deze twee punten. De beide punten kunnen geregeld 
worden. 
Er ontstaan nu echter problemen aan de oostkant van de brug. Het verkeer kan op 
het punt Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ
Schalkwijkerstraat niet meer goed afgewikkeld worden. Belangrijkste oorzaak 
hiervoor is bij de Zuider Buiten Spaarnetunnel, het feit dat de linksafstroom op de 
Lange Herenvest een stuk zwaarder is door verkeer dat vanaf de Lange Herenvest 
niet meer via de Langebrug naar de Kampervest kan rijden en dus een andere 
route kiest (buitenom).  
Verder zijn de intensiteiten met extra circulatie maatregelen op een aantal 
richtingen hoger dan de intensiteiten van de basisvarianten. In hoofdstuk 8 (effect 
van de brugopeningen tijdens de vooravondspits) is al te lezen dat tijdens de 
vooravondspits de cyclustijd op dit punt kritisch is. Deze extra hoeveelheid verkeer 
heeft voor de Complete Turfmarkttunnel en Compacte Turfmarkttunnel een sterke 
stijging van de cyclustijd tot gevolg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 Kostenindicaties 
 
 
Voor verschillende varianten is een kostenindicatie opgesteld. Als eerste instantie 
zijn de investeringskosten berekend, waarna op basis van ervaringscijfers een 
indicatie van de onderhoudskosten is bepaald.  
 
 
Uitgangspunten voor indicatie investeringskosten 
 
Algemeen uitgangspunt 
Bij de berekening van de investeringskosten zijn kosten voor installaties voor het 
op afstand bedienen van bruggen niet meegenomen. 
 
Uitgangspunten tunnelontwerp 
Type tunnel: gekozen voor bouwen op traditionele bouwkuip (damwanden, 
stempels onderwaterbeton in de droge met ankers tegen opdrijven) in plaats van 
voor een zinktunnel, waarbij de elementen verderop in het Spaarne gemaakt 
zouden worden. Reden onder andere: het Spaarne is dermate ondiep en de 
tunnelligging dermate diep dat er toch over hele linie een zinksleuf binnen 
damwand gemaakt moet worden om de elementen op hun plaats te varen. 
Bovendien zouden de tunnelelementen zwaarder uitgevoerd moeten worden in 
verband met opdrijven. 
 
Tunneldoorsnede: profiel van vrije ruimte bepaald aan de hand van de ASVV 
(figuur 11.3/3 voor busverkeer) en aan de hand van een profiel van vrije ruimte 
voor lightrail, waarbij de afstand tussen de sporen is gesteld op 4,0 m. Hoogte voor 
busverkeer 5,3 m, hoogte voor railverkeer 6,2 m. Breedte voor busverkeer: 
rechtstand 9,1 m, bocht R=150: 9,9 m. Breedte voor rail: rechtstand 9,40 m, bocht 
R=150: 10,7 m. 
 
Constructieve afmetingen: alle constructieve afmetingen zijn ingeschat op basis 
van ervaring. Ook de middelen om opdrijving van de dieper gelegen 
tunnelelementen te voorkomen zijn bepaald op basis van globale berekeningen en 
een enkele sondering. Bij de eerste ca. 130 m van de tunnel is ervan uitgegaan dat 
met behulp van bronnering en grondverbetering een voldoende stabiele fundering 
kan worden verkregen. Bij de diepere delen is uitgegaan van fundering op staal op 
de eerste zandlaag. 
 
Alignement: uitgegaan is van een top- en bodemstraal van 1000 m en een 
maximaal hellingspercentage van 6%. De hoogte van de verharding in de tunnel 
bedraagt op het diepste punt NAP -11,40 m.  
 
Bouwwijze tunnel: als lengte van een tunnelmoot is ca. 40 m aangehouden, met de 
aantekening dat in verband met de kruising van het Spaarne eventueel langere 
elementen gemaakt moeten kunnen worden afhankelijk van de eisen die in 
verband met de bevaarbaarheid van het Spaarne tijdens de bouwfase worden 
gesteld. 
Eveneens om redenen van bevaarbaarheid zijn tijdelijke remmingwerken voorzien 
gedurende de bouwfasen waarin de doorvaart van het Spaarne drastisch moet 
worden beperkt. Ondanks deze voorzieningen blijft het scheepvaartverkeer op het 
Spaarne met name in de buurt van de bestaande bruggen naar verwachting 
moeizaam. 



 

Mede in verband met de geringe beschikbare ruimte voor het maken van de 
tunnelmoten is hier en daar een tijdelijk werkplatform boven water voorzien. Voor 
het overige is aangenomen dat werkzaamheden vanaf het land kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
Hemelwaterafvoer: gerekend is met 2 grote bergings-/pompenkelders aan het eind 
van de helling en ÈÈn of meerdere kleinere kelders er tussen in. 
 
Vluchtwegen: vooralsnog is rekening gehouden met een vluchtweg in de vorm van 
een trappenhuis (onder overdruk) van het diepste punt van de tunnel naar het 
straatniveau op een onderlinge afstand van ca. 150 m. Eerst na verdere studie 
naar de veiligheidsaspecten van een tunnel met de toepassing zoals hier bedoeld, 
kan meer gezegd worden over de echte behoeften. 
 
Tunneltechnische installaties: hier worden voorzieningen onder verstaan ten 
behoeve van verlichting, ventilatie, monitoring/ bewaking, brandpreventie en ñ
blussing, communicatie, overdruksystemen, etc. Voor deze voorzieningen is een 
bedrag aangehouden van ca. 25% tot 30% van de pure civiele bouwkosten. 
 
Controle- en servicegebouw: niet verder gedetailleerd in dit stadium. Zeer 
waarschijnlijk input van bouwkundig - en/of landschapsarchitect. Eventueel te 
combineren met andere monitoring- en bewakingstaken.  
 
Functie vrijmaken bovengrond: betreft het verwijderen van de verhardingen, (loze) 
kabels en leidingen en dergelijke ter plaatse van de te maken tunnelmoten, alleen 
ter plaatse van aanlanding 
 
Sloop kunstwerken: daar waar de tunnel bestaande walmuren doorsnijdt, worden 
deze verwijderd. 
 
Reconstructie walmuren: dezelfde hoeveelheid kademuren wordt in principe 
herbouwd of als op zichzelf staand of gebouwd bovenop het dek van de 
diepgelegen tunnel. 
 
Toeslag silent piling: gezien het feit dat de werkzaamheden in een stedelijke 
omgeving worden uitgevoerd is het wenselijk heiwerkzaamheden geluidsarm en 
trillingsarm uit te voeren, hetgeen tot extra kosten leidt. 
 
Toeslag verontreinigde waterbodem: het is waarschijnlijk dat de bodem van het 
Spaarne  (binnen de damwandkuip) verontreinigd slib bevat dat niet vrijelijk 
getransporteerd en verwerkt mag worden. Voor gecontroleerd transporteren en 
verwerken is een bedrag van ca. Ä 100 per ton meegenomen. 
 
Aanpassing waterhuishouding: hierin zijn de kosten opgenomen voor het over 
grote lengte aanpassen van de oeverlijn (nieuwe walmuren), dan wel aanpassing 
van duikers of aanleg van sifon ter vervanging van duikers. Niet expliciet 
opgenomen is het ergens langs het Spaarne (buiten het directe projectgebied) 
vergraven van de oeverlijn ter compensatie van  binnen het projectgebied verloren 
wateroppervlak. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Uitgangspunten m.b.t. brugontwerpen 
Realisatie brug: uitgegaan van beweegbare brug type ophaalbrug conform reeds 
aanwezige brug. Prijs stalen gedeelte inclusief bewegingswerk, afsluitbomen, 
scheepvaartverlichting e.d., en bepaald op basis van kengetallen met een variatie 
van Ä 8.000 tot Ä 10.000 afhankelijk van de grootte van het brugval. De betonnen 
onderbouw met aanbruggen is separaat geraamd. Er is rekening gehouden met 
een brugwachterhuis met input van een architect. Het kan ook zijn dat meerdere 
bruggen vanuit ÈÈn centrale post bediend gaan worden. In dat geval is niet overal 
een brugwachterhuis noodzakelijk, echter wel camerabewakingssystemen e.d.. 
 
Overige onderwerpen: als boven van overeenkomstige toepassing 
 
 
Indicatie investeringskosten 
 
De investeringskosten van de verschillende varianten zijn als volgt: 

• Brede Langebrug: Ä 12,4 ñ 15,5 miljoen 
• Compacte Turfmarkttunnel: Ä 58,8 ñ 73,5 miljoen 
• Complete Turfmarkttunnel: Ä 59,0 ñ 73,8 miljoen 
• Zuider Buiten Spaarnetunnel: Ä 68,1 ñ 85,2 miljoen 
• Verlengde Zuider Buiten Spaarnetunnel: Ä 89,8 ñ 112,3 miljoen 
• Verlengde compacte Turfmarkttunnel: Ä 102,1 ñ 127,7 miljoen 

 
 
Uitgangspunten voor indicatie jaarlijkse onderhoudskosten 
 
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn berekend indicatief bepaald voor de 
tunnelvarianten. In de tunnelvarianten zal naast de tunnels ook de Langebrug 
blijven bestaan. Gemakshalve wordt er van uitgegaan dat de jaarlijkse 
onderhoudskosten kunnen worden betaald uit bestaande budgetten, ook voor 
nieuwe bruggen is hiervan uitgegaan. De onderhoudskosten bij de tunnelvarianten 
kan als ëextraí worden gezien, immers bij de tunnelvarianten blijft de brug bestaan 
en blijven dus ook de onderhoudskosten. 
 
In het algemeen wordt voor jaarlijks onderhoud aan civiele constructie een bedrag 
van 1% tot 3% van de bouwsom aangehouden. Onderhoud aan betonnen 
constructiedelen is in het algemeen relatief laag. Onderhoud aan mechanische en 
elektrische onderdelen is relatief hoog, mede vanwege de beperkte levensduur. 
 
Het aandeel van de installaties en verharding in de totale kosten is bij de ëkorte 
variantení relatief hoog. Bij de andere twee (met een tunnelmond op de 
Schipholweg) is dat lager. Daarom zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 
voor het bepalen van de onderhoudskosten: 

• Compacte en complete Turfmarkttunnel, Zuider Buiten Spaarnetunnel: 2% 
tot 3% van de bouwsom als jaarlijkse kosten; 

• Verlengde Zuider Buiten Spaarnetunnel: 1,7% tot 2,5% van de bouwsom als 
jaarlijkse kosten; 



 

• Verlengde compacte Turfmarkttunnel: 1,6% tot 2,4% van de bouwsom als 
jaarlijkse kosten; 

 
 
 
Indicatie jaarlijkse onderhoudskosten 
 
De geschatte jaarlijkse onderhoudskosten per variant bedragen: 

• Compacte Turfmarkttunnel: Ä 0,9 miljoen tot Ä 1,4 miljoen 
• Complete Turfmarkttunnel: Ä 0,9 miljoen tot Ä 1,4 miljoen 
• Zuider Buiten Spaarnetunnel: Ä 1,1 miljoen tot Ä 1,7 miljoen 
• Verlengde Zuider Buiten Spaarnetunnel: Ä 1,3 miljoen tot Ä 1,9 miljoen 
• Verlengde compacte Turfmarkttunnel: Ä 1,4 miljoen tot Ä 2,1 miljoen 

 
In bijlage G worden per variant nogmaals de investeringskosten en 
onderhoudskosten weergegeven. Per variant zijn de kostenposten benoemd welke 
in de raming zijn meegenomen. 



bijlagen.



bijlage A: brugopeningen 
avondspits.

1144--1155  uuuurr TTeellddaaggeenn OOppeenniinnggeenn OOppeenniinnggssttii jjdd  ((sseecc))

AAaannttaall AAaannttaall GGeemm..//uuuurr MMiinn.. MMaaxx.. GGeemm.. GGeemm..//uuuurr

Maandag 9 18 2,0 163 428 276 552

Dinsdag 9 19 2,1 131 317 213 450

Woensdag 9 21 2,3 141 459 271 632

Donderdag 8 15 1,9 145 363 264 495

Vrijdag 8 10 1,3 128 338 227 284

GGeemm..  wweerrkkddaagg 4433 8833 22,,00 114433 338888 225522 550066

1155--1166  uuuurr TTeellddaaggeenn OOppeenniinnggeenn OOppeenniinnggssttii jjdd  ((sseecc))

AAaannttaall AAaannttaall GGeemm..//uuuurr MMiinn.. MMaaxx.. GGeemm.. GGeemm..//uuuurr

Maandag 9 19 2,1 115 574 302 638

Dinsdag 9 17 1,9 138 452 278 525

Woensdag 9 19 2,1 150 608 266 562

Donderdag 8 15 1,9 145 593 345 647

Vrijdag 8 15 1,9 203 545 325 609

GGeemm..  wweerrkkddaagg 4433 8855 22,,00 114488 555555 330011 559955

VVoooorraavvoonnddssppii ttss TTeellddaaggeenn OOppeenniinnggeenn OOppeenniinnggssttii jjdd  ((sseecc))

AAaannttaall AAaannttaall GGeemm..//uuuurr MMiinn.. MMaaxx.. GGeemm.. GGeemm..//uuuurr

Maandag 9 37 2,1 115 574 289 594

Dinsdag 9 36 2,0 131 452 246 491

Woensdag 9 40 2,2 141 608 269 597

Donderdag 8 30 1,9 145 593 305 571

Vrijdag 8 25 1,6 128 545 276 431

GGeemm..  wweerrkkddaagg 4433 116688 22,,00 113322 555555 227766 554444
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bijlage A: brugopeningen 
ochtendspits.

99--1100  uuuurr TTeellddaaggeenn OOppeenniinnggeenn OOppeenniinnggssttii jjdd  ((sseecc))

AAaannttaall AAaannttaall GGeemm..//uuuurr MMiinn.. MMaaxx.. GGeemm.. GGeemm..//uuuurr

Maandag 9 18 2,0 177 703 340 680

Dinsdag 9 19 2,1 157 506 284 600

Woensdag 9 20 2,2 90 521 300 667

Donderdag 8 16 2,0 194 537 319 638

Vrijdag 8 16 2,0 165 505 340 680

GGeemm..  wweerrkkddaagg 4433 8899 22,,11 115544 555555 331155 665522

1100--1111  uuuurr TTeellddaaggeenn OOppeenniinnggeenn OOppeenniinnggssttii jjdd  ((sseecc))

AAaannttaall AAaannttaall GGeemm..//uuuurr MMiinn.. MMaaxx.. GGeemm.. GGeemm..//uuuurr

Maandag 9 18 2,0 150 394 247 494

Dinsdag 9 16 1,8 128 413 256 455

Woensdag 9 19 2,1 125 432 253 534

Donderdag 8 11 1,4 163 387 248 341

Vrijdag 8 13 1,6 141 512 260 423

GGeemm..  wweerrkkddaagg 4433 7777 11,,88 114400 442266 225533 446622

NNaaoocchhtteennddssppii ttss TTeellddaaggeenn OOppeenniinnggeenn OOppeenniinnggssttii jjdd  ((sseecc))

AAaannttaall AAaannttaall GGeemm..//uuuurr MMiinn.. MMaaxx.. GGeemm.. GGeemm..//uuuurr

Maandag 9 36 2,0 150 703 293,5 587

Dinsdag 9 35 1,9 128 506 270 525

Woensdag 9 39 2,2 90 521 277 599

Donderdag 8 27 1,7 163 537 284 478

Vrijdag 8 29 1,8 141 512 300 544

GGeemm..  wweerrkkddaagg 4433 116666 11,,99 113322 555588 228844 555522



bijlage B: verkeerskundige schetsontwerpen
Langebrug met fietsbrug.
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bijlage B: verkeerskundige schetsontwerpen 
Brede Langebrug.



bijlage B: verkeerskundige schetsontwerpen 
brugvarianten Turfmarkt.
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bijlage B: verkeerskundige schetsontwerpen 
Turfmarkttunnel compleet.



bijlage B: verkeerskundige schetsontwerpen 
Turfmarkttunnel Schalkwijkerstraat.
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bijlage B: verkeerskundige schetsontwerpen 
Zuider Buiten Spaarnetunnel.
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bijlage C: schematische weergave 
kruispunten en signaalgroepen.



Bijlage C: Schematische weergave kruispunten en signaalgroepen 
 
 
referentievariant / 0+ variant / Turfmarkttunnel 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel ñ Zuider Buiten Spaarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ  Schalkwijkerstraat 
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Brugvarianten 
 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ  Schalkwijkerstraat 
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Zuider Buiten Spaarnetunnel 
 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Lange Brug ñ Kampersingel ñ Zuider Buiten Spaarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lange Brug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ  Schalkwijkerstraat 
 
 

24 

11 

128 

65 

85 

37/38 

27 

62 

122 

72 

71 

28 
01 03 

23 

33/34 

04 

05 

45 

22/31/32 

11 

51 

38/37 28 
65 

66 

25 

26 

36/35 

07 

27 

09 

Turfmarkt 

71 

128 
05 

126 

136 

48 

52 

11 

10 

38 28 
46

06

25

26 

36 

47 

24 

34 
Spaarne 

Turfmarkt 



Z
u

id
t
a

n
g

e
n

t
 e

n
 S

p
a

a
r
n

e
p

a
s
s
a

g
e

| 
a

c
h

t
e

r
g

r
o

n
d

r
a

p
p

o
r
t
  

bijlage D: verkeersintensiteiten avondspits.



Bijlage D: verkeersintensiteiten ochtend- en avondspits 
 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Ochtendspits 

(pae/uur) 
Avondspits 
(pae/uur) 

fc06 215 286 
fc10 49 75 

Brugvariant 

fc11 210 354 
fc06 231 281 
fc10 49 75 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc11 230 359 
fc06 215 286 
fc10 49 75 

Referentievariant / 0+ variant 
/ Turfmarkttunnel 

fc11 210 354 
 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel ñ Zuider Buitenspaarne 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Ochtendspits 

(pae/uur) 
Avondspits 
(pae/uur) 

fc05 170 232 
fc06 322 486 
fc07 574 476 
fc09 46 54 
fc10 170 149 

Brugvariant 

fc11 41 205 
fc05 485 714 
fc07 640 516 
fc09 66 52 
fc11 61 211 
fc65 166 230 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc66 319 486 
fc02 --- 714 
fc04 --- 84 
fc05 --- 8 
fc08 --- 476 
fc09 --- 51 
fc11 --- 71 
fc12 --- 135 
fc62 --- 236 
fc13 --- 487 
fc71 --- 71 

Referentievariant / 0+ variant 
/ Turfmarkttunnel 

fc72 --- 135 
 



Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ  Schalkwijkerstraat 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Ochtendspits 

(pae/uur) 
Avondspits 
(pae/uur) 

fc01 150 266 
fc03 261 389 
fc04 372 262 
fc05 327 407 
fc11 716 676 
fc62 68 90 
fc65 476 673 
fc71 348 295 

Brugvariant 

fc72 284 346 
fc01 151 264 
fc03 261 391 
fc04 391 270 
fc05 324 407 
fc11 584 583 
fc62 74 90 
fc65 474 671 
fc71 308 274 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc72 304 337 
fc01 --- 262 
fc02 --- 405 
fc08 --- 677 
fc10 --- 266 
fc11 --- 89 
fc12 --- 389 
fc68 --- 294 
fc69 --- 347 

Referentievariant / 0+ variant 
/ Turfmarkttunnel 

fc75 --- 671 
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bijlage E: verkeersintensiteiten vooravondspits.



Bijlage E: verkeersintensiteiten vooravondspits 
 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Vooravondspits 

(pae/uur) 
fc06 305 
fc10 80 

Brugvariant 

fc11 473 
fc06 300 
fc10 80 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc11 480 
fc06 306 
fc10 79 

Referentievariant / 0+ variant / 
Turfmarkttunnel 

fc11 474 
 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel ñ Zuider Buitenspaarne 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Vooravondspits 

(pae/uur) 
fc05 310 
fc06 649 
fc07 637 
fc09 58 
fc10 159 

Brugvariant 

fc11 274 
fc05 955 
fc07 689 
fc09 56 
fc11 282 
fc65 307 
fc66 649 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc71 970 
fc02 955 
fc04 113 
fc05 9 
fc08 637 
fc09 54 
fc11 75 
fc12 181 
fc62 316 
fc13 651 
fc71 75 

Referentievariant / 0+ variant / 
Turfmarkttunnel 

fc72 181 
 



Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ  Schalkwijkerstraat 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Vooravondspits 

(pae/uur) 
fc01 356 
fc03 415 
fc04 280 
fc05 543 
fc11 904 
fc62 97 
fc65 899 
fc71 395 

Brugvariant 

fc72 463 
fc01 353 
fc03 417 
fc04 289 
fc05 543 
fc11 856 
fc62 97 
fc65 897 
fc71 366 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc72 450 
fc01 280 
fc02 541 
fc08 905 
fc10 356 
fc11 95 
fc12 415 
fc68 393 
fc69 464 

Referentievariant / 0+ variant / 
Turfmarkttunnel 

fc75 897 
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bijlage F: verkeersintensiteiten vooravondspits 
met extra circulatiemaatregelen.



Bijlage F: verkeersintensiteiten extra circulatiemaatregelen vooravondspits 
 
 
Gedempte Oude Gracht ñ Turfmarkt ñ Spaarne 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Vooravondspits 

(pae/uur) 
fc06 594 
fc10 67 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc11 694 
fc06 368 
fc10 111 

Referentievariant / 0+ variant / 
Turfmarkttunnel 

fc11 468 
 
 
Turfmarkt ñ Kampervest ñ Langebrug ñ Kampersingel ñ Zuider Buitenspaarne 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Vooravondspits 

(pae/uur) 
fc05 594 
fc07 721 
fc09 263 
fc11 594 
fc65 985 
fc66 594 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc71 721 
fc02 992 
fc04 112 
fc05 675 
fc08 97 
fc09 165 
fc11 368 
fc12 624 
fc62 97 
fc13 165 
fc71 992 

Referentievariant / 0+ variant / 
Turfmarkttunnel 

fc72 112 
 



Langebrug ñ Burgwal ñ Antoniestraat ñ Lange Herenvest ñ  Schalkwijkerstraat 
 
Vormgevingsvariant Signaalgroep Vooravondspits 

(pae/uur) 
fc01 135 
fc03 574 
fc04 357 
fc05 461 
fc11 870 
fc62 102 
fc65 596 
fc71 384 

Zuider Buiten Spaarnetunnel 

fc72 461 
fc01 352 
fc02 555 
fc08 923 
fc10 355 
fc11 142 
fc12 520 
fc68 397 
fc69 469 

Referentievariant / 0+ variant / 
Turfmarkttunnel 

fc75 911 
 
 
 





Z
u

id
t
a

n
g

e
n

t
 e

n
 S

p
a

a
r
n

e
p

a
s
s
a

g
e

| 
a

c
h

t
e

r
g

r
o

n
d

r
a

p
p

o
r
t
  

bijlage G: kostenindicaties.



Bijlage G: Kostenindicaties 
 
 
KOSTENINDICATIE EXTRA FIETSBRUG ZUIDZIJDE

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie brug

onderbouw
permanent remmingwerk
val en bovenbouw, incl. W&E-installaties
verhardingen op betonbrug
bebording en signalering op brug

Reconstructie aansluitende wegen
Aanpassing VRI's
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem
Verbreding Eendjesbrug

Bij vertramming: bestaande brug vervangen *
Bij vertramming: extra sloopwerkzaamheden *

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Brugwachtershuis
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (brug, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 7.200.000
bovengrens 9.000.000

Investeringskosten bij vertramming ondergrens 16.700.000
bovengrens 20.900.000

* Op dit moment is op basis van de beschikbare informatie niet eenduidig vast te stellen of het huidige brugdek geschikt 
is voor drie rijstroken voor autoverkeer. Dit is met name interessant als voor deze variant wordt gekozen en 
vertramming (nog) niet aan de orde is (bij vertramming moet de brug sowieso worden vervangen). Nader 
(gedetailleerd) onderzoek zal moeten uitwijzen of aanpassingen aan het huidige brugdek noodzakelijk zijn. In deze 
kostenraming is geen rekening gehouden met aanpassing van het brugdek.  



KOSTENINDICATIE EXTRA VERKEERSBRUG ZUIDZIJDE

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie brug

onderbouw
permanent remmingwerk
val en bovenbouw, incl. W&E-installaties
verhardingen op betonbrug
bebording en signalering op brug

Reconstructie aansluitende wegen
Aanpassing VRI's
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Bij vertramming: bestaande brug vervangen
Bij vertramming: extra sloopwerkzaamheden

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Brugwachtershuis
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (brug, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 9.400.000
bovengrens 11.800.000

Investeringskosten bij vertramming ondergrens 18.900.000
bovengrens 23.700.000  

 
 



KOSTENINDICATIE BREDE LANGEBRUG

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie brug

onderbouw
permanent remmingwerk
val en bovenbouw, incl. W&E-installaties
verhardingen op betonbrug
bebording en signalering op brug

Reconstructie aansluitende wegen
Aanpassing VRI's
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Brugwachtershuis
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (brug, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 12.400.000
bovengrens 15.500.000  

 



KOSTENINDICATIE COMPACTE TURFMARKTTUNNEL

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken (walmuren)
Tijdelijk werkplatform
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie tunnel

moot 1
moot 2
moot 3
moot 4
moot 5
moot 6
moot 7
moot 8

Bergings- en pompenkelders
Pompinstallatie
Vluchtschachten
Tunneltechnische installaties
Verhardingen in tunnel
Bebording en signalering in tunnel
Aanpassing VRI's
Reconstructie aansluitende wegen
Reconstructie walmuren
Toeslag silent piling
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Controle- en servicegebouw
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (sifon, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Bescherming tunneldek in Spaarne
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 58.800.000
bovengrens 73.500.000

Onderhoudskosten ondergrens 900.000
bovengrens 1.400.000  

 



KOSTENINDICATIE COMPLETE TURFMARKTTUNNEL

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken (walmuren)
Tijdelijk werkplatform
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie tunnel

moot 1
moot 2
moot 3
moot 4
moot 5
moot 6
moot 7
moot 8

Bergings- en pompenkelders
Pompinstallatie
Vluchtschachten
Tunneltechnische installaties
Verhardingen in tunnel
Bebording en signalering in tunnel
Aanpassing VRI's
Reconstructie aansluitende wegen
Reconstructie walmuren
Toeslag silent piling
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Controle- en servicegebouw
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (sifon, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Bescherming tunneldek in Spaarne
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 59.000.000
bovengrens 73.800.000

Onderhoudskosten ondergrens 900.000
bovengrens 1.400.000  

 



KOSTENINDICATIE ZUIDER BUITEN SPAARNETUNNEL

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken (walmuren)
Tijdelijk werkplatform
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie tunnel

moot 1
moot 2
moot 3
moot 4
moot 5
moot 6
moot 7
moot 8

Bergings- en pompenkelders
Pompinstallatie
Vluchtschachten
Tunneltechnische installaties
Verhardingen in tunnel
Bebording en signalering in tunnel
Aanpassing VRI's
Reconstructie aansluitende wegen
Reconstructie walmuren
Toeslag silent piling
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Controle- en servicegebouw
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Bescherming tunneldek in Spaarne
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 68.100.000
bovengrens 85.200.000

Onderhoudskosten ondergrens 1.100.000
bovengrens 1.700.000  

 



KOSTENINDICATIE VERLENGDE ZUIDER BUITEN SPAARNETUNNEL

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken (walmuren)
Tijdelijk werkplatform
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie tunnel

moot 1
moot 2
moot 3
moot 4
moot 5
moot 6
moot 7
moot 8

Bergings- en pompenkelders
Pompinstallatie
Vluchtschachten
Tunneltechnische installaties
Verhardingen in tunnel
Bebording en signalering in tunnel
Aanpassing VRI's
Reconstructie aansluitende wegen
Reconstructie walmuren
Toeslag silent piling
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Controle- en servicegebouw
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (sifon, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Bescherming tunneldek in Spaarne
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 89.800.000
bovengrens 112.300.000

Onderhoudskosten ondergrens 1.300.000
bovengrens 1.900.000  

 



KOSTENINDICATIE VERLENGDE COMPACTE TURFMARKTTUNNEL

Onderdeel

Functievrijmaken bovengrond
Sloopwerken kunstwerken (walmuren)
Tijdelijk werkplatform
Tijdelijk remmingwerk
Realisatie tunnel

moot 1
moot 2
moot 3
moot 4
moot 5
moot 6
moot 7
moot 8

Bergings- en pompenkelders
Pompinstallatie
Vluchtschachten
Tunneltechnische installaties
Verhardingen in tunnel
Bebording en signalering in tunnel
Aanpassing VRI's
Reconstructie aansluitende wegen
Reconstructie walmuren
Toeslag silent piling
Toeslag in verband met verontreinigde waterbodem

Nominaal onvoorzien 30%  (marge financiÎle uitgangspunten, onvolledigheid omvang project)

Algemene kosten, Winst en Risico + Uitvoeringskosten 20%

Overige directe kosten
Controle- en servicegebouw
Kabels en leidingen derden
Aanpassing waterhuishouding (sifon, compensatiemaatregelen)
Verkeersmaatregel/ tijdelijke voorzieningen verkeer
Veilige bereikbaarheid omgeving

Engineeringskosten
Ingenieursbureau
Architectenbureau

Overige bijkomende kosten
CAR-verzekering
Bescherming tunneldek in Spaarne
Fotografische vastlegging omgeving
Leges/ vergunningen
Planologische procedures
Grondwaterbelasting
Herbeplanting
Luchtfoto's, DTM's
Landmeetkundig onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Milieukundig  bodemonderzoek
Bodemsaneringskosten
Stedebouwkundige inpassing (afhankelijk van ambitieniveau)
Archeologisch onderzoek

Marge op geraamde bedrag 25%  (statistische fluctuatie, afhankelijk van projectfase)

Investeringskosten ondergrens 102.100.000
bovengrens 127.700.000

Onderhoudskosten ondergrens 1.400.000
bovengrens 2.100.000  
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Inleiding 

Voor u ligt de eindrapportage van de Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem. Dit is 

het eindproduct van de haalbaarheidstudie naar een lange ondergrondse verbin-

ding voor de Zuidtangent in Haarlem en dient als basis voor politiek-bestuurlijke 

besluitvorming.  

De afgelopen maanden hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Haarlem intensief samengewerkt, ondersteund door APPM Management Consul-

tants, om tot dit resultaat te komen. Niet minder belangrijk is dat in deze korte 

tijd daarnaast verschillende deskundigen, bewoners, ondernemers, belangen-

groepen en marktpartijen een grote bijdrage hebben geleverd aan de Tunnelstu-

die. Daarnaast hebben specialisten hun oordeel over de scenario’s, oplossings-

richtingen en varianten neergelegd in een reeks onderzoeken, die als bijlage bij 

deze eindrapportage beschikbaar zijn. 

De scherpte in de gesprekken en discussies in de ateliers maken duidelijk dat we 

met een bijzondere stad en betrokken professionals en bewoners te maken heb-

ben. Ook de projectteamleden die dat nog niet waren, zijn de afgelopen maan-

den een beetje Haarlemmer geworden. Wat maakt Haarlem zo bijzonder?  

Haarlem heeft een roemrijke historie. De prachtig bewaarde historische binnen-

stad is hiervan het meest in het oog springende voorbeeld, maar er is meer. Ook 

de introductie van de boekdrukkunst, de Haarlemse humanisten, de oprichting 

van tal van rederijkerskamers, sociëteiten en genootschappen, de aanwezigheid 

en het uitzonderlijke niveau van musea, monumenten en culturele voorzienin-

gen, de aanleg van Nederlands eerste spoorlijn en de talrijke literatoren en schrij-

vers uit de 19
e
 en de 20

e
 

eeuw geven Haarlem 

een prominente plek in 

de vaderlandse ge-

schiedenis en ons nati-

onaal erfgoed. 

Is dat alles geschiedenis 

of zijn er ook nieuwe 

ambities voor de toe-

komst? Van welvarende 

en gedistingeerde bur-

germansstad, wordt 

Haarlem meer en meer 

een bekoorlijke, maar 

bescheiden provinciestad aan de rand van de Randstad, terwijl de omliggende 

gemeenten groeien als kool. Grote projecten komen niet of moeizaam van de 

grond en nieuwe investeringen in de stad, de infrastructuur en het maatschappe-

lijk leven staan onder druk. Redenen genoeg om nieuwe kansen te creëren en 

daarmee de functie van Haarlem als centrumstad voor de komende tijd veilig te 

stellen. Stilstand is immers achteruitgang.  

De ervaringen tijdens de Tunnelstudie zijn in dit licht herkenbaar. Enerzijds is er 

de trots op de stad en alle mooie dingen die er te vinden zijn, anderzijds lijkt er in 

eerste instantie schroom te zijn om nog eens flink aan de slag te gaan. Onze erva-

ring is, dat wanneer de tijd genomen wordt om het gesprek aan te gaan, er juist 

veel oog voor kwaliteit en kansen blijkt te zijn, mits nieuwe ontwikkelingen goed 

worden ingepast in de stad en het ook echt wat oplevert. Daarmee wordt beves-

tigd dat we te maken hebben met een overbrugbare tegenstelling, want volgens 

veel betrokken partijen zijn de aantrekkelijkheid en de vitaliteit van de stad juist 
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gebaat bij een doordachte visie op de toekomst en strategische ingrepen die de 

structuur en bestaande kwaliteiten van Haarlem behouden en verder versterken. 

Het enthousiasme en het draagvlak bij betrokken partijen bij de Tunnelstudie is 

daarvan het bewijs. 

Daarbij is gaandeweg het besef gegroeid dat het voor de toekomst van Haarlem 

van belang is te investeren in de stad. Vooral de bereikbaarheid, de kwaliteit en 

leefbaarheid van de binnenstad en de beperkt beschikbare ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen vragen om creatieve en doelgerichte oplossingen. Deze rapporta-

ge geeft blijk van de geconstateerde overeenstemming over de onderliggende 

analyse en visie op de toekomst van Haarlem en de regio, en in het bijzonder het 

verbeteren van de bereikbaarheid per hoogwaardig vervoer. Juist dit gezamenlij-

ke beeld biedt een stevige basis om tot weloverwogen besluitvorming te komen 

voor de stad én de regio. Het Kernteam is ervan overtuigd dat door de opzet van 

de Tunnelstudie en de inzet van alle betrokkenen de Stuurgroep met deze eind-

rapportage een waardevol resultaat kan worden aangereikt. 
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1 Vraagstelling, doel en resultaat 

In het voorjaar van 2007 heeft de provincie Noord-Holland het initiatief genomen 

om een studie te verrichten naar een lange ondergrondse verbinding voor de 

Zuidtangent in Haarlem. De eerste stap van deze studie was het betrekken van de 

gemeente Haarlem bij de studie en gezamenlijk invulling te geven aan het op-

drachtgeverschap van de studie. Aan APPM Management Consultants is vervol-

gens de opdracht verleend om deze studie uit voeren.  

1.1 Doel en resultaat 

In het plan van aanpak is dit vertaald in de volgende doelstelling:  

Onderzoek de maatschappelijke, ruimtelijke, technische en financiële haalbaar-

heid van de aanleg van een tunnel voor de Zuidtangent, als onderdeel van de 

hoogwaardige openbaar-vervoercorridor die tot doel heeft het verbeteren van de 

bereikbaarheid van de regio en de stad Haarlem. De ondergrondse verbinding 

moet tevens een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en ste-

denbouwkundige kwaliteit van de stad en de mogelijkheid bieden om nieuwe 

economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad te verwezenlijken. 

Het beoogde resultaat aan het begin van de studie was een advies aan de provin-

cie Noord-Holland en de gemeente Haarlem over de volgende onderwerpen: 

 gedragen visie op de problematiek die moet worden opgelost; 

 maatschappelijk gewogen, ruimtelijk inpasbare en financieel accep-

tabele oplossingsrichting(en) voor de hoogwaardige openbaar-

vervoercorridor en stedenbouwkundige verbetering; 

 basis voor besluitvorming ten aanzien van vervolgproces; 

 visie op de vervolgaanpak. 

Met de voorliggende eindrapportage wordt dit advies gegeven. Kort gezegd geeft 

deze rapportage inzicht in de voorwaarden waaronder een ondertunneling zou 

kunnen worden gerealiseerd. Deze rapportage vormt daarmee de basis voor 

bestuurlijke besluitvorming over de voortzetting van de voorbereidingen voor 

een ondergrondse verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer in Haarlem. 

Daarmee is een volgende stap gezet in een traject dat een lange voorgeschiede-

nis kent. Deze stap onderscheidt zich van eerdere stappen door een nauwe sa-

menwerking tussen gemeente en provincie, een bredere scope passend bij deze 

opgave, die zowel een sterke regionale als typisch Haarlemse component in zich 

heeft. Bovendien is de aanpak gericht op het actief betrekken van een breed 

palet van share- en stakeholders. 

1.2 Leeswijzer eindrapportage 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de uitkomsten van de gesprek-

ken, ateliers en onderzoeken, en de bevindingen ten aanzien van de haalbaarheid 

van een ondergrondse verbinding. Allereerst komt de opzet en werkwijze van de 

Tunnelstudie aan bod (hoofdstuk 2). Daarna wordt achtereenvolgens inzicht 

gegeven in de bredere opgave voor de regio (hoofdstuk 3) en de stad (hoofdstuk 

4), de mogelijke oplossingen voor het realiseren van een hoogwaardig netwerk 

van openbaar vervoer (hoofdstuk 5), de effecten van de aanleg van een onder-

grondse verbinding in Haarlem als onderdeel van dat netwerk (hoofdstuk 6) en 

de meest kansrijke oplossingsrichting voor de daadwerkelijke uitvoering ervan 

(hoofdstuk 7). De rapportage wordt afgerond met een doorkijk naar het vervolg-

traject (hoofdstuk 8). 
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2 Procesbeschrijving 

2.1 Tunnelstudie in drie fases 

Om te komen tot een haalbaarheidstudie is een proces ingericht dat is beschre-

ven in het Plan van Aanpak. Dit Plan van aanpak is door de Stuurgroep van de 

Tunnelstudie op 25 april 2007 vastgesteld. Hierin worden drie fases onderschei-

den: 

I. Het vaststellen van een gezamenlijk vertrekpunt, vastgelegd in het Ba-

sisdocument; 

II. Het verkennen van meerdere, haalbare oplossingsrichtingen voor een 

ondergrondse verbinding; 

III. Het beoordelen van deze oplossingsrichtingen en het formuleren van de 

meest kansrijke oplossingsrichting voor stad en regio. 

2.2 Werkwijze 

De Tunnelstudie is zo opgezet dat provincie en gemeente gezamenlijk optrekken 

in het formuleren van de scope, doel- en vraagstelling. Aan welke doelen moet de 

tunnel een bijdrage leveren om voor zowel gemeente als provincie een wenkend 

perspectief te zijn? Door vanaf het begin intensief samen te werken is recht ge-

daan aan de opgave, die weliswaar vanuit regionaal perspectief is ingestoken, 

maar Haarlem in de kern raakt. 

Haarlemmers zijn betrokken bij hun stad. Verschillende deskundige en betrokken 

Haarlemmers (het gaat hier om bewoners, ondernemers en maatschappelijke 

groeperingen) hebben een belangrijke stem in de discussie rond de tunnel in 

Haarlem. Hun creativiteit en betrokkenheid, maar ook een goede vertegenwoor-

diging van uiteenlopende belangen en opvattingen van diverse relevante achter-

bannen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Tunnelstudie.  

Die gepassioneerde betrokkenheid 

van de inwoners bij hún stad is een 

sleutelfactor in de maatschappelij-

ke discussie. Nieuwe ontwikkelin-

gen en grote veranderingen wor-

den vaak als bedreiging ervaren, of 

op zijn minst met argusogen beke-

ken. Haarlem is trots op haar mo-

numentale karakter en wil dat 

graag versterken. Grote bouwpro-

jecten mogen daaraan geen af-

breuk doen. Het is dus van belang 

een eventuele tunnel in dat licht te 

FIGUUR 1: DRIE FASES VAN DE TUNNELSTUDIE 
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bezien en te werken aan een project waarop de Haarlemmers met recht trots 

kunnen zijn.  

In de Tunnelstudie is die betrokkenheid vormgegeven door te werken met ate-

liers, waaraan een werkgroep en een meedenkgroep hun bijdrage konden leve-

ren. De werkgroep heeft in drie achtereenvolgende ateliers gewerkt aan het 

opstellen van scenario’s en oplossingsrichtingen. De uitkomsten hiervan zijn ver-

volgens gepresenteerd en besproken met de meedenkgroep. Zij hebben de voor-

stellen en ideeën van de werkgroep bediscussieerd, aangescherpt en ontbreken-

de zaken toegevoegd. Voor mensen die niet actief konden deelnemen aan het 

proces is verslag gedaan op de website (www.tunnelstudie.nl) en in diverse 

nieuwsbrieven, die breed zijn (en worden) verspreid. In de colofon treft u een 

overzicht aan van de deelnemers en de partijen die vertegenwoordigd zijn in de 

ateliers. 

2.3 Fase I, het basisdocument 

In de eerste fase van de haalbaarheidstudie is geïnventariseerd hoe verschillende 

partijen denken over de bereikbaarheid van Haarlem en de rol van het openbaar 

vervoer, en meer specifiek de Zuidtangent, daarin. Mede op basis hiervan is in de 

Stuurgroep van gemeente en provincie een Basisdocument vastgesteld waarin 

het doel en de focus van de studie zijn geconcretiseerd. Het Basisdocument 

vormt de basis voor de tweede fase. 

In het basisdocument worden, naast procesafspraken, de inhoudelijke kaders en 

uitgangspunten vastgesteld. De relevantie van het project is groter als de juiste 

verbanden worden gelegd. Daarom is het van belang in dit stadium de scope zeer 

zorgvuldig vast te stellen. Met andere woorden: wat betekent de aanleg van de 

tunnel voor de ontwikkeling van de stad en de regio in brede zin? Welke percep-

tie hebben de belangrijkste partijen van de problematiek die moet worden opge-

lost? 

Op basis van interviews met sleutelfiguren, een korte bureaustudie en een ge-

richte startbijeenkomst met de opdrachtgevers, opiniemakers, deskundigen en 

ondernemers zijn de inhoudelijke kaders bepaald voor de ateliers in fase II. Aan-

vullend is een bezoek gebracht aan de Hubertustunnel en het Souterrain in Den 

Haag, en zijn de belangrijkste plekken in de stad bekeken onder leiding van 

toenmalig stadsarchitect Joop Slangen. Geïnventariseerd is wat partijen ervaren 

als sterke en zwakke punten van Haarlem, bijvoorbeeld als het gaat om bereik-

baarheid, economische aantrekkingskracht, leefbaarheid, verblijfskwaliteit, en 

woon- en winkelplezier. Daarnaast is het belang van de regio voor de stad, en 

andersom, in beeld gebracht. Een belangrijke toegevoegde waarde van deze fase 

is dat partijen zich hebben uitgesproken waar ze overeenstemming zien met 

andere partijen, en waar spanning in de discussie zit.  

2.4 Fase II, haalbare oplossingsrichtingen 

In fase II is samen met betrokken partijen gezocht naar oplossingen voor de op-

gave zoals gesteld in het Basisdocument. Daarvoor zijn twee ateliers georgani-

seerd.  

2.4.1 Atelier I: scenario’s voor hoogwaardig openbaar vervoer 
In het eerste atelier is de gelegenheid genomen om te verkennen welke mogelij-

ke ontwikkeling het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in stad en regio 

in de periode tot 2030 door zou kunnen maken. In het atelier is gewerkt met vier 

denkrichtingen voor de toekomstige ontwikkeling van Haarlem, waarbij is uitge-

gaan van vier onderwerpen die sterk bepalend zijn voor de stad die Haarlem is: 

 

http://www.tunnelstudie.nl/
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 Wonen 

 Werken 

 Winkelen 

 Toerisme 

Op basis van deze onderwerpen zijn vier verschillende scenario’s uitgewerkt voor 

de toekomstige ontwikkeling van de stad. Vervolgens is per scenario bekeken wat 

in 2030 de rol is van het openbaar vervoer in brede zin. Door op deze manier als 

het ware terug te redeneren naar het heden, kan worden vastgesteld hoe het 

openbaar vervoer zich zou moeten ontwikkelen tot 2030. Resultaat van dit atelier 

is een brede visie op de opgave ten aanzien van het hoogwaardig openbaar ver-

voer voor de stad en de regio in hun onderlinge samenhang.  

 

2.4.2 Atelier II: brandpunten en mogelijke tracés 
In het tweede atelier is op basis van de resultaten uit het eerste atelier inge-

zoomd op de oplossingsrichtingen waarmee de eerder geformuleerde opgave 

voor stad en regio kan worden gerealiseerd. Eerst is het gewenste toekomstig 

netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in de gehele regio bepaald. Vervol-

gens is ingezoomd op de opgave om in het kader van dat regionale netwerk een 

verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer in Haarlem te realiseren. Het was 

hierbij van belang de balans te zoeken tussen de regionale opgave en het bredere 

belang van de stad. Het ging hierbij onder meer om de stedenbouwkundige struc-

tuur, het historisch karakter en de speerpunten van het Haarlemse beleid ten 

aanzien van de ontwikkeling van de stad. Met andere woorden: hoe kan met een 

hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding zoveel mogelijk meerwaarde voor de 

stad worden gecreëerd? In het atelier is eerst gekeken naar de plekken in de stad 

die gebaat zijn bij een goede bereikbaarheid, waar potentiële ontwikkelingskan-

sen zijn of waar een knelpunt moet worden opgelost. Op basis van deze inventa-

risatie van de ‘brandpunten’ van de stad is gekeken naar de mogelijke tracés voor 

hoogwaardig openbaar vervoer tussen Schalkwijk (waar de vrije busbaan voor de 

Zuidtangent de regio in gaat) 

en het station. Resultaat van 

dit atelier was een regionale 

kaart met het gewenste net-

werk van hoogwaardig open-

baar vervoer in 2030 en een 

kaart met zes tracés, inclusief 

halteplaatsen door de binnen-

stad van Haarlem.  
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2.5 Fase III, de meest kansrijke oplossingsrichting 

2.5.1 Onderzoek naar de effecten 
Op basis van de resultaten uit de eerste twee ateliers is uitgebreid onderzoek 

verricht naar de effecten van de aanleg van een ondergrondse verbinding voor 

hoogwaardig openbaar vervoer. Er is door verschillende specialistische bureaus 

onderzoek gedaan naar de: 

 vervoerwaarde 

 economische effecten 

 bedrijfseconomisch  

 waarde vastgoed 

 technische aspecten 

 bouwwijze 

 ruimtelijke inpassing 

 bouwoverlast 

 faseringsmogelijkheden 

 milieueffecten 

 planologisch-juridische aspecten 

 kosten 

2.5.2 Atelier III 
De resultaten van deze onderzoeken zijn gepresenteerd in het derde atelier, en 

uitgebreid toegelicht in de rapportages in de bijlagen bij deze eindrapportage. De 

uitkomsten waren van belang om de haalbaarheid van de voorgestelde tracés te 

kunnen beoordelen en onder welke voorwaarden deze gerealiseerd zouden kun-

nen worden. In het derde atelier is op basis van de onderzoeksuitkomsten beke-

ken welke tracévariant of -varianten leiden tot de meest kansrijke oplossingsrich-

ting voor een ondergrondse verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer in 

Haarlem. De uitkomsten van dit atelier zijn in deze eindrapportage geformuleerd 

als een advies aan de Stuurgroep.  

2.6 Positionering van de tunnelstudie 

In de voorbereiding en aanleg van 

grootschalige ruimtelijke en infra-

structurele ingrepen, zoals de 

bouw van een tunnel, kunnen 

verschillende stappen worden 

onderscheiden: 

 initiatieffase 

 planfase 

 uitvoeringsfase 

FIGUUR 2: STAPPENPLAN 
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 gebruiksfase 

De mogelijke opzet van zo’n stappenplan is weergegeven in figuur 2. Deze eind-

rapportage van de Tunnelstudie vormt het eindproduct van de eerste stap: de 

initiatieffase. Deze stap wordt afgesloten met een Principebesluit door, in dit 

geval, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem. De kern van dit 

besluit is een uitspraak te doen over de ruimtelijke en fysieke haalbaarheid van 

een ondergrondse verbinding en de voorwaarden waaronder de voorbereiding 

van de aanleg in een volgende stap zou kunnen worden voortgezet. 

In de volgende stap, de planfase, is 

voorzien in een inhoudelijke uitwer-

king van de voorstellen die in de 

Tunnelstudie zijn gedaan. Daarnaast 

worden onder meer de milieueffec-

ten, archeologische implicaties, de 

juridische en financiële kaders en de 

samenhang met andere projecten in 

de stad beoordeeld. Deze uitwerking 

wordt neergelegd in een Masterplan. 

Naast een Masterplan verdient het de 

aanbeveling om in deze stap een 

Uitvoeringsstrategie op te stellen. 

Hierin worden nauwkeurig de kosten 

en de opbrengsten (dekking) in een 

business case in beeld gebracht en. 

Bovendien wordt uitgewerkt hoe 

publieke- en marktpartijen bij de verdere voorbereiding en ontwikkeling betrok-

ken zouden kunnen worden. De uitkomsten van de Planfase, inclusief financie-

ring, worden voorgelegd in een besluit over de daadwerkelijke voorbereiding ten 

aanzien van de uitvoering: een zogenoemd Projectbesluit. 

In de uitvoeringsfase starten de voorbereidingen van de daadwerkelijke uitvoe-

ring. In deze fase gaat het om het opstellen van het ontwerp, het doorlopen van 

tal van vergunnings- en planprocedures, het aanbesteden en gunnen van het 

werk aan een bouwende partij. In deze fase van de Tunnelstudie voert het te ver 

de uitvoeringsfase al verder uit te werken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de 

gebruiksfase, waarin exploitatie, beheer en onderhoud worden uitgewerkt. 

Wat betekent dit stappenplan voor deze eindrapportage en het gevraagde 

besluit in de initiatieffase? In de initiatieffase (figuur 3) wordt een besluit ge-

vraagd over de wenselijkheid en haalbaarheid van de voorgestelde oplossings-

richting, waarmee de basis wordt gelegd voor een mogelijke volgende stap. 

Nadrukkelijk wordt nu nog geen besluit gevraagd over de financiering en de 

verdeling van de risico’s bij de verdere voorbereiding, de uitvoering en het 

gebruik. 

FIGUUR 3: INITITATIEFFASE 



 
 

12 
 

3 Naar een regionaal HOV-netwerk 

3.1 Bereikbaarheid Randstad onder druk 

Het wegennetwerk in de Randstad is zwaar verstopt, filevorming blijkt erger dan 

in andere policentrische gebieden als de Vlaamse Diamant in België en het Rijn-

Roergebied in Duitsland (OESO-rapport “Territorial review Randstad Holland”, 

2007). Het aantal uren dat mensen in Nederland in de file staan is de afgelopen 

tien jaar met 71% toegenomen. 

Het ontbreekt aan een coherent openbaar-vervoersysteem. Het spoorwegnet in 

de Randstad is voor wat betreft capaciteit één van de meest onderontwikkelde 

van de grootstedelijke gebieden in West-Europa. De verschillende vormen van 

openbaar vervoer zijn onvoldoende met elkaar verbonden, bestaande lijnen van 

hoogwaardig openbaar vervoer vormen geen samenhangend netwerk en zijn op 

regionale schaal niet of onvoldoende doorgetrokken. Dit zal des te meer gaan 

klemmen bij de voorziene invoering van betaald rijden voor de auto in de ko-

mende jaren. 

Wanneer een volwaardig alternatief ontbreekt, maken mensen sneller gebruik 

van de auto. In de Randstad wordt de auto in vergelijking met andere agglomera-

ties relatief veel gebruikt. Dit leidt tot meer filevorming en luchtvervuiling.  

Om te voorkomen dat onze concurrentiepositie verder onder druk komt te staan 

en de leefbaarheid in stedelijk gebied verslechtert, zullen we de bereikbaarheid 

structureel moeten verbeteren. Volgens de OESO is het noodzakelijk om frequen-

tere en snelle verbindingen tussen de steden in de Randstad te realiseren. Het 

koppelen van regionale openbaar-vervoernetwerken is daarbij een belangrijke 

voorwaarde.  

3.2 Haarlem-IJmond: geen regionaal netwerk 

Ook de Noordvleugel van de Randstad heeft te kampen met een verslechtering 

van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Bij het aanpakken van de problema-

tiek ligt de focus in de Noordvleugel sterk op de as Schiphol-Amsterdam-Almere-

Lelystad (SAAL).  

Met economische centra van nationaal belang als Schiphol en de Amsterdamse 

Zuidas ligt een focus op de corridor A4-A6-A9 voor de hand. De Noordvleugel is 

met haar policentrische structuur misschien wel meer netwerk dan corridor. Als 

gevolg van het “corridor-denken” blijven interessante onderdelen van het stede-

lijk netwerk in de Noordvleugel onbenut. Dit geldt in het bijzonder voor de regio 

Haarlem-IJmond. 

 

FIGUUR 4: BEZETTING ZUIDTANGENT PER WERKDAG 

De regio Haarlem-IJmond heeft de Noordvleugel veel te bieden. De IJmond is 

economisch van belang, bovendien biedt de ligging dicht bij de nationale luchtha-
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ven veel kansen. Haarlem is met haar historisch centrum en een keur aan win-

kels, culturele voorzieningen en musea een enorme toegevoegde waarde voor de 

Noordvleugel en de regio. Bovendien wonen er in regio Haarlem-IJmond onge-

veer 400.000 mensen die voor een groot deel buiten de regio werken en dus van 

belang zijn voor het goed functioneren van de economische centra in de Noord-

vleugel.  

Om de kracht van de regio Haarlem-IJmond beter te benutten is aansluiting op 

het regionale netwerk essentieel. Voor een optimaal functionerende regionale 

economie is ruimte op de wegen nodig voor vracht en logistiek. Personenvervoer 

moet meer gebruik maken van hoogwaardig openbaar vervoer. Bovendien zal 

vooruitlopend op de komst van betaald rijden in de regio een volwaardig alterna-

tief voor de auto gecreëerd moeten worden. Tot slot is het van belang te investe-

ren in een sterk openbaar vervoer in het streven naar milieuvriendelijker en 

duurzamer alternatieven. 

3.3 HOV-netwerk 2030 

Met een integraal, hoogwaardig regionaal netwerk van openbaar vervoer kan de 

regio Haarlem-IJmond volwaardig worden aangetakt op de Noordvleugel. Wat 

betreft het succes van hoogwaardig openbaar vervoer kunnen we een voorbeeld 

nemen aan stedelijke agglomeraties in Duitsland (Saarbrucken, Keulen) en Frank-

rijk (Straatsburg, Lyon, Montpellier) waarbij de afgelopen decennia succesvol is 

geïnvesteerd in regionaal openbaar vervoer. Dicht bij huis bewijst de Zuidtangent 

het succes van zo’n hoogwaardige verbinding (figuur 4). In de eerste drie jaar van 

haar bestaan heeft de Zuidtangent alle prognoses verslagen en is het gebruik 

gegroeid met 23% (jaarverslag provincie Noord-Holland): een buitengewone 

prestatie voor een openbaar vervoer verbinding. 

Wonen, werken, toerisme en winkelen bepalen in belangrijke mate wat de be-

langrijkste openbaar-vervoerrelaties in een regio zijn. Wanneer we deze open-

baar-vervoerrelaties voor de regio Haarlem-IJmond in 2030 vergelijken met het 

huidige netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer blijkt dat er twee belangrijke 

verbindingen ontbreken. Een HOV-verbinding (A) die Haarlem met de IJmond 

(Velsen en Beverwijk) verbindt. En een HOV-verbinding (B) tussen Haarlem en de 

Amsterdamse Zuidas, via de toekomstige tweede terminal van Schiphol. Met het 

bestaande spoornet, de Zuidtangent en het Amsterdamse metronet ontstaat met 

FIGUUR 5: HOV-NETWERK 2030 
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deze aanvullingen een hoogwaardig regionaal netwerk in de regio Haarlem-

IJmond. In figuur 5 is dit HOV-netwerk in 2030 schematisch weergegeven. 

De regiofunctie van Haarlem met haar winkels, toeristische trekpleisters en (cul-

turele) voorzieningen wordt met een dergelijk netwerk versterkt. Omgekeerd 

kunnen arbeidskrachten uit de regio IJmond-Haarlem veel sneller in aanpalende 

economische centra als Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp terecht. Bovendien 

wordt het bestaande spoornetwerk gekoppeld aan HOV-verbindingen met de 

regio.  
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4 Haarlem: de ontbrekende schakel 

4.1 Haarlem verliest regiofunctie 

De gevolgen van de regionale problematiek zijn in Haarlem zichtbaar. Haarlem 

verliest haar regiofunctie als dé regionale hoofdstad van Zuid-Kennemerland voor 

bezoekers uit Haarlemmermeer, IJmond en de Bollenstreek. Dit komt onder meer 

tot uiting in de teruglopende bezoekersaantallen aan de binnenstad van Haarlem. 

Uit recent onderzoek (Locatus, 2007) blijkt dat de bezoekers van het winkelge-

bied terug zijn gelopen van 425.000 mensen per week in 2002 naar 353.000 per 

week in 2006. Dit is een daling van 17%.  

Ook wat betreft de economische groei blijft Haarlem achter bij vergelijkbare 

steden (Ecorys, 2007). Het aantal vierkante meters kantooroppervlak dat jaarlijks 

wordt opgenomen is een goede indicatie voor de economische groei. In Haarlem 

bedraagt dat zo’n 7.000m
2
 terwijl dat in de regel voor een stad met de karakteris-

tieken van Haarlem minimaal zo’n 15.000m
2
 zou bedragen. Haarlem scoort hier-

mee lager dan steden als Alkmaar en Zaanstad en is vergelijkbaar met plaatsen 

als Nieuwegein en Amstelveen. 

Haarlem is een plezierige woonstad. De schaalgrootte, de ligging nabij economi-

sche centra, de historische binnenstad, het voorzieningenniveau, de natuur en de 

zee binnen handbereik maken dat Haarlem één van de beste woonsteden van 

Nederland is. In vergelijking met andere steden valt hierbij op dat relatief veel 

Haarlemmers niet ín, maar buiten Haarlem werken. Dit is onder meer zichtbaar in 

de spits ’s ochtends staat de file de stad uít en ’s avonds de stad in.  

 

4.2 Doorstroming stagneert 

In het centrum van Haarlem zitten de verschillende vervoersstromen elkaar mo-

menteel in de weg. De auto, het openbaar vervoer, het langzaam verkeer en het 

scheepvaartverkeer komen elkaar voortdurend tegen.  

Historische steden zoals Haarlem kennen een fijnmazig stratenpatroon en zijn 

nooit ontworpen op aard en omvang van de huidige verkeersbelasting. In Haar-

lem ontbreekt bovendien een duidelijke hoofdstructuur en vormt het Spaarne 

een enorme barrière voor de doorstroming van het verkeer. Ook voor wat betreft 

de OV-bereikbaarheid staat Haarlem onder druk. In 2007 is Haarlem haar interci-

FIGUUR 6: DOORSTROMING STAGNEERT 
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tystatus verloren. Haarlem maakt geen deel uit van de SAAL-studie naar hoog-

waardig openbaar vervoer in de Noordvleugel. De lightrailproef naar Zandvoort is 

afgeblazen en grootschalige investeringen in station Haarlem-West zijn uitge-

steld.  

Hoewel Haarlem met de Zuidtangent weliswaar beschikt over een hoogwaardige 

openbaar-vervoerverbinding naar Hoofddorp en Schiphol, kan het tracé door 

Haarlem niet als zodanig gekenschetst worden. Immers, zodra de Zuidtangent de 

binnenstad van Haarlem nadert raakt deze verstrikt in het overige verkeer en 

loopt deze vast op de barrières Spaarne en oude binnenstad. Dit blijkt onder 

meer uit recente cijfers. Sinds haar opening in 2002 heeft de Zuidtangent een 

forse groei doorgemaakt (figuur 4). Ook vorig jaar is het aantal reizigers van de 

Zuidtangent met ongeveer 10% gegroeid, tegelijkertijd was in Haarlem een daling 

van het aantal gebruikers zichtbaar. Naast een verslechtering van de bereikbaar-

heid, heeft het uitblijven van grootschalige overheidsinvesteringen een negatief 

effect op het investeringsniveau van (grote) marktpartijen. 

Door andere steden van vergelijkbare omvang, zoals Delft, Maastricht, Gouda en 

Alkmaar is in de afgelopen decennia met hulp van andere overheden als Rijk en 

provincies wel aanzienlijk geïnvesteerd in grootschalige infrastructurele en ruim-

telijke vernieuwing. Dit heeft over het algemeen geresulteerd in een grotere 

bereidheid bij private partijen om eveneens te investeren, waardoor een vlieg-

wieleffect is ontstaan in de verdere vernieuwing en versterking van de ruimtelijke 

en economische structuur van deze steden. 

4.3 Haarlem bereikbaar 

Haarlem wordt bereikbaarder als de doorstroming verbetert. Zowel de auto als 

het openbaar vervoer spelen hierin een belangrijke rol. Passend bij de structuur 

van Haarlem, haar oude binnenstad en haar relatie met de regio, wordt het gun-

stigste effect bereikt als het doorgaande autoverkeer om de stad geleid wordt en 

uit de binnenstad wordt geweerd. De binnenstad wordt ‘teruggegeven’ aan de 

voetgangers en fietsers en met openbaar vervoer op hoogwaardige en comforta-

bele wijze verbonden met de regio. Door vervoerstromen te bundelen aan de 

rand van de stad en bij deze knooppunten goede overstap- en parkeervoorzie-

ningen te maken worden de doorstroming en de leefbaarheid in de stad verbe-

terd. Dat betekent dat voor de middellange en lange termijn een samenhangend 

pakket aan maatregelen 

zou moeten worden uit-

gewerkt waarvan drie 

hoofdingrediënten zijn te 

noemen: verbeterde oost-

westverbindingen van 

autowegen in het noorden 

van de stad, het upgraden 

van de Zuidtangent door 

deze in de binnenstad 

(deels) ondergronds te 

brengen en het verbinden 

van de zuidoostelijke in-

valswegen met de Weste-

lijke Randweg. 

4.4 Naar een volwaardige schakel 

Voor een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding zijn snelheid en betrouw-

baarheid de kernvoorwaarden. Dit geldt momenteel niet voor het traject tussen 

de Schipholweg en het station van Haarlem. Daarmee ontbreekt een essentiële 

FIGUUR 7: BEREIKBAARHEID IN STAPPEN 
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schakel in het (toekomstige) HOV-netwerk. Het gebrek aan hoogwaardigheid 

resulteert bovendien in een aanzienlijk verlies van (potentiële) reizigers.  

Een opwaardering van de Zuidtangent in Haarlem is essentieel voor een volwaar-

dige HOV-verbinding en de koppeling aan andere, toekomstige HOV-lijnen. Dit 

betekent een ongestoorde, ongelijkvloerse kruising met het Spaarne en de fijn-

mazige oude binnenstad, zodat snel, stipt en frequent kan worden doorgereden 

van en naar het station. Daarvoor biedt, in de fijnmazige structuur van de histori-

sche binnenstad van Haarlem, een ondergrondse verbinding veel voordelen.  

Het onder de grond brengen van de Zuidtangent heeft daarnaast ook een positief 

effect op de leefbaarheid. Niet alleen voor wat betreft de milieueffecten maar 

ook waar het de veiligheid van fietsers en voetgangers betreft. De ruimte die op 

maaiveld beschikbaar komt kan worden gebruikt voor andere ruimtelijke of ver-

keerskundige functies worden ingevuld. 
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5 Oplossingsrichtingen en varianten 

De kortste route tussen Schalkwijk en het station is een rechte lijn tussen deze 

punten. Hiermee wordt echter geen recht gedaan aan de kansen die een derge-

lijke verbinding biedt voor de stad, en de mogelijkheden die het aandoen van 

de Haarlemse binnenstad biedt voor het functioneren van hoogwaardig regio-

naal openbaar vervoer. Zonder haltes geen reizigers, en door de halteplekken 

slim te kiezen kan een grote meerwaarde worden bereikt. In de analyse is im-

mers nog eens onderstreept welke belangrijke schakel Haarlem voor de regio 

vormt. Op basis van dit uitgangspunt is bekeken welke plekken in de stad deze 

meerwaarde bieden en hoe deze het beste met een tunnel voor hoogwaardig 

openbaar vervoer kunnen worden verbonden. 

5.1 Brandpunten van ontwikkeling 

Welke plekken bieden een meerwaarde voor de reiziger, én zijn interessant om 

vanuit oogpunt van stedelijke ontwikkeling te worden ontsloten met hoogwaar-

dig openbaar vervoer? Deze plekken zijn in de Tunnelstudie de brandpunten in de 

ontwikkeling van de stad genoemd. Deze inventarisatie is uitgevoerd aan de hand 

van de volgende vragen: 

 welke plekken in de stad trekken veel bezoekers? 

 waar stappen veel mensen op het openbaar vervoer? 

 welke plekken kunnen zich in de toekomst economisch en ruimtelijk 

verder ontwikkelen? 

Wat de werkelijke potentie van deze plekken is wordt bepaald in de mate waarin 

zich een combinatie van factoren voordoet, samen te vatten als mix en massa.  

Mix 

Hoe meer verschillende functies op een plek tot ontwikkeling komen, hoe meer 

mensen deze plek gedurende de dag zal trekken. Een slimme combinatie van 

wonen, kantoren, winkels en voorzieningen leidt tot een aantrekkelijke en leven-

dige omgeving, waar bijvoorbeeld niet alleen tijdens kantooruren of de avond-

spits iets te doen is.  

Massa 

Hoe meer mensen een bepaalde plaats aan doen, hoe meer deze plek functio-

neert als brandpunt en hoe interessanter deze plek is voor ontwikkeling. Sommi-

ge plaatsen genereren van nature massa door hun ligging bij (economische) cen-

tra en bij knooppunten van vervoer. Op andere plaatsen wordt dit effect gecre-

ëerd wanneer er voldoende ruimte is om verschillende functies een plek te ge-

ven, en wanneer deze plekken zo goed bereikbaar zijn, dat er voldoende mensen 

kunnen komen. 

Op basis van bovenstaande kunnen primaire, secundaire en overige brandpunten 

worden onderscheiden. Deze brandpunten zijn op de kaart weergegeven (figuur 

8). 

5.1.1 Primaire brandpunten 
Station Haarlem 

Het Centraal Station is de plaats waar de verknoping met het nationale railnet 

plaatsvindt. Hier stappen veel bezoekers aan Haarlem uit en hier vandaan ver-

trekken bewoners uit Haarlem en de regio. Bovendien passeren hier veel (regio-

nale) busverbindingen. Kortom, een HOV-halte in de directe nabijheid van het 

station ligt zeer voor de hand. In de omgeving van het station is bovendien ruim-

te voor grootschalige herontwikkeling. Het benutten van dit knooppunt kan een 

impuls geven aan een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van dit gebied om 

te wonen en te werken in het hart van Haarlem. 
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Centrum 

Met een keur aan winkels, restaurants, cafés en culturele voorzieningen in com-

binatie met het historisch karakter is het oude centrum voor velen dé reden om 

Haarlem te bezoeken. Regionale bereikbaarheid, in de vorm van een halte voor 

hoogwaardig openbaar vervoer is daarom van groot belang. Ook in andere ste-

den, zoals Den Haag, maar ook in Karlsruhe en Straatsburg, blijkt een goede, 

regionale ontsluiting van het centrum per openbaar vervoer een groot succes. 

Groningen (Kolibri) en Leiden (RijnGouweLijn) bereiden een dergelijke ontsluiting 

voor.  

De Grote Markt is hét centrum van Haarlem en een halte op de Grote Markt zou 

wat dat betreft voor de hand liggen. Een koppeling met de herontwikkeling van 

de Brinkmannpassage biedt bovendien een (beperkte) ontwikkelkans. Een andere 

veel genoemde locatie in het centrum is het Verwulft. Deze locatie ligt in het hart 

van het kernwinkelgebied. Hoewel herontwikkeling hier minder voor de hand ligt, 

kan wel een koppeling gemaakt worden met warenhuizen als de V&D. Ook is 

Raaks / Zijlvest genoemd als potentiële plaats voor een halte aan de rand van het 

centrum. Bij Raaks biedt de koppeling met de bibliotheek, de nieuwe bioscoop, 

het Stadskantoor en de mogelijkheid voor een goede koppeling met fietsstallin-

gen meerwaarde. Bezwaar is de wat excentrische ligging ten opzichte van een 

aantal (culturele) voorzieningen. Ten slotte is de Bakenessergracht bekeken als 

mogelijke haltelocatie aan de oostzijde van het centrum, met toegangen bij het 

Begijnhof en langs het Spaarne. Het is echter de vraag of een halte op deze loca-

tie, gezien de lastige inpassing, de juiste plek is om net buiten het winkelgebied 

een impuls te kunnen geven. 

Houtplein 

Het Houtplein ligt aan de zuidkant tegen het oude centrum aan en fungeert aan 

die kant als toegangspoort van de stad. Het Houtplein lijkt een interessante halte-

locatie, zeker in het licht van de mogelijkheid om slechts één stamlijn door Haar-

lem te laten lopen. Reizigers die Haarlem aandoen stappen hier hoogwaardig 

over op een frequente lijn, die via het centrum en het centraal station naar het 

noorden van de stad loopt. Een groot aantal buslijnen komt op het Houtplein 

samen en voorkomt dat alle bussen door het oude centrum rijden. Dit biedt de 

mogelijkheid om de binnenstad weer terug te geven aan het langzaam verkeer. 

Bovendien leent deze locatie zich voor herontwikkeling. Ook zijn er interessante 

mogelijkheden voor een koppeling met een parkeergarage aan de rand van het 

centrum. 

FIGUUR 8: BRANDPUNTEN 
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Europaweg-Schipholweg 

Een andere poort tot Haarlem is de Schipholweg, zeker voor diegenen die vanuit 

Amsterdam, Schiphol of Hoofddorp komen. Het is de plek waar ook de Zuidtan-

gent vanuit Hoofddorp en een mogelijk toekomstige HOV-lijn vanuit Schiphol en 

de Zuidas samen komen. Vooral het gebied net ten noorden van het Kennemer 

Gasthuis (zuid) heeft de potentie om uit te groeien tot de “Haarlemse Zuidas”. De 

ligging aan de N205 maakt op deze locatie bovendien de koppeling tussen een 

P&R-voorziening en hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk.  

Stadsdeelhart Schalkwijk 

De Zuidtangent komt Haarlem binnen via Schalkwijk. In de nabije toekomst wordt 

het Stadsdeelhart verder ontwikkeld. Door een koppeling te leggen naar een 

HOV-halte die een snelle verbinding met het centrum van Haarlem heeft, krijgt 

dit deel van de stad een extra impuls. 

5.1.2 Secundaire brandpunten 
Delftplein 

In het noorden van Haarlem ligt het drukbezochte Delftplein. Vier buslijnen uit 

het noorden richting Haarlem passeren het Delftplein en vier lijnen hebben ter 

plaatse hun eindpunt vanuit de regio of uit de stad. Bovendien maakt de ligging 

van locatie Noord van het Kennemer Gasthuis het Delftplein tot een interessante 

locatie die veel reizigers trekt. Daarnaast is er ruimte voor ontwikkeling, zoals 

uitbreiding van het ziekenhuis. Wat het Houtplein aan de zuidkant van Haarlem 

is, is Delftplein aan de noordkant; een bronpunt voor de snelle stamlijn door het 

centrum. 

Rijksstraatweg/voormalig stadion 

Tussen NS-station Haarlem en Delftplein liggen verschillende interessante loca-

ties die zich lenen voor een HOV-halte. Het meest in het oog springend is het 

voormalig voetbalstadion. Dit gebied dat tot ontwikkeling gebracht gaat worden 

zal voorzien van een HOV-halte een extra impuls krijgen. 

Zomerzone 

De halteafstand tussen de Toekanweg en het Verwulft wordt in de huidige situa-

tie als te groot gekenschetst. Mogelijk is het voormalige Peltenburgterrein (Krui-

sing Schalkwijkerstraat - Zomerkade) of het hart van de Zomerzone een optie 

voor een nieuwe HOV-halte. Een halte op één van deze locaties bedient een 

groot aantal inwoners van de Zomerzone. Op de locatie van het Peltenburgter-

rein is het mogelijk om een halte te realiseren die tevens een toegang krijgt vanaf 

het Zuiderbuitenspaarne aan de westkant. Een halte in het hart van de Zomerzo-

ne, in de buurt van de Zomerkade, kan mogelijk een impuls geven aan de toe-

komstige herontwikkeling ter plaatse en een bijdrage leveren aan de vervoer-

waarde van de lijn. 

5.1.3 Overige potentiële brandpunten 
Naast de primaire en de secundaire brandpunten is ook een aantal andere plek-

ken in de stad benoemd als potentieel brandpunt. Deze plekken liggen op strate-

gische locaties en kunnen om meerdere redenen een rol spelen in het verder 

ontwikkelen van een hoogwaardig regionaal openbaar-vervoernetwerk, bijvoor-

beeld door hun ligging (met uitzondering van het centrum van Heemstede) aan 

het bestaande spoornet. Wel worden deze plekken gekenmerkt door een relatief 

excentrische ligging ten opzichte van de binnenstad en het bestaande tracé van 

de Zuidtangent. In het kader van deze studie werd de conclusie getrokken dat de 

bijdrage van deze plekken aan het zoeken naar oplossingsrichtingen voor het 

verbinden van de binnenstad minder groot is.  

Waarderpolder/station Spaarnwoude 

De Waarderpolder wordt op dit moment ervaren als slecht ontsloten met het 

openbaar vervoer. Gezien de ligging en structuur van het gebied kan een HOV-
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ontsluiting mét aanvullende voorzieningen hieraan mogelijk bijdragen. Gedacht 

kan worden aan kleine bussen die het bedrijventerrein bedienen. Een haltelocatie 

nabij het station Spaarnwoude biedt de mogelijkheid om zowel een koppeling te 

maken met het treinvervoer, als de Waarderpolder per openbaar vervoer beter 

bereikbaar te maken vanuit de regio. De genoemde locatie zou daarmee een 

belangrijk opstap- of uitstappunt kunnen worden.  

InHolland 

Aan de westkant van Haarlem ligt de Hogeschool InHolland. Het gebied er om-

heen biedt eveneens potentie. Naast het grote aantal scholieren dat hier dage-

lijks naar toe moet, is er ook de nodige werkgelegenheid in de omgeving. Dit 

biedt mogelijkheden. Deze oplossingrichting onderscheidt zich door de excentri-

sche ligging van dit gebied ten opzichte van het huidige tracé van de Zuidtangent 

en de overige potentiële locaties.  

Spoorwegdriehoek 

Ten westen van het centraal station ligt een nog niet ontwikkeld gebied tussen 

drie sporen ingeklemd: de Spoorwegdriehoek. Het gebied leent zich voor ontwik-

keling, voornamelijk met kantoren of bedrijven. Met de komst van bedrijvigheid 

biedt deze locatie ook potentie voor een haltelocatie. De nabijheid van de sporen 

maakt het mogelijk om in de toekomst een aansluiting te realiseren. Aandachts-

punten zijn de excentrische ligging en de kosten die mogelijk gemoeid zijn met 

het boven de sporen tot ontwikkeling brengen van dit gebied. 

Heemstede 

Met het oog op toekomstige uitbreidingen van het HOV-netwerk aan de zuidkant 

van Haarlem biedt Heemstede twee geschikte locaties voor een HOV-halte. Van-

uit Schalkwijk is een aftakking van het HOV-net richting Zandvoort denkbaar. Het 

centrum van Heemstede en het station Heemstede-Aerdenhout dienen zich dan 

aan als mogelijke haltelocaties.  

5.2 Mogelijke tracés 

Aan de hand van de potentiële haltelocaties is bekeken welke tracés mogelijk zijn 

tussen Schalkwijk en het station en verder. Hieronder zijn de tracés weergegeven, 

zoals die op basis van de brandpunten zijn geformuleerd. 

 Tracé A Verwulft (bestaand tracé Zuidtangent): via Schalkwijkerstraat / 

Gedempte Oude Gracht (bestaande route Zuidtangent). Spaarne kruising 

direct bij de Schipholweg / Buitenrustlaan. Haltes ter hoogte van 023, het 

Verwulft en het NS station. Vraag is of een extra halte langs het Spaarne, 

in de omgeving van Peltenburg, mogelijkheden biedt. 

 

 Tracé B Houtplein – Grote Markt: via Grote Houtstraat. Vanaf een halte 

ter hoogte van 023 passeert het tracé het Spaarne nabij de Schipholweg. 

Via een halte op het Houtplein loopt het tracé onder de Grote Houtstraat 

naar een halte onder de Grote Markt (gebruikmakend van de huidige 

Brinkmanpassage). Via de Kruisstraat komt het tracé uit bij een halte bij 

het NS station. 
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 Tracé C Houtplein – Nassaulaan: via Houtplein, Grote Houtstraat en van-

af Verwulft tracé Verwulft. Dit is in feite een combinatie van de blauwe 

en rode tracés met haltes ter hoogte van 023, het Houtplein, het Ver-

wulft en het NS station. 

 

 Tracé D Houtplein – Raaks: via Houtplein loopt het tracé via de Wilhelmi-

nastraat naar het NS station. Haltes ter hoogte van 023, het Houtplein, 

Raaks en het NS station. De gedachte bij deze variant is dat de verbinding 

langs het centrum komt te liggen, met haltes langs de ‘poorten’ van de 

binnenstad. Bij het bekijken van dit tracé gaat het in eerste instantie 

vooral om de vervoerwaarde van een halte bij de Raaks(brug) ten opzich-

te van een centrumhalte Verwulft of Grote Markt. 

 

 Tracé E Zomerzone – Centrum: via Richard Holkade / Gedempte Oude 

Gracht. De route loopt door de toekomstige herontwikkeling van de Zo-

merzone en vanaf de Turfmarkt gelijk aan het tracé Verwulft. Haltes ter 

hoogte van 023, in de Zomerzone, het Verwulft en het NS station. 

 

 Tracé F Zomerzone – Station: via Amsterdamsestraat naar een 

(eind)halte in de Nieuwe Gracht (i.c.m. parkeergarage) of op het Stat i-

onsplein. Haltes ter hoogte van 023, in de Zomerzone en de Nieuwe 

Gracht of het NS station. In de meedenkgroep werd gevraagd te bekijken 

wat de mogelijkheid is om nog oostelijker te gaan, en om via de Prins 

Bernhardlaan en bestaand spoor bij het station uit te komen (tracé F’). 

Het gaat in eerste instantie vooral om de vervoerwaarde van dergelijke 

verbindingen ten opzichte van een verbinding via het centrum. 

 

 

 

FIGUUR 9: VOORGESTELDE TRACES 
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6 Onderzoeksresultaten 

De voorgestelde tracés zijn uitgebreid onderzocht op het gebied van vervoer-

waarde, economie, techniek, inpassing, milieu en kosten. Deze uitkomsten zijn 

weergegeven in een reeks onderzoeksrapporten in de bijlagen bij deze eindrap-

portage. De onderzoeksresultaten zijn van belang voor het beoordelen van de 

kansrijkheid van de verschillende oplossingsrichtingen. Hieronder worden de 

resultaten per thema kort toegelicht. 

6.1 Verkeer en vervoer 

De effecten op het vlak van verkeer en vervoer zijn onderzocht door verkeers-

kundig Bureau Goudappel Coffeng. De belangrijkste onderwerpen van dit onder-

zoek zijn de effecten van het creëren van een werkelijk hoogwaardige verbinding 

op het aantal reizigers en de reistijd. Dit is zowel voor het regionale, als het ste-

delijke niveau gedaan. Voorts is bekeken wat de invloed is op het overige open-

baar-vervoernet en andere verkeersstromen in de stad.  

Openbaar vervoer kan als hoogwaardig worden betiteld wanneer sprake is van 

een snelle en ongestoorde verbinding, met een grote stiptheid en betrouwbaar-

heid. Daarnaast kenmerkt hoogwaardig openbaar vervoer zich door comfort en 

een goede informatievoorziening voor de reiziger, een bijpassende uitstraling van 

materieel, haltes en aanvullende voorzieningen. 

Regionaal 

Bureau Goudappel Coffeng acht de potentie van enkele hoogwaardige openbaar-

vervoerlijnen in het regionale netwerk rond Haarlem zeer groot en geeft inzicht 

in de mogelijke reizigersaantallen bij realisatie daarvan. De huidige Zuidtangent is 

een goed voorbeeld van een reeds bestaande hoogwaardige OV-verbinding, al-

thans voor het traject buiten Haarlem.  

Een uitbreiding van het netwerk met een goede en hoogwaardige verbinding 

richting de IJmond leidt tot een vervoerwaarde van in potentie 18.400 reizigers 

per dag op het noordelijke tracé. Deze verbinding zou ten noorden van het stati-

on ook via bestaand spoor kunnen worden gerealiseerd, maar een nieuwe, 

hoogwaardige verbinding via de Rijksstraatweg naar het Delftplein heeft een 30% 

hogere reizigerspotentie.  

FIGUUR 10: MOGELIJKE REIZIGERSAANTALLEN REGIONALE HOV LIJNEN 
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Een andere kansrijke uitbreiding is een directe verbinding van Haarlem met de 

Zuidas, via de toekomstige uitbreiding van Schiphol. Deze lijn kan in potentie 

20.000 extra reizigers aantrekken, waarvan circa 10% afkomstig zal zijn van men-

sen die nu de Zuidtangent nemen om tussen Haarlem en Schiphol te reizen. 

Daarmee is de vervoerwaarde van deze lijn met de mogelijke komst van een 

tweede terminal op Schiphol zelfs hoger dan de vervoerwaarde van de huidige 

succesvolle Zuidtangentverbinding. Ten slotte zou nog kunnen worden gedacht 

aan de kansen die ontstaan voor een extra tak aan de bestaande Zuidtangent ten 

zuiden van Haarlem, wanneer de nieuwe woningbouwlocaties in de Haarlem-

mermeer bij Cruquius worden gerealiseerd.  

Het betrekken van een verbinding met Zandvoort in het netwerk biedt minder 

kansen, want in termen van reizigersaantallen is de bijdrage gering. De bestaande 

pieken op mooie zomerdagen kunnen beter door de bestaande treinverbinding 

worden opgevangen, dan door een nieuwe, hoogwaardige openbaar-vervoerlijn. 

Haarlem 

De Zuidtangent kan het grootste deel van het huidige tracé worden gekenschetst 

als een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding. Dit geldt echter niet voor het 

tracé tussen Schalkwijk en het station van Haarlem. Als gevolg van de kruising 

met het Spaarne, de fijnmazige oude binnenstad en de menging met het overige 

verkeer ‘boemelt’ de Zuidtangent door Haarlem. Het gebrek aan hoogwaardig-

heid betekent een aanzienlijk verlies van potentiële reizigers op dit deel van het 

traject. Recente vervoerscijfers onderstrepen dit. Opwaardering van de Zuidtan-

gent in Haarlem tot een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de koppe-

ling aan andere, toekomstige openbaar-vervoerlijnen levert volgens het onder-

zoek op drie punten heldere resultaten op: 

1. het aantal reizigers neemt fors toe; 

2. de reistijd tussen Schalkwijk en het station neemt drastisch af; 

3. een groot aantal busritten door het centrum kan verdwijnen. 

Meer reizigers 

Zoals gezegd neemt het aantal reizigers op de Zuidtangent met een ondergrond-

se verbinding fors toe. Dit komt doordat de veeleisende reiziger waarde hecht 

aan snelheid, betrouwbaarheid en uiteraard uitstraling. Zo’n verbetering leidt 

voor de Zuidtangent tot een toename van de huidige 8.000 passagiers per dag tot 

11.700 à 14.900 per dag na realisatie van de tunnel, afhankelijk van de variant 

(zie tabel). De tracés met een halte bij Houtplein én in het centrum leiden tot de 

grootste toename, de tracés die het centrum of het Houtplein niet aandoen sco-

ren het minst.  

Bij de tracés die het Houtplein aandoen, ontstaat een nieuwe overstapmogelijk-

heid voor passagiers van regionale buslijnen uit het zuiden. Door de snelle ver-

binding is zo’n overstap de moeite meer dan waard: dit leidt tot nog eens circa 

8.400 extra passagiers per dag op het traject Houtplein-station. 

Indien in de toekomst ook de rechtstreekse verbinding richting Delftplein en de 

IJmond wordt gerealiseerd, ontstaat zo’n zelfde overstapmogelijkheid naar regio-

nale buslijnen op het Delftplein. Van de 18.400 extra reizigers per dag die zo’n 

noordelijke doortrekking tot gevolg heeft zullen zo’n 8.700 vanaf het station van 

de ondergrondse verbinding naar het centrum en verder gebruik maken. Door 

ook de toekomstige verbinding naar de Zuidas en de tweede terminal van Schip-

hol te laten aantakken op de tunnel, wordt het reizigerspotentieel met een extra 

20.000 (minus de ca. 10% overstappers uit de Zuidtangent) vergroot. 
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Opgeteld betekent dit volgens Bureau Goudappel Coffeng dat uiteindelijk in to-

taal zo’n 50.000 reizigers per dag gebruik zullen maken van de ondergrondse 

verbinding in Haarlem.  

Minder reistijd 

De realisatie van een tunnel en daarmee een ongestoorde verbinding door de 

binnenstad leidt volgens Bureau Goudappel Coffeng in alle gevallen tot een forse 

tijdwinst. De verschillen tussen de varianten zijn marginaal. Tussen de halte 

Schalkwijk en het station bedraagt de reistijd volgens de huidige dienstregeling 

12 minuten. Deze tijd staat in de praktijk onder druk en zal zonder aanvullende 

maatregelen naar verwachting oplopen tot zo’n 15 minuten. Met een onder-

grondse verbinding kost deze rit 6 à 7 

minuten. Voor de oplossingsrichtingen 

met een halte bij het Houtplein geldt 

voor de rit tussen Houtplein en station 

mutatis mutandis hetzelfde: van onge-

veer 8 à 10 minuten nu via de Wilhelmi-

nastraat, naar 4 à 5 minuten door de 

tunnel, inclusief haltestop in het cen-

trum.  

Minder bussen en auto’s 

Per dag rijden heel wat regionale bussen 

door de Haarlemse binnenstad. Door 

een aantrekkelijke overstapmogelijkheid te bieden bij 023, het Houtplein en het 

station ontstaat op het binnenstedelijk traject een zogenoemde stamlijn. Hier-

door kunnen veel van de huidige bussen op maaiveld uit het centrum verdwijnen, 

waardoor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid sterk zullen verbeteren. Een 

stamlijn is een snelle hoogfrequente lijn met andere, aansluitende vormen van 

openbaar vervoer door de omringende wijken en buurten. Om hoeveel bussen 

het gaat is afhankelijk van de oplossingsrichting. Bovendien zullen lokale bussen 

blijven rijden, om te voldoen aan de lokale behoefte. Met vervallen van de bo-

vengrondse Zuidtangentbussen en de regionale buslijnen door de binnenstad, 

zullen volgens Bureau Goudappel Coffeng bij de varianten via het Houtplein per 

dag zo’n 900 busritten minder door de binnenstad worden afgelegd. Bij het door-

trekken van de verbinding naar het noorden ontstaat zo’n transferpunt ook bij 

het Delftplein, waar ook de regionale bussen kunnen worden ‘afgevangen’ rich-

ting het station.  

Een deel van de nieuwe reizigers is afkomstig uit de auto. In eerste instantie zal 

het aantal passages door de binnenstad naar verwachting verminderen met on-

geveer 2100 autoritten per dag. 

Positief effect exploitatie 

Doordat er minder bussen door de binnenstad rijden én doordat er meer mensen 

het openbaar vervoer nemen, kan een positief effect op de exploitatie worden 

gerealiseerd. Dit aspect is rechtstreeks afhankelijk van de variant, waarvoor geko-

zen wordt. In de Houtpleinvariant is dit effect het grootst, waarbij wel moet wor-

den aangetekend, dat een dergelijke efficiencyslag niet ten koste mag gaan van 

de kwaliteit van het stadsvervoer. Immers, wanneer de regionale buslijnen ge-

bruik gaan maken van de ondergrondse verbinding, verdwijnt een aantal van de 

huidige opstapmogelijkheden op datzelfde tracé bovengronds. In alle gevallen 

moet goed worden gekeken naar het lijnennet van de stadsbussen en moeten 

eventueel aanpassingen worden gedaan. Een globale raming leert dat bij elkaar 

opgeteld uiteindelijk een positief effect op de exploitatie van het Openbaar Ver-

voer van €3,5 à 8 mln. per jaar kan worden gerealiseerd. 

In de onderstaande tabel (figuur 12) zijn de resultaten van het onderzoek naar 

verkeer en vervoer per variant samengevat. De extra vervoerwaarde van de ver-

FIGUUR 11: STAMLIJNSYSTEMATIEK 
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bindingen naar de Zuidas/Schiphol en de IJmond is hierin niet verwerkt, omdat de 

effecten per variant hetzelfde zijn (resp. +20.000 en + 8.700 reizigers per dag). 

 

 
VERVOERWAARDE 

 
A 
 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

Reistijdwinst tussen 
Schalkwijk en stati-

on (minuten) 

 
10 

 
8 

 
8 

 
7 

 
8 

 
10 

Reizigers in de 
Zuidtangent 

 
12.900 

 
14.900 

 
14.900 

 
13.900 

 
13.500 

 
11.700 

Extra reizigers en 
overstappers van 

Houtplein 

 
nvt 

 
8.400 

 
8.400 

 
7000 

 
nvt 

 
nvt 

Busritten minder 
door de stad 

 
550 

 
900 

 
900 

 
900 

 
550 

 
300 

FIGUUR 12: VERVOERWAARDE PER VARIANT 

6.2 Economische ontwikkeling 

Door Ecorys Vastgoed is onderzoek verricht naar de economische effecten van de 

aanleg van een ondergrondse verbinding. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

aanleg van een tunnel een aanzienlijke versterking van de economische structuur 

van Haarlem teweeg kan brengen. De stad wordt bereikbaarder, het imago en de 

uitstraling worden verbeterd en er ontstaan kansen voor een kwalitatief hoog-

waardiger inrichting van de openbare ruimte en (her)ontwikkeling bij de haltelo-

caties. Hierdoor komen er meer mensen naar Haarlem, ontstaan er betere vesti-

gingsmogelijkheden voor bedrijven, winkels en voorzieningen en zal de markt-

waarde van het vastgoed op belangrijke plekken in waarde stijgen.  

Bezoekersaantallen aan de binnenstad nemen toe 

Deze effecten zijn nauw gerelateerd aan de toename van het aantal reizigers, 

zoals gebleken is uit het onderzoek naar de effecten op het gebied van verkeer en 

vervoer. Als uitgangspunt geldt dan wel dat veel aandacht moet worden besteed 

aan de vormgeving en de beleving van ondergrondse haltes. De extra tijd om van 

de ondergrondse perrons naar buiten te lopen wordt uiteraard subjectief be-

leefd, maar kan prima worden benut om extra winkels en voorzieningen aan te 

bieden. Een hoogwaardige, ondergrondse verbinding tussen 023 en het station 

levert, afhankelijk van de variant, veel nieuwe binnenstadsbezoekers per dag op. 

Uiteraard is dit effect het grootst bij varianten met een halte in het hart van de 

binnenstad. Een aanzienlijk deel van een reizigerstoename bestaat uit nieuwe 

bezoekers aan de stad, voornamelijk afkomstig uit de regio. Met de nieuwe HOV-

verbindingen naar de IJmond en de Amsterdamse Zuidas vindt een aanvullende 

stijging plaats van de binnenstadsbezoekers. De F-varianten vormen hierop een 

uitzondering: zij doen binnenstad noch Houtplein aan en mogelijk zou het aantal 

binnenstadsbezoekers bij deze varianten zelfs kunnen dalen. 

 

Ontwikkelingspotentie haltelocaties  

Een ander belangrijk economisch effect wordt volgens Ecorys bereikt door de 

ontwikkelingsmogelijkheden bij de haltelocaties te benutten. De verschillende 

haltelocaties zijn beoordeeld op hun potentie ten aanzien van werken, winkelen, 

voorzieningen en wonen. De belangrijkste conclusie op dit vlak is dat alle oplos-

singsrichtingen de belangrijkste ontwikkelingslocaties van Haarlem aandoen: 

Stadsdeelhart Schalkwijk, 023 en het station. Daarnaast nemen bij deze beoorde-

ling het Houtplein, gevolgd door het centrum, een prominente plaats in waar het 

gaat om het benutten van mogelijke ontwikkelingspotentie. Naast de eerder 

genoemde ontwikkelingslocaties biedt het Houtplein de meeste kans om nieuwe 



 
 

27 
 

ruimtelijke ontwikkelingen in gang te zetten. Voor het hart van de binnenstad zijn 

de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. Hier wordt de economische 

versterking vooral bereikt door herinrichting van het openbaar gebied, een ver-

beterde bereikbaarheid en een verbetering van het verblijfsklimaat. Versterkt 

door een niet te onderschatten imago-effect leidt dit tot aanzienlijk meer bezoe-

kers (voornamelijk uit de regio), upgrading van het winkel- en voorzieningenaan-

bod en waardestijging van het vastgoed in de binnenstad.  

Imago en uitstraling 

Hierboven werd al gesproken over een mogelijke versterking van imago en uit-

straling. Deze factor mag niet worden onderschat bij de beoordeling van de eco-

nomische effecten. Naast een aantal aantoonbare verbeteringen, zoals de verbe-

terde bereikbaarheid, leidt een investering in hoogwaardig openbaar vervoer in 

het centrum van de stad tot een beeld dat de feitelijke ontwikkelingen nog eens 

onderstreept. De gewenste economische ontwikkeling wordt daarmee versneld 

en versterkt. Als Haarlem haar imago kan versterken als hoogwaardig bereikbare, 

aantrekkelijke en hippe stad, heeft dat een positief effect op de positie in de 

regio en de aantrekkingskracht op (private) investeerders, bezoekers en onder-

nemingen. Hoewel meting van deze effecten lastig is, leert de ervaring dat in 

andere steden vergelijkbare ingrepen tot meer bezoekers, toenemende investe-

ren en een sterkere regionale positie hebben geleid. Dit effect wordt ook wel de 

‘metrowet’ genoemd. 

Conclusie economie 

Voor de vergelijking tussen de verschillende oplossingsrichtingen betekent het 

dat de varianten met een halte onder zowel het Houtplein als het hart van de 

binnenstad veruit het beste scoren op economische potentie. Omgekeerd geldt 

dat de varianten die noch binnenstad noch Houtplein aandoen duidelijk minder 

goed scoren. In figuur 13 is dat schematisch weergegeven. 

6.3 Techniek, inpassing en bouwwijze 

Arcadis heeft de beoordeling van de technische aspecten van de aanleg van een 

tunnel en de specifieke verschillen tussen de verschillende oplossingsrichtingen 

voor haar rekening genomen. Arcadis is een advies- en ingenieursbureau dat 

internationaal betrokken is bij grote (ondergrondse) bouw- en infrastructuurpro-

jecten.  

Algemene uitgangspunten 

Om in deze fase een goede beoordeling te kunnen maken is het nodig een aantal 

algemene uitgangspunten vast te stellen ten aanzien van vervoermodaliteit, 

bouwwijze en ondergrond. Bij dit onderzoek is uitgegaan van een geboorde tun-

nel, die geschikt is voor zowel bus als tram. Om een dergelijke ‘tramvoorbereide 

bustunnel’ te kunnen bouwen is een diameter van 10,30m genomen. De minima-

le boogstraal van zo’n tunnel wordt bepaald door de boormachine en de gewens-

te hoge snelheid van de voertuigen in de tunnel. Voor dit onderzoek is uitgegaan 

FIGUUR 13: RANGORDE ECONOMISCHE EN VASTGOEDEFFECTEN 
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van een boogstraal van 300m voor bochten in de tunnel. Dat betekent dat boch-

ten in het tracé niet te scherp kunnen zijn. Voor de maatvoering van de haltes 

geldt dat de perrons in principe plek moeten bieden aan twee tramstellen van 

samen 75m. In alle gevallen is voor het aspect veiligheid uitgegaan van een 

scheidingswand tussen de rijrichtingen met vluchtdeuren en een geleide bestu-

ring; ook indien de tunnel wordt gebruikt door bussen. Op basis van deze uit-

gangspunten zijn de verschillende varianten op onderstaande kaart ingetekend. 

Inpassing 

In technische zin kan worden gesteld dat alle oplossingsrichtingen haalbaar zijn. 

Uit overwegingen van inpassing in de historische binnenstad is bij alle varianten 

uitgegaan van tracés 

waarbij toeritten van de 

tunnel buiten de binnen-

stad liggen. Het tussen-

liggende traject wordt 

geboord, en dus onder-

gronds aangelegd. Er 

wordt gekozen voor de 

boormethode, omdat dat 

tot de minste overlast 

bovengronds leidt. Bo-

vendien maakt de fijn-

mazige binnenstad bou-

wen vanaf maaiveld 

fysiek niet overal moge-

lijk. Een uitzondering 

wordt gevormd door de 

haltes. Deze zullen te 

allen tijde vanaf het maaiveld moeten worden gebouwd. Onderlinge verschillen 

tussen de varianten zijn afhankelijk van specifieke haltelocaties. Dit speelt vooral 

op die plekken in de binnenstad waar het tracé dichtbij de historische bebouwing 

komt of waar de ruimte te krap is om geheel onder openbaar gebied te blijven. 

Voor dit laatste geldt dat het goed mogelijk is om onder bestaande bebouwing 

door te boren, maar dat wel aanvullende maatregelen nodig zijn om die bebou-

wing voldoende te beschermen. Het kan dan gaan om bepalen van de bestaande 

bouwkundige situatie, aanbrengen en instellen van een systeem dat zeer nauw-

keurig eventuele bewegingen in bestaande bebouwing vaststelt. Eventueel kan 

vooraf vervangende fundering worden aangebracht bij sterk verzwakte monu-

mentale bebouwing of kan voor en tijdens het boren de bodem worden ‘ver-

steend’. Deze maatregelen kosten tijd en geld. In het onderzoek is vooralsnog 

uitgegaan van het zoveel mogelijk ontwijken van privaat en monumentaal vast-

goed. Dit is echter niet op alle punten mogelijk, zoals bij het smalle en meande-

rende stratenpatroon in de binnenstad.  

Bouwtijden en bouwhinder 

De bouwtijd is voor iedere variant ongeveer 4 à 5 jaar van de eerste paal tot de 

oplevering. De haltes en de startschacht worden niet geboord, maar ‘in situ’ ge-

bouwd. Dat wil zeggen: door middel van een bouwkuip vanaf het maaiveld. De 

bouwkuip voor de haltes is net zo groot als de haltes zelf, zo’n 80 bij 20 meter. De 

bouwkuip voor de startschacht is kleiner (40 bij 16 meter). Naast een startschacht 

is een bouw- en opslagterrein noodzakelijk van circa 200 bij 300 meter. Voor alle 

varianten is het bouw- en opslagterrein geprojecteerd ruim buiten de binnen-

stad, in open gebied. 

Indien bij de haltes gekozen wordt voor de zogenoemde wanden-dakmethode, 

moet voor de haltelocaties rekening worden gehouden met een bovengrondse 

bouwtijd van ongeveer 1,5 à 2 jaar. Hierbij worden eerst de wanden en het dak 

gebouwd, waarna de rest van de bouw ondergronds plaatsvindt. Op het dak kan 

FIGUUR 14: ONDERZOCHTE TRACÉS 
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het openbaar gebied weer ‘normaal’ functioneren. Uiteraard moet gedurende de 

gehele bouwtijd rekening worden gehouden met de aan- en afvoer van bouwma-

terialen in de omgeving van de toekomstige halte. 

Een uitzondering op de lengte van de bouwtijd wordt gevormd door de mogelijke 

bouw van een ondergrondse halte bij de Grote Markt, met een in- en uitgang in 

het Brinkmanncomplex. Door het historische karakter van deze bijzondere plek 

en het zorgvuldig vastleggen van de archeologische waarden moet worden uitge-

gaan van een extra procedure- en bouwtijd van minimaal 1 à 2 jaar. Ook de be-

reikbaarheid van de bouwplaats is door het fijnmazige stratenpatroon en het 

publieke karakter van de directe omgeving complex. In mindere mate geldt dit 

voor de smallere delen van de Gedempte Oude Gracht, zoals ter hoogte van het 

Klein Heiligland, indien gekozen zou worden voor een halte op deze plek. 

Fasering 

Alle onderzochte oplossingsrichtingen gaan uit van een uiteindelijke vertramming 

en doortrekking naar het noorden richting de IJmond. De overgang van een bus-

tunnel naar de aanleg van rails ten behoeve van tram of light rail kan in een rela-

tief korte periode plaatsvinden. Die keuze is afhankelijk van de voorinvestering 

die bij de eerste aanleg wordt gepleegd en zal onderwerp moeten zijn van nadere 

studie in een vervolgfase. In welke mate een oplossingsrichting in zijn geheel of in 

fases is aan te leggen verschilt. Bij varianten die het station via het Verwulft na-

deren zou in de Nassaulaan een tunnelmond kunnen worden aangelegd, op de 

plek waar later de tunnel kan worden verlengd tot het station en verder. Hier is 

echter alleen ruimte om een helling voor een bus (steiler dan voor tram) te ma-

ken. Vertramming is in deze fase bij die variant niet mogelijk. Een tunneltoerit op 

deze plek is technisch te realiseren is en strikt ruimtelijk gesproken de enige mo-

gelijkheid dichtbij de binnenstad. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dat ech-

ter ongewenst, ook omdat dit niet goed past binnen het uitgangspunt om zo 

dicht in de binnenstad geen toeritten aan te leggen.  

Indien bij de Nassaulaan geen tunneltoerit wordt gepland, is de enige optie om 

de tunnel bij of onder het station te laten eindigen. Bij deze optie moet bij ge-

bruik door de bus rekening worden gehouden met een ondergrondse keer- en 

opstelmogelijkheid voor bussen. Voor de oplossingsrichting die vanaf de Grote 

Markt het station bereikt is dit de enige mogelijkheid. De exacte plek en routing 

bij het station is nog punt van uitwerking.  

Overig 

Naast de haltes kan ook de kruising met het Spaarne bij de Houtpleinvarianten ‘in 

situ’ gebouwd worden. Deze bouwwijze biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd 

FIGUUR 15: VERGELIJKING OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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een nieuwe passage voor bijvoorbeeld autoverkeer onder het Spaarne ten zuiden 

van de Buitenrustbruggen aan te leggen. Overigens kan in dit kader niet gespro-

ken worden van volwaardige oplossing voor het autoverkeer, maar een aanzet 

hiertoe. Met een Spaarnepassage voor autoverkeer is immers de bereikbaar-

heidsproblematiek ten zuiden van de stad nog niet opgelost. Een dergelijke op-

lossing is geen onderdeel van de hier onderzochte oplossingsrichtingen. 

Samengevat zijn de oplossingsrichtingen beoordeeld op inpassing in de oude 

stad, bouwhinder en de mogelijkheid voor fasering. In figuur 15 is dat schema-

tisch weergegeven.  

6.4 Milieu, veiligheid en archeologie 

Het aanleggen van een ondergrondse verbinding heeft een gunstig effect op de 

luchtkwaliteit, de hoeveelheid lawaai en de verkeersveiligheid. Het effect wordt 

bereikt door 300 tot 900 busritten en 500 tot 2.100 autoritten per etmaal door de 

binnenstad te verminderen. Hierop scoren de varianten vergelijkbaar met een 

extra plus voor de Houtplein-varianten die een extra hoeveelheid regionale bus-

sen weghalen uit de binnenstad. Tussen bus of rail bestaat in de praktijk geen 

verschil voor wat betreft de afvoer van eventuele uitlaatgassen, helemaal wan-

neer gebruik wordt gemaakt van elektrische of hybride bussen.  

In de tunnel is het van belang om in voldoende mate de veiligheidseisen die wor-

den gesteld aan tunnels in acht te nemen. Bij de huidige stand van zaken is dit 

voor iedere oplossingsrichting goed te realiseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 

om de afvoer van rook in geval van brand en de aanwezigheid van vluchtmoge-

lijkheden. Wanneer in de tunnel een tussenwand geplaatst wordt, is via vlucht-

deuren de andere helft als veilige ruimte te bereiken. Tussen de verschillende 

oplossingsrichtingen bestaat op dit punt geen verschil. 

Voor archeologie geldt dat de gehele binnenstad van Haarlem als waardevol 

moet worden gezien. Voor de oplossingsrichting met een halte op de Grote 

Markt geldt dit des te meer. Op deze plek moet rekening worden gehouden met 

een extra zorgvuldige aanpak ten aanzien van de voorbereiding en de bouwme-

thode. Bij de verdere uitwerking zal dit aspect in een vroeg stadium zorgvuldig 

moeten worden betrokken. 

Ten slotte kan ten aanzien van de bodemkundige aspecten alleen een opmerking 

voor variant F (Slachthuisbuurt, Verwulft, station) worden gemaakt. Door de 

aanleg onder of in de Zomervaart zullen aanvullende maatregelen voor het regu-

leren van de waterhuishouding genomen moeten worden. 

6.5 Kosten 

Op basis van de onderzochte varianten kan een beeld worden geschetst van de te 

verwachten investering. Het gaat om een globale inschatting, waarbij in de ra-

ming een bandbreedte moet worden aangehouden, omdat veel aspecten nu nog 

niet duidelijk zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de uitwerking van het ont-

werp en aanvullende maatregelen die tijdens de bouw getroffen moeten worden.  

Op basis van enkele aannames en werkhypotheses is in eerste instantie doorge-

rekend wat de te verwachten kosten zijn voor de variant die in de oorspronkelijke 

vraag is aangegeven. Wat kost het om vanaf 023, via de binnenstad, een onder-

grondse verbinding aan te leggen met een bovengrondse halte bij het station?  

Een eerste globale schatting levert op dat een ondergrondse variant via het be-

staande tracé €410 à 660 mln. zal kosten. Uit het onderstaande schema (figuur 

16) blijkt dat de oplossingsrichting via Houtplein naar de Nassaulaan 17% meer 

kost. Vervolgens is gekeken wat het betekent om de scope uit te breiden met de 
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resultaten, namelijk om ondergronds aan te landen bij het NS station of de tunnel 

zelfs helemaal naar Noord door te trekken.  

Een ondergrondse aanlanding bij het station met de mogelijkheid om later uit te 

breiden met een verbinding naar Noord leidt tot een extra benodigde investering 

van zo’n 20%. Daarmee kost een tracé dat via Houtplein en de binnenstad loopt 

met een ondergrondse halte bij het station ca. 17% + 20% = 37% meer, dan een 

kortere oplossingsrichting via de Schalkwijkerweg en Gedempte Oude Gracht, 

met een bushelling op de Nassaulaan. De totale investering voor de variant via 

Houtplein en het centrum met een ondergrondse halte bij het station bedraagt 

zo’n €500 à 800 mln. 

De hoogte van de kosten ligt voor wat betreft orde grootte in lijn met de aanleg-

kosten van vergelijkbare projecten. Wel valt op dat specifiek rekening houden 

met het historische karakter van Haarlem resulteert in een kostenpost van 15 à 

20%. In de bovenstaande raming is hiermee rekening gehouden. De genoemde 

bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil 2007. 

 

6.6 Planologisch-juridische implicaties 

Voor de aanleg van een ondergrondse verbinding moeten verschillende procedu-

res worden doorlopen. Ingenieurs- en adviesbureau Grontmij heeft onderzocht 

welke wetten, regels en procedures relevant zijn. Op dit vlak zijn er geen verschil-

len tussen de verschillende varianten. In de bijlage is hiervan een rapportage 

opgenomen. Hieronder worden kort de uitkomsten toegelicht.  

6.6.1 Bestemmingsplan 
De verschillende varianten liggen binnen 30 vigerende bestemmingsplannen. 

Voor zover deze bestemmingsplannen geen ruimte bieden aan het toekomstig 

tracé, zal deze ruimte gecreëerd moeten worden in een planologische procedure. 

In 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. De nieuwe 

wet biedt de keuze tussen een bestemmingsplanprocedure of een projectbesluit. 

Het projectbesluit geeft de mogelijkheid, conform de huidige artikel 19-

procedure, om vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan ruim-

telijke ingrepen mogelijk te maken. Omdat de bestemmingsplannen waar het 

projectbesluit betrekking op heeft daarna binnen een jaar (met een uitstelmoge-

lijkheid tot maximaal 4 jaar) moeten worden aangepast, en de procedures niet 

wezenlijk verschillen, beveelt Grontmij aan om voor de tunnel een nieuw be-

stemmingsplan te maken. In de nieuwe Wro kan een bestemmingsplan zowel 

door de gemeente als door de provincie worden opgesteld. Een bestemmings-

plan vastgesteld door Gedeputeerde Staten wordt in de wetgeving een inpas-

singsplan genoemd, maar kent een identieke procedure. Dit laatste is een moge-

lijkheid als een project een evident bovengemeentelijk belang kent, dat ruimtelij-

ke vertaling behoeft.  

6.6.2 Vergunningen 
Voor het tracé zelf is het niet nodig een bouwvergunning aan te vragen, omdat 

het geen bouwwerk betreft. Voor de haltes en andere voorzieningen moeten wel 

FIGUUR 16: KOSTEN VERTREKPUNT HAALBAARHEIDSSTUDIE 
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bouwaanvragen worden gedaan. Uiteraard is dit pas aan de orde als de plannen 

definitief zijn. 

Ook voor andere zaken zullen vergunningen moeten worden aangevraagd. Pas 

nadat het tracé is vastgesteld kan een uitspraak worden gedaan over de aard en 

het aantal vergunningen. Een adequate inventarisatie en planning kunnen in de 

volgende stap worden opgesteld. De vergunningprocedures zelf worden in de 

planning gekoppeld aan het voorlopig of definitief ontwerp, in de Uitvoeringsfa-

se. 

6.6.3 Bouwen onder privaat eigendom 
Naast de juridisch-planologische procedures zal het grondeigendom een rol spe-

len in de voorbereiding van een realisatie van een tunnel onder de oude binnen-

stad van Haarlem. 

Voor het boren van een tunnel of werken op percelen die kadestraal eigendom 

zijn van derden zal toestemming verkregen moeten worden. De aard van de 

werkzaamheden en de positie van de werklocatie ten opzichte van het private 

eigendom zullen de vorm van de overeenstemming en de vorm van het verkrij-

gen van de toestemming bepalen. Daarnaast spelen de bouwkundige staat en de 

monumentenstatus een rol in de afwegingen. Werken in de publieke grond kun-

nen maatregelen aan of onder het private eigendom noodzakelijk maken. Die 

maatregelen zullen niet zonder voorafgaande toestemming kunnen geschieden. 

Ook voor het boren onder het private eigendom is toestemming noodzakelijk. 

De vorm waarin de toestemming wordt verkregen kan divers zijn. De grond kan 

worden verworven door de overheid, waarna het vastgoed met een erfpacht-

recht in eigendom blijft van de oorspronkelijke eigenaren. Een andere mogelijk-

heid is een recht van opstal (onderstal) voor de tunnel te vestigen met alle afzon-

derlijke perceeleigenaren. In beide gevallen is een vergoeding richting de oor-

spronkelijke eigenaren aan de orde.  

6.6.4 Milieueffectrapportage 
De gedachte achter een milieueffectrapportage (m.e.r.) is dat de verschillende 

alternatieven en de gevolgen hiervan zijn voor het milieu van een groot project in 

beeld worden gebracht. Voor de aanleg van een vrijliggende, ondergrondse bus-

baan of spoorweg binnen de bebouwde kom is geen m.e.r. vereist. Een uitzonde-

ring wordt gevormd door bronbemaling bij bouwputten. Indien het gaat om meer 

dan 3 mln. m
3
 moet hiervoor een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Of dit 

het geval is bij dit project kan in deze fase nog niet worden bepaald. 

Het is mogelijk om te kiezen voor een vrijwillige m.e.r. Gezien de omvang van het 

project zou dit een goede keuze zijn. De verschillende milieueffecten worden 

toch al beoordeeld en het is van belang dat richting derden voldoende duidelijk 

wordt gemaakt dat milieuaspecten van belang zijn bij de beoordeling in de verde-

re uitwerking van de oplossingsrichtingen. Door te kiezen voor een vrijwillige 

m.e.r. kan een integrale beoordeling van de milieu- en andere effecten worden 

gemaakt. Voor de planning van een dergelijke procedure moet rekening worden 

gehouden met een looptijd van 1 à 1.5 jaar. 
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7 Meest kansrijke oplossingsrichting 

Wat is de betekenis van de onderzoeksuitkomsten voor de oplossingsrichtin-

gen? In dit hoofdstuk zijn de argumenten op een rij gezet aan de hand waarvan 

beoordeeld kan worden welke oplossingsrichting in welke mate kansrijk is. 

Hiervoor is het tracé vanaf de bestaande vrije busbaan in Schalkwijk opgeknipt 

in vier delen:  

1. Schalkwijk/ Schipholweg 

2. zuidzijde centrum 

3. centrum 

4. stationsgebied 

7.1 Overwegingen Schalkwijk/ Schipholweg 

Op basis van de eerdere analyse wordt de aantakking van een toekomstige 

hoogwaardige verbinding naar Schiphol en de Amsterdamse Zuidas op de be-

staande lijn van de Zuidtangent grote potentie toegekend. Daarom is de koppe-

ling van het tracé van de Zuidtangent in dit deel van Haarlem aan deze toekom-

stige lijn van groot belang. Hoe het tracé dan precies loopt, vooral rond het toe-

komstige 023-gebied is een punt van uitwerking en vraagt om afstemming met de 

al in gang gezette gebiedsontwikkeling van 023. Gezien het feit dat in alle varian-

ten hier nog bovengronds gereden wordt, bestaan hiervoor verschillende goede 

mogelijkheden.  

7.2 Overwegingen ten zuiden van het centrum 

De varianten met een halte bij het Houtplein zijn om de volgende redenen kans-

rijker dan de andere varianten: 

 met het Houtplein wordt een interessante halteplaats aan het tracé van 

de Zuidtangent toegevoegd, waardoor meer mensen gebruik zullen ma-

ken van de Zuidtangent; 

 met de overstapmogelijkheid op de regionale buslijnen van en naar het 

zuiden van de stad worden veel extra reizigers aangetrokken, waarvan 

bovendien een groot deel de binnenstad zal bezoeken; 

 als gevolg hiervan kunnen bij deze oplossingsrichting bovendien aanzien-

lijk meer bussen uit de binnenstad worden geweerd, dan bij de andere 

oplossingsrichtingen; 

 door de bouw van een ondergronds station ontstaat een goede basis 

voor een opwaardering en (her)ontwikkeling van de directe omgeving 

van het Houtplein, dicht bij de binnenstad; 

 tijdens de aanleg van dit deel van het tracé zal de Zuidtangent onge-

stoord zijn huidige tracé over de Gedempte Oude Gracht kunnen volgen, 

terwijl bij de andere tracés meer en complexere omleidingen nodig zul-

len zijn.  

Tevens wordt hiermee een toekomstige ondergrondse Spaarnepassage voor het 

autoverkeer niet onmogelijk gemaakt.  

In de uitwerking is het van belang de volledige potentie van het Houtplein in 

beeld te brengen. Vooral de vormgeving van de overstap en de haltering van de 

bussen die hier hun eindhalte zullen krijgen is daarbij punt van aandacht. In dit 

kader is onder meer gesproken over een terminal voor hoogwaardig openbaar 

vervoer en reguliere buslijnen, in combinatie met parkeervoorzieningen.  

7.3 Overwegingen bij de passage van het centrum 

In de verschillende oplossingsrichtingen wordt het centrum volgens drie verschil-

lende varianten aangedaan: via de Raaks, het Verwulft en de Grote Markt. Van-
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wege de duidelijk mindere vervoers- en economische potentie is de potentie van 

een centrumhalte op de Raaks c.q. Zijlvest minder kansrijk, dan een halte in het 

hart van de binnenstad. Een tracé via de Raaks zou wel een terugvaloptie kunnen 

zijn, indien bij de uitwerking blijkt dat een halte onder het Verwulft of de Grote 

Markt te veel financiële of technische inspanningen zou vergen. 

In deze fase van de Tunnelstudie is nog geen keuze gemaakt tussen Grote Markt 

of Verwulft als haltelocatie. Beide locaties hebben vanuit economie en vervoer-

waarde een vergelijkbare, grote potentie. Er is slechts sprake van accentverschil-

len; met een halte op het Verwulft wordt een impuls gegeven aan het A1-

winkelgebied en ontstaan kansen om de Gedempte Oude Gracht en het gebied 

tussen Verwulft en Raaks verder op te waarderen tot een exclusief winkelgebied. 

Met een halte op de Grote Markt breng je de bezoekers naar het heartland van 

de stad, in de meest aansprekende omgeving. Hier ligt de economische potentie 

meer op het gebied van toerisme en culturele voorzieningen. Extra ruimtelijke 

ontwikkelingskansen zijn beperkt gezien het historisch karakter (behoudens de 

herontwikkeling van de Brinkmannpassage). Aanvullend speelt het emotionele 

aspect een dubbelrol: de Grote Markt is dé plek waar je wilt zijn, maar is in de 

beleving ook het gevoeligst wanneer gesproken wordt over bouwactiviteit op 

deze plek. De keuze van de beste plek voor een centrumhalte is dan ook punt van 

uitwerking in een volgende stap. 

7.4 Overwegingen bij het stationsgebied 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om het station aan te doen en eventueel 

te passeren. Bij het uiteindelijke gewenste eindbeeld bestaat een duidelijke voor-

keur voor het doortrekken van de ondergrondse verbinding naar het noorden in 

de richting van het Delftplein en de IJmond. Doortrekking naar het noorden geeft 

invulling aan een essentiële schakel in het regionale netwerk van hoogwaardig 

openbaar vervoer. De effecten hiervan zijn qua reizigersaantallen en bundeling 

van buslijnen vergelijkbaar met de potentie van het Houtplein. Omdat dit ideaal-

beeld in een eerste fase wellicht een stap te ver is, is ervoor gekozen om de on-

dergrondse aanlanding bij het station nadrukkelijk in beeld te houden. Dit biedt 

de meeste kwaliteit in verband met een goede overstap op de trein en andere 

openbaar-vervoerlijnen, de herinrichting van de stationsomgeving en de latere 

doortrekking naar Noord.  

In geval van een bovengrondse halte bij het station is de herinrichting van het 

Stationsplein een stuk moeilijker, en is een doortrekking naar Noord zelfs onmo-

gelijk. Daarbij komt dat hiervoor alleen op de Nassaulaan een tijdelijke tunnel-

mond voor bussen zou kunnen worden gemaakt, waarmee druk busverkeer in de 

directe omgeving van het Kenaupark en in de stationsbuurt blijft bestaan.  

FIGUUR 17: MEEST KANSRIJKE OPLOSSINGSRICHTING 
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7.5 Conclusie  

Op basis van bovenstaande overwegingen kan een eenduidige conclusie worden 

getrokken. Er bestaat op basis van de onderzoeken en bij betrokken partijen 

grote mate van overeenstemming over een oplossingsrichting met een boven-

grondse halte bij de Schipholweg, inclusief de mogelijke koppeling met een toe-

komstige HOV-lijn naar Schiphol en de Zuidas. Ook is overeenstemming over een 

ondergrondse halte met overstapmogelijkheid bij het Houtplein, een onder-

grondse halte in het hart van de stad en een ondergrondse halte bij het station, 

met een uiteindelijke doortrekking naar Noord.  

Hoe het exacte tracé tussen deze haltes loopt is afhankelijk van de locatie van de 

centrumhalte (Verwulft of Grote Markt) en de wijze waarop het tracé bij het 

station wordt vormgegeven. Deze onderwerpen moeten worden uitgewerkt in 

een volgende stap, evenals de inrichting van de halte en omgeving bij het Hout-

plein en de exacte routing bij 023.  
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8 Hoe verder: de Planfase 

In de Initiatieffase is onderzocht in hoeverre een lange ondergrondse verbin-

ding voor de Zuidtangent in Haarlem wenselijk en mogelijk is. Met de voorlig-

gende eindrapportage wordt dit bevestigd. Deze geeft rapportage inzicht in de 

voorwaarden waaronder een ondertunneling kan worden gerealiseerd en 

vormt daarmee de basis voor bestuurlijke besluitvorming. In de vervolgstap zal 

een aantal randvoorwaarden nader moeten worden ingevuld. Onderstaand 

worden deze vervolgstap en de in te vullen randvoorwaarden kort toegelicht. 

8.1 Uitwerking voorkeursoplossingsrichting 

Met deze eindrapportage wordt de Initiatieffase afgesloten. Indien besloten 

wordt tot een volgende stap, zal dit de Planfase worden genoemd. In de Planfase 

worden in ieder geval een masterplan en een uitvoeringsstrategie, inclusief fi-

nanciering, opgesteld. In het masterplan wordt de oplossingsrichting inhoudelijk 

verder uitgewerkt. Pas na afronding van de planfase ontstaat het moment om 

bestuurlijk te kiezen voor verdere voorbereiding van de aanleg of er (voorlopig) 

van af te zien. 

Deze uitwerking is zowel ruimtelijk en technisch, als juridisch en planologisch. 

Onderdeel hiervan is de keuze voor de modaliteit (bus en/of tram) die van de 

tunnel gebruik gaat maken en de fasering die zal worden gehanteerd bij de reali-

satie. Bovendien zullen de haltelocaties en hun omgeving (023, Houtplein, Haar-

lem station) nader worden uitgewerkt en moet een keuze en uitwerking gemaakt 

worden voor de locatie van de centrumhalte.  

Ook de samenhang met andere 

projecten, de beoordeling van mili-

eu- en andere effecten en de ar-

cheologische implicaties worden in 

deze uitwerking aan de orde ge-

steld. 

Het resultaat zijn functionele eisen 

aan een HOV-tunnel en een voor-

keurstracé. Voor het opstellen van 

het masterplan en de uitwerking 

van het tracé en de haltelocaties 

verdient het de aanbeveling om de 

brede aanpak van de Tunnelstudie 

ook in de Planfase toe te passen. 

Hiervoor kan opnieuw in ateliers of 

werksessies worden samengewerkt. 

In samenspraak met de relevante partijen worden de haltelocaties en hun omge-

ving in ateliers per deelgebied op hoofdlijnen uitgewerkt. Naast een nadere uit-

werking van de HOV-halte, gaat het om kansen voor ontwikkeling en koppeling 

met andere modaliteiten en andere lopende projecten. Ook wordt uitdrukkelijk 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor opwaardering van de (nieuwe) 

haltelocaties qua functies (economische spin off) en openbare ruimte en wordt 

gekeken naar de stedenbouwkundige uitwerking en inpassing. Het resultaat is 

een globaal, gedragen stedenbouwkundige visie en mogelijk programma per 

haltelocatie. Specifiek gaat het om de locaties 023, Houtplein, Verwulft/Grote 

Markt en het NS-station. 

FIGUUR 18: PLANFASE 
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In de uitvoeringsstrategie bij het masterplan komen zaken aan de orde die van 

belang zijn voor het mogelijk maken van de uitvoering. Het gaat om het vinden 

van voldoende gelden om de kosten te dekken, de wijze waarop verschillende 

publieke en private partijen bij de aanleg en de exploitatie betrokken worden en 

het bundelen van de krachten op regionaal niveau. Een eerste resultaat op regio-

naal niveau voor de verbetering van de HOV-bereikbaarheid van Haarlem is reeds 

geboekt door omarming van het idee voor de verbinding met de Zuidas en Schip-

hol in de eerste concept-afspraken Noordvleugel 2040. 

8.2 Business case 

Een eerste globale raming geeft aan dat de totale investering in de orde van 

grootte van €500-800 mln. ligt. Om deze kosten te dekken moet in de volgende 

stap een sluitende business case worden opgesteld. Dit kan worden aangepakt 

door aan de kostenzijde een detaillering en optimalisatie uit te voeren. Tegelij-

kertijd worden de mogelijke opbrengsten in beeld gebracht. Onderdeel hiervan is 

zijn gesprekken met potentiële publieke en private financiers en het in beeld 

brengen van de omvang van specifieke financieringsbronnen, zoals subsidies, 

ontwikkelpotentie, exploitatiewinst, et cetera. Ook de keuze voor een aanbeste-

dingswijze die mogelijkheden biedt voor ontwerp- en uitvoeringsoptimalisaties 

en een goede risicoverdeling kan bijdragen aan realiseren van kostenbesparingen 

(zie hieronder).  

De resultaten hiervan worden opgenomen in een business model. Dat wil zeggen 

dat kosten en opbrengsten tegen elkaar worden afgezet en uitgezet in de tijd. 

Afhankelijk van beschikbare middelen en de afspraken die met potentiële finan-

ciers kunnen worden gemaakt, leidt dat tot een bepaald optimum, waarmee 

duidelijk wordt of de business case haalbaar is. 

8.3 Uitwerking taak- en risicoverdeling 

Bij de uitvoering van de tunnel zijn publieke en private partijen betrokken. Het is 

raadzaam om in de komende fase een passende uitvoeringsorganisatie uit te 

werken, inclusief de manier waarop de markt betrokken wordt bij de opgave. 

Hierbij zal tevens worden uitgewerkt welke taken en risico’s aan publieke zijde of 

aan private zijde liggen, en welke vorm van publiek-private samenwerking het 

best passend is. Onderdeel hiervan is hoe de risico’s tussen de publieke partijen 

onderling worden verdeeld. 

Om de opdrachtgevende overheden voldoende grip te geven, is het raadzaam om 

in de volgende stap een marktbenaderingsstrategie op te stellen. Deze strategie 

vormt de uiteindelijke basis voor de te kiezen contractvorm en de wijze van aan-

besteding. In deze marktbenaderingsstrategie zal ook worden gekeken naar kop-

pelingen tussen de aanleg van een hoogwaardige openbaar-vervoerlijn en ge-

biedsontwikkelingseffecten.  

8.4 Conditionering 

Horend bij de verdere voorbereiding is een nauwkeurige inventarisatie van de te 

doorlopen procedures, aan te vragen vergunningen en een aanpak hoe dit zo 

effectief en goed mogelijk te doen. In de onderzoeksresultaten werd al geconclu-

deerd dat een m.e.r. mogelijk tot de te volgen procedures kan behoren. Hoe dat 

precies wordt aangepakt wordt in de Planfase verder uitgewerkt en gekoppeld 

aan de uitwerking in het masterplan. Een goede voorbereiding is ook hier (meer 

dan) het halve werk, en kan vertraging bij de realisatie zoveel mogelijk helpen 

voorkomen. 
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8.5 Behouden en vergroten van het draagvlak 

Communicatie rond een project van deze omvang is en blijft zeer relevant. In de 

komende fase zal dit nog nadrukkelijker en breder vorm moeten krijgen. De acti-

viteiten van in projectbureau zullen moeten uitgroeien naar een volwaardige 

informatievoorziening naar stad, regio en Rijk. Niet alleen bij politici, marktpartij-

en en maatschappelijke organisaties is draagvlak van groot belang. Ook in de stad 

moet het bestaande draagvlak verder worden uitgebreid. In de afgelopen maan-

den is een groot draagvlak bereikt bij de vertegenwoordigers van verschillende 

belangengroepen in de stad. In een volgende fase zal dit draagvlak moeten wor-

den verbreed naar de zoveel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden. 
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Colofon 

Dit document is opgesteld door APPM Management Consultants, in samenwer-

king met het Kernteam van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haar-

lem: 

  Provincie Noord-Holland 

  Provincie Noord-Holland 

  Gemeente Haarlem 

  Gemeente Haarlem 

  Gemeente Haarlem 

 APPM 

  APPM 

 APPM 

 

Deze eindrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal on-

derzoeksbureaus. De rapporten zijn opgenomen als bijlage bij deze eindrapporta-

ge en zullen worden geplaatst op internet: www.tunnelstudie.nl. 

 , Arcadis (techniek) 

  Ecorys (economie en vastgoed) 

 , Goudappel Coffeng (verkeer en vervoer) 

  Grontmij (milieu en planologie) 

 

 

Verschillende groeperingen hebben een bijdrage geleverd aan de Tunnelstudie 

door hun deelname en inbreng in de ateliers. Aan de werkateliers hebben deel-

genomen: 

  MKB 

  MKB 

  KVK 

  Milieudefensie 

  ROVER 

  Fietsersbond 

  Stichting de Hoeksteen 

  City Haarlem 

  NS Poort 

  Connexxion 

  IMG Participations & Consultancy BV 

  de Bont Solutions BV 

  SlangenHulsker architecten 

  Centrum Ondergronds Bouwen 

 Gemeente Haarlem 

 Provincie Noord-Holland 

Aan de meedenkateliers hebben de volgende groeperingen deelgenomen: 

 Wijkraden en bewonersorganisaties 

 Gemeente Haarlemmermeer 

 Gemeente Velsen 

 Horeca Haarlem 

 BNA kring Zuid-Kennemerland 

 Stichting Eye-Opener 

http://www.tunnelstudie.nl/
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 VEBH 

 Woonmaatschappij 

 Haarlems Bouwplannen 

 Stichting Stad en Verkeer 

 Historische Vereniging Haerlem 

 Gemeente Haarlem 

 Provincie Noord-Holland 

Gedurende het proces tot aan deze eindrapportage zijn gesprekken gevoerd in de 

stad en verschillende personen geraadpleegd. Hieronder worden de personen 

genoemd die een bijdrage geleverd hebben aan het thema bereikbaarheid in het 

basisdocument. Daarnaast worden de mede-auteurs van het document ‘Tunnels 

in Stedelijk gebied’ genoemd. 

Thema bereikbaarheid: 

 Ben Immers  K.U. Leuven, TNO Mobiliteit en Logistiek 

 Bart Egeter  TNO Mobiliteit en Logistiek 

 Jon van Dijk  Mobiliteit en Verkeer – DHV 

 Toon van der Horst Goudappel Coffeng 

 Jan Termorshuizen Stadsgewest Haaglanden 

 Ruud Verdiesen  Directeur XTNT 

 Jaap Bakker  Gemeente Haarlem 

 Bert Swart  APPM 

Het document ‘Tunnels in stedelijk gebied, de feiten op een rij’, is opgesteld door 

Bert Swart en Arend van Dijk van APPM Management Consultants, in samenwer-

king met de heer ir. Paul Janssen van Ponton Consultancy. De volgende personen 

hebben hier een bijdrage aan geleverd:  

 Ing. J.B.M. Admiraal MBA Directeur Centrum Ondergronds Bouwen 

(COB) en lector Ondergronds Ruimtegebruik CARUS 

 Prof. ir. J. Bosch 

Hoogleraar Ondergronds Bouwen TU Delft en bouwmanager Noord-

Zuidlijn 

 Ir. F.F.M. de Graaf  

Senior adviseur/ specialist tunnelbouw, Bouwdienst RWS  

 Ir. R. De Lat   

Adjunct-directeur Dura Vermeer Beton- en Waterbouw 

 Ir. W. Leendertse  

Senior adviseur Markt en Inkoop DG Rijkswaterstaat, voorm. directeur 

COB 

 Ir. H. Van der Poel 

Senior adviseur/ teamleider Waterbouw Grontmij 

 Ir. W.M. Soederhuizen 

Directeur Volker Wessels Stevin Infra Ontwikkeling vof 

 Prof. Ir. A.F. van Tol 

Lid Wetenschapsraad Geodelft en hoogleraar Funderingstechniek TU 

Delft 

 Ir. L.A. Roelofs 

Directeur IMG Participations & Consultancy BV 
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0 Samenvatting 

1. Inleiding 

De initiatieffase van de Tunnelstudie in 2007 heeft geresulteerd in een schets van 

een technisch en ruimtelijk inpasbaar tracé voor een lange ondergrondse verbin-

ding voor de Zuidtangent in Haarlem. Het afgelopen jaar hebben provincie en 

gemeente het voorkeurstracé van de lange tunnel verder uitgewerkt  en de fi-

nanciële haalbaarheid onderzocht. De resultaten van deze fase van de studie, de 

planfase, vindt u in dit document. Het tracé van de lange tunnel is uitgewerkt en 

er zijn haalbare (deels) bovengrondse alternatieven onderzocht. Met de resulta-

ten kan bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over een HOV-verbinding voor 

Haarlem. 

 

2. Procesbeschrijving 

In de studie is nauw samengewerkt met tal van partijen uit de stad. In kern-, 

knopen- en stadsateliers zijn inhoudelijke keuzes in het project voorbereid. De 

stuurgroep Tunnelstudie legt de resultaten van de studie ter besluitvorming voor 

aan colleges, commissies en tenslotte aan Provinciale Staten van de provincie 

Noord-Holland en de gemeenteraad van Haarlem.  

 

3. Haarlem: schakel in regionaal HOV-netwerk 

Haarlem is een belangrijke schakel in het regionale netwerk van Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer (HOV) in de Metropoolregio Amsterdam West. Er is regionaal 

veel draagvlak om dit netwerk te realiseren. Ook wordt breed onderkend dat het 

daarbij van belang is om de schakel Haarlem te verbeteren. De Zuidtangent is een 

zeer succesvolle regionale HOV-verbinding. Deze lijn zal ook de ruggengraat zijn 

van een toekomstig regionaal HOV-netwerk met aansluitingen op trein en P+R. 

 

4. Probleembeschrijving Haarlem 

In het centrum van Haarlem zitten de verschillende vervoersstromen elkaar mo-

menteel in de weg. Het Spaarne en de oude binnenstad vormen een barrière 

voor de doorstroming. De Zuidtangent loopt nu ‘vast’ in Haarlem. Het aantal 

reizigers stagneert. Verbetering van de Zuidtangent door Haarlem is één van de 

drie belangrijke maatregelen om de bereikbaarheid van de stad te vergroten. 

Door verkeersstromen te ontvlechten verbetert de doorstroming van de Zuidtan-

gent, en tegelijkertijd ook van het auto- en scheepvaartverkeer. Zowel de eco-

nomie als de leefbaarheid van Haarlem en de regio profiteert van een goede 

oplossing voor de Zuidtangent. 

 

5. Schakel Haarlem: lange tunnel 

Het voorkeurstracé voor een lange tunnel heeft een bovengrondse halte bij de 

Schipholweg. Daar komt mogelijk ook een koppeling met de toekomstige HOV-

lijn naar Schiphol en de Zuidas. Het Spaarne wordt ondergronds gekruist. Bij het 

Houtplein, in het centrum van de stad en bij het station komen ondergrondse 

haltes. Het is mogelijk om de lijn in de toekomst naar Noord door te trekken. In 

de huidige fase van de studie zijn de meest logische locaties bepaald voor de 

centrumhalte en voor de halte bij het station. Dit zijn respectievelijk de Gedemp-

te Oude Gracht en de Kruisweg geworden. Alle haltes kunnen worden ingepast. 

De kosten van de lange tunnel van de Schipholweg tot aan het station bedragen € 

764 mln. Technisch gezien kan de tunnel gefaseerd worden aangelegd. Vanwege 

de hoge meerkosten is dit echter geen reële optie. De bouwtijd van de lange 

ondergrondse verbinding is circa 5 jaar. De aanleg van een tunnel in de Haarlem-

se binnenstad brengt risico’s met zich mee, maar deze zijn beheersbaar. Bij de 

startschacht van de boortunnel en rondom de ondergrondse haltelocaties zal 

stevige bouwoverlast optreden. Het aanleggen van een verrailbare HOV-

bustunnel is niet m.e.r.-plichtig. 
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6. Schakel Haarlem: (deels) bovengrondse varianten 

Voor een vergelijking met de lange ondergrondse verbinding zijn ook (deels) 

bovengrondse varianten onderzocht. Een onderlinge vergelijking van de kostenef-

fectiviteit is nodig voor een onderbouwing van een subsidieverzoek aan het Rijk. 

Het onderzoek komt tevens tegemoet aan het verzoek van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Noord-Holland, en aan vragen van de gemeenteraad van Haar-

lem en de kern- en stadsateliers. Er zijn verschillende tracés onderzocht. De eer-

ste tracés zijn afgevallen, omdat de inpassing te veel problemen opleverde en 

omdat er nauwelijks reizigersgroei te verwachten was. Drie tracés zijn verder 

uitgewerkt: A, C en D. Tracé A bleek het best te scoren. Alternatieven via het 

Houtplein (C en D, met een tunnel van de Schipholweg tot aan de Dreef)  zorgen 

niet voor extra reizigers of leiden zelfs tot een verlies aan reizigers. Een tunnel-

mond bij de Dreef is nauwelijks inpasbaar en een vrij liggende HOV-baan tussen 

het Houtplein en het station vergt grote ingrepen in de openbare ruimte. Tracé A 

is het aantrekkelijkst voor de reiziger, kent de minste knelpunten bij inpassing, 

genereert een kortere reistijd en een betrouwbare reisduur en sluit aan op geda-

ne investeringen op de GOG.  Voorwaarde is dan wel dat tracé A wordt uitge-

voerd met een middellange tunnel. Deze tunnel maakt het mogelijk om het 

Spaarne en de verkeerskruisingen Schipholweg, Schalkwijkerstraat en Lange brug 

ongestoord te passeren.  De tunnelmond aan de zuidzijde kan op de Schipholweg 

worden ingepast. Voor de tunnelmond aan de stadszijde zijn verschillende opties 

mogelijk. 

 

7. (Deels) bovengronds voorkeurstracé nader uitgewerkt 

Bij de uitwerking van tracé A is gekeken naar een dubbele brug en naar een mid-

dellange tunnel. Met een middellange tunnel kunnen er vier knelpunten worden 

opgelost. Een dubbele brug lost slechts één knelpunt op: alleen de Spaarnekrui-

sing zelf. Een middellange tunnel zorgt voor een groter aantal reizigers en voor 

een verbetering van de doorstroming van het weg- en scheepvaartverkeer. De 

dubbele brug zorgt juist voor extra hinder van het auto- en scheepvaartverkeer. 

Voor de aanleg van een dubbele brug met een tussenruimte van 250 m moet 

bovendien het Spaarne worden versmald om aan beide kanten een HOV-baan in 

te kunnen passen. Dat leidt tot sterke toename van de stroomsnelheid van het 

water. Deze veranderingen zijn voor het waterschap niet toelaatbaar. Een ruimte 

van 250 m tussen de bruggen is nodig voor konvooien en manoeuvreerruimte 

voor de scheepvaart. Een kleinere tussenruimte veroorzaakt veel hinder voor de 

scheepvaart. In die situatie zouden konvooien moeten worden opgeknipt, waar-

door bruggen vaker open moeten. 

Voor de inpassing van de inrit van de middellange tunnel zijn er aan de stadszijde 

drie reële mogelijkheden die allemaal dezelfde aantrekkelijkheid en betrouw-

baarheid bieden voor de reiziger. Inpassing is fysiek mogelijk. Met een tunnel kan 

Haarlem de reizigersgroei in de toekomst opvangen. Een tunnel vormt daarmee 

een duurzame investering.  

De kosten van tracé A met een middellange tunnel bedragen € 250 – 280 mln. De 

kosten van tracé A met een dubbele brug bedragen € 70-95 mln. 

 

8. Modaliteit 

Het eindbeeld voor de schakel Haarlem is een lightrail-systeem dat onderdeel 

uitmaakt van een regionaal HOV-netwerk. Lightrail is het meest toekomstvast en 

biedt (bovengronds) extra ruimtelijke kwaliteit in Haarlem. Het moment van 

omschakeling op lightrail is afhankelijk van de keuzes die op de andere lijnen in 

de regio worden gemaakt. Ook zijn er hoge reizigersaantallen nodig om de lijn 

rendabel te kunnen exploiteren. Alleen een oplossing met een tunnel biedt uit-

zicht op exploitatie met lightrail. Bij een lange tunnel zijn de reizigersaantallen zo 

groot dat vanaf het begin lightrail noodzakelijk is. Bij de uitwerking van de schakel 

Haarlem wordt vooralsnog uitgegaan van een op lightrail voorbereide HOV-

verbinding.   
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9.  Business case 

Een rijksbijdrage is bepalend voor de financiële haalbaarheid van zowel de lange 

tunnel (€ 764 mio) als tracé A met middellange tunnel (€ 245 – 280 mio). Het rijk 

is voorstander van uitbreiding van het HOV-netwerk, maar is niet bereid bij te 

dragen aan de lange tunnel. Deze optie is daarmee financieel onhaalbaar gezien 

het grote tekort (ca. 660 mio). Een rijksbijdrage aan een alternatief met middel-

lange tunnel behoort wel tot de mogelijkheden. Een concrete toezegging is nog 

niet gedaan. Een gemeentelijke bijdrage van 5% a 10% is reëel. De provincie 

wordt bij realisatie logischerwijs verantwoordelijk voor aanbesteding en draagt 

de bijbehorende risico’s. Ook ligt het voor de hand dat kosten voor onderhoud en 

exploitatie voor rekening van de provincie komen.  

 
10. Vergelijking lange tunnel met alternatief  

De lange tunnel en tracé A met een middellange tunnel zijn beide toekomstvast. 

Om ook in de toekomst reizigersgroei te kunnen accommoderen, is een onder-

grondse kruising van het Spaarne essentieel. Door verkeersstromen van elkaar te 

scheiden wint de verbinding flink aan betrouwbaarheid. Dit maakt een hoogfre-

quente dienstregeling mogelijk. Ook scheepvaart-, auto-, en langzaam verkeer 

profiteren van een middellange tunneloplossing. Uit de analyse van kosten en 

baten blijkt dat de opbrengsten van een lange tunnel en een middellange tunnel 

gelijkwaardig zijn. De kosten van een lange tunnel zijn echter drie keer zo hoog 

als de kosten van tracé A met een middellange tunnel. Daarmee is tracé A met 

een middellange tunnel een veel kostenefficiëntere oplossing dan de lange tun-

nel. 

 

11. Hoe verder: van planfase naar uitvoering 

De volgende fase is de uitvoeringsfase. Deze bestaat uit de voorbereiding van de 

realisatie en de realisatie zelf. Belangrijke aspecten hierin zijn de nadere uitwer-

king van het voorkeurstracé, de marktbenaderingstrategie en communicatie.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het voorjaar van 2007 hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Haarlem het initiatief genomen tot een studie naar een lange ondergrondse ver-

binding voor de Zuidtangent in Haarlem. Aan APPM Management Consultants is 

gevraagd om deze studie te begeleiden. Gedurende 2007 is de eerste fase van 

deze studie, de initiatieffase, uitgevoerd. Deze studie heeft geresulteerd in een 

schets van een technisch en ruimtelijk inpasbaar tracé, waarvan de realisatie op 

lokaal en regionaal niveau grote positieve effecten zal hebben op de bereikbaar-

heid, de economie en de leefbaarheid. De geschetste oplossingsrichting loopt 

vanaf de Schipholweg ondergronds via een halte bij het Houtplein en een halte in 

het centrum naar het NS station in Haarlem, met een uiteindelijke doortrekking 

naar Haarlem-Noord. 

De resultaten van de studie zijn vastgelegd in de ‘Eindrapportage Tunnelstudie, 

Haalbaarheid van een ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem, 

d.d. 22 december 2007’.  De gemeenteraad van Haarlem heeft op 6 maart 2008 

besloten deze oplossingsrichting te steunen en tevens het verder onderzoeken 

hiervan te onderschrijven (Raadsbesluit 6 maart 2008, registratiekenmerk 2008 

31325). Ook de provincie heeft de voorgestelde oplossingsrichting onderschre-

ven. Gemeente en provincie hebben verzocht het voorkeurstracé verder uit te 

werken en de financiële haalbaarheid te onderzoeken.   

 

 

1.2 Doel en beoogd resultaat planfase 

Deze onderzoeksfase, de planfase, heeft tot doel het uitwerken van het gewenste 

tracé, inclusief effecten, randvoorwaarden, financiële onderbouwing en een reëel 

(deels) bovengronds alternatief, tot een product op basis waarvan een besluit tot 

realisatie kan worden genomen. Het beoogde resultaat is een projectbesluit, te 

nemen door de besturen van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-

Holland, voor te leggen aan de gemeenteraad van Haarlem en de Provinciale 

Staten van Noord-Holland. Met deze eindrapportage wordt invulling gegeven aan 

de planfase. Deze rapportage vormt daarmee de basis voor bestuurlijke besluit-

vorming over een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in Haarlem.  

1.3 Leeswijzer eindrapportage 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de uitkomsten van de onderzoe-

ken en diverse werkateliers. Als eerste komt de opzet en werkwijze in deze fase 

van de Tunnelstudie aan bod (hoofdstuk 2). Daarna wordt de schakel Haarlem 

beschouwd in de regionale context (hoofdstuk 3) en wordt de specifieke opgave 

voor Haarlem geschetst (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt de lange ondergrondse 

voorkeursvariant, zoals die begin 2008 is vastgesteld, nader uitgewerkt (hoofd-

stuk 5). Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek naar deels bovengrondse alterna-

tieven; in hoofdstuk 7 wordt het best scorende alternatief uitgewerkt. Dit wordt 

gevolgd door een beschouwing over de modaliteit die van de HOV-verbinding 

gebruik zal gaan maken (hoofdstuk 8). De rapportage wordt afgerond met een 

beschouwing van de financiële haalbaarheid (hoofdstuk 9), en een vergelijking 

tussen de lange tunnel en het best scorende alternatief en eindconclusies (hoofd-

stuk 10). Hoofdstuk 11 bevat een doorkijk naar een eventueel vervolgtraject. Elk 

hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.   
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2 Procesbeschrijving 

2.1 Aanpak op twee niveaus 

Om te komen tot een gewenste invulling van de schakel Haarlem als onderdeel 

van een regionaal netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), is een 

beschouwing van het regionale HOV-netwerk en toekomstige ontwikkelingen 

nodig. Om te komen tot een projectbesluit in het voorjaar van 2009 zijn daarom 

twee niveaus te onderscheiden: 

I. Het regionale niveau waarbij de doelstelling is om te komen tot over-

eenstemming over een regionaal HOV-netwerk in de Metropoolregio 

Amsterdam West; 

II. Het lokale niveau waarbij de doelstelling is om de schakel Haarlem ver-

der uit te werken.  

Onderstaand wordt de aanpak op beide niveaus kort toegelicht.  

I. Aanpak regionaal HOV netwerk Metropoolregio Amsterdam West  

Doelstelling van de provincie Noord-Holland is om met alle relevante partijen uit 

de regio te komen tot een integraal HOV-netwerk. Het beoogd resultaat is om in 

het voorjaar van 2009 een uitgewerkt HOV-netwerk voor de MRA West te heb-

ben dat in het voorjaarsoverleg van 2009 kan worden ingebracht bij het Rijk. 

Om dit te bereiken zijn achtereenvolgens de volgende stappen ondernomen:  

1. Inventarisatie  

Op basis van het vigerend beleid en beschikbare (OV-)visies is een aanzet ge-

maakt voor een regionaal HOV-netwerk voor de Metropoolregio Amsterdam 

West. 

2. Ronde langs de velden  

Het HOV-netwerk is besproken met relevante partijen (waaronder gemeenten, 

Stadsregio) in de MRA West. Op basis van deze gespreksronde is het netwerk 

aangevuld.  

 

3. Procesvoorstel in kader MIRT 

In het najaar van 2008 is in het MIRT-overleg tussen Rijk en regio een voorstel 

ingebracht en geaccordeerd. Dit voorstel beschrijft de aanpak en planning die 

wordt doorlopen om te komen tot een samenhangend HOV-netwerk.  

  

4. Aanvullen netwerk  

In expertmeetings met vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de 

Stadsregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlem, de 

gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Velsen is het netwerk aangevuld tot 

een concept HOV-netwerk Metropoolregio Amsterdam West. 

 

5. Valideren netwerk 

Het  concept HOV-netwerk Metropoolregio Amsterdam West  is verkeerskundig 

doorgerekend en met betrokkenen vertaald naar een gevalideerd HOV-netwerk.  

 

6. MKBA en fasering 

Er is een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) opgesteld voor het 

HOV-netwerk Metropoolregio Amsterdam West. De MKBA levert input om in 

gezamenlijkheid te komen tot een fasering van het te realiseren HOV-netwerk. 

Naast de MKBA zijn politieke ambities en de financiële toezeggingen van groot 

belang om te komen tot een haalbaar uitvoeringsprogramma. 
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7. Uitvoeringsprogramma in kader MIRT 

Het beoogd resultaat is een haalbaar en door de regio gedragen uitvoeringspro-

gramma voor een te realiseren HOV-netwerk Metropoolregio Amsterdam West. 

Dit beoogd resultaat wordt ter bestuurlijke vaststelling ingebracht in de regionale 

platforms. Uiteindelijk zal dit worden ingebracht in het voorjaarsoverleg 2009 in 

het kader van het MIRT.  

II Aanpak Schakel Haarlem 

In het kader van de uitwerking van een hoogwaardige OV-verbinding in Haarlem 

is de lange ondergrondse verbinding nader uitgewerkt en is onderzoek verricht 

naar een reëel (deels) bovengronds  alternatief.  

Om dit te bereiken zijn de volgende stappen ondernomen:  

1. Keuze centrumhalte 

Eén van de richtinggevende keuzes bij het uitwerken van de lange ondergrondse 

verbinding uit de eerste fase is de keuze voor een centrumhalte (Gedempte Oude 

Gracht of Grote Markt).  

 

2. Keuze halte station Haarlem NS 

Een tweede richtinggevende keuze is de keuze voor de locatie van de halte bij 

station Haarlem NS: de Kruisweg, direct grenzend aan het huidige stationsplein, 

of de Rozenstraat, oostelijk grenzend aan het Kenaupark parallel aan de 

Kenaustraat.  

 

3. Inpasbaarheid lange tunnel 

Om de mogelijkheden, kansen en randvoorwaarden per haltelocatie of knoop te 

benoemen en de stedelijke inpasbaarheid in kaart te brengen is onderzoek ver-

richt. Naast de feitelijke inpassing van de halte, gaat het hierbij ook om het in 

kaart brengen van effecten van ontwikkelingen rond de knoop (opbrengstpoten-

tie, verkeersstromen e.d.).  

 

4. Kostenoptimalisatie 

De haalbaarheid van de lange tunnel hangt sterk samen met de omvang van de 

gevraagde investeringen. In dit kader is onderzoek verricht naar mogelijke opti-

malisaties. Hierbij is onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid ter plaatse van 

het beoogde tracé van de lange tunnel. Op grond hiervan is een eerste inschat-

ting gemaakt van de consequenties voor de raming. Bovendien is in samenwer-

king met experts van het Centrum Ondergronds Bouwen gekeken naar kostenop-

timalisaties in uitvoeringstechniek, alignement etc. 

 

5. Faseringsmogelijkheden 

In het kader van de financiële haalbaarheid is, in aanvulling op de kostenoptimali-

satie, onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een gefaseerde realisatie.  

 

6. Onderzoek bovengrondse varianten 

Voor een vergelijking van kosten versus opbrengsten en een zorgvuldige afwe-

ging van de invulling van de schakel Haarlem is het voorkeursalternatief afgezet 

tegen mogelijke (deels) bovengrondse oplossingen (maaiveldtracés).  

 

7. Modaliteitenonderzoek 

Eén van de richtinggevende keuzes voor de invulling van de schakel Haarlem, is 

de keuze voor de modaliteit ofwel het type voertuig dat gebruik zal gaan maken 

van de infrastructuur. In dit kader zijn drie reële modaliteiten vastgesteld: een 

HOV-bus, lightrail of lightrail voorafgegaan door een HOV-bus.  



 
 

11 
 

8. Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) 

Een MKBA faciliteert het maken van een keuze tussen verschillende alternatieven 

om de regio bereikbaar te houden. Er is een MKBA opgesteld om de effecten, 

voor zover mogelijk, vergelijkbaar te maken en daarmee een keuze tussen de 

alternatieven te faciliteren.  

 

9. Business case 

De businesscase biedt inzicht in de omvang van het projectdeficit, en daarmee de 

reëel benodigde overheidsinvestering, en mogelijkheden voor financiering.   

 

10. Conditionering 

Het doel is het in kaart brengen van alle aspecten die de vrijheid van het eindre-

sultaat van de opdracht inkaderen of beperken, oftewel de condities waaronder 

het ontwerp gerealiseerd kan worden. In dit kader zijn o.a. de te verwerven 

gronden en de te volgen procedures en vergunningen in de tijd uitgezet.  

2.2 Werkwijze: ‘ateliers’ en communicatie 

In de Tunnelstudie Haarlem trekken de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Haarlem gezamenlijk op, in nauwe samenwerking met tal van belangengroepe-

ringen, maatschappelijke organisaties, bewoners en andere deskundigen. Dit is in 

figuur 1 weergegeven als ‘meewerken’ en ‘meedenken’ en ‘informeren’.  

Meewerken 

Een groep van vertegenwoordigers van maatschappelijke- en belangengroeperin-

gen in Haarlem, andere inwoners van Haarlem en deskundigen op verschillend 

gebied, heeft zeer actief meegewerkt in de vorm van ateliers (werksessies): 

 ‘Kernateliers’. In de kernateliers zijn naast vertegenwoordigers van gemeen-

te en provincie ondermeer actieve en geïnteresseerde Haarlemmers, Cen-

trum Management Groep, MKB, Kamer van Koophandel, Milieudefensie, 

ROVER, de fietsersbond en Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem verte-

genwoordigd. De kernateliers vonden plaats op 10 juni, 26 augustus, 30 sep-

tember, 11 november, 9 december 2008 en op 20 januari 2009. In deze in-

tensieve werksessies zijn op basis van inhoudelijke input van verschillende 

onderzoeksbureaus inhoudelijke keuzes in het besluitvormingstraject voor-

bereid, zoals de afweging van modaliteiten, de ligging van de haltes en het 

laten uitwerken en benoemen van (deels) bovengrondse alternatieven.  

 ‘Knopenateliers’. De vier haltelocaties (Schipholweg, Houtplein, centrumhalte 

en station) zijn separaat in ateliers (juni, september, oktober, november ’08 

en januari ’09) verder uitgewerkt. Het gaat hier om een verkenning van een 

stedenbouwkundig programma, waarbij te denken valt aan functies, ontwik-

kelingen en uitstraling. Deze uitwerking is gemaakt met belanghebbenden 

(waaronder bewoners, ondernemers) uit de directe omgeving van deze loca-

ties, onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau.   

FIGUUR 1: MEEWERKEN, MEEDENKEN, INFORMEREN 
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Meedenken 

De tussentijdse onderzoeksresultaten en de uitkomsten van de kern- en knopen-

ateliers zijn gepresenteerd, aangevuld en aangescherpt in voor iedereen toegan-

kelijke ‘Stadsateliers’. Op 11 juni, 27 augustus en 12 november 2008 en op 21 

januari 2009 zijn de openbare Stadsateliers goed bezocht door de wijkraden, 

geïnteresseerden en betrokken Haarlemmers.  

 

Informeren 

Naast de interactieve bijeenkomsten zoals de ateliers en presentaties in verschil-

lende gremia, is ingezet op het informeren van een brede groep van inwoners 

van Haarlem over de voortgang en tussenresultaten van het project. De bekend-

heid van de studie en de groep van betrokkenen is hierdoor gedurende het pro-

ces vergroot. Lokale kranten hebben hier sterk aan bijgedragen door verslag te 

leggen van de verschillende bijeenkomsten en tussenresultaten. Nieuwsbrieven 

zijn regelmatig verstuurd en verspreid in Haarlem met de stand van zaken van de 

studie en de website (www.tunnelstudie.nl) met informatie over het project is 

veel bezocht. Door het projectbureau open te stellen en bijvoorbeeld deel te 

nemen aan een expositie in het ABC Architectuurcentrum is het project op ver-

schillende plaatsen in Haarlem zichtbaar gemaakt.   

2.3 Bestuurlijke besluitvorming planfase 

In de Tunnelstudie trekken provincie en gemeente gezamenlijk op. De stuurgroep 

Tunnelstudie Haarlem uit de initiatieffase is in de planfase voortgezet. De stuur-

groep stelt (tussen-)producten vast en neemt beslissingen over de koers en de 

scope van het project.  

FIGUUR 2: DEELNEMERS TIJDENS EEN KERNATELIER 

FIGUUR 3: STUURGROEP TUNNELSTUDIE 
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De stuurgroep bestaat uit de heer Mooij, de gedeputeerde Verkeer en Vervoer 

van de provincie Noord-Holland en de heer Nieuwenburg, de wethouder ruimte-

lijke ontwikkeling, volkshuisvesting en verkeers- en vervoersbeleid van de ge-

meente Haarlem.  

De stuurgroep legt de uitkomsten van de studie voor aan beide colleges, vervol-

gens aan de betrokken commissies (commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 

de provincie Noord-Holland en beheer en ontwikkeling van de gemeente Haar-

lem) om tenslotte besluitvorming plaats te laten vinden door Provinciale Staten 

van de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad van Haarlem. 

2.4 Positionering Tunnelstudie/doorkijk volgende fase 

In de voorbereiding en aanleg van grootschalige ruimtelijke en infrastructurele 

projecten, kunnen verschillende stappen worden onderscheiden: 

 Initiatieffase 

 Planfase 

 Uitvoeringsfase incl. voorbereiding 

 Gebruiksfase 

De mogelijke opzet van zo’n stappenplan is weergegeven in figuur 4.  

Voorliggende rapportage vormt de basis voor bestuurlijke besluitvorming door de 

provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, waarmee de Planfase wordt 

afgerond. De volgende stap, de uitvoeringsfase, is gericht op voorbereidende 

werkzaamheden en daadwerkelijke realisatie van de verbinding voor hoogwaar-

dig OV in Haarlem. De volgende onderdelen zullen onderdeel uitmaken van de 

voorbereiding van realisatie:  

 Uitwerking van de gekozen variant  

 Procedures en grondverwerving 

 Marktbenadering (aanbesteding en contractering) 

 Ontwerp en voorbereiding 

 Realisatie 

 Blijven betrekken van omgevingspartijen om te komen tot gedegen en 

gedragen beslissingen 

 Publiekscommunicatie over de stand van zaken en voortgang van de 

(voorbereiding van) realisatie 

 

Ook in deze fase zal nauw worden samengewerkt tussen de provincie Noord-

Holland en de gemeente Haarlem. Een volgende fase wordt geschetst in hoofd-

stuk 11: van planfase naar uitvoering.  

  

FIGUUR 4: STAPPENPLAN 
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3 Haarlem: schakel in regionaal HOV-netwerk 

3.1 Ontwikkelperspectief Metropoolregio Amsterdam 

De Metropoolregio Amsterdam is de motor van de Randstad als duurzame en 

concurrerende Europese topregio. Die metropool ontwikkelt zich door een sa-

menspel van de kernstad Amsterdam met de omliggende stedelijke en economi-

sche centra en karakteristieke landschappen. Een evenwichtige en samenhan-

gende netwerkstad zonder echte periferie. In die netwerkstad zorgen centra en 

gebieden als Schiphol, de IJmond, Almere, ‘t Gooi en Haarlem, samen met kern-

stad Amsterdam, voor een krachtige ontwikkeling op diverse gebieden.  

 

FIGUUR 5: INWONERAANTALLEN IN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM IN 2020 

   

Randstad 2040 

Het rijksbeleid, vastgelegd in de Nota’s Ruimte en Mobiliteit, is erop gericht om 

de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (voorheen Noordvleu-

gel) zoveel mogelijk te versterken. Het Rijk heeft met Randstad 2040
1
 de lange 

termijn onderwerpen voor de ontwikkeling van de Randstad naar een duurzame 

en concurrerende Europese regio op de agenda gezet. De hoofdopgaven van 

Randstad 2040 kunnen als volgt worden samengevat: 

 Een klimaatbestendige, veilige delta: garanderen van veiligheid tegen 

overstromingen en klimaatbestendig ruimtegebruik; 

 Bereikbaarheid en economische dynamiek: omdat de mobiliteit door-

groeit en de ruimte voor nieuwe infrastructuur beperkt is, moet de loca-

tiekeuze voor wonen en werken en het verkeer en vervoersbeleid nóg 

beter op elkaar worden afgestemd; 

 Voldoen aan de vraag naar kwaliteit in de ruimte: een diversiteit aan 

woonmilieus en woonomgevingen, gemakkelijk toegankelijke groenge-

bieden nabij de steden en zorg dragen voor minderheden. 

Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 

Het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
2
 van februari 2008 (Noordvleugel is 

nu Metropoolregio Amsterdam) is in grote lijnen complementair aan de analyse 

en visie in Randstad 2040. In Randstad 2040 wordt de regio Amsterdam aange-

duid als regio met het sterkste internationale profiel binnen de Randstad. Binnen 

de Metropoolregio Amsterdam ligt de opgave om dit internationale profiel in de 

toekomst te behouden en te versterken.  

                                                                 
1
 Structuurvisie Randstad 2040, vastgesteld door het kabinet op 5 september 2008. 

2
 Metropoolregio Amsterdam: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040, vastgesteld tijdens de 7e 

Noordvleugelconferentie op 14 december 2007. 
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FIGUUR 6: METROPOOLREGIO AMSTERDAM 

Doel is om de netwerkstad Noordvleugel te ontwikkelen tot een op Europese 

schaal concurrerende Metropoolregio Amsterdam in 2040.  Het succesvol verder 

ontwikkelen van de Noordvleugel moet gericht zijn op het creëren van een 

hoogwaardig en duurzaam leef- en woonmilieu waar bedrijven, bewoners en 

bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.  

De diversiteit van het metropoolgebied vormt de belangrijkste troefkaart. De 

komende decennia moet de intensivering van de stedelijke gebieden worden 

doorgezet. Voormalige werkgebieden binnen de steden transformeren zich tot 

gemengde woon-werkgebieden. De bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd 

door te investeren in adequaat openbaar vervoer op regionaal niveau. Ook gaat 

de Metropoolregio Amsterdam zich duurzaam ontwikkelen: de regio wordt kli-

maatbestendig gemaakt en de luchtkwaliteit wordt verbeterd.  

Ander speerpunt vormt de bescherming en ontwikkeling van mooie en bereikba-

re landschappen op korte afstand van de stad. Ook de leefkwaliteit vormt een 

vitale drager voor de regio, samen met het verbeteren van het onderwijs en het 

openbaar  vervoer. 

Bereikbaarheid essentieel voor Metropoolregiovorming 

In het Ontwikkelingsbeeld worden elf (boven)regionale opgaven onderkend, 

waarmee invulling wordt gegeven aan de ruimtelijk-economische ambities van de 

Metropoolregio Amsterdam.  Deze opgaven zijn leidend voor de toekomstagenda 

van de Metropoolregio. Het realiseren van metropolitane bereikbaarheid is één 

van de opgaven en een belangrijke voorwaarde voor metropoolregiovorming. 

Daarnaast wordt voor de opgave duurzaamheid/klimaatbestendigheid fijnmazig, 

frequent en snel openbaar vervoer als belangrijke bijdrage genoemd. Ook voor 

de opgave vrije tijd/toerisme/recreatie in de metropoolregio vervult HOV een 

belangrijke functie in de ontsluiting van en verbinding met landschappen.  

Kortom, een modern regionaal OV-systeem is een absolute voorwaarde voor een 

goed functionerende metropool. De interne samenhang kan pas echt op niveau 

komen als er regiodekkend één metropolitaan openbaar vervoernetwerk tot 

stand komt. Het personenvervoer neemt nog minstens met 20% toe. Door sterk 

in te zetten op openbaar vervoer als volwaardig alternatief voor de auto kan 

worden ingespeeld op een duurzame groei van de mobiliteit. 

Bereikbaarheid onder grote druk 

Zowel in Randstad 2040 als in Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 is bereik-

baarheid een kernbegrip dat verschillende kwaliteiten raakt en draagt. De huidige 
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bereikbaarheid staat onder grote druk. Dit blijkt onder meer uit het OESO rapport 

‘territorial review of Randstad Holland’
3
 uit 2007.  

In dit rapport is met name gekeken naar de economische concurrentiepositie en 

aspecten die daarbij een rol spelen. Het merendeel van de files in de Nederland 

(81% in 2005) is geconcentreerd in de Randstad. Filevorming blijkt erger te zijn 

dan die in andere polycentrische gebieden zoals de Vlaamse Diamant in België en 

het Rijn-Roergebied in Duitsland. Het aantal uren dat mensen in Nederland in de 

file staan is de afgelopen tien jaar met 71% toegenomen. Het ontbreekt aan een 

coherent openbaar-vervoersysteem. De verschillende vormen van openbaar 

vervoer zijn onvoldoende met elkaar verbonden, bestaande lijnen van hoog-

waardig openbaar vervoer vormen geen samenhangend netwerk en zijn op regi-

onale schaal niet of onvoldoende doorgetrokken. Wanneer een volwaardig alter-

natief ontbreekt, maken mensen sneller gebruik van de auto. In de Randstad 

wordt de auto in vergelijking met andere agglomeraties relatief veel gebruikt. Dit 

leidt tot meer filevorming en luchtvervuiling.  

Om te voorkomen dat onze concurrentiepositie verder onder druk komt te staan 

en de leefbaarheid in stedelijk gebied verslechtert, zullen we de bereikbaarheid 

structureel moeten verbeteren. Volgens de OESO is het noodzakelijk om frequen-

tere en snelle verbindingen tussen de steden in de Randstad te realiseren. Het 

koppelen van regionale openbaar-vervoernetwerken is daarbij een belangrijke 

voorwaarde.  

Regionale netten van onvoldoende kwaliteit 

Ook uit de ‘Netwerkanalyse Noordvleugel’
4
 van september 2006 blijkt dat de 

                                                                 
3
 Territorial review of Randstad Holland, opgesteld door de Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling in april 2007 in opdracht van het Rijk en de regio (Regio Randstad) 
4
 Netwerkanalyse Noordvleugel, opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Plat-

form Bereikbaarheid Noordvleugel in september 2006. 

bereikbaarheid tekort schiet. Volgens de Netwerkanalyse Noordvleugel ligt de 

mobiliteitsontwikkeling in de Noordvleugel ver boven het landelijk gemiddelde. 

De regionale netten zijn van onvoldoende kwaliteit om de (nieuwe) woon- en 

werklocaties langs de hoofdontwikkelingsassen te ontsluiten.  

Voor het openbaar vervoer geldt dat de samenhang tussen de verschillende net-

ten niet altijd aanwezig is. Waar dat wel het geval is, is door gebrekkige informa-

tievoorziening de samenhang voor de reiziger niet altijd herkenbaar. In een aan-

tal gevallen zijn de woon-werkrelaties niet gebundeld met het spoor. In die geval-

len ligt de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer voor de hand.  

3.2 Opgaven Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) 

Tussen Amsterdam en de kust, de IJmond en de bollenstreek ligt een gebied met 

Haarlem als kloppend hart. Dit gebied is de Metropoolregio Amsterdam West 

(MRA West). Een belangrijk deel van de ambities van de Metropoolregio moet 

hier worden gerealiseerd. De MRA West is een gevarieerd en aantrekkelijk woon-

gebied met een toekomstig inwoneraantal van zo’n 550.000 mensen. Het gebied 
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is ideaal gelegen binnen een band van werkgelegenheid, van de havens en indus-

trie van IJmond tot de binnenstad van Amsterdam en de bedrijvigheid van de 

Zuidas, Schiphol en Hoofddorp. Daarnaast heeft dit gebied een grote aantrek-

kingskracht op haar omgeving. Jaarlijks bezoeken miljoenen recreanten en toeris-

ten de stranden, de bollenstreek en de historische stad Haarlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werken  

De MRA West is één van de motoren van de Nederlandse economie. Als een 

kralensnoer verbinden zich de economische centra rond de regio Kennemerland. 

Van de hoogwaardige industrie in de IJmond, langs het Noordzeekanaal en het 

Westelijk Havengebied, tot  de internationale luchthaven Schiphol  en de omlig-

gende zakencentra als Hoofddorp, de Zuidas en Amsterdam Zuid-Oost. In dit 

gebied bevindt zich ook de bollenteelt met een internationale economische uit-

straling, het innovatieve, logistieke cluster van de bloemenveiling en de bijbeho-

rende faciliteiten.  

Wonen 

De economische motor in de Metropool draait op hoogwaardige arbeidskracht. 

De oude duinrand, de Bollenstreek, het polderlandschap, de steden en dorpen, 

met Haarlem als regionaal centrum, bieden in zowel het stedelijk gebied als in de 

directe omgeving uiteenlopende, populaire woonmilieus. In de regio wonen zo’n 

half miljoen mensen, en de komende jaren neemt dit aantal verder toe. De Me-

tropoolregio Amsterdam West is daarmee een belangrijke vestigingsplaatsfactor 

en accommodeert zowel de hoog opgeleide en internationaal georiënteerde 

kenniswerkers in het financiële hart van de Metropool, als de werknemers in het 

toerisme, en de logistieke en industriële bedrijvigheid in de IJmond en op Schip-

hol. 

In de periode 2010-2030 wordt uitgegaan van circa 150.000 nieuwe woningen in 

de Metropoolregio. Naast belangrijke locaties als binnenstedelijk Amsterdam 

(50.000 woningen) en Almere (45.000 woningen), zijn hiervan zo’n 30.000 wonin-

gen in de MRA West voorzien.  

Groen-blauwe structuur 

Ondersteund door een grote verscheidenheid aan landschappen, biedt de MRA 

West een grote variëteit aan recreatiemogelijkheden en toeristische trekpleis-

ters. De aantrekkingskracht van de regio op bezoekers vanuit de Metropoolregio 

of erbuiten is groot. Per jaar komen miljoenen bezoekers uit binnen- en buiten-

land naar de kust, de Haarlemse binnenstad, de Keukenhof, de Bollenstreek en 

de talrijke sport- en cultuurevenementen (Circuit Zandvoort, de Haarlemse festi-

vals, etc.). 

FIGUUR 7: WONEN EN WERKGELEGENHEID; STROMEN NAAR BUITEN 
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FIGUUR 8: VOORZIENINGEN, RECREATIE EN TOERISME; STROMEN NAAR BINNEN 

De badplaatsen alleen al trekken meer dan drie miljoen bezoekers per jaar. Deze 

functie wordt versterkt door de gunstige ligging ten opzichte van Schiphol. Door 

de verbetering van het hotelaanbod in Haarlem, nemen het aantal overnachtin-

gen en daarmee de bestedingen in deze sector verder toe. 

Met de bouw van nieuwe woningen neemt de druk op de recreatiemogelijkheden 

en toeristische trekpleisters verder toe. Ook neemt met de toenemende vergrij-

zing de hoeveelheid vrije tijd en dus de behoefte aan plekken om deze vrije tijd 

door te brengen toe. De MRA West heeft een sterke positie voor betreft natio-

naal en internationaal toerisme. Bovendien biedt het landschap steeds meer een 

rustgevend tegenwicht voor de drukke stad. De aantrekkingskracht van de stran-

den en waardevolle natuurgebieden als de Kennemerduinen neemt al maar toe. 

Een goede ontsluiting en bereikbaarheid van dergelijke gebieden is een vereiste.  

3.3 HOV-netwerk als drager ontwikkelingen MRA West 

In de MRA West wonen veel mensen die werken in de economische centra van 

de metropoolregio. Omgekeerd biedt de MRA West met Haarlem als regionaal 

centrum een keur aan recreatiemogelijkheden voor inwoners van de gehele Me-

tropoolregio Amsterdam. 

Om de waarde van de MRA West beter te benutten en de ontwikkeling van de 

metropoolregio te versterken zullen de MRA West, het hart van de Metropoolre-

gio (MRA centrum) en de MRA Oost beter met elkaar moeten worden verbon-

den. In lijn met enerzijds de analyses uit het OESO-rapport ‘Territorial review of 

Randstad Holland’ en de Netwerkanalyse Noordvleugel en anderzijds de opgaven 

uit Randstad 2040 en het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 zal toegewerkt 

moeten worden naar een coherent openbaarvervoersysteem in de Metropoolre-

gio Amsterdam.  

Voor wat betreft de MRA West zal er geïnvesteerd moeten worden in HOV. Hier-

voor is de bestaande Zuidtangent, een zeer succesvolle (boven)regionale HOV-

verbinding, een goede aanzet. In de eerste drie jaar van haar bestaan heeft de 

Zuidtangent alle prognoses verslagen en is het gebruik gegroeid met 23% (jaar-

verslag provincie Noord-Holland): een buitengewone prestatie voor een open-

baar vervoer verbinding. 
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FIGUUR 9: HOV-NETWERK 2020 METROPOOLREGIO AMSTERDAM WEST 

De kracht van de Zuidtangent kan beter worden benut en met een aantal verbin-

dingen verder worden uitgebouwd. Enerzijds om een groter gebied te ontsluiten, 

anderzijds voor een betere aansluiting met de OV-systemen in de omgeving. Zo 

ontstaat een regionaal, hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk.  

De Provincie Noord-Holland heeft in 2007 het initiatief genomen om de Zuidtan-

gent naar het westen uit te bouwen. Enerzijds door samen met de gemeente 

Haarlem een onderzoek te starten naar een oplossing voor de ‘bottleneck’ Haar-

lem. Anderzijds door samen met de gemeente Velsen een onderzoek te starten 

naar een HOV-verbinding tussen Haarlem en de IJmond.  

In het verlengde hiervan heeft de Provincie Noord-Holland in 2008 het initiatief 

genomen om een verkenning uit te voeren naar de versterking van het HOV-

netwerk voor de MRA West. De provincie voert in dit kader gesprekken met de 

Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlem, de 

gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Velsen.  

Naast de genoemde partijen werkt de provincie in dit kader ook samen met de 

andere gemeenten uit de regio Haarlem-IJmond; Heemstede, Bloemendaal, Be-

verwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Uitgeest, Zandvoort en Heemskerk. 

Ook wordt er nadrukkelijk samengewerkt met maatschappelijke groeperingen en 

bedrijven zoals VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, Schiphol Area Develop-

ment Company (SADC), NS en Schiphol.  

Dit heeft geresulteerd in een schets van een te realiseren ‘HOV-netwerk Metro-

poolregio Amsterdam West’ in de periode tot 2020. Hierin zijn schakels geïdenti-

ficeerd, die van belang zijn voor een goed functionerend netwerk. Onderstaand 

worden de verschillende schakels afzonderlijk toegelicht. 
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Schakels in HOV netwerk 

 

FIGUUR 10: SCHAKELS HOV NETWERK MRA WEST  

1. Haarlem-IJmuiden 

De gemeente Velsen en provincie Noord-Holland hebben besloten tot het aan-

leggen van een HOV-lijn van het Delftplein in Haarlem-Noord naar het IJmuider-

strand in IJmuiden. Het tracé loopt deels over het oude spoortracé van Driehuis 

naar IJmuiden. De lijn wordt aangelegd als vrije busbaan en is geschikt voor ver-

tramming in de toekomst. De verwachting is dat deze HOV-lijn in 2013 in gebruik 

wordt genomen. 

2.  Passage Haarlem noord 

Met de komst van een verbinding naar IJmuiden en het realiseren van een hoog-

waardige verbinding in het centrum van Haarlem zal ook de ontbrekende schakel 

in Haarlem-noord moeten worden gerealiseerd. De gemeente Haarlem en de 

provincie Noord-Holland zijn voornemens een HOV-verbinding tussen het Delft-

plein in Haarlem-noord en het station Haarlem NS te onderzoeken, inclusief de 

stationspassage.  

3. Passage Haarlem centrum 

De Zuidtangent maakt in Haarlem grotendeels gebruik van de openbare weg. Dit 

leidt met name bij het passeren van het Spaarne en de binnenstad tot vertraging 

en onbetrouwbaarheid in de dienstregeling. De provincie Noord-Holland en de 

gemeente Haarlem voeren een planstudie uit naar de mogelijkheden van een 

hoogwaardige verbinding in Haarlem. In voorliggend document is deze schakel 

verder uitgewerkt. 

 

4. Kerntraject: Haarlem-Hoofddorp-Schiphol 

Het westelijke deel van het kerntraject van de Zuidtangent verbindt Schiphol via 

Hoofddorp en Vijfhuizen met Haarlem. Het tracé bestaat uit een vrije busbaan die 

geschikt is om in de toekomst te vertrammen.  Het kerntraject is geopend in 

januari 2002 en trekt al vanaf de opening meer reizigers dan verwacht. Momen-

teel maken op het tracédeel tussen Haarlem en Hoofddorp circa 8.000 reizigers 



 
 

21 
 

per dag gebruik van deze verbinding. Op het tracédeel in Hoofddorp gebruiken 

circa 13.000 reizigers per dag de verbinding.  

5. Hoofddorp centrum 

Een tweede HOV-as in Hoofddorp die de ontsluiting van het centrum verbetert en 

het Kerntraject van de Zuidtangent  in de kern Hoofddorp ontlast. De schakel 

Hoofddorp centrum is gekoppeld aan schakel 10: Haarlem-Heemstede-

Hoofddorp.  

6. Haarlem-Schiphol/Zuidas  

Een snelle, directe verbinding vanuit Haarlem langs de A9 richting Schiphol en de 

Zuidas. De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam onderzoeken de 

mogelijkheden naar het aanleggen van een dergelijke HOV-lijn. De potentiële 

HOV-knooppunten ten zuiden van Badhoevedorp en op Schiphol-noord zijn be-

oogde haltes op deze lijn. Op deze HOV-knooppunten sluit de lijn aan op hoog-

waardige verbindingen naar de Zuidas, Amsterdam-west, Schiphol en in de toe-

komst mogelijk Amstelveen.  

7. Oosttak Zuidtangent: Hoofddorp – Aalsmeer – Uithoorn 

De Oosttak van de Zuidtangent verbindt Hoofddorp met Aalsmeer en Uithoorn 

via een vrije busbaan. De realisatie van de Oosttak is in vier clusters opgedeeld. 

Het eerste cluster, de verbinding vanaf het Kerntraject van de Zuidtangent in 

Hoofddorp-oost naar de Rijksweg A4, is in juni 2005 geopend. Dit gedeelte is in 

gebruik als onderdeel van de HOV-verbinding tussen Schiphol en Alphen a/d Rijn. 

De clusters 2, 3 en 4 zijn in voorbereiding en zullen naar verwachting de komende 

jaren worden gerealiseerd. Op langere termijn kan de HOV-lijn vanuit Uithoorn 

doorgetrokken worden richting Breukelen en mogelijk Utrecht. 

8. HOV  Schiphol Oost- Schiphol Rijk 

De Stadsregio Amsterdam  voert een planstudie uit naar de verbinding Schiphol 

Oost- Schiphol Rijk, waarmee het HOV netwerk rond Schiphol voltooid wordt.   

9. OV-knoop Schiphol Noord 

Ten noorden van Schiphol is een OV-knoop voorzien die in de toekomst het Kern-

traject van de Zuidtangent verknoopt met  de HOV-lijnen Haarlem-

Schiphol/Zuidas, Westtangent Amsterdam en HOV Schiphol Oost. Mogelijk wor-

den bij deze knoop ook andere modaliteiten gefaciliteerd.  

10. Haarlem-Heemstede-Hoofddorp 

Een tweede HOV-as naast het Kerntraject ontsluit en verbindt Haarlem zuid di-

rect met Hoofddorp. De haalbaarheid van deze verbinding is mede afhankelijk 

van de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Zie ook schakel 5: Hoofddorp cen-

trum.  

11. Zuidtak Zuidtangent: Hoofddorp – Nieuw-Vennep 

De Zuidtak is geopend  in juli 2008. De Zuidtak van de Zuidtangent verbindt 

Hoofddorp met de nieuwbouwwijk Getsewoud in Nieuw-Vennep via een vrije 

busbaan. Deze busbaan is geschikt om in de toekomst te vertrammen. Momen-

teel maken circa 5700 reizigers per dag gebruik van deze verbinding. 

12. Doortrekking naar Bollenstreek 

Holland Rijnland doet in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de pro-

vincie Zuid-Holland en de Stadsregio Amsterdam een verkenning naar de mogelij-

ke doortrekking van de HOV-verbinding richting de Bollenstreek. Het gaat om de 

verbinding van Nieuw Vennep naar NS station Sassenheim. Verdere doortrekking 

naar NS station Leiden en de RijnGouwelijn is in de toekomst mogelijk en mede 

afhankelijk van de frequentie van de treinverbinding tussen Sassenheim en Lei-

den. De ontwikkeling van woningbouw bij Lissebroek vormt daarbij tevens een 

belangrijke factor. 

13. Ontsluiting Haarlemmermeer-West 

 In het kader van de Verstedelijkingsafspraken is in de periode 2010-2020 in de 

westflank van de Haarlemmermeer een forse woningbouwopgave van 10.000 
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woningen gepland. Afhankelijk van de inrichting van het gebied kan een HOV-

ontsluiting deze woningen verbinden met de bestaande Zuidtangent en zo met 

Hoofddorp en Schiphol.  

14. Kerntraject: Schiphol – Amsterdam Zuidoost 

Het oostelijk deel van het kerntraject van de Zuidtangent verbindt Schiphol, via 

Amstelveen (busstation) met NS station Amsterdam–Bijlmer Arena. Het tracé 

bestaat grotendeels uit een vrije busbaan die voor het gedeelte op Schiphol ge-

schikt is om in de toekomst te vertrammen. Het kerntraject is geopend in januari 

2002 en trekt al vanaf de opening meer reizigers dan verwacht. Momenteel ma-

ken circa 7.500 reizigers per dag gebruik van de verbinding tussen Schiphol en 

Amsterdam-Bijlmer. 

15. Doortrekking naar IJburg 

De Stadsregio Amsterdam heeft besloten de huidige Zuidtangent vanaf Amster-

dam-Zuidoost door te trekken naar IJburg door middel van een vrije busbaan. 

Momenteel wordt deze busbaan verder uitgewerkt ter voorbereiding op de uit-

eindelijke realisatie. Deze HOV-lijn kan in de toekomst aansluiten op HOV-

verbindingen vanuit Almere en het Gooi.  

16. Doortrekking naar Alphen a/d Rijn 

De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid voor een HOV-verbinding 

tussen Schiphol en Alphen a/d Rijn. Het betreft met name de verbinding tussen 

Alphen a/d Rijn en de Rijksweg A4.  Vanaf Hoofddorp-oost volgt deze verbinding 

het bestaande traject van de Zuidtangent richting Schiphol. 

17. Westtangent Amsterdam 

Een verbinding in noord-zuid richting, ten westen van de Rijksweg A10, tussen de 

HOV-lijn Haarlem-Schiphol, sluit Sloterdijk en Badhoevedorp via de Westelijke 

Tuinsteden aan op het regionale HOV-netwerk richting Schiphol. 

18. HOV Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam  

 Verbetering van de doorstroming van het OV op de relatie Uithoorn-Amstelveen-

Amsterdam.  Met deze HOV-lijn wordt een tweede HOV-as door Amstelveen 

gerealiseerd met een goede aansluiting op de Zuidas. 

19. HOV Aalsmeer-Amstelveen 

Verbetering van de doorstroming van het OV op de relatie Aalsmeer-Amstelveen. 

De bloemenveiling wordt met deze HOV-lijn verbonden met de OV-knoop, en 

daarmee de Noord Zuidlijn, in Amstelveen.  

 

 

 

Conclusies regionaal HOV-netwerk 

 De Metropoolregio Amsterdam West  is een belangrijke motor van de 
Nederlandse economie. 

 Om de ambities op het gebied van wonen en werken te realiseren is een 
goede ontsluiting en bereikbaarheid van de MRA West een vereiste. 

 Het realiseren van een goed regionaal hoogwaardig OV-systeem is een 
van de pijlers voor een verbetering van de bereikbaarheid.   

 De bestaande Zuidtangent is een voorbeeld van een succesvol regionaal 
HOV-concept, en vormt de ruggengraat van een toekomstig regionaal 
HOV-netwerk met aansluitingen op trein en P+R. 

 De schakels die van belang zijn voor een goed functionerend netwerk zijn 
in beeld gebracht. Haarlem heeft een belangrijke functie in dit netwerk 
en is daarmee een schakel van belang. 

 Er is regionaal veel draagvlak voor dit HOV-netwerk in de regio. Het be-
lang van een opwaardering van de schakel Haarlem wordt breed onder-
kend. 
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4 Probleembeschrijving Haarlem 

4.1 Doorstroming stagneert 

In het centrum van Haarlem zitten de verschillende vervoersstromen elkaar mo-

menteel in de weg. De auto, het openbaar vervoer, het langzaam verkeer en het 

scheepvaartverkeer komen elkaar voortdurend tegen.  

Historische steden zoals Haarlem kennen een fijnmazig stratenpatroon en zijn 

nooit ontworpen op aard en omvang van de huidige verkeersbelasting. In Haar-

lem ontbreekt bovendien een duidelijke hoofdstructuur en vormt het Spaarne 

een barrière voor de doorstroming van het verkeer.  

Hoewel Haarlem met de Zuidtangent beschikt over een hoogwaardige openbaar-

vervoerverbinding naar Hoofddorp en Schiphol, kan het tracé door Haarlem niet 

als zodanig gekenschetst worden. Immers, zodra de Zuidtangent de binnenstad 

van Haarlem nadert raakt deze verstrikt in het overige verkeer en loopt ze vast op 

het Spaarne. Ook de binnenstad zelf en het station NS vormen probleemgebie-

den. Dit blijkt onder meer uit recente cijfers. Sinds haar opening in 2002 heeft de 

Zuidtangent een forse groei doorgemaakt. Ook vorig jaar is het aantal reizigers 

van de Zuidtangent met ongeveer 10% gegroeid. Tegelijkertijd is in Haarlem stag-

natie van het aantal gebruikers zichtbaar.  

De verslechterde bereikbaarheid komt onder meer door het uitblijven van groot-

schalige overheidsinvesteringen in de infrastructuur. Door andere steden van 

vergelijkbare omvang, zoals Delft, Maastricht, Gouda en Alkmaar is in de afgelo-

pen decennia met hulp van andere overheden als Rijk en provincies wel aanzien-

lijk geïnvesteerd in grootschalige infrastructurele en ruimtelijke vernieuwing. 

Naast een verbetering van de bereikbaarheid, resulteert dit ook in een grotere 

bereidheid bij private partijen om eveneens te investeren. Hierdoor ontstaat een 

vliegwieleffect in de verdere vernieuwing en versterking van de ruimtelijke en 

economische structuur van deze steden. 

4.2 Haarlem bereikbaar 

Haarlem wordt beter bereikbaar als de doorstroming verbetert. Zowel de auto als 

het openbaar vervoer spelen hierin een belangrijke rol. Passend bij de structuur 

van Haarlem, haar oude binnenstad en haar relatie met de regio, wordt het gun-

stigste effect bereikt als het doorgaande autoverkeer om de stad geleid wordt en 

uit de binnenstad wordt geweerd. De binnenstad wordt ‘teruggegeven’ aan de 

FIGUUR 10: BEREIKBAARHEID IN STAPPEN 
FIGUUR 11: BEREIKBAARHEID IN STAPPEN 
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voetgangers en fietsers en met openbaar vervoer op hoogwaardige en comforta-

bele wijze verbonden met de regio. Door vervoerstromen te bundelen aan de 

rand van de stad en bij deze knooppunten goede overstap- en parkeervoorzie-

ningen te maken worden de doorstroming en de leefbaarheid in de stad verbe-

terd. Dat betekent dat voor de middellange en lange termijn een samenhangend 

pakket aan maatregelen zou moeten worden uitgewerkt waarvan drie hoofdin-

grediënten zijn te noemen: verbeterde oost-westverbindingen van autowegen in 

het noorden van de stad, het opwaarderen van de Zuidtangent door deze in de 

binnenstad (deels) ondergronds te brengen en het verbinden van de zuidoostelij-

ke invalswegen met de Westelijke Randweg. 

4.3 Naar een volwaardige schakel 

Voor een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding zijn snelheid en betrouw-

baarheid de kernvoorwaarden. Het traject tussen de Schipholweg en het station 

van Haarlem voldoet in de huidige situatie niet aan deze kernvoorwaarden. 

Daarmee ontbreekt een essentiële schakel in het (toekomstige) HOV-netwerk. 

Het gebrek aan hoogwaardigheid resulteert bovendien in een aanzienlijk verlies 

van (potentiële) reizigers.  

Een opwaardering van de Zuidtangent in Haarlem is essentieel voor een volwaar-

dige HOV-verbinding en de koppeling aan andere, toekomstige HOV-lijnen. Dit 

betekent een ongestoorde, betrouwbare verbinding door de binnenstad, zodat 

snel, stipt en frequent kan worden doorgereden van en naar het station. Daar-

voor biedt, in de fijnmazige structuur van de historische binnenstad van Haarlem, 

een (deels) ondergrondse verbinding veel voordelen. Een (deels) ondergrondse 

verbinding betekent bovendien dat de diverse verkeersstromen auto, openbaar 

vervoer, scheepvaart en langzaam verkeer in en rondom de binnenstad elkaar 

veel minder in de weg gaan zitten. 

Het (deels) onder de grond brengen van de Zuidtangent heeft daarnaast ook een 

positief effect op de leefbaarheid. Niet alleen inzake de milieueffecten maar ook 

waar het de veiligheid van fietsers en voetgangers betreft. De ruimte die boven-

gronds beschikbaar komt kan worden gebruikt voor andere ruimtelijke of ver-

keerskundige functies. 

 

 

 

 

Conclusies problematiek Haarlem 

 In het centrum van Haarlem zitten de verschillende vervoersstromen 
elkaar momenteel in de weg. Het Spaarne en de oude binnenstad vor-
men een barrière voor de doorstroming. 

 De Zuidtangent loopt nu ‘vast’ in Haarlem. Het aantal reizigers stag-
neert/groeit zeer beperkt. 

 Naast het sluiten van de autoring aan de Noord- en Zuidzijde van Haar-
lem, is opwaardering van de Zuidtangent door Haarlem één van de drie 
belangrijke maatregelen om de bereikbaarheid van de stad te vergroten. 

 Door verkeersstromen van elkaar te scheiden verbetert de doorstroming 
van de Zuidtangent, en tegelijkertijd ook van het auto- en scheepvaart-
verkeer. 

 Zowel de economie als de leefbaarheid van Haarlem en de regio profi-
teert van een goede oplossing voor de Zuidtangent. 
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5 Schakel Haarlem: Lange tunnel 

De initiatieffase van de tunnelstudie heeft geresulteerd in een voorkeurstracé 

voor een lange ondergrondse verbinding voor de schakel Haarlem. Dit tracé start 

met een bovengrondse halte bij de Schipholweg, inclusief de mogelijke koppeling 

met een toekomstige HOV-lijn naar Schiphol en de Zuidas. Vervolgens wordt het 

Spaarne ondergronds gekruist en loopt de tunnel naar een ondergrondse halte bij 

het Houtplein, een ondergrondse halte in het hart van de stad en een onder-

grondse halte bij het station, met een toekomstige doortrekking naar Noord. In 

figuur 12 is dit voorkeurstracé voor een lange ondergrondse verbinding schema-

tisch weergegeven. 

 

FIGUUR 12: VOORKEURSTRACÉ LANGE ONDERGRONDSE VERBINDING 

Om tot een projectbesluit te kunnen komen is besloten in de planfase het voor-

keurstracé voor de lange ondergrondse verbinding verder uit te werken. In dit 

hoofdstuk zijn de resultaten vastgelegd. Hierbij is toegewerkt naar een meer 

afgebakend tracé en is de inpassing van de haltelocaties in beeld gebracht. Daar-

naast zijn de kosten, risico’s, bouwoverlast en benodigde procedures voor het 

beoogde tracé inzichtelijk gemaakt.  

5.1 Afbakening tracé: haltes  

Met de exacte haltelocaties en het uitgangspunt ondergronds zoveel mogelijk het 

bestaande stratenpatroon te volgen om de bouwrisico’s te beperken, ligt het 

tracé vast. Om tot dit exacte tracé te komen is een afweging gemaakt ten aanzien 

van de haltelocatie in het centrum en bij station Haarlem NS. Onderstaand wor-

den beide haltelocaties afzonderlijk behandeld. 

Haltekeuze centrum: Gedempte Oude Gracht  

Voor de centrumhalte zijn twee opties afgewogen: een halte op de Gedempte 

Oude Gracht tussen het Verwulft en de Raaks en een halte midden op de Grote 

Markt (zie figuur 13). Een uitgebreid onderzoek naar beide haltelocaties is opge-

nomen in bijlagen 14 en 15 bij deze rapportage. 

Voor beide haltes geldt dat het reële opties zijn die passen in de ambities van het 

project. Onderzoek wijst uit dat op de aspecten verkeer en vervoer en  economi-

sche potentie geen wezenlijk onderscheidende argumenten ten faveure van één 

van beide locaties te vinden zijn. Op andere punten zijn die er wel. 
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Een halte Grote Markt legt wat meer nadruk op de ontwikkeling van de oostkant 

van de stad, verstrekt de identiteit van de binnenstad en is te koppelen aan de 

ontwikkeling van de Rode Loper. Een halte Gedempte Oude Gracht (hierna: GOG) 

legt wat meer nadruk op de westkant van de stad. Deze halte versterkt boven-

dien het ‘winkelrondje’ en de culturele as van de stad. 

De halte Grote Markt heeft een lokaal economisch voordeel ten opzichte van de 

halte GOG  door een mogelijk gekoppelde herontwikkeling van de Brinkmannpas-

sage. Daarnaast lijkt de halte Grote Markt aantrekkelijker voor het toerisme. Een 

halte in het hart van het oude centrum wordt gezien als een impuls voor het 

imago van Haarlem. De potenties die de halte Grote Markt biedt zijn echter zeer 

afhankelijk van de mogelijkheid tot ontwikkeling van de Brinkmannpassage. Als 

deze passage bij de aanleg van de halte Grote Markt reeds ontwikkeld is en der-

halve geen onderdeel kan vormen van het project, vallen veel kansen en daar-

mee voordelen van de halte op de Grote Markt weg. De halte GOG kent dergelij-

ke afhankelijkheden niet. 

Ten aanzien van de techniek geldt dat de halte Verwulft relatief makkelijker te 

bouwen is door de betere bereikbaarheid en minder hoge gevoeligheid voor 

archeologische vondsten. Daar staat tegenover dat de bouwkosten van de halte 

Verwulft door de diepere ligging ten opzichte van de Grote Markt maximaal 10% 

hoger zullen zijn.  

De aanleg van de halte Grote Markt ligt naar verwachting een stuk gevoeliger in 

de Haarlemse publieke opinie dan de aanleg van de halte GOG. Een bouwput 

maken in het historisch hart van de stad nabij de Bavo ligt volgens betrokkenen 

zeer gevoelig. Bovendien kan het tenminste vier jaar (vermoedelijk langer door 

de archeologische opgravingen) als bouwput gebruiken van de Grote Markt tot 

weerstand leiden tegen de hele ondergrondse verbinding. Daarmee zou de halte 

Grote Markt zelfs een bedreiging kunnen vormen voor het realiseren van het 

totale project.  

Conclusie: voorkeur halte Gedempte Oude Gracht 

De halte GOG verdient de voorkeur boven de halte Grote Markt. Belangrijkste 

overweging is het feit dat deze halte geen afhankelijkheden met andere ontwik-

kelingen kent en op meer draagvlak bij de Haarlemse bevolking kan rekenen. Dit 

mede omdat er vanuit andere oogpunten geen wezenlijk onderscheidende pun-

ten ten aanzien van deze locatiekeuze zijn. 

 
Haltekeuze station Haarlem NS: Kruisweg 

Voor de halte station Haarlem NS zijn twee opties afgewogen: de Kruisweg, direct 

grenzend aan het huidige stationsplein, en de Rozenstraat, oostelijk grenzend aan 

het Kenaupark parallel aan de Kenaustraat (zie figuur 14).  

FIGUUR 13: MOGELIJKE HALTELOCATIES CENTRUM; GOG (BLAUW) EN GROTE MARKT (ROOD) 
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Voor beide haltes geldt dat het reële opties zijn die passen in de ambities van het 

project en van waaruit in de toekomst zo nodig een ondergrondse verbinding 

naar het noorden kan worden gemaakt. Voor beide locaties geldt met het oog op 

de stedenbouwkundige inpassing van de halte en economische ontwikkeling 

rondom de haltes, dat een integrale visie op het stationsgebied (inclusief be-

staand station en fietsenkelder) nodig is en veel kansen biedt. 

Het onderscheidende aspect tussen de twee haltelocaties ligt in verkeer en 

vervoer aspecten. De locatie Rozenstraat ligt circa 150 meter verder van het 

stationsplein. Hierdoor neemt de vervoerwaarde van de ondergrondse 

verbinding met circa 10%  af en bovendien is de aansluiting op de andere 

modaliteiten op het stationsplein (trein, bussen en fiets) niet optimaal. De halte 

Kruisweg biedt juist de kans alle modaliteiten in een compact gebied op elkaar te 

laten aansluiten waardoor een ‘overstapmachine’ wordt gecreëerd op het 

stationsplein voor fiets, bus en trein.   

Conclusie: voorkeur halte Kruisweg 
De halte Kruisweg heeft sterk de voorkeur door de hogere vervoerwaarde en de 

korte overstaprelaties met andere modaliteiten. Op deze manier kan een ‘over-

stapmachine’ worden gecreëerd op het stationsplein. 

Kansen Haltelocaties: Schipholweg, Houtplein, GOG, station NS 

Onderdeel van het onderzoek naar de haalbaarheid van de voorkeursvariant is 

een verkenning naar de inpasbaarheid van de (ondergrondse) haltes. Kunnen de 

haltes op de plek worden ingepast en ontsloten, en wat is de betekenis van een 

halte voor de omgeving? Deze verkenning is uitgevoerd aan de hand van knopen-

ateliers met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Het eind-

rapport van deze verkenning, bijlage 13, doet verslag van de werkzaamheden en 

conclusies. 

De algemene conclusie luidt dat alle vier de haltes inpasbaar en benaderbaar zijn 

in de bestaande situatie. De betekenis van de halte voor de omgeving verschilt 

per locatie. 

Halte station NS 
De beste plek voor een ondergrondse halte is in de nabijheid van de trein en 

stadsbussen, zodat een snelle overstap mogelijk is. Gesteld kan worden dat het 

ondergronds brengen van de Zuidtangent er toe leidt dat er minder bussen op 

het stationsplein zullen komen. Dit biedt mogelijkheden voor de ruimtelijke kwa-

liteit van het plein, en daarmee ook voor de aantrekkelijkheid van de (eventueel 

nieuw te ontwikkelen) omliggende bebouwing. 

 

Halte Gedempte Oude Gracht (GOG) 

Ten noorden van het Verwulft kan een ondergrondse halte worden ingepast in de 

huidige situatie, met entrees op de GOG zelf, of in de zijstraten. Bovengronds zal 

de impact vooral betekenis hebben voor de kwaliteit van de openbare ruimte; de 

FIGUUR 14: MOGELIJKE HALTELOCATIES STATION HAARLEM NS: ROZENSTRAAT (BLAUW) EN 

KRUISWEG (ROOD) 
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bussen verdwijnen van de GOG. Dit biedt de mogelijkheid van de GOG een aan-

trekkelijke, verkeersluwe route te maken. 

Halte Houtplein 
Het Houtplein is een belangrijke halte voor streekbussen, dat zal zo  blijven als de 

Zuidtangent er ondergronds halteert. De invulling van de overstap tussen beide 

vormt een bepalend onderdeel van deze ruimtelijke verkenning. In de basis is het 

mogelijk om de huidige streekbushaltes te handhaven in de Tempeliersstraat. De 

Zuidtangenthalte komt dan onder het Houtplein te liggen. Positieve consequentie 

van de komst van de Zuidtangent is dat een aantal buslijnen bij de Schipholweg 

wordt afgevangen en deze bussen dus niet meer het gebied doorkruisen en op 

het Houtplein halteren. 

Halte Schipholweg/Europaweg 
Deze halte ligt bovengronds in een gebied waar, vergeleken met de andere hal-

tes, relatief veel open ruimte is. De verkenning richt zich met name op de vraag: 

wat is de beste plek voor een halte, gelet op de lokale voorzieningen en de aan-

sluiting op lijnen richting Amsterdam? De beste plek blijkt een halte aan de  Eu-

ropaweg, ter hoogte van het ziekenhuis. De aanleg van de halte kan worden ge-

combineerd met de aanleg van parkeervoorzieningen en mogelijk ook met 

(her)ontwikkelingen in het gebied. 

5.2 Planning en procedures  

Op basis van de gemaakte keuzes is onderzocht welke procedures in de volgende 

fase nodig zijn en hoe dit uitpakt voor de planning. De volledige resultaten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘conditioneringsonderzoeken’ (bijlage 

5). In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de meest kritische procedures: 

m.e.r., bestemmingsplan en grondverwerving. 

 

Milieu Effect Rapportage (m.e.r) 

Een toets aan het Besluit m.e.r. 1994 leert dat het voornemen tot het aanleggen 

van een verrailbare HOV-bustunnel niet m.e.r.-plichtig is. Ook heeft het voorne-

men geen m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten waardoor het volgen van een 

m.e.r.-procedure niet verplicht is. Wel kan de opdrachtgever ervoor kiezen vrij-

willig een m.e.r.-procedure te doorlopen. Dit heeft als voordeel dat de m.e.r.- 

procedure sturing geeft aan het vervolgproces en daarmee bijdraagt aan een 

totaalbeeld van de milieueffecten van het voornemen en openheid voor de bui-

tenwacht. Bovendien geeft de commissie m.e.r. een onafhankelijk advies waar-

door het voornemen wellicht op extra draagvlak kan rekenen. 

Feit is dat er een proces zonder m.e.r. denkbaar is, in de lijn van het in de planfa-

se gevolgde proces, dat ook open is naar de buitenwacht en ook een totaalbeeld 

van de milieueffecten geeft. Een dergelijk proces zonder m.e.r. heeft één formeel 

moment van inspraak. Dit in tegenstelling tot een proces met een m.e.r.-

procedure dat drie momenten van inspraak kent: startnotitie, MER en ontwerp 

bestemmingsplan. Dit betekent dat een proces zonder m.e.r. sneller kan worden 

doorlopen. Gezien het ontbreken van de wettelijke plicht ligt het daarom voor de 

hand te kiezen voor het niet volgen van een m.e.r.-procedure. Een nadere onder-

bouwing ten aanzien van de m.e.r. is opgenomen in bijlage 5.  

Bestemmingsplan 

Ongeacht het volgen van een m.e.r., dienen de diverse bestemmingsplannen die 

van toepassing zijn op het tracé te worden vernieuwd. Om de bestemmingsplan-

procedure te starten is minimaal een voorlopig ontwerp en nader uitgewerkt 

(milieu)onderzoek nodig. Deze procedure heeft een doorlooptijd van een half 

jaar, eventuele beroep- en bezwaarprocedures niet meegerekend. De afronding 

van deze procedure is noodzakelijk voor het kunnen starten met de daadwerke-

lijke aanleg maar ook voor het kunnen starten van een eventuele grondonteige-

ning. 
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Grondverwerving 

In de initiatieffase van de tunnelstudie
5
 is uiteengezet wat de consequenties van 

bouwen onder privaat eigendom zijn. De kans is aanwezig dat minnelijke verwer-

ving van alle benodigde gronden niet mogelijk blijkt. In dat geval zullen onteige-

ningsprocedure(s) worden doorlopen. Dit traject kan starten na het goedkeuren 

van het vigerende nieuwe bestemmingsplan door de Raad. Vervolgens dient een 

Koninklijk Besluit te worden aangevraagd om een onteigeningstitel te verkrijgen, 

looptijd 12 maanden. Op basis van deze titel kan via een juridische procedure het 

grondeigendom worden verkregen. De doorlooptijd van deze procedure is 9 

maanden, eventuele beroepsprocedures niet meegerekend. Een nog niet afge-

ronde onteigeningsprocedure hindert op zich niet de start van de aanleg van het 

hele werk maar wel het aanleggen van het deel van het werk waarvoor de te 

onteigenen grond noodzakelijk is. Als dit een kritisch stuk grond is kan het echter 

wel directe gevolgen hebben voor de planning van het totale werk. 

5.3 Investeringskosten 

De investeringskosten van de lange ondergrondse verbinding zijn in de vorige 

fase, de initiatieffase, geraamd op circa 800 miljoen euro. De haalbaarheid van de 

lange tunnel hangt sterk samen met de omvang van de gevraagde investeringen. 

In dit kader is onderzoek gedaan de bodemgesteldheid en naar kostenoptimalisa-

ties. De resultaten zijn vervat in bijlage 4. 

Bodemgesteldheid 

Om onzekerheden in de raming weg te nemen is in de planfase geotechnisch 

grondonderzoek verricht langs het hele tracé en op de beoogde haltelocaties. De 

                                                                 
5
 Zie paragraaf 6.6.3 van de ‘Eindrapportage tunnelstudie, Haalbaarheid van een 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem, d.d. 22 december 
2007’. 

aangetroffen bodemopbouw is voor Nederlandse omstandigheden relatief goed, 

bijvoorbeeld in vergelijking met de Amsterdamse situatie, maar als verwacht niet 

ideaal voor het maken van een tunnel. In principe leidt de opbouw met zand tot 

lagere zettingen dan een opbouw met klei en veen. Aandachtspunt is de losse 

pakking van het zand in de bovenste lagen, hetgeen mogelijk tot zettingen kan 

leiden met gevolgen voor de verschillende panden in de directe omgeving van de 

tunnel. Deze panden zijn voor het grootste deel op staal (zonder palen) gefun-

deerd. Daarnaast is de hoge waterstand nadelig voor het maken van de bouwkui-

pen van de haltes. Bovendien ontbreekt op diepte een waterafsluitende laag die 

als vervanging van het onderwaterbeton gebruikt had kunnen worden. 

Kostenoptimalisaties 

Op basis van deze gegevens is de raming herijkt en ter toetsing voorgelegd aan 

het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Onder leiding van het COB is de raming 

voorgelegd aan diverse experts vanuit marktpartijen, vanuit overheden met rele-

vante tunnelervaring en tevens aan onafhankelijke experts vanuit de weten-

schap. Daarnaast is de raming getoetst aan de ramingen van vergelijkbare projec-

ten; de Hubertustunnel in Den Haag en de RandstadRailtunnel in Rotterdam. 

Het eindoordeel van de experts is dat de herijkte investeringskostenraming solide 

is, zie hiervoor ook de notitie in bijlage 8. Weliswaar zien de experts nog optimali-

saties in het tunnelontwerp die een verlagend effect op de kosten kunnen heb-

ben maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat hierdoor de kosten substan-

tieel lager zullen uitvallen.  

Los hiervan is vastgesteld dat de mogelijkheden om opbrengsten te generen uit 

de ontwikkelingen rondom de haltelocaties, met name vastgoed, beperkt zijn (zie 

ook de business case, bijlage 7). Als gevolg luidt de conclusie dat een investering 

van ca. 764 miljoen euro (prijspeil 2007, exclusief BTW) nodig is om de onder-
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grondse verbinding vanaf de Schipholweg tot aan het station Haarlem NS te kun-

nen realiseren. 

Faseringsmogelijkheden 

De haalbaarheid van de lange tunnel hangt sterk samen met de omvang van de 

benodigde investeringen, uitgezet in de tijd. In dit kader is onderzoek gedaan 

naar mogelijkheden voor een gefaseerde realisatie, met de lange tunnel als eind-

beeld. Voor wat betreft boren is een fasering weliswaar technisch mogelijk, maar 

financieel gezien een verhoudingsgewijs zeer kostbare en daarmee geen reële 

optie. Ook niet wanneer de tunnel wordt doorgetrokken naar de noordzijde van 

NS station Haarlem. Een eerste fase in de vorm van de Spaarnepassage (een kor-

te tunnel van Schipholweg tot Houtplein) is dan een  eerste stap met relatief veel 

oplossend vermogen, indien een hoogwaardig bovengronds vervolgtraject kan 

worden gerealiseerd. De kosten voor een dergelijke fase bedragen €210mio - 

€280mio. Dit is inclusief de benodigde aanpassingen op maaiveld. Het resterende 

deel, van Houtplein tot of voorbij station NS, moet worden geboord. Dit deel is 

relatief kort, het oplossend vermogen relatief klein en de kosten juist relatief 

hoog (€900 mio). Het is hoogst onwaarschijnlijk en derhalve niet realistisch dat 

dit geboorde deel in een later stadium wordt gerealiseerd. 

Een fasering waarbij alleen het NS station Haarlem hoogwaardig wordt gepas-

seerd is een interessante mogelijkheid om de HOV-lijn uit het zuiden van Haarlem 

te verbinden met die uit het noorden. Deze oplossing is één op één verbonden 

met het hoogwaardig invullen van Haarlem-noord, ofwel de verbinding tussen NS 

station Haarlem en Delftplein. Het ligt in de rede de stationspassage op te nemen 

in de scope van een studie naar het hoogwaardig oplossen van de verbinding 

naar noord.  

 

5.4 Risico en bouwoverlast 

Het aanleggen van een geboorde lange tunnel onder het historische oude cen-

trum van Haarlem brengt logischerwijs technische risico’s met zich mee. De 

grootste risico’s kunnen optreden als gevolg van het boren van de tunnel en bij 

het in situ bouwen van de diep gelegen haltes. Met name het verzakken van de 

grond als gevolg van de bouwactiviteiten is een ongewenst risico met potentieel 

grote gevolgen. In Nederland en ons omringende landen is veel ervaring opge-

daan met het boren van tunnels onder stedelijk gebied en het bouwen van on-

dergrondse haltes. Hierdoor zijn niet alleen de mogelijke risico’s bekend maar is 

ook ervaring op gedaan met het voorkomen van het optreden van deze risico’s. 

Ingenieursbureau Arcadis is dan ook van mening dat de risico’s in het project 

beheersbaar zijn.  

Los van de technische risico’s in het project is bouwoverlast tijdens de uitvoering 

onvermijdelijk. De grootste bouwoverlast zal optreden bij de haltelocaties station 

NS, Gedempte Oude Gracht en Houtplein, waar grote bouwkuipen zullen ont-

staan. De overlast zal onder andere optreden in de vorm van beperkte bereik-

baarheid en tijdelijke afsluitingen, en geluids- en trillingsoverlast door bouwwerk-

zaamheden en werkverkeer. Daarnaast zal stevige bouwoverlast ontstaan ter 

plaatse van het Spaarne waar de startschacht voor de boortunnel komt te liggen. 

Naast overlast voor omwonenden betreft dit vooral overlast voor het (au-

to)verkeer op de zuidelijke stadsring van Haarlem. De overlast voor de stad als 

geheel zal circa 5 jaar duren. Meer informatie over (de beheersbaarheid van) 

risico’s en bouwoverlast is terug te vinden in bijlage 4 bij dit rapport. 
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5.5 Conclusie 

Bij betrokken partijen is overeenstemming over een tracé dat vanaf een boven-

grondse halte op de Schipholweg c.q. Europaweg ondergronds het Spaarne kruist 

naar een halte op het Houtplein. Het tracé loopt vervolgens ondergronds door 

naar de halte Gedempte Oude Gracht, gelegen tussen Verwulft en Raaks, en door 

naar een ondergrondse halte op de Kruisweg direct naast Station Haarlem NS. Op 

de haltes Schipholweg, Houtplein en Station NS ontstaan multi-modale knoop-

punten met de fiets, met de auto, met de stads- en regiobussen of met de trein. 

In figuur 12 is dit tracé schematisch weergegeven. 

De door experts als solide getoetste investeringskostenraming bedraagt ca. 764 

miljoen euro (prijspeil 2007, exclusief BTW). Fasering van de geboorde tunnel is 

niet realistisch. Wel kan er voor worden gekozen het Spaarne en het NS station 

Haarlem met een tunnel te kruisen. In de binnenstad blijft de HOV-verbinding 

dan boven de grond, van een lange tunnel als eindbeeld is dan geen sprake meer. 

De bouwtijd van de lange ondergrondse verbinding is circa 5 jaar. De aanleg van 

een tunnel in de Haarlemse binnenstad brengt risico’s met zich mee maar deze 

zijn beheersbaar. Dit neemt niet weg dat zeker bij de startschacht van de boor-

tunnel en rondom de ondergrondse haltelocaties stevige bouwoverlast zal optre-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies uitwerking lange tunnel 

 De vier haltes (waarvan drie ondergronds) kunnen in de situatie worden 
ingepast. Dit biedt bij het station en de Europaweg kansen voor meer 
stedenbouwkundige kwaliteit. 

 De beste locatie voor een centrumhalte is ter hoogte van de Gedempte 
Oude Gracht.  

 De meest logische plek voor aanlanding bij het station NS is een halte ter 
hoogte van de Kruisweg, met een korte overstap naar andere vervoers-
wijzen. 

 Het kost 764 miljoen euro om de ondergrondse verbinding vanaf de 
Schipholweg tot aan het station Haarlem NS te realiseren.  

 Het is technisch mogelijk, maar vanwege de zeer hoge meerkosten niet 
reëel om de lange tunnel gefaseerd aan te leggen. 

 De bouwtijd van de lange ondergrondse verbinding is circa 5 jaar. De 
aanleg van een tunnel in de Haarlemse binnenstad brengt risico’s met 
zich mee, maar deze lijken beheersbaar. Dit neemt niet weg dat vooral bij 
de startschacht van de boortunnel en rondom de ondergrondse haltelo-
caties stevige bouwoverlast zal optreden. 
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6 Schakel Haarlem: (deels) bovengrondse   

varianten 

6.1 Doel en uitgangspunten  

Voor een vergelijk met de lange ondergrondse verbinding uit hoofdstuk 5, zijn 

ook (deels) bovengrondse varianten onderzocht.  Een onderlinge vergelijking van 

de kosteneffectiviteit is nodig voor een onderbouwing van het subsidieverzoek 

naar het Rijk. Daarbij komt dit onderzoek naar (deels) bovengrondse alternatie-

ven tegemoet aan het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Holland, en aan vragen die in de gemeenteraad van Haarlem en in de kern- en 

stadsateliers zijn gesteld.  

Uitgangspunt van het onderzoek is dat een tracé nu en in de toekomst past in het 

regionale HOV-netwerk (zie hoofdstuk 3). Dit betekent dat een goede doorstro-

ming, hoge betrouwbaarheid en hoge capaciteit, met het oog op reizigersgroei, 

van belang zijn. Hierom is uitgegaan van een vrij liggende HOV-baan in beide 

richtingen, die geschikt is voor zowel HOV-bus als lightrail. De te onderzoeken 

tracés lopen zoveel mogelijk bovengronds. Uitgangspunt is dus dat de tracés 

fysiek moeten kunnen worden ingepast in het stratenpatroon van Haarlem. Net 

als bij de lange ondergrondse verbinding, is uitgegaan van het ‘stamlijn-concept’. 

Een stamlijn is een snelle, hoogfrequente lijn, waarop andere lijnen aantakken. 

Voor een vergelijking tussen de tracés onderling is bij elk tracé uitgegaan van een 

ongestoorde Spaarnepassage, waarbij het HOV dus geen hinder ondervindt van 

brugopeningen. Zodoende kunnen uitspraken worden gedaan over voor- en na-

delen per tracé. De passage van het Spaarne vraagt om een aparte beschouwing. 

Hier zijn verschillende brug- en tunnelopties mogelijk. Deze worden toegelicht in 

hoofdstuk 7.  

Er is een zevental bovengrondse tracés onderzocht. De tracés zijn gekozen door 

belangrijke ‘brandpunten’ in de stad met elkaar te verbinden
6
. Brandpunten zijn 

plekken die een meerwaarde bieden voor de reiziger én plekken die interessant 

zijn om vanuit het oogpunt van stedelijke ontwikkeling te worden ontsloten met 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Bij dit onderzoek zijn dezelfde onderzoekscrite-

ria gehanteerd als bij het onderzoek naar de lange ondergrondse varianten in de 

initiatieffase. 

                                                                 
6
 Zie ook Hoofdstuk 5 van de ‘Eindrapportage tunnelstudie, Haalbaarheid van een 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem, d.d. 22 december 
2007’. Hier zijn dezelfde brandpunten gebruikt voor het bepalen van mogelijke 
lange tunneltracés. 

FIGUUR 15: ONDERZOCHTE VARIANTEN 
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6.2 Onderzochte varianten 

Op basis van de genoemde uitgangspunten zijn zeven mogelijke tracés benoemd 

en onderzocht. In figuur 15 zijn de onderzochte (deels) bovengrondse varianten 

schematisch weergegeven. 

A:  huidige tracé van de Zuidtangent vanaf de Schipholweg over de Gedempte 

Oude Gracht (doorgetrokken  rode lijn)  

C:  bovengrondse variant van de lange ondergrondse voorkeursvariant; vanaf 

de Schipholweg via het tracé Houtplein, Kampersingel en verder via het hui-

dige tracé van de Zuidtangent (gestippelde groene lijn) 

D: bovengrondse variant vanaf de Schipholweg via het Houtplein, Wilhelmi-

nastraat en de Raaks naar het station (doorgetrokken groene lijn) 

E: bovengrondse variant via de Zomerzone en Zomerkade die ter hoogte van 

de Spaarnekruising aansluit op het huidige tracé (gestippelde oranje lijn) 

F: bovengrondse variant via zomerzone en Amsterdamsestraat richting het 

station (doorgetrokken oranje lijn) 

F’: bovengrondse variant via de Prins Bernhardlaan en Amsterdamsevaart rich-

ting het station (blauwe lijn) 

G: een bovengrondse variant langs het Spaarne. Vanaf de Schipholweg, via de 

Schalkwijkerstraat, westelijke Spaarne-oevers en Parklaan richting het stati-

on (gestippelde rode lijn)  

Daarnaast is tevens een variant onderzocht waarbij een centrumvariant, in dit 

geval tracé A, wordt gecombineerd met tracé F. 

6.3 Onderzoeksresultaten 

Allereerst is gekeken naar de fysieke inpasbaarheid van de varianten en de ver-

voerwaarde, ofwel het verwachte aantal reizigers. Op basis hiervan is een eerste 

schifting gemaakt; een aantal tracés bleek niet inpasbaar en/of leidde tot lage 

reizigersaantallen. In deze paragraaf wordt het resultaat hiervan beschreven. De 

volledige resultaten van het onderzoek naar de (deels) bovengrondse varianten 

zijn opgenomen in het rapport ‘Vergelijking onderzoek zeven maaiveldvarianten’ 

(bijlage 1). Deze resultaten leiden tot de volgende conclusies per tracé: 

Conclusies per tracé 
 
Tracé A 
Dit tracé bedient het centrum en heeft een hoge vervoerwaarde. Van de onder-

zochte tracés is dit tracé het kortst. Door de reistijdwinst en de route door het 

centrum resulteert dit tracé in de meeste nieuwe reizigers, uitgaande van een 

ongehinderde Spaarnekruising. De inpassing van een brug- of tunneloplossing is 

in beginsel mogelijk, maar een belangrijk aandachtspunt gezien de uitkomsten 

van eerdere studies. Andere aandachtspunten zijn de inpassing in de Schalkwij-

kerstraat (profilering en benodigde breedte) en op de Gedempte Oude Gracht. 

Op de Gedempte Oude Gracht gaat het met name om gedeeld gebruik van de 

rijbanen, de consequenties hiervan voor autoverkeer en de snelheid van het 

HOV. 

Tracé C 
Het voordeel van dit tracé is, dat het zowel het Houtplein als het centrum be-

dient. Het tracé lijkt inpasbaar. Aandachtspunt is ook hier de inpassing van een 

tunnel. Daarnaast zal de inpassing van een vrije baan voor het HOV consequen-

ties hebben voor de Dreef, de verkeerssituatie op het Houtplein en het profiel 

van de Kampervest- en singel.  Groot bezwaar is de lengte van de route en daar-

mee de langere reistijd. Als gevolg daarvan valt de vervoerwaarde laag uit verge-
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leken met de andere tracés die het centrum aandoen en is per saldo zelfs sprake 

van reizigersverlies in plaats van reizigerswinst. 

Tracé D 
Het voordeel van dit tracé is dat het Houtplein wordt aangedaan. Dit tracé be-

dient het centrum via een halte op de Wilhelminastraat ter hoogte van de Raaks. 

Dit sluit weliswaar aan op de ontwikkelingen rond de Raaks, maar de halte is qua 

ligging minder gunstig voor de vervoerwaarde omdat het centrum wordt ‘ge-

schampt’. Doordat bussen worden afgevangen bij het Houtplein is de vervoer-

waarde evengoed relatief hoog. Door de relatief lange reistijd is er echter geen 

sprake van nieuwe reizigers. Als bij tracé C speelt ook hier de vraag is hoe de 

kruising met het Spaarne wordt vormgegeven, de problematiek van inpassing op 

de Dreef en het Houtplein. Grootste knelpunt van dit tracé lijkt echter de zeer 

beperkte fysieke ruimte voor een vrije baan in de Wilhelminastraat, en met name 

ter hoogte van de Raaks. Extra complicerende factor hierbij is dat de Wilhelmi-

nastraat onderdeel is van de autoring om de binnenstad.  

Tracé E: 
De fysieke inpassing van dit tracé is zeer lastig. De inpassing op de Zomerkade is 

problematisch door het smalle profiel van de straat en wordt als onwenselijk 

beoordeeld gezien het karakter van de straat. Daarbij is een ongestoorde passage 

van het Spaarne niet of slechts met zeer forse ingrepen te realiseren.  

Tracé F: 
Dit tracé bedient het centrum van Haarlem niet waardoor de vervoerwaarde fors 

lager is in vergelijking met de tracés die het centrum aandoen. De beperkte 

breedte van de Amsterdamstraat/Teylerstraat maakt inpassing van een vrije 

HOV-baan bovendien onmogelijk.  

 
 

Tracé F’: 
Dit tracé bedient het centrum van Haarlem niet waardoor de vervoerwaarde fors 

lager is in vergelijking met de tracés die het centrum aandoen. Pluspunt van dit 

tracé is dat het ondersteunend kan zijn aan de ontwikkeling van de Waarderpol-

der. 

Tracé G: 
Dit tracé is bochtig waardoor de rijsnelheid relatief laag zal liggen. Inpassing langs 

het Spaarne betekent bovendien dat er onvoldoende ruimte overblijft om andere 

vervoersstromen (auto en fiets) te accommoderen. Het realiseren van dit tracé 

betekent dat parkeergarage de Appelaar onbereikbaar wordt voor auto’s.  

Combinatie A + F’: 
Bij deze variant worden de reizigerstromen in feite gesplitst; een deel reist door 

het centrum, een ander deel eromheen. Het gevolg is dat de vervoerwaarde op 

beide lijnen relatief laag is, waarmee ook de frequentie per lijn lager zal zijn. Dit 

gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van beide lijnen, en zal leiden tot reizi-

gersverlies. De combinatie is daarmee minder aantrekkelijk dan bij de keuze voor 

één ‘dikke’ lijn. Dit blijkt ook uit het feit dat de opgetelde vervoerwaarde voor 

deze gecombineerde lijnen gezamenlijk lager ligt dan de vervoerwaarde van al-

leen tracé A.  

Tussenconclusie  
In de onderlinge vergelijking van de tracés, waarbij is uitgegaan van een ongehin-

derde kruising van het Spaarne, resteren de tracés A, C en D als reële opties die 

nader moeten worden onderzocht. Voor de vervoerwaarde van deze tracés geldt 

dat het saldo nieuwe reizigers sterk varieert van een licht reizigersverlies (tracé C) 

tot forse reizigerswinst (tracé A). Inpassing van de tracés A, C en D lijkt fysiek 

mogelijk maar op onderdelen dient de openbare ruimte fors te worden heringe-

richt, met soms aanzienlijke consequenties voor het autoverkeer. Dit is in de 

volgende paragraaf nader uitgewerkt. De realisatiekosten van deze tracés varië-
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ren tussen de 60 tot 90 miljoen euro, uitgaande van een vrije baan tussen 

Schalkwijk en station NS en een Spaarnekruising met een brug. Uitgaande van 

een vrije baan van Schalkwijk tot station in combinatie met een Spaarnekruising 

met een tunnel bedraagt de totaal benodigde investering circa 210 tot 280 mil-

joen euro, afhankelijk van het tracé (A, C of D) en de lengte van de tunnel. 

Tracé F’, dat het centrum niet aandoet, scoort met zo’n 8.000 reizigers per dag 

beduidend slechter. Maar, op lange termijn is het tracé in een toekomstig HOV-

netwerk mogelijk wel interessant. De lijn zou dan kunnen dienen als tweede 

Haarlemse lijn, in aanvulling op een lijn die het centrum aandoet.  

6.4 Drie meest kansrijke tracés nader uitgewerkt 

 

FIGUUR 16: MEEST KANSRIJKE DEELS BOVENGRONDSE TRACÉS 

De tracés A, C en D, zijn vervolgens verder uitgewerkt. In figuur 16 zijn deze tra-

cés schematisch weergegeven. De volledige resultaten van de uitwerking van de 

drie meest kansrijke tracés zijn opgenomen in bijlage 2. De resultaten hiervan zijn 

in deze paragraaf samengevat, gevolgd door de conclusies per tracé. 

Vergelijking vervoerwaarde 

In aanvulling op eerdere handberekeningen van de vervoerwaarde, gebaseerd op 

een inschatting van de effecten van reistijdwinst en haltelocaties, is voor deze 

drie tracés een computerberekening gemaakt met behulp van een vervoersmo-

del. Tabel 1 bevat een vergelijking van de vervoerwaarden (op basis van het ver-

voersmodel) en van de betrouwbaarheid. Deze vervoerwaarden zijn gebaseerd 

op exploitatie met HOV-bussen. Bij een exploitatie met lightrail zullen de ver-

voerwaarden hoger liggen. Dit verschil wordt in hoofdstuk 8 toegelicht. Tevens 

zijn deze vervoerwaarden gebaseerd op een (verkeers-)optimale Spaarnekruising, 

dus met een tunnel. Indien wordt uitgegaan van een brugverbinding vallen de 

cijfers aanzienlijk lager uit. Dit is in hoofdstuk 7 uitgewerkt en toegelicht. 

 Autonoom Tracé A Tracé C Tracé D 

Vervoerwaarde 
doorsnede 
(nieuwe reizigers) 

35.000 39.000 (ca. 
+4.000)

7
 

34.000  
(-1.000) 

35.000 
(+/- 0) 

Vervoerwaarde 
ZT-tracé 

11.000 19.000 16.000 18.000 

Reistijd 15 min. 11 min.  15 min. 13 min. 

Betrouwbaarheid laag hoog gemiddeld gemiddeld 
TABEL 1 VERGELIJKING VERVOERWAARDE TRACÉS A, C EN D 

Voor de drie tracés geldt dat de vervoerwaarde op het Zuidtangenttraject bij het 

toepassen van het stamlijn-concept relatief hoog is. De aantrekkingskracht op 

                                                                 
7
 Vervoerwaarde varieert, afhankelijk van lengte van de tunnel. Bij toepassing van 

een dubbel brug is het aantal nieuwe reizigers + 1.200, zie hoofdstuk 7. 

Station

Houtplein

Centrum

S’weg

A

C

D
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nieuwe reizigers verschilt sterk; bij C is per saldo sprake van een reizigersverlies 

van 1000, bij A met een tunnel sprake van een groei met ca. 4000 reizigers. Alle 

drie de tracés zijn in beginsel fysiek inpasbaar maar niet zonder concessies bo-

vengronds. Onderstaand wordt per tracé nader ingegaan op enkele belangrijke 

aandachtspunten wat betreft de inpassing. 

Aandachtspunten tracé A 

Belangrijke aandachtspunten bij tracé A zijn 

 De verkeerssituatie op de Gedempte Oude Gracht 

 De Spaarnekruising 

 

Verkeerssituatie op de Gedempte Oude Gracht 
De doorstroming op de Gedempte Oude Gracht is belangrijk voor de HOV-

kwaliteit van de Zuidtangent. Met de invoering van éénrichtingsverkeer en de 

aanpassing van het profiel is de situatie op de Gedempte Oude Gracht onlangs 

aanzienlijk verbeterd. Tracé A sluit aan op deze investering. In de huidige situatie 

blijkt uit tellingen van de gemeente dat circa 50% van het verkeer sluipverkeer is. 

Dit betreft doorgaand verkeer van Haarlem-oost naar Haarlem-west en verkeer 

dat vanaf het Spaarne naar de noordkant van het centrum wil. In de huidige situ-

atie blijkt dat het busverkeer weinig hinder ondervindt van het sluipverkeer op de 

Gedempte Oude Gracht. Voor de nabije toekomst is de verwachting dat dit niet 

verandert. Mocht op langere termijn de HOV-kwaliteit toch onder druk komen te 

staan door verstoringen dan zijn daarvoor twee oplossingen mogelijk: autoluw of 

autovrij maken van de Gedempte Oude Gracht. Deze oplossingen zijn vooralsnog 

niet aan de orde. 

Spaarnekruising 
Tracé A heeft potentieel een sterke aantrekkingskracht op nieuwe reizigers, in-

dien wordt uitgegaan van een ongestoorde Spaarnekruising. In de huidige situatie 

ondervindt de Zuidtangent hinder van de brugopeningen. Daarnaast ondervindt 

de Zuidtangent hinder van het kruisende autoverkeer in de omgeving van de 

brug; bij de kruising Schipholweg/Schalkwijkerstraat, en vóór en ná de Lange brug 

bij de kruising met respectievelijk de Lange Herenvest en de Turf-

markt/Kampervest- en singel. Voor een ongestoorde doorstroming van de Zuid-

tangent, het autoverkeer en het scheepvaartverkeer is een middellange tunnel de 

meest optimale oplossing.  Tracé A kan worden uitgevoerd met een tunnel met 

een inrit op de Schipholweg en een uitrit aan de stadszijde, in de omgeving van 

de Lange brug. Met een dergelijke middellange tunnel die niet alleen het Spaarne 

kruist maar ook aan verkeersknooppunten voorbij gaat, kunnen de belangrijkste 

verstoringen in de route worden opgelost. Bovendien profiteren de andere ver-

keersstromen (auto, scheepvaart en langzaam verkeer) van een dergelijke tunnel. 

Zij ondervinden immers geen hinder meer van de HOV-lijn. 

 

FIGUUR 17: MOGELIJKE TUNNELMONDEN AAN DE STADSZIJDE BIJ TRACÉ A 
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Een tunnelinrit aan de zuidzijde, ter hoogte van de Schipholweg is fysiek en ver-

keerskundig inpasbaar. Er is op de Schipholweg voldoende ruimte beschikbaar. 

Door al vóór de Schalkwijkerstraat ondergronds te gaan wordt de verkeerskrui-

sing bij de Buitenrustbruggen vereenvoudigd en verbetert de doorstroming.  

Belangrijk aandachtspunt bij tracé A met een middellange tunnel is de inpassing 

van een tunnelmond aan de stadszijde. Er zijn verschillende locaties denkbaar 

voor deze tunnelmond. De onderliggende rapportage “uitwerking tracés A, C en 

D” beschouwt vijf mogelijke locaties. Nadere studie naar de fysieke inpassing, 

levert een viertal opties op als het meest kansrijk. Het betreft een tunnelmond 

ter hoogte van De Kamp (5), de Turfmarkt (3) of het Zuider Buiten Spaarne (2). 

Daarnaast kan een tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne worden gecombi-

neerd met een verplaatsing van de Lange brug. Hierdoor kruisen auto’s en de 

Zuidtangent elkaar ongelijkvloers. Dit is als vierde mogelijkheid opgenomen (2a). 

De tunnelmonden zijn schematisch weergegeven in figuur 17 en worden nader 

uitgewerkt in hoofdstuk 7. 

Daarnaast is in het specifieke geval van tracé A een ‘sluis-oplossing’ denkbaar 

met een tweetal bruggen, waarvan er één altijd dicht is voor het HOV. Ook op 

deze oplossing wordt in hoofdstuk 7 uitgebreid ingegaan.  

 
 
Aandachtspunten tracé C 
Belangrijke aandachtspunten bij tracé C zijn 

 De inpassing van een tunnelmond omgeving Dreef 

 Houtplein, autoverkeer en overstapknoop 

 Inpassing Kampervest- en singel 

 Verkeerskruising Kampervest/Turfmarkt 

 Verkeerssituatie Gedempte Oude Gracht (zie tracé A) 
 
 

Inpassing tunnelmond omgeving Dreef 
Als bij tracé A geldt dat de inpassing van een tunnelmond ter hoogte van de 

Schipholweg verkeerskundig en ruimtelijk oplosbaar wordt geacht. Voor de ande-

re tunnelmond is een tweetal reële opties mogelijk. Deze zijn weergegeven in 

figuur 18. 

 
FIGUUR 18: MOGELIJKE TUNNELMONDEN TRACÉS C EN D 

Een optie (afbeelding links) is een de tunnelmond op de Paviljoenslaan. Vanwege 

de breedte die hiervoor nodig is, zullen de rijstroken van de Paviljoenslaan naar 

het zuiden moeten opschuiven. Hiervoor wordt een strook van het park (Vlooien-

veld) gebruikt ter breedte van de nieuwe tunnelmond. De HOV-lijn slaat rechtsaf 

de Dreef op en kruist daarbij een baan autoverkeer. Een tunnelmond direct ná de 

kruising, op de Dreef (afbeelding rechts) leidt ter plaatse tot een betere verkeers-

afwikkeling en minder verstoring voor zowel HOV als autoverkeer. De tunnel-

mond is fysiek inpasbaar tussen de bomenrijen. Problematisch is hier echter de 

impact op de stedenbouwkundige kwaliteit van de Dreef.  

 

Inpassing rondom Houtplein  
Gevolg van het benodigde ruimtebeslag voor de vrije baan van de Zuidtangent is 

dat er geen ruimte is om het Houtplein te behouden als doorgaande autoroute. 

Daarbij impliceert het toepassen van het stamlijnconcept op tracé C dat de regio-
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bussen hun eindhalte en tevens overstaphalte hebben op het Houtplein. Dit 

houdt in dat regiobussen een bufferplaats nabij het Houtplein nodig hebben en 

een route om te keren. Dit lijkt oplosbaar maar niet zonder concessies voor de 

omgeving. Zo zal op het Houtplein geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk 

zijn. Een mogelijke oplossing voor de afwikkeling van het openbaar vervoer is 

schematisch weergegeven in figuur 19. Deze oplossing levert extra verkeersbelas-

ting op de Van Eedenstraat op, een onderdeel van de stadsring. Alternatief is dat 

de regiobussen (gele lijn) worden afgewikkeld via de ventwegen van de Dreef, 

hetgeen ten koste gaat van de stedenbouwkundige kwaliteit van de Dreef. De 

verkeersafwikkeling op en rond het Houtplein vraagt dus om een keuze: beper-

king van de doorstroming van het autoverkeer op de Van Eedenstraat, of inbreuk 

op het karakter van De Dreef. 

 

FIGUUR 19: MOGELIJKE ROUTE REGIOBUSSEN (GEEL ) I.C.M. ZUIDTANGENT (ROOD)  

ROND HOUTPLEIN 

Inpassing Kampervest/singel 
Een vrije HOV-baan is wat betreft benodigde ruimte inpasbaar op de Gasthuissin-

gel en -vest en Kampersingel en -vest. Beide zijden van de singel zullen worden 

benut (eenrichtingsverkeer HOV). Het autoverkeer kan conform de huidige situa-

tie worden gehandhaafd (eenrichtingsverkeer aan beide zijden). De inpassing van 

het HOV betekent dat de parkeerplaatsen en de bomen langs beide zijden van de 

singel verdwijnen. Dit is geschetst in figuur 20. 

 

 
FIGUUR 20: SCHETS PROFIEL KAMPERVEST/SINGEL ZONDER EN MET ZUIDTANGENT 

Verkeerskruising Kampervest/Turfmarkt 

Tracé C zal de verkeersknoop aan de westzijde van de Lange brug bovengronds 

kruisen. Dit zorgt voor dusdanige wachttijden voor HOV dan wel voor het overige 

verkeer dat de verkeerssituatie ter plaatse moet worden vereenvoudigd. Een 

oplossing is om het autoverkeer vanaf de Turfmarkt niet toe te staan linksaf over 

de Lange brug te gaan, maar in plaats daarvan via een lus over de Kampersingel 

 

Houtplein

Grotere 

verkeersbelasting 

Van Eedenstraat

“Grote” 

loopafstand 

streek - ZT
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om te laten rijden (zie figuur 21). In combinatie met absolute prioriteit voor de 

Zuidtangent kan hierdoor een acceptabele doorstroming worden gewaarborgd.  

 

 

FIGUUR 21: SCHETS OPLOSSING TURFMARKT 

Aandachtspunten tracé D 
Belangrijke aandachtspunten bij tracé D zijn: 

 Inpassing tunnelmond omgeving Dreef (zie tracé C) 

 Houtplein (zie tracé C) 

 Inpassing Wilhelminstraat/Raaks 
 
Inpassing Wilhelminastraat/Raaks 

De Wilhelminastraat is het westelijke gedeelte van de stadsring voor het autover-

keer. De verkeersintensiteit ter hoogte van de Raaks is al groot, maar zal verder 

toenemen door de komst van de parkeergarage Raaks en de ter plaatse geplande 

voorzieningen. De gemeente voorziet hier in een rotonde om dit op te vangen. 

Om in deze toekomstige situatie HOV in te passen zijn twee opties onderzocht.  

De eerste oplossing is het inpassen van een vrije HOV-baan in de Wilhelmi-

nastraat. Gezien de huidige verkeersfunctie van de Wilhelminastraat dient hierbij 

rekening gehouden te worden met een instandhouding van het autoverkeer op 

de Wilheminastraat en Raaks. Hierdoor is er geen ruimte voor een geheel vrije 

HOV-baan. Er zal op een deel van het traject gemengd verkeer moeten worden 

toegestaan, mede om de parkeergarage bereikbaar te houden (zie figuur 22). 

Over de lengte van de Wilhelminastraat zullen de parkeerplaatsen moeten ver-

dwijnen. Ook is gekeken of een korte tunnel bij het Raaks een oplossing biedt. 

Deze is fysiek niet inpasbaar. 

 

 
FIGUUR 22: SCHETS INPASSING VRIJE OV BAAN (GEEL) WILHELMINASTRAAT/RAAKS         

Langebrug

Turfmarkt
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De tweede oplossingsrichting die onderzocht is, is het instellen van een éénrich-

tingsverkeer circuit via Leidsevaart, Wilsonsplein en Wilhelminastraat. Uit de 

verkeersanalyse blijkt dat de doorstroming op de verschillende kruisingen vol-

doet, verkeerskundig is hiermee een vrije HOV-baan inpasbaar. De fysieke ruimte 

ter hoogte van de Leidsebrug, Raambrug en de schouwburg is echter te beperkt 

om de verkeersafwikkeling ter plaatse op te lossen.  Conclusie is dat er geen ade-

quate oplossing mogelijk is voor het knelpunt Wilhelminastraat/Raaks, waarbij 

een vrije baan voor het HOV wordt gecombineerd met een duurzame oplossing 

voor het autoverkeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusies onderzoek (deels) bovengrondse variant 

 Tracés E, F en G zijn fysiek niet of zeer lastig inpasbaar  

 Tracé F’ via de Prins Bernhardlaan is inpasbaar, maar heeft een zeer lage 
vervoerwaarde. Dit is op termijn mogelijk wel een interessant 2

e
 tracé, als 

aanvulling op een centrumtracé. 

 Tracé A (via Schalkwijkerstraat-GOG) 
o Forse groei aantal nieuwe reizigers (+4.000 bij tunnel, + 1.200 bij 

dubbele brug) 
o Sluit aan op onlangs gedane investeringen GOG 
o Huidig gebruik GOG handhaafbaar 
o Tunnelmond mogelijk bij Kamp, Turfmarkt of Z. Buiten Spaarne. 

‘Dubbele brug’ eveneens mogelijke optie. 

 Tracé D (via Houtplein-Wilhelminastraat) 
o Leidt per saldo niet tot nieuwe reizigers (+/- 0) 
o Tunnelmond in Vlooienveld of op Dreef 
o Houtplein gestremd voor doorgaand autoverkeer 
o Verkeersafwikkeling omg. Houtplein problematisch 
o Te weinig ruimte op Wilhelminastraat; fysiek niet inpasbaar 

 Tracé C (via Houtplein-GOG) 
o Per saldo reizigersverlies door lange route (-1.000) 
o Tunnelmond in Vlooienveld of op Dreef 
o Houtplein gestremd voor doorgaand autoverkeer 
o Verkeersafwikkeling omg. Houtplein problematisch 
o Parkeerplaatsen en bomen van singel verwijderen 
o Autoverkeer vanaf Turfmarkt moet omrijden 

 Conclusie: tracé A is met afstand het beste alternatief voor de lange tun-
nel. Tracé A is het aantrekkelijkst voor de reiziger en is het beste fysiek 
inpasbaar.   
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7 Nadere uitwerking (deels) bovengronds 

voorkeurstracé  

Tracé A scoort in de onderlinge vergelijking van (deels) bovengrondse alternatie-

ven het beste (zie hoofdstuk 6). Essentieel voor de kwaliteit van de verbinding en 

bereikbaarheid van de stad is de wijze waarop de kruising van het Spaarne wordt 

opgelost. In dit kader is onderzoek verricht naar de omvang van de verstoringen 

voor het HOV, en mogelijke oplossingen. Er is gekeken naar mogelijkheden om 

het brugregime te optimaliseren, en naar het oplossend vermogen van verschil-

lende brug- en tunnelverbindingen. Dit hoofdstuk beschrijft deze opties, de resul-

taten zijn opgenomen in bijlage 3. Ook wordt specifiek voor tracé A ingegaan op 

het stamlijnconcept, de relatie met overige buslijnen en de modaliteit (bus versus 

lightrail).   

7.1 Kruising Spaarne: verstoring en oplossingrichtingen 

Verstoringen 
In het huidige Zuidtangenttracé vormt de Lange brug over het Spaarne een knel-

punt voor het busverkeer. Het brugregime heeft een negatief effect op de reistijd 

en betrouwbaarheid van de verbinding. Het huidige brugregime, met spertijden 

in de spits, gemiddeld 30 openingen per dag (hoogseizoen) en gemiddelde ope-

ningsduur van 5 minuten, leidt tot verstoringen voor het HOV met een frequentie 

tot maximaal 12 voertuigen per uur per richting. Het directe effect op de ver-

voerwaarde, als gevolg van extra reistijd wordt berekend op 3% minder reizigers 

t.o.v. een tunnel. Dit is het directe gevolg van reistijdverlies, hierin zijn indirecte 

effecten niet meegenomen. Het gaat hierbij om: 

 Effect van afgenomen betrouwbaarheid, als gevolg van de variatie in reistijd 

en frequentie; 

 De verwachte groei van beroeps- en recreatievaart; 

 De verwachte groei van het HOV als gevolg van uitbreiding van het regionale 

OV-netwerk; 

 Gevolgen voor het imago van de HOV-verbinding. 
 

Daarnaast treden ook op andere plaatsen in de omgeving van deze brugverbin-

ding verstoringen op, als gevolg van kruisingen met het wegverkeer. Dit is bij 

tracé A het geval bij de kruising Schipholweg/Schalkwijkerstraat, en vóór en ná de 

Lange brug bij de kruising met respectievelijk de Lange Herenvest en de Turf-

markt /Kampervest- en singel. Deze knelpunten moeten worden meegenomen in 

de bepaling van de meest effectieve oplossing. 

Oplossingsrichtingen 
Er zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht die bij kunnen dragen aan 
een beperking van de verstoringen rond het Spaarne. Uitgangspunt bij de oplos-
singsrichtingen is een vrije HOV-baan tussen Schalkwijk en NS-station Haarlem. 
 
Hieronder wordt ingegaan op: 

 Optimalisatie van het brugregime 

 Dubbele brug 

 Tunnel 
 

Optimalisatie brugregime 
Uitgegaan wordt van een aparte baan voor het HOV, ofwel een ‘HOV-dedicated’ 

brug. Gezien de beperkte ruimte op de Lange brug betekent dit ofwel het afslui-

ten van de brug voor autoverkeer, ofwel een brugverbreding dan wel de aanleg 

van een extra brug (dit geldt overigens ook voor de Buitenrustbruggen, bij zuide-

lijke tracés). Bij een enkele brug voor het HOV blijven evenwel verstoringen op-

treden als gevolg van het scheepvaartverkeer. De brug moet immers regelmatig 

worden geopend. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de versto-

ring als gevolg van de brugopeningen te verminderen, waaronder het niet toe-



 
 

42 
 

staan van konvooivaart, het verlengen van spertijden, en het laten ‘inmelden’ van 

de Zuidtangent bij de brug. Voor deze opties geldt dat het aantal verstoringen 

licht zal afnemen. Konvooivaart wordt overigens als noodzakelijk geacht omdat er 

op het Spaarne in de binnenstad vrijwel geen passeerruimte is voor schepen. De 

andere opties leiden slechts tot een beperkte verbetering van de HOV-

verbinding, maar toename van de hinder voor het overige verkeer. Een andere 

mogelijkheid is het omleiden van (een deel van) het scheepvaartverkeer over een 

andere vaarroute. Hiermee zal het aantal brugopeningen in Haarlem kunnen 

afnemen: 

- Een deel van de beroepsvaart (lager dan 5m) volgt een alternatieve route 

via de Ringvaart, Binnen- en Buitenliede, en de Mooie Nel; 

- Hiervoor zijn forse ingrepen op de Ringvaart noodzakelijk, zo moet een 

aantal bruggen worden verhoogd waaronder de spoorbrug, de A200-brug 

over het Spaarne en de brug bij Penningsveer; 

- Spaarne blijft staande mastroute (>5m hoog) voor hogere vrachtschepen 

en de recreatievaart. 

 
De investering die hiermee gemoeid is wordt geschat op €75-€100mio. Het aantal 

verstoringen voor de Zuidtangent in Haarlem zal hierdoor kunnen afnemen, uit-

gaande van het huidige gebruik van het Spaarne. Echter verstoringen als gevolg 

van recreatievaart zullen blijven bestaan. Omdat het aantal vaarbewegingen zal 

toenemen, groeit ook het aantal verstoringen. Daarom is hier geen sprake van 

een duurzame ongestoorde oplossing.  

Dubbele brug 
Een andere mogelijkheid is een situatie met twee bruggen over het Spaarne, met 

voldoende tussenruimte voor de scheepvaart. Zodoende is er altijd maar één 

brug tegelijk open, en kan het HOV worden afgewikkeld via de dichte brug. Een 

verbrede Lange brug vormt dan de ene verbinding; ten zuiden ervan kan een 

tweede HOV-brug worden gerealiseerd. Op beide bruggen is HOV-verkeer in 

beide richtingen mogelijk, en op tenminste één van beide bruggen autoverkeer. 

De brugvarianten worden in paragraaf 7.2 verder uitgewerkt. 

Tunnel 
Een ondergrondse kruising met het Spaarne betekent dat de scheepvaart en het 

HOV elkaar ongehinderd kunnen kruisen. Daarnaast kunnen, afhankelijk van het 

tracé en de lengte van de tunnel, ook de verkeersknelpunten in de omgeving van 

het Spaarne worden gepasseerd. Zo is het mogelijk om, uitgaande van een mid-

dellange tunnel vanaf de Schipholweg, ineens een aantal belangrijke knelpunten 

op te heffen. De middellange tunnelvarianten worden in paragraaf 7.3 verder 

uitgewerkt. 

7.2 Kruising Spaarne: dubbele brug 

  
Een oplossing is om de huidige Lange brug slechts toegankelijk te maken voor 

HOV en langzaam verkeer. Dit in combinatie met een vrij liggende HOV-baan 

tussen Schalkwijkerstraat en station NS. Consequentie van deze oplossing is dat  

de Lange brug wordt afgesloten voor autoverkeer. Deze oplossing heeft verre-

gaande consequenties voor de ontsluiting van de binnenstad en creëert forse 

druk op alternatieve autoroutes. Door de toename van het verkeer op het noor-

delijke en zuidelijk deel van de centrumring,  de zwaardere belasting van de drie 

andere bruggen (die daar niet voor zijn toegerust) en de capaciteitsbeperking van 

het kruispunt Schipholweg – Schalkwijkerstraat neemt de bereikbaarheid van de 

binnenstad in zijn geheel af. De brugverstoring wordt voor de Zuidtangent niet 

opgelost. Immers, de Zuidtangent moet evengoed wachten op passerende sche-

pen. Deze oplossingsrichting is derhalve onwenselijk. 

Een alternatief is de aanleg van een extra brug, ten zuiden van de Lange brug. 

Hiermee ontstaat een soort sluisconstructie, waarbij tenminste één brug altijd 
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gesloten is zodat de Zuidtangent kan doorrijden. Deze ‘dubbele brug’ levert een 

betrouwbaarder en snellere verbinding op dan nu het geval is. De storing als 

gevolg van de verkeerskruisingen bij de Schipholweg en ter hoogte van de Heren-

vest en Turfmarkt worden echter met de dubbele brug niet opgelost. Dit bete-

kent dat het HOV en het overige verkeer hier last van blijft ondervinden. Dit zal 

verergeren met de verwachte verdere groei van het aantal verkeersbewegingen. 

Een ander knelpunt bij een dubbele brug betreft de extra verstoring die optreedt 

voor de doorvaart van het scheepvaartverkeer. Een extra brug betekent immers 

extra wachttijd.  

 

FIGUUR 23A: DUBBELE BRUGOPLOSSING, VARIANT MET EXTRA HOV-BRUG 

 

FIGUUR 23B: VARIANT MET EXTRA HOV-BRUG EN VERBREDING LANGE BRUG 

Fysieke inpassing dubbele brug 

Aan weerszijden van het Spaarne is tussen de bruggen nieuwe infrastructuur 

nodig. In de eerste plaats een vrije HOV-baan in twee richtingen, zodat het HOV 

altijd de route over de dichte brug kan kiezen. In de tweede plaats is ruimte nodig 

voor het overige verkeer. Er zijn twee varianten denkbaar. Figuur 23a laat een 

variant zien met een nieuwe brug die alleen toegankelijk is voor HOV en lang-

zaam verkeer. Wanneer deze brug open gaat, rijdt het HOV over de bestaande 

Lange brug, gemengd met het autoverkeer (rode stippellijn). Figuur 23b toont 

een alternatief, waarbij beide bruggen worden voorzien van een HOV-baan in 

twee richtingen en een eenrichtingscircuit voor auto’s. Dit betekent aanleg van 

een extra brede nieuwe brug, en een verbreding van de huidige Lange brug. 
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Daarnaast betekent dit dat er op het Zuider Buiten Spaarne extra ruimte moet 

worden gerealiseerd voor een autorijbaan.  

 

FIGUUR 24: 3D IMPRESSIE DUBBELE BRUG 

Om doorvaart mogelijk te maken, komen de landhoofden van de nieuwe brug ca. 

1,30m a 1,70m boven het huidige straatniveau te liggen ter plaatse van de (laag-

bouw) woningen aan het Zuider Buiten Spaarne. Dit betekent dat er een keer-

wand zal moeten worden gemaakt tussen het trottoir en de nieuwe hoger gele-

gen rijbanen.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUUR 25: FOTOMONTAGES  NIEUWE SITUATIE MET DUBBELE BRUG 

Ligging nieuwe brug en impact Spaarne 
Voor de scheepvaart is een afstand van 250m tussen de bruggen nodig, voor 

konvooien en manoeuvreerruimte. Dit betekent dat de nieuwe brug ongeveer ter 

hoogte van de Linschotenstraat zou komen te liggen, op een smal punt in het 

Spaarne. Een nadere beschouwing van de consequenties voor de doorstroom-

snelheid van het Spaarne laat zien dat dit niet mogelijk is. Nog zuidelijker is even-

eens geen optie, aangezien dan eenzelfde ruimtebeslag nodig is voor de extra 

infrastructuur op beide oevers. Wat resteert is een kortere brugafstand van ca. 
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100m. Op deze plaats is een extra brug fysiek wel inpasbaar. Het Spaarne wordt 

per saldo 5-8 m smaller (afhankelijk van de variant), maar de stroomsnelheid van 

het Spaarne blijft binnen de normen. De korte tussenafstand van 100m leidt 

echter wel tot een toename van hinder voor de scheepvaart. Konvooien zullen 

moeten worden ‘opgeknipt’, waardoor per saldo de bruggen vaker open zullen 

gaan in de stad, en de hinder voor het wegverkeer toeneemt. 

Impact op autoverkeer 
Bij deze variant blijven de kruisingen met het overige verkeer gehandhaafd. Uit 

berekeningen blijkt dat er bij de kruising Turfmarkt/Kampersingel maatregelen 

nodig zijn om het HOV prioriteit te kunnen geven (ongehinderde kruising). Het is 

hier noodzakelijk om het autoverkeer vanaf de Turfmarkt over de Lange brug te 

weren. Met prioritering van het HOV wordt de maximumbelasting van de kruising 

Turfmarkt/Kampersingel bereikt. De kruising Schipholweg/Schalkwijkerstraat 

raakt overbelast; hier is het niet mogelijk om het HOV prioriteit te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 26: SITUATIETEKENING DUBBELE BRUG MET EENRICHTINGCIRCUIT AUTOVERKEER 

Bouwoverlast en kosten 
Er is geen noemenswaardig bouwrisico bij de aanleg van de dubbele brug. De 

aanleg van deze tunnel zorgt met name voor verkeershinder op het Zuider Buiten 

Spaarne. Daarnaast wordt het Spaarne kortstondig gestremd voor scheepvaart. 

Gedurende de aanleg is de stad goed bereikbaar. De bouwtijd bedraagt 1 tot 1,5 

jaar voor de aanleg van de vrije HOV-baan tussen Schalkwijk en station. De aanleg 

van de extra brug kost 2 tot 2,5 jaar. Wanneer wordt gekozen voor de variant 

met een extra brug én een verbreding van de Lange brug, is de bouwtijd in totaal 

4 jaar. De aanpassingen aan de Lange brug worden dan uitgevoerd zodra de 

nieuwe brug gebouwd is. De kosten voor aanleg van de dubbele brugvariant, 

voor het gehele tracé tussen station NS en Schipholweg, worden geraamd op €70 

miljoen euro (prijspeil 2007). Dit is bij aanleg van de extra brug, en een tussenaf-

stand van 100m. Indien ook de Lange brug wordt verbreed, bedragen de totale 

kosten €95 miljoen euro (prijspeil 2007). 

7.3 Kruising Spaarne: middellange tunnel 

Een tunnelinrit aan de zuidzijde, ter hoogte van de Schipholweg is fysiek en ver-

keerskundig inpasbaar. Er is op de Schipholweg voldoende ruimte beschikbaar. 

Door al vóór de Schalkwijkerstraat ondergronds te gaan wordt de verkeerskrui-

sing bij de Buitenrustbruggen vereenvoudigd en verbetert de doorstroming.  

Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 zijn er verschillende locaties denkbaar voor de 

tunnelmond aan de stadszijde. Nadere studie naar de fysieke inpassing, levert 

een viertal opties op, als het meest kansrijk. Het betreft een tunnelmond ter 

hoogte van De Kamp (5), de Turfmarkt (3) of het Zuider Buiten Spaarne (2). Daar-

naast kan een tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne worden gecombineerd 

met een verplaatsing van de Lange brug. Hierdoor kruisen auto’s en de Zuidtan-

gent elkaar ongelijkvloers. Dit is als vierde mogelijkheid toegevoegd (2a). De tun-

nelmonden zijn schematisch weergegeven in figuur 27. 
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Elk van de tunnelmondopties wordt hieronder in meer detail weergegeven. Hier-

uit kan worden opgemaakt wat het benodigde ruimtebeslag is, en de impact op 

de omgeving en de verkeerscirculatie.  

 

FIGUUR 27: SCHEMATISCHE WEERGAVE VIER TUNNELMONDEN 

Tunnelmond De Kamp 
Groot voordeel van deze variant is dat een groot aantal verstoringen wordt opge-

lost: de verkeerskruising Schipholweg/Schalkwijkerstraat, de Schalkwijkerstraat 

zelf (verkeersmenging), de Spaarnekruising en de verkeerskruising Kamper-

vest/Turfmarkt. De doorgang van Kampersingel naar het Spaarne blijft bevaar-

baar. 

 

FIGUUR 28: TUNNELMOND DE KAMP 

Voor de aanleg van de tunnelinrit moet de parkeergarage (tijdelijk) wijken, als 

ook een aantal panden in de directe omgeving van de garage (oranje gekleurd). 

Het gaat om 19 woningen en 2 gebouwen. Er worden geen rijks-, provinciale of 

gemeentelijke monumenten geraakt. Ook het historisch hofje blijft ongemoeid. 

De tunnelmond kan vervolgens weer worden overbouwd met een nieuwe par-

keergarage en nieuwe woningen, en wordt daarmee in feite ‘onzichtbaar’. De 

bussen blijven in feite ondergronds tot aan de Gedempte Oude Gracht. Dit bete-

kent dat in de eindsituatie de bewoners nauwelijks hinder ondervinden van de 

bussen terwijl de Turfmarkt en het gebied rondom de Kamp een stedenbouw-

kundige impuls hebben  gekregen.  

De tunnel wordt niet geboord maar ‘in situ’  gebouwd. Bij deze methode bestaat 

een klein maar goed beheersbaar risico ten aanzien van verzakkingen. Geluid- en 

triloverlast op de De Witstraat is onvermijdelijk. De aanleg van deze tunnel zorgt 
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voor verkeershinder op de Schipholweg, Schalkwijkerstraat, Kampervest, Zuider 

Buiten Spaarne en de kruising Langebrug/Turfmarkt. Daarnaast wordt het Spaar-

ne gedeeltelijk gestremd voor scheepvaart. De kosten voor aanleg van deze vari-

ant, voor het gehele tracé tussen station NS en Schipholweg worden geraamd op 

€280 miljoen euro (prijspeil 2007). Onderstaande schets toont een beeld van de 

Gedempte Oude Gracht, met zicht op de locatie waar de tunnelmond boven-

komt.  

 
FIGUUR 29: FOTOMONTAGE GEDEMPTE OUDE GRACHT 

 
Tunnelmond Turfmarkt 
Een tunnelmond op de Turfmarkt is vanuit oogpunt van verkeer gunstig, omdat 

ook hier een groot aantal verstoringen wordt opgelost door verkeersstromen te 

scheiden. Er is in deze variant geen bevaarbare doorgang mogelijk van de Kam-

persingel naar het Spaarne. Er is fysiek voldoende ruimte om de tunnelmond te 

realiseren, met ruimte voor afwikkeling van het overige verkeer en zonder impact 

op het Spaarne. De tunnel wordt in situ gebouwd en bovendien relatief ver van 

de bebouwing waardoor verzakkingsrisico’s en geluid- en triloverlast minimaal 

zullen zijn. De aanleg van deze tunnel zorgt voor verkeershinder op de Schiphol-

weg, Schalkwijkerstraat, Zuider Buiten Spaarne en de kruising Lange-

brug/Turfmarkt. Daarnaast wordt het Spaarne gedeeltelijk gestremd voor 

scheepvaart. De kosten voor aanleg van deze variant, voor het gehele tracé tus-

sen station NS en Schipholweg, worden geraamd op €245 miljoen euro (prijspeil 

2007). 

 
 

 
FIGUUR 30: TUNNELMOND TURFMARKT 
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Figuur 31 laat zien hoe de inpassing van een tunnelmond op de Turfmarkt ruimte-
lijk uitpakt, gezien vanaf de Lange brug. 
 

 
FIGUUR 31: SCHETS INPASSING TUNNELMOND TURFMARKT 

Tunnelmond Zuider Buiten Spaarne 
Met een tunnel van Schipholweg tot aan het Zuider Buiten Spaarne ontstaat een 

ongestoorde HOV-verbinding tót aan de kruising Kampersingel/Turfmarkt. Bij 

deze variant blijft de kruising tussen de verschillende verkeersstromen (auto, 

HOV, langzaam verkeer) ter plaatse van de Lange brug gehandhaafd. Hier blijft 

een belangrijke verstoring bestaan doordat het HOV moet wachten op kruisend 

verkeer, en vice versa. Een tunnelmond is fysiek inpasbaar, waarbij de inrit zelf 

een deel in het Spaarne zal komen te liggen. Omwille van de doorstroming en 

doorvaarbaarheid van het Spaarne zal dit, in nader overleg met het waterschap, 

moeten worden gecompenseerd (circa 5 meter). Dit is mogelijk door een ver-

smalling van de kade aan de overzijde, de Schalkwijkerstraat. Een smaller profiel 

van de Schalkwijkerstraat is in beginsel mogelijk; voor een deel omdat de bus-

baan hier komt te vervallen. De tunnel wordt in situ gebouwd waardoor een klein 

maar goed beheersbaar risico ten aanzien van verzakkingen bestaat. Geluid- en 

triloverlast op het Zuider Buiten Spaarne is onvermijdelijk. De aanleg van deze 

tunnel zorgt met name voor verkeershinder op de Schipholweg en het Zuider 

Buiten Spaarne. Daarnaast wordt het Spaarne gedeeltelijk gestremd voor 

scheepvaart. De kosten voor aanleg van deze variant, voor het gehele tracé tus-

sen station NS en Schipholweg worden geraamd op €215 miljoen euro (prijspeil 

2007). 

 

FIGUUR 32: TUNNELMOND ZUIDER BUITEN SPAARNE 
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Figuur 33 is een illustratie van de ruimtelijke inpassing van de tunnelmond op het 

Zuider Buiten Spaarne, bezien vanaf de Lange brug (rechts op de afbeelding ge-

bouw Koningstein). 

 

 
FIGUUR 33: SCHETS INPASSING TUNNELMOND ZUIDER BUITEN SPAARNE 

 
Tunnelmond Zuider Buiten Spaarne met brugverplaatsing 
De tunnelmond wordt voorzien op een vergelijkbare locatie als bij de voorgaande 

optie. Door echter de Lange brug zuidwaarts te verplaatsen wordt de verstoring 

bij de kruising Kampersingel/Turfmarkt opgelost (voor zowel HOV als overig ver-

keer). De nieuwe brug gaat over de tunnelmond heen, en voert het autoverkeer 

via het Zuider Buiten Spaarne, zie onderstaande situatietekening. De brughoof-

den van de nieuwe brug liggen hoger t.o.v. het bestaande straatpeil, waardoor 

keerwanden benodigd zijn tussen stoep en fietspad. De nieuwe brug ligt ter 

hoogte van het gebouw Koningstein, en sluit logisch aan op de uitvalsroute He-

renvest.  

 

 
FIGUUR 34: TUNNELMOND ZUIDER BUITEN SPAARNE MET VERPLAATSTE LANGE BRUG 

Door de benodigde breedte zal de tunnelmond verder in het Spaarne komen te 

liggen dan de oplossing zónder brugverplaatsing. Daar staat tegenover dat op de 

Schalkwijkerstraat, ten noorden van de nieuwe brug, meer ruimte ontstaat waar-

door ter plaatse een smallere kade mogelijk is. Over de lengte van de Schalkwij-

kerstraat zal een smaller profiel benodigd zijn. Dit is mogelijk met behoud van de 

verkeersfunctie van de Schalkwijkerstraat.  
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Groot voordeel van deze variant is dat de bereikbaarheid van het centrum tijdens 

de bouw grotendeels gehandhaafd blijft. Immers het is mogelijk om de bestaande 

brug te laten functioneren totdat de nieuwe brug is gerealiseerd. Wel is extra 

verkeershinder te verwachten op de kruising Schalkwijkerstraat/Herenvest. 

Daarnaast wordt gedurende de bouw het Spaarne gedeeltelijk gestremd voor 

scheepvaart. De risico’s zijn vergelijkbaar met de optie zonder verplaatste brug. 

De kosten voor aanleg van deze variant, voor het gehele tracé tussen station NS 

en Schipholweg, en inclusief de brugverplaatsing, worden geraamd op €250 mil-

joen euro (prijspeil 2007). 

Onderstaande is een schets van de mogelijke inpassing, gezien vanaf de (be-

staande) Lange brug. Voor deze visualisatie is uitgegaan van een soortgelijke 

nieuwe brug. Uit een nadere uitwerking van deze variant, in een eventuele vol-

gende fase, zal moeten blijken of de bestaande brug kan worden verplaatst of dat 

moet worden uitgegaan van nieuwbouw. Door een nieuwe brug te bouwen kan 

de bestaande Lange brug toegankelijk worden gehouden, waardoor de verkeers-

hinder wordt verkleind.  

 

FIGUUR 35: SCHETS INPASSING TUNNELMOND ZUIDER BUITEN SPAARNE MET VERPLAATSING 

LANGE BRUG 

7.4 Vervoerwaarde brug- en tunnelopties 

Als beschreven in hoofdstuk 6, trekt tracé A in potentie 4.000 nieuwe reizigers op 

dagbasis (berekende uitkomst vervoersmodel), indien wordt uitgegaan van een 

middellange tunnel waarmee de belangrijkste verstoringen worden opgelost. De 

lengte van de tunnel is van invloed op de snelheid en betrouwbaarheid van de 

verbinding, en daarmee de vervoerwaarde. De vier beschreven tunnelmonden 

zullen dus elk leiden tot andere vervoerwaarden. Op grond van de uitkomst van 

het vervoersmodel kan de variatie tussen de tunnelmonden onderling worden 

bepaald. Ook kan de vervoerwaarde van de verschillende brugoplossingen wor-

den afgeleid. 

De rijtijden van de varianten zijn berekend op basis van de afstand, de te ver-

wachten snelheid per deeltraject en de stilstand bij verkeerslichten en kruisingen. 

Ook zijn de verliestijden voor optrekken en afremmen bepaald. Daarnaast wordt 

rekening gehouden met het verschil in verstoringen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

kruisend verkeer door op de berekende snelheid een toeslag te leggen om het 

effect van de onregelmatigheid te simuleren. Tabel 2 toont een overzicht van de 

verschillen in aantallen reizigers. 

 Vervoerwaarde 
corridor (reizig-
ers/dag)  

Reizigerswinst 
corridor t.o.v. 
autonoom (reizi-
gers/dag)  

Vervoerwaarde 
Zuidtangent 
(reizigers/dag)  

Autonoom  35.000  n.v.t.  11.000  

Tracé A (huidige tracé) 
   

- Tunnel De Kamp  38.800  + 3.800  18.600  

- Tunnel Turfmarkt  38.900  + 3.900  18.800  

- Tunnel ZBS  38.200  + 3.200  17.400  

- Tunnel ZBS + brug  38.500  + 3.500  18.000  

- enkele brug  35.100  + 100  13.000  
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- dubbele brug  36.200  + 1.200  13.400  

Lange tunnel  41.000  + 6.000  24.000  
TABEL 2: VERVOERWAARDEN VERSCHILLENDE TUNNELALTERNATIEVEN TRACÉ A, UITGAANDE VAN 

EXPLOITATIE MET HOV-BUSSEN 

Weergegeven zijn de  vervoerwaarden van de hierboven beschreven tunnel- en 

brugoplossingen. Ter referentie is in tabel 2 ook de vervoerwaarde van de lange 

tunnelvariant opgenomen. De vervoerwaarde van de brugoplossingen is ca. 

13.000 reizigers per dag. De dubbele brugoplossing genereert zo’n 1.200 nieuwe 

reizigers per dag. De vervoerwaarde van de middellange tunneloplossingen is ca. 

18.000 reizigers per dag. Afhankelijk van de tunnelmond gaat het dagelijks om 

3.200 tot 3.900 nieuwe reizigers. De variant Turfmarkt scoort hierbinnen het 

beste. De variant Zuider Buiten Spaarne scoort het slechtst, dit komt door het feit 

dat de verkeerskruising Turfmarkt/Kampervest niet wordt opgelost. Deze kruising 

wordt wel opgelost wanneer de Lange brug wordt verplaatst. Het grote verschil 

tussen de tunnel- en brugoplossingen is te verklaren uit het feit dat de brugoplos-

sing hooguit één verstoring wordt opgelost: de Spaarnekruising zelf. Een middel-

lange tunnel kan tot vier verstoringen ineens oplossen (Spaarnekruising + ver-

keerskruisingen). 

7.5 Capaciteit en toekomstvastheid 

De vervoersberekeningen laten zien dat de Zuidtangent in Haarlem potentieel 

veel nieuwe reizigers kan trekken. Buiten Haarlem is de trend dat het aantal reizi-

gers in de Zuidtangent jaarlijks flink groeit. Deze trend zou zich ook in Haarlem 

kunnen doorzetten wanneer daar een zelfde HOV-kwaliteit wordt gerealiseerd. 

Daarbij zal het HOV-netwerk de komende jaren worden uitgebreid met verbin-

dingen naar de IJmond en een rechtstreekse verbinding parallel aan de A9 naar 

Schiphol-Noord/Zuidas. Uit berekeningen blijkt dat in de periode tot 2020 hier-

door het aantal reizigers in Haarlem fors zal toenemen. De infrastructuur in Haar-

lem moet deze reizigersaantallen in de periode tot 2020 wel kunnen accommo-

deren. Door een te grote variatie in de reistijd is het in de huidige situatie niet 

mogelijk een hoogfrequente dienstregeling te rijden. 

De dubbele brugoplossing houdt de huidige verkeersknelpunten in stand. Dit gaat 

ten koste van de reistijd en de betrouwbaarheid. Verhoging van de frequentie is 

dan nauwelijks te realiseren. Een oplossing met een middellange tunnel vergroot 

de betrouwbaarheid. Hierdoor kan een hoogfrequente dienstregeling worden 

gereden, zodat er meer reizigers kunnen worden vervoerd. Indien op termijn 

wordt omgeschakeld naar lightrail is verdere groei mogelijk.  

7.6 HOV-Bus versus Lightrail 

Voor een keuze tussen exploitatie van de lijn met HOV-bus of lightrail is het aan-

tal reizigers van groot belang. Daarnaast is het natuurlijk van belang om de ex-

ploitatie te bezien in de regionale context; hoe wordt het omliggende HOV-

netwerk geëxploiteerd? Hoofdstuk 8 beschrijft in algemene zin welke argumen-

ten een keuze voor bus of lightrail bepalen. Hieronder wordt ingegaan op de 

specifieke situatie in geval wordt uitgegaan van tracé A.   

 
FIGUUR 36: IMPRESSIE LIGHTRAIL OP TURFMARKT 
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HOV-busvervoer kan plaatsvinden over vrij liggende busbanen. Dit leidt tot een 

min of meer conventioneel straatbeeld, met aparte (asfalt-) stroken voor HOV-

bus, auto- en fietsverkeer. Een keuze voor lightrail, ofwel een sneltramsysteem, 

leidt tot een ander straatbeeld. Zo is het mogelijk om rails in te passen in groen-

stroken -bijvoorbeeld op de Schipholweg- of te combineren met gedeeld gebruik 

door fietsers en winkelpubliek -bijvoorbeeld op de Gedempte Oude Gracht. Fi-

guur 37 toont een impressie van een sneltram op de Gedempte Oude Gracht. 

 

FIGUUR 37: IMPRESSIE LIGHTRAIL IN GEDEMPTE OUDE GRACHT 

Deze vorm van openbaar vervoer wordt veelvuldig en met succes toegepast in 

een aantal Franse en Duitse steden. Recentelijk hebben Leiden, Utrecht en Gro-

ningen besloten tot (her-)introductie van lightrail. Vanuit het oogpunt van snel en 

comfortabel openbaar vervoer, én verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in 

binnensteden. Om lightrail mogelijk te maken is een hoge vervoerwaarde voor-

waardelijk voor een gunstige exploitatie. Het punt waarop lightrail ook vanuit 

exploitatie bezien interessant wordt, wordt het ‘omslagpunt’ genoemd. Er is 

onderzocht wat als een reëel omslagpunt moet worden beschouwd (zie bijlage 

3). Dit ligt op ca. 18.000 reizigers per dag. Ofwel: bij minder dan 18.000 reizigers 

per dag is lightrail vanuit het oogpunt van exploitatie geen reële optie en zal 

worden uitgegaan van exploitatie met HOV-bussen. 

Zoals blijkt uit tabel 2 worden deze reizigersaantallen bereikt bij een ondergrond-

se kruising van het Spaarne en de omliggende verkeersknopen. Hiermee komt 

lightrail in Haarlem binnen handbereik. 

7.7 Werking stamlijnconcept 

Net als alle tracés, werkt tracé A volgens het principe van de stamlijn. Dit is een 

hoogfrequente snelle lijn, met korte wachttijden voor de reizigers. De haltes aan 

deze stamlijn zijn belangrijke overstaphaltes, waar reizigers aansluiting vinden op 

andere regionale, en lokale lijnen. Het stamlijnprincipe werkt zelfversterkend. 

Door de bundeling van reizigers op één lijn, wordt een hoogfrequente dienstrege-

ling exploitabel. Door de hoge frequentie neemt de aantrekkingskracht van de lijn 

toe; men kan reizen zonder ‘spoorboekje’.   
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FIGUUR 38: VOORBEELD UITWERKING LIJNENNET HAARLEM 

Indien wordt uitgegaan van tracé volgens het stamlijnprincipe, zullen de bestaan-

de lijnen die nu deze route volgen komen te vervallen. Bestaande buslijnen zullen 

aantakken bij de nieuwe haltes van de stamlijn. De ontsluiting van de stadswijken 

kan deels worden ingevuld met kleinere citybussen, die vanaf de stamlijnhaltes 

vertrekken. In figuur 38, die wordt toegelicht in bijlage 3, wordt geschetst hoe het 

openbaar vervoernetwerk in Haarlem eruit zou kunnen zien wanneer tracé A 

wordt gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het bedieningsniveau van het openbaar 

vervoer in de stad op hoog niveau blijft. Uitwerking van de precieze lijnvoering zal 

onderwerp zijn van een vervolgfase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Conclusies uitwerking beste alternatief: tracé A 

 Een middellange tunnel lost tot vier verstoringen in de huidige route op. 
Een dubbele brug één (de Spaarnekruising zèlf).  

 Daardoor heeft een middellange tunneloplossing veel meer aantrek-
kingskracht op nieuwe reizigers: tot 3.900 nieuwe reizigers per dag, ver-
sus 1.200 voor een dubbele brugoplossing. 

 In totaal zullen met een middellange tunnel zo’n 18.000 reizigers per dag 
de Zuidtangent in Haarlem gebruiken. Met een dubbele brug ligt dit aan-
tal met zo’n 13.000 een stuk lager. 

 Vanaf 18.000 reizigers per dag wordt lightrail een serieuze optie.  

 De dubbele brug zorgt voor extra verstoring van het auto, fiets- en 
scheepvaartverkeer. De middellange tunnel zorgt juist voor een verbete-
ring voor auto’s, fietsers en schepen. 

 De dubbele brug met een ‘sluis’ van 250m impliceert een forse versmal-
ling van het Spaarne.  Dit zal voor het waterschap niet toelaatbaar zijn. 
Een kleinere tussenafstand betekent flink meer hinder voor de scheep-
vaart. 

 Aan de stadszijde zijn 3 reële locaties voor een tunnelmond: de Kamp, de 
Turfmarkt en het Zuider Buiten Spaarne met brugverplaatsing. Doordat 
de verkeerskruising Turfmarkt/Kampervest niet wordt opgelost, is de va-
riant Zuider Buiten Spaarne zonder brugverplaatsing verkeerskundig 
suboptimaal.  

 Met een middellange tunnel kan Haarlem reizigersgroei in de toekomst 
opvangen. Een middelange tunnel is daarmee een duurzame investering.  

 

 Conclusie: Tracé A met een middellange tunnel vanaf de Schipholweg 
genereert de meeste nieuwe reizigers en is toekomstvast. Bovendien 
heeft een middellange tunnel een hoog oplossend vermogen voor HOV, 
scheepvaart, auto en fiets.  
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8 Modaliteit 

8.1 HOV-bus en lightrail 

Eén van deze richtinggevende keuzes bij de uitwerking van de schakels in het 

HOV-netwerk is de keuze voor de modaliteit. Dit geldt ook voor de uitwerking van 

de schakel Haarlem. In dit kader zijn drie reële modaliteiten vastgesteld: een 

HOV-bus, een lightrail of een lightrail voorafgegaan door een HOV-bus. Met een 

HOV-bus wordt een snelle, comfortabele, hoogfrequente busverbinding bedoeld. 

Met lightrail wordt snel en frequent railtransport bedoeld met licht materieel. 

Met een combinatie wordt een busverbinding bedoeld, die al voorbereid is op 

het toekomstig gebruik van lightrail.  

 

FIGUUR 39: HOV-BUS 

Als onderdeel van de tunnelstudie is door Goudappel Coffeng (vervoerkundig 

onderzoeksbureau) en Arcadis (ingenieursbureau) onderzoek verricht naar de 

technische en vervoerkundige effecten van de verschillende mogelijkheden voor 

de schakel Haarlem. Belangrijkste aspecten van dit onderzoek zijn de vervoer-

waarde (hoeveel mensen gaan gebruik maken van de verbinding in een variant) 

en de kosten (voor zowel aanleg als beheer en exploitatie). De resultaten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

FIGUUR 40: LIGHTRAIL 

Het rapport concludeert dat, voor wat betreft de vervoerwaarde geldt dat deze 

met 10 tot 15% toeneemt met ligthrail als modaliteit. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het positievere imago van lightrail t.o.v. HOV-bus. Bij een ver-

voerwaarde vanaf zo’n 18.000 reizigers per dag wordt lightrail in exploitatieve zin 

interessant. Anders gesteld; wanneer de vervoerwaarde lager ligt dan 18.000 

reizigers per dag is exploitatie (inclusief beheer) met lightrail duurder dan exploi-

tatie met HOV-bus. Vanaf zo’n 25.000 reizigers per dag is het niet meer mogelijk 

een verbinding te bedienen met een HOV-bus. Om 25.000 reizigers per dag te 

vervoeren, dient de frequentie met HOV-bus dusdanig hoog te worden, dat forse 
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verstoringen in de dienstregeling onvermijdelijk zijn. Ofwel, vanaf een vervoer-

waarde van 25.000 reizigers per dag is lightrail noodzakelijk.  

Het besluit tot het ombouwen van een HOV-busverbinding naar lightrail kan 

technisch gezien nog tot twee jaar voor de start van de bouw worden genomen 

zonder vergaande consequenties. Wanneer gekozen wordt voor een op lightrail 

voorbereide HOV-busverbinding, betekent dat gedurende de exploitatie van de 

lijn, ombouw tot lightrail dient plaats te vinden. Ervaring leert dat ombouw, mits 

daar adequaat op is geanticipeerd, zo’n 2-3 maanden duurt. 

8.2 Wat betekent dit voor de schakel Haarlem? 

Verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en ingenieursbureau Arcadis 

hebben de voorkeursvariant voor de lange tunnel en de (deels) bovengrondse 

varianten met verschillende modaliteiten onderzocht op verkeerskundige en 

technische aspecten.  

Het rapport concludeert dat voor de lange tunnel het verschil in investeringskos-

ten tussen de verschillende modaliteiten relatief laag is ten opzichte van de totale 

investering in de benodigde infrastructuur. Door het aanleggen van een lange 

ondergrondse verbinding neemt de vervoerwaarde bovendien dusdanig toe dat 

een betrouwbare exploitatie met een HOV-bus nauwelijks meer reëel is. Ver-

voersberekeningen wijzen uit dat dit bij de lange tunnel (24.000 reizigers/dag) 

vanaf het begin al vrijwel het geval is. Dit geldt nog sterker indien de lijn wordt 

doorgetrokken naar noord, en de verbinding vanuit Haarlem langs de A9 richting 

Schiphol en de Zuidas wordt toegevoegd.   

Voor tracé A met middellange tunnel, geldt dat deze met ca. 18.000 reizigers per 

dag rond het punt ligt waarop lightrail interessant wordt (18.000 reizigers/dag). 

Het punt waarop exploitatie met HOV-bus niet meer mogelijk is (25.000 reizi-

gers/dag) ligt voor de maaiveldvariant wat verder weg. Voor de brugvarianten 

geldt dat er met reizigersaantallen tot 13.400 geen perspectief is op verrailing. 

De schakel Haarlem maakt echter onderdeel uit van het HOV-netwerk  Metro-

poolregio Amsterdam West. Het moment van ombouwen naar lightrail is, naast 

de vervoerwaarde in Haarlem, afhankelijk van het omliggende HOV-systeem. De 

keuze voor lightrail in Haarlem is mede afhankelijk van de keuze op andere scha-

kels in de regio, zoals de verrailling van het kerntraject van de Zuidtangent en/of 

de te realiseren verbinding naar Schiphol/Zuidas. 

 
Er is een aantal scenario’s voor de schakel Haarlem: 

1. De schakel Haarlem dimensioneren op een HOV-busverbinding die op een 

later moment omgebouwd wordt naar lightrail.  

2. De schakel Haarlem op lightrail dimensioneren en in Haarlem tot aan 

Schalkwijk de Zuidtangent verrailen. 

3. De schakel Haarlem op lightrail dimensioneren en het kerntraject van de 

Zuidtangent verrailen (dit kan ook gefaseerd). 

4. De schakel Haarlem op lightrail dimensioneren en samen met het nieuwe 

traject naar Schiphol/Zuidas realiseren (dit kan ook gefaseerd).  
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Conclusie modaliteit schakel Haarlem 

 Het eindbeeld voor de schakel Haarlem is een lightrail-systeem dat on-

derdeel uitmaakt van een regionaal HOV-netwerk. Een lightrail-systeem 

kan in tegenstelling tot de HOV-bus de verwachte vervoerwaarde, zeker 

bij uitbreiding van het regionale lightrail-netwerk, betrouwbaar facilite-

ren.  

 Voor de schakel Haarlem geldt dit zowel voor de lange tunnelvariant als 

de maaiveldvariant met middellange tunnel. Gezien de vervoerwaarde 

(24.000 reizigers/dag) is lightrail voor de lange tunnelvariant vanaf het 

begin noodzakelijk. Het omslagpunt voor de maaiveldvariant ligt als ge-

volg van de lagere vervoerwaarde (18.000 reizigers/dag) wat verder weg 

in de tijd. Met een brugvariant (13.400 reizigers/dag) is er geen perspec-

tief op verrailing. 

 Maar, vooralsnog maakt de schakel Haarlem onderdeel uit van een HOV-

bussysteem. Dit betekent dat bij de uitwerking (dimensionering, kosten, 

inpassing, procedures etc.) van de schakel Haarlem vooralsnog wordt uit-

gegaan van een op lightrail voorbereide HOV-verbinding. 

 Afhankelijk van de voortgang op aanpalende onderdelen van het HOV-

netwerk, wordt voor wat betreft de schakel Haarlem, uiterlijk 2 jaar voor 

de start van de feitelijke realisatie een definitief besluit genomen over de 

modaliteit.  
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9 Business case 

De businesscase (bijlage 7) bevat een overzicht van kosten en de wijze waarop 

het tekort kan worden verkleind en gedicht. De lange tunnelvariant (€764mio) en 

tracé A met de middellange tunnel worden naast elkaar gezet. De kosten van 

tracé A variëren afhankelijk van de gekozen tunnelmond aan de stadszijde. In 

hoofdstuk 7 zijn hiervoor 3 reële locaties geïdentificeerd; de Kamp (€280mio), de 

Turfmarkt (€245mio) en het Zuider Buiten Spaarne met brugverplaatsing 

(€250mio). 

 Lange tunnel Tracé A met mid-

dellange tunnel 

Kosten in mio euro, prijspeil 

2007 

764 245 - 280 

TABEL 3: KOSTEN LANGE TUNNEL EN TRACÉ A MET MIDDELLANGE TUNNEL 

Directe opbrengsten uit bijvoorbeeld vastgoed zullen in beide varianten beperkt 

zijn. De belangrijkste financiers zullen rijk, provincie en gemeente zijn. In tabel 4 

is de bijdrage van Rijk, provincie en gemeente aan de bekostiging van de opwaar-

dering van de Zuidtangent weergegeven. Er zijn twee varianten weergegeven: 

een variant met een maximale rijksbijdrage en een variant met een 50/50 verde-

ling tussen Rijk en regio. Projecten boven € 112,5 mio komen in principe in aan-

merking voor een Rijksbijdrage. Een reëel bekostigingsmodel kan binnen deze 

uitersten worden gevonden. 

 

 

 Lange tunnel [in mio. 

euro, pp 2007] 

Tracé A met mid-

dellange tunnel [in 

mio. euro, pp 2007] 

Met maximale rijksbijdrage 

Rijk 

Provincie/gemeente 

 

652 

112,5 

 

132,5 – 167,5 

112,5 

Met 50/50 verdeling rijk/regio 

Rijk 

Provincie/gemeente 

 

382 

382 

 

122,5 - 140 

122,5 - 140 

TABEL 4: BEKOSTIGING OPWAARDERING ZUIDTANGENT 

Gezien de huidige dekking, die bestaat uit een reservering van € 104 mio voor dit 

project vanuit de provincie Noord-Holland, zal een significante rijksbijdrage bepa-

lend zijn voor de financiële haalbaarheid van zowel de lange tunnel als een alter-

natief met een middellange tunnel. Het ministerie van VenW is gepolst over de 

bereidheid om bij te dragen. Gesprekken met het ministerie hebben geleid tot de 

volgende inzichten: 

 Een investering in de HOV-bereikbaarheid van Haarlem en de regio sluit 

nauw aan bij beleidsdoelstellingen van het Rijk en van de Metropoolre-

gio Amsterdam (een samenwerking waarin het Rijk participeert). Zo is op 

9 april, op de bestuursconferentie van de Metropoolregio Amsterdam, 

het toekomstige HOV-netwerk in de regio Haarlem-IJmond gepresen-

teerd als één van de 5 topprioriteiten van de Metropoolregio. 
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 Het rijk is echter niet bereid substantieel bij te dragen aan de lange tun-

neloplossing vanwege de hoge kosten in relatie tot de opbrengsten, en 

in relatie tot de kosten van andere belangrijke schakels in het HOV-

netwerk.  

 Het rijk heeft wel een positieve grondhouding ten aanzien van een alter-

natief met een middellange tunnel. Een rijksbijdrage in de realisatie, in 

de mate die nodig is om deze variant financieel haalbaar te maken, lijkt 

kansrijk. Op dit moment  is door de rijksoverheid nog geen concrete toe-

zegging voor een bijdrage gedaan.  

Er is geen eenduidige richtlijn voor de gemeentelijke bijdrage aan dergelijke pro-

jecten. Grofweg kan worden gesteld dat een gemeentelijke bijdrage van 5% à 

10% reëel is. In tabel 8 zijn de bedragen voor de verschillende varianten weerge-

geven. 

 Lange tunnel  

[in mio. euro, pp 

2007] 

Tracé A met mid-

dellange tunnel [in 

mio. euro, pp 2007] 

Gemeentelijke bijdrage 10% 76,4 24,5 – 28 

Gemeentelijke bijdrage 5% 38,2 12,3 – 14 

TABEL 5: BANDBREEDTE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 

Zoals uit de voorgaande twee tabellen blijkt is de provinciale bijdrage enerzijds 

afhankelijk van de gemaakte afspraken met het Rijk en anderzijds van de ge-

maakte afspraken met de gemeente. Hiervoor zijn tal van scenario’s. De provinci-

ale bijdrage kan derhalve worden bepaald als de rijksbijdrage en de gemeentelij-

ke bijdrage bekend zijn. 

Het initiatief van het project ligt primair bij de provincie. Het ligt dan ook voor de 

hand dat de provincie primair verantwoordelijk wordt voor de aanbesteding en 

daar ook het risico voor draagt. Ook ligt het voor de hand dat de kosten van on-

derhoud en exploitatie voor rekening van de provincie komen. Voor wat betreft 

het onderhoud ligt het dan voor de hand dat de HOV-baan in eigendom van de 

provincie komt. Omdat de provincie zowel de bouw-, onderhouds- als exploita-

tiekosten draagt creëert dit bij uitstek kansen om de kosten over de levenscyclus 

van de investering (life cycle costs) te minimaliseren.  

 

 

  

Conclusie Business Case 

 Een rijksbijdrage is bepalend voor de financiële haalbaarheid van zowel 

de lange tunnel (€ 764 mio) als tracé A met middellange tunnel (€ 245 – 

280 mio). 

 Het rijk is niet bereid bij te dragen aan de lange tunnel. Deze optie is 

daarmee financieel onhaalbaar gezien het grote tekort (ca. 660 mio). 

 Een rijksbijdrage aan een alternatief met middellange tunnel lijkt wel tot 

de mogelijkheden te behoren. Een concrete toezegging is nog niet ge-

daan. 

 Een gemeentelijke bijdrage van 5% a 10% is reëel. 

 Provincie wordt logischerwijs verantwoordelijk voor aanbesteding en 

draagt de bijbehorende risico’s. 

 Onder voorwaarde dat de provincie eigenaar wordt zal de provincie de 

kosten voor onderhoud en exploitatie voor haar rekening kunnen nemen.  
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10 Vergelijking en conclusies 

In hoofdstuk 5 is de lange tunnelvariant nader beschouwd. Hoofdstuk 6 beschrijft 

het onderzoek naar (deels) bovengrondse varianten, met een uitwerking van het 

(deels) bovengrondse voorkeurstracé in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk worden de 

consequenties naast elkaar gezet van een keuze voor de lange tunnel, tracé A 

met middellange tunnel dan wel tracé A met een dubbele brugoplossing.  

10.1 Vergelijking  

Tabel 6 laat de belangrijkste aspecten zien waarop de varianten met elkaar kun-

nen worden vergeleken. Als referentie is de autonome situatie opgenomen.   

 Autonoom Tracé A met 

enkele brug 

Tracé A met 

dubbele 

brug 

Tracé A met 

middellange 

tunnel 

Lange tun-

nel 

Reisduur van 
Schipholweg 
tot station  

15 minuten 14 minuten 14 minuten 11 minuten 9 minuten 

Betrouw-
baarheid 

slecht slecht matig goed zeer goed 

Reizigers in 
OV op door-
snede 
(nieuw) 

35.000 (nvt) 35.100 
(+100) 

36.200 
(+1.200) 

tot 38.900 
(tot +3.900)

8
 

41.000        
(+ 6.000) 

Waarvan 
reizigers in 
Zuidtangent 

11.000 13.000 13.400 tot 18.800 24.000 
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Geschikt 
voor HOV-
bus of light-
rail 

HOV-bus 
(capaciteit 
tot 25.000) 

HOV-bus 
(capaciteit 
tot 25.000) 

HOV-bus 
(capaciteit 
tot 25.000)  

HOV-bus of 
Lightrail 
(capaciteit 
tot 50.000) 

HOV-bus of 
Lightrail 
(capaciteit 
tot 50.000) 

Effect op 
weg- en 
scheepvaart 

- Auto’s van 
Lange brug. 
Overbelas-
ting alterna-
tieve routes. 

Extra brug-
openingen; 
toename 
hinder au-
to’s en sche-
pen. 

Verbetering 
voor scheep-
vaart en 
auto’s cen-
trum zuid-
oost. 

Verbetering 
voor 
scheepvaart 
en auto’s 
centrum 
west en 
zuidoost 

Leefbaarheid Totaal 1300 
busritten per 
dag door 
stad 

800 busrit-
ten per dag 
+ citybussen 

800 busrit-
ten per dag 
+ citybussen 

HOV-bus: 
800 busrit-
ten per dag 
+ citybussen 
Lightrail: 400 
ritten per 
dag + city-
bussen. 

Alleen city-
bus door 
stad. Zuid-
tangent 
geheel on-
dergronds. 

Bouwtijd - 1-1,5 jaar Ca. 2 tot 4 
jaar

9
 

Ca. 4 jaar Ca. 5 jaar 

Investerings-
kosten 

- € 35 mio. € 71 – € 97 
mio. 

€ 245 - € 280 
mio. 

€ 764 mio. 

TABEL 6: BELANGRIJKSTE ASPECTEN WAAROP BEIDE VARIANTEN MET ELKAAR KUNNEN WORDEN 

VERGELEKEN. 

Aantrekkingskracht op reizigers 
Snelheid, betrouwbaarheid en comfort maken het OV aantrekkelijk voor be-

staande en nieuwe reizigers. De aantrekkingskracht van zowel de lange tunnel als 

tracé A met de middellange tunnel is fors en leidt tot veel nieuwe reizigers. De 

lange tunnel geeft de kortste reisduur en grootste betrouwbaarheid en daarmee 
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de meeste reizigers (24.000), waarvan 6.000 nieuw. Tracé A met een middellange 

tunnel doet het relatief goed, met zo’n 2/3 van de opbrengst van de lange tunnel. 

De dubbele brug geeft 1.200 nieuwe reizigers (1/5 van de lange tunnel). De vari-

ant met de enkele brug leidt nauwelijks tot groei (+100). 

Bereikbaarheidvoor weg- en scheepvaartverkeer 
Een snelle HOV-verbinding vergroot de bereikbaarheid van stad en regio. Afhan-

kelijk van de gekozen oplossing neemt ook de bereikbaarheid voor het overige 

verkeer toe. Dit is het geval bij de tunneloplossingen, die zorgen voor een afname 

van de hinder voor het autoverkeer. De Zuidtangent zal het autoverkeer op een 

aantal plaatsen immers niet meer gelijkvloers kruisen. De oplossing met de enke-

le brug leidt tot forse hinder voor het autoverkeer; de Lange brug wordt voor 

auto’s afgesloten. Alternatieve routes naar de binnenstad zullen als gevolg daar-

van worden overbelast. Bij de dubbele brug geldt dat de doorstroming voor de 

Zuidtangent weliswaar wordt bevorderd, maar dat de kruisingen knelpunten 

blijven. De huidige situatie wordt feitelijk in stand gehouden; de hinder voor het 

autoverkeer blijft, en neemt zelfs toe met een hoogfrequentere dienstregeling. 

Bij de kruising Gasthuissingel/Turfmarkt en de kruising Schiphol-

weg/Schalkwijkerstraat leidt dit tot overbelasting. Daarbij neemt de hinder toe 

door de krappe ruimte tussen de bruggen (100m). Dit leidt tot langere wachttij-

den voor de scheepvaart, en extra brugopeningen (o.a. door splitsen van kon-

vooien) en daarmee extra hinder voor het wegverkeer. 

Toekomstvastheid 
Het aantal verkeersbewegingen in en door Haarlem zal toenemen: dit geldt zowel 

voor de scheepvaart, auto’s als het HOV. Dit neemt nog verder toe wanneer an-

dere schakels in het HOV-netwerk worden gerealiseerd, waarmee snelle verbin-

dingen ontstaan tussen Haarlem en de  IJmond, en Haarlem en de Zuidas. Dit 

vraagt om een betrouwbare oplossing die de reizigersgroei in Haarlem tot 2020 

kan accommoderen. Zowel de lange tunnel als de middellange tunnelvariant 

ontvlechten verkeersstromen, met een goede tot zeer goede betrouwbaarheid 

als resultaat. Dit betekent: een kleine variatie in de werkelijke reisduur. Dit maakt 

het mogelijk een hoogfrequente dienstregeling te rijden en veel reizigers te ver-

voeren. De brugoplossingen kennen een slechte tot matige betrouwbaarheid, 

doordat er belangrijke kruisingen met het wegverkeer blijven bestaan. Daarbij 

komt dat reizigersaantallen van > 18.000 per dag een investering in lightrail 

rechtvaardigen. Hiermee wordt de capaciteit in potentie vergroot tot ca. 50.000 

reizigers per dag, zoals blijkt uit vergelijkbare systemen in andere steden. Zowel 

de lange tunnel als tracé A met de middellange tunnel zijn toekomstvaste oplos-

singen die goed zullen functioneren in het HOV-netwerk in 2020.  

Verbetering leefbaarheid 
In de autonome situatie zullen er in de nabije toekomst dagelijks zo’n 1300 bus-

ritten door het centrum plaatsvinden. Dit zorgt voor luchtvervuiling (o.a. fijnstof) 

en, op sommige plekken in de stad, een onaangenaam leefklimaat door de zware 

verkeersbelasting. Alle varianten leiden tot een verbetering van de leefbaarheid, 

vanwege het stamlijnconcept. Hierdoor zullen er minder bussen door de stad 

rijden. Bij de lange tunnel gaat de Zuidtangent geheel ondergronds. Door het 

stamlijnconcept rijden bij de lange tunnel bovengronds alleen kleinere citybussen 

voor de ontsluiting van de wijken, en een enkele doorgaande buslijn. Bij tracé A 

(zowel brug- als tunnelvarianten)  treedt ook verbetering op: door het stamlijn-

concept zal het aantal busritten door de stad met 500 per dag afnemen. Indien er 

perspectief is op exploitatie met lightrail kan de luchtvervuiling tot een minimum 

worden beperkt. 

10.2 Analyse van kosten en opbrengsten 

De lange tunnelvariant levert het meeste op in termen van aantallen reizigers, 

aantrekkelijkheid van de verbinding (nieuwe reizigers), betrouwbaarheid en leef-

baarheid. Het alternatief tracé A met een middellange tunnel genereert voor ca. 
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1/3 van de kosten ca. 2/3 van het aantal nieuwe reizigers. Beide oplossingen zijn 

toekomstvast en zorgen voor een duurzame verbetering van de bereikbaarheid 

van de stad. 

Een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) vertaalt effecten die als ge-

volg van de te kiezen oplossing in Haarlem optreden naar een vergelijking van 

kosten en opbrengsten in euro’s, voor zover dit mogelijk is. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk om de toename van reizigers, betrouwbaarheid en milieubelasting te 

waarderen in geld. Op deze manier maakt een MKBA het mogelijk het rendement 

(kosten versus baten) van alternatieven onderling te vergelijken. In bijlage 6 is de 

MKBA opgenomen, waarin de lange tunnel wordt vergeleken met tracé A met de 

verschillende tunnel- en brugoplossingen. 

Uit de MKBA blijkt dat tracé A met de middellange tunnel ruim twee maal hoger 

scoort in vergelijking met de lange tunnel. De score van de oplossing met de dub-

bele brug ligt daar tussenin. 

 MKBA  

zonder exploitatiesaldo 

MKBA  

met exploitatiesaldo 

Lange tunnel 0,23 0,30 

Tracé A met middellange 
tunnel 

0,51  0,73 

Tracé A met dubbele 
brug

10
 

0,41 -
11

 

TABEL 7: MKBA UITKOMSTEN  
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 Uitgaande van variant zonder aanpassing aan de bestaande Lange brug 
11

 Niet becijferd 

De score voor de middellange tunnel in bovenstaande tabel is gebaseerd op een 

tunnelmond ter hoogte van De Kamp. De overige tunnelmondopties hebben een 

vergelijkbare score, tussen 0,5 en 0,6. De varianten met dubbele brug hebben 

een baten-kostenratio van 0,41 (extra HOV-brug) en 0,34 (extra HOV-brug + ver-

breding Lange brug).  

Een uitkomst < 1 betekent dat de gekwantificeerde baten lager uitvallen dan de 

kosten. Dit is niet ongebruikelijk in openbaar vervoer en infrastructuur projecten 

(ook al zijn er voorbeelden waar dat niet zo is) en doorgaans geen reden om af te 

zien van de investering. De investeringen hebben immers ook baten, die moeilij-

ker of niet te monetariseren zijn. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de toekomstvast-

heid van het HOV-netwerk, de verbetering van het woon- of vestigingsklimaat, en 

de mobilisatie van sociaal kwetsbare groepen. Deze baten verdienen ook een 

plek in de besluitvorming. 

De MKBA-uitkomsten zijn bovendien met de nodige onzekerheid omgeven. De 

reden is dat de kostenramingen en vervoerswaarden onzekerheidsmarges ken-

nen. Deze onzekerheidsmarges liggen onder meer in de toename in het aantal te 

rijden busuren en daarmee de verwachte toename in de exploitatiekosten van 

het regionaal OV. Alternatieve berekeningen voor de exploitatie van buslijnen in 

het centrum van Haarlem (en dus niet voor het gehele regionale OV-netwerk) 

tonen een verbetering van het exploitatiesaldo. De baten-kosten ratio zou met 

deze alternatieve berekeningen verbeteren tot respectievelijk 0,73 en 0,30 (in 

plaats van 0,51 en 0,23). 

De uitkomsten vormen ondanks deze onzekerheidsmarges een goede basis voor 

een relatieve vergelijking tussen de projectalternatieven; de varianten kennen 

immers dezelfde onzekerheden. Uit de analyse blijkt dat de verhouding tussen 

baten en kosten, ofwel de kostenefficiency, ruim twee maal hoger ligt bij tracé A 

met de middellange tunnel dan bij de lange boortunnel. De lange tunnel levert 
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weliswaar het meeste op in termen van directe baten. Tracé A met middellange 

tunnel heeft echter eveneens hoge directe baten, welke die van de lange tunnel 

benaderen. Daarentegen liggen de investeringskosten van tracé A met de middel-

lange tunnel significant lager dan de investeringskosten van de lange tunnel.  

10.3 Conclusies 

Op basis van deze vergelijking en de voorgaande hoofdstukken kan het volgende 

worden geconcludeerd: 

 Haarlem is een belangrijke schakel in het regionale netwerk van Hoog-

waardig Openbaar Vervoer (HOV). Investeren in goede infrastructuur 

voor HOV in Haarlem maakt stad en regio beter bereikbaar en draagt bij 

aan de ruimtelijk-economische ambities van de Metropoolregio Amster-

dam.  

 De lange tunnelvariant is nader uitgewerkt. Er zijn geen inhoudelijke 

knelpunten. Haltes en tracé kunnen fysiek worden ingepast. Het gefa-

seerd aanleggen van de lange tunnel (bijvoorbeeld in twee delen) is 

geen reële optie. 

 Er zijn alternatieve oplossingen onderzocht. Hieruit is gebleken dat het 

huidige tracé (A), van Schipholweg via Gedempte Oude Gracht naar het 

station NS, de aantrekkingskracht van het HOV het meest vergroot. 

Voorwaarde is dan wel een zoveel mogelijk ongehinderde doorgang voor 

de Zuidtangent. 

 Alternatieven via o.a. het Houtplein (C en D, met een tunnel van de 

Schipholweg tot aan de Dreef)  genereren geen extra reizigers, of leiden 

zelfs tot een verlies van het aantal reizigers. Los van de inpasbaarheid 

van een tunnelmond op de Dreef, is een vrijliggende HOV-baan vanaf 

het Houtplein naar het station bovendien fysiek niet inpasbaar zonder 

zeer grootschalige ingrepen in de openbare ruimte. 

 Een middellange tunnel bij tracé A neemt veel knelpunten (hinder) weg. 

Naast het Spaarne, worden de verkeerskruisingen Schipholweg, 

Schalkwijkerstraat en Lange brug ongestoord gepasseerd. Dit tracé ge-

nereert een kortere reistijd en een betrouwbare reisduur voor veel be-

staande en nieuwe reizigers. De tunnelmond aan de zuidzijde kan op de 

Schipholweg worden ingepast. Hier is voldoende ruimte. Voor de tun-

nelmond aan de stadszijde bestaat een drietal reële mogelijkheden; de 

Kamp, de Turfmarkt en het Zuider Buiten Spaarne met verplaatsing van 

de Lange brug. 

 Zowel de lange tunnel als tracé A met de middellange tunnel zijn toe-

komstvast. Om tot 2020 de reizigersgroei te kunnen accommoderen, 

blijkt een ondergrondse kruising van het Spaarne essentieel. Door ver-

keersstromen (scheepvaart, auto, OV) van elkaar te scheiden wint de 

verbinding flink aan betrouwbaarheid. Dit maakt een hoogfrequente 

dienstregeling mogelijk. Ook scheepvaart- auto- en langzaam verkeer 

profiteren van een (middellange) tunneloplossing.  

 Zowel de lange tunnel als tracé A met de middellange tunnel leiden tot 

een sterke verbetering van snelheid en betrouwbaarheid, en daarmee 

een sterke reizigersgroei. 

 Varianten van tracé A met een brugoplossing genereren aanmerkelijk 

minder reizigers in vergelijking met de lange en de middellange tunnel-

varianten. In tegenstelling tot de tunnelvarianten betekent een brugop-

lossing een verslechtering voor auto, scheepvaart en fiets. Bovendien 

zijn brugoplossingen niet toekomstvast. 
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 Lightrail is het meest toekomstvast en biedt (bovengronds) extra ruimte-

lijke kwaliteit in Haarlem. De keuze voor lightrail is afhankelijk van de 

aansluiting op andere lijnen in de regio. Los daarvan kan gesteld worden 

dat alleen een oplossing waarbij het Spaarne ondergronds wordt ge-

kruist uitzicht biedt op exploitatie met lightrail, omdat alleen dan hoge 

vervoerwaarden worden bereikt.  

 Uit een MKBA blijkt dat de verhouding tussen baten en kosten, ofwel de 

kostenefficiency, ruim twee maal hoger ligt bij tracé A met de middel-

lange tunnel, dan bij de lange tunnel. Bij tracé A met de middellange 

tunnel kunnen voor 1/3 van de kosten 2/3 van de opbrengsten gereali-

seerd wordt in vergelijking met de lange tunnel. De dubbele brug heeft 

een MKBA-score daar tussenin. 
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11 Hoe verder: van planfase naar uitvoering 

Met deze eindrapportage wordt de planfase afgesloten. Indien besloten wordt 

tot een volgende stap, zal dit de uitvoeringsfase worden genoemd. Deze fase 

bestaat uit twee deelfases: de voorbereidingsfase en de realisatiefase. In de 

voorbereidingsfase wordt de voorkeursvariant nader uitgewerkt, de benodigde 

procedures doorlopen en de marktbenadering geformuleerd. Parallel hieraan 

loopt het proces  om de financiële middelen voor de voorkeursvariant te verwer-

ven (zie hoofdstuk kosten en opbrengsten). De voorbereidingsfase wordt afgeslo-

ten met een bestuurlijk besluit over de daadwerkelijk realisatie. Indien positief 

besloten wordt start de realisatiefase bestaande uit de aanbesteding van de op-

gave en de daadwerkelijke realisatie van de opgave. Onderstaand wordt de voor-

bereidingsfase kort toegelicht. 

11.1 Uitwerking voorkeursvariant 

Deze uitwerking is zowel ruimtelijk en technisch, als juridisch en planologisch. Het 

tracé inclusief tunneldeel en haltelocaties dient nader uitgewerkt te worden tot 

het niveau van een voorlopig ontwerp. Op dit niveau is het mogelijk de procedu-

res die benodigd zijn om tot aanleg te kunnen komen op te starten waaronder de 

bestemmingsplanprocedure en de minnelijke grondverwerving. Bovendien kun-

nen op basis van dit ontwerp raakvlakken met de omgeving worden geïdentifi-

ceerd en opgelost zoals de aantakking op andere delen van het regionale HOV-

netwerk en projecten in Haarlem.  

Het resultaat van de uitwerking is een (referentie) ontwerp en een programma 

van functionele eisen dat past bij de beoogde wijze van marktbenadering. 

 

11.2 Marktbenadering 

Bij de uitvoering van de tunnel zijn publieke en private partijen betrokken. Het is 

raadzaam om in de komende fase een passende uitvoeringsorganisatie uit te 

werken, inclusief de manier waarop de markt betrokken wordt bij de opgave. 

Hierbij zal tevens worden uitgewerkt welke taken en risico’s aan publieke zijde of 

aan private zijde liggen, en welke vorm van publiek-private samenwerking het 

best passend is. Onderdeel hiervan is hoe de risico’s tussen de publieke partijen 

onderling worden verdeeld. Om de opdrachtgevende overheden voldoende grip 

te geven, is het raadzaam om in de volgende stap een marktbenaderingsstrategie 

op te stellen. Deze strategie vormt de uiteindelijke basis voor de scope van de 

uitvraag, de te kiezen contractvorm en de wijze van aanbesteding. In deze markt-

benaderingsstrategie zal ook worden gekeken naar koppelingen tussen de aanleg 

van een hoogwaardige openbaar-vervoerlijn en gebiedsontwikkelingseffecten. 

11.3 Communicatie 

Communicatie rond een project van deze omvang is en blijft zeer relevant. In de 

komende fase zal dit nog nadrukkelijker en breder vorm moeten krijgen. De acti-

viteiten vanuit het projectbureau blijven de spil voor een volwaardige informatie-

voorziening naar stad, regio en Rijk. Niet alleen naar bij politici, marktpartijen en 

maatschappelijke organisaties is informatievoorziening van groot belang. Ook  de 

stad moet toegang hebben tot actuele en adequate informatie. In de afgelopen 

maanden is intensief gecommuniceerd met vertegenwoordigers van verschillen-

de belangengroepen in de stad. In een volgende fase zal dit contact moeten wor-

den verbreed naar de zoveel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden. 

Daarnaast is specifieke aandacht nodig voor mensen die mogelijk in hun belangen 

geraakt worden door de realisatie van de voorkeursvariant.   
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1 Inleiding 
Als alternatief voor een HOV-tunnel onder Haarlem zijn 

varianten op maaiveld mogelijk. In deze nota houden we er 

zeven tegen het licht en schetsen de verwachte 

vervoerwaarde. Doelstelling van deze fase van de studie is om 

het aantal nader uit te werken varianten terug te brengen. In 

een volgende fase wordt daarvoor een gedetailleerde studie 

verricht.  

In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de lange 
tunnelvariant wordt de kosteneffectiviteit van (deels) bovengrondse 
alternatieven onderzocht. Hiertoe zijn zeven mogelijke tracés gedefinieerd. De 
routes zijn zodanig gekozen dat ze voor vertramming in aanmerking komen. 
In deze nota beschrijven we de zeven tracés met aandachtspunten voor de 
inpassing (hoofdstuk 2), de voor de studie gehanteerde uitgangspunten 
(hoofdstuk 3) en schatten het aantal reizigers, de vervoerwaarde voor 
varianten met HOV-Bus (hoofdstuk 4) en HOV-Light Rail (hoofdstuk 5). 
Hoofdstuk 6 belicht de huidige verstoringen door de Spaarnekruising en 
mogelijke oplossingsrichtingen. In hoofdstuk 7 worden de conclusies 
getrokken over de vervoersaspecten van de maaiveldvarianten.  
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De schattingen van de reizigersaantallen die in deze studie worden 
gepresenteerd, zijn gebaseerd op vuistregels en dienen om de varianten 
onderling te kunnen vergelijken. Daaruit volgen conclusies die leiden tot een 
kleiner aantal voorkeurstracés. Deze voorkeurstracés worden in een volgende 
studiefase nader uitgewerkt, onder andere door de vervoerwaarde 
nauwkeuriger te berekenen met een verkeersmodel.  
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2 Beschrijving tracés 
In het hiervolgende hoofdstuk worden de deels bovengrondse 

tracés beschreven. Hierbij worden aandachtspunten (inpassing, 

techniek) aangegeven. Aan het slot van het hoofdstuk worden 

de tracés met elkaar vergeleken. 

2.1 Uitgangspunten 

Uitgangspunten zoals gehanteerd voor deze studie staan hieronder genoemd. 
 
Vrije OV-baan 
Uitgegaan wordt van een vrij liggende OV-baan welke niet gebruikt wordt 
door ander verkeer (calamiteiten uitgezonderd). Voor overig verkeer moet een 
passende oplossing gezocht worden. 
 
Busbaan geschikt voor latere vertramming 
Uitgangspunt is dat er een busbaan aangelegd wordt. Met het alignement 
wordt rekening gehouden met latere vertramming. Bij de haltelengtes wordt 
uitgegaan van een lengte van 40 meter. Bij deze halte kunnen of twee bussen 
of één tram halteren. 
 
In onderstaande paragraven zijn alle bedragen investeringsniveau en prijspeil 
november 2007. 

2.2 Tracé A: Huidig tracé 

Dit tracé volgt het huidige tracé van de Zuidtangent over de 
Schalkwijkerstraat, lange brug, turfmarkt en gedempte oude gracht naar de 
Nassaulaan. Vanaf hier via de Zijhuizen naar de Parklaan en vervolgens naar 
het stationsgebied. 
Een halte is voorzien nabij het Verwulft, net als in de huidige situatie.  
 
Aandachtspunten bij dit tracé zijn de volgende: 
 De beschikbare ruimte op de Schalkwijkerstraat. Voor de aanleg van een 

vrijliggende OV-baan is niet genoeg ruimte tussen de bestaande 
kademuur en de bebouwing. Ook als het parkeren en de gronezone wordt 
opgeheven is er niet genoeg ruimte op sommige plekken. De kademuur 
zal hier verder het Spaarne in geplaatst moeten worden. Dit gaat ten koste 
van ligplaatsen voor woonboten. 
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 De verkeerssituatie bij de kruisingen nabij de Langebrug. Gelet op de vele 
kruisende bewegingen van diverse verkeersstromen vlak bij elkaar, is dit 
een aandachtspunt. Hierbij is de vraag of de HOV voertuigen altijd met 
voorrang over deze kruisingen geleidt kunnen worden. 

 Naast de bestaande lange brug moet een nieuwe brug gebouwd worden 
om ruimte te creëren voor een vrijliggende OV-baan. 

 De ruimte op de Gedempte Oude Gracht en Nassaulaan is beperkt. 
Hierdoor is het niet mogelijk om naast een vrijliggende OV-baan ook 
ruimte te creëren voor bevoorradingsverkeer. 

 Het pand op de de hoek Zijhuizen / Parklaan moet gesloopt worden 
indien een trambaan aangelegd wordt. 

 
Een alternatief met een tunnel is hier mogelijk. De tunnel begint dan in de 
buurt van de Schipholweg en komt boven nabij de Turfmarkt / Lange brug. De 
inpassing van de tunnelmond aan de centrumzijde is een aandachtspunt.  
Bij aanleg van een tunnel vervalt een deel van de aandachtspunten zoals hier 
boven vermeldt. Dit omdat deze punten door middel van een tunnel gekruist 
worden. 
 
De kosten voor aanleg van dit tracé worden geschat op circa 60 miljoen euro. 
De meerkosten voor een tunnel onder het Spaarne bedragen circa 200 miljoen 
euro. 
 

2.3 Tracé C: Houtplein – Gedempte Oude Gracht 

Tracé C gaat vanaf de kruising Europaweg / Schipholweg richting de 
Buitenrustbrug. Over deze brug gaat hij naar de Rustenburgerlaan – 
Frederikspark naar het Houtplein waar een halte is. Vandaar gaat hij 
oostwaarts via de Gasthuissingel / Kampersingel respectievelijk Gasthuisvest / 
Kampervest naar Turfmarkt. Vanaf hier volgt hij de route van tracé A. 
 
Voor dit tracé kunnen we de volgende aandachtspunten noemen: 
 Uitbreiding van de Buitenrustbruggen is noodzakelijk 
 Een deel van het parkeren op de Rustenburgerlaan zal opgeheven moeten 

worden. 
 De inpassing op het Houtplein vereist dat het Houtplein afgesloten wordt 

voor overig verkeer. 
 Bij de Gasthuissingel / Kampersingel en Gasthuisvest / Kampervest zullen 

het parkeren en de groenstrook opgeheven worden. 
 Net zoals bij tracé A geldt hier dat de ruimte op de Gedempte Oude 

Gracht en Nassaulaan beperkt is. Hierdoor is het niet mogelijk om naast 
een vrijliggende OV-baan ook ruimte te creeren voor 
bevoorradingsverkeer. 

 Het pand op de de hoek Zijhuizen / Parklaan moet gesloopt worden 
indien een trambaan aangelegd wordt. 

 
In de variant met een tunnel loopt deze van de Schipholweg onder de 
Kamperlaan en Paviljoenslaan tot de Dreef. Van de Dreef verloopt de route 
naar het Houtplein, waar de route uit de variant zonder tunnel wordt 
opgepakt.  
De aandachtspunten voor het tracé zoals hierboven genoemd voor de 
Buitenrustbruggen en de Rustenburgerlaan gelden hiervoor natuurlijk niet. Wel 
worden de volgende specifiek voor de tunnel geldende aandachtspunten 
onderscheiden: 
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 De tunnel wordt gebouwd onder een belangrijke autoroute om het 
centrum van Haarlem heen. Deze route zal gedurende langere tijd 
gestremd zijn. 

 De inpassing van de tunnelmond nabij de Dreef wordt als lastig 
beschouwd. 

 
De kosten voor aanleg van dit tracé worden geschat op circa 70 miljoen euro. 
De meerkosten voor een tunnel onder het Spaarne bedragen circa 180 miljoen 
euro. 
 

2.4 Tracé D: Houtplein – Raaks 

Tracé D gaat vanaf de kruising Europaweg / Schipholweg richting de 
Buitenrustbrug. Over deze brug gaat hij naar de Rustenburgerlaan – 
Frederikspark naar het Houtplein waar een halte is. Dit gedeelte is gelijk aan 
tracé C. Vanaf het Houtplein gaat tracé D westwaarts via de Raamsingel 
respectievelijk Raamvest naar de Raambrug, en dan via Wilhelminastraat, 
Zijlvest (waar de halte Raaks wordt gesitueerd), Kinderhuisvest en de 
Stationsbuurt naar Station Haarlem.  
Net als in tracé C loopt de variant met een tunnel van de Schipholweg tot de 
Dreef.  
 
Aandachtspunten bij dit tracé zijn tot het Houtplein dezelfde als bij het 
voorgaande tracé. Ten noorden van het Houtplein zijn de volgende 
aandachtspunten: 
 Bij de Raamsingel en Raamvest zal het parkeren opgeheven moeten 

worden, net als de bomenrij langs het water. 
 Op de Wilhelminastraat is niet genoeg ruimte voor de OV-baan en de 

huidige aanwezige functies (rijbaan 2x1 met aan twee zijden parkeren).  
 Bij de kruising nabij het Raaks is onvoldoende ruimte om de OV-baan in 

te passen. 
 
Voor dit tracé worden de kosten geschat op een bedrag van 80 miljoen euro. 
De meerkosten voor een tunnel onder het Spaarne zijn, net als bij  tracé C 180 
miljoen euro. 
 

2.5 Tracé E: Slachthuisbuurt – Verwulft 

Tracé E begint vlak na de bestaande halte Winkelcentrum Schalkwijk van de 
Zuidtangent. Aan de westzijde van de Amerikaweg (met een halte nabij het 
Kennemer Gasthuis) verloopt hij tot de Schipholweg die hij oversteekt naar 
het verlengde van de Richard Holkade. Vanaf de Zomerkade (waar een halte is 
gesitueerd in het midden van de Slachthuisbuurt) gaat het tracé via de 
Zomerkade / Zomervaart naar een nieuwe brug over het Spaarne in het 
verlengde van de Zomervaart, iets stroomopwaarts van de bestaande 
Langebrug.  
Vanaf de Turfmarkt volgt tracé E de route van tracé A. 
 
Aandachtspunten zijn bij dit tracé: 
 Het kruispunt Amerikaweg – Schipholweg wordt extra belast door een 

extra kruisende beweging met de OV-baan 
 Op de Richard Holkade zal het parkeren moeten worden opgeheven.  
 De zomervaart wordt aanzienlijk omgebouwd. In het oostelijke gedeelte 

wordt aan twee zijden de OV-baan aangelegd. Het westelijke gedeelte 
wordt voorzien van een overkluizing (lange brug).  
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 De bij tracé A genoemde aandachtspunten voor de Gedempte Oude 
Gracht, de Nassaulaan en het pand op de hoek Zijhuizen / Parklaan. 

 
In de variant met een tunnel onder het Spaarne verloopt de route 
vergelijkbaar, alleen komt de tunnel omhoog in de Gedempte Oude Gracht 
aan de westzijde van de Kleine Houtstraat.  
Een aandachtspunt hierbij is de inpassing van de tunnel. In het geval van een 
tunnel zal de open toerit vlak na het Nagtzaamplein beginnen. In het 
westelijke gedeelte van de Zomervaart zal de tunnelbak veel ruimte vragen. 
Mogelijk loopt het water niet meer door. Ook de inpassing van een 
tunnelmond op de Gedempte Oude Gracht wordt als problematisch gezien, 
omdat een tunnelmond hier het verkeer afsluit. 
 
De kosten voor de aanleg van dit tracé worden geschat op 90 miljoen euro. 
Meerkosten voor de aanleg van de tunnel zijn geschat op 250 miljoen euro.  
 

2.6 Tracé F: Slachthuisbuurt – Koepel 

Tracé F begint vlak na de bestaande halte Winkelcentrum Schalkwijk van de 
Zuidtangent en volgt de route van tracé E tot en met de halte nabij de 
Zomerkade in de Slachthuisbuurt. Dan gaat het tracé via de Amsterdamstraat 
respectievelijk Teylerstraat naar de Gedempte Herensingel. Indien de lijn wordt 
bereden met bussen verloopt tracé F vervolgens via de Gedempte 
Oostersingelgracht naar de Oude Weg, dan via de bestaande Prinsenbrug over 
het Spaarne naar het Prinsenbolwerk. Via de Jansweg komt tracé F op het 
Stationsplein.  
Wanneer dit tracé wordt bereden door Light Rail, is als studie te bezien of 
deze vanaf de Gedempte Oostersingelgracht naar de zuidzijde van de 
bestaande sporen op de spoordijk kan worden gelegd. Het halteperron wordt 
dan ten zuidoosten van het bestaande station gesitueerd en eventueel op het 
voorplein.  
Nader onderzoek heeft gebleken dat aan de zuidzijde van de spoorbaan 
onvoldoende ruimte is om daar nog een HOV-baan in te passen. 
 
Wanneer met een tunnel het Spaarne wordt gekruist, ligt deze tunnel vanaf de 
Papentorenvest tot de Nieuwegracht ter hoogte van de Kruisweg. Een 
laaggelegen halte om het centrum te bedienen, is voorzien ten oosten van de 
Jansweg. Via de Kruisweg, Parklaan en Jansweg wordt station Haarlem bereikt.  
 
Vanwege de niet reëel mogelijke inpassing van een HOV-lijn in de 
Slachthuisbuurt (met name in de Teylerstraat en de Amsterdamstraat), is dit 
tracé verder niet meegenomen.  
 

2.7 Tracé F’: Prins Bernhardlaan – Waarderpolder 

Tracé F’ is gesitueerd in de middenberm van de Amerikaweg. Hij volgt dan in 
het verlengde daarvan de Prins Bernhardlaan. Hier is een halte voor de 
Waarderpolder gesitueerd. Via de Amsterdamse Vaart bereikt tracé F’ de 
Gedempte Oostersingelgracht ter hoogte van de Amsterdamse Poort. Vanaf 
hier verloopt de route als in tracé F via de Oude Weg respectievelijk met een 
tunnel via de Papentorenvest – Nieuwegracht. 
Eventueel kan met een viaduct in het verlengde van de Prins Bernhardlaan de 
treinsporen gekruist worden. Dan kan een halte ten noorden van het spoor 
gerealiseerd worden. Het viaduct daalt in de Jan van Krimpenweg en gaat dan 
naar de Oude Weg, waar de busroute van tracé F wordt gevolgd.  
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Aandachtspunten bij dit tracé zijn: 
 De extra belasting van het kruispunt Schipholweg – Amerikaweg door het 

OV. 
 Er is een conflict met plannen om op de Amsterdamsevaart het water 

terug te brengen 
 De OV-baan is op het Prinsen Bolwerk niet inpasbaar, omdat hier niet 

genoeg breedte is voor de aanleg van een vrije OV-baan. 
 
Voor de tunnel zijn de volgende aanvullende aandachtspunten: 
 De beperking van de diepte van het haventje nabij “de Adriaan”. 
 De inpassing van de open toerit in de Nieuwe Gracht.  
 Het mogelijke conflict met de te bouwen parkeergarage in de Nieuwe 

Gracht 
 De samenloop van twee richtingen busverkeer en de rode loper in de 

Kruisweg. 
 
De aanlegkosten van dit tracé (zonder viaduct over de sporen in het verlengde 
van de Prins Bernhardlaan) zijn geschat op circa 95 miljoen euro. Meerkosten 
voor een tunnel zijn 225 miljoen euro. 
 
De variant met een viaduct over de spoorbundel om op de Oudeweg uit te 
komen is geschat op 100 miljoen euro. Een tunnel onder het Spaarne is bij 
deze variant niet mogelijk. 
 

2.8 Tracé G: Spaarne-oever 

Tracé G volgt tot de Turfmarkt de route van tracé A. Vandaar volgt hij de 
westelijke oever van het Spaarne, met een halte ter hoogte van de Damstraat, 
op ongeveer 100 meter van de Grote Markt. Tracé G volgt de oever van he t 
Spaarne tot de Parklaan en gaat dan via deze laan in de richting van Station 
Haarlem. 
Bij een tunnelvariant ligt de tunnel onder de bestaande brug (Langebrug) met 
toeritten in wegen naast het Spaarne.  
 
Aandachtspunten bij dit tracé zijn: 
 Conform tracé A de beschikbare ruimte op de Schalkwijkerstraat. 
 De beschikbare ruimte op de westoever van het Spaarne is beperkt. De 

aanleg van de HOV-baan zal tot gevolg hebben dat bereikbaarheid van de 
oostzijde van het centrum, inclusief de parkeergarage aldaar, minder 
wordt. 

 Voor de aanleg van de HOV baan zullen de panden op de hoek van de 
Parklaan met de Spaarneoever gesloopt moeten worden. 

 
Kosten voor dit tracé zijn geraamd op circa 65 miljoen euro. De meerkosten 
voor een tunnel bedragen circa 200 miljoen euro. 
 

2.9 Combinatietracé H: Gedempte Oude Gracht en Prins 
Bernhardlaan 

In deze variant wordt zowel tracé A aangelegd via de Gedempte Oude Gracht 
(de huidige route van de Zuidtangent) als tracé F’ via de Prins Bernhardlaan. 
De gedachte is dat reizigers met een bestemming in het centrum de route via 
de Gedempte Oude Gracht nemen en reizigers naar Station Haarlem de snelle 
route via de Prins Bernhardlaan. Omdat laatstgenoemde snelle route 
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beschikbaar is, kan tracé A meer haltes krijgen: het rijtijdverlies dat hierdoor 
optreedt, treft immers weinig gehaaste reizigers.  
 

2.10 Veiligheid 

De veiligheid van het tracé wordt voornamelijk bepaald door het aantal 
conflicten met overig verkeer. Ook is het van invloed of deze conflicten met 
langzaam verkeer zijn. Langzaam verkeer (fietsers, voetgangers) zijn namelijk 
kwetsbaarder dan overig verkeer. 
 
De tracés met veel kruispunten of in en rondom voetgangersgebieden scoren 
daarom iets minder. Dit zijn de tracés A, C, E, F, G en H. 
 

2.11 Archeologie 

De archeologische verwachtingswaarde in de bodem is in het centrumgebied 
groter. De tracés welke het centrum aandoen scoren daarom iets minder. 
Gezien het feit dat het maaiveldtracés betreft, zal er weinig in de grond 
gegraven worden, waardoor dit aspect niet onderscheidend is voor de 
verschillende brugtracés. Voor de tunnel varianten is dit wel onderscheidend. 
De tracés A, E, F, G en H scoren daarom iets minder 
 

2.12 Vergelijking tracés 

Gelet op de kleine verschillen tussen de tracés voor de aspecten veiligheid en 
archeologie worden de tracés alleen op de aspecten inpassing en kosten 
vergeleken. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen. 
 

 
                                

 

Tracé 

Inpassing Tunnel mogelijk Kosten 

(meerkosten 

tunnel) 

Mio Euro (pp 

2007) 

Trace A: Huidig tracé 0 Ja 60 (200)  

Tracé C: Houtplein – G.O.G. - Ja 70 (180) 

Tracé D: Houtplein – Raaks - Ja 80 (180) 

Tracé E; Slachthuisbuurt – 

G.O.G. 

-- Ja 90 (250) 

Tracé F: Slachthuisbuurt – 

Koepel 

--- Ja - 

Tracé F’: Bernhardlaan – 

Koepel 

-- Ja 95 (225) 

Tracé G: Spaarneoever 0 Ja 65 (200) 

Tabel 2-1: Vergelijking (deels) bovengrondse tracés op inpassing, 
mogelijkheid tunnel en kosten 
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3 Uitgangspunten 

vervoerwaarde 
Voor de maaiveldvarianten is het aantal reizigers geschat. 

Voor het vaststellen van deze “vervoerwaarde” is uitgegaan 

van het kruisen van het Spaarne met een tunnel. De 

vraagraming is bruikbaar om de tracés onderling te vergelijken 

op vervoerwaarde en om te bezien of het tracé voldoende 

potentie heeft om als Light Rail te worden geëxploiteerd.  

3.1 Uitgangspunten 

Voor het schatten van de vervoerwaarde van de tracés zijn uitgangspunten 
gehanteerd die onderstaand alle worden toegelicht. In bijlage 4 worden ze 
uitvoeriger toegelicht. Voor de routes is in alle varianten uitgegaan van een 
korte tunnel om het Spaarne te kruisen. De lengte en locatie van deze tunnels 
zijn afgestemd op de technische inpasbaarheid. De tracés zijn ingetekend op 
het kaartbeeld in hoofdstuk 1. Als bijlage 3 is per tracé een beknopte 
omschrijving opgenomen.  
Deze methode van vraagraming is gebaseerd op vuistregels omtrent het effect 
van veranderingen van vervoerkundige aspecten (rijtijd, overstappen) op het 
aantal OV-reizigers. Door consequent dezelfde uitgangspunten te hanteren 
zijn de uitkomsten onderling vergelijkbaar en kan de vervoerwaarde van de 
tracés onderling vergeleken worden. In een later stadium is een uitgebreidere 
berekening van de vervoerwaarde met een gedetailleerd verkeersmodel 
voorzien. Daarin worden ook bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen in de 
regio meegewogen en effecten op het autoverkeer. In dit stadium is zo een 
verkeersmodel nog niet aan de orde.  

3.1.1 Voortgaande groei Zuidtangent 
In de drie jaren van 2004 tot en met 2007 is het aantal reizigers op de 
Zuidtangent gegroeid met 37%, waarbij echter de groei in Haarlem is 
achtergebleven. De reizigersgroei is bereikt door het gereed komen van steeds 
meer eigen infrastructuur en een verbeterde dienstregeling. De lage groei in 
Haarlem is waarschijnlijk te wijten aan de slechte doorstroming van de bussen 
van de Zuidtangent in Haarlem, waar immers op veel plaatsen gemengd met 
overig verkeer wordt gereden.  



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Maaiveldvarianten HOV Haarlem  

 

 

10 

Bij de maaiveldvarianten in deze studie gaan we er van uit dat de 
reizigersgroei op de Zuidtangent van 37% alleen nogmaals wordt gerealiseerd 
als de rijtijd (inclusief een opslag voor de onbetrouwbaarheid die inherent is 
aan het rijden op maaiveld, zie volgende paragraaf) gelijk is als in de 
tunnelvariant.  

3.1.2 Spaarnekruising 
De kruising van het Spaarne inclusief de omliggende aansluitingen geeft 
verstoring van het openbaar vervoer (zie ook hoofdstuk 6). Uitgegaan is 
daarom in deze studie voor alle varianten van een tunnel onder het Spaarne. 
Wanneer deze niet wordt gerealiseerd, is 3% reizigersverlies te voorzien (zie 
bijlage 3) omdat de reistijd dan een additionele onbetrouwbaarheid krijgt 
door brugopeningen. Ook de hinder van overig verkeer op de drukke 
kruispunten aan weerszijden van het Spaarne heeft hierop invloed.  

3.1.3 Light Rail  
We nemen voor de varianten met Light Rail een reizigersgroei op van 10%. 
Dergelijke systemen trekken, nog los van de uitwerking van kenmerken als 
betrouwbaarheid, reistijd en bijvoorbeeld wachttijd, altijd meer reizigers dan 
bussystemen. In lijn hiermee schatten we het reizigersverlies door het 
aantakken (zie paragraaf 3.1.5) op de helft van dat bij busvarianten.  

3.1.4 Zichtbaar OV op maaiveld 
Vanwege het zichtbaar aanwezig zijn van het OV op maaiveld in de stad en de 
kortere afstanden tussen de halte en de omgeving (er is immers geen hoogte-
verschil vanuit de tunnel te overwinnen) is uitgegaan van groei van de ritten 
over korte afstanden binnen Haarlem. Dit effect is geschat op 5% 
reizigersgroei voor alle maaiveldvarianten bij exploitatie met Light Rail. Ten 
opzichte van een variant met bussen in een Lange Tunnel, is dus bij 
exploitatie met Light Rail op maaiveld een reizigerswinst van 15% te voorzien.  

3.1.5 Aantakken regiobussen 
Bussen uit de regio takken op knooppunten aan de rand van de stad aan op 
de HOV-lijn, zodat zo veel mogelijk reizigers profijt hebben van de kortere en 
betrouwbaardere reistijden. Bovendien maken deze reizigers een hoge 
frequentie op de hoofdas van het HOV mogelijk met kortere wachttijden en 
dus meer aantrekkingskracht voor andere reizigers. Een ander argument voor 
het aantakken van de regiobussen is dat het aantal bussen door het centrum 
en dus ook de ervaren overlast vermindert. In deze studie betreft het de 
aantakpunten Schipholweg voor de buslijnen uit de richting Amsterdam, 
Schiphol en Schalkwijk, en aantakpunt Houtplein voor lijnen uit de 
Bollenstreek en Uithoorn.  
Voor aantakkende reizigers ontstaan enkele effecten. Er wordt een verplichte 
overstap geïntroduceerd wat negatief werkt, maar voor de bestemmingen 
centrum en vooral Station Haarlem ontstaat een kortere reistijd met minder 
verstoringen. De verhouding tussen negatieve en positieve effecten bepaalt 
het verwachte effect op reizigersaantallen. Voor het Houtplein achten we het 
overigens niet aannemelijk dat bij de maaiveldvarianten een goede inpassing 
van de aantakkende bussen op het Houtplein mogelijk is, noch qua route van 
en naar het Houtplein, noch qua inrichting van de overstaplocatie zelve.  
Wanneer op maaiveld Light Rail rijdt, gaan we er van uit dat de bestaande 
Zuidtangent niet gelijktijdig ook wordt “vertramd” over zijn gehele route vanaf 
Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers uit de Zuidtangent uit de richting 
Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp, zullen dus te Schalkwijk moeten gaan 
overstappen van de Zuidtangent op Light Rail naar het centrum en Station 
Haarlem, waardoor reizigersverlies optreedt. Als bijlage 6 is voor drie tracés 
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een overzicht opgenomen van het aantal bussen in en rond het centrum van 
Haarlem.  

3.1.6 Bedienen Houtplein 
Voor het bedienen met een HOV-lijn van het Houtplein wordt reizigersgroei 
opgenomen, afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding met het centrum 
en Station Haarlem. De groei ontstaat omdat het vervoer in de huidige situatie 
een lage kwaliteit heeft. Om die reden ontstaat groei alleen in de variant met 
een Lange Tunnel, omdat daarmee een optimale betrouwbaarheid in 
combinatie met een zeer korte rijtijd wordt gerealiseerd.  

3.1.7 Bedienen nieuwe halten 
In enkele varianten worden halten met de HOV-lijn bediend die dat thans niet 
worden. Het Houtplein is toegelicht in paragraaf 3.1.6, verder gaat het om de 
halten in de Slachthuisbuurt (tracé E) en de halte Waarderpolder (tracé F’).  

3.1.8 Locatie centrumhalte 
Tracé D bedient het centrum van Haarlem via de halte Raaks. Deze halte ligt 
iets verder van het centrum waardoor een beperkt reizigersverlies optreedt. In 
tracé F’ wordt het centrum in het geheel niet bediend waardoor groot 
reizigersverlies voorzien kan worden. 
 

3.2 Rijtijd op maaiveld 

De rijtijden van de maaiveldvarianten zijn bepaald door per trajectgedeelte de 
snelheid vast te stellen, rekening houdend met langzaam rijden in scherpe 
bogen en lagere snelheid bij het oversteken van kruisingen. De maximum 
snelheid is afhankelijk van het wegprofiel: op brede rechte wegen met 
geplande eigen bus- of trambaan (zoals de Aziëweg of bijvoorbeeld 
Amsterdamse Vaart) 50 kilometer per uur, op de Gedempte Oude Gracht 40 
km/ uur en op smallere wegen (zoals Gasthuisvest/-Singel en de wegen in de 
Stationsbuurt) 30 km/ uur. Voor de smalle profielen in de Slachthuisbuurt is 
gerekend met 20 km/ uur. Snelheden boven de 30 km/uur worden in het 
rijtijdmodel alleen bereikt wanneer over een afstand van meer dan 200 meter 
zonder kruising over de betrokken wegtypen wordt gereden.  
Voor verkeerslichten is uitgegaan van een stilstand van 20 seconden: 
weliswaar aan de lange kant voor een werkelijk hoogwaardig OV-systeem, 
maar toch verkozen gelet op de verkeersdrukte in Haarlem en om irreëel 
optimisme te vermijden. 
Het effect van mogelijke verstoringen bij maaiveldroutes op de reistijd is 
gesimuleerd door bij deze varianten de berekende rijtijd met 10% op te 
hogen. Bij een tunnel die de kruisingen Schipholweg/ Schalkwijkerstraat en 
rondom de Langebrug omzeilt, is de toeslag teruggebracht topt 5% omdat 
daarmee grote bronnen van onregelmaat worden vermeden.  
Bij deze berekening is het achterliggende uitgangspunt dat ten opzichte van 
de huidige situatie er belangrijke versnellingen gerealiseerd worden. Niet voor 
alle varianten is in detail uitgewerkt hoe dit dient plaats te vinden.  
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 De snelheid is een essentiële factor in het uiteindelijke gebruik. De 

inpassings-mogelijkheden van de routes zullen bepalen of de verwachte 
snelheden ook werkelijk gehaald kunnen worden. Op sommige trajecten is 
daarvoor gedeeltelijk of geheel autovrij maken van wegen nodig. De 
haalbaarheid van deze maatregelen is op voorhand niet geheel te voorzien. 
Daarmee kunnen echter wel de reizigersaantallen, en daarmee mogelijk ook 
de conclusies per variant, anders komen te liggen. 
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4 Analyse HOV-bussen 
Met de uitgangspunten uit hoofdstuk 3 zijn de tracés 

doorgerekend voor de situatie waarin de HOV-lijn op maaiveld 

wordt gereden met HOV-bussen. In kaart zijn gebracht de 

vervoerwaarde (het aantal 

reizigers), het effect op het 

aantal bussen op maaiveld en 

de exploitatiekosten van het 

busvervoer. Voor een goede 

vergelijking tussen de tracés 

presenteren we de 

vervoerwaarde van de tracés 

inclusief de effecten van het aantakken van de regiobussen.  

4.1 Zelfstandige lijnen en aantakken op HOV 

Op dit moment rijden de bussen via verschillende routes door de binnenstad. 
Het is voorstelbaar dat deze situatie blijft voortbestaan, ook als de route van 
de Zuidtangent op maaiveld verbeterd wordt conform één van de ontwikkelde 
varianten. Het verschil tussen een situatie met zelfstandige lijnen en een 
situatie met stamlijn en aantakkende lijnen wordt in figuur 4-1 geïllustreerd 
aan de hand van variant C.  

Figuur  4-1: Verschil tussen zelfstandige lijnen en aantakkende lijnen (hier: 
variant C) 

Figuur  4-1: HOV-bus, hier: 
Zuidtangent 
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Hier is te zien dat in de variant met een stamlijn en aantakkende lijnen de 
hoeveelheid buslijnen door de binnenstad flink vermindert, terwijl in de variant 
met zelfstandige lijnen alle bussen door blijven rijden (en zelfs meer , als er 
sprake is van reizigersgroei). Dat is één van de gewenste effecten.  

In deze studie is het bundelen van vervoersstromen op één HOV-stamlijn het 
uitgangspunt. Dat wil zeggen, als er een goede overstap geboden kan worden.  
Bij varianten waar de stamlijn niet langs het Houtplein komt (A, E, G en F/F’, 
zie figuur 3-2) zullen dus andere routes door het centrum blijven bestaan.  
In de varianten F/F’ rijdt de hoofdbundel niet door het centrum. Dat kan op 
zich een interessante verbinding opleveren, maar wordt hier niet verder 
uitgewerkt omdat hier het vervoer naar het centrum niet in mee gaat. In feite 
wordt het centrum dan slechts bediend door de niet-HOV-lijnen. 
In de varianten A, E en G wordt het Houtplein niet aangedaan, maar zorgt de 
stamlijn wel voor bediening van het centrum. De busbundel vanaf de 
Schipholweg takt aan, terwijl vanuit de richting Heemstede de busbundel zijn 
huidige route blijft volgen. 
Omdat de rijtijd van tracé G min of meer gelijkwaardig zal zijn als tracé A, is 
geen aparte schatting opgesteld van de vervoerwaarde van tracé G, maar 
wordt deze verondersteld gelijk te zijn als tracé A. 
 

4.2 Vervoerwaarde met HOV-stamlijn-concept. 

De kwaliteitswinst die voor reizigers ontstaat door aanleg van een stamlijn op 
HOV-niveau kan worden vergroot door het laten aantakken van regiobussen. 
Deze rijden dan niet meer door en langs het centrum van de stad naar Station 
Haarlem, maar geven de reizigers op aantakpunt Schipholweg over aan de 
HOV-stamlijn. Door de reizigers uit de regiobussen ontstaat een drukke lijn 
die met hoge frequenties rijdt. De korte wachttijden die hiervan het gevolg 
zijn, vergroten de aantrekkelijkheid van de HOV-lijn. Aantakken van 
regiobussen is alleen zinvol indien de HOV-lijn het centrum bedient. In tracé 
F, F’ en H (combinatie van de tracés A en F’) is dat niet het geval. De vervoer-
waarde van de varianten F’ en H is in bijlage 5 opgenomen. De vervoerwaarde 
van tracé F is niet bepaald omdat het tracé ruimtelijk niet inpasbaar bleek.  
 

Figuur  4-2: Varianten waarin niet alle busbundels aantakken 
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Tabel 4-1 geeft de handmatig geschatte vervoerwaarde in geval van het 
aantakken van de regiobussen. De als vergelijking opgenomen eerste kolom 
bevat de uitkomsten uit de eerdere studie naar de Lange Tunnel (autonome 
baan van Winkelcentrum Schalkwijk tot Schipholweg, dan tunnel tot Station 
Haarlem).  
Tegenover de hindernis van een extra overstap staat dus de winst door een 
hogere kwaliteit, hogere frequentie en meer snelheid. Aantakken is alleen 
interessant als het netto resultaat van deze factoren positief is. In de onderste 
rij van tabel 4-1 is te lezen dat dat het geval is bij de varianten A, D en G. De 
varianten C en D kennen de hoogste vervoerwaarde, maar variant C leidt wel 
tot reizigersverlies. Omdat het aantrekken van nieuwe reizigers een 
belangrijker doel is dan een hoge vervoerwaarde, is de voorkeur op basis van 
voorgaande getallen duidelijk voor tracé A uit te spreken.  
 

4.3 Exploitatie  

Het aantakken van regiobussen houdt in dat deze niet meer door de 
binnenstad rijden. De ervaren overlast neemt hierdoor af. Dit geeft een 
verbetering van de leefbaarheid in Haarlem. Bovendien zullen de bussen 
minder kilometers en uren binnen Haarlem maken als het tijdrovende gedeelte 
door het centrum van Haarlem wegvalt. Dat vertaalt zich dan in een besparing 
op de exploitatiekosten binnen Haarlem.  
Om de lokale/ontsluitende functie over te nemen, gaat een Citybus rijden met 
een fijnmazige route door het centrum. Deze lijn kan uitgevoerd worden met 
maatgesneden (lees: kleine) en zeer milieuvriendelijke bussen. Om reizigers 
van Haarlem Noord naar het centrum niet met een overstap te confronteren,  
zal een deel van de bussen uit Haarlem Noord doorrijden tot een halte nabij 
het centrum, bijvoorbeeld Raaks. De ervaren overlast voor bewoners en 
bezoekers van de binnenstad neemt af door het lagere aantal bussen op 
maaiveld. Dit geeft een verbetering van de leefbaarheid in Haarlem. Ook voor 
de exploitatiekosten werkt de bundeling op een stamlijn gunstig, wat blijkt uit 

                               

Stamlijn 

 

Aspect 

Lange 

Tunnel  

A=G= 

Huidige 

route beter  

C= 

Houtplein 

en  

Ged. O.Gr 

D= 

Houtplein 

en 

Raaks  

E= 

Slachthuis+ 

Ged.O.Gr 

Rijtijd 9’ 11’ 15’ 13’ 16’ 

Huidig Zuidtangent 8200 8200 8200 8200 8200 

Groei op basis van snelheid 4700 3600 1500 2500 1000 

Stamlijn Schipholweg (basis 

8200) 

8200 7700 6700 7200 6200 

Stamlijn Houtplein (basis 

5500) 

4400 - 4400 4900 - 

Bediening Houtplein e.o. 1100 - - - - 

Bediening Slachthuisbuurt - - - - 600 

Bediening centrum - - - -200 - 

Totaal vervoerwaarde 26600 19500 20800 22600 16000 

Reizigers niet aantakkende 

bussen 

(0) (5500) (0) (0) (5500) 

Waarvan nieuwe reizigers 5800 3600 1500 2300 1600 

Waarvan verlies reizigers -1100 -500 -2600 -1600 -2000 

Waarvan saldo nieuwe 

reizigers 

4700 3100 -1100 700 -400 

Tabel 4-1: Handmatig geschat aantal reizigers (werkdag, som van heen en 
terug) per tracé inclusief aantakkende regiobussen, korte tunnel onder 
Spaarne 
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de afname van de exploitatiekosten. Deze afname bestaat uit de som van de 
meerkosten (hogere frequentie op de stamlijn, Citybussen) en de besparing op 
de aantakkende regiobussen.  
In tabel 4-2 zijn deze effecten weergegeven. Bij de bussen op maaiveld 
(werkdag, som van heen en terug) is de Citybus niet meegerekend omdat 
deze door zijn karakter veel minder als overlast wordt ervaren, de bussen 
tussen Station Haarlem en Raaks niet omdat deze een korte route rijden. De 
uitwerking is in bijlage 9 opgenomen. Omdat in tracés F’ en de 
combinatievariant geen regiobussen aantakken, zijn deze tracés niet 
opgenomen. De getallen in de tabel betreffen de vergelijking van de nieuwe 
situatie met een HOV-lijn en daarop aantakkende bussen met de huidige 
situatie (dienstregeling 2008). 
   
                                

Stamlijn 

 

Aspect 

Lange 

Tunnel  

A=G= 

Huidige 

route beter  

C= 

Houtplein 

en  

Ged. O.Gr 

D= 

Houtplein 

en 

Raaks  

E= 

Slachthuis+ 

Ged.O.Gr 

Minder bussen op maaiveld  -1300 -500 -800 -700 -400 

Exploitatiekosten (* 1 miljoen 

euro) 

-2,3 -1,3 -0,7 -1,1 -1,1 

Leefbaarheid +++ + ++ ++ + 

Tabel 4-2: Effecten exploitatie van de varianten HOV-bus 
 

4.4 Medegebruik auto’s van HOV-baan 

Voor een HOV-systeem zijn vrije banen onmisbaar voor een goede 
doorstroming. De reizigers ervaren daarmee korte en betrouwbare reistijden. 
Wanneer op delen van de HOV-baan medegebruik door auto’s wordt 
toegestaan, zal het HOV langzamer rijden vanwege de kans op andere 
weggebruikers op de baan. Ook is er kans op verstoringen. Zo kunnen er 
wachtrijen voor verkeerslichten ontstaan, staan auto’s op de HOV-baan te 
wachten op kruisend of overstekend verkeer, staat men even stil om te laden 
of lossen of ontstaat een blokkade door een aanrijding. Het effect van deze 
grotere kans op verstoringen is rekenkundig niet eenduidig te bepalen. 
Wanneer rekenkundig het effect wordt vormgegeven door de snelheid op het 
traject met medegebruik met 10 kilometer per uur te verlagen, is per werkdag 
een verlies van 300 reizigers te schatten.  
Een wezenlijk nadeel van beperkt medegebruik van een HOV-baan is dat 
daarmee een precedent wordt geschapen. Wanneer op meerdere punten 
concessies aan de hoge kwaliteit worden gedaan, verdwijnt het effect van 
investeringen in kwaliteit als sneeuw voor de zon. In dat opzicht is het 
totaaleffect groter dan de som der delen.  
 

4.5 Omvang busstations 

De provincie Noord-Holland bepaalt als opdrachtgever van het openbaar 
vervoer de routes en frequenties. Over een busnetwerk na opening van de 
HOV-lijn (hetzij in tunnel, hetzij op maaiveld) is in dit stadium niets besloten. 
Niettemin is een inschatting gemaakt op basis van de dienstregeling 2008.  
Voor drie situaties is het aantal bussen bepaald: Station Haarlem met de 
tracés A, E en G, idem met de tracés C en D en als derde het Houtplein. Het 
aantal bussen (gesplitst in doorgaande lijnen en eindigende) is weergegeven 
in aantallen bussen in het drukste spitsuur. Tabel 4-3 geeft de resultaten. In 
bijlage 10 is de uitwerking opgenomen.  
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halte tracé Doorgaande 
bussen 
(aantal per 
uur per 
richting)  

Beginnende 
bussen 
(aantal per 
uur) 

Vertrekkende 
bussen 
(aantal per 
uur) 

Totaal 
aantal 
aankomsten 
per uur 

Totaal 
aantal 
aankomsten 
per uur 

Station 
Haarlem 

A,E,G 20 45 45 85 85 

Station 
Haarlem 

C,D 20 34 34 74 74 

Houtplein C,D 4 11 11 19 19 

Tabel 4-3: aantal bussen op busstations per tracé 
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5 Analyse Light Rail 
Analoog aan de berekeningen in hoofdstuk 3 voor de situatie 

waarin de HOV-lijn met bussen wordt geëxploiteerd, beziet dit 

hoofdstuk de exploitatie met Light Rail voertuigen. De 

vervoerwaarde van de tracés 

zonder aantakkende 

regiobussen is bij exploitatie 

met Light Rail niet reëel 

omdat dan het aantal 

reizigers te laag is. Voor de 

vervoerwaarde is dus alleen 

de situatie met aantakkende bussen geanalyseerd.  

5.1 Vervoerwaarde Light Rail met HOV-stamlijn-concept 

In een situatie met Light Rail als 
stamlijn gaan we er vanuit dat de 
Light-Railverbinding vanaf het station 
loopt tot in Schalkwijk en met een 
korte tunnel onder het Spaarne door 
gaat (zie ook de schematische 
weergave in figuur 5-1). 
In Schalkwijk moet ook de bestaande 
Zuidtangent aantakken. Dat betekent 
dat ook deze reizigers de hinder van 
een overstap gaan voelen. 
Doordat zij ook over de grootste 
afstand gaan profiteren van de hogere 
kwaliteit van de stamlijn, hoeft dit 
geen negatief effect op te leveren. Dat 
is vooral afhankelijk van de geboden 
kwaliteit (snelheid) op de stamlijn. 

 

Figuur  5-1: Light Rail en 3 
aantakkende bus-bundels, voorbeeld 
variant C 
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Net als in het voorgaande hoofdstuk, vermeldt tabel 5-1 de geschatte 
vervoerwaarde voor de tracés van de stamlijn waarbij regiobussen aantakken. 
De waarden uit tabel 4-1 (HOV-bussen) zijn als uitgangspunt genomen, 
daarop zijn de wijzigingen toegepast die ontstaan door de exploitatie met 
Light Rail.  
 
 
 
 
                               

Stamlijn 

 

Aspect 

Lange 

Tunnel  

A=G= 

Huidige 

route beter  

C= 

Houtplein 

en  

Ged. O.Gr 

D= 

Houtplein 

en 

Raaks  

E= 

Slachthuis 

Ged.O.Gr 

Rijtijd 9’ 11’ 15’ 13’ 16’ 

Vervoerwaarde HOV-bus 26600 19500 20800 22600 16000 

Extra reiz. door Light Rail +1600 +1600 +2400 +2000 +2000 

Vervoerwaarde Light Rail 28200 21100 23200 24600 18000 

Saldo nieuwe reiz. HOV-bus +4700 +3100 -1100 +700 -400 

Nieuwe reiz. Light Rail +1600 +1600 +2400 +2000 +2000 

Totaal nieuwe reizigers +6300 +4700 +1300 +2700 +1600 

Tabel 5-1: Handmatig geschat aantal reizigers (werkdag, som van heen en 
terug) per tracé inclusief aantakkende regiobussen. 
 
Bij de maaiveldvarianten levert variant A de meeste nieuwe reizigers op, en 
trekken de varianten C en D de meeste reizigers in de stamlijn. Variant E heeft 
met afstand de laagste vervoerwaarde. De voorkeur gaat op basis van deze 
schatting van vervoerwaarde duidelijk uit naar varaint A, gevolg door D en 
daarna C en E.  
 

5.2 Exploitatie 

Het aantakken van alle regiobussen houdt in dat deze niet meer langs en 
door de binnenstad rijden. Deze lijnen worden vervangen door een Light-
Raillijn. De ervaren overlast neemt hierdoor af. Dit geeft een verbetering van 
de leefbaarheid in Haarlem, ook door de afname van de uitstoot (en in 
bredere zin, CO2). Ook hier is sprake van city-busjes en doorrijden van lijnen 
uit Haarlem Noord, zoals in hoofdstuk 4 bij de HOV-bus beschreven. 
In tabel 5-2 zijn deze effecten weergegeven. Omdat in tracés F’ en H geen 
regiobussen aantakken, zijn deze niet opgenomen.  
 
 Lange 

Tunnel  

A=G= 

Huidige 

route beter  

C= 

Houtplein 

en  

Ged. O.Gr 

D= 

Houtplein 

en 

Raaks  

E= 

Slachth+ 

Ged.O.Gr 

Minder bussen op maaiveld -1300 -1000 -1300 -1300 -1000 

Exploitatiekosten (* 1 miljoen 

euro) 

-4,2 -2,9 -2,8 -3,1 -2,7 

Leefbaarheid +++ ++ +++ +++ ++ 

Tabel 5-2: Effecten exploitatie varianten Stamlijn Light Rail 
 
In deze tabel wijzen de cijfers richting variant C en D als gunstigste, niet 
alleen voor de kosten, maar ook voor de leefbaarheid. Op maaiveld 
verdwijnen bij C en D immers 300 bussen extra per dag op maaiveld.  
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5.3 Stadsbeeld met allure 

De schattingen van vervoerwaarde en exploitatiekosten gaan uit van een 
concept Light Rail dat snel is. Denkbaar is een langzamer concept met meer 
allure, door fraai vormgegeven materieel en halten en met een zeer zichtbare 
aanwezigheid. In Frankrijk zijn hiervan diverse succesvolle voorbeelden.  
Dit effect is rekenkundig te benaderen door de rijtijd te verlengen en het 
allure-effect van Light Rail (in de berekeningen is tot nu toe aangenomen 
10%) te verhogen. Een Strasbourg-tram is in het rekenmodel langzamer 
gemaakt, het allure-effect verhoogd van 10% naar 15% en extra reizigersgroei 
is in het centrum opgenomen omdat hij daar duidelijk als gast in het gebied 
fungeert en meer halten kan bedienen. Dan blijkt dat het verlies door de 
lagere snelheid meer dan gecompenseerd wordt door zijn grotere 
aantrekkingskracht: een vervoerwaarde die 900 reizigers (4%) per dag hoger 
ligt dan bij de variant met traditionele Light Rail. Met een hogere 
vervoerwaarde wordt dus de uitstraling van het centrum groter, verbetert het 
imago van het HOV en verbetert het verblijfsklimaat in de stad. De 
exploitatiekosten nemen toe omdat meer voertuigen nodig zijn vanwege de 
langere rijtijd en omdat de voertuigen duurder zijn.  
Wanneer een dergelijk HOV-systeem op termijn wordt doorgetrokken naar 
Haarlem-Noord ontstaat voor Haarlem een uiterst attractief vervoersysteem 
dat de gehele stad onderling verbindt en zorgt voor een ruimtelijke 
kwaliteitsimpuls. Als drager van een regionaal vervoersysteem is het een 
goede basis voor de toekomst. Door zijn uitstraling is dit systeem zelfs voor 
de niet-reiziger een verbetering.  
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6 Kruising Spaarne 
Een deel van de onvoldoende kwaliteit van de Zuidtangent in 

Haarlem wordt veroorzaakt door de openingen van de 

Langebrug over het Spaarne. Ook de aansluitingen van de 

Spaarnebruggen op het wegennet veroorzaken hinder. Dit 

hoofdstuk belicht de problematiek van de Spaarnekruising zelf 

en beschouwt mogelijke oplossingen.  

6.1 Inleiding 

De vaarroute door het Spaarne is voor plezier- en beroepsvaart van belang. 
De drukke scheepvaart over het Spaarne betekent dat de bruggen vaak 
geopend worden voor de scheepvaart, wat beperkingen voor het autoverkeer 
en de Zuidtangent oplevert. In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk wordt 
het karakter en de omvang van de problematiek belicht. Daarna komen 
mogelijke oplossingen en hun effect aan bod. De meest toekomstvaste 
oplossing, een kruising van het Spaarne met een tunnel, is overigens het 
uitgangspunt geweest bij de tracévarianten die in deze nota worden belicht. 
Los van het nadeel van het opengaan van de Langebrug voor de scheepvaart, 
speelt de verkeershinder nabij de aansluiting van de brug op het overige 
wegennet een rol (zie hiervoor paragraaf 3.2.). In dit hoofdstuk wordt alleen 
specifiek ingegaan op de verstoring door de Spaarnekruising zelf en dus niet 
op de aansluiting met het overige wegennet c.q. verkeersknooppunten. 

6.2 Staande Mast Route 

De vaarroute over het Spaarne door Haarlem is onderdeel van de “alternatieve 
staande mast route” tussen IJsselmeer en de De ltawateren. In bijlage 7 is dit 
uitgewerkt.  
Op de vaarroute door Haarlem wordt in konvooi gevaren om de 
brugopeningen effectief te benutten en omdat schepen die elkaar tegemoet 
komen op sommige punten elkaar niet kunnen passeren. Tussen konvooien 
door worden de bruggen desgewenst voor individuele schepen bediend, 
bijvoorbeeld om te vermijden dat een konvooi anders te lang wordt of (in 
perioden met weinig scheepvaartverkeer) dat een schip lang zou moeten 
wachten op een konvooi.  
De Haarlemse bruggen worden niet bediend in de spitsuren: op werkdagen 
voor 8.40 uur en van 16.00 tot 17.40 uur. Tussen 6.00 en 8.40 uur worden de 
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bruggen maximaal een keer bediend, alleen voor zuidwaartse beroepsvaart, 
maximaal drie schepen. Op werkdagen worden tussen 22.00 en 6.00 uur de 
bruggen niet bediend. In het weekend zijn de bedieningstijden beperkt: op 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur (maanden november tot en met maart tot 
14.00 uur) en op zondag van 9.00 tot 12.00 en van 16.00 tot 20.30 uur.  
De bruggen in Haarlem zijn te smal om tijdens de brugopening schepen in 
beide richtingen te kunnen laten varen. De maximale doorvaartijd van de 
Haarlemse bruggen is vastgesteld op vier minuten. Voor het autoverkeer is de 
maximale sluitingstijd ongeveer zeven minuten vanwege de ontruimingstijden 
en het bedienen van de brug. 

6.3 Langebrug 

Per jaar worden de Spaarnebruggen geopend voor 4.000 tot 5.000 schepen 
van de beroepsvaart en 10.000 pleziervaartuigen. De pleziervaart is zeer sterk 
geconcentreerd in de maanden mei tot en met september. In die periode 
schat de Havendienst van de gemeente Haarlem, die het bedienen van de 
bruggen verzorgt, dat elke brug in Haarlem ongeveer dertig keer per dag 
wordt geopend. Voor de maanden oktober tot en met april is de schatting 
hooguit vijftien keer per dag. Registratie wijst uit dat in november 2008 de 
Langebrug per dag gemiddeld acht keer open ging gedurende gemiddeld drie 
minuten.  
De Zuidtangent maakt gebruik van de Langebrug. Omdat deze niet in een 
bocht van het Spaarne ligt en de doorvaartwijdte groot is, is de openingstijd 
korter dan die van andere bruggen. De schepen kunnen snel aan komen varen 
en de verliestijd tussen schepen van beide zijden is kort. Geschat wordt dat de 
maximale doorvaartijd hier drie minuten bedraagt, de maximale sluitingstijd 
voor het wegverkeer bedraagt in theorie zes minuten.  
Het is met technische aanpassingen mogelijk om het oponthoud voor de 
Zuidtangent enigszins te beperken. Wanneer bijvoorbeeld via een lus in het 
wegdek of GPS de brugwachter weet dat hij binnen twee of drie minuten een 
bus van de Zuidtangent kan verwachten, kan hij het openen van de brug 
uitstellen. Bij een werkelijke openingstijd van maximaal zes minuten is het met 
de huidige frequentie van de Zuidtangent (elke zes minuten per richting) 
mogelijk om met zo een constructie de verliestijden voor de “uitgaande” 
Zuidtangent te beperken tot enkele minuten voor minder dan tien ritten per 
richting per dag. In het zomerseizoen zal het aantal bussen dat enkele 
minuten moet wachten stijgen tot tussen de tien en twintig. Per richting 
passeren dagelijks 175 bussen van Zuidtangent de Langebrug, waarvan dus 
5% tot 10% (respectievelijk buiten en in het zomerseizoen) last kan 
ondervinden. Daarbij is te bedenken dat het aantal busreizigers juist in de 
zomermaanden laag is, zodat de grotere hinder relatief minder reizigers treft.  
 

6.4 Kans voor reiziger op vertraging 

De Langebrug gaat in de zomer (mei t/m september) tot dertig keer per dag 
open, in de andere maanden maximaal 15 keer. De maximale openingstijd is 
zes minuten (drie minuten doorvaart, drie minuten openen/sluiten).  Buiten de 
zomer gaat de brug doorgaans voor 1 passerend schip open en is hij hooguit 
vier minuten open. In de zomer zijn de brugopeningen langer, in de 
zomervakantie meestal zes minuten.  
In tabel 6-1 staat de kans op een verliestijd van tussen de 1 en 6 minuten. De 
tabel onderscheidt de winter (maanden oktober tot en met april) en 
hoogzomer (zomervakantie). De maanden mei, juni en september nemen een 
tussenpositie in. Het genoemde percentage is de kans dat een reiziger 
verliestijd oploopt door een geopende Spaarnebrug. Meegewogen is dat 
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reizigers in de spits (tot 8.40 en 16.00-17.40 uur) een kans van 0% hebben op 
vertraging.  
 
 

vertraging Kans in  
winter 

Kans in  
Zomervak. 

0’ 94,5% 83,4% 

1’ 1,4% 2,8% 

2’ 1,4% 2,8% 

3’ 1,4% 2,8% 

4’ 1,4% 2,8% 

5’ 0% 2,8% 

6’ 0% 2,8% 

Tabel 6-1: kans van busreiziger op vertraging door geopende Langebrug 
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6.5 Reizigersverlies door brugopeningen 

In paragraaf 3.1 is berekend dat de openingen van de Langebrug en de 
daardoor ontstane onregelmaat, verantwoordelijk zijn voor een reizigersverlies 
van 3% (zie ook bijlage 3).  
 

6.6 Extra exploitatiekosten onregelmaat 

In de zomer is er buiten de spitsuren een kans van ongeveer 25% dat een bus 
van de Zuidtangent vertraging oploopt door de openingen van de Langebrug. 
De vervoerder kan overwegen om tijdens die uren een bus met chauffeur 
extra in te zetten om vertragingen op te vangen.  
De exploitatiekosten zijn benaderd door uit te gaan van inzet gedurende 
zeven uren per dag (9.00 tot 16.00 uur) op werkdagen gedurende de maanden 
mei tot en met september. De totale inzet bedraagt dan 7 (uren per dag) * 5 
(maanden) * 22 (werkdagen) = 770 uren. Bij een tarief van 105 euro per dru 
(dienstregelinguur) voor een HOV-bus bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten 
80.000 euro. 
 

6.7 Oplossingsrichtingen  

Er zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht die bij kunnen dragen 
aan een beperking van de verstoringen ter plaatse van de Spaarnekruising, te 
weten een ander regime van brugopeningen, mogelijk andere vaarroute, 
dubbele brug en een korte tunnel. 

6.7.1 Ander regime brugopeningen 
In de huidige situatie zijn er ’s zomers door het concentreren van schepen in 
konvooien bij hun tocht over het Spaarne, relatief weinig maar lange 
brugopeningen. Men kan overwegen het varen in konvooien af te schaffen en 
over te gaan tot meer maar kortere brugopeningen. Dit zal alleen effect 
hebben in de maanden mei tot en met september, het seizoen met de drukke 
pleziervaart.  
Nog afgezien van het feit dat voor een dergelijk regime meer brugwachters 
nodig zijn (in de huidige situatie verplaatsen de brugwachters zich met het 
konvooi langs de bruggen), zou de totale openingstijd toenemen. Immers, per 
brugopening gaat ongeveer drie minuten verloren aan bedieningstijd en 
ontruimingstijd. Dit is ongeveer even lang als de effectieve openingsti jd voor 
de scheepvaart (vastgesteld op maximaal vier minuten). Niet te verwachten is 
zodoende dat door een ander regime van brugopeningen de overlast voor het 
wegverkeer zal afnemen. 
Wel effectief om minder overlast voor het OV te bewerkstelligen is het 
verlengen van de spitsperiode waarin de bruggen niet worden bediend. Het 
maakt in zo een geval niet veel uit op welk moment van de spitsen de 
verlenging plaatsvindt. Het langer laten doorlopen van het niet bedienen in de 
ochtendspits tot na 8.40 uur bevoordeelt iets meer drukke ritten dan het 
vroeger starten of langer laten doorlopen van het niet bedienen in de 
avondspits. 
Bij een optimalisatie van het regime van brugopeningen (niet openen vlak 
voor een HOV-bus, langere spits, kortere openingstijden) is geschat dat het 
reizigersverlies door brugopeningen daalt van 3% (paragraaf 6.5) naar 1,5%. 
Afhankelijk van de variant komt dat neer op een verlies van 300 reizigers ten 
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opzichte van een vertragingsvrije route, tegenover een verlies van 3% (600 
reizigers) bij de huidige brugopeningen.  

6.7.2 Mogelijke andere vaarroute 
Oostelijk van Haarlem is een andere vaarroute mogelijk. Bij Spaarndam volgt 
men dan niet het Spaarne maar de Mooie Nel, vervolgens langs Penningsveer 
via de Liede, Binnen Liede (passage A 200) , Buiten Liede en de Ringvaart 
Haarlemmermeer (passage A 205 en Schipholweg). Vanaf Cruquius sluit hij aan 
op de bestaande “alternatieve staande mast route” over het Spaarne. In 
bijlage 8 is dit uitgewerkt.  
Om deze vaarroute beschikbaar te maken voor een groot deel van de 
beroeps- en pleziervaart, moeten drie bruggen met hun toeleidende wegen 
vijf meter worden opgehoogd, de vaargeul worden uitgebaggerd, bruggen 
een grotere doorvaartwijdte krijgen en de beschoeiing aangepast worden.  
In het uiterste geval bouwt men alle bruggen om tot bediende bruggen om 
alle schepen te kunnen laten passeren, ook pleziervaart met hoge masten. 
Spoorbeheerder ProRail zal dit alleen accepteren als een andere bediende 
brug verdwijnt. Dit zou betekenen dat de Spaarne Spoorbrug niet meer 
geopend kan worden en zo de staande mast route door Haarlem verdwijnt.  
Het effect van het beschikbaar komen van een alternatieve vaarroute is dat 
het nadelig effect van de brugopeningen op de Zuidtangent gedeeltelijk 
verdwijnt. Dit geeft (afhankelijk van de variant) een reizigerswinst van 3% (600 
reizigers) ten opzichte van de huidige situatie, en van 1,5 % (300 reizigers) ten 
opzichte van een verbeterd regime van brugopeningen.  

6.7.3 Dubbele brug 
De aanleg van een extra brug uitsluitend voor bussen tussen de Langebrug en 
de Buitenrustbrug, kan er voor zorgen dat een bus nooit voor een geopend 
brug hoeft te wachten. De Haarlemse Spaarnebruggen zijn immers door het 
varen in konvooien nooit tegelijkertijd open, zodat de bus altijd een brug kan 
kiezen waar hij kan doorrijden. Met zo een oplossing wordt wel het nadeel 
van de onregelmaat door brugopeningen vermeden, de knelpunten bij de 
aansluitingen van de bruggen op het wegennet worden er niet minder door.  

6.7.4 Korte tunnel 
Een ondergrondse kruising met het Spaarne betekent dat de scheepvaart en 
het HOV elkaar ongehinderd kunnen kruisen. Daarnaast kunnen, afhankelijk 
van het tracé en de lengte van de tunnel, ook de verkeersknelpunten worden 
gepasseerd. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van de andere drie 
oplossingen. 
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7 Conclusies 
De belangrijkste conclusies van de maaiveldvarianten uit de 

voorgaande hoofdstukken worden samengevat.  

Een aantal varianten voor een maaiveldtracé voor het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) door Haarlem is op een rij gezet, om te kunnen vaststellen wat 
hiervoor de beste mogelijkheid is, en ook om vervolgens te kunnen worden 
afgezet tegen de mogelijkheid van een lange openbaar-vervoertunnel. 
 
Tabel 7-1 vat de relevante kentallen van deze studie samen.   
 
                               

Stamlijn 

 

Aspect 

Lange 

Tunnel  

A=G= 

Huidige 

route beter  

C= 

Houtplein 

en  

Ged. O.Gr 

D= 

Houtplein 

en 

Raaks  

E= 

Slachthuis 

Ged.O.Gr 

Rijtijd 9’ 11’ 15’ 13’ 16’ 

 

HOV-bus 

Saldo nieuwe reiz. HOV-bus 

 

 

+4700 

 

 

+3100 

 

 

-1100 

 

 

+700 

 

 

-400 

Vervoerwaarde HOV-bus 26600 19500 20800 22600 16000 

Minder bussen op maaiveld 

 

-1300 -500 -800 -700 -400 

Light Rail 

Extra reiz. door Light Rail 

 

+1600 

 

+1600 

 

+2400 

 

+2000 

 

+2000 

Totaal extra reizigers +6300 +4700 +1300 +2700 +1600 

Vervoerwaarde Light Rail 28200 21100 23200 24600 18000 

Minder bussen op maaiveld -1300 -1000 -1300 -1300 -1000 

Tabel 7-1: Handmatig geschat aantal reizigers (werkdag, som van heen en 
terug) per tracé en afname aantal bussen op maaiveld. 
 
 
De volgende conclusies zijn hieraan te verbinden: 
 
 Kiezen voor een stamlijn: Een concept met een stamlijn met aantakkende 

buslijnen biedt voordelen ten opzichte van de huidige situatie, niet alleen 
voor de vervoerwaarde, maar ook voor de kwaliteit van de binnenstad. 
Voorwaarde is wel dat het om een stamlijn gaat met een (zeer) goede 
doorstroming en betrouwbaarheid.  

 
 De voorkeur van een tracé-variant is gebaseerd op de combinatie van het 

aantal nieuwe reizigers, de hoogste vervoerwaarde en meerwaarde voor de 
stad.  
Bij exploitatie met HOV-bus valt vanuit vervoersaspecten de keuze 
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duidelijk op tracé A of G, dus de huidige route maar dan op hoogwaardig 
niveau qua rijtijd en betrouwbaarheid, of de route via de Spaarne-oever. 
Een route die ook via het Houtplein gaat is niet snel genoeg om 
voldoende aantrekkelijk te zijn en leidt tot reizigersverlies door het 
aantakken. 

  
 Bij exploitatie met Light Rail zijn de uitkomsten ook duidelijk het meest 

gunstig voor tracé A of G, gevolgd door tracé D en daarna C en E.  
 
 Bij een keuze tussen HOV-bus en Light Rail hebben de varianten met Light 

Rail een hogere vervoerwaarde. Ook trekken zij meer nieuwe reizigers. De 
handmatig geschatte reizigersaantallen zijn van de orde van grootte dat 
bij enkele tracés de betrouwbaarheid bij exploitatie met HOV-bussen 
twijfelachtig is. Dit vanwege de zeer hoge benodigde frequentie van elke 
twee tot drie minuten. Door inzet van Light Rail met een hogere capaciteit 
per voertuig is een frequentie van elke vier minuten mogelijk die voor de 
reiziger zeer aantrekkelijk is en op maaiveld nog uitvoerbaar is. Ook maakt 
dit een verdere groei mogelijk.   

 
 Het stamlijnconcept is in potentie ook geschikt voor Haarlem Noord. Dit 

valt echter buiten het bereik van deze studie. 
 
 
Overige aspecten  
 
 Medegebruik door auto’s van een HOV-baan vermindert het aantal 

reizigers, doet de exploitatiekosten stijgen en schept een precedent.  
 
 Een beter regime van de brugopeningen over het Spaarne kan een 

beperkte verbetering bieden buiten de spitsuren. Ook aanleg van een 
extra brug voor busverkeer kan dit effect bereiken. Het geschikt maken 
van een alternatieve vaarroute aan de oostzijde van Haarlem via de Liede 
vergt ingrijpende aanpassingen maar doet het nadeel van de 
brugopeningen over het Spaarne grotendeels verdwijnen. Bij geen van 
deze oplossingen echter wordt het nadeel van de verkeersdrukte bij de 
aansluitingen van de Spaarnebruggen op het wegennet opgelost; dat is 
alleen bij een tunnel aan de orde.  
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Bijlage 1: Raaks of Verwulft? 
 

Reizigersverlies indien halte Raaks wordt bediend in 
plaats van halte Verwulft.  
 
Reizigers waarderen de tijd die ze aan de onderdelen van een reis besteden 
verschillend. Als wordt uitgegaan van een weging van de rijtijd in het voertuig 
met een factor 1, wordt de looptijd (of eventueel fietstijd) naar en van de 
halte twee keer zo negatief gewaardeerd (factor 2 derhalve) en de wachttijd 
met een factor 2,5. Bij een overstap komt er een “straftijd” van vijf minuten bij. 
Deze waarden 1-2-2,5 zijn vuistregels die in onderzoeken worden bevestigd. 
De exacte waarde hangt in de praktijk wel af van factoren zoals het comfort in 
het voertuig, de outillage van de halte en de betrouwbaarheid van de 
overstap. In deze studie wordt uitgegaan van de gemiddelde waarden.  
De reistijdelasticiteit van reizigers wordt als vuistregel op –0,5 gesteld: als de 
reistijd toeneemt met X %, daalt het aantal reizigers met 0,5X %. Het betreft 
hier de gewogen reistijd, waarbij de weging plaatsvindt met de 1-2-2,5 
vuistregel. Dit is de algemeen gangbare aanpak voor het beoordelen van 
beperkte wijzigingen in OV-routes in studies.  
Voor het effect van het bedienen van de halte Raaks in plaats van Verwulft, 
nemen we een voorbeeldreis van Hoofddorp naar Haarlem. In Hoofddorp 
nemen we de halte Toolenburg, centraal in Hoofddorp.  
 
 
Hoofddorp Toolenburg – Haarlem Centrum  
 
 Route met halte Verwulft Route met halte Raaks 

Component tijd weging Gewogen 

tijd 

tijd weging Gewogen 

tijd 

Lopen naar halte Toolenburg 4’ 2 8’ 4’ 2 8’ 

Wachten op Zuidtangent  3’ 2,5 7,5’ 3’ 2,5 7,5’ 

Reistijd Zuidtangent 24’ 1 24’ 24’ 1 24’ 

Looptijd vanaf centrumhalte 2’ 2 4’ 4’ 2 8’ 

Totale reis deur-deur   43,5’   47,5’ 

verschil      +4’ 

(+8%) 
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Bijlage 2: Reizigersverlies bij ander 

netwerk 
 
Analoog aan bijlage 2 nemen we een reis van Hoofddorp naar het centrum 
van Haarlem. In dit geval neemt de frequentie af van elke 3 minuten naar elke 
6 minuten. De wachttijd stijgt van gemiddeld 1,5 minuut naar 3 minuten.  
 
Hoofddorp Toolenburg – Haarlem Centrum  
 
 Netwerk met een lijn Netwerk met twee lijnen 

Component tijd weging Gewogen 

tijd 

tijd weging Gewogen 

tijd 

Lopen naar halte Toolenburg 4’ 2 8’ 4’ 2 8’ 

Wachten op HOV 1,5’ 2,5 3,75’ 3’ 2,5 7,5’ 

Reistijd HOV 19’ 1 19’ 19’ 1 19’ 

Looptijd vanaf Verwulft 2’ 2 4’ 2’ 2 4’ 

Totale reis deur-deur   34,75’   38,5’ 

verschil      +3,75’ 

(+11%) 
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Bijlage 3: Brugopening  
 

Reizigersverlies bij geopende brug over het Spaarne.  
 
Analoog aan bijlage 2 nemen we een reis van Hoofddorp naar het centrum 
van Haarlem. In dit geval neemt de reistijd van Hoofddorp naar Haarlem toe 
met 2,5 minuten, de helft van de gemiddelde brugopening bij drukkere vaart.  
 
 
Hoofddorp Toolenburg – Haarlem Centrum  
 
 Route met halte Verwulft Route met halte Raaks 

Component tijd weging Gewogen 

tijd 

tijd weging Gewogen 

tijd 

Lopen naar halte Toolenburg 4’ 2 8’ 4’ 2 8’ 

Wachten op Zuidtangent  3’ 2,5 7,5’ 3’ 2,5 7,5’ 

Reistijd Zuidtangent 24’ 1 24’ 26,5’ 1 26,5’ 

Looptijd vanaf centrumhalte 2’ 2 4’ 4’ 2 8’ 

Totale reis deur-deur   38,5’   41’ 

verschil      +2,5’ 

(+6,5%) 

 
Het berekende reizigersverlies van 6,5% geldt voor de helft van de reizigers 
(immers de helft belandt voor een geopende brug op heen- of terugreis of 
houdt bij zijn reisplanning rekening met de mogelijkheid), zodat voor de 
gehele groep reizigers het verlies uitkomt op 0,5 * 6,5% = 3%. 
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Bijlage 4: Uitgangspunten schattingen 
 
De uitgangspunten voor het handmatig schatten van de vervoerwaarde in 
deze studie zijn onderstaand opgenomen.  
 
Voortgaande groei Zuidtangent 
In genoemde rapportage is gesteld dat de groei van het aantal reizigers in de 
Zuidtangent van de afgelopen jaren (37%) zich nog eens voordoet mits de 
reistijd korter wordt en vooral betrouwbaarder. De aangenomen groei is 
vooral gebaseerd op de kortere reistijden die de Zuidtangent in de 
tunnelvarianten bewerkstelligt en de toegenomen betrouwbaarheid (geen 
verstoringen door ander verkeer of brugopeningen). Wanneer de huidige 
kwaliteit wordt gehandhaafd, gaan we uit van de helft van deze reizigersgroei, 
dus 18,5%.  
Bij de maaiveldvarianten gaan we er van uit dat de voortgaande groei van 
37% wordt gerealiseerd als de rijtijd (inclusief een opslag voor de 
onbetrouwbaarheid die inherent is aan het rijde nop maaiveld, zie volgende 
paragraaf) gelijk is als in de tunnelvariant. Waar dit niet het geval is, is de 
reizigersgroei gelijk aan het voortzetten van de huidige situatie, dus 18,5%.  
 
Korte tunnel onder het Spaarne 
Wanneer geen korte tunnel onder het Spaarne wordt gerealiseerd, wordt 
reizigersverlies opgenomen omdat de reistijd dan een additionele 
onbetrouwbaarheid krijgt door brugopeningen. Ook de hinder van overige 
verkeer op de drukke kruispunten aan weerszijden van het Spaarne hebben 
hierop invloed.  
Brugopeningen treden alleen op buiten de spitsuren. Uit reizigers tellingen van 
de huidige Zuidtangent blijkt dat 56% van de reizigers reist buiten de vijf 
drukste spitsuren. Als we aannemen dat buiten de spitsuren de helft van de 
reizigers geconfronteerd wordt met een geopende brug, en de gemiddelde 
brugopening vijf minuten duurt, is een reizigersverlies van 3% buiten de 
spitsuren berekend (zie bijlage 4). Omdat een reiziger niet tevoren weet of de 
rit voor een geopende brug zal staan, is deze berekening een onderschatting 
en stellen we het reizigersverlies buiten de spitsuren op 5%.  
Dit reizigersverlies omgerekend naar het dagtotaal, dus inclusief de reizigers 
in de spitsuren waarin de brug niet geopend wordt, komt op dagbasis tot een 
reizigersverlies van 2,8%.  
 
Allure Light Rail  
Light Rail systemen blijken, los van de kenmerken als betrouwbaarheid, reistijd 
en bijvoorbeeld wachttijd, altijd meer reizigers te trekken dan bussystemen. 
Over de mate waarin dit het geval is, lopen de ervaringscijfers uiteen. In deze 
rapportage is 10% groei aangenomen door introductie van Light Rail, de 
ondergrens van waarden uit de praktijk. Dit effect noemen we het allure-
effect. 
 
Aantakken regiobussen 
In de tunnelvarianten is het regionale OV-netwerk vormgegeven volgens het 
stamlijnprincipe. Bussen uit de regio takken op knooppunten aan de rand van 
de stad aan op de HOV-tunnel, zodat zo veel mogelijk reizigers profijt hebben 
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van de kortere en betrouwbaardere reistijden. Bovendien maken deze reizigers 
een hoge frequentie in de tunnel mogelijk met kortere wachttijden en dus 
meer aantrekkingskracht voor andere reizigers. Een ander argument voor het 
aantakken van de regiobussen is dat hierdoor de ervaren overlast van de 
bussen op maaiveld wordt verminderd.  
Voor aantakkende reizigers ontstaan enkele effecten. Er wordt een verplichte 
overstap geïntroduceerd wat negatief werkt (zeker als de overstappers ver 
moeten lopen of als de overstap anderszins niet goed is vormgegeven), maar 
voor de bestemmingen centrum en vooral Station Haarlem ontstaat een 
kortere reistijd met minder verstoringen. De verhouding tussen negatieve en 
positieve effecten bepaalt het verwachte effect op reizigersaantallen.  
Voor de Schipholweg is in de maaiveldvarianten een reizigersverlies 
opgenomen in relatie tot de reistijd naar Station Haarlem. Indien deze gelijk is 
aan de tunnelvarianten (6 minuten) bedraagt het reizigersverlies 0%, bij een 
reistijd gelijk aan de huidige Zuidtangent (12 minuten) of langer 20%. Immers, 
tegenover de extra overstap staat voor de reiziger dan geen voordeel in 
termen van reistijd of betrouwbaarheid. Voor het Houtplein is in de 
maaiveldvarianten een reizigersverlies opgenomen van 20% (gelijk als in de 
tunnelvarianten) indien de rijtijd op maaiveld gelijk is als thans. Deze rijtijd is 
langer dan de tunnel, maar reizigers hoeven niet af te dalen naar de 
ondergrondse halte op ongeveer 18 meter onder maaiveld, waardoor zij de 
overstap minder negatief zullen waarderen.  
Voor het aantal reizigers dat met lijnen uit zuidelijke richting via het Houtplein 
reist, is op basis van reizigerstellingen en schattingen uitgegaan van 5500 
reizigers (werkdag, som van beide richtingen). Voor de Schipholweg is 8.200 
reizigers als uitgangspunt gehanteerd.  
In de varianten waarbij het tracé op maaiveld met Light Rail wordt 
geëxploiteerd, gaan we er van uit dat de bestaande Zuidtangent niet 
gelijktijdig ook wordt “vertramd”. Reizigers uit de Zuidtangent zullen dus te 
Schalkwijk moeten gaan overstappen van de Zuidtangent op Light Rail, 
waarvoor een reizigersverlies van 10% is gehanteerd ten opzichte van het 
huidig aantal reizigers. Ook hier geldt dat bij maaiveldvarianten dit verlies 
wordt gerelateerd aan de reistijd op maaiveld. Bij een reistijdwinst van zes 
minuten (zoals bij de tunnel) is het verlies 10%.  
 
Bedienen Houtplein 
Het Houtplein wordt thans bediend door een veelheid aan niet op elkaar 
afgestemde buslijnen, de reistijden naar het centrum en (in sterkere mate) 
Station Haarlem zijn relatief lang en onbetrouwbaar door de vele congestie 
onderweg. De halteaccomodatie (verspreid over Houtplein en de 
Tempelierstraat) is kwalitatief onder de maat.  
Clustering van alle buslijnen op een hoogwaardige as met hoge frequentie, 
hoge betrouwbaarheid en korte rijtijd, leidt tot reizigerswinst. Uitgegaan is van 
een winst van 1100 reizigers in geval van een HOV-tunnel met korte en zeer 
betrouwbare reistijden, geen winst in de maaiveldvarianten.  
 
Zichtbaar OV op maaiveld 
Vanwege het zichtbaar aanwezig zijn van het OV op maaiveld in de stad en de 
kortere afstanden tussen de halte en de omgeving (er is immers geen hoogte-
verschil vanuit de tunnel te overwinnen) is verder uitgegaan van een grotere 
groei van de ritten over korte afstanden binnen Haarlem. Dit effect is geschat 
op 5% reizigersgroei voor alle maaiveldvarianten. De ervaring wijst uit dat een 
dergelijk effect vooral optreedt bij trams en Light Rail. Voor de busvarianten 
nemen we deze groei van 5% door het aanwezig zijn op maaiveld dan ook 
niet mee.  
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Bedienen nieuwe halten 
In enkele varianten worden halten met de HOV-lijn bediend die dat thans niet 
worden. Het Houtplein is eerder toegelicht, verder gaat het om de halten in 
de Slachthuisbuurt (tracé E) en de halte Waarderolder (tracé F’).  
Het bedienen van de halte Slachthuisbuurt levert reizen op van de lokale 
inwoners. Het gebied (Slachthuisbuurt, Oude Amsterdamsebuurt, 
Potgieterbuurt en Van Zeggelenbuurt) telt 12.600 inwoners. Het aantal OV-
ritten ligt bij zeer hoogwaardig OV tussen de 0,1 en 0,2 ritten per inwoner per 
dag. Omdat deze buurt dicht bij het centrum ligt waardoor hier een hoog 
fietsaandeel zal zijn, gaan we uit van de helft van de ondergrens, dus 0,05 rit 
per inwoner per dag. Per dag zijn dit 600 ritten.  
Het bedienen van de halte Waarderpolder (tracé F’) nabij de Amsterdamse 
Vaart levert bij de huidige structuur van het gebied weinig reizigers op. Bij 
intensivering van het ruimtegebruik aldaar en op het aangrenzende 
bedrijventerrein Waarderpolder, is een schatting van 800 reizigers per dag 
gemaakt (gelijk aan het huidige gebruik van de halte Atlas in Amsterdam Zuid 
Oost). We nemen deze reizigers verder niet mee in beschouwing omdat de 
ontwikkeling van de Waarderpolder buiten het bereik van deze studie valt.  
 
Locatie centrumhalte 
In tracé D wordt het centrum van Haarlem bediend via de halte Raaks. Deze 
halte ligt op ongeveer 200 meter van de rand van het voetgangersgebied 
(Zijlstraat) en op 500 meter van de Grote Markt. De huidige halte Verwulft van 
de Zuidtangent grenst direct aan het voetgangersgebied en ligt op ruim 200 
meter van de Grote Markt. Voor busreizigers die het centrum van Haarlem 
bezoeken neemt de looptijd vanaf de halte toe met ruim 2 minuten (200 
meter bij 5 kilometer per uur). We nemen hiervoor een reizigersverlies op van 
8% (zie bijlage 2). Dat de loopafstand naar de Leidsebuurt vanaf de halte 
Raaks korter is dan vanaf Verwulft is niet meegenomen, omdat de Leidsbuurt 
aanzienlijk minder reizigers genereert dan het centrum van Haarlem. Door het 
aandoen van de halte Raaks in plaats van Verwulft nemen 200 reizigers per 
dag niet meer de Zuidtangent (8% van 2800).  
In tracé F’ wordt het centrum in het geheel niet bediend. We gaan er van uit 
dat de 2800 huidige reizigers in de Zuidtangent met als herkomst of 
bestemming de halte Gedempte Oude Gracht / Verwulft dan niet meer met 
deze lijn reizen. 
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Bijlage 5: Vervoerwaarde tracé F’ en H 
 
De vervoerwaarde van de varianten F’ en H is onderstaand opgenomen, met 
de zelfde opbouw als de varianten uit tabel 3-1. De reizigersaantallen van 
variant H zijn gesplitst in de beide tracés waaruit hij is opgebouwd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conclusie is dat de vervoerwaarde van zowel tracé F’ als H veel te laag is 
om in aanmerking te komen voor exploitatie met Light Rail.  
 
Voor de schatting van het aantal nieuwe reizigers en het verlies aan reizigers 
is bij tracé F’ aangenomen dat bij de groep van 2800 reizigers van/naar het 
centrum die moeten gaan overstappen, een reizigersverlies optreedt van 20% 
(600 reizigers). Dit percentage is gelijk aan het geprognosticeerde verlies bij 
het aantakken van regiobussen wanneer voor de reizigers geen voordeel 
optreedt in de vorm van een kortere en/of meer betrouwbare reistijd.  
 
Voor de schattingen van tracé H is er van uitgegaan dat de reizigers zich 
gelijk verspreiden over de beide routes. Alle frequenties halveren omdat de 
voertuigen zich spreiden over twee routes in Haarlem met elk de halve 
frequentie. Omdat de rijtijden tussen beide routes uiteenlopen, is verder geen 
sprake van een “mooi om-en-om interval” bij vertrek van Station Haarlem 
richting Hoofddorp en verder. We gaan er van uit dat de reizigerswinst die per 
tracé ontstaat door de snellere route gehalveerd wordt door de lagere 
frequentie. Echter vanwege mogelijke extra haltes op tracé A in en rond het 
centrum, gaan we er van uit dat geen reizigersverlies is op tracé A voor het 
centrum. De extra rijtijd door deze extra halten is in dit stadium niet 
meegenomen. 

                             

Stamlijn 

 

Aspect 

Lange 

Tunnel  

F’= 

Pr. 

Bernhardln 

en 

Waarderp.  

H= 

A+F’:  

tracé A 

         

 

tracé F’  

Rijtijd 9’ 10’ 13’ 10’ 

Huidig Zuidtangent 8200 8200 4100 4100 

Groei op basis van snelheid 4700 2500 600 600 

Stamlijn Schipholweg (basis 

8200) 

8200 - - - 

Overstappers Houtplein 

(basis 5500) 

1000 - - - 

Bediening Houtplein e.o. 1100 - - - 

Bediening Slachthuisbuurt - - - - 

Bediening centrum - -2800 2800 -2800 

Totaal vervoerwaarde 23200 7900 7500 1900 

Waarvan nieuwe reizigers 5800 2500 600 600 

Waarvan verlies reizigers 0 -600 0 -300 

Waarvan saldo nieuwe 

reizigers 

5800 1900 600 300 

Tabel B-1: Aantal reizigers (werkdag, som van heen en terug) per tracé 
inclusief aantakkende regiobussen 
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Bijlage 6: Bussen maaiveld per tracé 
 
 
De provincie Noord-Holland bepaalt als opdrachtgever van het openbaar 
vervoer de routes en frequenties. Over een busnetwerk na opening van de 
HOV-tunnel is in dit stadium niets besloten.  
Op de volgende pagina’s zijn de aantallen bussen per tracé en per route 
uitgewerkt tot op lijnniveau. Onderstaand overzicht geeft de samenvatting. De 
getallen betreffen het aantal ritten per uur in de spits, gesommeerd over 
beide richtingen (indien van toepassing). 
 
 

Tracé Nassauln
- 
Zijhuizen 

Kinder- 
Huisv. 

Ged. O. 
Gracht 

Wilhelm.
-straat 

Kruis-
weg 

Jans-
weg 

Frans 
Halspl
. 

Tunnel tot CS 26 8 0 4 20 22 36 

Maaiv tracé A tot CS 82 30 40 38 48 50 36 

Maaiv tracé D tot CS 28 48 0 40 40 42 36 

 
 
 
HOV tunnel tot Haarlem NS.  
 
Indien de HOV-tunnel eindigt op Station Haarlem en dus niet doorgaat naar 
Haarlem-Noord, gaan we er van uit dat de helft van de buslijnen uit Haarlem-
Noord doorrijdt naar het centrum (we gaan uit van Raaks) om te vermijden 
dat reizigers met een overstap worden geconfronteerd. Het betreft de lijnen 3, 
73 en 75.  
Niettemin gaan we voor het rekenwerk uit van het volgende, waarbij het getal 
achter de lijn het aantal ritten per uur per richting in de spitsuren weergeeft.  
 
Nassaulaan – Zijhuizen: 26 bussen (som van beide richtingen) 
Over de route Nassaulaan – Zijhuizen rijden de lijnen: 
3 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – IJmuiden:  3 
ritten/uur/richting 
4 Haarlem Glip – Station Haarlem – IJmuiden:   2 “  
8 Station Haarlem – Hogeschool InHolland:   2 “ 
73 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – Uitgeest: 2 “ 
75 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – IJmuiden:3 “ 
81 Zandvoort – Station Haarlem – Santpoort:   2 “ 
Citybus Station Haarlem – Centrum:    4 “ 
 
Op deze route gaan we er van uit dat de lijnen 3, 73 en 75 slechts in één 
richting rijden: zij maken immers de eenzijdige lus Station Haarlem – 
Kinderhuisvest – Raaks – Nassaulaan – Station Haarlem. Spitslijn 8 rijdt slechts 
in één richting.  
Het aantal bussen per uur bedraagt dus (som van beide richtingen) in de spits 
26.  
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Kinderhuisvest: 8 bussen (rijden slechts in één richting) 
De lijnen die thans over de route Kinderhuisvest rijden (50, 51, 90, 140, 175, 
176, 177) verdwijnen daar alle omdat ze aantakken op het Houtplein of de 
Schipholweg. In één richting rijden er de lijnen 3, 73 en 75 (op hun lusroute 
van Station Haarlem naar Raaks), samen 8 ritten per uur. 
 
Gedempte Oude Gracht: 0 bussen  
De route over de Gedempte Oude Gracht is geen busroute meer, afgezien van 
de voertuigen die ondergronds in de tunnel rijden. Eventueel verloopt de 
route van de Citybus over delen van de Gedempte Oude Gracht. Deze route is 
in een later stadium te bepalen. Deze voertuigen rijden normaliter in een 
kleine uitvoering en zijn zeer milieuvriendelijk, zodat ze goed passen in de 
uitstraling van dit deel van de binnenstad.  
 
Wilhelminastraat: 4 bussen (rijden slechts in één richting) 
Van de buslijnen die rijden over de route Nassaulaan – Zijhuizen (zie 
bovenstaand overzicht) rijden de lijnen 4, 8 en 81 via Raaksbrug naar de 
Zijlweg (en verder). De lijnen 3, 73 en 75 zijn reeds genoemd, zij rijden een 
eenzijdige lus Station Haarlem – Kinderhuisvest – Raaks – Nassaulaan – Station 
Haarlem. De route van de Citybus is in een later stadium vast te stellen, 
vooralsnog gaan we er van uit dat hij in een richting over de Wilhelminastraat 
rijdt om het wegvallen van de andere buslijnen te compenseren. De route van 
lijn 2 en 5 is niet helder: enerzijds ligt het niet voor de hand deze lijnen als 
enige door het centrum te laten rijden, anderzijds komen ze op hun huidige 
route niet langs aantakpunt Schipholweg of Houtplein. We nemen in deze 
variant aan dat beide lijnen niet via de Wilhelminastraat rijden omdat ze via 
aantakpunt Houtplein gaan rijden.  
De Citybus is de enige buslijn over de Wilhelminastraat, totaal 4 ritten per uur 
in een richting.  
 
Kruisweg: 20 bussen (rijden slechts in één richting) 
Over de Kruisweg (gedeelte tussen busstation en Parklaan) rijden alleen 
bussen in zuidelijke richting, dus vanaf het busstation. Het betreft alle lijnen 
die ook rijden via Nassaulaan – Zijhuizen (zie bovenstaand overzicht): 3, 4, 8, 
73, 75, 81 en Citybus. Daarbij rijdt lijn 4 in beide richtingen via de Parklaan 
(dus zowel richting Haarlem Glip als IJmuiden). Het aantal bussen per uur in 
de spits komt uit op respectievelijk: 3+4+2+2+3+2+4=20 bussen.  
 
Jansweg: 22 bussen (rijden slechts in één richting) 
Over de Jansweg (gedeelte tussen busstation en Parklaan) rijden alleen bussen 
in noordelijke richting, dus naar het busstation. Het betreft alle lijnen die ook 
rijden via de Kruisweg (zie voorgaand) en lijn 15 uit de Waarderpolder, samen 
22 bussen per uur in de spits.  
 
Frans Halsplein: 36 bussen (som van beide richtingen) 
Tussen Station Haarlem en Haarlem Noord via het Frans Halsplein rijden de 
lijnen 3, 5, 73 en 75. Zij rijden gezamenlijk respectievelijk 6+2+4+6=18 ritten 
per uur per richting, dus gesommeerd over heen en terug 36 ritten per uur.  
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HOV maaiveld, tracé A, HOV tot Haarlem NS.  
 
Indien de HOV-baan op maaiveld is gesitueerd via tracé A (via Gedempte 
Oude Gracht en Nassaulaan, niet via Houtplein), de HOV-baan eindigt op 
Station Haarlem en dus niet doorgaat naar Haarlem-Noord, gaan we er (net 
als bij de HOV-tunnel die eindigt bij Station Haarlem, zie voorgaand) van uit 
dat de helft van de buslijnen uit Haarlem-Noord doorrijdt naar het centrum 
(we gaan uit van Raaks) om te vermijden dat reizigers met een overstap 
worden geconfronteerd. Het betreft de lijnen 3, 73 en 75.  
We gaan uit van het volgende, waarbij het getal achter de lijn het aantal ritten 
per uur per richting in de spitsuren weergeeft. Voor de frequentie van de 
HOV-lijn zelf gaan we uit van twintig ritten per uur, het dubbele van de 
huidige Zuidtangent. De hogere frequentie is nodig om de reizigersgroei door 
de hogere kwaliteit en het aantakken van regiobussen op de Schipholweg op 
te vangen.  
 
Nassaulaan – Zijhuizen: 82 bussen (som van beide richtingen) 
Over de route Nassaulaan – Zijhuizen rijden de lijnen: 
2 Spaarnwoude – Station Haarlem – Delftplein:   6 
ritten/uur/richting 
3 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – IJmuiden:  3 “ 
4 Haarlem Glip – Station Haarlem – IJmuiden:   2 “  
5 Schalkwijk - Station Haarlem – Delftplein:   2 “ 
8 Station Haarlem – Hogeschool InHolland:   2 “ 
73 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – Uitgeest: 2 “ 
75 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – IJmuiden:3 “ 
81 Zandvoort – Station Haarlem – Santpoort:   2 “ 
Citybus Station Haarlem – Centrum:    4 “ 
HOV-lijn:       20 “    
 
Op deze route gaan we er van uit dat de lijnen 3, 73 en 75 slechts in één 
richting rijden: zij maken immers de eenzijdige lus Station Haarlem – 
Kinderhuisvest – Raaks – Nassaulaan – Station Haarlem. Spitslijn 8 rijdt slechts 
in één richting.  
Het aantal bussen per uur bedraagt dus (som van beide richtingen) in de spits 
82.  
 
Kinderhuisvest: 30 bussen (som van beide richtingen) 
De lijnen die thans over de route Kinderhuisvest rijden (50, 51, 90, 140, 175, 
176, 177) verdwijnen daar deels. De lijnen 175, 176 en 177 takken aan op de 
Schipholweg. De lijnen 50, 51, 90 en 140 blijven rijden omdat het HOV in 
tracé A niet via het potentiële aantakpunt Houtplein rijdt. De lijnen 50, 51, 90 
en 140 rijden samen 11 ritten per uur per richting, dus 22 in beide richtingen 
samen.  
In één richting rijden er de lijnen 3, 73 en 75 (op hun lusroute van Station 
Haarlem naar Raaks), samen 8 ritten per uur.  
Totaal heeft het Kinderhuisvest dus 22+8=30 ritten per uur.  
 
Gedempte Oude Gracht: 40 bussen (som van beide richtingen) 
Over de Gedempte Oude Gracht rijdt alleen de HOV-lijn. Deze wordt in 
frequentie verdubbeld naar 20 bussen per richting per uur, dus 40 totaal.  
 
Wilhelminastraat: 38 bussen (som van beide richtingen) 
Van de buslijnen die rijden over de route Nassaulaan – Zijhuizen (zie 
bovenstaand overzicht) rijden de lijnen 4, 8 en 81 via Raaksbrug naar de 
Zijlweg (en verder). De lijnen 3, 73 en 75 zijn reeds genoemd, zij rijden een 
eenzijdige lus Station Haarlem – Kinderhuisvest – Raaks – Nassaulaan – Station 
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Haarlem. De route van de Citybus is in een later stadium vast te stellen. Dan 
resteren lijn 2 en 5. We nemen aan dat deze niet via de Gedempte Oude 
Gracht blijven rijden (hier rijdt immer de HOV-lijn) maar uitwijken naar de 
route Wilhelminastraat – Raaks – Nassaulaan.  
Daar hebben ze gezelschap van de lijnen 50, 51, 90 en 140.  
Samen zijn ze op de Wilhelminastraat goed voor 6 (lijn 2) + 2 (lijn 5) + 11 
(50+51+90+140) = 19 bussen per richting, dus 38 gesommeerd.  
 
Kruisweg: 48 bussen (rijden slechts in één richting) 
Over de Kruisweg (gedeelte tussen busstation en Parklaan) rijden alleen 
bussen in zuidelijke richting, dus vanaf het busstation. Het betreft alle lijnen 
die ook rijden via Nassaulaan – Zijhuizen (zie bovenstaand overzicht): 2, 3, 4, 
5, 8, 73, 75, 81, Citybus en den HOV-lijn. Daarbij rijdt lijn 4 in beide richtingen 
via de Parklaan (dus zowel richting Haarlem Glip als IJmuiden). Het aantal 
bussen per uur in de spits komt uit op respectievelijk: 
6+3+4+2+2+2+3+2+4+20=48 bussen.  
 
Jansweg: 50 bussen (rijden slechts in één richting) 
Over de Jansweg (gedeelte tussen busstation en Parklaan) rijden alleen bussen 
in noordelijke richting, dus naar het busstation. Het betreft al le lijnen die ook 
rijden via de Kruisweg (zie voorgaand) en lijn 15 uit de Waarderpolder, samen 
50 bussen per uur in de spits.  
 
Frans Halsplein: 36 bussen (som van beide richtingen) 
Tussen Station Haarlem en Haarlem Noord via het Frans Halsplein rijden de 
lijnen 3, 5, 73 en 75. Zij rijden gezamenlijk respectievelijk 6+2+4+6=18 ritten 
per uur per richting, dus gesommeerd over heen en terug 36 ritten per uur.  
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HOV maaiveld, tracé D, HOV tot Haarlem NS.  
 
Indien de HOV-baan op maaiveld is gesitueerd via tracé D (via Houtplein, 
Wilhelminastraat en Kinderhuisvest), de HOV-baan eindigt op Station Haarlem 
en dus niet doorgaat naar Haarlem-Noord, gaan we er (net als bij de HOV-
tunnel en tracé A) van uit dat de helft van de buslijnen uit Haarlem-Noord 
doorrijdt naar het centrum (we gaan uit van Raaks) om te vermijden dat 
reizigers met een overstap worden geconfronteerd. Het betreft de lijnen 3, 73 
en 75.  
We gaan uit van het volgende, waarbij het getal achter de lijn het aantal ritten 
per uur per richting in de spitsuren weergeeft. Voor de frequentie van de 
HOV-lijn zelf gaan we uit van twintig ritten per uur, het dubbele van de 
huidige Zuidtangent. De hogere frequentie is nodig om de reizigersgroei door 
de hogere kwaliteit en het aantakken van regiobussen op de Schipholweg en 
Houtplein op te vangen.  
 
Nassaulaan – Zijhuizen: 28 bussen (som van beide richtingen) 
Over de route Nassaulaan – Zijhuizen rijden de lijnen: 
3 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – IJmuiden:  3 
ritten/uur/richting 
4 Haarlem Glip – Station Haarlem – IJmuiden:   2 “  
8 Station Haarlem – Hogeschool InHolland:   2 “ 
73 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – Uitgeest: 2 “ 
75 (helft van de ritten Raaks -) Station Haarlem – IJmuiden:3 “ 
81 Zandvoort – Station Haarlem – Santpoort:   2 “ 
Citybus Station Haarlem – Centrum:    4 “ 
 
Op deze route gaan we er van uit dat de lijnen 3, 73 en 75 slechts in één 
richting rijden: zij maken immers de eenzijdige lus Station Haarlem – 
Kinderhuisvest – Raaks – Nassaulaan – Station Haarlem. Spitslijn 8 rijdt slechts 
in één richting.  
Het aantal bussen per uur bedraagt dus (som van beide richtingen) in de spits 
28.  
 
Kinderhuisvest: 48 bussen (som van beide richtingen) 
De lijnen die thans over de route Kinderhuisvest rijden (50, 51, 90, 140, 175, 
176, 177) verdwijnen daar. De lijnen 175, 176 en 177 takken aan op de 
Schipholweg, de lijnen 50, 51, 90 en 140 takken aan op het Houtplein. Wel 
rijdt hier de HOV-lijn met 20 ritten per uur per richting, dus 40 ritten totaal.  
In één richting rijden er de lijnen 3, 73 en 75 (op hun lusroute van Station 
Haarlem naar Raaks), samen 8 ritten per uur.  
Totaal heeft het Kinderhuisvest dus 40+8=48 ritten per uur.  
 
Gedempte Oude Gracht: 0 bussen  
Over de Gedempte Oude Gracht rijden geen bussen. De buslijnen 2 en 5 die 
hier nu rijden en die op hun huidige route niet langs aantakhalte Schipholweg 
of Houtplein komen, gaan door een rotuewijziging aantakken op het 
Houtplein. Eventueel verloopt de route van de Citybus over delen van de 
Gedempte Oude Gracht. Deze route is in een later stadium te bepalen. Deze 
voertuigen rijden normaliter in een kleine uitvoering en zijn zeer 
milieuvriendelijk, zodat ze goed passen in de uitstraling van dit deel van de 
binnenstad. 
 
Wilhelminastraat: 40 bussen (som van beide richtingen) 
Van de buslijnen die rijden over de route Nassaulaan – Zijhuizen (zie 
bovenstaand overzicht) rijden de lijnen 4, 8 en 81 via Raaksbrug naar de 
Zijlweg (en verder). De lijnen 3, 73 en 75 zijn reeds genoemd, zij rijden een 
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eenzijdige lus Station Haarlem – Kinderhuisvest – Raaks – Nassaulaan – Station 
Haarlem. De route van de Citybus is in een later stadium vast te stellen. Dan 
resteren lijn 2 en 5. We nemen aan dat deze op het Houtplein gaan 
aantakken.  
Op de Wilhelminastraat rijdt dus alleen de HOV-lijn, goed voor 20 ritten per 
uur per richting, dus 40 ritten totaal. 
 
Kruisweg: 40 bussen (rijden slechts in één richting) 
Over de Kruisweg (gedeelte tussen busstation en Parklaan) rijden alleen 
bussen in zuidelijke richting, dus vanaf het busstation. Het betreft alle lijnen 
die ook rijden via Nassaulaan – Zijhuizen (zie bovenstaand overzicht): 3, 4, 8, 
73, 75, 81, Citybus en de HOV-lijn. Daarbij rijdt lijn 4 in beide richtingen via de 
Parklaan (dus zowel richting Haarlem Glip als IJmuiden). Het aantal bussen per 
uur in de spits komt uit op respectievelijk: 3+4+2+2+3+2+4+20=40 bussen.  
 
Jansweg: 42 bussen (rijden slechts in één richting) 
Over de Jansweg (gedeelte tussen busstation en Parklaan) rijden alleen bussen 
in noordelijke richting, dus naar het busstation. Het betreft alle lijnen die ook 
rijden via de Kruisweg (zie voorgaand) en lijn 15 uit de Waarderpolder, samen 
42 bussen per uur in de spits.  
 
Frans Halsplein: 36 bussen (som van beide richtingen) 
Tussen Station Haarlem en Haarlem Noord via het Frans Halsplein rijden de 
lijnen 3, 5, 73 en 75. Zij rijden gezamenlijk respectievelijk 6+2+4+6=18 ritten 
per uur per richting, dus gesommeerd over heen en terug 36 ritten per uur.  
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Bijlage 7: Vaarroute 
 
 
De “grote staande mast route” voert door Amsterdam en heeft als nadeel dat 
alleen in de nacht door Amsterdam (Kostverlorenvaart) gevaren kan worden in 
één konvooi. Het alternatief via het Spaarne is de gehele dag beschikbaar 
(juist niet in de nacht). 
Volgens de Europese vaarwegclassificatie is het Spaarne van het 
Noordzeekanaal tot en met de Spaarnespoorbrug van de klasse V-a. De 
vaarwegclassificatie is gerelateerd aan bepaalde maximum afmetingen, zie 
onderstaande tabel. Vanaf het Binnen Spaarne zuidwaarts is de vaarwegklasse 
II. De “grote staande mast route” door Amsterdam behoort tot de 
vaarwegklasse IV, het gedeelte vanaf de Ringvaart Haarlemmermeer (bij de 
Nieuwe Meer) tot Oude Wetering klasse III.  
De beperkingen van de doorgaande route door Haarlem(klasse II) ten opzichte 
van die door Amsterdam (klasse III) zijn voor het grootste deel van de 
pleziervaart niet van belang. Omdat de route via het Spaarne overdag te 
bevaren is, verkiest een groot deel van de schepen de route via het Spaarne.  
 

Vaarweg-
klasse 

Standaard 
scheepstype 

Lengte 
(meter) 

Breedte 
(meter) 

Diepgang 
(meter) 

Tonnage 
(ton) 

0 Kleinere vaartuigen Variëren
d  

Variëren
d 

Variërend < 250  

II Kempenaar 50-55 6,60 2,50 400-650 

III Dortmund Eemsk. 
schip 

67-80 8,20 2,50 650-1000 

IV Rijn-Hernekanaalschip 80-85 9,50 2,50 1000-1500 

V a Groot Rijnschip 95-110 11,40 2,50-2,80 1500-3000 

 
Op de vaarroute over het Spaarne komen schepen tien bediende beweegbare 
bruggen tegen, van noord naar zuid, een is er in aanbouw: 
 

brug Bediend 
(j=ja, n=nee) 

Doorvaart-
hoogte 

Doorvaart-
wijdte 

Schoterbrug (in aanbouw) J 6,3 meter  

Waarderbrug J 2,0 meter 12,2 meter 

Prinsenbrug J 3,0 meter 10,8 meter 

Spaarne spoorbrug J 4,3 meter 10,5 meter 

Catharijnebrug J 2,2 meter 8,5 meter 

Gravestenenbrug J 3,5 meter 10,7 meter 

Melkbrug J 2,0 meter 10,0 meter 

Langebrug J 2,2 meter 10,8 meter 

Buitenrustbrug J 2,2 meter 9,8 meter 

Schouwbroekerbrug J 4,5 meter 12,2 meter 

 
 
Op de alternatieve route via de Liede passeert men de volgende bruggen met 
vermeld het al dan niet bediend zijn, de maximale doorvaarthoogte (wanneer 
de brug niet bediend wordt) en -wijdte: 
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Brug Bediend 
(j=ja, n=nee) 

Doorvaart-
hoogte 

Doorvaart-
wijdte 

Penningsveer n 1,40 meter  

Liebrug spoor Haarlem – 
Amsterdam 

n 1,10 meter  

Liebrug weg A 200 n 1,50 meter  

N 205 Schipholweg n 5,30 meter 9,18 meter 

N 232 Boerhaavelaan n 5,27 meter 19,0 meter 

 
De diepgang van de wateren varieert. De Mooie Nel is plaatselijk zeer diep en 
kent een minimale diepgang van 2,50 meter. De Binnen Liede (tussen 
Penningsveer en de Liebrug) is 1,00 meter diep in de geul.  
Deze vaarroute is tussen Mooie Nel en de Binnen Liede vaarwegklasse 0. Het 
gedeelte van Buiten Liede via de Ringvaart in zuidelijke richting is 
vaarwegklasse II.  
 
Indien men de hiervoor weergegeven andere vaarroute beschikbaar wil maken 
voor een groot deel van de beroeps- en pleziervaart, zijn minimaal de 
volgende aanpassingen uit te voeren: 
* Uitbaggeren vaargeul over meerdere kilometers van 1,00 meter naar 2,50 
meter.  
* verhogen brug Penningsveer van 1,40 naar 5,27 meter inclusief op-/ afritten 
weg; 
* verhogen Liebrug spoor van 1,10 naar 5,27 meter inclusief op-/afritten 
spoor; 
* verhogen Liebrug weg van 1,50 naar 5,27 meter inclusief op-/afritten weg. 
Daarnaast moet bij enkele bruggen wellicht de doorvaartwijdte worden 
vergroot, moet de vaarweg breder worden of moet de beschoeiing aangepast 
worden.  
De ophoging van drie bruggen naar 5,27 meter betekent dat ze alle even 
hoog worden als de bestaande bruggen van de N 205 en N 232 die dan niet 
aangepast worden. Een doorvaarthoogte van 5 meter volstaat voor vaarwegen 
van de klasse II zoals die ook op het overige deel van de route van toepassing 
is.  
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Bijlage 8: Bussen op maaiveld 
 
 
Voor de bepaling van het aantal bussen op maaiveld per variant is gerekend 
met het volgende aantal bussen dat op de mogelijke aantakpunten nu rijdt. 
Deze bussen worden bij de stamlijn aldaar afgevangen, de reizigers gaan met 
het HOV verder naar het centrum en het station. De aantallen zijn gebaseerd 
op de dienstregeling 2008 van Connexxion voor een werkdag buiten de 
vakanties.  
 
Schipholweg:  623 bussen per werkdag 
Houtplein: 349 “ 
 
De Citybus is geschat op 140 ritten per werkdag (een kwartierdienst van 6.30 
tot 24.00 uur). De Citybus is niet meegenomen in het aantal bussen op 
maaiveld omdat hij door zijn uitvoering (kleiner voertuig, zeer 
milieuvriendelijk, stil) nauwelijks als overlast zal worden ervaren. De bussen uit 
Haarlem Noord die doorrijden van Station NS tot Raaks zijn niet meegenomen 
omdat zij slechts een korte route rijden.  
Bij de varianten met bussen op maaiveld is de toename van het aantal bussen 
van de HOV-lijn bepaald aan de hand van de reizigersprognose. Dit resulteert 
in de volgende tabel met de toename van het aantal bussen op maaiveld per 
werkdag. 
 

 
 
 
Wanneer de HOV-lijn op maaiveld met Light Rail wordt gereden, is de 
uitkomst van het aantal bussen op maaiveld als volgt: 

 
 
 

tracé Aantak 
Schipholweg 

Aantak  
Houtplein 

Huidig 
Zuidtangent 

Nieuw 
HOV 

Totaal 
maaiveld 

Lange 
Tunnel 

-623 -349 -348 In tunnel -1320 

A=G -623 nvt -348 +493 -478 

C -623 -349 -348 +553 -767 

D -623 -349 -348 +582 -738 

E -623 nvt -348 +481 -389 

tracé Aantak 
Schipholweg 

Aantak  
Houtplein 

Huidig 
Zuidtangent 

Nieuw 
HOV 

Totaal 
maaiveld 

Lange 
Tunnel 

-623 -349 -348 In tunnel -1320 

A=G -623 nvt -348 Light Rail  -971 

C -623 -349 -348 Light Rail -1320 

D -623 -349 -348 Light Rail -1320 

E -623 nvt -348 Light Rail -971 
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Bijlage 9: Busstations 
   
 

Het aantal buslijnen en ritten is uitgewerkt voor vier situaties: 
1. Station Haarlem, tracés A, E en G 
2. Station Haarlem, tracés C en D 
3. Houtplein 
4. Station Haarlem, dienstregeling 2008 
 
 
1. Station Haarlem, tracés A, E en G 
 
Wanneer de HOV-lijn door Haarlem in dienst is, gaan we uit van het 
verdwijnen bovengronds in het centrum van diverse buslijnen. Wanneer de 
HOV-lijn via tracé A, E of G rijdt, blijven de buslijnen via het Houtplein tot 
Station Haarlem rijden. De regiobussen via de Schipholweg takken aldaar aan 
op de HOV-lijn. De lijnen naar Haarlem Noord die nu doorrijden naar 
Schalkwijk, blijven rijden tot de Raaks zodat tussen Haarlem Noord en de rand 
van het centrum geen overstap ontstaat. In deze opstelling wordt uitgegaan 
van het doorrijden van de helft van de bussen tot de Raaks.  
Op Station Haarlem houden we de volgende lijnen over, waarbij de getallen 
achter de lijn het aantal ritten (gesommeerd over beide richtingen) weergeven 
per werkdag respectievelijk spitsuur: 
 
Doorgaande lijnen: 
Lijn 2 Spaarnwoude – station Haarlem - Delftplein: 180/ 12 
Lijn 3 Raaks - station Haarlem – IJmuiden:   67/ 6 
Lijn 4 Heemstede – station Haarlem – IJmuiden:   68/ 4  
Lijn 5 Schalkwijk – station Haarlem – Delftplein:   40/ 4 
Lijn 73 Raaks – station Haarlem – Uitgeest:   56/ 4 
Lijn 75 Raaks – station Haarlem – IJmuiden:   90/ 6 
Lijn 81 Zandvoort – station Haarlem – Santpoort:   64/ 4 
 
Het totaal van de doorgaande buslijnen is 565 bussen per werkdag (dus 283 
bussen in de ene richting en 283 in de andere richting). In het spitsuur betreft 
het 40 bussen (dus 20 in de ene en 20 in de andere richting).  
 
Eindigende lijnen: 
HOV lijn 300 station Haarlem – Amsterdam ZO:  600/40 
Lijn 3 (ingekort) station Haarlem – IJmuiden:   67/ 6 
Lijn 8 station Haarlem – Hogeschool InHolland:   10/ 2 
Lijn 15 station Haarlem – Waarderpolder:    15/ 2 
Lijn 50/51 Leiden – Haarlem:    129/8   
Lijn 73 (ingekort) station Haarlem – Uitgeest:   56/ 4 
Lijn 75 (ingekort) station Haarlem – IJmuiden:   90/ 6 
Lijn 90 Den Haag – Haarlem:    36/ 2 
Lijn 140 Uithoorn – Haarlem:    184/ 12  
Citybus station Haarlem – binnenstad:    140/ 8 
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Het totaal van de eindigende lijnen is 1327 bussen per werkdag (dus 664 
aankomende bussen en 664 vertrekkende bussen). In het spitsuur betreft het 
90 bussen (dus 45 aankomende en 45 vertrekkende bussen). 
 
 
2. Station Haarlem, tracés C en D 
 
Wanneer de HOV-lijn rijdt via tracé C of D, takken de buslijnen die via het 
Houtplein rijden, aldaar aan op de HOV-lijn. Op station Haarlem houden we 
de volgende lijnen over, waarbij de getallen achter de lijn het aantal ritten 
(gesommeerd over beide richtingen) weergeven per werkdag respectievelijk 
spitsuur: 
 
Doorgaande lijnen: 
Lijn 2 Spaarnwoude – station Haarlem - Delftplein: 180/ 12 
Lijn 3 Raaks - station Haarlem – IJmuiden:   67/ 6 
Lijn 4 Heemstede – station Haarlem – IJmuiden:   68/ 4  
Lijn 5 Schalkwijk – station Haarlem – Delftplein:   40/ 4 
Lijn 73 Raaks – station Haarlem – Uitgeest:   56/ 4 
Lijn 75 Raaks – station Haarlem – IJmuiden:   90/ 6 
Lijn 81 Zandvoort – station Haarlem – Santpoort:   64/ 4 
 
Het totaal van de doorgaande buslijnen is 565 bussen per werkdag (dus 283 
bussen in de ene richting en 283 in de andere richting). In het spitsuur betreft 
het 40 bussen (dus 20 in de ene en 20 in de andere richting). 
 
Eindigende lijnen: 
HOV lijn 300 station Haarlem – Amsterdam ZO:  600/40 
Lijn 3 (ingekort) station Haarlem – IJmuiden:   67/ 6 
Lijn 8 station Haarlem – Hogeschool InHolland:   10/ 2 
Lijn 15 station Haarlem – Waarderpolder:   15/ 2  
Lijn 73 (ingekort) station Haarlem – Uitgeest:   56/ 4 
Lijn 75 (ingekort) station Haarlem – IJmuiden:   90/ 6 
Citybus station Haarlem – binnenstad:    140/ 8 
 
Het totaal van de eindigende lijnen is 978 bussen per werkdag (dus 389 
aankomende bussen en 389 vertrekkende bussen). In het spitsuur betreft het 
68 bussen (dus 34 aankomende en 34 vertrekkende bussen). 
 
 
3. Houtplein 
 
Wanneer de HOV-tunnel een halte heeft nabij het Houtplein, zullen daar 
regiobussen die nu nog naar Station Haarlem rijden, gaan aantakken op de 
HOV-tunnel. Ook is hier een doorgaande lijn waarop de HOV-tunnel geen 
invloed heeft. Het betreft de volgende lijnen, waarbij de getallen achter de lijn 
het aantal ritten (gesommeerd over beide richtingen) weergeven per werkdag 
respectievelijk spitsuur: 
 
Doorgaande lijn: 
Lijn 80 Zandvoort – Haarlem – A’dam Marnixstraat:  128/ 8 
Lijn 80 heeft thans zijn halte in de Tempelierstraat.  
 
Eindigende lijnen: 
Lijn 50/51 Leiden – Bollenstreek – Houtplein (ingekort):  129/ 8 
Lijn 90 Den Haag – Noordwijk – Houtplein (ingekort):  36/ 2  
Lijn 140 Uithoorn - Aalsmeer – Houtplein (ingekort):  184/ 12 
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Het totaal van de eindigende lijnen is 349 bussen per werkdag (dus 175 
aankomende bussen en 175 vertrekkende bussen). In het spitsuur betreft het 
22 bussen (dus 11 aankomende en 11 vertrekkende bussen). 
 
 
4. Station Haarlem, dienstregeling 2008 
 
In de dienstregeling 2008 doen de volgende buslijnen Station Haarlem aan, 
met daarachter aangegeven het aantal ritten per werkdag (som van heen en 
terug). In de zomer, op zaterdag en zondag rijden er minder bussen.  
 
Doorgaande lijnen: 
Lijn 2 Spaarnwoude – station Haarlem - Delftplein: 180 
Lijn 3 Heemstede – station Haarlem – IJmuiden: 134 
Lijn 4 Haarlem Glip – station Haarlem – IJmuiden: 68  
Lijn 5 Schalkwijk – station Haarlem – Delftplein: 40 
Lijn 73 Schalkwijk – station Haarlem – Uitgeest: 127 
Lijn 75 Schalkwijk – station Haarlem – IJmuiden: 180 
Lijn 81 Zandvoort – station Haarlem – Santpoort: 64 
 
Het huidige totaal is 793 bussen per werkdag (dus 397 bussen in de ene 
richting en 397 in de andere richting).  
 
 
Eindigende lijnen: 
Lijn 8 station Haarlem – Hogeschool InHolland: 10 
Lijn 15 station Haarlem – Waarderpolder: 15 
Lijn 50/51 Leiden – Lisse – Haarlem: 129 
Lijn 90 Den Haag – Noordwijk – Haarlem: 36 
Lijn 140 Haarlem – Hoofddorp – Uithoorn: 184 
Lijn 175 Haarlem – Amstelveen – Amsterdam ZO: 98 
Lijn 176 Haarlem – Amsterdam Zuid: 132 
Lijn 300 Zuidtangent Haarlem – Schiphol – Amsterdam ZO: 348 
 
Het huidige totaal is 952 bussen per werkdag (dus 476 aankomende bussen 
en 476 vertrekkende bussen).  
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

In het project 'Tunnelstudie Haarlem' onderzoeken de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem de 
mogelijkheden voor de verdere uitbreiding van de Zuidtangent tot hoogwaardige openbaar vervoerverbinding 
(HOV) in Haarlem. Daarmee wordt het de drager van het regionale openbaar vervoer. De oude Haarlemse 
binnenstad en het Spaarne vormen in de huidige situatie een barrière voor een goede doorstroming van het 
busverkeer op de Zuidtangent. Eén van de mogelijkheden is een gedeeltelijke of volledige ondertunneling van de 
Zuidtangent onder de Haarlemse binnenstad. Daarnaast worden kosteneffectieve (deels) bovengrondse 
varianten onderzocht. De rapportage “Vergelijkend onderzoek zeven maaiveldvarianten” bevat de eerste 
onderzoeksresultaten. Voorliggende rapportage bevat de nadere uitwerking van een drietal tracés.  
 

1.2 Fasering tunnelstudie  

Fase 1 Haalbaarheidsstudie (2007) 
De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem hebben in 2007 de haalbaarheid onderzocht van een 
ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. Eindconclusie is dat een ondergrondse verbinding 
haalbaar is en positieve effecten heeft voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van de 
stad en de regio. De uitkomsten zijn vastgelegd in een eindrapportage, die in maart 2008 is geaccordeerd als 
basis voor het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in 
Haarlem. 
 
Fase 2 Vervolgonderzoek (april 2008 - voorjaar 2009) 
In het vervolgonderzoek gaat het om een nadere uitwerking van: 
− Het regionale HOV-netwerk waar de schakel Haarlem deel van uitmaakt; 
− De lange tunnelvariant; 
− Kosteneffectieve (deels) bovengrondse varianten; 
− Kosten en dekkingsmogelijkheden.  
 
Fase 3 Besluitvorming (voorjaar 2009) 
In het voorjaar van 2009 zullen Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraad van Haarlem naar 
verwachting een besluit nemen over de invulling van de verbinding in Haarlem.  
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1.3 Nadere uitwerking tracévarianten (fase 2) 

De afgelopen maanden is door Arcadis, Posad en Goudappel Coffeng – als onderdeel van fase 2 - onderzoek 
gedaan naar een groot aantal tracévarianten, zowel ondergronds als een combinatie van ondergronds/maaiveld. 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
− realisatie van een vrije (hoogwaardig) openbaar vervoerbaan; 
− een openbaar vervoerbaan voor busverkeer, in een later stadium moet de ombouw naar een tramsysteem 

(‘vertramming’) mogelijk zijn; 
− systeemeisen: boogstraal van minimaal 25 meter, maar bij voorkeur groter; hellingen maximaal 4 tot 6 %. 
 
Nader onderzocht zijn de varianten: 
− autonoom plus (realisatie Regionet) zonder maatregelen in Haarlem;  
− lange tunnel vanaf de Schipholweg tot aan NS-station;  
− Maaiveldvariant A (tracé A); 
− Maaiveldvariant C (tracé C); 
− Maaiveldvariant D (tracé D). 
 
Deze varianten worden in dit rapport getoetst op hun vervoerwaarde, verkeerskundige impact (de knelpunten 
die ontstaan voor bus- en autoverkeer) en de effecten op leefbaarheid/milieu. 
 

1.4 Leeswijzer 

− Hoofdstuk 2 belicht de uitgangspunten voor de deels bovengrondse tracés.  
− In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verkeersstructuur van Haarlem-centrum. Dit biedt informatie voor de 

volgende hoofdstukken, waar de tracévarianten en de impact van deze varianten op de verkeersstructuur 
aan bod komen. 

− Hoofdstuk 4 belicht de wijze waarop de vervoerwaarde van de varianten is berekend.  
− In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de opwaardering van de huidige busroutes tot Regionet conform 

vastgesteld beleid, waarbij geen extra maatregelen in Haarlem worden getroffen. Dit is de variant 
‘Autonoom Plus’, waaraan de lange tunnel en de maaiveldvarianten zijn getoetst. 

− In hoofdstuk 6 komen de lange tunnel en de maaiveldvarianten (tracés A, C en D) aan de orde. Per tracé 
wordt ingegaan op de vervoerwaarde, de reistijd, de knelpunten voor het openbaar vervoer en het 
autoverkeer, de impact op het milieu, bouwhinder, invloed op het Spaarne en bouwkosten. Daarnaast wordt 
voor de tracés A en C aangegeven op welke wijze het doorgaande verkeer door de stad wordt afgewikkeld. 

− Tot slot worden in hoofdstuk 7 de tracés onderling vergeleken. 
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2 Uitgangspunten 
Dit hoofdstuk gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor de deels bovengrondse 

tracés.  

Vrije OV-baan 
Uitgegaan wordt van een vrij liggende OV-baan welke niet gebruikt wordt door ander verkeer (calamiteiten 
uitgezonderd). Voor overig verkeer moet een passende oplossing gezocht worden. 
 
Busbaan geschikt voor latere vertramming 
Uitgangspunt is dat er een busbaan aangelegd wordt. Met het alignement wordt rekening gehouden met latere 
vertramming. Bij de haltelengtes wordt uitgegaan van een lengte van 40 meter. Bij deze halte kunnen of twee 
bussen of één tram halteren. 
 
Spaarnekruising met een tunnel 
In verband met de betrouwbaarheid van de OV-verbinding is een conflictvrije kruising met het Spaarne 
noodzakelijk. Als oplossing voor de Spaarnekruising is wordt derhalve een korte tunnel als uitgangspunt 
gehanteerd. 
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3 Verkeersstructuur 
Dit hoofdstuk beschrijft kort de verkeersstructuur van de Haarlemse binnenstad. De 

onderzochte tracévarianten hebben in meer of mindere mate impact op deze 

verkeersstructuur. 

In figuur 3.1 is de centrumontsluiting van Haarlem weergegeven.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3.1 Centrumontsluiting 
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De centrumontsluiting kent een hiërarchische structuur: 
 
1. Centrumring 
Het voor het centrum doorgaande autoverkeer wordt geweerd uit de binnenstad en wordt afgewikkeld via de 
randen van de binnenstad, over de centrumring (in rood in figuur 3.1 aangeduid). Gelet op deze functie is 
doorstroming van het autoverkeer op de centrumring een belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid van 
Haarlem. Doseerpunten aan de randen van de stad moeten ervoor zorgen dat het verkeer (bij teveel 
verkeersaanbod) op de centrumring blijft rijden en dat eventuele filevorming wordt opgevangen buiten de 
centrumring. 
 
2. Parkeerroute 
Verkeer met bestemming in de binnenstad wordt via een dynamisch parkeerverwijssysteem (met vermelding van 
het aantal vrije parkeerplaatsen) naar de grote parkeergarages in de binnenstad geleid: Houtplein, De Kamp, De 
Appelaar, De Raaks (opening in 2010), Stationsplein en Nieuwe Gracht (opening in 2014). Bij Houtplein wordt de 
bouw van een tweede parkeergarage overwogen, maar hier heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden. 
De parkeerroutes en de relevante parkeergarages zijn in blauw weergegeven in figuur 3.1.  
 
3. Overige routes 
De overige routes binnen de centrumring dienen ter ontsluiting van de woonwijken en het kernwinkelgebied en 
voor de bevoorrading van het kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied zelf is autovrij ingericht.  
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4 Bepalen vervoerwaarde 
Om een afweging te maken tussen de tracés is het verwachte effect op het aantal 

reizigers van belang. Voor het bepalen van deze vervoerwaarde is een modelstudie 

verricht. De keuze voor deze methode, de plaats in de planning en de inhoud ervan 

worden toegelicht.  

4.1 Schatting vervoerwaarde 

In een eerdere fase van de tunnelstudie is voor zeven tracévarianten een schatting van de vervoerwaarde 
opgesteld. Deze is opgesteld aan de hand van vuistregels omtrent de invloed van vervoerkundige variabelen 
(reistijd, frequentie, imago en dergelijke) op de vervoerwaarde. Met een dergelijke methode zijn de varianten 
onderling goed te vergelijken, maar als “voorspelling” van het aantal reizigers dat zich verplaatst in het netwerk 
is het minder bruikbaar. In de aanpak wordt immers slechts beperkt rekening gehouden met ruimtelijke 
ontwikkelingen (woningbouwlocaties, ontwikkeling werkgelegenheid, nieuwe infrastructuur, wijzigende oriëntatie 
van bewoners op delen van de regio). Voordeel is echter dat de uitkomsten snel beschikbaar zijn. Omdat 
bovendien de werkwijze voor een onderlinge vergelijking tussen varianten wel goed bruikbaar is, is er voor 
gekozen de eerste fase van de Tunnelstudie op deze wijze te doorlopen. Uit de tracés is mede op basis van de 
geschatte vervoerwaarde een prioritering opgesteld. Een kleiner aantal is vervolgens minutieus doorgerekend 
met een verkeersmodel. De resultaten zijn verwerkt in voorliggende nota.  
 

4.2 Modelstudie vervoerwaarde  

Werkwijze 
Na selectie van drie tracés ter nadere uitwerking, is een meer diepgaande studie naar de toekomstige 
vervoerwaarde verricht. Hierbij is de regionale context nadrukkelijk betrokken door ook de lijnvoering in de 
Metropoolregio te betrekken. De vervoerwaardestudie is met een verkeersmodel verricht om ook de vele 
ruimtelijke ontwikkelingen in de regio tot hun recht te laten komen. Deze analyse van de vervoerwaarde is 
derhalve meer omvattend dan de eerdere stappen in de studie. Toen immers ging het meer om de onderlinge 
afweging van de varianten en kon worden volstaan met een berekening op basis van vuistregels.  
Als basis voor verkeersmodel is het model gebruikt dat is opgesteld voor de “Grensstreekstudie” uit 2007, 
gericht op het verkeer en vervoer op de grens van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Hierin is nauwkeurig 
het OV-netwerk gedefinieerd. Het model heeft als planjaar 2020. Voor dit jaar zijn alle voorziene ruimtelijke 
plannen ingevoerd, op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid en infrastructuur. Deze basisgegevens zijn 
van de gemeenten en provincies betrokken.  
 
Referentie: Autonoom Plus 
De verkeersmodellen met de verschillende tracés in Haarlem zijn doorgerekend en vergeleken met elkaar en 
met de referentie. De referentie is te definiëren als het OV-netwerk dat in 2020 zou bestaan zonder de 
resultaten van de Tunnelstudie Haarlem. Het bevat de zelfde ruimtelijke vulling als de varianten. Voor het 
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openbaar vervoer wordt in grote lijnen het bestaande netwerk gehandhaafd, dus ook de huidige busroutes in 
Haarlem. Verder zijn de wijzigingen doorgevoerd zoals die thans in voorbereiding zijn in het kader van Regionet. 
Dit houdt in dat een aantal buslijnen wordt verbeterd: ze krijgen een kortere rijtijd en/of een hogere frequentie. 
De provincie Noord-Holland heeft de exacte invulling aangegeven. Ten opzichte hiervan is in het model de 
geplande snelheidsverhoging in Haarlem aangepast omdat deze zonder ingrijpende maatregelen in Haarlem niet 
te realiseren is. Sterker nog, vanwege toenemende druk van ander verkeer is modelmatig de gemiddelde 
snelheid van bussen in en rond het centrum van Haarlem teruggebracht naar 12-13 kilometer per uur (inclusief 
stilstand bij verkeerslichten, overige verkeershinder, stilstand bij halten). De lijnen die zijn aangepast naar 
Regionet zijn de huidige lijnen 50/51, 73, 75, 140, 175 en 176. In bijlage 1 is aangegeven welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd.  
 
Voor alle HOV-lijnen zijn hierna de snelheden gedifferentieerd: in de bebouwde kom 25 km/u, daarbuiten 40 
km/u en op snelwegen (mits over relevante lengte) 60 km/u. Uitzondering is bijvoorbeeld lijn 370 Alphen aan 
den Rijn – Schiphol die op de N 207 tussen Alphen aan den Rijn en de A 4 op 60 km/u is gebracht omdat hij hier 
geen halten heeft en we uitgaan van eigen infra bij knelpunten. Om ongewenste modelmatige effecten te 
vermijden, zijn vervolgens lijnen op parallelle trajecten ook in deze snelheidscategorieën ingedeeld. Immers, 
wanneer een “traditionele” lijn aanzienlijk sneller zou rijden dan een HOV-lijn, zou hij modelmatig onevenredig 
veel reizigers trekken. 
Door de indeling van de route in snelheidscategorieën is bijvoorbeeld Regionetlijn 340 op zijn hele traject 
Haarlem Houtplein – Amstelveen – Uithoorn Busstation voorzien met 25 km/u. Ook op de korte afstanden tussen 
de diverse bebouwde kommen onderweg hanteren we hier 25 km/u vanwege de hoge verkeersdruk aldaar, het 
feit dat daar ook halten liggen en het feit dat de gehanteerde snelheid van 25 km/u in de bebouwde kom al 
ambitieus is. Resultaat van de integrale snelheid van 25 km/u op lijn 140 is een rijtijd van 54 minuten van 
Houtplein tot Uithoorn. Thans bedraagt deze 60 minuten, in de door Noord-Holland voorziene uitvoering van 
Regionet was hij versneld naar 40 minuten.  
 
Ruimtelijke vulling 
In het verkeersmodel zijn onder andere 10.000 extra woningen in de Haarlemmermeer gerealiseerd. Er is 
uitgegaan van:  
Lisserbroek:  2000 woningen 
Nieuw Vennep NW:  6500 woningen 
Hoofddorp NW:  1000 woningen 
 
Light Rail 
De doorrekening met het verkeersmodel is geschied als buslijn. Vervolgens is als benadering van de 
vervoerwaarde met Light Rail het aantal reizigers op de Zuidtangent met 15% verhoogd. Deze groei is het 
gezamenlijk gevolg van het allure-effect van Light Rail en het rijden op maaiveld waardoor het openbaar vervoer 
duidelijk zichtbaar aanwezig is. Reizigers blijken, los van aspecten als reistijd, frequentie, outillage van de halte 
en dergelijke factoren, in de praktijk de voorkeur te geven aan een tram. Deze aanvullende berekening is 
handmatig uitgevoerd op basis van de modelberekeningen.  
 
Rapportage 
De uitkomsten van de modelstudies worden gerapporteerd als het aantal reizigers op de drukste doorsnede van 
de Zuidtangent en bovendien het aantal reizigers in alle lijnen die een denkbeeldige passeerlijn in Haarlem 
kruisen. Dit laatste kengetal is relevanter dan een overzicht van alle afzonderlijke lijnen omdat er vaak 
verschuivingen tussen lijnen optreden. Door de som van de lijnen ter hoogte van de denkbeeldige passeerlijn te 
beschouwen, wordt dit effect geneutraliseerd. In figuur 4.1 is de locatie van de passeerlijn aangegeven. De 
vervoerwaarde op de passeerlijn is dus een maatstaf voor het totaal aantal reizigers in het openbaar vervoer in 
Haarlem in noord-zuid richting. Ook de spoorlijn Leiden – Haarlem is in de berekening opgenomen. Er is een 
correctie opgenomen voor reizigers die de passeerlijn op een reis twee keer passeren: zij tellen slechts een 
keer mee.  
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Figuur 4.1: locatie passeerlijn voor bepaling vervoerwaarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passeerlijn 

Het aantal reizigers dat per dag 

de hier getekende denkbeeldige 

‘passeerlijn’ met de trein, de 

Zuidtangent en alle parallel 

lopende buslijnen in noord-

zuidrichting passeert.. 
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5 Variant Autonoom Plus 
De variant Autonoom Pus betreft de opwaardering van de bestaande regionale 

busroutes tot Regionet 2020. Dit behelst slechts de uitvoering van reeds vastgesteld 

beleid. Er worden buiten Haarlem maatregelen getroffen voor betere doorstroming van 

het busverkeer. In het centrum van Haarlem worden geen aanvullende maatregelen 

voor het OV getroffen. Deze variant dient als vergelijking voor de andere varianten die 

in Haarlem wel aanvullende maatregelen bevatten.  

5.1 Tracé 

Door het centrum van Haarlem lopen twee belangrijke noord-zuid georiënteerde busroutes (zie figuur 5.1): 
 
1. Route Schipholweg – Schalkwijkerstraat - Gedempte Oude Gracht – Nassaulaan –Parklaan – Station 

Haarlem (huidige route van onder andere de Zuidtangent). Op de Gedempte Oude Gracht is in zuidrichting 
(van Raaks naar Spaarne) een vrije busbaan. In de andere richting rijden de bussen met het autoverkeer, 
dat ter plaatse een lage intensiteit heeft.  

2. Route Rustenburgerlaan – Frederikspark - Wilhelminastraat - Zijlvest – Kinderhuisvest – Parklaan – 
Station Haarlem (huidige route van bijvoorbeeld de lijnen 175, 176 en 177). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.1 Belangrijke bestaande noord-zuid 
busroutes centrum Haarlem (Variant Autonoom 
Plus) 
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5.2 Waardering 

Vervoerwaarde 
Het aantal reizigers dat in 2020 de passeerlijn per bus of trein passeert is door het verkeersmodel berekend op 
35.000 reizigers per dag (vervoerwaarde). Daarvan heeft de Zuidtangent een vervoerwaarde van 11.000 
reizigers per dag. De vervoerwaarde van de route over de Wilhelminastraat – Zijlvest bedraagt circa 5.400 
reizigers per dag. Bij exploitatie van de Zuidtangent als Light Rail groeit deze door naar 13.000 reizigers, 
waardoor op de passeerlijn 37.000 reizigers per dag vervoerd worden.  
 
Reistijd 
De reistijd van Schalkwijk naar het NS-station bedraagt 15 minuten, gelijk aan de huidige rijtijd van de 
Zuidtangent.  
 
Betrouwbaarheid OV 
Deze busroutes kennen in Haarlem knelpunten die een vlotte afwikkeling van het busverkeer bemoeilijken. De 
betrouwbaarheid van de dienstuitvoering van het openbaar vervoer is laag: bussen hebben een grote kans op 
vertraging. Deze variant is daarmee minder toekomstvast: bij stijging van het aantal bussen en/of auto’s worden 
de knelpunten ernstiger waardoor zowel OV als auto toenemend problemen zullen ervaren. Het gaat om de 
volgende wegvakken en kruispunten:  
− Parklaan/CS; 
− Turfmarkt/Langebrug; 
− Schalkwijkerstraat; 
− Schipholweg; 
− Wilhelminastraat/Raaks. 
 
Verkeersafwikkeling 
De busroutes in de variant Autonoom Plus leiden op drie punten tot hinder voor een vlotte afwikkeling van het 
autoverkeer:  
− Langebrug/Turfmarkt. 
− Wilhelminastraat/Raaks. 
− Buitenrustbruggen/Schipholweg. 
 
Milieu 
In totaal maken circa 1.300 bussen gebruik van de beide routes. Dit heeft een impact op de directe leefomgeving, 
zowel wat betreft uitstoot van uitlaatgassen, geluid als trillingshinder. 
 

5.3 Resultaat 

Variant Vervoerwaarde  

HOV bus 

Vervoerwaarde  

Light Rail 

Reistijd Betrouw-

baarheid OV 

Verkeers-

afwikkeling 

Milieu Inpas-

baarheid 

Steden-

bouw 

Autonoom Plus 35.000  

reizigers 

37.000 reizigers 15 min. laag Diverse 

knelpunten 

1.300 

bussen 

n.v.t. Geen 

conseq. 
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6 Tracévarianten 
Naast het ondergrondse voorkeurstracé (lange tunnel) zijn drie maaiveldvarianten 

nader onderzocht. Ze kruisen het Spaarne met een korte tunnel. Voor de realisatie van 

deze varianten zijn aanvullende maatregelen in de binnenstad van Haarlem vereist. Ter 

vergelijking is eerst de variant met een lange tunnel opgenomen.  

6.1 Lange tunnel 

Tracé 
De zuidelijke tunnelmond is gesitueerd ter hoogte van de aansluiting Schipholweg/ Europaweg. Het 
ondergrondse tracé gaat onder het Spaarne door en volgt de route Kamperlaan – Paviljoenslaan - Dreef – Grote 
Houtstraat - Gedempte Oud Gracht – Nassaulaan. Ter hoogte van het NS-station wordt het voorlopige eindpunt 
van de tunnel ondergronds gerealiseerd (zie figuur 6.1). Er zijn haltes voorzien in dit tracé bij het Houtplein en 
Gedempte Oude Gracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waardering 

Figuur 6.1 Tracé lange tunnel 
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Vervoerwaarde 
Op de passeerlijn bedraagt de NZ-vervoerwaarde 41.000 reizigers per dag in peiljaar 2020. Het betreft de som 
van de passerende buslijnen en de spoorlijn Leiden – Haarlem. Dit betekent een toename van 6.000 reizigers ten 
opzichte van de variant Autonoom Plus. Binnen de passeerlijn bedraagt de vervoerwaarde van de Zuidtangent 
24.000 reizigers per dag.  
Wanneer de HOV-lijn met Light Rail wordt gereden, is zijn vervoerwaarde 28.000 reizigers, en is het aantal 
reizigers op de passeerlijn 45.000 reizigers per dag. De groei ten opzichte van Autonoom Plus met Light Rail is 
8.000 reizigers per dag.  
 
Reistijd 
De reistijd van Schalkwijk naar het NS-station is 9 minuten.  
 
Betrouwbaarheid openbaar vervoer 
Door het ondergrondse tracé is er sprake van een ongehinderde, snelle afwikkeling van het openbaar vervoer. 
De betrouwbaarheid is daarmee optimaal. Hiermee is de variant ook als toekomstvast te beoordelen: zelfs bij 
grote groei van bus- of autoverkeer is de doorstroming van het openbaar vervoer van hoog niveau.  
 
Verkeersafwikkeling 
De lange tunnel voor het openbaar vervoer levert voor het autoverkeer bovengronds voordelen op. Het meest in 
het oog springen: 
− Verbetering Langebrug/Turfmarkt door minder bussen in de stad; 
− Verbetering Wilhelminastraat/Raaks door minder bussen in de stad; 
− Verbetering Buitenrustbruggen/Schipholweg door minder bussen.  
 
Milieu 
Door de ondergrondse afwikkeling rijden er aanzienlijk minder doorgaande bussen op maaiveld in het centrum. 
Voor het lokale vervoer kunnen Citybussen worden ingezet die kleiner zijn en die bijvoorbeeld een zeer 
milieuvriendelijke motor hebben. Dit heeft positieve effecten op de leefomgeving (minder uitstoot, geluid en 
trillingshinder).  
 
 
Resultaat 
 

Variant Vervoerwaarde  

HOV bus 

Vervoerwaarde  

Light Rail 

Reistijd Betrouw-

baarh. OV 

Verkeers-

afwikkeling 

Milieu Inpas-

baarheid 

Stedenbouw 

Autonoom 

Plus 

35.000  

reizigers 

37.000 reizigers 15 min. laag Diverse 

knelpunten 

1.300 

bussen 

n.v.t. Geen conseq. 

Lange Tunnel 41.000 

reizigers (+6.000) 

45.000 reizigers 

(+8.000) 

9 min.  Zeer hoog Veel ruimte voor 

doorstroming 

autoverkeer 

-1.300 

bussen 

n.v.t. Biedt kansen 

voor 

kwaliteitsimpuls 

centrum 
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6.2 Tracé A via Gedempte Oude Gracht 

Tracé 
 
Tracé A gaat vanaf de Schipholweg met een tunnel onder het Spaarne door en komt in de omgeving 
Langebrug/Turfmarkt op maaiveld. Vanaf daar loopt het tracé via de route Gedempte Oude Gracht - Nassaulaan 
– Parklaan naar Station Haarlem (zie figuur 6.2). Een halte is voorzien op de Gedempte Oude Gracht. Voor de 
situering van de noordwestelijke tunnelmond staan verschillende mogelijkheden open: ter hoogte van Zuider 
Buiten Spaarne, Turfmarkt of de huidige Kampgarage (zie figuur 6.3). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waardering 
Vervoerwaarde 
Op de passeerlijn bedraagt in 2020 volgens het verkeersmodel de vervoerwaarde 39.000 reizigers per dag. Dit 
betekent een toename van 4.000 reizigers ten opzichte van de variant Autonoom Plus. De vervoerwaarde van de 
Zuidtangent bedraagt 19.000 reizigers per dag. 

Figuur 6.2 Tracé A 

Figuur 6.3 Mogelijkheden voor inpassing tunnelmond aan noord-
westzijde (tracé A) 

1 
2 

3 

5 

4 
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In geval van Light Rail is de vervoerwaarde van de HOV-lijn 22.000 reizigers per dag, waarmee de passeerlijn 
uitkomt op 42.000 reizigers. Dit is een toename van 5.000 reizigers ten opzichte van Autonoom Plus met Light 
Rail.  
 
Reistijd 
De reistijd van Schalkwijk naar het NS-station is 11 minuten. 
 
Betrouwbaarheid openbaar vervoer 
De betrouwbaarheid van de dienstuitvoering is goed door het wegnemen van de knelpunten rond de 
Schalkwijkerstraat en vooral de Langebrug en Turfmarkt. De afwikkeling van het busverkeer in de 
stationsomgeving wordt in een volgende fase uitgewerkt. De betere betrouwbaarheid maakt deze variant 
toekomstvast: groei van bus- of autoverkeer hoeft niet te leiden tot onevenredig slechtere betrouwbaarheid van 
de dienstuitvoering.  
 
Verkeersafwikkeling 
De situering van de noordwestelijke tunnelmond heeft invloed op de verkeersstructuur en de inrichting van de 
Turfmarkt en omgeving. Er zijn vijf varianten voor de locatie van de tunnelmond opgesteld (zie figuur 6.3 op de 
voorgaande pagina): 
 
Varianten 1 en 2 (tunnelmond Zuider Buiten Spaarne): 
Realisatie van een tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne (varianten 1 en 2) betekent dat de HOV-baan op 
maaiveld over het kruispunt Langebrug/Turfmarkt moet. Indien de Zuidtangent met prioriteit wordt afgewikkeld 
(dus de kruising zonder tijdverlies kan passeren) is de capaciteit van het kruispunt ontoereikend om het overige 
verkeer goed af te wikkelen. Voor een goede verkeersafwikkeling op het kruispunt kan de Zuidtangent dus geen 
prioriteit krijgen; dit is ongewenst omdat het niet past in de doelstelling om tot hoogwaardig OV te komen (zie 
figuur 6.4, afbeelding A).  
Om toch volledige prioriteit voor de Zuidtangent te realiseren zijn er twee mogelijkheden om het kruispunt 
Langebrug/Turfmarkt aan te passen: 
1. Autoverkeer kan vanaf de Turfmarkt alleen rechtsaf de Kampervest op (zie figuur 6.4, afbeelding B). 
2. De Turfmarkt volledig afsluiten voor autoverkeer. Dat heeft echter een forse impact op de Gedempte Oude 

Gracht en de route langs het Spaarne (zie figuur 6.4, afbeelding C).  
 
Deze twee varianten hebben ook invloed op de inrichting van de Turfmarkt zelf. Een kwaliteitssprong van de 
Turfmarkt is thans immers door het ruimtebeslag van de auto en de HOV-baan niet mogelijk. Volledige afsluiting 
voor autoverkeer van de Turfmarkt biedt mogelijkheden voor een kwaliteitssprong van de Spaarne-oever. 
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Variant 3 (Turfmarkt): 
Realisatie van de tunnelmond op de Turfmarkt (figuur 6.3, variant 3) betekent een ruimtelijke ingreep op de 
Turfmarkt zelf. Een kwaliteitssprong van de Turfmarkt is door het ruimtebeslag dan nauwelijks mogelijk. Het 
kruispunt Langebrug/Turfmarkt wordt ondergronds gepasseerd. Dit betekent een ongestoorde afwikkeling van 
het autoverkeer over de Langebrug. De Kampersingel is niet meer doorvaarbaar. 
 
Varianten 4 en 5 (Kampgarage): 
Realisatie van de tunnelmond ter hoogte van de huidige Kampgarage (figuur 6.3, varianten 4 en 5) biedt de 
mogelijkheid om met de tunnel onder het kruispunt Langebrug/Turfmarkt door te gaan. Dit garandeert een 
ongestoorde verkeersafwikkeling op dit kruispunt. Tevens biedt de vrijkomende ruimte op de Turfmarkt (waar de 
Zuidtangent immers niet meer op maaiveld over rijdt) mogelijkheden om de Turfmarkt een kwaliteitsimpuls te 
geven (zie figuur 6.5.). In beide varianten zal de huidige Kampgarage en direct omliggende bebouwing moeten 
worden gesloopt. Dit betekent dat ook in de tijdelijke situatie deze parkeerplaatsen moeten worden 
teruggebracht of op een andere locatie worden gecompenseerd. Er is een kans van stadsvernieuwing in dit deel 
van de stad. De Kampersingel kan bevaarbaar blijven. 
 

Figuur 6.4 Mogelijkheden voor inpassing HOV-baan op kruispunt Langebrug/Turfmarkt (tracé 
A)  

A 

B 

C 
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Milieu 
Een vermindering van 500 bussen in het centrum geeft minder overlast van uitstoot, geluid en trillingen. 
 
Bouwhinder 
De grootste bouwhinder zal optreden ter plaatse van de tunnel. Hier zijn veel bouwactiviteiten en bouwverkeer. 
Ook zal er (gedeeltelijke) afsluiting van wegen noodzakelijk zijn. Voor deze variant is de overlast te verwachten 
bij de Schipholweg, het Zuider Buiten Spaarne en de omgeving van de Langebrug / Turfmarkt.  
Omdat de tunnel gedeeltelijk onder het Spaarne ligt, zal het Spaarne gedeeltelijk gedempt moeten worden. Dit 
levert overlast op voor de scheepvaart. Ook zullen tijdelijk enkele woonboten verplaatst moeten worden.  
 
Invloed op Spaarne 
Afhankelijk van de gekozen oplossing voor een tunnelmond aan de centrumzijde is er een blijvende versmalling of 
verlegging van het Spaarne noodzakelijk.  
 
Kosten 
De kosten voor deze variant zijn afhankelijk van de gekozen tunnelmond en variërt tussen 210 en 280 miljoen 
euro (prijspeil november 2007). 
 
Resultaat 
 

Variant Vervoer-

waarde  

HOV bus 

Vervoer- 

waarde  

Light Rail 

Reistijd Betrouw-

baarheid OV 

Verkeers-

afwikkeling 

Milieu Inpas-

baarheid 

Bouwhinder Kosten 

pp nov 2007 

Stedenbouw 

Aut Plus 35.000  

reizigers 

37.000 

reizigers 

15 min. laag Diverse 

knelpunten 

1.300 

bussen 

n.v.t. Geen conseq. - Geen conseq. 

Lange 

Tunnel 

41.000 

reizigers 

(+6.000) 

45.000 

reizigers 

(+8.000) 

9 min.  Zeer hoog Veel ruimte 

voor 

doorstroming 

autoverkeer 

-1.300 

bussen 

n.v.t. Ter plaatse van 

haltes in het 

centrum 

€ 800 mio Kansen voor 

kwaliteits-impuls 

centrum 

Variant A 39.000 

reizigers 

(+4.000) 

42.000 

reizigers 

(+5.000) 

11 min. Hoog Passage 

Schipholweg 

zonder 

problemen; 

Langebrug 

afhankelijk van 

locatie 

tunnelmond 

- 500 

bussen 

goed Met name nabij 

de tunnel. 

€ 210 – 280 

mio 

Kansen vooral 

voor omgeving 

Turfmarkt 

(afhankelijk van 

locatie 

tunnelmond) 

 
 
 
 

Figuur 6.5 Impressie kwaliteitsimpuls Turfmarkt (tracé A) 



     Uitwerking maaiveldtracés  A, C en D  

 

 

17 

6.3 Tracé C 

Tracé 
Tracé C gaat vanaf de Schipholweg met een tunnel onder het Spaarne door en komt ter hoogte van de Dreef op 
maaiveld. Vanaf daar loopt het tracé via het Houtplein - Gasthuissingel – Kampersingel (zuidzijde)/ Kampervest 
(noordzijde) – Turfmarkt - Gedempte Oude Gracht – Nassaulaan – Parklaan naar Station Haarlem (zie figuur 
6.6). Halten zijn voorzien op het Houtplein en de Gedempte Oude Gracht ter hoogte van Verwulft. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waardering 
Vervoerwaarde 
Op de passerlijn berekent het verkeersmodel voor peiljaar 2020 een vervoerwaarde van 34.000 reizigers per 
dag. Dit is een verlies van 1.000 reizigers ten opzichte van de variant Autonoom Plus. De vervoerwaarde van de 
Zuidtangent bedraagt 16.000 reizigers per dag. 
Bij exploitatie met Light Rail is de vervoerwaarde van de Zuidtangent 18.000 reizigers, de passeerlijn komt dan 
tot 36.000 reizigers per dag. Het verlies is 1.000 reizigers per dag ten opzichte van Autonoom Plus met Light 
Rail.  
 
Reistijd 
De reistijd van Schalkwijk naar het NS-station bedraagt 15 minuten.  
 
Knelpunten openbaar vervoer 
Voor de locatie van de tunnelmond zijn twee varianten: ter hoogte van de Paviljoenslaan (provinciehuis) of ter 
hoogte van Dreef (zie figuur 6.7). 
− Om ruimte te creëren voor een tunnelmond aan de Paviljoenslaan moet de rijbaan voor het autoverkeer in 

zuidelijke richting worden verlegd. Dit betekent dat de rijbaan deels in het park/Hertenkamp komt te 
liggen. 

− Inpassing van een tunnelmond aan de Dreef is qua ruimtebeslag problematisch (zie figuur 6.8). De 
openbare ruimte van de Dreef en omgeving is beschermd stadsgezicht. Daardoor is aan de oostzijde van de 
tunnelmond geen ruimte voor de streekbussen. Dit betekent dat langs de tunnelmond doorrijden naar het 
Houtplein (zie figuur 6.8, optie 1) op grote bezwaren stuit. Een alternatief is de afwikkeling van streeklijnen 
via de Van Eedenstraat (zie figuur 6.8, optie 2). Dit betekent een grotere verkeersbelasting voor de Van 
Eedenstraat en daarmee voor de centrumring. Voor de bussen wordt de route langer en ontstaat een 
afname van de betrouwbaarheid door de grote verkeersdrukte. Tevens ontstaat voor reizigers een grotere 
loopafstand bij de overstap van de streeklijnen op de Zuidtangent. 

Figuur 6.6 Tracé C 
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Figuur 6.7 Inpassing tunnelmond aan Paviljoenslaan of Dreef (tracé C)  

Figuur 6.8 Mogelijkheden voor inpassing tunnelmond en 
haltevoorziening aan Dreef/Houtplein (tracé C). Rood: route HOV. Geel: 
aantakkende bussen. Blauw: lijn 80 
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Knelpunten verkeer 
− Inpassing van de HOV-baan op de Kampersingel/Kampervest vergt ruimte (zie figuur 6.9). Op de 

Kampersingel/vest zal de rijbaan voor het autoverkeer moeten worden versmald. Tevens zullen aan de 
grachtzijde van zowel Kampersingel als Kampervest de parkeerplaatsen verdwijnen en de bomen plaats 
moeten maken voor de HOV-baan. 

− Op het kruispunt Langebrug/Turfmarkt krijgt de Zuidtangent volledige prioriteit (zie figuur 6.10). De 
afwikkeling van het autoverkeer is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de Gedempte Oude 
Gracht (autoluw of autovrij). Voor een goede doorstroming van de Zuidtangent zal vanaf de Turfmarkt het 
autoverkeer dan alleen rechtsaf de Kampervest op kunnen. Vanaf de Kampersingel is de route naar de 
Turfmarkt niet mogelijk. Opwaardering van de openbare ruimte op de Turfmarkt is nauwelijks mogelijk.  

− Op het Houtplein en de Dreef is geen autoverkeer meer mogelijk, zie figuur 6.8. De lokale bereikbaarheid 
neemt af en de nu al zeer drukke route over de Van Eedenstraat wordt nog drukker met toenemende 
congestie. 

 
Milieu 
Een vermindering van 800 passerende bussen in het centrum leidt tot minder overlast van uitstoot, geluid en 
trillingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 6.10 Mogelijkheden voor inpassing HOV-baan op kruispunt Langebrug/Turfmarkt (tracé 
C) 

Figuur 6.9 Inpassing HOV-baan op Kampersingel en Kampervest (tracé C) 
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Bouwhinder 
De grootste bouwhinder zal optreden ter plaatse van de tunnel. Hier zijn veel bouwactiviteiten en bouwverkeer. 
Ook zal er (gedeeltelijke) afsluiting van wegen noodzakelijk zijn. Voor deze variant is de overlast te verwachten 
bij de Schipholweg, de Kamperlaan, Paviljoenslaan en de Dreef.  
Omdat de tunnel gedeeltelijk onder het Spaarne ligt, zal het Spaarne gedeeltelijk gedempt moeten worden. Dit 
levert overlast op voor de scheepvaart.  
 
Invloed op Spaarne 
De tunnel ligt geheel onder de bodem van het Spaarne. Er is geen blijvende invloed op het Spaarne.  
 
Kosten 
De kosten voor deze variant zijn geraamd op 250 miljoen euro (prijspijl november 2007). 
 
 
 
Resultaat 
 

Variant Vervoer

-waarde  

HOV bus 

Vervoer- 

waarde  

Light Rail 

Reistijd Betrouw-

baarheid OV 

Verkeersafwikkeling Milieu Inpas-

baarheid 

Bouwhinde

r 

Kosten 

(pp nov 

2007) 

Stedenbouw 

Aut Plus 35.000  

reiziger

s 

37.000 

reizigers 

15 min. laag Diverse knelpunten 1.300 

bussen 

n.v.t. Geen 

conseq. 

- Geen conseq. 

Lange Tunnel 41.000 

reizigers 

(+6.000) 

45.000 

reizigers 

(+8.000) 

9 min.  Zeer hoog Veel ruimte voor 

doorstroming 

autoverkeer 

-1.300 

bussen 

n.v.t. Ter plaatse 

van haltes 

in het 

centrum 

€ 800 mio kansen voor 

kwaliteits-

impuls centrum 

tracé A 39.000 

reizigers 

(+4.000) 

42.000 

reizigers 

(+5.000) 

11 min. Hoog Passage Schipholweg 

zonder problemen; 

Langebrug afhankelijk 

van locatie 

tunnelmond 

- 500 

bussen 

goed Met name 

nabij de 

tunnel. 

€ 210 – 

280 mio 

kansen vooral 

voor omgeving 

Turfmarkt 

(afhankelijk van 

locatie 

tunnelmond) 

tracé C 34.000 

reizigers 

(-1.000) 

36.000 

reizigers 

(-1.000) 

15 min. Gemiddeld Overstaplocatie 

Houtplein 

problematisch, 

Turfmarkt/ Langebrug 

beperkingen 

autoverkeer 

-800 

bussen 

Knelpunt 

Dreef/ Houtpl. 

Met name 

nabij de 

tunnel. 

€ 250 mio Biedt kansen. 

Dreef, Houtpl 

en Kamper-

singel zijn 

problematisch 
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6.4 Tracé D 

Tracé 
Tracé D gaat met een tunnel onder het Spaarne en komt ter hoogte van de Dreef op maaiveld. Vanaf daar volgt 
het tracé de route Raamvest (noordzijde)/ Raamsingel (zuidzijde) – Wilhelminastraat – Kinderhuisvest – 
Parklaan naar Station Haarlem (zie figuur 6.11). Er zijn haltes voorzien bij Houtplein en Raaks. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waardering 
Vervoerwaarde 
Op de passeerlijn bedraagt in 2020 volgens het verkeersmodel de vervoerwaarde 35.000 reizigers per dag. Dit 
is gelijk aan de variant Autonoom Plus. De vervoerwaarde van de Zuidtangent bedraagt 18.000 reizigers per dag. 
Indien de Zuidtangent met Light Rail wordt gereden, neemt zijn vervoerwaarde toe tot 21.000 reizigers, de 
passeerlijn tot 38.000 reizigers. De groei ten opzichte van Autonoom Plus met Light Rail is 1.000 reizigers per 
dag.  
 
Reistijd 
De reistijd van Schalkwijk naar het NS-station bedraagt 13 minuten.  
 
Knelpunten openbaar vervoer 
De opmerkingen over de haltevoorziening Dreef/Houtplein in tracé C zijn ook van toepassing op tracé D.  
 
Knelpunten verkeer 
De passage van de Zuidtangent bij Raaks is uiterst problematisch. Door de gemeente Haarlem is hier - ter 
vervanging van de huidige Raaksbruggen en ter ontsluiting van het nieuwe Raakscomplex – een rotonde voorzien 
(zie figuur 6.12). Totale aanpassing van dit ontwerp is nodig om een vrijliggende busbaan inpasbaar te maken. 
Dan nog is de ruimtelijke ingreep groot en waarschijnlijk onmogelijk. Ook vervallen waarschijnlijk 
parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat.  
 

Figuur 6.11 Tracé D 
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Een andere mogelijkheid is het instellen van een eenrichtingscircuit op de Wilhelminastraat (in zuid-noord 
richting) en de Leidsevaart (in noord-zuid richting). Dit maakt een verantwoorde (ruimtelijke) inpassing van 
tracé D mogelijk (zie figuur 6.13). Een eenrichtingscircuit biedt tevens een eenvoudiger oplossing voor de 
passage bij Raaks. Om het eenrichtingverkeer te borgen zal de Raaks vanuit de richting Gedempte Oude Gracht 
moeten worden afgesloten voor autoverkeer, uitgezonderd het bevoorradende verkeer. Zijlvest wordt vanuit de 
richtingen Wilhelminastraat en Kinderhuisvest afgesloten voor alle verkeer, om de benodigde ruimte te bieden 
voor een haltevoorziening. 
Knelpunten in dit eenrichtingscircuit zijn de omgeving van de Stadsschouwburg en vervanging en verbreding van 
de Leidsebrug. Dit is een monumentale brug met cultuurhistorische waarde. Realisatie van dit 
eenrichtingscircuit is daarmee zeer problematisch.  
Voor het Houtplein en de Van Eedenstraat zijn de problemen van variant C onverkort van toepassing.  
 

 
Milieu 
Er ontstaat minder overlast door emissies, geluid en trillingen door de vermindering van 800 doorgaande 
bussen per werkdag in het centrum. 
 

Figuur 6.12 Rotonde ter vervanging van Raaksbruggen (links) en aangepast 
ontwerp rotonde met vrijliggende HOV-baan (rechts) (variant D) 

 centrumring 

 parkeerroute 

Figuur 6.13 Eenrichtingscircuit Wilhelminastraat en Leidsevaart (variant D)  
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Bouwhinder 
De grootste bouwhinder zal optreden ter plaatse van de tunnel. Hier zijn veel bouwactiviteiten en bouwverkeer. 
Ook zal er (gedeeltelijke) afsluiting van wegen noodzakelijk zijn. Voor deze variant is de overlast te verwachten 
bij de Schipholweg, de Kamperlaan, Paviljoenslaan en de Dreef.  
Omdat de tunnel gedeeltelijk onder het Spaarne ligt, zal het Spaarne gedeeltelijk gedempt moeten worden. Dit 
levert overlast op voor de scheepvaart.  
 
Invloed op Spaarne 
De tunnel ligt geheel onder de bodem van het Spaarne. Er is geen blijvende invloed op het Spaarne.  
 
Kosten 
De kosten voor deze variant zijn geraamd op 260 miljoen euro (prijspijl november 2007). 
 
 
Resultaat 
 

Variant Vervoer-

waarde  

HOV bus 

Vervoe

r- 

waard

e  

Light 

Rail 

Reistijd Betrouw-

baarheid 

OV 

Verkeers-

afwikkeling 

Milieu Inpas-

baarheid 

Bouwhinder Kosten 

(pp nov 

2007) 

Stedenbouw 

Aut Plus 35.000  

reizigers 

37.000 

reizige

rs 

15 min. laag Diverse 

knelpunten 

1.300 

bussen 

n.v.t. Geen conseq. - Geen conseq. 

Lange 

Tunnel 

41.000 

reizigers 

(+6.000) 

45.000 

reiziger

s 

(+8.00

0) 

9 min.  Zeer hoog Veel ruimte voor 

doorstroming 

autoverkeer 

-1.300 

bussen 

n.v.t. Ter plaatse van 

haltes in het 

centrum 

€ 800 mio kansen voor 

kwaliteits-impuls 

centrum 

tracé A 39.000 

reizigers 

(+4.000) 

42.000 

reiziger

s 

(+5.00

0) 

11 min. Hoog Passage 

Schipholweg 

zonder problemen; 

Langebrug 

afhankelijk van 

locatie tunnelmond 

- 500 

bussen 

goed Met name nabij de 

tunnel. 

€ 210 – 280 

mio 

kansen vooral voor 

omgeving 

Turfmarkt 

(afhankelijk van 

locatie 

tunnelmond) 

tracé C 34.000 

reizigers 

(-1.000) 

36.000 

reiziger

s 

(-

1.000) 

15 min. Gemiddeld Overstaplocatie 

Houtplein 

problematisch, 

Turfmarkt/ 

Langebrug 

beperkingen 

autoverkeer 

-800 

bussen 

Knelpunt 

Dreef/ 

Houtpl. 

Met name nabij de 

tunnel. 

€ 250 mio Biedt kansen. 

Dreef, Houtpl en 

Kamper-singel zijn 

problematisch 

tracé D 35.000 

reizigers 

(+/- 0) 

38.000 

reiziger

s 

(+1.000

) 

13 min. Gemiddeld Houtplein 

problematisch, 

Wilhelminastraat/

Raaks nauwelijks 

inpasbaar 

-800 

bussen 

Knelpunt 

Dreef/ 

Houtpl,  en 

Raaks 

Met name nabij de 

tunnel. 

€ 260 mio Biedt kansen. 

Dreef, Houtpl. en 

Kamper-singel zijn 

problematisch 
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6.5 Doorgaand verkeer door de stad 

Met de heringerichte Gedempte Oude Gracht blijft er een doorgaande route voor autoverkeer over de Turfmarkt 
– Gedempte Oude Gracht – Raaks mogelijk. Daarmee is het een relatief gemakkelijke route door het centrum 
voor verkeer dat géén herkomst of bestemming in het centrum heeft. Uit onderzoek van de gemeente Haarlem is 
gebleken dat het totale doorgaande verkeer over de Gedempte Oude Gracht ongeveer 50% van de lokale 
intensiteit bedraagt (zie figuur 6.14).  
Op dit moment ondervinden bussen nog geen substantiële overlast van het doorgaande verkeer in de binnenstad. 
Dit kan bij verminderde doorstroming op de centrumring wel gaan ontstaan. Uit een oogpunt van duurzaamheid 
is daarom aangegeven welke oplossingen eventueel denkbaar zijn om de overlast te beperken. Er zijn drie 
mogelijkheden: niets doen, een autoluwe inrichting of een volledig autovrije inrichting van de Gedempte Oude 
Gracht. Deze twee laatste mogelijkheden worden hierna uitgewerkt. Bij variant D is deze problematiek niet aan 
de orde omdat het HOV-tracé hier dan niet is gesitueerd.  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedempte Oude Gracht autoluw 
Een autoluwe inrichting van de GOG kan worden gerealiseerd door het instellen van eenrichtingverkeer op de 
GOG in de richting van Spaarne naar Kenaupark in combinatie met een inrijverbod op de Raaks (zie figuur 6.15). 
De doorgaande route via Turfmarkt - GOG - Raaks wordt hiermee voorkomen. Wel blijft een route via 
Nassaulaan/Kenaupark mogelijk, maar deze is onaantrekkelijker dan een directe route via de Raaks. Het aandeel 
doorgaand verkeer zal hierdoor fors afnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.14 Doorgaand verkeer door de binnenstad (varianten A en C) 
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Gedempte Oude Gracht autovrij 
Een volledig autovrije inrichting van de GOG (zie figuur 6.16). Dit vergt inrijverboden voor autoverkeer vanuit de 
richtingen Turfmarkt en Raaks. Doorgaand verkeer wordt hiermee effectief voorkomen en verstoring van de 
Zuidtangent geminimaliseerd. Om te voorkomen dat autoverkeer vanuit de zijstraten op de GOG komt, moet het 
gebied oostelijk van de GOG (tot aan de Gasthuisvest/Kampervest) autovrij worden ingericht. Dit vergt afsluiting 
van Groot Heiligenland, Klein Heiligenland, Botermarkt en Gasthuisstraat. Bewonersverkeer voor Groot en Klein 
Heiligenland kan worden afgewikkeld met een pasjessysteem en een eenrichtingskeerlus via Klein Heiligenland – 
Gedempte Oude Gracht – Groot Heiligenland. De hoofdontsluiting van het gebied tussen Grote Houtstraat – 
Barrevoetestraat – Wilhelminastraat – Raamvest kan plaatsvinden via de Gedempte Raamgracht. Op de 
Botermarkt kan de bereikbaarheid en bevoorrading van de horeca orden gegarandeerd door een keerlus. 

 
Bevoorrading maatwerk 
Bevoorrading van het kernwinkelgebied kan plaatsvinden via de routes (zie figuur 6.17): 
1. Spaarne – Gedempte Oude Gracht; 
2. Kruisweg – Kruisstraat – Smedestraat – Jansstraat – Jansweg. 
Op beide routes zal eenrichtingverkeer worden ingesteld. Aansluiting op de centrumring gebeurt via de 
Keizerstraat, Raaks, Zijlstraat, Nassaulaan (route 1) en Jansweg (route 2). Een mogelijke oplossing is om de voor 
het kernwinkelgebied geldende venstertijden voor laden en lossen (van 06:00 uur tot 11:00 uur) door te trekken 

 centrumring 

 parkeerroute 

 autovrij 

Figuur 6.15 Gedempte Oude Gracht autoluw (varianten A en C) 

 centrumring 

 parkeerroute 

 autovrij 

Figuur 6.16 Gedempte Oude Gracht autovrij (tracé A en C)  
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naar het volledige autovrije gebied in combinatie met maatwerk indien noodzakelijk. Op deze manier is de 
verstoring van busverkeer door bevoorradend verkeer te minimaliseren. Uiteraard zal een en ander in nauw 
overleg met betrokken ondernemers moeten worden uitgewerkt. Dit is echter pas aan de orde als te zijner tijd 
zou blijken dat de doorstroming ernstig gehinderd wordt door het doorgaande verkeer over de Gedempte Oude 
Gracht.  
 

 
 
 
 

 centrumring 

 parkeerroute 

 bevoorrading 

 autovrij 

Figuur 6.17 Bevoorradingsroutes kernwinkelgebied (tracé A en C) 
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7 Conclusies 
In het project 'Tunnelstudie Haarlem' onderzoeken de provincie Noord-Holland en de 

gemeente Haarlem de mogelijkheden voor de verdere uitbreiding van de Zuidtangent tot 

hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) in Haarlem. In dit rapport – als 

onderdeel van de 2e fase van de tunnelstudie - zijn de effecten van de tracévarianten 

voor de bereikbaarheid en de verkeerscirculatie in de binnenstad nader onderzocht. 

Nader onderzocht zijn de varianten: 
− Autonoom Plus (realisatie Regionet, geen extra maatregelen Haarlem Centrum);  
− lange tunnel vanaf de Schipholweg tot aan NS-station;  
− Maaiveldvariant A (tracé A); 
− Maaiveldvariant C (tracé C); 
− Maaiveldvariant D (tracé D). 
 
Deze varianten zijn getoetst op hun vervoerwaarde, verkeerskundige impact (de knelpunten die ontstaan voor 
bus- en autoverkeer) en de effecten op leefbaarheid/milieu. De ondergrondse voorkeursvariant (lange tunnel) 
en de maaiveldvarianten zijn daarbij vergeleken met de variant Autonoom Plus. De resultaten zijn per tracé 
samengevat in tabel 7.1. 
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Variant Vervoer-

waarde  

HOV bus 

Vervoer- 

waarde  

Light Rail 

Reistijd Betrouw-

baarheid OV 

Verkeers-

afwikkeling 

Milieu Inpas-

baarheid 

Bouwhinder Kosten 

(pp nov 2007) 

Stedenbouw 

Aut Plus 35.000  

reizigers 

37.000 

reizigers 

15 min. laag Diverse knelpunten 1.300 

bussen 

n.v.t. Geen conseq. - Geen conseq. 

Lange 

Tunnel 

41.000 

reizigers 

(+6.000) 

45.000 

reizigers 

(+8.000) 

9 min.  Zeer hoog Veel ruimte voor 

doorstroming 

autoverkeer 

-1.300 

bussen 

n.v.t. Ter plaatse van 

haltes in het 

centrum 

€ 800 mio kansen voor 

kwaliteits-impuls 

centrum 

tracé A 39.000 

reizigers 

(+4.000) 

42.000 

reizigers 

(+5.000) 

11 min. Hoog Passage 

Schipholweg 

zonder problemen; 

Langebrug 

afhankelijk van 

locatie tunnelmond 

- 500 

bussen 

goed Met name nabij 

de tunnel. 

€ 210 – 280 

mio 

kansen vooral voor 

omgeving 

Turfmarkt 

(afhankelijk van 

locatie 

tunnelmond) 

tracé C 34.000 

reizigers 

(-1.000) 

36.000 

reizigers 

(-1.000) 

15 min. Gemiddeld Overstaplocatie 

Houtplein 

problematisch, 

Turfmarkt/ 

Langebrug 

beperkingen 

autoverkeer 

-800 

bussen 

Knelpunt 

Dreef/ 

Houtpl. 

Met name nabij 

de tunnel. 

€ 250 mio Biedt kansen. 

Dreef, Houtpl en 

Kamper-singel zijn 

problematisch 

tracé D 35.000 

reizigers 

(+/- 0) 

38.000 

reizigers 

(+1.000) 

13 min. Gemiddeld Houtplein 

problematisch, 

Wilhelminastraat/

Raaks nauwelijks 

inpasbaar 

-800 

bussen 

Knelpunt 

Dreef/ 

Houtpl,  en 

Raaks 

Met name nabij 

de tunnel. 

€ 260 mio Biedt kansen. 

Dreef, Houtpl. en 

Kamper-singel zijn 

problematisch 

 
Tabel 7.1 Resultaten tracévarianten 

 
AutonoomPlus 
Deze variant betreft de opwaardering van de huidige regionale busroutes tot Regionet 2020 conform reeds 
vastgesteld beleid. Het gaat daarbij om maatregelen buiten Haarlem, in het centrum van Haarlem zijn (nog) geen 
aanvullende maatregelen getroffen. Dit betekent dat bestaande knelpunten voor zowel openbaar vervoer als 
autoverkeer nog bestaan en de betrouwbaarheid van de Zuidtangent onvoldoende is. Daarnaast zijn in deze 
variant geen verbeteringen van de leefbaarheid voorzien: de 1.300 bussen blijven dagelijks door de binnenstad 
rijden. 
 
Lange tunnel 
Een lange ondergrondse verbinding verbindt Haarlem op hoogwaardige wijze met het regionale netwerk. Het 
levert een grote groei op van het aantal reizigers in 2020 ten opzichte vn Autonoom Plus: een groei van 6.000 
reizigers wanneer gereden wordt met HOV bus, een groei met 8.000 reizigers bij Light Rail. Ook betekent de 
Lange tunnel een verbetering van de leefbaarheid (1.300 bussen minder in de binnenstad). Deze variant biedt 
mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van de gehele binnenstad. In de toekomst is verrailing aan de orde 
vanwege de hoge reizigersaantallen op de Zuidtangent.  
Gezien de kosten is dit de duurste variant. Ook wordt veel bouwoverlast verwacht nabij de haltes op het 
Houtplein, Gedempte Oude Gracht en nabij het station. 
 
Tracé A 
Van de maaiveldvarianten is dit verkeerskundig gezien het meest gunstige tracé. Het aantal reizigers in 2020 
groeit ten opzichte van Autonoom Plus met 4.000, bij Light Rail met 5.000 per dag. De reistijd is kort, de 
betrouwbaarheid van de dienstuitvoering hoog. Dit tracé biedt mogelijkheden tot een kwaliteitsimpuls voor de 
omgeving Langebrug/ Turfmarkt, inclusief het ontrafelen van de ‘verkeersknoop’ Langebrug/Turfmarkt en het 
vervangen van de Kampgarage. Deze kansen zijn echter afhankelijk van de keuze van de tunnelmond aan de 
stadszijde. Een nadeel van dit tracé is dat het Houtplein niet bediend wordt. De hoge verwachte 
reizigersaantallen nopen in de toekomst waarschijnlijk tot exploitatie met Light Rail of het aanleggen van een 
parallelle zware buslijn. 
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De kosten van dit tracé liggen qua orde grote nabij de andere maaiveldtracés. Afhankelijk van de oplossing van 
de tunnelmond, scheelt dit circa 10 – 20 % met de overige tracés. Bouwoverlast is te verwachten nabij de tunnel 
aan de Schipholweg, het Zuider Buiten Spaarne en de omgeving Langebrug / Turfmarkt.  
Afhankelijk van de gekozen oplossing voor een tunnelmond aan de centrumzijde, is er blijvende impact 
(versmalling en/of verlegging) op het Spaarne. 
 
Tracé C 
Dit tracé bedient het Houtplein maar leidt tot licht reizigersverlies, deels door het aantakken van de regiobussen 
bij het Houtplein wat voor reizigers een extra overstap betekent zonder winst in reistijd. Zowel bij exploitatie 
met HOV bus als met Light Rail is een verlies van 1.000 reizigers per dag voorzien ten opzichte van Autonoom 
Plus. Daarnaast heeft het tracé grote impact op de Dreef en verdwijnen de parkeerplaatsen en bomen op de 
Kampersingel en Kampervest. Daarnaast blijkt het niet mogelijk een OV-knoop rondom het Houtplein vorm te 
geven. Ook wordt de verkeersknoop nabij de Langebrug/Turfmarkt zeer zwaar belast en kan een aantal 
autoverbindingen aldaar niet worden gehandhaafd. 
De kosten van dit tracé liggen qua orde grote nabij de andere maaiveldtracés. Afhankelijk van de oplossing van 
de tunnelmond, scheelt dit circa 10%. Bouwoverlast is te verwachten nabij de tunnel aan de Schipholweg, 
Kamperweg, Paviljoenslaan en de Dreef.  
  
Tracé D 
Dit tracé bedient het Houtplein, maar levert desondanks geen noemenswaardige reizigerswinst op ten opzichte 
van Autonoom Plus. Het grote knelpunt bij dit tracé is de fysieke inpassing van een HOV-baan op de 
Wilhelminastraat (tevens hoofd autoroute) en specifiek de kruising bij de Raaks. De hiervoor aangedragen 
technische oplossingen zijn zeer ingrijpend en wellicht onmogelijk. Daarnaast heeft het tracé grote impact op de 
Dreef en is, net als in tracé C, de OV-knoop rondom het Houtplein niet vorm te geven. 
De kosten van dit tracé liggen qua orde grote nabij de andere maaiveldtracés. Afhankelijk van de oplossing van 
de tunnelmond, scheelt dit circa 10%. Bouwoverlast is te verwachten nabij de tunnel aan de Schipholweg, 
Kamperweg, Paviljoenslaan en de Dreef.  
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Bijlage 1. Regionet 
 
 
In tabel B.1 is aangegeven welke lijnen in het verkeersmodel zijn aangepast ten opzichte van de dienstregeling 
2007. Dit zijn de lijnen die door de provincie Noord-Holland zijn aangewezen als Regionet. Ook is aangegeven of 
het een wijziging van rijtijd (aangegeven als rijtijdverkorting per rit) of frequentie (aangegeven met aantal ritten 
per uur in spits respectievelijk dal). 
 
lijn Van-naar Kortere rijtijd Hogere frequentie 

(spits/dal) 
50/51 Leiden – Bollenstreek - Haarlem -10’ Nvt 
73 Haarlem Schalkwijk - Uitgeest -10’ 7,5’/15’ 
75 Haarlem Schalkwijk - IJmuiden -5’ 7,5’/15 
140 Haarlem – Hoofddorp - Uithoorn -20’ 7,5’/15’ 
175 Haarlem – Amstelveen – A’dam Bijlmer -5’ 15’/15’ 
176 Haarlem – Amsterda mZuid WTC -13’ 7,5’/15’ 
Tabel B.1: wijzigingen in OV-netwerk Autonoom Plus ten opzichte van dienstregeling 2007 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Uit het onderzoek naar kosteneffectieve deels bovengrondse tracés is één 
tracé naar voren gekomen als het meest kansrijk. Dit is tracé A, ofwel het 
huidige tracé van de Zuidtangent via Schipholweg, Gedempte Oude Gracht 
naar het station NS. Deze variant kent een forse toename van het aantal 
reizigers (+ 4.000), door een korte reistijd en hoge betrouwbaarheid. 
Aandachtspunt van verdere uitwerking is de Spaarnepassage. Dit rapport gaat 
hier op in, en gaat ook dieper in op een aantal andere aspecten. Dit rapport is 
een logisch vervolg op rapportages ‘Vergelijkend onderzoek zeven 
maaiveldvarianten’ en ‘Uitwerking maaiveldtracés A, C en D’. 
 

1.2 Inhoud 

In dit rapport wordt nader ingegaan op de mogelijke brug- en 
tunneloplossingen voor de Spaarnepassage. Er wordt ingegaan op oplossingen 
met een enkele brug en een ‘sluis’-concept met twee bruggen, waarbij altijd 
één brug gesloten kan blijven voor het HOV. Daarnaast worden de vier meest 
reële tunnelmondvarianten van tracé A nader uitgewerkt en beschreven. Dit 
zijn De Kamp (variant De Witstraat), Turfmarkt, Zuider Buiten Spaarne, en 
Zuider Buiten Spaarne in combinatie met een verplaatsing van de Lange brug.  
De inpassingmogelijkheden van de varianten in de Haarlemse binnenstad 
worden beoordeeld. Daarbij gaat het om: 
– de technische en ruimtelijk inpassing; 
– de gevolgen voor de verkeersafwikkeling; 
– de gevolgen voor waterberging en -huishouding van het Spaarne. 
 
Naast de inpassingsmogelijkheden is de vervoerwaarde -uitgedrukt in het 
aantal reizigers per dag- een belangrijke afweging in de keuze voor een 
variant. Op basis van rijtijden en onregelmaat (als gevolg van afstand, snelheid 
en stilstand) is de vervoerwaarde van de varianten bepaald. Daarbij is gekeken 
naar de verschillen in reizigerswinst (totale OV-netwerk en de Zuidtangent als 
HOV-lijn) en de mogelijkheden voor de exploitatie van verschillende 
vervoerssystemen (HOV-bus versus LightRail). In het verlengde hiervan wordt 
een beeld geschetst van het OV-netwerk in Haarlem op het moment dat de 
Zuidtangent als volwaardige HOV-lijn operationeel is. 
 

1.3 Leeswijzer 

– in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op mogelijke oplossingen voor de 
Spaarnepassage; 
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– in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vervoerwaarde en de reizigerswinst 
van de verschillende varianten; 

– in hoofdstuk 4 wordt de afweging tussen HOV-bus en Light Rail belicht; 
– in hoofdstuk 5 wordt een voorbeeld uitgewerkt van het busnetwerk in 

Haarlem Zuidoost na realisatie van de HOV-lijn. 
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2 Varianten Spaarnepassage  
tracé A 
In de rapportage ‘Uitwerking maaiveldtracés A, C en D’ is 

ingegaan op mogelijke locaties van een tunnelmond aan de 

stadszijde. In de genoemde rapportage wordt een vijftal 

mogelijke locaties weergegeven. Nadere studie levert een 

viertal opties op als het meest kansrijk, ook gezien de 

mogelijkheden tot fysieke inpassing (zie figuur 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het betreft een tunnelmond ter hoogte van De Kamp (5), de Turfmarkt (3), of het 
Zuider Buiten Spaarne (2). Een tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne kan 
worden gecombineerd met een verplaatsing van de Langebrug, waardoor auto’s en 
Zuidtangent elkaar ongelijkvloers kruisen. Dit is als vierde mogelijkheid toegevoegd 

Figuur 2.1 Kansrijke locaties inpassing tunnelmond bij tracé A 
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(2a). Daarbij worden nog 3 brugvarianten beschouwd, te weten gebruik van de 
huidige brug of door middel van een dubbele brug, al dan niet met een uitbreiding 
van de bestaande Langebrug. 
 
 

2.1 Tunnelmond variant 2 (Zuider Buiten Spaarne) 

2.1.1 Technische inpassing 
De tunnelmond wordt ingepast op het Zuider Buiten Spaarne tussen de uitrit 
van de parkeerplaats van Koningstein en de Linschotenstraat (zie figuur 2.2). 
De tunnel is hier goed te bouwen. Er hoeven geen panden gesloopt te 
worden voor de bouw van deze tunnel. 
Tussen de bebouwing en de rand van de tunnelmond wordt een strook 
vrijgehouden van 5 meter in de eindfase. Deze strook is geschikt voor fietsers, 
voetgangers en incidenteel verkeer voor hulpverlening en verhuizingen. 
Ondanks deze beperkte ruimte tussen de bebouwing en de tunnelmond zal de 
tunnelmond ook voor een deel in het Spaarne gebouwd moeten worden (tot 
circa 9 meter). Dit heeft invloed op het Spaarne. Hiervoor moet compensatie 
aan de andere zijde van het Spaarne gevonden worden (circa 5 meter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2: Variant 2: inpassing tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne  
 
 
Bouwtijd- en hinder 
Hinder voor omwonenden als gevolg van de bouwactiviteiten en bouwverkeer 
is te verwachten in de nabijheid van de tunnel. In deze variant is de 
verkeersoverlast bij de Langebrug beperkt, omdat de tunnel hier niet ligt. Voor 
de werkzaamheden is geen afsluiting van de Langebrug nodig, wel is hier veel 
bouwverkeer te verwachten. Doordat er ook aanpassingen van de oostelijke 
kade van het Spaarne noodzakelijk zijn, is hier ook bouwhinder te verwachten. 
Een deel van de Schalkwijkerstraat zal enige tijd (gedeeltelijk) afgesloten 
moeten worden. 
 
Kosten 
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Geraamd zijn de kosten voor de aanleg van een HOV-baan (geschikt voor 
latere vertramming) tussen het 023-gebied en het NS-station, inclusief de 
aanleg van de tunnel. De kosten zijn op investeringsniveau en hebben prijspeil 
2007. De kosten voor deze variant worden geschat op € 215 miljoen. 
 

2.1.2 Ruimtelijke inpassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.3: Variant 2: 3D-impressie van inpassing tunnelmond op het Zuider 

Buiten Spaarne  
 
 
 
Op het Zuider Buiten Spaarne wordt naast de tunnelbak een strook van circa 5 
meter gereserveerd voor langzaam verkeer en hulpdiensten. Het kantoorpand 
Koningstein en de bewonersparkeergarage blijven per auto bereikbaar.  
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Figuur 2.4: Variant 2: bestaande situatie Zuider Buiten Spaarne (links) en impressie van de nieuwe 
situatie (rechts) 

  
 

2.1.3 Verkeersafwikkeling 
Met een korte tunnel van Schipholweg tot aan het Zuider Buiten Spaarne ontstaat 

een ongestoorde HOV-verbinding tót aan de kruising Kampersingel/Turfmarkt. De 

HOV kruist de Schipholweg ongelijkvloers. Voor de belasting van deze kruising 

geldt een restcapaciteit van 9%. Deze restcapaciteit kan worden ingezet voor de 

afwikkeling van het overige openbaar vervoer. Bij deze variant blijft de kruising 

tussen de verschillende verkeersstromen(auto, HOV, langzaam verkeer) ter plaatse 

van de Langebrug gehandhaafd. 

Realisatie van een tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne betekent dat de 

HOV-baan op maaiveld over het kruispunt Langebrug/Turfmarkt moet. Indien de 

Zuidtangent met prioriteit wordt afgewikkeld (de kruising zonder tijdverlies kan 

passeren), is de capaciteit van het kruispunt ontoereikend om het overige verkeer 

goed af te wikkelen. Voor een goede verkeersafwikkeling op het kruispunt kan de 

Zuidtangent dus geen prioriteit krijgen (zie figuur 2.5, afbeelding A). Dit is 

ongewenst omdat het niet past in de doelstelling om tot hoogwaardige openbaar 

vervoer te komen. Om toch volledige prioriteit voor de Zuidtangent te realiseren 

zijn er twee mogelijkheden: 
1. Autoverkeer kan vanaf de Turfmarkt alleen rechtsaf de Kampervest op (zie 

figuur 2.5, afbeelding B). 
2. De Turfmarkt volledig afsluiten voor autoverkeer (zie figuur 2.5, afbeelding 

C). Dat heeft echter een forse impact op de Gedempte Oude Gracht en de 
route langs het Spaarne. 
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Tussen de Linschotenstraat en Koningstein is geen autoverkeer naast de 
tunnelmond mogelijk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.4 Invloed op Spaarne 
Een deel van de tunnelmond wordt gebouwd in het Spaarne. Een gedeeltelijke 
demping van het Spaarne is hier noodzakelijk. Het Spaarne heeft drie 
belangrijke functies: 
– waterberging; 
– waterafvoer; 
– scheepvaart. 

Waterberging 
De oppervlakte van het water wordt verminderd door de aanleg van de 
tunnel(mond) in het Spaarne. Hiervoor dient vervangend oppervlak aangelegd 
te worden. Eisen van het waterschap in deze zijn dat dit vervangend oppervlak 

Figuur 2.5: Variant 2: mogelijkheden voor inpassing HOV‐baan op  
                 kruispunt Langebrug/Turfmarkt  

A 

C 

B 
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aangelegd wordt vóór de demping, in hetzelfde peilgebied en binnen een 
straal van 5 kilometer. Dit lijkt goed oplosbaar. 

Waterafvoer 
Binnen het gebied van Rijnland vervult het Spaarne een belangrijke functie 
voor de waterafvoer in de richting van het gemaal bij Spaarndam. De 
afvoercapaciteit moet niet beperkt worden door de nieuwe tunnelmond. Er 
worden ten aanzien van opstuwing stroomopwaarts en stroomsnelheid eisen 
gesteld door het waterschap. Omdat een berekening voor opstuwing een 
complexe netwerkberekening vergt, wordt voor deze studie alleen het aspect 
stroomsnelheid beschouwd. Door de oostelijke Spaarne-oever en de 
Schalkwijkerstraat aan te passen kan er mogelijk een oplossing gevonden 
worden voor de stroomsnelheid. Het betreft hier wel grote aanpassingen 
(circa. 5 meter) van de oostelijke Spaarne-oever. De invloed voor het aspect 
opstuwing zal ook niet gering zijn. 
 
Scheepvaart 
Er zijn geen belemmeringen voor de scheepvaart te verwachten.  
 
Uitwerking voor variant 2 
Als gevolg van de ligging van de tunnelmond in het Spaarne zal er aan de 
oostzijde (ter plaatse van de Schalkwijkerstraat) gecompenseerd moeten 
worden. Deze compensatie ligt in de orde van circa 5 meter en loopt vanaf de 
bestaande Langebrug tot ongeveer aan de Byzantiumstraat. Naar verwachting 
is dit te realiseren. Daarnaast zullen mogelijk ergens in het invloedgebied van 
het Spaarne nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.  
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2.2 Tunnelmond variant 2a (Zuider Buiten Spaarne, verplaatsen 
Langebrug) 

Figuur 2.6: Variant 2a: inpassing tunnelmond op Zuider Buiten Spaarne en  
                 verplaatsen Langebrug in zuidelijke richting  
 

2.2.1 Technische inpassing 
In deze variant komt de tunnelmond eveneens op het Zuider Buiten Spaarne 
op maaiveld. Het verschil met variant 2 is dat de Langebrug in deze variant in 
zuidelijke richting wordt verschoven (zie figuur 2.6). Dit maakt het mogelijk 
om het verkeer vanaf de verschoven Langebrug ongelijkvloers te laten kruisen 
met de HOV-baan. De tunnelmond wordt ingepast op het Zuider Buiten 
Spaarne tussen de Kampervest en de Linschotenstraat. 
De verschoven Langebrug kan komen te liggen in het verlengde van de Lange 
Herenvest (of zuidelijker). Omdat de toerit hier nog niet diep gelegen is, zal 
de brug ook relatief hoog gelegd moeten worden. Aan de westzijde van het 
Spaarne moet de weg op  
N.A.P. + 3,0 meter gelegd worden. Dat is ten opzichte van de huidige situatie 
een verhoging van circa 2,8 meter. Aan de oostzijde van het Spaarne kan de 
verhoging minder zijn en wordt daar circa 1,3 meter. De minimale hoogte van 
de landhoofden van de brug is N.A.P. + 2,10 meter (conform de huidige 
situatie) als de huidige doorvaarthoogte moet worden gegarandeerd. 
Het is mogelijk om het hoogteverschil ter plaatse van het Zuider Buiten 
Spaarne te beperken door de brug verder naar het zuiden te verplaatsen.  Dit 
betekent wel, dat de brug voor de bestaande bebouwing komt te liggen, 
waardoor mogelijk een aantal panden gesloopt moeten worden. De exacte 
locatie van de nieuwe brug zal in een vervolgonderzoek nader onderzocht 
moeten worden. 
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Als gevolg van de extra rijstroken voor het gewone verkeer komt de 
tunnelmond verder in het Spaarne te liggen (circa 13 meter) dan bij variant 2. 
Als gevolg hiervan moet aan de oostzijde een groter deel (circa 10 meter) 
gecompenseerd worden. 
 
Bouwtijd- en hinder 
Hinder voor bewoners als gevolg van de bouwactiviteiten en bouwverkeer is 
te verwachten in de nabijheid van de tunnel. Bij deze variant is de 
verkeersoverlast bij de Langebrug beperkt, omdat eerst de nieuwe brug wordt 
gebouwd voordat de andere wordt afgebroken. Voor de werkzaamheden is 
geen afsluiting van de Langebrug nodig, wel is hier veel bouwverkeer te 
verwachten. Doordat er ook aanpassingen van de oostelijke kade van het 
Spaarne noodzakelijk zijn, is hier ook bouwhinder te verwachten. Een deel van 
de Schalkwijkerstraat zal enige tijd (gedeeltelijk) afgesloten moeten worden. 
De bouwtijd wordt ingeschat op circa 4 jaar. 
 
Kosten 
De kosten voor deze variant worden geschat op € 250 miljoen 
(investeringsniveau, p.p. 2007). 

 

Figuur 2.7: Variant 2a: 3D-impressie van inpassing tunnelmond op het 
Zuider Buiten Spaarne en verplaatsen Langebrug in zuidelijke richting  
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2.2.2 Ruimtelijke inpassing 
Op het Zuider Buiten Spaarne wordt naast de tunnelbak twee rijstroken voor 
autoverkeer, een tweerichtingen fietspad en een stoep gerealiseerd. Het 
kantoorpand Koningstein en de bewonersparkeergarage blijven per auto 
bereikbaar. Het verkeer over de Turfmarkt blijft min of meer vergelijkbaar met 
de huidige situatie.  
 

Figuur 2.8: Variant 2a: bestaande situatie Zuider Buiten Spaarne (links) en impressie van de nieuwe situatie 
met een verplaatsing van de Langebrug in zuidelijke richting (rechts) 

 
 

2.2.3 Verkeersafwikkeling 
De Langebrug kan in het verlengde van de Lange Herenvest komen te liggen 
en kruist de tunnelmond ongelijkvloers (zie figuur 2.9). Hiermee wordt de 
‘verkeersknoop’ van de Langebrug ontrafeld. Het autoverkeer van de 
Schalkwijkerstraat naar de Kampersingel kan in deze variant zonder conflict 
met de HOV-baan worden afgewikkeld. Dit is gunstig voor de doorstroming 
van de Zuidtangent. Het autoverkeer van en naar de Kampersingel ondervindt 
geen hinder meer van de prioriteiten van de bus in de regeling en er ontstaat 
extra (opstel)ruimte op de brug, wat gunstig is voor de verkeersafwikkeling.  
 
Beide landhoofden van de nieuwe brug liggen 1.30 tot 2.80 meter boven 
maaiveld, ter hoogte van Koningstein. Dat betekent dat er tussen stoep en 
fietspad keerwanden moeten worden gerealiseerd. 
De HOV kruist de Schipholweg ongelijkvloers. Voor de belasting van deze 
kruising geldt een restcapaciteit van 9 procent. Deze restcapaciteit kan worden 
ingezet voor de afwikkeling van het overige openbaar vervoer. 
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Geluidhinder 
De verkeersdrukte op het Zuider Buiten Spaarne zal door het verleggen en 
creëren van nieuwe infrastructuur toenemen. De geluidsbelasting in de huidige 
situatie bedraagt ca 58 dB(A). Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB(A). Door de infrastructurele ingrepen neemt de geluidsbelasting toe tot 
60 dB(A). Dit onder de voorwaarde dat geluiddempend asfalt (ZOAB) als 
deklaag wordt aangebracht. Dit geluidsniveau kan betekenen dat een 
ontheffingsprocedure moet worden gevolgd. De maximaal te verlenen 
ontheffing bedraagt 63 dB(A). Voor de woningen aan de overzijde tussen de 
oude en de nieuwe brug neemt de geluidsbelasting fors af. 

2.2.4 Invloed op Spaarne 
Een deel van de tunnelmond wordt gebouwd in het Spaarne is. Een 
gedeeltelijke demping van het Spaarne is hier noodzakelijk. Het Spaarne heeft 
drie belangrijke functies: 
– waterberging; 
– waterafvoer; 
– scheepvaart. 
 
Waterberging 
De oppervlakte van het water wordt verminderd door de aanleg van de 
tunnel(mond) in het Spaarne. Hiervoor dient vervangend oppervlak aangelegd 
te worden. Eisen van het waterschap in deze zijn dat dit vervangend oppervlak 
aangelegd wordt voor de demping, in hetzelfde peilgebied en binnen een 
straal van 5 kilometer. Dit lijkt goed oplosbaar. 

Figuur 2.9: Variant 2a: kruispuntoplossing Lange Herenvest – 
Schalkwijkerstraat  
                  bij verplaatsen Langebrug in zuidelijke richting 
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Waterafvoer 
Binnen het gebied van Rijnland vervult het Spaarne een belangrijke functie 
voor de waterafvoer in de richting van het gemaal bij Spaarndam. De 
afvoercapaciteit moet niet beperkt worden door de nieuwe tunnelmond. Er 
worden ten aanzien van doorstroming en stroomsnelheid eisen gesteld door 
het waterschap. Omdat een berekening voor doorstroming een complexe 
netwerkberekening vergt, wordt voor deze studie alleen het aspect 
stroomsnelheid beschouwd. Een nadere beschouwing van dit aspect wijst uit 
dat door het aanpassen van de oostelijke Spaarne-oever en de 
Schalkwijkerstraat het voor het aspect stroomsnelheid een mogelijke oplossing 
te creëren. Het betreft hier wel grote aanpassingen van de oostelijke Spaarne-
oever (de oever zal circa 10 meter teruggelegd moeten worden en de 
woonboten zullen mogelijk moeten worden verplaatst). De invloed voor het 
aspect doorstroming zal ook niet gering zijn, omdat het Spaarne over een 
behoorlijke lengte versmald en verlegd wordt. Een berekening van de invloed 
van de tunnelmonden op de stroomsnelheid van het Spaarne is opgenomen in 
bijlage 1.  
 
Scheepvaart 
Er zijn geen belemmeringen voor de scheepvaart te verwachten.  
 
Uitwerking voor variant 2a 
Als gevolg van de ligging van de tunnelmond in het Spaarne zal er aan de 
oostzijde (ter plaatse van de Schalkwijkerstraat gecompenseerd moeten 
worden. Deze compensatie ligt in de orde van circa 10 meter en loopt vanaf 
de bestaande Langebrug tot ongeveer aan de Slachthuisstraat. Naar 
verwachting is dit te realiseren. Daarnaast zal mogelijk ergens in het 
invloedgebied van het Spaarne nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Dit zal echter in een vervolgonderzoek verder uitgewerkt moeten worden. 
 

2.3 Tunnelmond variant 3 (Turfmarkt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2.10: Variant 3: inpassing tunnelmond op de Turfmarkt 
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2.3.1 Technische inpassing  
De tunnelmond wordt ingepast op de Turfmarkt (zie figuur 2.10). Omdat de 
lengte van de Turfmarkt beperkt is, zal het maaiveld ter plaatse van de 
Kampervest verhoogd moeten worden. Ter plaatse van de Kampervest is deze 
ophoging 1,20 meter. 
Het water van de Kampervest wordt afgesloten door de tunnelbak. Voor de 
waterdoorstroming is een voorziening in de vorm van een syphon te maken. 
De doorvaarbaarheid van de Kampervest is niet te handhaven. 
Aan de noordzijde van de Turfmarkt is de breedte beperkt . De tunnelmond zal 
hier iets het Spaarne in gaan (circa 1-2 meter) om genoeg ruimte over te 
houden voor verkeer van de Spaarneoever naar het zuiden en verkeer van de 
Turfmarkt naar de Gedempte Oude Gracht. 
 
Bouwtijd- en hinder 
In vergelijking met tunnelmonden aan de zuidzijde van de Langebrug is bij 
deze variant de bouwoverlast groter. Dit omdat het verkeer van de Langebrug 
naar het centrum gedurende een langere periode gestremd zal zijn, simpelweg 
omdat de tunnel hier gebouwd moet worden. De Gedempte Oude Gracht en 
de parkeergarage de Kamp blijven bereikbaar. 
 
Kosten 
De kosten voor deze variant worden geschat op € 245 miljoen 
(investeringsniveau, p.p. 2007). 

 
 

Figuur 2.11: Variant 3: 3D-impressie van inpassing tunnelmond op Turfmarkt  
 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer Nadere uitwerking tracévariant A  

 

 

15 

2.3.2 Ruimtelijke inpassing 
Realisatie van de tunnelmond op de Turfmarkt betekent een ruimtelijke 
ingreep op de Turfmarkt zelf. Onderstaande figuur 2.12 geeft een impressie 
van de situatie die ontstaat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.12: Variant 3: bestaande situatie Turfmarkt (links) en impressie van de nieuwe situatie met 
inpassing van de tunnelmond (rechts) 

 
 

2.3.3 Verkeersafwikkeling 
Een tunnelmond op de Turfmarkt is vanuit oogpunt van verkeer gunstig, 
omdat ook hier een groot aantal verstoringen wordt opgelost door 
verkeersstromen te scheiden. Dit betreffen de verkeerskruising 
Schipholweg/Schalkwijkerstraat, de Schalkwijkerstraat zelf (verkeersmenging)  
en de Spaarnekruising. Het kruispunt Langebrug/Turfmarkt wordt ondergronds 
gepasseerd. Dit betekent een ongestoorde afwikkeling van het autoverkeer 
over de Langebrug. De Kampersingel is niet meer doorvaarbaar. 
De HOV kruist de Schipholweg ongelijkvloers. Voor de belasting van deze 
kruising geldt een restcapaciteit van 9 procent. Deze restcapaciteit kan worden 
ingezet voor de afwikkeling van het overige openbaar vervoer.  
 

2.3.4 Invloed op Spaarne 
De invloed op het Spaarne is bij deze variant beperkt. Alleen aan de noordzijde 

van de Turfmarkt wordt het Spaarne iets versmald. Dit lijkt oplosbaar te zijn. 
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2.4 Tunnelmond variant 5 (Kamp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 Technische inpassing 
In deze variant is het uitgangspunt om een tunnelmond ten noorden van de 
Langebrug te realiseren, waarbij de Kampervest bevaarbaar blijft. De lengte 
van de tunnelmond - tussen de Gedempte Oude Gracht en de Kampervest - is 
lang genoeg om onder de Kampersingel door te gaan. De tunnel ligt diep 
genoeg om de doorvaarbaarheid van de Kampersingel te handhaven. De kade 
van de Kampervest moet worden gesloopt en weer teruggebouwd worden. 
 
Bouwtijd- en hinder 
In vergelijking met de tunnelmonden aan de zuidzijde van de Langebrug is bij 
deze variant de bouwoverlast voor het verkeer groter. Het verkeer van de 
Langebrug naar het centrum zal gedurende de bouwperiode gestremd zijn. 
Via een alternatieve route blijven het centrum en de Gedempte Oude Gracht 
bereikbaar. Deze variant heeft een bouwtijd van circa 4 jaar. 
 
Kosten 
De kosten voor deze variant zijn geraamd op circa € 280 miljoen 
(investeringsniveau, p.p. 2007). 
 
 
 

Figuur 2.13:  Variant 5: inpassing tunnelmond op de Kamp 
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2.4.2 Ruimtelijke inpassing  
In deze variant zal de huidige Kampgarage en de direct omliggende 
bebouwing moeten worden vervangen om de tunnelmond te realiseren (in 
oranje aangeduid in figuur 2.13). Onder de te vervangen bebouwing bevinden 
zich geen monumenten. Vervanging van de Kampgarage betekent dat ook in 
de tijdelijke situatie de parkeerplaatsen moeten worden teruggebracht of op 
een andere locatie moeten worden gecompenseerd.  
Er is een kans van stadsvernieuwing in de omgeving van de huidige 
parkeergarage. De tunnelmond wordt aan het zicht onttrokken door nieuwe 
bebouwing zoals een parkeergarage en woningen. De Kampersingel kan 
bevaarbaar blijven.  
De vrijkomende ruimte - de Zuidtangent gaat immers niet meer op maaiveld 
over de Turfmarkt - biedt mogelijkheden om de Turfmarkt een 
kwaliteitsimpuls te geven. 
 

 
 
 

Figuur 2.14: Variant 5:  3D-impressie van inpassing tunnelmond De Kamp 

Figuur 2.15: Variant 5: bestaande situatie Kamp (links) en impressie van de nieuwe situatie met HOV-baan 
(rechts) 
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2.4.3 Verkeerafwikkeling 
Groot voordeel van deze variant is dat een groot aantal verstoringen wordt 
opgelost: de verkeerskruising Schipholweg/Schalkwijkerstraat, de 
Schalkwijkerstraat zelf (verkeersmenging), de Spaarnekruising en de 
verkeerskruising Kampervest/Turfmarkt. De doorgang van Kampersingel naar 
het Spaarne blijft bevaarbaar.  
De HOV kruist de Schipholweg ongelijkvloers. Voor de belasting van deze 
kruising geldt een restcapaciteit van 9 procent. Deze restcapaciteit kan worden 
ingezet voor de afwikkeling van het overige openbaar vervoer.  
  

2.4.4 Invloed op Spaarne 
De invloed op het Spaarne is bij deze variant beperkt tot de bouwfase. 
 

2.5 Variant 6: (Langebrug alleen toegankelijk voor HOV-bus en 
fiets) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 Technische inpassing 
Omdat hier de bestaande Langebrug wordt gebruikt, is de inpassing hiervan 
geen probleem. Voor de aanleg van een HOV-baan op de Schalkwijkerstraat 
zijn wel aanpassingen benodigd. Deze aanpassingen zijn het verwijderen van 
de parkeerplaatsen en groenstroken om voldoende ruimte te creëren voor de 
HOV-baan. 
 
Bouwtijd en -hinder 
Voor deze variant hoeft de bestaande brug niet aangepast te worden. Wel 
wordt een OV-baan aangelegd van de Schipholweg tot het NS-station. 
Aangezien het verkeer tijdens de reconstructie van de wegen doorgang moet 
vinden, zijn veel faseringen benodigd. Dit is bepalend voor de doorlooptijd. 
De doorlooptijd (start bouw tot oplevering) wordt geschat op circa 1 – 1,5 
jaar. 
 

Figuur 2.16:  Variant 6: dedicated HOV-brug 
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2.5.2 Ruimtelijke inpassing 
De Langebrug wordt afgesloten voor het autoverkeer en uitsluitend bestemd 
voor de HOV-lijn en fietsverkeer. Er blijft autoverkeer op de Turfmarkt, hoewel 
dit in omvang minder wordt.       

2.5.3 Verkeersafwikkeling 
Dit is de enige variant waarin de HOV-lijn geconfronteerd wordt met de 
brugopeningen voor het scheepvaartverkeer. Dit betekent een verstoring van 
de doorstroming van het busverkeer. 
De impact van deze variant op de verkeersafwikkeling is fors. Een 
modelberekening (met de Langebrug afgesloten voor autoverkeer) laat een 
aantal duidelijke effecten zien: 
– op het noordelijk deel van de centrumring (Prinsenbrug - Prinsen Bolwerk - 

Kennemerplein - Staten Bolwerk) en het zuidelijk deel van de centrumring 
(Buitenrustbruggen - Buitenrustlaan - Kamperlaan) neemt het 
verkeersaanbod toe; 

– op het oostelijk deel van de centrumring (Schipholweg - Schalkwijkerstraat 
in de richting van de binnenstad en Lange Herenvest in de richting van de 
Amsterdamse Vaart) neemt het verkeersaanbod af;  

– de toegang tot de binnenstad concentreert zich op de route 
Rustenburgerlaan – Kleine Houtweg en de route Catharijnebrug – Spaarne 
(richting Turfmarkt), het verkeersaanbod op deze beide routes neemt toe; 

– op de Kampersingel - Turfmarkt - Kampervest neemt het verkeersaanbod af 
(ondanks de toename van het verkeer op de Kleine Houtstraat en het 
Spaarne).  

 
De HOV-bus gaat op maaiveld en met prioriteit over het kruispunt 
Schipholweg – Schalkwijkerstraat. Dit kruispunt kan het extra autoverkeer nog 
net verwerken als het openbaar vervoer één keer per cyclus ingepast wordt in 
de verkeersregeling. Verklaring hiervoor is dat de weliswaar drukke stromen 
een gunstiger routing over het kruispuntcomplex krijgen. Als het HOV met 
absolute prioriteit moet worden afgewikkeld raakt het kruispunt circa 12 
procent overbelast. Dit betekent dat de gewenste prioritering van de HOV niet 
realiseerbaar is, zonder dat er forste stagnatie op de centrumring en de 
Schipholweg ontstaat. Vermindering van de hoeveelheid autoverkeer is niet 
mogelijk omdat er geen alternatieve routes beschikbaar zijn.  
 
Door de toename van het verkeer op het noordelijke en zuidelijk deel van de 
centrumring,  de zwaardere belasting van de drie andere bruggen (die daar 
niet voor zijn toegerust) en de capaciteitsbeperking van het kruispunt 
Schipholweg – Schalkwijkerstraat neemt de bereikbaarheid van de binnenstad 
in zijn geheel af. Daar staat tegenover dat deze variant de mogelijkheid biedt 
om de ‘verkeersknoop’ van de Langebrug te ontrafelen. Autoverkeer kan niet 
meer over de Langebrug. Op de Turfmarkt betekent dit een vermindering van 
het verkeersaanbod. 
 

2.5.4 Invloed op het Spaarne 
Dit alternatief heeft geen gevolgen voor de breedte van het Spaarne. 
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2.6 Dubbele brug-varianten, algemeen 

Er worden varianten met een dubbele brug beschouwd. Het principe van deze 
oplossing is dat er altijd één brug open is voor het OV, zodat het OV geen 
hinder ondervindt van de brugopeningen. In onderstaande figuur is de 
werking van dit systeem geschetst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gezien het feit dat de bruggen apart van elkaar geopend worden, is de locatie 
van de nieuwe brug van groot belang. Dit omdat er tussen de beide bruggen 
voldoende ruimte moet zitten voor het scheepvaartverkeer.  
 
Conform de Richtlijnen Vaarwegen (RVW-2005 van oktober 2006) is deze 
afstand 4,5 maal de maatgevende lengte van het scheepvaartverkeer.  

Figuur 2.17:  Principe werking dubbele brug 
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Volgens ‘Vaarwegen in Nederland’ (RWS, juni 2008) heeft het Spaarne een 
scheepvaartklasse II, wat betekend dat de maatgevende lengte 55 meter is. De 
minimale afstand tussen de bruggen is dan 250 meter. 
 
Omdat bij deze afstand tussen de bruggen over grotere lengte een 
versmalling van het Spaarne benodigd is (vanwege de HOV baan op beide 
oevers), is ook gekeken naar een alternatief waarbij de bruggen dichter bij 
elkaar liggen.  
 
Er kan afgeweken worden van het RVW-2005 als er tussen de beide bruggen 
wachtplaatsen aangelegd worden. Dit betekent aanpassingen aan de beide 
kademuren (aanleg bolders en versteviging kade). Het heeft wel tot gevolg dat 
dit vertragend werkt voor de scheepvaart. De lengte van de konvooien die 
over het Binnenspaarne varen wordt beperkt door de beschikbare ruimte 
tussen deze twee bruggen. Dit zal tot gevolg hebben dat er meer konvooien 
(met minder schepen) door Haarlem varen. Naast extra hinder voor de 
scheepvaart betekend dit ook dat de andere bruggen vaker open gaan, zodat 
er ook extra hinder voor het wegverkeer ontstaat. 
  
In deze rapportage wordt uitgegaan van twee varianten te weten:  
– een brug op circa 100 meter ten zuiden van de bestaande brug;  
– een brug op circa 250 meter ten zuiden van de huidige brug. De brug 

komt ongeveer ter hoogte van de Linschotenstraat te liggen. 
 
Voor de doorvaarthoogte van de bruggen wordt bij beide varianten uitgegaan 
van de doorvaarthoogte van de bestaande Lange brug. Om de 
doorvaarthoogte van de nieuwe bruggen hetzelfde te houden, zal het Zuider 
Buiten Spaarne circa 2 meter verhoogd moeten worden ter plaatse van het 
landhoofd van de brug. Dit heeft tot gevolg dat er tussen de OV-baan en de 
bestaande bebouwing een keerwand van 2 meter hoog wordt geplaatst. 
Tussen de bebouwing en de keerwand blijft alleen nog ruimte voor een fiets-
/voetpad over.   
 

Figuur 2.18: Bestaande situatie Zuider Buiten Spaarne en impressie situatie 
met een nieuwe brug   
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2.7 Variant 7a (dubbele brug, extra HOV-brug) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.1 Technische inpassing 
Een nieuwe (extra) brug tussen de Langebrug en de Buitenrustbruggen. Deze 
nieuwe brug is alleen toegankelijk voor de HOV-baan en langzaam verkeer. Als 
de nieuwe brug geopend is maakt de HOV-lijn gebruik van de bestaande 
Langebrug, zoals in de huidige situatie. Autoverkeer rijdt alleen over de bestaande 
Langebrug. De afstand tussen beide bruggen moet bij voorkeur circa 250 meter 
zijn in verband met het scheepvaartverkeer. Beide landhoofden van de nieuwe 
brug liggen 1.30 tot 1.70 meter boven maaiveld. Dat betekent dat er tussen 
de stoep en het fietspad keerwanden moeten worden gerealiseerd.  
 
Bouwtijd en -hinder 
Conform de variant waarbij alleen de bestaande brug wordt gebruikt, wordt 
bij deze varianten ook een OV-baan aangelegd van de Schipholweg tot het 
NS-station, hiervoor is de doorlooptijd circa 1-1,5 jaar. 
 
Voor de bouw van de brug wordt een bouwtijd van circa 2-2,5 jaar verwacht. 
De bestaande brug hoeft niet aangepast te worden, het verkeer kan hierover 
gewoon doorgang vinden. 
 
Kosten 
De kosten voor deze variant zijn geraamd op € 70 miljoen (afstand tussen 
bruggen  
100 m) tot € 80 miljoen (afstand tussen bruggen 250 m). Deze bedragen zijn 
investeringsniveau en prijspeil 2007. 

2.7.2 Ruimtelijke inpassing 
De nieuwe brug wordt gerealiseerd ter hoogte van de Byzantiumstraat. 
Inpassing van de brug in de bestaande ruimte is mogelijk. Het kantoorpand 

Figuur 2.19:  Variant 7a: dubbele brug, alternatief 1: extra HOV-brug 
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Koningstein en de bewonersparkeergarage blijven per auto bereikbaar. Tussen 
het fietspad en de woningen wordt een keerwand gebouwd. 

2.7.3 Verkeersafwikkeling 
Bij deze variant blijft de kruising tussen de verschillende verkeersstromen 
(auto, HOV, langzaam verkeer) ter plaatse van de Langebrug gehandhaafd.  
Indien de HOV-bus met prioriteit wordt afgewikkeld (de kruising zonder 
tijdverlies kan passeren), is de capaciteit van het kruispunt ontoereikend om 
het autoverkeer goed af te wikkelen. Autoverkeer vanaf de Turfmarkt kan dan 
niet meer over de Langebrug (maar nog wel rechtsaf de Kampervest op). Met 
prioritering van het HOV wordt de maximum belasting van de kruising 
Turfmarkt/Kampersingel bereikt. De Langebrug blijft toegankelijk vanuit de 
richtingen Kampersingel en Schalkwijkerstraat. De route Kampersingel - 
Kampervest blijft ook mogelijk. 

 
De HOV-bus gaat op maaiveld en met prioriteit over het kruispunt 
Schipholweg - Schalkwijkerstraat. Als het HOV met absolute prioriteit moet 
worden afgewikkeld raakt het kruispunt circa 21 procent overbelast. 
Prioritering van het HOV is niet mogelijk (hoewel daar in de berekeningen van 
de vervoerwaarde wel van uit is gegaan).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.20: Variant 7a: kruispuntoplossingen bij extra HOV-brug   

2.7.4 Invloed op het Spaarne 
 
Omdat bij deze variant aan twee zijden van het Spaarne een OV-baan wordt 
aangelegd, zal het Spaarne versmald moeten worden. De aspecten 
waterberging, waterafvoer en scheepvaart worden hieronder voor de twee 
sub-varianten behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.21 Variant 7b: dubbele brug, versmalling Spaarne 
 
Waterberging 
De oppervlakte van het water wordt verminderd door de verbreding van de 
beide Spaarne-oevers. Hiervoor dient vervangend oppervlak aangelegd te 
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worden. Eisen van het waterschap in deze zijn dat dit vervangend oppervlak 
aangelegd wordt voor de demping, in hetzelfde peilgebied en binnen een 
straal van 5 kilometer. Dit lijkt goed oplosbaar. 
 
Waterafvoer 
Binnen het gebied van Rijnland vervult het Spaarne een belangrijke functie 
voor de waterafvoer in de richting van het gemaal bij Spaarndam. De 
afvoercapaciteit moet niet beperkt worden door de versmalling van het 
Spaarne. Er worden ten aanzien van doorstroming en stroomsnelheid eisen 
gesteld door het waterschap. Omdat een berekening voor doorstroming een 
complexe netwerkberekening vergt, wordt voor deze studie alleen het aspect 
stroomsnelheid beschouwd.  
 
Bij het aspect stroomsnelheid worden de twee sub-varianten met elkaar 
vergeleken. De resultaten van deze vergelijking staan in onderstaande tabel. 
 
 
 
deelvariant 

  
huidige breedte t.p.v. 

maatgevende doorsnede 
(meter) 

 
breedte na aanpassing 

(meter) 

 
stroomsnelheid 

(meter/sec.) 

afstand tussen bruggen 100 m 44,8 40,7 0,15 
afstand tussen bruggen 250 m 37,8 31,0 0,22 

 
De eis van het waterschap voor de maximale stroomsnelheid is 0,20 m/s. Uit 
bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de subvariant met de 
bruggen relatief dicht bij elkaar net voldoet aan de gestelde eis. De variant 
met de bruggen verder van elkaar (250 meter) voldoet niet. Opgemerkt moet 
worden dat de aanleg van een brug een extra weerstand in het water 
toevoegt. Hierdoor wordt wellicht niet voldaan aan de eisen van 
doorstroming. Hier is in dit stadium geen verder onderzoek naar gedaan. 
 
Scheepvaart 
Zoals al genoemd hebben beide sub-varianten invloed op de scheepvaart. De 
variant waarbij de bruggen erg dicht bij elkaar liggen (ongeveer 100 meter) 
heeft een grotere impact op de scheepvaart. Dit omdat de konvooien minder 
groot kunnen zijn, waardoor deze gesplitst worden. 

 

Figuur 2.22 Variant 7b: dubbele brug, alternatief 2: twee nieuwe bruggen 
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2.8 Variant 7b (dubbele brug, twee nieuwe bruggen) 

2.8.1 Technische inpassing 
Het verschil met variant 7a is dat in deze variant wordt uitgegaan van twee 
nieuwe bruggen. Beide nieuwe bruggen zijn toegankelijk (in eenrichting) voor 
zowel autoverkeer als de HOV-bus. De vrije doorgang bij brugopeningen via de 
andere brug is alleen bestemd voor de HOV-bus, niet voor het autoverkeer. De 
afstand tussen beide bruggen moet bij voorkeur circa 250 meter zijn in verband 
met het scheepvaartverkeer. 
 
Bouwtijd en –hinder 
De aanpassingen van de bestaande brug worden uitgevoerd zodra de nieuwe 
brug gebouwd is. Het verkeer kan dan doorgang vinden over de nieuwe brug. 
De totale bouwtijd is ongeveer 4 jaar. 
 
Kosten 
De kosten voor deze variant worden geschat op € 95 tot 105 miljoen, 
afhankelijk van de afstand tussen de bruggen (resp. 100 en 250 meter). Kosten 
zijn investeringsniveau en prijspeil 2007. 

2.8.2 Ruimtelijke inpassing 
Inpassing van de brug in de bestaande ruimte is mogelijk. Het kantoorpand 
Koningstein en de bewonersparkeergarage blijven per auto bereikbaar. Ter 
plaatse van de nieuwe brug wordt een keerwand tussen het voetpad en de 
OV-baan aangelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.23: Variant 7: bestaande situatie Spaarne (links) en impressie van nieuwe situatie (recht s)  
 
 

2.8.3 Verkeersafwikkeling 
In deze variant ontstaat een eenrichtingcircuit (zie figuur 2.22): autoverkeer in 
de richting van de binnenstad rijdt via de Schalkwijkerstraat en de (westelijke) 
nieuwe brug; verkeer uit de binnenstad rijdt via het Zuider Buiten Spaarne en 
de (oostelijke) nieuwe brug naar de Schalkwijkerstraat. Met prioritering van 
het HOV wordt de maximum belasting van de kruising 
Turfmarkt/Kampersingel bereikt. 

 
De HOV-bus gaat op maaiveld en met prioriteit over het kruispunt 
Schipholweg – Schalkwijkerstraat. Als het HOV met absolute prioriteit moet 
worden afgewikkeld raakt het kruispunt circa 21 procent overbelast. 
Prioritering van het HOV is niet mogelijk (hoewel daar in de berekeningen van 
de vervoerwaarde wel van uit is gegaan).  
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2.8.4 Invloed op het Spaarne 
 
Omdat bij deze variant aan twee zijden van het Spaarne een OV-baan wordt 
aangelegd, zal het Spaarne versmald moeten worden. De aspecten 
waterberging, waterafvoer en scheepvaart worden hieronder voor de twee 
sub-varianten behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterberging 
De oppervlakte van het water wordt verminderd door de verbreding van de 
beide Spaarne-oevers. Hiervoor dient vervangend oppervlak aangelegd te 
worden. Eisen van het waterschap in deze zijn dat dit vervangend oppervlak 
aangelegd wordt voor de demping, in hetzelfde peilgebied en binnen een 
straal van 5 kilometer. Dit lijkt goed oplosbaar. 
 
Waterafvoer 
Voor het aspect stroomsnelheid worden de twee sub-varianten met elkaar 
vergeleken. De resultaten van deze vergelijking staan in onderstaande tabel. 
 
 
 
 

Figuur 2.24: Variant 7b: twee nieuwe bruggen 

Figuur 2.24: Variant 7b: dubbele brug, versmalling Spaarne 
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deelvariant  huidige breedte t.p.v. 
maatgevende 

doorsnede (meter) 

breedte na aanpassing 
(meter) 

stroomsnelheid 
(meter/sec.) 

 
Afstand tussen bruggen 100 
m 

44,8 37,2 0,17 

Afstand tussen bruggen 250 
m 

37,8 27,5 0,26 

 
De eis van het waterschap voor de maximale stroomsnelheid is 0,20 m/s. Uit 
bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de subvariant met de 
bruggen relatief dicht bij elkaar net voldoet aan de gestelde eis. De variant 
met de bruggen verder van elkaar (250 meter) voldoet niet. Opgemerkt moet 
worden dat de aanleg van een brug een extra weerstand in het water 
toevoegt. Hierdoor wordt wellicht niet voldaan aan de eisen van 
doorstroming. Hier is in dit stadium geen verder onderzoek naar gedaan. 
 
Scheepvaart 
Zoals al genoemd hebben beide sub-varianten invloed op de scheepvaart. De 
variant waarbij de bruggen erg dicht bij elkaar liggen (ongeveer 100 meter) 
heeft een grotere impact op de scheepvaart. 
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3 Vervoerwaarde 
De vervoerwaarde van de verschillende tracés -uitgedrukt in 

het aantal reizigers per dag- is bepaald door 

modelberekeningen. Verschillen in vervoerwaarden ontstaan 

door verschillen in rijtijd als gevolg van afstand, snelheid en 

stilstand. Ook is onderscheid gemaakt in exploitatie met HOV-

bus en Light Rail.  

3.1 Rijtijden 

3.1.1 Berekening rijtijden 
De rijtijden van de varianten zijn berekend op basis van de afstand, de te 
verwachten snelheid per deeltraject en de stilstand bij verkeerslichten, kruisingen 
en halten. Ook zijn de verliestijden voor optrekken en afremmen bepaald. Bij deze 
berekeningen is uitgegaan van de volgende aannames: 
– Voor de lengte van de korte tunnel die loopt van de Schipholweg tot de 

Turfmarkt is aangenomen dat deze even lang is als de route op maaiveld. 
Voor de route via de Kampgarage is een extra lengte van 50 meter 
gerekend. 

– Voor het passeren op maaiveld van het complex 
Eendjesbrug/Turfmarkt/Kampervest/ Kampersingel een stilstandtijd van 20 
seconden opgenomen. In variant 2a met de zuidwaarts verschoven 
Langebrug is hier geen stilstandtijd gehanteerd omdat er weinig kruisend 
verkeer is. 

– Voor de varianten 6 en 7 waarbij de HOV-bus op maaiveld rijdt, is op de 
drukke kruising Schipholweg/ Schalkwijkerstraat een stilstandtijd van 40 
seconden opgenomen omdat de bus hier in elke vormgeving drukke 
verkeersstromen kruist. 

– Variant 6 met de Langebrug alleen voor HOV en fiets is de enige variant 
waarin de HOV-bus geconfronteerd wordt met brugopeningen voor de 
scheepvaart. In een eerdere studie is het effect van de brugopeningen 
bepaald op 3% reizigersverlies. Vooral het feit dat deze onregelmaat groot 
kan zijn en doorwerkt op de gehele lijn (dus tot in Amsterdam Bijlmer 
Arena), speelt een rol. Verder calculeren sommige reizigers de mogelijke 
verliestijd op voorhand in, ook al staat de brug op hun reis niet open. 

– De varianten 7a en 7b (twee bruggen) ontlopen elkaar nauwelijks in rijtijd. 
Wanneer de bruggen niet geopend zijn voor scheepvaart hebben bussen in 
zowel variant 7a als variant 7b in beide richtingen een vrije baan. Alleen 
wanneer een burg geopend is ontstaat enig verschil door de andere 
vormgeving van de verkeersstructuur. Omdat dit verschil klein zal zijn en 
brugopeningen zich beperken tot de uren buiten de spitsen, is er geen 
wezenlijk verschil in rijtijd te verwachten tussen de beide varianten.   

– De rijtijd van Light Rail is de zelfde als die van HOV-bus, wat hoge eisen 
stelt aan het acceleratievermogen van de Light Rail voertuigen. Ook is een 
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effectief vrije baan nodig: een bestuurder van Light Rail is anders ‘van 
nature’ geneigd langzaam te rijden omdat hij met zijn voertuig niet kan 
uitwijken en bovendien zijn remweg langer is dan die van een HOV-bus.  

 
Opslagfactor voor onregelmaat  
Op de berekende snelheid wordt een toeslag gelegd om het effect van de 
onregelmaat te simuleren. Als uitgangspunt is gehanteerd dat: 
– Bij een volledig autonome baan (dus een lange tunnel) de toeslag 0% is, 

omdat geen onregelmaat is te verwachten. 
– Bij een tracé dat geheel op maaiveld loopt een toeslag van 10% is te 

rekenen. De toeslag van 10% is gebaseerd op ervaringen bij 
streekvervoerders. Het verschil tussen de gemiddelde rijtijd en de 
zogenaamde 80%-rijtijd (de rijtijd die 8 van de 10 ritten halen) bedraagt 
normaliter 10%. De 80%-rijtijd is bij de meeste vervoerders de rijtijd die in 
de dienstregeling wordt opgenomen en die dus voor de reiziger relevant is.  

 
De onregelmaat in de rijtijd ontstaat vooral op plaatsen waar de busroute de 
centrumring kruist. Dit zijn drukke kruisingen met grote kans op vertragingen. 
Verder spelen een rol alle andere locaties met verkeerslichten en de lengte van 
de route op maaiveld. In teamanalyse is bepaald dat de eerste factor (kruisen 
centrumring) drie keer zo zwaar weegt als beide andere factoren (verkeerslichten 
en lengte route maaiveld). Dit heeft geresulteerd in een ‘opslagfactor voor 
onregelmaat’ voor alle varianten van tracé A. 
 
Om te bezien in hoeverre onregelmaat in de huidige situatie optreedt, is een 
beperkte meting uitgevoerd op donderdag 12 februari 2009. Deze meting 
bevestigt dat het rijden op maaiveld,  ook zonder files, leidt tot een grote(re) 
mate van onregelmaat. In bijlage 2 is het verslag en de analyse van deze meting 
opgenomen.  

3.1.2 Rijtijd per variant 
In tabel 3.1 zijn de rijtijden zonder en met onregelmaat weergegeven. Dit 
resulteert per variant in een netto rijtijd en netto gemiddelde snelheid.  
 

 
variant 

lengte  
(meter) 

berekende tijd zonder onregelmaat 
(seconden) 

toeslag  
onregelmaat 

netto  
rijtijd (minuut) 

netto 
 gem. snelh. 

(km/h) rijden stilstaan optrek/rem totaal 
2: Zuider B. Spaarne 4784 475 170 31 676 5,1 % 11,8 24,2 
2a: verschov. 
Langebr. 

4784 475 150 31 656 4,8 % 11,5 25,0 

3: Turfmarkt 4784 456 150 30 636 4,8 % 11,1 25,9 
5: Kampgarage 4834 463 150 30 643 4,8 % 11,2 25,8 
6: Langebrug 
HOV/fiets* 

4784 492 230 33 755 10 % 13,8* 20,7* 

7: dubbele brug 4784 492 230 33 755 10 % 13,8 20,7 

*  Exclusief brugopeningen. 
 

Tabel 3.1: Berekening rijtijd (Schalkwijk – Station Haarlem) per onderzochte variant van tracé A 
 

3.2 Vervoerwaarde HOV-bus 

3.2.1 Uitgangspunten 
De vervoerwaarde is bepaald op basis van modelberekeningen met de volgende 
uitgangspunten: 
– Uit de modelberekeningen blijkt dat een rijtijdwinst van 4 minuten een 

reizigerswinst van 4.000 reizigers per dag genereert voor het totale 
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netwerk. Dit is vertaald in een reizigerswinst van 100 reizigers per 0,1 
minuut rijtijd. 

– Binnen de vervoerwaarde van de totale netwerken neemt de Zuidtangent 
een belangrijke positie in. Naarmate de Zuidtangent sneller wordt, trekt hij 
meer reizigers in het netwerk én trekt hij bovendien reizigers weg uit 
andere –parallelle– buslijnen. De vervoerwaarde van de Zuidtangent stijgt 
bij een rijtijdwinst van vier minuten van 11.000 reizigers per dag (variant 
Autonoom Plus) naar 19.000 reizigers per dag (maaiveldvariant A). Dit 
betekent een groei van 8.000 reizigers per dag, waarvan 4.000 nieuwe 
reizigers en 4.000 reizigers afkomstig uit andere –parallelle- buslijnen. 
Omgerekend groeit de Zuidtangent dus 2.000 reizigers per minuut 
rijtijdwinst. 

– De reizigerswinst is omgezet in reizigerswinst per jaar door het 
werkdagtotaal te vermenigvuldigen met een factor 300. Daarbij is de 
aanname gedaan dat op een werkdag ongeveer evenveel reizigers worden 
vervoerd als op de som van zaterdag en zondag.  

3.2.2 Vervoerwaarde per variant 
In tabel 3.2 is per variant de vervoerwaarde van de Zuidtangent en van het 

totale netwerk weergegeven bij exploitatie met HOV-bus. Dit resulteert in een 

reizigerswinst voor het totale netwerk en voor de Zuidtangent (in beide 

gevallen ten opzichte van de variant Autonoom Plus). De vervoerwaarden van 

de beide varianten met een dubbele brug zijn niet onderscheidend omdat zij 

noch qua rijtijd voor het HOV noch anderszins onderling een wezenlijk verschil in 

kwaliteit voor de OV-reiziger betekenen. Voor de volledigheid zijn de andere 

tracévarianten opgenomen die met het verkeersmodel zijn doorgerekend. 

Deze zijn cursief vermeld. 
 

 
 
 
variant HOV-bus 

 
 

netto rijtijd  
(minuut) 

 
vervoerwaarde  

Zuidtangent  
(reizigers per dag) 

 
vervoerwaarde  

netwerk  
(reizigers per dag) 

reizigerswinst  
gehele netwerk t.o.v.  

autonoom plus  
(reizigers per dag) 

reizigerswinst  
Zuidtangent t.o.v.  

autonoom plus  
(reizigers per jaar) 

2: Zuider B. Spaarne 11,8 17.400 38.200 +3.200 +0,96 miljoen 
2a: verschov. Langebr. 11,5 18.000 38.500 +3.500 +1,05 miljoen 
3: Turfmarkt 11,1 18.800 38.900 +3.900 +1,17 miljoen 
5: Kampgarage 11,2 18.600 38.800 +3.800 +1,14 miljoen 
6: Langebrug HOV/fiets 13,8* 13.000 35.100** +100** +0,03 miljoen 
7: dubbele brug 13,8 13.400 36.200 +1.200 +0,36 miljoen 
 
autonoom plus 15,0 11.000 35.000 nvt Nvt 
Lange Tunnel 9,0 24.000 41.000 +6.000 +1,80 miljoen 
C (Houtplein, GOG) 15,0 16.000 34.000 -1.000 -0,30 miljoen 
D (Houtplein, Raaks) 13,0 18.000 35.000 +/- 0 +/- 0 

*  Exclusief brugopeningen. 

**  Inclusief brugopeningen, zie paragraaf 3.1.1. (vierde aandachtsstreepje). 

 
Tabel 3.2: Vervoerwaarde HOV-bus per onderzochte variant van tracé A en de andere tracévarianten 

 

3.3 Vervoerwaarde Light Rail  

3.3.1 Uitgangspunten 
De vervoerwaarde zoals die is berekend voor HOV-bus is als basis genomen. 
Daarop is voor de Zuidtangent een verhoging van het aantal reizigers met 
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10% toegepast. Dit is het zogenaamde allure-effect van Light Rail. Dergelijke 
systemen trekken, nog los van de uitwerking van kenmerken als 
betrouwbaarheid, reistijd en bijvoorbeeld wachttijd, altijd meer reizigers dan 
bussystemen. Voor deze studie gaan we uit van rijtijden die gelijk zijn als die 
van HOV-bus. De winst die ontstaat op de Light Raillijn is toegevoegd aan de 
vervoerwaarde van het netwerk, zonder eventuele andere effecten mee te 
wegen.  

3.3.2 Vervoerwaarde per variant 
In tabel 3.3 is per variant de vervoerwaarde van de Light Raillijn en van het totale 
netwerk weergegeven. Dit resulteert in een reizigerswinst voor het totale netwerk 
en voor de Light Raillijn (in beide gevallen ten opzichte van de variant Autonoom 
Plus). Voor de volledigheid zijn de andere tracévarianten opgenomen die met het 
verkeersmodel zijn doorgerekend. Deze zijn cursief vermeld. 
 

 
 
 
variant Light Rail 

 
 

netto rijtijd  
(minuut) 

 
vervoerwaarde  

Zuidtangent  
(reizigers per dag) 

 
vervoerwaarde  

netwerk  
(reizigers per dag) 

reizigerswinst  
gehele netwerk t.o.v.  

autonoom plus  
(reizigers per dag) 

reizigerswinst  
Zuidtangent t.o.v.  

autonoom plus  
(reizigers per jaar) 

2: Zuider B. Spaarne 11,8 19.100 39.900 +3.800 +1,14 miljoen 
2a: verschov. Langebr. 11,5 19.800 40.300 +4.200 +1,26 miljoen 
3: Turfmarkt 11,1 20.700 40.800 +4.700 +1,41 miljoen 
5: Kampgarage 11,2 20.500 40.700 +4.600 +1,38 miljoen 
6: Langebrug HOV/fiets 13,8* 14.300 36.400** +300** +0,09 miljoen 
7: dubbele brug 13,8 14.700 37.500 +1.400 +0,42 miljoen 
 
Autonoom Plus 15,0 12.100 36.100 Nvt Nvt 
Lange Tunnel 9,0 26.400 43.400 +7.300 +2,19 miljoen 
C (Houtplein, GOG) 15,0 17.600 35.600 -500 -0,15 miljoen 
D (Houtplein, Raaks) 13,0 19.800 36.800 +700 +0,21 miljoen 

*  Exclusief brugopeningen.    
**  Inclusief brugopeningen, zie paragraaf 3.1.1. (vierde aandachtsstreepje). 

 
Tabel  3.3: Vervoerwaarde Light Rail per onderzochte variant van tracé A en de andere tracévarianten 

 
 

3.4 Conclusies 

3.4.1 Vervoerwaarde netwerk 
De hoogste vervoerwaarde van het netwerk wordt bereikt met de var ianten 3 
(tunnelmond op Turfmarkt) en 5 (Kamp). Dit geldt zowel voor exploitatie met 
HOV-bus als met Light Rail. Na de varianten 3 en 5 hebben de varianten 2 
(Zuider Buiten Spaarne) en 2a (verschoven Langebrug) goede waarden. 
Mindere resultaten gelden voor variant 3 (dubbele brug). Het slechtst qua 
vervoerwaarde is variant 6 (Langebrug alleen HOV en fiets).  
In alle gevallen geldt dat het totale netwerk minder grote groeicijfers laat zien 
dan de Zuidtangent. Dit komt omdat een deel van de winst op de Zuidtangent 
afkomstig is van andere buslijnen. Globaal kan gesteld worden dat de 
Zuidtangent dubbel zo hard groeit als het gehele netwerk.  

3.4.2 Vervoerwaarde HOV-lijn/ Zuidtangent 
Specifiek kijkend naar de Zuidtangent is zijn vervoerwaarde bij exploitatie met 
HOV-bussen in de meeste varianten rond de 18.000 reizigers (zie tabel 3.2). 
Alleen bij de varianten 6 (Langebrug alleen HOV en fiets) en 7 (dubbele brug) is 
de vervoerwaarde rond de  
13.000 reizigers.  
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Bij reizigersaantallen boven de 18.000 leidt de exploitatie met bussen tot een 
dermate hoge frequentie, dat de dienstuitvoering in de praktijk niet goed zal 
verlopen. Dit leidt tot afwisseling van te late overvolle bussen en te vroege half 
lege bussen. Ook is bij deze frequenties in de praktijk geen absolute prioriteit bij 
verkeerslichten te realiseren zonder grote nadelen voor overig verkeer. Hoofdstuk 
4 belicht de afweging tussen de modaliteiten bus en Light Rail specifieker.  
De vervoerwaarde bij exploitatie met Light Rail ligt in de meeste varianten rond 
de  
20.000 reizigers. Dit is voor Light Rail een goed passend aantal reizigers: er is een 
hoge frequentie mogelijk zodat reizigers nooit lang hoeven te wachten bij de 
halte. Anderzijds is de frequentie niet dermate hoog dat het in de praktijk niet uit 
te voeren is. Alleen bij de varianten 6 en 7 schommelt de vervoerwaarde rond de 
14.000 reizigers, wat in principe te laag is voor exploitatie met Light Rail. Er 
kunnen langere wachttijden voor de reizigers ontstaan.  
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4 Keuze modaliteit 
Voor de keuze tussen exploitatie met HOV-bus of met Light 

Rail, is het aantal reizigers van groot belang. Daarnaast 

kunnen een rol spelen: de gewenste uitstraling, kostenfactoren 

als aanleg van infrastructuur of de inpasbaarheid in het 

regionale netwerk. Voor de afweging op basis van de 

vervoerwaarde belicht dit hoofdstuk het speelveld.   

4.1 Inleiding 

De in te zetten modaliteit (traditionele bus, HOV-bus, Light Rail, metro, trein) 
op een verbinding is afhankelijk van het aantal reizigers. Met name de 
bezetting op de drukste doorsnede is bepalend. Ook speelt het comfort een 
rol: accepteert men overvolle voertuigen in de spits of streeft men naar een 
grote kans op een zitplaats. Daarbij is de reisafstand van belang: op korte 
stadsritten accepteren reizigers eerder een staanplaats dan op langere 
regionale verplaatsingen.  
Dit hoofdstuk verkent de modaliteiten en intervallen voor de HOV-lijn door 
Haarlem, deel uitmakend van het op te bouwen regionale HOV-stelsel. We 
bepalen de intervallen zoals die ontstaan bij verschillende vervoerwaarden 
(aantal reizigers per dag) op de HOV-lijn door Haarlem. Als de vervoerwaarde 
zeer hoog is, kan het vervoer met bussen niet meer goed afgewikkeld worden. 
Ze moeten dan dermate vaak rijden dat het in de praktijk niet meer lukt: ze 
gaan elkaar en het overige verkeer in de weg zitten, het is onmogelijk om nog 
enigszins op tijd te rijden. Aan de andere kant is bij lage vervoerwaarden het 
interval niet passend voor Light Rail: het interval is te lang om nog 
aantrekkelijk te zijn voor reizigers, men moet te lang wachten.  

 

4.2 Kengetallen 

Van de huidige Zuidtangent is de verdeling van het aantal reizigers over de 

uurblokken van de dag bekend. Voor het traject van Schiphol tot en met Haarlem 

is per uur het aantal reizigers gesommeerd, wat de verdeling van de reizigers 

over de uurblokken geeft, gesplitst per richting. Uit deze verdeling volgt het 
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aandeel van de reizigers dat bepalend is voor de inzet in bepaalde tijdvakken. Dit 

blijkt als volgt te zijn: 
– in het drukste spitsuur wordt 11,4% van de reizigers vervoerd (betreft het 

uurblok 16.00-17.00 uur, richting Haarlem); 
– in een gemiddeld spitsuur wordt 7 tot 9% van de reizigers vervoerd, zodat 

het aandeel van 9% maatgevend is;  
– in de daluren tussen de spitsen wordt 4 tot 6% vervoerd, zodat het aandeel 

van 6% maatgevend is.  
De HOV-lijn bedient voor een groot deel reizigers op regionale afstanden, 
zoals Hoofddorp - Haarlem of Schiphol - Hoofddorp. Voor hen is het 
aanbieden van een zitplaats wenselijk. Bij inzet van een HOV-bus kan in de 
spitsuren een inzetnorm van 40 reizigers per rit worden gehanteerd: 
gemiddeld heeft men een zitplaats, in de drukste voertuigen komen 
staanplaatsen voor. Alleen in het drukste spitsuur is een norm van 50 reizigers 
per rit acceptabel, overeenkomend met af en toe erg volle voertuigen op de 
piekmomenten. Voor de ritten tussen de spitsen is een norm van 30 reizigers 
per rit gehanteerd, waardoor staanplaatsen tot de uitzonderingen behoren, 
zelfs bij pieken.  
Voor Light Rail voertuigen gaan we uit van de dubbele aantallen, aangezien 
deze voertuigen over het algemeen twee keer zo lang zijn als een gelede bus. 
De Regio Citadis zoals HTM die inzet op RandstadRail tussen Zoetermeer en 
Den Haag heeft bij een lengte van 37 meter 86 zitplaatsen. Bij Light Rail zijn 
de inzetnormen dan 100 reizigers per voertuig in het drukste spitsuur, 80 
reizigers per voertuig in de spitsen en 60 reizigers per voertuig in de uren 
tussen de spitsen.  

 

4.3 Berekende intervallen 

In tabel 4.1 staan voor HOV-bus en Light Rail de berekende intervallen bij 
verschillende vervoerwaarden. De uitgangspunten voor de berekeningen zijn in 
paragraaf 4.2 toegelicht.  
De cellen die rood zijn gekleurd betreffen combinaties die niet passend zijn: 
zeer veel reizigers bij busexploitatie of weinig reizigers met Light Rail. De gele 
cellen zijn goed passend voor zowel HOV-bus als Light Rail. De groene cellen 
betreffen combinaties die goed passend zijn.   

 
 
vervoer- 
waarde 

interval 
HOV-Bus Light Rail 

hoogspits spits dal hoogspits spits dal 
30.000 1,8’ 1,8’ 2,0’ 3,5’ 3,6’ 4,0’ 
25.000 2,1’ 2,1’ 2,4’ 4,2’ 4,3’ 4,8’ 
20.000 2,6’ 2,6’ 3,0’ 5,3’ 5,3’ 6,0’ 
18.000 2,9’ 2,9’ 3,3’ 5,9’ 5,9’ 6,7’ 
16.000 3,3’ 3,3’ 3,8’ 6,7’ 6,7’ 7,5’ 
14.000 3,8’ 3,8’ 4,3’ 7,5’ 7,6’ 8,6’ 
12.000 4,4’ 4,4’ 5,0’ 8,8’ 8,9’ 10,0’ 
10.000 5,3’ 5,3’ 6,0’ 10,5’ 10,7’ 12,0’ 
8.000 6,6’ 6,7’ 7,5’ 13,2’ 13,3’ 15,0’ 
5.000 10,5’ 10,7’ 12,0’ 21,1’ 21,3’ 24,0’ 

 

Tabel 4.1 Intervallen HOV-lijn/Zuidtangent bij uiteenlopende vervoerwaarden 
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In tabel 4.1 zijn voor begrip van de afwegingen de uiterste waarden 
interessant. Bij de hoge vervoerwaarde van 30.000 reizigers per dag, zou een 
HOV-bus in de spits elke  
1,8 minuut moeten rijden. Dat is in de praktijk met één HOV-lijn volstrekt 
onmogelijk. Aan de andere kant is bij 5.000 reizigers per dag (lage 
vervoerwaarde) exploitatie met Light Rail niet wervend: het voertuig rijdt zelfs 
in de spits maar elke 20 minuten. 
 
Voor exploitatie met bussen wordt doorgaans gesteld dat een buslijn niet 
vaker dan elke vier minuten moet rijden om nog een acceptabele 
(=betrouwbare) dienstuitvoering te kunnen bieden. Bij de uitgangspunten van 
deze notitie betekent het dat een vervoerwaarde van ongeveer 18.000 
reizigers het maximum zou zijn om nog met bussen met één lijn betrouwbaar 
te kunnen exploiteren. 
Omgekeerd is exploitatie met Light Rail niet zinvol als het interval groter is 
dan elke zes minuten. Voor Light Rail is een vervoerwaarde van ongeveer 
18.000 reizigers dus de ondergrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1: Kwaliteitssprong van de openbare ruimte mogelijk door keuze voor Light Rail in plaats van 
HOV-bus  

 
 

4.4 Conclusie 

Wanneer men uitgaat van de verdeling van de reizigers over de uren van de 
dag conform het huidige vervoer op de Zuidtangent tussen Schiphol en 
Haarlem, en bij deze verdeling verschillende vervoerwaarden beschouwt, blijkt 
het omslagpunt tussen exploitatie met HOV-Bus en Light Rail zich rond de 
18.000 reizigers per dag te bevinden. Bij lagere vervoerwaarden rijdt het Light 
Rail voertuig niet voldoende vaak om aantrekkelijk te zijn, bij hogere wordt 
het interval voor een HOV-Bus zodanig kort dat de exploitatie in de praktijk 
niet goed mogelijk zal zijn. 
Bij de berekende vervoerwaarden in het vorige hoofdstuk, is exploitatie met 
Light Rail in de meeste varianten aan de orde. Alleen de varianten zonder 
korte tunnel (varianten 6 en 7) hebben te lage vervoerwaarden om exploitatie 
met Light Rail mogelijk te maken.  
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Bij exploitatie met Light Rail kunnen bij deze twee varianten langere 
wachttijden voor de reizigers ontstaan.  
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5 Netwerk op maaiveld 
Voor de exacte vormgeving van het busnetwerk in Haarlem op 

het moment dat Zuidtangent als volwaardige HOV-lijn in 

dienst is, zijn nog geen concrete plannen. Uitgaande van de 

wens van reizigers voor zeer korte wachttijden op de HOV-lijn, 

het aantakken van buslijnen op de HOV-lijn en de 

mogelijkheid van Citybussen, is wel een beeld te schetsen. 

5.1 Zuidtangent als stamlijn 

Het principe van een OV-netwerk met een stamlijn is dat veel doorgaande 
reizigers geconcentreerd reizen met de stamlijn. Door de grote hoeveelheid 
reizigers op deze lijn is een zeer hoge frequentie mogelijk, zodat voor de 
reizigers korte wachttijden ontstaan.  
Voor de studie in Haarlem wordt uitgegaan van een passerende HOV-bus 
ongeveer elke drie minuten. Een dergelijke hoge frequentie komt men verder 
alleen bij metrosystemen tegen. Door de hoge frequentie trekt een stamlijn 
ook reizigers die op grotere afstand van een halte wonen of werken: de 
langere looptijd wordt gevoelsmatig voor veel reizigers gecompenseerd door 
het feit dat men op de halte nooit lang hoeft te wachten en de reis zelf ook 
snel verloopt. Voor de reizigers die moeite hebben om een langere afstand 
naar de halte af te leggen, rijden aanvullende buslijnen. Deze rijden doorgaans 
niet met een hoge frequentie omdat de meeste reizigers immers de HOV-
buslijn zullen nemen met zijn uiterst aantrekkelijke korte wacht- en rijtijden.  
 
Voor een deel van Haarlem is een voorbeeld uitgewerkt in figuur 5.1. De 
regiobuslijnen 175 (Amsterdam ZO - Amstelveen - Haarlem), 176 (Amsterdam 
Zuid - Haarlem) en 177 (Schiphol - Badhoevedorp - Haarlem) rijden tot 
overstaplocatie Schipholweg, waar de reizigers op een compacte halte snel 
kunnen overstappen op de HOV-lijn/Zuidtangent naar het centrum van 
Haarlem en Station Haarlem. Door de lijnen via een eigen tracé over de 
Boerhaavelaan te laten rijden, vermijden ze de congestie op de Schipholweg 
en bedienen bovendien het Kennemer Gasthuis. Ook de lijnen 3, 73 en 75 uit 
Schalkwijk rijden tot de halte Schipholweg waar de reizigers overstappen op 
de HOV-lijn. 
 
De rijtijd met de HOV-lijn van de Schipholweg naar Station Haarlem zal, 
afhankelijk van de exacte route en inpassing, ongeveer acht minuten bedragen 
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(namelijk de rijtijden uit tabel 3.2 minus drie minuten van de halte Schalkwijk naar 
de halte Schipholweg). De huidige rijtijden op maaiveld lopen uiteen van tien 
minuten tot zestien minuten (dienstregeling 2009, lijn 73 en 175). Minstens zo 
belangrijk is dat de kans op vertragingen afneemt ten opzichte van de huidige 
situatie. De HOV-lijn kent namelijk minder vermenging met ander verkeer, 
terwijl ook het wachten voor een geopende brug over het Spaarne tot het 
verleden zal behoren. De reiziger kan dus beter vertrouwen op de 
vertrektijden. 

 

 
Figuur 5.1: Voorbeeld uitwerking van lijnennet in Haarlem 
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5.2 Citybussen in centrum 

Voor de bediening van het centrum van Haarlem wordt gedacht aan 
Citybussen. Dit zijn bussen die kleiner zijn dan standaardbussen, bijvoorbeeld 
tien meter in plaats van de standaardlengte van twaalf meter. Hierdoor zijn ze 
beter wendbaar en passen ze beter in het straatbeeld. Het is mogelijk deze 
bussen uit te rusten met een zeer milieuvriendelijke motor. Ook kan een 
Citybus op meer halten stoppen dan een andere bus omdat er toch weinig 
doorgaande reizigers met haast zijn, deze nemen immers in meerderheid de 
frequente snelle HOV-lijn. 

 
Lijn 2 
Lijn 2 uit Haarlem Oost (Amsterdamse Buurt en Slachthuisbuurt) rijdt via de 
Rustenburgerlaan, om daar de functie van de lijnen 175, 176 en 177 over te 
nemen. Via het Houtplein en de Wilhelminastraat rijdt hij vervolgens naar het 
NS-station. Voor de Citybus is een ringlijn in achtvorm ingetekend via de 
westelijke Spaarne-oever, Turfmarkt en de Gasthuisvest. Het andere routedeel 
van de Citybus kan via de Papentorenvest en Lange Herenvest rijden. 
Denkbaar is een exploitatie waarbij de ritten afwisselend via de Westelijke 
Spaarne-oever en de Lange Herenvest rijden.  

 
Lijn 80 
Lijn 80 (Amsterdam Marnixstraat – Haarlem – Zandvoort aan Zee) gaat in deze 
opzet ook rijden via de Boerhaavelaan. Hiermee bedient hij het Kennemer 
Gasthuis en de overstapknoop Schipholweg op de HOV-lijn. 
 
Lijn 5  
Lijn 5 (die niet in de ochtendspits rijdt) kan in deze opzet verknoopt worden 
met lijn 2 (die nu eindigt bij het NS-station Spaarnwoude), zodat de 
Waarderpolder ook buiten de spitsen een korte verbinding met het NS-station 
Haarlem heeft. De verbinding met het centrum wordt geboden door de 
koppeling met lijn 2, die bovendien geheel Schalkwijk met de Waarderpolder 
verbindt. Bijkomend voordeel van een dergelijke koppeling van de lijnen 2 en 
5 is dat de efficiency stijgt, er worden minder kilometers gereden terwi jl de 
vervoerkundige waarde van het netwerk niet afneemt. 
  
Uit figuur 5.1 blijkt dat bij een dergelijke opbouw van het netwerk er geen 
bushaltes vervallen. Sterker nog, de Citybus maakt het mogelijk extra halten te 
bedienen zoals op de Kampervest, Gasthuisvest en Raamvest. Verder blijft het 
grote voordeel van de HOV-lijn van kracht: met korte rijtijden, zeer korte 
wachttijden en goed op tijd van de regio en de knooppunthalten 
Winkelcentrum Schalkwijk en Schipholweg naar het centrum van Haarlem en 
Station Haarlem. 
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Bijlage 1: Berekening invloed  

tunnelmonden op stroomsnelheid Spaarne 
 
In eerste instantie wordt de variant beschouwd die het meeste in het Spaarne 
is gelegen. Dit is variant 2a, een tunnelmond op het Zuider Buiten Spaarne 
met een verlegde Langebrug. Bij deze variant worden twee (de krapste) 
doorsneden beschouwd (zie  
figuur B1.1). 
 

 
Conform de legger van het waterschap is het standaard profiel van het 
Spaarne conform figuur B1.2. 

 
 
 
 

Figuur B1.1: Doorsneden Spaarne 

Figuur B1.2: Standaardprofiel Spaarne 
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Tunnel bij doorsnede A 
Een berekening van de maximale stroomsnelheid in deze doorsnede staat in 
tabel B1.1. 
 

 
doorsnede A  

huidige situatie 
doorsnede A  

met tunnel ZBS 1 
breedte 40,7 m 34,3 m 
bodembreedte 21,1 m 14,7 m 
nat profiel 120,5 m2 95,6 m2 
debiet (conform opgave 
Hoogheemraadschap) 

18 m3/s 18 m3/s 

stroomsnelheid (norm: maximaal 0,20 m/s) 0,15 m/s 0,19 m/s 

 
Tabel B1.1: Maximale stroomsnelheden Spaarne met en zonder tunnel, 
doorsnede A 
 
 
Uit bovenstaande volgt dat de huidige situatie al aan de grenzen van het 
toelaatbare zit. Bij doorsnede A zijn in de huidige situatie ook woonboten 
aanwezig, deze zijn niet meegenomen met de berekening. Dit zal de situatie 
nog wat erger maken. Opgemerkt dient te worden dat we in de berekening 
uitgaan van een symmetrisch profiel. Gelet op het feit dat het Spaarne diverse 
bochten kent, zal het profiel in de praktijk niet symmetrisch zijn en kan dus 
iets gunstiger uitvallen. Dit compenseert het feit dat de woonboten niet zijn 
meegenomen in de berekening. 
 
Als de tunnel gebouwd wordt zal deze 7,3 meter in het Spaarne gebouwd 
worden. Gelet op het feit dat deze doorsnede al kritisch is, is deze versmalling 
van het Spaarne niet realistisch. Aan de oostzijde van het Spaarne kan 
eventueel de kademuur terug gelegd worden. Deze verruiming van het 
Spaarne is maximaal 6 meter breed. Qua nat profiel komen we dan een strook 
van 1,3 meter (=7,3 – 6) maal de waterdiepte (=3,9) meter te kort. Als de 
woonboten weg gaan zou dit dus net kunnen. Hierbij nemen we aan dat de 
woonboten circa 4,5 meter breed zijn met een diepteligging van ongeveer 1,5 
meter. 
 
Geconcludeerd voor deze doorsnede wordt dat de versmalling van het 
Spaarne net mogelijk moet zijn. De stroomsnelheid wordt nu wel kritisch en 
de woonboten moeten weg. 
 
Tunnel bij doorsnede B 
Doorsnede B is in de huidige situatie niet zo kritisch als doorsnede A. Maar 
hier ligt de tunnelmond ook verder het Spaarne in (13,3 meter). In tabel B1.2 
wordt de situatie zonder en met tunnel berekend. 
 

 
doorsnede B,  

huidige situatie 
doorsnede B,  

met tunnel ZBS 1 
breedte 40,7 m 27,4 m 
bodembreedte 21,1 m 7,8 m 
nat profiel 120,5 m2 68,6 m2 
debiet (conform opgave 
Hoogheemraadschap) 

18 m3/s 18 m3/s 

stroomsnelheid (norm: maximaal 0,20 m/s) 0,15 m/s 0,26 m/s 

 
Tabel B1.2: Maximale stroomsnelheden Spaarne met en zonder tunnel, 
doorsnede B 
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Uit bovenstaande blijkt dat de situatie met de tunnel niet voldoet aan de 
norm voor stroomsnelheid. Ook in deze doorsnede is het mogelijk om het 
Spaarne aan de oostzijde te verruimen. Hier wordt uitgegaan van een 
verruiming van 6 meter. De situatie met verruiming staat in tabel B1.3. 
 

 
doorsnede B,  

met tunnel ZBS 1 en verruiming 
breedte 33,4 m 
bodembreedte 13,8 m 
nat profiel 92,0 m2 
debiet (conform opgave 
Hoogheemraadschap) 

18 m3/s 

stroomsnelheid (norm: maximaal 0,20 
m/s) 

0,20 m/s 

 
Tabel B1.3: Maximale stroomsnelheden Spaarne met tunnel en verruiming, 
doorsnede B 
 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat een situatie met een tunnelmond en 
verruiming op doorsnede B net voldoet aan de gestelde norm voor 
waterafvoer. 
 
Conclusie 
Met beperkte aanpassingen is de stroomsnelheid heel minimaal (kritiek). Deze 
oplossing lijkt twijfelachtig. Om deze variant haalbaar te maken is een grotere 
aanpassing aan de oostzijde noodzakelijk (in de orde van 10 meter of meer). 
Hierbij moet ook de Schalkwijkerstraat aangepast worden van de Langebrug 
tot aan de Slachthuisstraat aangepast worden. Parkeren en de groenstrook 
zullen hier dan ook verdwijnen. 
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Bijlage 2: Meting onregelmaat in de praktijk 
 

Voor het inzichtelijk maken van de invloed van het rijden op maaiveld op de 

onregelmaat van de dienstuitvoering, is op donderdag 12 februari 2009 een korte 

meting gehouden. Bussen van de Zuidtangent lijn 300 richting Amsterdam Bijlmer 

Arena zijn gevolgd van de Turfmarkt tot de Europaweg. Er zijn drie tijden geklokt: 

bij aankomst op de Turfmarkt komend vanaf de Gedempte Oude Gracht, bij 

passage van de Langebrug en bij aankomst op de Europaweg. Doel was het 

vaststellen van de onregelmaat in de rijtijd. De metingen zijn verricht tussen 17.40 

en 18.30 uur. Het wegverkeer was niet zeer druk, er stonden nergens wachtrijen 

voor de verkeerslichten. Het was koopavond te Haarlem. Het was droog rustig 

koud weer, er deden zich geen afwijkende omstandigheden voor. Er zijn zes 

busritten gemeten.  

 

In tabel B1 staan per gemeten rit de rijtijden van de Turfmarkt (moment van 

oprijden van de Turfmarkt) tot passage van de Langebrug (voorzijde bus midden 

op de brug).  

 
tijd  
Turfmarkt 

rijtijd 
Turfmarkt-
Langebrug 

17.44.15  1’.15” 
17.51.50  1’.10” 
18.01.50  1’.55” 
18.13.00  0’.30” 
18.19.10  1’.15” 
18.28.50  1’.00” 
gemiddeld 1’.10” 

 

Tabel B2.1: Rijtijden Zuidtangent op 12 februari 2009 

 

 

Uit tabel B2.1 blijkt dat de rijtijd uiteenloopt van 0’.30” tot 1’.55” bij een 

gemiddelde van 1’.10”. Het verschil tussen de snelste en langzaamste rit bedraagt 

1’.25” bij een gemiddelde van 1’.10”, derhalve 121%. 

 

Tabel B2.2 geeft de rijtijden van de Langebrug tot aankomst op de Europaweg 

(moment dat de kop van de bus de Europaweg inrijdt).  
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tijd  
Langebrug 

rijtijd 
Langebrug-
Europaweg 

17.45.30  1’.50” 
17.53.00 3’.15” 
18.03.45 2’.25” 
18.13.30 2’.50” 
18.20.25 2’.45” 
18.29.50 3’.00” 
Gemiddeld 2’.40” 

 

Tabel B2.2: Rijtijden Zuidtangent op 12 februari 2009 

 

Uit tabel B2.2 blijkt dat de rijtijd uiteenloopt van 1.50” tot 3’.15” bij een 

gemiddelde van 2’.40”. Het verschil tussen de snelste en langzaamste rit bedraagt 

1’.25” bij een gemiddelde van 2’.40”, derhalve meer dan 50%. 

 

In tabel B2.3 ten slotte is de totale rijtijd van de Turfmarkt tot de Europaweg 

opgenomen.  

 
tijd  
Turfmarkt 

rijtijd 
Turfmarkt-
Europaweg 

17.44.15 3’.05” 
17.51.50 4’.25” 
18.01.50 4’.20” 
18.13.00 3’.20” 
18.19.10 4’.00” 
18.28.50 4’.00” 
gemiddeld 3’.50” 

 

Tabel B2.3: Rijtijden Zuidtangent op 12 februari 2009 

 

 
Uit tabel B2.3 blijkt dat de totale rijtijd uiteenloopt van 3’.05” tot 4’.25” bij een 
gemiddelde van 3’.50”. Op de gemiddelde rijtijd van 3’.50” is het verschil 
tussen de kortste en langste rijtijd 1’.20”, oftewel 35%. En dat terwijl in een 
korte periode is gemeten in stabiele verkeersomstandigheden. Wanneer de 
kortste en langste rijtijden op de twee tussentrajecten Turfmarkt – Langebrug 
en Langebrug – Europaweg worden gecombineerd, zouden de rijtijden 
uiteenlopen van 2’.20” tot 5’.05”, een verschil van 3’.45” oftewel 100%!  

 
Bij meer congestie of een langere meetperiode zijn de verschillen tussen 
langzame en snelle ritten uiteraard groter en is de onregelmaat nog groter 
dan in deze beperkte steekproef.  
 
De gemiddelde waarde van de rijtijd (3’.50”) is wezenlijk langer dan de 3’.03” 
zoals die berekend is bij het rijden met snelheden van 50 km/u op de 
Schalkwijkerstraat, 40km/h op de Schipholweg, 20 km/h op de kruisingen en 
20 km/u op het traject van de Lange Herenvest tot de Turfmarkt en 
stilstandtijden van 20 seconden bij de kruisingen Europaweg/Schipholweg en 
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bij de Langebrug. Kennelijk wordt dit (op zich ook al niet zeer ambitieuze) in 
de huidige situatie lang niet gehaald.  
 
Conclusie 
De spreiding in rijtijden tussen de Turfmarkt en de Europaweg is groot, zelfs 
wanneer binnen een korte periode zonder verstoringen of filevorming wordt 
gemeten. Het verschil tussen de kortste en langste rit bedraagt 35% van de 
gemiddelde waarde. Wanneer de kortste en langste rijtijden op de 
tussentrajecten worden gecombineerd, is dit verschil zelfs 100%. Dit is op een 
hoogfrequente lijn funest voor de kwaliteit: de bussen kunnen onmogelijk 
allemaal op tijd rijden. Bussen die te laat zijn door de 
verkeersomstandigheden zullen steeds verder achterop raken doordat ze meer 
reizigers trekken (namelijk ook reizigers die op de volgende staan te wachten). 
De volgende bus komt juist steeds meer voor te lopen op zijn schema omdat 
hij weinig reizigers aantreft. Na enige tijd rijden beide bussen vlak achter 
elkaar en moeten reizigers dus twee keer zo lang wachten als volgens 
dienstregeling. Dit vervoer is niet hoogwaardig te noemen.  
De beperkte meting geeft ook aan dat de gemiddelde rijtijd zoals die thans 
wordt gerealiseerd in de praktijk, langer is dan in een situatie met goede 
doorstroming. Echter, de spreiding in de rijtijden is een veel groter probleem.  
Door de bussen in een tunnel te laten rijden waar ze per definitie van ander 
verkeer geen last hebben (en omgekeerd, overigens) neemt de rijtijd af en 
verdwijnt de spreiding in de rijtijden naar verwachting bijna geheel. Het eerste 
maar vooral het tweede effect bewerkstelligt een grote kwaliteitssprong van 
het openbaar vervoer. 
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Bijlage 3: Technische uitwerking 
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HOOFDSTUK1 Inleiding

In het project 'Tunnelstudie Haarlem' onderzoeken de provincie Noord-Holland en de 

gemeente Haarlem de mogelijkheden voor de verdere uitbreiding van de Zuidtangent tot 

hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) in Haarlem. De oude Haarlemse 

binnenstad en het Spaarne vormen in de huidige situatie een barrière voor een goede 

doorstroming van het busverkeer op de Zuidtangent. Eén van de mogelijkheden is een 

gedeeltelijke of volledige ondertunneling van de Zuidtangent onder de Haarlemse 

binnenstad. Een andere mogelijkheid is deels bovengronds tracé met een korte tunnel of een 

brug.

Deze rapportage gaat nader in op de voorkeursvariant van de lange tunnel en diverse 

varianten van het (deels) bovengrondse tracé. De varianten die bij het deels bovengrondse

tracé beschouwd worden zijn de volgende:

§ Tracé met tunnel van Schipholweg tot Zuider Buiten Spaarne

§ Tracé met tunnel van Schipholweg tot Zuider Buiten Spaarne, met een verplaatste 

Langebrug

§ Tracé met tunnel van Schipholweg tot Turfmarkt

Figuur 1.1

Tracé lange tunnel en het 

(deels) bovengrondse tracé 

A
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§ Tracé met tunnel van  Schipholweg tot Gedempte Oude Gracht, door Kampgarage

§ Tracé met een extra brug ten zuiden van de bestaande brug (dubbele brug variant), 

hierbij is de variant beschouwd met korte afstand (ca. 100m) tussen de twee bruggen.

§ Tracé met een extra brug ten zuiden van de bestaande brug en uitbreiding van de 

bestaande brug, afstand tussen de bruggen circa 100 meter.

Aspecten die behandeld worden zijn:

§ Kosten (hoofdstuk 2)

§ Bodemopbouw (hoofdstuk 3)

§ Bouwhinder (hoofdstuk 4)

§ Bouwrisico's (hoofdstuk 5)

§ Fasering (hoofdstuk 6)
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HOOFDSTUK2Kosten

2.1 RAMINGOPBOUW

Gehanteerd is de SSK-kostensystematiek (SSK = Standaard Systematiek Kostenramingen, 

CROW). Deze systematiek wordt veel gebruikt in de civiele sector. 

Op basis van de raming (hoeveelheid maal eenheidsprijs, P x Q), wordt door middel van 

opslagen het investeringsniveau bepaald. In onderstaande tabel zijn deze opslagen 

weergegeven.

Directe kosten P * Q

Nader te detailleren 15% Over [P * Q]

A Totaal aan directe Kosten A

91 Eenmalige kosten 4% Over [A]

92 Uitvoerings-/bouwplaatskosten 14% Over [A]

AK (incl. kwaliteitsborging) 8% Over [A+91+92]

Winst & Risico 4% Over [A+91+92]

Stelposten Ca. 1% Over [A]

C Aanneemsom C

Object onvoorzien 10% Over [C]

D Bouwkosten D

Engineeringskosten 17% Over [D]

Leges en vergunningen 2% Over [D]

CAR en verzekeringen 2% Over [D]

E

Opdrachtgeverskosten 3% Over [E]

F Basisraming F

Project onvoorzien 10% Over [F]

Scheefte en risicoreservering 5% Over [F]

G Investeringskosten excl. BTW (50% waarde) G

Onzekerheidsreserve 5% Over [G]

H Te reserveren budget H

Tabel 2.1

Opbouw kosten
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De hierboven genoemde percentaces zijn de percentaces zoals ze voor de lange tunnel zijn 

gehanteerd. Voor het deels bovengronds tracé zijn dezelfde percentages gebruikt met 

uitzondering van het percentage ‘CAR en verzekeringen’ (1% in plaats van 2%.).

De investeringskosten bij G is de zogenoemde 50% waarde. Dit wil zeggen dat er 50% kans 

op overschrijding van dit bedrag is. In verband met de fase van het onderzoek wordt 

geadviseerd om bij het vaststellen van het budget rekening te houden met een extra 

onzekerheidsreservering. Door het uitvoeren van een risico-inventarisatie kan er meer 

gezegd worden over de nauwkeurigheid van het totale te reserveren budget. Alle genoemde 

bedragen zijn prijspeil november 2007. Voor prijspeil december 2008 moet rekening 

gehouden worden met een indexering van 4,4%

2.2 KOSTEN LANGE TUNNEL

Geraamd zijn de kosten voor de aanleg en inrichting van een lange geboorde tunnel tussen 

de Schipholweg en de eindhalte bij het NS-station.

Op basis van de studie uit 2007 waren de kosten voor de lange tunnel geraamd op een 

bedrag van 812 miljoen euro. Naar aanleiding van de expertmeetings kostenoptimalisaties 

en de second opinion door Gemeentewerken Rotterdam (Statentunnel) en de BAM

(Hubertustunnel) zijn er een aantal aanpassingen cq. optimalisaties doorgevoerd. Deze 

aanpassingen/optimalisaties hebben betrekking op de volgende punten:

§ Aanpassingen aan de haltes:

- halte Zuiderstraat/GOG

- Correctie vriezen naar aanleiding van advies Gemeentewerken Rotterdam

- Halte Houtplein

- Correctie vriezen naar aanleiding van advies Gemeentewerken Rotterdam

- Hoogteligging geoptimaliseerd (5m hoger).

§ Aanpassingen aan de boortunnel:

- Correctie aankoop- en restwaarde tunnelboormachine (TBM). Het bedrag van de 

Hubertustunnel is slechts deels overgenomen omdat boormachine geleed dient te zijn 

in verband met de kleine bogen

- Correctie (de)mobilisatiekosten. Het bedrag van de Hubertustunnel is slechts voor de 

helft overgenomen in verband met veel moeilijker bereikbaarheid

- Scheidingsinstallatie. Correctie naar aanleiding van het advies Hubertustunnel

§ Overige aanpassingen/optimalisaties

- Compensating Grouting. Deze post is verplaats van de directe kosten naar de 

bijkomende kosten opgenomen. Samen met de post vastgoed is dit een post voor 

bijkomende maatregelen voor het boren onder huizen door. Voor het te reserveren 

budget heeft deze aanpassingen geen effect.

- Vluchtvoorzieningen naar maaiveld. Deze zijn naar huidige inzichten niet nodig 

vanwege korte tussenafstanden haltes en het toegepaste ‘safe haven’ principe

- Brandwerende voorzieningen. Correctie toegepast naar aanleiding van het advies 

Hubertustunnel

- Brug Kruisweg. Deze brug hoeft niet te worden vervangen, omdat het tracé niet meer 

onder deze brug doorgaat.

- Maaiveld terugbouwen. Post is vervallen omdat er al een post maaiveldinrichting is 

opgenomen in de bijkomende kosten.
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- Monitoring. De post monitoringis aangepast op basis van advies gemeentewerken 

Rotterdam.

- Planschade. De post is aangepast op basis van huidige inzichten.

In onderstaande tabel zijn de aanpassingen/optimalisaties ook in bedragen weergegeven.

Directe kosten

(mio €)

Bijkomende 

kosten

(mio €)

Te reserveren 

budget

(mio €)

Aanpassingen aan de haltes

- Vriezen Houtplein en Zuiderstraat/GOG +1,5 + 3,8

- Hoogte Houtplein - 5,0 - 12,7

Aanpassingen aan de boortunnel

- TBM en mob/demob - 2,5 - 6,4

- Scheidingsinstallatie - 2,5 - 6,4

Overige aanpassingen/optimalisaties

- Vluchtvoorzieningen - 2,0 - 5,1

- Brandwerende voorzieningen + 1,2 + 3,1

- Brug Kruisweg - 3,5 - 8,9

- Maaiveld terug brengen - 3,6 - 9,2

- Monitoring + 0,6 + 0,7

- Planschade - 6,0 - 7,3

Totaal aanpassingen/optimalisaties - 48,3

Op basis van voorgaande aanpassingen/optimalisaties is het te reserveren budget bijgesteld 

op € 764 miljoen (pp november 2007) ofwel € 797 (pp december 2008). In bijlage 1 is de 

raming meer in detail weergegeven

Tabel 2.2

Aanpassingen/optimalisaties 

kostenraming lange tunnel
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2.3 KOSTEN DEELS BOVENGRONDS TRACÉ

Geraamd zijn de kosten voor de aanleg van een HOV-baan tussen de Schipholweg en het 

NS-station Haarlem, inclusief een tunnel onder het Spaarne of een extra brug over het 

Spaarne.

In onderstaande tabel is een overzicht van de kosten opgenomen van de verschillende 

varianten.

Variant

Kosten 

Miljoen Euro

(p.p 2007)

Kosten

Miljoen Euro

(p.p. 2008)

Tunnel Schipholweg – Zuider Buiten 

Spaarne

213,9 223,3

Tunnel Schipholweg – Zuider Buiten 

Spaarne met verplaatste Langebrug

250,8 261,8

Tunnel Schipholweg – Turfmarkt 244,5 255,3

Tunnel Schipholweg – Kamp 280,1 292,4

Dubbele brug 71,0 74,1

Dubbele brug met uitbreiding van de 

bestaande brug

97,1 101,4

In bijlage 1 zijn de ramingen van de (deels) bovengrondse varianten in meer detail 

weergegeven.
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3Bodemopbouw

In het kader van het onderzoek naar de lange tunnel is door Fugro (in opdracht van DHV) 

grondonderzoek gedaan. Hiervan is door Fugro een rapportage opgesteld 

(opdrachtnummer 2108-0185-0000, versie 1 van 9 januari 2009).

Op basis van het beschikbare grondonderzoek kan de bodemopbouw ter plaatse van de 

projectlocatie als volgt worden omschreven. Vanaf maaiveld, ca. NAP +1 m, wordt vrijwel 

overal zand aangetroffen. De pakking van dit zand varieert van los tot vast gepakt. Het 

betreft veelal zwak tot matig siltig zand. Lokaal wordt het zandpakket op ca. 13 m minus 

maaiveld doorsneden door een in dikte variërende kleiige laag. Op een diepte van ca. 31 

meter minus maaiveld wordt het zand vaak gekenmerkt door een zeer vaste pakking (hoge 

conusweerstanden). In het noordelijk deel van het projectgebied (nabij het NS Station) en 

direct langs de Spaarne wordt in de bovenste meters een afwijkende bodemopbouw 

aangetroffen. Hierbij wordt vanaf maaiveld veelal klei aangetroffen met een dikte van 

ongeveer 2 à 3 meter die op een circa 1 meter dikke veenlaag is gelegen. Hieronder bevindt 

zich het hiervoor omschreven zandpakket.

Alhoewel geen peilbuismetingen beschikbaar zijn zal de grondwaterstand, welke ongeveer 

gelijk zal zijn aan de stijghoogte in het zandpakket, circa N.A.P. 0,0m bedragen. De 

grondwaterstand kan sterk fluctueren onder invloed van de seizoenen en de 

weersgesteldheid. Ter illustratie is in figuur 3.1 een sondering net ten noorden van de 

geplande halte op de Gedempte Oude Gracht weergegeven.

Deze bodemopbouw is voor de aanleg van de (boor-)tunnel relatief gunstig. Met name voor 

de in situ delen zoals schachten en halte’s. Er is sprake van een pakket zand dat veelal matig 

vast gepakt is. Dit betekent een relatief stijf en sterk gedrag van de ondergrond hetgeen de 

dimensionering van diepwanden/grond- en waterkerende constructies goed mogelijk 

maakt. Bovendien hoeven dat vanuit dit oogpunt niet bijzonder dure constructies te zijn. 

De andere kant is echter dat de relatief goede bodemopbouw heeft geresulteerd in een 

veelal op staal gefundeerde bebouwde omgeving, waarbij bovendien vele panden erg oud 

en daardoor mogelijk kwetsbaar zijn. Juist die bebouwing zal strenge eisen stellen aan de 

nieuwe infrastructuur en diens bouwwijze. Dit aspect leidt tot een verhoging van de kosten. 

In de kostenraming is dan ook naast de post vastgoed een post voor aanvullende 

maatregelen (compensating grouting) opgenomen. 
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§

Figuur 3.2

Sondering ter plaatse van 

noordzijde halte Gedempte 

Oude Gracht
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HOOFDSTUK4Bouwtijd- en hinder

Door de aanleg van een HOV baan met een brug of tunnel is altijd bouwhinder te 

verwachten. Bouwhinder ontstaat onder andere door het afsluiten van wegen, aanleg van 

werkterreinen, uitvoeren van werkzaamheden (geluidshinder, trillingen) en grote stromen 

bouwverkeer. Onderstaande gaat in op de bouwtijd en -hinder die is te verwachten voor 

zowel de lange (boor-)tunnel als het deels bovengrondse tracé alternatief met een tunnel 

onder het Spaarne.

Lange tunnel
Aanzienlijke bouwhinder is te verwachten bij de Schipholweg, het Spaarne zelf, de 

startschacht (nabij het Spaarne) en de haltelocaties Houtplein, Gedempte Oude Gracht en 

het Stationsplein. Op deze punten worden de in-situ delen van de tunnel vanaf het huidige 

maaiveld gebouwd. Het Houtplein, de Gedempte Oude Gracht en een deel van het 

Stationsplein zullen naar huidige inzichten gedurende de werkzaamheden afgesloten 

moeten worden voor het overige verkeer. Ter plaatse van de Schipholweg zal het verkeer 

voor langere tijd last hebben van omleggingen of gedeeltelijke stremmingen als het gevolg 

van de werkzaamheden. Ook zal er veel bouwverkeer van en naar deze locaties gaan rijden.

Naast de verkeershinder zal op de hiervoor beschreven locaties ook gerekend moeten 

worden op mogelijke overlast door trillingen en geluid. Hierbij moet wel worden 

aangetekend, dat bij de kostenraming is uitgegaan van zoveel mogelijk trillingsarme 

bouwmethodes. Dit om de kans op schade voor de omgeving te minimaliseren.

De totale bouwtijd van de lange tunnel wordt geschat op circa 4 tot 5 jaar.

Deels bovengronds tracé

De meeste bouwhinder zal optreden bij de (in-situ) bouw van de (korte) tunnel onder het 

Spaarne. Op deze locatie moet gerekend worden op hinder als gevolg van (tijdelijke) 

afsluitingen van wegen en het benodigde bouwverkeer. Bij de bouw van de tunnel zullen de 

met de tunnel kruisende wegen tijdelijk afgesloten moeten worden en/of in tijdelijk in 

breedte beperkt moeten worden. Dit betreft hierbij onder meer de Schipholweg en de 

Schalkwijkerstraat. Afhankelijk van de locatie van de tunnelmond aan de centrumzijde kan 

dit ook gevolgen hebben voor het verkeer over de Langebrug en de Turfmarkt. Omdat de 

tunnel zo min mogelijk in het Spaarne ligt, zullen de huizen aan het Zuider Buiten Spaarne 

tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Tevens zal het Spaarne gedeeltelijk gestremd moeten 

worden om de bouw mogelijk te maken. Voor de realisatie van de dubbele brug variant is 

minder overlast te verwachten, wel zal tijdelijk het Zuider Buiten Spaarne gesloten moeten 

worden voor het verkeer tijdens de bouw.
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Naast de hiervoor genoemde overlast voor het verkeer, is er mogelijk ook sprake van 

overlast door trillingen en geluid, waarbij ook hier moet worden aangetekend, dat zoveel 

mogelijk is uitgegaan van trillingsarme bouwmethodes.

Naast de hinder als gevolg van de aanleg van de (korte) tunnel is er ook sprake van hinder 

als gevolg van de aanpassingen aan het bovengrondse deel van het tracé. De aanpassingen

aan het bovengrondse deel betreffen in principe beperkte aanpassingen aan de huidige 

wegen. Hiervoor zullen slechts beperkt gedeeltelijke afsluitingen noodzakelijk zijn.

De bouwtijd voor de tunnelvarianten wordt ingeschat op circa 4 jaar. Voor de brugvariant 

zonder aanpassing van de bestaande brug is dit circa 2 jaar. Indien de bestaande brug wordt 

aangepast komt hier circa 2 jaar bij.

Vergelijking
Op basis van het voorgaande is de verwachting dat de bouwoverlast voor beide tunnel 

varianten vergelijkbaar is. Wel is er verschil tussen beide varianten in locaties en 

belanghebbenden. Alleen het bovengrondse tracé met dubbele brug zal duidelijk minder 

overlast tot gevolg hebben.
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HOOFDSTUK5Bouwrisico’s

Waar gebouwd wordt, bestaan er risico’s voor de omgeving. Wanneer bijvoorbeeld wordt 

ontgraven, bestaat er kans op verzakkingen in de omgeving. In onderstaande wordt 

ingegaan op het verschil in risico’s tussen de lange (boor-)tunnel en het deels bovengrondse 

tracé met een tunnel onder het Spaarne.

Onderscheiden worden de volgende risico’s voor de omgeving:

§ Schade door trillingen

§ Verzakkingen door (diepe) bouwputten  

§ Verzakkingen door boorproces

Schade door trillingen
Trillingen ontstaan onder meer door het heien van funderingspalen of het intrillen van 

damwanden. Voor dit soort constructies zijn echter alternatieve, trillingsarme 

bouwmethoden beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de ‘silent piler’ voor het trillingsarm 

inbrengen van damwanden en schroefpalen voor het inbrengen van funderingspalen. Deze 

methoden zijn wel duurder dan de conventionele methode. Vooralsnog is bij de raming op 

de gevoelige plekken uitgegaan van trillingsarme constructies.

Voor de boortunnel worden maar op een beperkt aantal locaties (haltes en toerit) 

damwanden en heipalen toegepast. Bij de haltelocaties gaat het om diepe bouwputten, 

welke dicht bij de bestaande bebouwing gerealiseerd worden. Mede ook vanuit dit oogpunt 

is voor de constructies gekozen voor (trillingsarme) diepwanden en trekpalen. 

Bij de tunnel van het deels bovengrondse tracé wordt over een grote lengte (circa 1 km) 

damwanden en heipalen toegepast. Ook hierbij is waar nodig uitgegaan van zoveel mogelijk 

trillingsarme constructies.

Voor het bovengronds tracé met dubbele brug is voor de brug uitgegaan van trillingsarme 

funderingspalen.

Verzakking door (diepe) bouwput

Als een bouwput wordt gemaakt, bestaat de kans, dat deze `niet voldoende waterdicht is. In 

dat geval bestaat bij het droogzetten van de bouwput de kans op uitspoeling van grond van 

buiten de bouwput. Dit heeft verzakkingen van de omgeving tot gevolg. 

De kans op verzakkingen is groter naarmate de bouwput dieper is. Bij de lange tunnel zijn 

met name de bouwputten voor de haltes zeer diep. De kans op verzakkingen is hiermee 

aanwezig. 
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Voor het bovengrondse tracé is de bouwput van de tunnel variant minder diep, maar wel 

weer langer. Hierbij moet wel aangetekend worden, dat het aantal huizen in het 

invloedsgebied van de tunnel niet veel verschilt met het aantal huizen in het invloedsgebied 

van de haltes van de lange boortunnel. Op basis van het voorgaande wordt de kans op 

verzakkingen bij de korte tunnel lager ingeschat dan bij de lange tunnel.

Voor beide tunnelvarianten geldt, dat er een kans is op verzakkingen. Deze kans kan door 

uitgebreid geotechnisch onderzoek en een zorgvuldige engineering van de tunnel 

geminimaliseerd worden. Geconcludeerd kan worden dat het risico op verzakking bij beide 

tunnelvarianten zeer klein is, maar dat dit bij de boortunnel iets groter is.

Bij de dubbele brugvariant is de kans op verzakkingen nihil, omdat er weinig en mindere 

diepe bouwputten noodzakelijk zijn.

Verzakkingen door het boorproces
Bij het boren van de tunnel wordt er iets meer grond afgegraven als dat de tunnel qua 

volume inneemt (het zogeheten boorverlies). Hierdoor kunnen boven de boortunnel 

mogelijk verzakkingen optreden, welke tot schade kunnen leiden. Hierbij geldt, hoe dieper 

de tunnel des te kleiner de kans op schade. Bij het ontwerp van de lange tunnel is dan ook 

(in vergelijking met andere boortunnels) uitgegaan van een relatief grote diepte. Daarnaast 

zijn nog aanvullende maatregelen mogelijk, zoals bijvoorbeeld compensating grouting. 

Hierbij wordt onder hoge druk grout in de bodem geïnjecteerd om de verzakkingen te 

compenseren. Een ander risico bij het boorproces is de kans op een zogenaamde ‘blow-out’. 

Als gevolg hiervan kan lokaal een grote verzakking optreden.
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HOOFDSTUK6 Fasering

Inleiding
In het kader van de studie is een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor een 

gefaseerde realisatie met de lange tunnel als eindbeeld. In dit hoofdstuk wordt hierop nader 

ingegaan waarbij alleen gekeken is naar de tunnel varianten.

Faseringsmogelijkheden lange tunnel

Om het eindbeeld van een (geboorde) lange tunnel vanaf de Schipholweg via Houtplein 

naar NS station Haarlem in stappen te realiseren, kunnen drie stappen worden 

onderscheiden die elk gericht zijn op het ‘passeren’ van een barrière (Spaarne, binnenstad, 

en NS station/spoordijk):

§ Spaarnekruising: een korte tunnel Schipholweg-Houtplein of een langere variant 

Schipholweg-Houtplein-Gedempte Oude Gracht (incl. passage deel binnenstad); 

§ Binnenstad (tunnelopties vanaf Houtplein): Houtplein-Gedempte Oude Gracht, 

Houtplein-NS station Haarlem, of Houtplein-Haarlem Noord (incl. stationspassage);

§ Bij een eventuele toekomstige doortrekking naar Noord komt hier een derde barrière bij: 

NS station/spoordijk. Dit betreft een op zich zelf staande korte stationspassage van de 

Parklaan tot het Staten Bolwerk of een langere variant van de Nieuwe Gracht tot de 

Rijksstraatweg. Uiteraard zijn allerlei tussenoplossingen mogelijk.  

De korte tunnel van Schipholweg naar Houtplein komt qua ligging overeen met de korte 

tunnel die in het kader van de bovengrondse tracés C en D is onderzocht. 

De volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van het realiseren van het eindbeeld 

van een lange tunnel (voorkeursvariant) in fasen:

§ De Spaarnepassage (tot Houtplein) lijkt een logische eerste stap. Deze kan in-situ worden 

aangelegd, conform de maaiveldtracés C en D. De kosten1 voor een deze faseringsstap 

bedragen  € 250 mio - € 260 mio (pp november 2007).

§ Een tweede fase vanaf Houtplein is lastiger. Gezien de beperkte ruimte in de binnenstad 

en de overlast die een in-situ tunnel hier zou veroorzaken, zou dit gedeelte geboord 

moeten worden. Een geboorde tunnel met een beperkte lengte is relatief kostbaar. De 

kostbare boor moet worden afgeschreven over een korte afstand. Het zou daarom voor 

de hand liggen om in deze fase direct door te boren naar de noordzijde van Haarlem 

station NS. Zelfs in dit geval is de lengte voor het geboorde deel relatief kort in relatie tot 

de investering. Daarnaast zal het lastig zijn een startschacht te realiseren ter hoogte van 

  
1 Hierbij zijn de kosten voor de overige aanpassingen aan het maaiveld tracé inbegrepen. Het gaat 

bovendien om een bandbreedte omdat de kosten afhankelijk zijn van de gekozen oplossing voor de 

Spaarnepassage (zie maaiveldonderzoek). 
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het Houtplein. De kosten voor een deze faseringsstap worden geschat op ca. € 700 mio 

voor de faseringsstap Houtplein- Haarlem station NS en ca. € 900mio voor de variant 

Houtplein – Haarlem Noord (incl. stationspassage). De opgetelde kosten voor de 

individuele fasen vallen aanzienlijk hoger uit (ca. € 150 mio - € 200 mio, los van 

prijsindexering) in verhouding tot het in één keer aanleggen van de lange tunnel vanaf de 

Schipholweg. Gezien de hoge kosten wordt het niet reëel geacht dat deze tweede stap 

genomen wordt. Mede ook gezien het feit dat het oplossend vermogen van dit tracé-deel 

relatief beperkt is in verhouding tot de gevraagde investering. 

§ Een tweede fase waarbij alleen het NS station Haarlem wordt gepasseerd is wel een 

interessant alternatief. Afhankelijk van de invulling variëren de kosten van ca. € 25 mio 

(minimale variant) tot ca. € 150 mio (globale inschatting voor een maximale variant). 

Faseringsmogelijkheden deels bovengronds tracé

De keuze voor het deels bovengrondse tracé (via de bestaande route) leidt tot een ander 

eindbeeld, hier is het echter ook mogelijk om een grotendeels ‘lange tunnel’ te realiseren, 

van Schipholweg tot voorbij het station. Dat betekent dat ook in dit geval een gefaseerde 

aanleg denkbaar is, waarin in het eindbeeld eveneens de barrières Spaarne, binnenstad en 

station/spoordijk worden geslecht. De volgende fasen zijn denkbaar:

§ Spaarnekruising: een korte tunnel Schipholweg-Westoever Spaarne (Zuider Buiten 

Spaarne, Turfmarkt of De Kamp). 

§ Binnenstad: verlengen korte tunnel vanaf Westoever Spaarne naar de Nassaulaan (via 

Gedempte Oude Gracht) of direct aanleggen middellange tunnel Schipholweg-

Nassaulaan (via Gedempte Oude Gracht).

§ NS station/spoordijk: analoog aan de stationspassage zoals hierboven beschreven voor 

het tracé via het Houtplein.

De volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van het realiseren van het eindbeeld 

van een lange tunnel via de bestaande route:

§ Een eerste fase in de vorm van de Spaarnepassage. De kosten1 voor een deze 

faseringsstap bedragen  ca. € 220 mio - € 280 mio.

§ Een tweede fase zou een verlenging zijn tot aan de Nassaulaan. De meerkosten van deze 

verlenging bedragen ca. € 200 mio - € 250 mio.

§ Ook hier is een tweede fase, waarbij alleen het NS station Haarlem wordt gepasseerd, een 

interessant alternatief. De invulling van de stationspassage is vergelijkbaar met 

stationspassage voor de lange tunnel. In principe is ook hier het doortrekken van de 

tunnel tot voorbij het station mogelijk. De kosten hiervan zullen naar verwachting nog 

iets hoger uitvallen (tot in de orde van ca. € 200 -250 mio).

NB Alle in deze notitie genoemde kosten zijn prijspeil 2007 en excl. BTW.

Aanbevelingen

Op  basis van het voorgaande kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan

§ Een eerste fase in de vorm van de Spaarnepassage is een kansrijke eerste stap met relatief 

veel oplossend vermogen. Dit geldt zowel voor een Spaarnepassage ter hoogte van de 

Buitenrustbruggen als een Spaarnepassage ter hoogte van de Lange brug. De kosten1

voor een dergelijke fase bedragen € 220 mio - € 280 mio.

§ Voor wat betreft boren is een fasering wel mogelijk, maar lijkt niet realistisch. Zelfs niet in 

het geval dat de tunnel wordt doorgetrokken naar de noordzijde van NS station 

Haarlem. Het resterende boordeel blijft relatief kort en het oplossend vermogen is relatief 

klein in relatie tot de kosten (€ 900 mio). 
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§ De korte tunnel van tracé A kan in situ worden verlengd tot de Nassaulaan en zelfs tot 

aan het station. Mede ook gezien de aanzienlijke bouwoverlast in de binnenstad lijkt dit 

echter niet realistisch.

§ Een reële optie voor de tweede fase voor het bovengrondse tracé bestaat uit een

ondergrondse passage van het NS station Haarlem, waarmee een doorgaande busroute 

naar Haarlem Noord wordt gerealiseerd. .De stationspassage is één op één verbonden 

met het hoogwaardig invullen van Haarlem Noord, ofwel de verbinding tussen NS 

station Haarlem en Delftplein. 
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BIJLAGE 1 Kostenramingen



Project Haarlem boortunnel Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Separate detailraming

Variant variant C Europalaan

Locatie/Plaats Haarlem

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie

Status Concept

Versie B

Datum 2009-02-04

Prijspeil calculatie 2007-11-01 Totaal Raming ARC AANGEPAST
Prijspeil budget 2007-11-01

Bestekspost Bedrag [EU]

Totaal directe kosten Zie detailblad 250.619.356 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 250.619.356 37.592.903 

A Totaal aan directe kosten 288.212.260 

91 Eenmalige kosten 4% 288.212.260 11.528.490 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 14% 288.212.260 40.349.716 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 340.090.466 27.207.237 

94 W&R 4% 340.090.466 13.603.619 

95 Stelposten (ca 1%) 1% 2.882.123 

B Totaal aan indirecte kosten 95.571.185 

marktwerking (A+B) 0% 383.783.445 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 383.783.445 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 383.783.400€      

object onvoorzien (C) 10% 383.783.400 38.378.340 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 422.161.700€      

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 40.945.432 

E2 Engineeringskosten (over D) 17% 422.161.700 71.767.489 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 422.161.700 8.443.234 

CAR en verzekeringen 2% 422.161.700 8.443.234 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 12.283.630 

Sanering uitkomende grond 6.141.815 

inmetingen en vastlegging 0-situ + MONITORING 1.228.363 

bouwkundige opnames 409.454 

geluids- en trillingsonderzoek 818.909 

communicatie en voorlichting 1.637.817 

verkeersomleidingen 2.456.726 

grond- en milieutechnisch onderzoek 1.228.363 

archeologisch onderzoek 3.275.635 

beschikbaarstelling werkterrein 2ha 409.454 

inrichting maaiveld (inschatting) 16.378.173 

planologische procedures (inschatting) 1.228.363 

planschades (inschatting) 10.000.000 

overig 2.047.272 

611.305.062 

Opdrachtgeverkosten 3% 611.305.061,8€       18.339.152€          

F BASISRAMING (D+E) 629.644.214 

Project onvoorzien (F) 10% 629.644.214 62.964.421 

692.608.635 

Scheefte en risicoreservering 5% 692.608.635 34.630.432 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 727.200.000€      

BTW

H1 Normaal 0% 727.200.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 727.200.000€      

Marge [L] Laagste waarde - 25% 545.400.000€      

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 909.000.000€      

J1 Onzekerheidsreserve 5% 727.200.000 36.360.000€        

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                        

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 763.600.000€      

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil dec-08 797.198.400€      



Project Haarlem Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Maaiveldtracé A

Variant Maaiveldtracé A, tunnel Schipholweg - Zuider Buiten SpaarneTunnel Schipholweg - Zuider Buiten Spaarne

Locatie/Plaats Haarlem

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie Uitgangspunten

Zie detailraming

Status Concept

Versie B

Datum 2009-04-08

Prijspeil calculatie 2007-11-01 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007-11-01

Onderdeel Bedrag [EU]

Aanpassen wegen tbv aanleg HOV baan 14.400.000 

Aanleg tunnel Schipholweg - Zuider Buiten Spaarne 53.700.000 

Aanpassen kade Schalkwijkerstraat 4.400.000 

Totaal directe kosten 72.500.000 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 72.500.000 10.875.000 

A Totaal aan directe kosten 83.375.000 

91 Eenmalige kosten 4% 83.375.000 3.335.000 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 14% 83.375.000 11.672.500 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 98.382.500 7.870.600 

94 W&R 4% 98.382.500 3.935.300 

95 Stelposten (ca 1%) 700.000 

B Totaal aan indirecte kosten 27.513.400 

marktwerking (A+B) 0% 110.888.400 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 110.888.400 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 110.888.400€       

object onvoorzien (C) 10% 110.888.400 11.088.840 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 121.977.200€       

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 7.500.000 

E2 Engineeringskosten (over D) 17% 121.977.200 20.736.124 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 121.977.200 2.439.544 

CAR en verzekeringen 1% 121.977.200 1.219.772 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 5.000.000 

Sanering uitkomende grond 2.500.000 

inmetingen en vastlegging 0-situ 500.000 

bouwkundige opnames 350.000 

geluids- en trillingsonderzoek 500.000 

communicatie en voorlichting 1.500.000 

verkeersomleidingen 2.000.000 

grond- en milieutechnisch onderzoek 750.000 

archeologisch onderzoek 1.500.000 

planologische procedures (inschatting) 750.000 

planschades (inschatting) 1.000.000 

overig 1.000.000 

171.222.640 

Opdrachtgeverkosten 3% 171.222.640,0€       5.136.679€             

F BASISRAMING (D+E) 176.359.319€       

Project onvoorzien (F) 10% 176.359.319 17.635.932 

193.995.251 

Scheefte en risicoreservering 5% 193.995.251 9.699.763 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 203.700.000€       

BTW

H1 Normaal 0% 203.700.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 203.700.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 152.775.000€       

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 254.625.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 5% 203.700.000 10.185.000€         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 213.900.000€       

prijspeil dec-08 223.300.000€       



Project Haarlem Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Maaiveldtracé A

Variant Maaiveldtracé A, tunnel Schipholweg - Zuider Buiten SpaarneTunnel Schipholweg - Zuider Buiten Spaarne, met verplaatste

Locatie/Plaats Haarlem Langebrug

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie Uitgangspunten

Zie detailraming

Status Concept

Versie B

Datum 2009-04-08

Prijspeil calculatie 2007-11-01 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007-11-01

Onderdeel Bedrag [EU]

Aanpassen wegen tbv aanleg HOV baan 14.400.000 

Aanleg tunnel Schipholweg - Zuider Buiten Spaarne 53.700.000 

Aanpassen kade Schalkwijkerstraat 5.900.000 

Verplaatsen brug 11.000.000 

Totaal directe kosten 85.000.000 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 85.000.000 12.750.000 

A Totaal aan directe kosten 97.750.000 

91 Eenmalige kosten 4% 97.750.000 3.910.000 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 14% 97.750.000 13.685.000 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 115.345.000 9.227.600 

94 W&R 4% 115.345.000 4.613.800 

95 Stelposten (ca 1%) 700.000 

B Totaal aan indirecte kosten 32.136.400 

marktwerking (A+B) 0% 129.886.400 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 129.886.400 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 129.886.400€       

object onvoorzien (C) 10% 129.886.400 12.988.640 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 142.875.000€       

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 10.000.000 

E2 Engineeringskosten (over D) 17% 142.875.000 24.288.750 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 142.875.000 2.857.500 

CAR en verzekeringen 1% 142.875.000 1.428.750 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 6.000.000 

Sanering uitkomende grond 2.500.000 

inmetingen en vastlegging 0-situ 500.000 

bouwkundige opnames 350.000 

geluids- en trillingsonderzoek 500.000 

communicatie en voorlichting 1.500.000 

verkeersomleidingen 2.000.000 

grond- en milieutechnisch onderzoek 750.000 

archeologisch onderzoek 1.500.000 

planologische procedures (inschatting) 750.000 

planschades (inschatting) 2.000.000 

overig 1.000.000 

200.800.000 

Opdrachtgeverkosten 3% 200.800.000,0€       6.024.000€             

F BASISRAMING (D+E) 206.824.000€       

Project onvoorzien (F) 10% 206.824.000 20.682.400 

227.506.400 

Scheefte en risicoreservering 5% 227.506.400 11.375.320 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 238.900.000€       

BTW

H1 Normaal 0% 238.900.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 238.900.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 179.175.000€       

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 298.625.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 5% 238.900.000 11.945.000€         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 250.800.000€       

prijspeil dec-08 261.800.000€       



Project Haarlem Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Maaiveldtracé A

Variant Maaiveldtracé A, tunnel Schipholweg - Turfmarkt Tunnel Schipholweg - Turfmarkt

Locatie/Plaats Haarlem

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie Uitgangspunten

Zie detailraming

Status Concept

Versie B

Datum 2009-04-08

Prijspeil calculatie 2007-11-01 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007-11-01

Bestekspost Bedrag [EU]

Aanpassen wegen tbv aanleg HOV baan 14.400.000 

Aanleg tunnel Schipholweg - Turfmarkt 68.600.000 

Totaal directe kosten 83.000.000 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 83.000.000 12.450.000 

A Totaal aan directe kosten 95.450.000 

91 Eenmalige kosten 4% 95.450.000 3.818.000 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 14% 95.450.000 13.363.000 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 112.631.000 9.010.480 

94 W&R 4% 112.631.000 4.505.240 

95 Stelposten (ca 1%) 700.000 

B Totaal aan indirecte kosten 31.396.720 

marktwerking (A+B) 0% 126.846.720 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 126.846.720 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 126.846.700€       

object onvoorzien (C) 10% 126.846.700 12.684.670 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 139.531.400€       

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 7.500.000 

E2 Engineeringskosten (over D) 17% 139.531.400 23.720.338 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 139.531.400 2.790.628 

CAR en verzekeringen 1% 139.531.400 1.395.314 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 7.500.000 

Sanering uitkomende grond 2.500.000 

inmetingen en vastlegging 0-situ 500.000 

bouwkundige opnames 350.000 

geluids- en trillingsonderzoek 500.000 

communicatie en voorlichting 1.500.000 

verkeersomleidingen 2.000.000 

grond- en milieutechnisch onderzoek 750.000 

archeologisch onderzoek 1.500.000 

planologische procedures (inschatting) 750.000 

planschades (inschatting) 2.000.000 

overig 1.000.000 

195.787.680 

Opdrachtgeverkosten 3% 195.787.680,0€       5.873.630€             

F BASISRAMING (D+E) 201.661.310€       

Project onvoorzien (F) 10% 201.661.310 20.166.131 

221.827.441 

Scheefte en risicoreservering 5% 221.827.441 11.091.372 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 232.900.000€       

BTW

H1 Normaal 0% 232.900.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 232.900.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 174.675.000€       

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 291.125.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 5% 232.900.000 11.645.000€         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 244.500.000€       

prijspeil dec-08 255.300.000€       



Project Haarlem Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Maaiveldtracé A

Variant Maaiveldtracé A, tunnel Schipholweg - Kamp II Tunnel Schipholweg - Kamp II

Locatie/Plaats Haarlem

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie Uitgangspunten

Zie detailraming

Status Concept

Versie B

Datum 2009-04-08

Prijspeil calculatie 2007-11-01 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007-11-01

Onderdeel Bedrag [EU]

Aanpassen wegen tbv aanleg HOV baan 12.300.000 

Aanleg tunnel Schipholweg - Kamp II 77.700.000 

Totaal directe kosten 90.000.000 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 90.000.000 13.500.000 

A Totaal aan directe kosten 103.500.000 

91 Eenmalige kosten 4% 103.500.000 4.140.000 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 14% 103.500.000 14.490.000 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 122.130.000 9.770.400 

94 W&R 4% 122.130.000 4.885.200 

95 Stelposten (ca 1%) 700.000 

B Totaal aan indirecte kosten 33.985.600 

marktwerking (A+B) 0% 137.485.600 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 137.485.600 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 137.485.600€      

object onvoorzien (C) 10% 137.485.600 13.748.560 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 151.234.200€      

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 22.450.000 

E2 Engineeringskosten (over D) 17% 151.234.200 25.709.814 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 151.234.200 3.024.684 

CAR en verzekeringen 1% 151.234.200 1.512.342 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 7.000.000 

Sanering uitkomende grond 2.500.000 

inmetingen en vastlegging 0-situ 500.000 

bouwkundige opnames 350.000 

geluids- en trillingsonderzoek 500.000 

communicatie en voorlichting 1.500.000 

verkeersomleidingen 2.000.000 

grond- en milieutechnisch onderzoek 750.000 

archeologisch onderzoek 1.500.000 

planologische procedures (inschatting) 750.000 

planschades (inschatting) 2.000.000 

overig 1.000.000 

224.281.040 

Opdrachtgeverkosten 3% 224.281.040,0€      6.728.431€            

F BASISRAMING (D+E) 231.009.471€      

Project onvoorzien (F) 10% 231.009.471 23.100.947 

254.110.418 

Scheefte en risicoreservering 5% 254.110.418 12.705.521 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 266.800.000€      

BTW

H1 Normaal 0% 266.800.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 266.800.000€      

Marge [L] Laagste waarde - 25% 200.100.000€      

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 333.500.000€      

J1 Onzekerheidsreserve 5% 266.800.000 13.340.000€        

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                       

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 280.100.000€      

prijspeil dec-08 292.400.000€      



Project Haarlem boortunnel Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Dubbele brug, afstand tussen bruggen ca 100m, geen aanpassing

Variant Dubbele brug bestaande brug

Locatie/Plaats Haarlem

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie Uitgangspunten

Zie detailraming

Status Concept

Versie B

Datum 2009-04-08

Prijspeil calculatie 01-11-2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 01-11-2007

Bestekspost Bedrag [EU]

Aanpassen wegen tbv aanleg HOV baan 16.300.000 

Aanleg nieuwe brug 7.000.000 

Aanpassen Spaarne-oevers 4.000.000 

Totaal directe kosten 27.300.000 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 27.300.000 4.095.000 

A Totaal aan directe kosten 31.395.000 

91 Eenmalige kosten 3% 31.395.000 941.850 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 9% 31.395.000 2.825.550 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 35.162.400 2.812.992 

94 W&R 5% 35.162.400 1.758.120 

B Totaal aan indirecte kosten 8.338.512 

marktwerking (A+B) 0% 39.733.512 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 39.733.512 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 39.733.500€        

object onvoorzien (C) 10% 39.733.500 3.973.350 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 43.706.900€        

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 2.500 

E2 Engineeringskosten (over D) 10% 43.706.900 4.370.690 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 43.706.900 874.138 

CAR en verzekeringen 2% 43.706.900 874.138 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 1.000.000 

Sanering uitkomende grond 50.000 

inmetingen en vastlegging 0-situ 100.000 

bouwkundige opnames 100.000 

geluids- en trillingsonderzoek 100.000 

communicatie en voorlichting 250.000 

verkeersomleidingen 500.000 

grond- en milieutechnisch onderzoek 250.000 

archeologisch onderzoek - 

beschikbaarstelling werkterrein 50.000 

inrichting maaiveld (inschatting) - 

planologische procedures (inschatting) 100.000 

planschades (inschatting) 2.000.000 

overig - 

54.328.366 

Opdrachtgeverkosten 3% 54.328.366,0€        1.629.851€            

F BASISRAMING (D+E) 55.958.217 

Project onvoorzien (F) 15% 55.958.217 8.393.733 

64.351.950 

Scheefte en risicoreservering 5% 64.351.950 3.217.597 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 67.600.000€        

BTW

H1 Normaal 0% 67.600.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 67.600.000€        

Marge [L] Laagste waarde - 25% 50.700.000€        

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 84.500.000€        

J1 Onzekerheidsreserve 5% 67.600.000 3.380.000€          

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                        

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 71.000.000€        

prijspeil dec-08 74.100.000€        



Project Haarlem boortunnel Zuidtangent Uitgangspunten

Object Investeringskosten totaal Dubbele brug, afstand tussen bruggen ca 100m, uitbreiding

Variant Dubbele brug (2) bestaande brug

Locatie/Plaats Haarlem

ORS

Discipline Mobiliteit

Soort opstelling

RVOI-fase Planstudie Uitgangspunten

Zie detailraming

Status Concept

Versie B

Datum 2009-04-08

Prijspeil calculatie 01-11-2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 01-11-2007

Bestekspost Bedrag [EU]

Aanpassen wegen tbv aanleg HOV baan 16.300.000 

Aanleg nieuwe brug 7.000.000 

Aanpassen Spaarne-oevers 4.000.000 

Uitbreiden bestaande brug 11.000.000 

Totaal directe kosten 38.300.000 

nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15% 38.300.000 5.745.000 

A Totaal aan directe kosten 44.045.000 

91 Eenmalige kosten 3% 44.045.000 1.321.350 

92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 9% 44.045.000 3.964.050 

93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8% 49.330.400 3.946.432 

94 W&R 5% 49.330.400 2.466.520 

B Totaal aan indirecte kosten 11.698.352 

marktwerking (A+B) 0% 55.743.352 - 

prijspeilcorr.  uitvoering (A+B) 0% 55.743.352 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 55.743.400€        

object onvoorzien (C) 10% 55.743.400 5.574.340 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 61.317.700€        

E1 Vastgoed kosten (inschatting) 2.500 

E2 Engineeringskosten (over D) 10% 61.317.700 6.131.770 

E3 Overige bijkomende kosten

Leges en vergunningen 2% 61.317.700 1.226.354 

CAR en verzekeringen 2% 61.317.700 1.226.354 

Kabels en leidingen derden (inschatting) 1.000.000 

Sanering uitkomende grond 50.000 

inmetingen en vastlegging 0-situ 100.000 

bouwkundige opnames 100.000 

geluids- en trillingsonderzoek 100.000 

communicatie en voorlichting 250.000 

verkeersomleidingen 500.000 

grond- en milieutechnisch onderzoek 250.000 

archeologisch onderzoek - 

beschikbaarstelling werkterrein 50.000 

inrichting maaiveld (inschatting) - 

planologische procedures (inschatting) 100.000 

planschades (inschatting) 2.000.000 

overig - 

74.404.678 

Opdrachtgeverkosten 3% 74.404.678,0€        2.232.140€            

F BASISRAMING (D+E) 76.636.818 

Project onvoorzien (F) 15% 76.636.818 11.495.523 

88.132.341 

Scheefte en risicoreservering 5% 88.132.341 4.406.617 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil nov-07 92.500.000€        

BTW

H1 Normaal 0% 92.500.000 - 

H2 Grondverwerving

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil nov-07 92.500.000€        

Marge [L] Laagste waarde - 25% 69.375.000€        

Marge [U] Hoogste waarde + 25% 115.625.000€      

J1 Onzekerheidsreserve 5% 92.500.000 4.625.000€          

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                        

TE RESERVEREN BUDGET excl.. BTW prijspeil nov-07 97.100.000€        

prijspeil dec-08 101.400.000€      
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1 INLEIDING 

In het project ‘Tunnelstudie Haarlem’ onderzoeken de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
de mogelijkheden van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in Haarlem.  
De oude Haarlemse binnenstad en het Spaarne vormen een barrière voor een goede doorstroming van 
het verkeer. Om de stad en regio bereikbaar en aantrekkelijk te houden zijn maatregelen nodig. Een van 
de oplossingen is een snelle, hoogwaardige openbaar vervoerverbinding met de regio. 

 
In deze conditioneringsstudie zijn twee varianten bestudeerd: 

● een lange boortunnel: de tunnel start bij de Schipholweg, heeft ondergrondse haltes bij het 
Houtplein en de Gedempte Oude Gracht en eindigt ondergronds bij de Kruisweg even ten 
zuiden van het Centraal Station; 

● een maaiveldvariant met korte tunnel (variant A): de tunnel start bij de Schipholweg en komt 
aan de stadszijde van het Spaarne weer naar boven. Het tracé loopt vervolgens langs de 
Gedempte Oude Gracht richting het Centraal Station. Voor de locatie van de tunnelmond 
aan de stadszijde van het Spaarne zijn verschillende opties. Bij de 
conditioneringsonderzoeken zijn daarom in algemene zin de (te verwachten) effecten in dit 
gebied geduid. 

 
In het voorjaar van 2009 worden de varianten ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 
Haarlem en de provinciale staten van de provincie Noord-Holland. 

 
 
Figuur: Situering van de lange boortunnel en 
maaiveldvariant A met korte tunnel. 
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Voor een overzicht van de ligging van beide tracés wordt verwezen naar figuur 1 en de kaartbladen in 
bijlage 5. Voor een gedetailleerde beschrijving van de varianten wordt verwezen naar de rapportage van 
bureau Arcadis, de ontwerper van de tracés.  
 
De volgende conditioneringsaspecten waarvan de uitkomsten belangrijke input zijn voor het verdere traject 
van de studie zijn onderzocht: 

● Beoordelingplicht MER; 
● Procedures & vergunningen; 
● Lucht en Geluid; 
● Geotechniek / geohydrologie;  
● Cultuurhistorisch erfgoed (archeologie en monumenten); 
● Grondeigendom; 
● Ecologie. 

 
Conditioneringsaspecten als Kabels & Leidingen, niet-gesprongen explosieven (NGE’s) en 
Bodemkwaliteit, zullen weinig of geen invloed hebben op de keuze van het tracé en zijn daarom niet 
onderzocht.  

 
In het volgende hoofdstuk volgt een korte uiteenzetting van de belangrijkste bevindingen van de 
conditioneringsonderzoeken. De uitkomsten van de onderzoeken zelf zijn alle als bijlage van dit rapport 
opgenomen. 
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2 RESULTATEN CONDITIONERINGSONDERZOEKEN 

In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten van de 
conditioneringsonderzoeken. Voor de onderzoeken zelf wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
 

2.1 Beoordelingsplicht MER 

Onderdeel van deze studie is de vraag of het op te stellen (ontwerp)bestemmingsplan m.e.r.-
(beoordelings)-plichtige activiteiten bevat.  
 
De conclusie van het onderzoek is dat het voornemen van de provincie Noord-Holland en 
gemeente Haarlem om een (ondergrondse) vrijliggende busbaan te realiseren, met de 
mogelijkheid dit tracédeel zonder aanpassing van het bestemmingsplan om te vormen tot een 
vrijliggende trambaan, niet m.e.r.-plichtig is. Ook bevat het voornemen, op basis van de 
aangeleverde informatie, geen m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. Voor beide varianten 
wordt daarom geadviseerd geen MER-studie uit te voeren.  
 
In bijlage 1 is bovenstaand advies gemotiveerd voor de lange boortunnel. Met betrekking tot de 
maaiveld & korte tunnel-variant heeft de opsteller van bovenvermeld advies aangegeven dat 
hiervoor evenmin een MER-studie hoeft te worden uitgevoerd. 
 
 

2.2 Procedures & vergunningen 

Een overzicht van de belangrijkste procedures RO, aan te vragen vergunningen en 
bijbehorende (proces)risico’s is opgenomen in bijlage 2. 
 
Een belangrijke constatering is dat er voor de procedures geen wezenlijk verschil tussen de 
lange boortunnel en variant A bestaat, met uitzondering van de grondverwerving.  
Voor de korte tunnel zal meer grond onder woningen en bedrijven aangekocht of onteigend 
moeten worden, bij de boortunnel variant moeten opstalrechten worden gevestigd voor het 
hebben van de boortunnel in grond die niet wordt aangekocht of onteigend. Het nadeel van 
opstalrechten is dat hiervoor concrete afspraken gemaakt moeten worden met de eigenaren, 
namelijk over de te verwachten hinder zoals trilling en geluid. Die aspecten moeten in de 
vergoeding voor het opstalrecht worden meegenomen. Echter op het moment dat de 
onderhandelingen met de eigenaren moeten starten (bij het ontwerpbestemmingsplan of 
eerder) zal over de aspecten trillingen en geluid nog niet veel bekend zijn op grond waarvan 
een juiste vergoeding en voorwaarden bepaald kunnen worden. Bovendien kan nog ter 
illustratie worden aangegeven, dat het vestigen van opstalrechten bij de boortunnel Groene 
Hart (NB: het betrof weilanden) voor de HSL-Zuid circa drie jaar heeft geduurd (bron: 
Projectorganisatie HSL-Zuid). Het nadeel van minnelijke aankoop van percelen of onteigening 
ligt in de hogere kosten ten opzichte van opstalrechten. 
 
Kritieke tijdpad 
Bepalende procedures voor het kritieke tijdpad tot “start bouw”, overigens identiek voor beide 
varianten, zijn achtereenvolgens: 
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● Voorbereiding bestemmingsplan tot aan ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan: min. 
26 weken. 

● Wijzigen/vaststellen bestemmingsplan(nen): 24 weken vanaf ter inzage leggen 
ontwerpbestemmingsplan: subtotaal 50 weken 

● Bouwvergunning (incl. 1 x 12 weken verlengen procedure): 24 weken vanaf definitief 
bestemmingsplan (mits onherroepelijk en voorontwerp gereed): subtotaal 74 weken. 

● Minnelijke grondverwerving c.q. onteigening: 1,5 tot 2 jaar vanaf ter inzage leggen 
ontwerpbestemmingsplan (onteigening mits BP onherroepelijk): eindtotaal circa 3 à 3,5 jaar. 

 
Het kritieke tijdpad voor beide varianten bedraagt dus 3 tot 3,5 jaar mits alle procedures 
probleemloos worden doorlopen. 
 
 

2.3 Geluid en luchtkwaliteit 

Voor de aspecten “geluid” en “luchtkwaliteit” is op basis van de vervoersprognoses uit het conceptrapport 
“Vervoerwaarde en exploitatie maaiveldvarianten” van bureau Goudappel Coffeng een kwantitatieve 
vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en beide varianten (boortunnel en maaiveldligging & korte 
tunnel). Tevens is inzicht gegeven in de te doorlopen procedures voor deze aspecten.  
De resultaten zijn opgenomen in bijlage 2, hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten. 
 
Geluid 
Een halvering van het totaal aantal voertuigen in een stad leidt tot een geluidafname van ongeveer 3 dB. 
Bij de lange boortunnelvariant neemt het aantal bussen in de binnenstad ten opzichte van de huidige 
situatie af met ongeveer 1300. Voor de maaiveldvariant met korte tunnel neemt het aantal busbewegingen 
af met ongeveer 500. Het aantal autoritten in de binnenstad ten gevolge van een ondergrondse verbinding 
(boortunnel) zal afnemen met 500 tot 2100 auto’s.  
 
Uitgaande van het huidige aantal verkeersbewegingen in Haarlem (precieze gegevens over de 
verkeersintensiteiten in Haarlem zijn nog niet beschikbaar), zal in het meest positieve scenario de 
geluidbelasting in Haarlem maximaal 1 dB afnemen bij de lange boortunnelvariant. In de maaiveldvariant 
is de lengte van deze tunnel veel korter en rijden de bussen het grootste gedeelte van het tracé op 
maaiveldniveau. Ten opzichte van de tunnelvariant zal deze variant minder geluidswinst opleveren.  
 
In beide varianten is sprake van een tunnelmond in de buurt van geluidgevoelige gebouwen. In een meest 
ideale situatie zijn er geen geluidgevoelige gebouwen in de directe omgeving van de tunnelmond. Het is 
echter niet reëel om aan die voorwaarde te voldoen. Om de geluidsbelasting bij de tunnelmond te 
verminderen is het toepassen van stille wegdekken (dunne geluidreducerende deklagen type 2) een 
goede maatregel. Een andere maatregel is een juiste inrichting van de tunnelmond. Hierbij valt te denken 
aan het gebruik maken van geluidsabsorberend materiaal of de wanden van de tunnel in een hoek van 45 
graden plaatsen zodat het geluid de lucht in wordt gekaatst. Met deze maatregelen kan een behoorlijke 
geluidsreductie worden behaald. Hoeveel is op dit moment niet aan te geven, daarvoor is er op dit moment 
nog te weinig informatie voor en dient te worden berekend met een akoestisch onderzoek. 
 
Na ingebruikname van een tunnel mét ondergrondse haltes (Houtplein, Gedempte Oude Gracht, Station 
NS) kan de beleving van de wachtende reiziger, qua geluidsbelasting, worden onderzocht. Hiervoor 
gelden echter géén wettelijke regels. Wanneer in de toekomst gebruik wordt gemaakt van hybride bussen 
zal dit een positief effect geven op de geluidsbelasting van de wachtende passagiers bij de ondergrondse 
haltes. Hybride bussen hebben vooral een positief effect bij het accelereren van de bussen. 
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Lucht 
Het risico op normoverschrijdingen is voor beide tunnelvarianten reëel. In tegenstelling tot de korte 
tunnelvariant, zijn in de lange tunnelvariant ondergrondse haltes voorzien. De blootstelling van wachtende 
passagiers op de perrons dient nader bestudeerd te worden. Mocht de luchtkwaliteit ter plekke van de 
haltes dusdanig hoog zijn dat normen worden overschreden, dan dienen aanvullende maatregelen 
genomen te worden (bijvoorbeeld inzet hybride bussen en ventilatie).  
 
Afhankelijk van het gebruikte materieel kunnen er overschrijdingen aan de tunnelmonden optreden. Het 
inzetten van hybride of volledig elektrisch aangedreven bussen, levert een sterke afname van emissie. Dit 
positieve effect treedt daarbij uiteraard niet alleen op in de tunnel en rond de tunnelmonden, maar langs 
het gehele tracé. Groot bijkomend voordeel is tevens dat het veiligheidsregime in de tunnel in het geval 
van elektrisch aangedreven voertuigen lagere eisen stelt dan in het geval van bussen aangedreven door 
verbrandingsmotoren. 
 
Het totale verwachte effect op de luchtkwaliteit in de binnenstad van de aanleg van een HOV-tunnel is 
positief, vanwege het verdwijnen van circa 1300/500 busritten uit de binnenstad. 
 
 

2.4 Geotechniek / geohydrologie 

DHV heeft allereerst geotechnische en geohydrologische informatie verzameld door archiefonderzoek. 
Later is door DHV een geotechnisch veldonderzoek (boringen en sonderingen) opgezet dat vervolgens is 
uitgevoerd door bureau Fugro onder begeleiding van DHV. 
  
De resultaten van het archiefonderzoek zijn opgenomen in bijlage 3. Hierin zijn ook onder meer de 
benaderde mensen binnen de gemeente Haarlem voor de geotechnische gegevens opgenomen. 
 
De resultaten van het archief- en veldonderzoek zijn gaande het project door DHV in bezit gesteld van 
ingenieursbureau Arcadis. Arcadis heeft de gegevens geanalyseerd en gebruikt voor haar raming en 
ontwerpen.  
 
 

2.5 Cultuurhistorisch erfgoed 

Bureau Vestigia heeft in opdracht van DHV een cultuurhistorisch onderzoek voor beide varianten 
uitgevoerd. Dit onderzoek is in nauw overleg met de archeologische dienst van de gemeente Haarlem tot 
stand gekomen.  De resultaten met betrekking tot archeologie en gebouwd erfgoed (monumenten) zijn: 
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Archeologie 
De impact van de realisatie van beide tracés op de archeologie is bepaald aan de hand van de 
gemeentelijke Archeologische Beleidskaart Haarlem (ABH). De kaart kan worden gezien als de 
implementatie van de Conventie van Valletta in de Nederlandse wetgeving (Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg 2007). Vastgesteld kan worden dat bij realisatie van beide varianten de werkzaamheden 
te allen tijde ‘archeologieplichtig’ zijn. De intensiteit van het benodigde archeologisch onderzoek is 
afhankelijk van de omvang van de verwachte verstoring in de zone tussen ca. 2,5 m onder de grond en 
het maaiveld in relatie tot de kwaliteit en kwantiteit van de verwachte archeologische sporen en vondsten. 
 
De verwachte verstoring van het archeologisch erfgoed is groter in het tracé van de lange boortunnel dan 
in dat van maaiveldvariant A. Het verschil komt tot uiting in de berekende indicatieve kosten en de 
onderzoekstijd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek.  
 
De indicatieve kosten voor de Lange boortunnel worden geraamd op een bedrag tussen de 975.000 en 
2.550.000 euro excl. btw met een onderzoekstijd van 557 werkdagen. De indicatieve kosten voor het tracé 
van Variant A liggen tussen ca. 275.000 en 700.000 euro excl. btw  bij een doorlooptijd van 210 dagen.  
 
Het moge duidelijk zijn dat de wijze van berekenen en daarmee de uiteindelijke genoemde bedragen in 
hoge mate indicatief zijn. Zo is er uitgegaan van vlakdekkend onderzoek. Het is zeker voorstelbaar dat na 
de eerste fase van verkennende testputten het uiteindelijk op te graven oppervlak kan worden ingeperkt 
doordat inpassing van de aangetroffen waarden kan plaatsvinden. Ook een opeenstapeling van 
wijzigingen in de andere parameters heeft grote gevolgen. Als voorbeeld kan hier de doorlooptijd wordt 
genoemd, die sterk afhankelijk is van het aantal aan te leggen vlakken en de tijd die een archeologisch 
team nodig heeft om een bepaald aantal vierkante meter aan archeologisch vlak af te werken. 
 
Gebouwd erfgoed (monumenten) 
De mate van impact van het tracé van de lange boortunnel en dat van maaiveldvariant A op het gebouwde 
erfgoed staat vooral in relatie tot het beschermde stadsgezicht, de gewaardeerde gebouwen 
(rijksmonumenten, gemeentelijke en MIP-monumenten) en de wijze van aanleg van de tunnels in beide 
varianten (geboorde tunnel versus conventionele tunnelbouw vanaf maaiveld). 
De lange boortunnel loopt in vergelijking met variant A over een grotere lengte door het gebied van het 
beschermde stadsgezicht en de zuidelijke uitbreidingsfase ervan. Afhankelijk van de nog te kiezen locatie 
voor de tunnelmond aan de stadszijde van het Spaarne kan het zijn dat variant A vanaf de Schipholweg tot 
aan de Kampersingel geen bouwkundige monumenten (op korte afstand) passeert. Ook kent variant A 
geen ondergrondse haltes. Variant A loopt verder over grote afstand, vanaf de aansluiting op de Oude 
Gedempte Gracht, op maaiveld, langs bestaande wegen naar het station. Hierdoor is de impact op het 
geïnventariseerde bouwkundige erfgoed bij variant A geringer dan bij de lange boortunnel. 
Hier komt nog bij dat bij het tunnelboorproces gebouwen pal boven de geboorde tunnel alsmede 
gebouwen die binnen het invloedsgebied van de geboorde tunnel liggen schade kunnen oplopen door 
zettingen. Bij conventionele bouwmethoden is het invloedsgebied waarbinnen zettingen langs het tracé 
kunnen optreden naar verwachting minder groot.  
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2.6 Grondeigendom / GIS 

Om inzicht te krijgen in de grondeigendom voor beide varianten is door DHV contact opgenomen met de 
betreffende afdeling binnen gemeente Haarlem (contactpersonen gemeente Foeke Dijkstra, Cees 
Laarman). 
 
Met de van gemeente Haarlem verkregen kadastrale informatie en de ontwerpen van Arcadis voor de 
lange tunnel en de maaiveldligging & korte tunnel is vervolgens voor beide tracés inzichtelijk gemaakt 
welke kadastrale percelen worden “geraakt”.  
 
Voor Variant A moet nog bestuurlijke besluitvorming over een keuze voor de locatie van de tunnelmond 
aan de stadszijde van het Spaarne plaats vinden. In deze studie (inclusief de kaartbladen) is echter ter 
illustratie variant A opgenomen die ter hoogte van De Kamp naar boven komt.  
 
De kaartbladen zijn in bijlage 4 opgenomen. Het betreft vier kaartbladen (noord, middendeel, zuid en de 
situatie t.p.v. de Europalaan). Op de kaarten zijn beide tracés (de lange boortunnel inclusief 
invloedsgebied en de maaiveldligging met korte tunnel) weergeven. Als ondergrond is de Gemeentelijke 
Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt. Op de kaartbladen zijn de kadastrale perceelsgrenzen 
aangegeven. Verder is inzichtelijk gemaakt welke percelen van particulieren zijn, welke van 
woningbouwverenigingen en welke van de gemeente Haarlem (merendeels wegennet).  
 
Tevens heeft DHV met het GIS-model berekend hoeveel, en welk type kadastrale percelen worden 
geraakt bij beide varianten. De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
 
Aantal geraakte percelen Variant A Lange boortunnel Lange boortunnel  

(incl. invloedsgebied) 
Particulier (inclusief Zakelijk Recht) 34 189 468 
Particulier (exclusief Zakelijk Recht) 9 145 392 
Zakelijk Recht gemeente 24 44 76 
Woningbouwverenigingen 2 0 12 
 
Perceel “Particulier (inclusief Zakelijk Recht)”: dit betreft een perceel waarvan de gemeente eigenaar is en 
waarop één of meerdere objecten van staan die eigendom zijn van (een) particulier(en) die daardoor ook 
inspraak hebben/heeft op het perceel. 
Perceel “Particulier (exclusief Zakelijk Recht)”: dit perceel is in eigendom bij een particulier. 
 
 
 

2.7 Ecologie 

De varianten zijn op hun (potentiële) effecten op ecologische waarden door een ecoloog in kaart gebracht 
door: 

● Literatuuronderzoek; 
● Gesprek met stadsecoloog van Haarlem, de heer Vonk; 
● Veldinventarisatie (twee veldbezoeken, voor iedere variant een bezoek) waarin alle delen 

van de tracés waar mogelijk ruimtelijke ontwikkelingen plaats gaan vinden, zijn bezocht en 
op mogelijk aanwezige soorten / soortgroepen zijn beoordeeld. 
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De resultaten, in het bijzonder eventueel aanwezige bijzondere flora en fauna ter plaatse en de daaruit 
voortvloeiende procedurele aandachtspunten, zijn in de vorm van een fotoverslag in bijlage 5 
weergegeven.  
 
Van delen langs de tracés is geconcludeerd dat er geen effecten op beschermde plant- en diersoorten zijn 
te verwachten, voor enkele delen is mogelijk aanvullend onderzoek aanbevolen.  
 
Onder voorbehoud van de nog onbekende resultaten van de nog uit te voeren onderzoeken kan worden 
geconcludeerd dat variant A, waarbij het Spaarne gedeeltelijk, weliswaar tijdelijk, enige tijd drooggelegd 
wordt, een iets negatievere impact zal hebben op beschermde planten- en diersoorten en zeker op het 
functioneren van het Spaarne als ecologische verbindingszone van de EHS, dan de lange boortunnel. 
 
Hieronder volgt een korte, schematische vergelijking tussen beide varianten voor het aspect ecologie. 
 
Elementen Tracé  

lange boortunnel 
Tracé A  

(korte tunnel plus maaiveld) 
Bij boren onder Spaarne 
effecten op beschermde vissen en EHS 

0 n.v.t. 

Bij droogleggen tunnelbakken 
tijdelijk effect op beschermde vissen 

- -- 

Bij droogleggen tunnelbakken  
tijdelijk effect op de EHS 

n.v.t. - 

Te kappen bomen 
effect op door Ffwet beschermde planten, vogels 
en vleermuizen 

0 0 

Te slopen gebouwen  
mogelijk1 effect op door de Flora- en faunawet 
beschermde muurplanten, broedvogels en/of 
vleermuizen 

 -  

 

 
--  

(afhankelijk van locatie 
tunnelmond stadszijde Spaarne) 

 
0 = geen effect; - = negatief effect; -- = significant negatief effect 
 
 
  

                                            
1 “Mogelijk”, want nog te onderzoeken en afhankelijk van de locatie van de tunnelmond stadszijde Spaarne 
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1 INLEIDING EN CONCLUSIE 

In december 2007 is de haalbaarheidsstudie naar het ondergrondse tracé voor de Zuidtangent in de 

binnenstad van Haarlem afgerond. Met de vaststelling van de oplossingsrichting door Provinciale Staten en de 

gemeenteraad is de planfase van het project gestart. Onderdeel van deze planstudie is het vertalen van het 

voorkeuralternatief in het (ontwerp)bestemmingsplan. DHV is gevraagd te onderzoeken of het op te stellen 

(ontwerp)bestemmingsplan m.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten bevat.  

 

Conclusie 

Het voornemen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem om een ondergrondse vrijliggende 

busbaan, met de mogelijkheid dit tracédeel zonder aanpassing van het bestemmingsplan om te vormen tot 

een vrijliggende trambaan, te realiseren is niet m.e.r.-plichtig. Ook heeft het voornemen, op basis van de 

aangeleverde informatie, geen m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten.  
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2  WAT IS EEN M.E.R.-PLICHT? 

Vanaf 1987 is het in Nederland wettelijk verplicht om voor bepaalde activiteiten die belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen hebben, de zogenoemde procedure voor de milieueffectrapportage, kortweg 

de m.e.r.-procedure, te doorlopen. In het Besluit m.e.r. 1994 bijlage C en D staat een opsomming van 

activiteiten die mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Indien de activiteit (kolom 1) de 

genoemde drempelwaarde (kolom 2) overschrijdt, geldt voor de in kolom 3 en/of 4 genoemde plannen en/of 

besluiten de m.e.r.-(beoordelings)plicht.  

 

Indien voor één of meerdere activiteit(en) een m.e.r.-plicht geldt, moet voor het gehele plan de formele m.e.r.-

procedure doorlopen worden. Hierbij moet voor alle activiteiten gezamenlijk de milieueffecten in beeld worden 

gebracht. Indien er een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, dient het bevoegd gezag (de gemeenteraad van 

Haarlem) op basis van het door de initiatiefnemer opgestelde aanmeldingsnotitie te bepalen of er alsnog een 

m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. Zodra er voor een bepaalde activiteit een m.e.r.-plicht geldt, komt 

de m.e.r.-beoordelingsplicht te vervallen. 

 

Ons advies zal ingaan op de bij de projectomschrijving (hoofdstuk 3) beschreven onderdelen. De voor de 

m.e.r.-procedure relevante onderdelen zullen getoetst worden aan het Besluit m.e.r. 1994.  
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3  PROJECTOMSCHRIJVING 

De Zuidtangent is openbaar vervoer van hoge kwaliteit en rijdt tussen station Haarlem via Schiphol naar 

Amsterdam Zuidoost. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van de 

Zuidtangent tussen Schalkwijk en station Haarlem verbeteren.  

 

De voorgenomen activiteit
1
 

Op basis van uitgevoerde onderzoeken en consultatierondes is er bij betrokken partijen een grote mate van 

overeenstemming over de voorkeursoplossingsrichting. Deze voorkeur wordt gekenmerkt door een 

bovengrondse halte bij de Schipholweg, een ondergrondse halte met overstapmogelijkheid bij het Houtplein, 

een ondergrondse halte in het hart van de stad en een ondergrondse halte bij het station, met een uiteindelijke 

doortrekking naar Noord. Het ondergrondse tracédeel wordt geboord. Hoe het exacte tracé tussen deze haltes 

loopt is afhankelijk van de locatie van de centrumhalte (Verwulft of Grote Markt) en de wijze waarop het tracé 

bij het station wordt vormgegeven.  

 

De lengte van de tunnel is afhankelijk van de lengte van het tracé. De afstand van de kruising Schipholweg - 

Europaweg tot aan het stationsplein is hemelsbreed ongeveer 2.000 meter. Rekening houdend met de ligging 

van de ondergrondse haltes wordt voor deze beoordeling een tracélengte van maximaal 2.500 meter 

gehanteerd.  

 

De afmetingen van een tunnel worden grotendeels bepaald door het type vervoer dat door de tunnel zal gaan 

plaatsvinden. Tot nu toe zijn alle onderdelen van de Zuidtangent tussen Schiphol en Haarlem ontworpen voor 

de bus, maar voorbereid op het ombouwen van die infrastructuur ten behoeve van een tramverbinding
2
. Dat 

betekent dat in het ontwerp van de tunnel met de breedte van een bus en de hoogte van een tram rekening 

moet worden gehouden. Uitgaande van één rijbaan per rijrichting betekent een breedte (diameter) van 

maximaal 12 meter. 

 

Het voornemen is om de haltelocaties in-situ te bouwen, dit betekent dat voldoende ruimte beschikbaar moet 

zijn op de haltelocaties. Uitgaande van een enkele tunnelbuis zou de bouwkuip voor het realiseren van een 

halte ca. 15-20 meter breed moeten zijn. De lengte van de bouwkuip is afhankelijk van de perronlengte en de 

bouwfasering. Voor de lengte van een ondergrondse tramhalte moet worden uitgegaan van tweemaal de 

lengte van een tramstel à 37,5 meter. 

 

Mogelijke m.e.r.-plichtige activiteiten 

 

Samenvattend bestaat het voornemen uit de volgende mogelijke m.e.r.-plichtige activiteiten: 

• Het aanleggen van een ondergrondse vrijliggende busbaan of tramspoor; 

• Het ontgraven of winnen van delfstoffen; 

• Bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten voor waterwinning. 

 

 

                                            
1
 Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem (2007), Eindrapportage Tunnelstudie Haalbaarheid van een 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. 
2
 Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem (2007), Tunnels in stedelijk gebied: De feiten op een rij 
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4  TOETSING AAN HET BESLUIT M.E.R. 1994 

Om te kunnen beoordelen of er van de genoemde activiteiten er één of meerdere een m.e.r.-

(beoordelings)plichtig hebben, wordt er per activiteit afzonderlijk getoetst aan het Besluit 

milieueffectrapportage 1994. Allereerst worden de activiteiten getoetst aan bijlage C, waarvoor een m.e.r.-

plicht geldt. Vervolgens worden de activiteiten, indien er geen m.e.r.-plicht geldt, getoetst aan bijlage D, 

waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.  

 

Het aanleggen van een ondergrondse vrijliggende busbaan of tramspoor 

De activiteit ‘aanleggen van een ondergrondse vrijliggende busbaan of tramspoor’ wordt het eerst genoemd in 

bijlage C categorie 2.2. kolom 1 van het Besluit milieu-effectrapportage 1994. In gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op een boven- of ondergrondse spoorweg, vrijliggende busbaan, zweefspoor of andere 

bijzondere constructie met een tracélengte van 5 kilometer of meer buiten de bebouwde kom in een gevoelig 

gebeid of een bufferzone, geldt de m.e.r.-plicht. Door Grontmij Nederland (Inventarisatie planologische 

procedures tunnelstudie Zuidtangent Haarlem van 27-11-2007) is terecht gesteld dat het voornemen niet aan 

deze drempelwaarden voldoet, aangezien het een tracélengte betreft die korter is dan 5 kilometer én het tracé 

niet buiten de bebouwde kom in een gevoelig gebied of een bufferzone ligt. Op basis hiervan moet gesteld 

worden dat de voorgenomen, getoetst aan bijlage C categorie 2.1., niet m.e.r.-plichtig is. 

 

Categorie 2.2. bijlage C 

Kolom 1: activiteit Kolom 2: gevallen Kolom 3: plannen Kolom 4: besluiten 

De aanleg van een 

boven- of ondergrondse 

spoorweg, vrijliggende 

busbaan, zweefspoor of 

andere bijzondere 

constructie. 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking 

heeft op een boven- of 

ondergrondse 

spoorweg, vrijliggende 

busbaan, zweefspoor of 

andere bijzondere 

constructie met een 

tracélengte van 5 

kilometer of meer buiten 

de bebouwde kom in 

een gevoelig gebied of 

een bufferzone. 

Het plan, bedoeld in de 

artikelen 2a, 4a, 7, 10, 

11, eerste lid, en 36c 

van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. 

De vaststelling van het 

tracé door de Minister 

van Verkeer en 

Waterstaat, het 

provinciaal bestuur of 

het gemeentebestuur 

dan wel van het plan, 

bedoeld in artikel 11, 

eerste lid, van de Wet 

op de Ruimtelijke 

Ordening dan wel bij het 

ontbreken daarvan van 

het plan, bedoeld in 

artikel 10 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening 

wanneer dat het tracé 

bepaalt. 

 

De activiteit ‘aanleggen van een ondergrondse vrijliggende busbaan of tramspoor’ wordt vervolgens genoemd 

in categorie 2.3. bijlage C van het Besluit milieu-effectrapportage. In categorie 2.3 wordt verwezen naar 

categorie 2.2 en wordt in lid 2° de volgende drempelwaarde genoemd: ‘een geheel nieuwe spoorweg
3
, die 

over een lengte van 500 meter of meer op een afstand van 25 meter of meer is gelegen van de grens van de 

voor spoorwegdoeleinden aangewezen bestemming’. De aanleg van een tunnel voor de Zuidtangent, waarbij 

                                            
3 Een spoorweg is, conform de Spoorwegwet (2003) artikel 1 lid b, een weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of 

geleiderails. Een tram valt hier dus ook onder. 
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de mogelijkheid wordt opengehouden deze aan te passen tot een tram- of lightrailverbinding, zou aan deze 

kenmerken kunnen voldoen en daarmee m.e.r.-plichtig zijn.  

 

Echter, na veelvuldig overleg met Infomil
4
 en de Commissie voor de milieueffectrapportage

5
, concluderen wij 

dat er een omissie bestaat tussen categorie 2.2 en 2.3. De verwijzing die in categorie 2.3. wordt gedaan, moet 

worden toegepast op zowel kolom 1 én kolom 2, nota bene, de wijziging van een vrijliggende busbaan in een 

geheel nieuwe spoorweg die over een lengte van 500 meter of meer op een afstand van 25 meter of meer is 

gelegen van de grens van de voor spoorwegdoeleinden aangewezen bestemming kan alleen maar m.e.r.-

plichtig zijn indien de vrijliggende busbaan een tracélengte van 5 kilometer of meer heeft en buiten de 

bebouwde kom in een gevoelig gebied of een bufferzone gelegen is.  

Doordat dit voor de aanleg van het voornemen niet het geval is concluderen wij, mede op advies van InfoMil 

en de Commissie voor de milieueffectrapportage, dat het voornemen op basis van lid 2° geen m.e.r.-plichtige 

activiteiten bevat. 

 

Categorie 2.3. bijlage C 

Kolom 1: activiteit Kolom 2: gevallen Kolom 3: plannen Kolom 4: besluiten 

De wijziging of 

uitbreiding van een 

voorziening als 

bedoeld in 

categorie 2.2 van 

onderdeel C van 

deze bijlage. 

1°. de verbreding van een spoorweg 

met twee of meer sporen, die over 

een lengte van 5 kilometer of meer is 

gelegen in een bufferzone of een in 

een bestemmingsplan of streekplan 

begrensd gevoelig gebied als 

bedoeld onder a of b van punt 1 van 

onderdeel A van deze bijlage, 

 

2°. een geheel nieuwe spoorweg die 

over een lengte van 500 meter of 

meer op een afstand van 25 meter of 

meer is gelegen van de grens van de 

voor spoorwegdoeleinden 

aangewezen bestemming, of 

 

3°. de constructie van 

spoorwegbouwkundige bouwwerken 

met de daartoe behorende 

aansluitingen, los van de voor 

spoorwegdoeleinden aangewezen 

bestemming, voor zover deze geheel 

zijn gelegen in een bufferzone of een 

in een bestemmingsplan of 

streekplan begrensd gevoelig gebied 

als bedoeld onder a of b van punt 1 

van onderdeel A van deze bijlage. 

Het plan, bedoeld 

in de artikelen 2a, 

4a, 7, 10, 11, 

eerste lid, en 36c 

van de Wet op de 

Ruimtelijke 

Ordening. 

De vaststelling van 

het tracé door de 

Minister van Verkeer 

en Waterstaat, het 

provinciaal bestuur of 

het gemeentebestuur 

dan wel van het plan, 

bedoeld in artikel 11, 

eerste lid, van de 

Wet op de 

Ruimtelijke Ordening 

dan wel bij het 

ontbreken daarvan 

van het plan, bedoeld 

in artikel 10 van de 

Wet op de 

Ruimtelijke Ordening 

wanneer dat het 

tracé bepaalt. 

                                            
4
 Dit standpunt is op 6 juni 2008 bevestigd door InfoMil, een organisatie die overheden informeert over de implementatie 

van milieubeleid. InfoMil is een initiatief van de ministeries van VROM en Economische Zaken, in samenspraak met 

Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. 
5
 De Commissie voor de m.e.r. vervult sinds 1987 de rol als onafhankelijk adviseur voor het bevoegd gezag  
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De voorgenomen activiteit voldoet niet aan de beschrijving van lid 1°; er vindt geen verbreding met twee of 

meer sporen over een lengte van 5 kilometer of meer plaats gelegen buiten de bebouwde kom en in een 

bufferzone of gevoelig gebied als bedoeld onder a of b van punt 1 van onderdeel A van het Besluit milieu-

effectrapportage 1994.  

 

Ook valt de voorgenomen activiteit niet onder lid 3°, de constructie van spoorwegbouwkundige bouwwerken 

met de daartoe behorende aansluitingen zal niet geheel gelegen zijn in een bufferzone of een in een 

bestemmingsplan of streekplan begrensd gevoelig gebied als bedoeld onder a of b van punt 1 van onderdeel 

A van de bijlage behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994. 

 

Het ontgraven of winnen van delfstoffen 

De aanleg van een tunnel vergt graafwerk waarbij delfstoffen gewonnen worden. Het winnen van delfstoffen 

wordt in bijlage C van het Besluit milieu-effectrapportage vermeld als een mogelijke m.e.r.-plichtige activiteit. 

De m.e.r.-plicht geldt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

Categorie 16.1 Bijlage C 

Kolom 1: activiteit Kolom 2: gevallen Kolom 3: plannen Kolom 4: besluiten 

De winning dan wel wijziging 

of uitbreiding van de winning 

van oppervlaktedelfstoffen, 

met uitzondering van 

oppervlaktedelfstoffen als 

bedoeld in de categorieën 

16.2, 16.3 of 16.4 van 

onderdeel C van deze 

bijlage. 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op: 

1°. een winplaats van 

100 hectare of meer, of 

2°. een aantal winplaatsen, 

die tezamen 100 hectare of 

meer omvatten en die in 

elkaars nabijheid liggen. 

Het plan, bedoeld in 

de artikelen 2a, 4a, 7, 

10, 11, eerste lid, en 

36c van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening 

Het besluit, 

bedoeld in artikel 3 

van de 

Ontgrondingenwet. 

 

Bij het graafwerk komt ongeveer 280.000 m
3 
grond vrij (π x 6

2  
x 2500 meter), waarbij de activiteit betrekking 

heeft op een winplaats van ongeveer 3 hectaren (2500 meter x een diameter van 12 meter). Het voornemen 

van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem overschrijdt hierbij de drempelwaarden niet. Het 

voornemen is op basis van categorie 16.1 van bijlage C niet m.e.r.-plichtig. Het ontgraven of winnen van 

delfstoffen komt niet als activiteit voor in bijlage D; er geldt dus ook geen m.e.r.-beoordelingsplicht. 

 

Bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten voor waterwinning 

Bronbemaling is ‘een proces waarbij grondwater wordt opgepompt’. Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken 

te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te 

verlagen dat droog gewerkt kan bij het bouwen ondergrondse constructies.  

 

DHV is nog onduidelijk hoeveel water er bij de bronbemaling onttrokken wordt; dit hangt nauw samen met de 

grondwaterstand en de bouwwijze van de tunnel. Uit het Besluit milieu-effectrappportage 1994 blijkt dat er een 

m.e.r.-beoordelingsplicht geldt indien er meer dan 3 miljoen kubieke meter water wordt verwerkt. Voor 

bronbemaling kan geen directe m.e.r.-plicht gelden, deze activiteit komt niet voor in Bijlage C van het Besluit 

milieu-effectrapportage 1994. 
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Categorie 15.1 Bijlage D 

Kolom 1: activiteit Kolom 2: gevallen Kolom 3: plannen Kolom 4: besluiten 

Bronbemalingen bij 

bouwputten, 

bodemsaneringen en 

proefprojecten voor 

waterwinning dan wel 

wijziging of uitbreiding 

daarvan. 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op 

een hoeveelheid water van 3 

miljoen m3 of meer per jaar. 

Het plan, bedoeld in 

artikel 47 van de 

Waterleidingwet, het 

plan, bedoeld in de 

artikelen 2a, 4a, 7, 10, 

11, eerste lid, en 36c 

van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening en 

het plan, bedoeld in de 

artikelen 3 en 7 van de 

Wet op de 

waterhuishouding. 

Het besluit, bedoeld in 

artikel 14, eerste lid, 

van de Grondwaterwet. 

 

Zodra duidelijk is of de activiteit de drempelwaarde van 3 miljoen m
3 
of meer per jaar overschrijdt, kan een 

uitspraak gedaan worden over de m.e.r.-beoordelingsplicht. Indien uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat er 

‘aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu’ te verwachten zijn, moet er, gekoppeld aan het verlenen van 

een vergunning in het kader van de Grondwaterwet, een besluit-m.e.r.-procedure doorlopen worden. 

 

Samenvattend 

De wijziging of uitbreiding van een boven- of ondergrondse spoorweg, vrijliggende busbaan, zweefspoor of 

andere bijzondere constructie is niet m.e.r.-plichtig, ook niet indien de mogelijkheid open blijft om, zonder 

het bestemmingsplan aan te passen, van de vrijliggende ondergrondse busbaan een tramverbinding te 

realiseren. Er geldt voor het de aanleg van een boven- of ondergrondse spoorweg, vrijliggende busbaan, 

zweefspoor of andere bijzondere constructie geen m.e.r.-beoordelingsplicht.  

 

Voor de activiteit geldt op basis van het ontgraven of winnen van delfstoffen geen m.e.r.-plicht en geen 

m.e.r.-beoordelingsplicht.  

 

Voor de activiteit geldt op basis van bronbemaling bij bouwputten geen directe m.e.r.-plicht; afhankelijk van 

het te ontrekken aantal kubieke meter water kan er wel een m.e.r.-beoordelingsplicht zijn.  
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5  VOOR- EN NADELEN VAN EEN (VRIJWILLIGE) M.E.R.-PROCEDURE  

Het doorlopen van een m.e.r.-procedure kent verschillende voor- en nadelen. Een belangrijk voordeel is dat 

alle relevante milieuaspecten op een structurele overzichtelijke wijze gepresenteerd worden waarbij het effect 

van het voornemen per milieuaspect wordt aangegeven. Een m.e.r.-procedure kan sturing geven aan het 

gehele proces; door verschillende aspecten integraal te benaderen en te toetsen ontstaat een beter 

totaalbeeld van het voornemen. Hiermee wordt vaak het draagvlak onder belanghebbende en bestuurders 

vergroot en kan de eventuele weerstand tegen het voornemen verminderen. Ook het onafhankelijk advies van 

bijvoorbeeld de Commissie voor de milieueffectrapportage draagt bij aan de geloofwaardigheid en acceptatie 

van het (voor het merendeel toch al wettelijke verplicht) onderzoek. Dankzij de m.e.r.-procedure kunnen 

belangstellende vaker en eerder in het proces inspreken, waardoor ze eerder en betere betrokken zijn bij het 

voornemen.  

 

Naast genoemde voordelen kunnen er ook nadelen aan een m.e.r.-procedure kleven. Een veel gehoorde 

‘klacht’ is dat een m.e.r.-procedure een langere doorlooptijd van een project tot gevolg heeft en dat het 

opstellen en begeleiden van een m.e.r. aanzienlijke kosten met zich mee brengt. Onze ervaring is dat deze 

nadelen vooral optreden bij projecten waar de scope en de benodigde informatie niet goed op elkaar zijn 

afgestemd.  

 

In het project “tunnel voor de Zuidtangent” kan gekozen worden om een (vrijwillige) m.e.r. als voertuig voor 

besluitvorming te gebruiken. Het lijkt alsof de gemeente of provincie zich hier veel extra werk op de hals haalt, 

maar in de praktijk kan het een gelukkige keuze zijn.  

● Het voordeel van de m.e.r. is dat de relevante informatie wordt ingebracht in het project en dat 

een afweging op essentiële aandachtspunten plaatsvindt. De essentiële aandachtspunten 

moeten in de alternatieven ondergebracht worden waardoor effecten zichtbaar zijn en er 

besluitvorming over kan plaatsvinden. Op deze wijze hoeven er weinig tot geen problemen bij 

de onderbouwing van het bestemmingsplan bestaan. 

● In het kader van een vlotte procedure is het benoemen van alternatieven een belangrijk 

onderdeel. Bij een m.e.r.-procedure is het daarom van belang om de onderzoeksopgaven goed 

te inventariseren en voldoende alternatieven mee te nemen
6
. Een alternatief dat op een later 

moment alsnog ingebracht wordt, kan voor een aanzienlijke vertraging zorgen. Ook is het van 

belang om financiële effecten van een alternatief goed in beeld te brengen, om te voorkomen 

dat later in de procedure van een m.e.r. of bestemmingsplan, de plannen wijzigen. Delen van de 

procedure moeten dan over worden gedaan. 

● In plantrajecten waar nog veel variabelen zijn, wordt in recente m.e.r.-’s steeds vaker gekozen 

voor een m.e.r. in fasen. In een eerste fase worden redelijk uiteenlopende modellen op 

hoofdlijnen getoetst. Op basis hiervan kan een hoofdrichting worden gekozen. Binnen deze 

hoofdrichting worden de gebruikelijke varianten geformuleerd. Deze worden op de gebruikelijke 

manier beoordeeld.  

● Met een m.e.r. in fasen kan in een relatief vroege fase van planvorming met de m.e.r. worden 

gestart en is een goede koppeling te maken tussen m.e.r. en de ruimtelijke planvorming.  

● Een m.e.r. zorgt zelf niet voor versnelling in het proces, maar kan juist andere juridische 

procedures vereenvoudigen en versnellen door de benodigde informatie hiervoor te leveren.  

● Met het hanteren van een m.e.r. vindt een gestructureerde aanpak van benodigde onderzoeken 

en besluitvorming plaats 

                                            
6
 bij het doorlopen van de m.e.r. voor de tunnel voor de Zuidtangent kan volstaan worden met 3 alternatieven: het 

nulalternatief, het voorkeursalternatief (VKA) en een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 
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● De resultaten van een m.e.r. kunnen ook gebruikt worden in vervolgprocedures (bijvoorbeeld 

onderbouwing bestemmingsplan, hogere waarde geluid of vrijstelling Flora- en Faunawet) 

 

Een vrijwillige m.e.r.-procedure 
7
 

Er is sprake van een vrijwillige m.e.r. in de situatie dat er geen m.e.r.-(beoordelings)plicht is, maar 

desondanks toch voor wordt gekozen om een milieueffectrapport op te stellen (het volledig vrijwillige MER).  

 

De reden voor een vrijwillige MER varieert. In de meeste gevallen wordt voor vrijwillige toepassing van een 

m.e.r.-procedure gekozen omdat van de activiteit toch wezenlijke gevolgen voor het milieu zijn te verwachten 

en er behoefte bestaat daar eerst expliciet aandacht aan te besteden alvorens er een definitief besluit wordt 

genomen over de voorgenomen activiteit. Daarnaast willen initiatiefnemers openheid bieden aan 

belanghebbenden, zoals omwonenden. 

 

Het doorlopen van een vrijwillige m.e.r.-procedure kan op grond van artikel 7.8a, lid 3 Wm. Op grond van dit 

artikel kan de initiatiefnemer verklaren, dat hij bij de voorbereiding van het krachtens artikel 7.2 Wm 

aangewezen besluit (vrijwillig) een MER maakt. Overigens is de initiatiefnemer op grond van artikel 7.8c sub b 

van de Wet milieubeheer na deze bereidverklaring bij het bevoegd gezag te hebben in gediend wel verplicht 

een MER overeenkomstig de wettelijke regels van hoofdstuk 7 van de Wm te maken. Hoewel het dus lijkt 

alsof de initiatiefnemer vrijwillig een MER gaat opstellen valt dit niet onder de noemer vrijwillige m.e.r. omdat 

de gebruikelijke procedure voor het opstellen van een MER vervolgens verplicht gevolgd moet worden.  

 

In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. is voor een vrijwillige m.e.r. geen wettelijke regeling 

opgenomen. Indien een volledige vrijwillige m.e.r. wordt ondernomen dient door het bevoegde gezag aan de 

Minister van VROM toestemming gevraagd te worden voor het inschakelen van de Commissie m.e.r. op 

kosten van het Ministerie van VROM. Deze toestemming vindt plaats door tussenkomst van de Directeur 

Strategie en Bestuur van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De activiteit 

waarvoor een m.e.r. wordt uitgevoerd dient omschreven te worden. Er zijn geen vormvereisten. De vrijwillige 

m.e.r. dient na toestemming aan alle wettelijke eisen te voldoen.  

 

Wel of geen m.e.r.-procedure voor de Zuidtangent? 

De keuze tot een vrijwillige MER wordt bepaald door de vraag naar openheid voor omwonenden en de vraag 

naar een gestructureerde opzet van milieuaspecten. De opdrachtgever moet afwegen of hij van mening is dat 

zonder een MER beide aspecten voldoende tot hun recht komen en de genoemde voordelen afwegen tegen 

de mogelijke extra kosten en vertraging. Tijdens een m.e.r.-procedure heeft de omgeving 3 momenten om 

formeel haar reactie te geven: bij de startnotitie, bij het MER en bij het ontwerp bestemmingsplan. Bij het niet 

doorlopen van een m.e.r.-procedure is deze beperkt tot 1 formeel moment. Dit zal de opdrachtgever eventueel 

moeten compenseren door een open planproces te voeren. Tevens wordt de commissie MER als 

onafhankelijk orgaan niet ingeschakeld indien er geen m.e.r.-procedure doorlopen wordt. 

Daarnaast is tijdens deze beoordeling naar m.e.r.-plichtige activiteiten duidelijk geworden dat er enige 

omissies in het Besluit m.e.r. 1994 zitten. Er kan, ondanks de door DHV, Infomil en Commissie m.e.r. 

genoemde argumenten, niet met 100% zekerheid gesteld worden dat een eventueel beroep bij de Raad van 

State, met als argument dat ten onrechte geen m.e.r.-procedure doorlopen is, vernietigd wordt.  

 

 

 

                                            
7
 Zie ook www.infomil.nl herziene handleiding milieueffectrapportage  
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Advies 

Geadviseerd wordt geen vrijwillige m.e.r.-procedure te doorlopen. Het belangrijkste argument hiervoor betreft 

het oneigenlijke gebruik van de procedure. De activiteit staat niet vermeld in de D-lijsten van het Besluit m.e.r. 

1994 (m.e.r.-beooordelingsplichtig) In de C lijsten valt de activiteit ruimschoots buiten de vermelde grenzen.  

 

Het vermelden waard is dat voor het doorlopen van een vrijwillige procedure voor het MER (voor activiteiten 

die niet in de C en/of D-lijsten voorkomen) aan de Commissie voor de m.e.r. expliciete medewerking dient te 

worden gevraagd. De Commissie kan dit weigeren. 

 

Wel adviseren we de voordelen van het volgen van de m.e.r.-procedure te ondervangen in een zorgvuldig 

proces. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: 

 

• Zorg er tijdens het proces voorafgaande aan de realisatie voor dat belanghebbenden en direct 

omwonenden goed geïnformeerd worden; 

• Laat ze (indien mogelijk) meedenken in het proces, dit creëert draagvlak en zorgt voor een afname in 

weerstand; 

• Voer een milieutoets uit op de thema’s die er toe doen: besteed extra aandacht aan archeologie, 

cultuurhistorie, bodem en water. Deze informatie zal bij het ontwerpbestemmingsplan, het 

inpassingsbesluit of projectbesluit gevoegd moeten worden; 

• Besteed nadrukkelijk aandacht aan de tijdelijke effecten; de effecten tijdens aanleg. Te denken valt 

aan effecten van zware bouwtransporten (routering), de daarbij behorende geluid- en luchteffecten, 

trillingen (door vrachtverkeer en het boren van de tunnel), de effecten van afsluiten van bestaande 

wegen, etc. 
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1 INLEIDING 

Om het openbaar vervoer een groeiende rol te kunnen laten spelen, is inzet van hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV) nodig. Alleen zo kan een waardevolle aanvulling op het autoverkeer worden geboden. Een 
lange HOV-boortunnel onder Haarlem kan de drager worden van een hoogwaardig openbaar vervoer 
systeem in de regio. Deze tunnel moet de spil gaan vormen van een modulair uit te bouwen netwerk. Het 
doel is een geïntegreerd netwerk van snelle, betrouwbare en comfortabele lijnen die werkelijk concurreren 
met de auto in dit uiterst congestierijke gebied. Naast een HOV-tunnel onder het gehele centrum van 
Haarlem is ook een maaiveldvariant aan de orde (variant A). In deze variant is eveneens sprake van een 
tunnel, deze is echter een stuk korter en gaat slechts onder een klein gedeelte van de stad. De rest van dit 
tracé ligt op maaiveldhoogte. 

 
Voordat een van deze varianten kan worden aangelegd en in gebruik worden genomen moet een groot 
aantal procedures worden doorlopen, waaronder die voor een breed scala aan vergunningen.  
 
In het eerste deel van deze bijlage worden deze procedures en vergunningen toegelicht. 
 
De aanleg en ingebruikname van een van deze twee varianten heeft verder gevolgen voor de omgeving 
op het gebied van de milieuaspecten lucht en geluid. De aanleg van een van de varianten beperkt het 
busverkeer, en heeft dus een positief effect op de luchtkwaliteit en het verkeerslawaai. Maar de aanleg 
van de tunnel kan op een aantal punten ook negatieve gevolgen voor de geluids- en luchtkwaliteitssituatie 
ten gevolg hebben. Dit betreft de tunnelmonden/toeritten en de ondergrondse haltes (in het tunneltracé). 
 
In het tweede deel van deze bijlage worden de effecten tengevolge van geluid en luchtkwaliteit behandeld 
en wordt aandacht besteed aan de te doorlopen procedures. 
 
Om de geluidbelasting en de luchtkwaliteit ten gevolge van de aanleg van de HOV tunnel te kwantificeren 
is de situatie zónder en met HOV-tunnel vergeleken. Aan de hand van het verschil tussen deze twee 
situaties worden de effecten van de bouw van een tunnel zichtbaar.  
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1.1 Procedures 

De te doorlopen procedures voor een dergelijk project zijn talrijk, vaak langdurig en risicovol in het geval 
van ondeugdelijke onderbouwing. Vooral het aspect luchtkwaliteit kan handvatten bieden voor het voeren 
van slepende bezwaar- en beroepsprocedures. Het is echter mogelijk dat wanneer een project grote 
maatschappelijke weerstand oproept, voor elke vergunning tot aan een positieve uitspraak van de Raad 
van State door geprocedeerd moet worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de procedures 
met wettelijke doorlooptijden: 
 
HOV Tunnelstudie Haarlem – Procedures & Risico’s lange boortunnel en variant A  
 

 Procedure 

 

Bevoegd 

gezag 

Termijn –

richttijd 

Beschrijving Procesrisico’s 

Ruimtelijke Ordening 

1 Bestemmingsplan Gemeente 

Haarlem 

24 weken  Wijziging bestemmingsplannen (“veterplan”) voor 

het HOV-tracé 

 Inclusief voorbereiding / onderzoeken is de termijn 

min. 50 weken 

 Mogelijkheid tot toepassen coördinatieregeling 

(procedures bestemmingsplan en bouwvergunning 

lopen parallel) 

 Vertraging doordat onderzoeken niet 

tijdig gereed of onvoldoende van kwaliteit 

zijn 

 Zienswijzen of beroep waardoor 

vertraging ontstaat (beroep bij Raad van 

State ca.1 jaar) 

 Bij toepassing coördinatieregeling beroep 

bij Raad van State 6 maanden 

2 Projectbesluit Provincie 

N-H of 

Gemeente 

Haarlem 

24 weken  Wordt genomen door Provincie of Gemeente 

 Projectbesluit geeft ontheffing van de vigerende 

bestemmingsplannen en moet binnen 1 jaar in een 

bestemmingsplan worden meegenomen 

behoudends de uitzonderingen als genoemd in 

artikel 3.13 lid 3 Wro 

 Gemeente is niet bereid mee te werken 

omdat een projectbesluit dubbel werk 

oplevert  

 Vertraging doordat onderzoeken niet 

tijdig gereed of onvoldoende van kwaliteit 

zijn 

 Zienswijzen zorgen voor vertraging 

 Beroep bij rechtbank (min. 5 maanden) 

 Hoger Beroep bij Raad van State 

(ongeveer 1 jaar vertraging) 

Grondverwerving (percelen met opstallen) 

3 Minnelijke verwerving 

 

 

- 1,5-2 jaar  Start procedure gelijktijdig met het ter inzage 

leggen van het ontwerpbestemmingsplan 

 Inspanning om minnelijk te verwerven is verplicht 

om later alsnog tot onteigening over te kunnen 

gaan 

 Termijn is slechts een indicatie; kan ook 

vele jaren duren afhankelijk van 

weerstand eigenaar / beschikbaar budget 

 Onvoldoende inspanning om minnelijk te 

verwerven maakt latere onteigening 

onmogelijk 

 Opmerking over 

opstalrechten bij variant 

lange boortunnel 

   Het vestigen van opstalrechten voor de boortunnel 

is een minnelijk traject als alternatief voor 

grondaankoop/onteigening 

 Anders dan bij grondaankoop blijft de 

eigenaar partij. Met hem moet een 

overeenkomst (akte) van opstal worden 

gesloten op een moment dat er nog geen 

details zijn over de voorwaarden en de te 

verwachten trillings- en geluidhinder. 
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 Procedure 

 

Bevoegd 

gezag 

Termijn –

richttijd 

Beschrijving Procesrisico’s 

4 Onteigening  Totaal 21 

maanden  

  

A – Administratieve 

procedure 

Kroon 1 jaar +  Starten zodra de Raad het bestemmingsplan heeft 

vastgesteld c.q. projectbesluit is genomen 

 Na 1 jaar wordt Koninklijk Besluit (= 

onteigeningstitel) geslagen 

Bestemmingsplan niet tijdig vastgesteld c.q. 

projectbesluit niet tijdig genomen 

B – Gerechtelijke 

procedure  

(eigendomsverkrijging) 

Rechter 9 mnd  Starten na Koninklijk Besluit 

 Resulteert in onteigeningsvonnis 

(eigendomsverkrijging) mits het bestemmingsplan 

of het projectbesluit onherroepelijk is 

Bestemmingsplan of projectbesluit niet 

onherroepelijk op het moment dat de 

rechter uitspraak doet 

Vergunningen 

5 Bouwvergunning Gemeente 

Haarlem 

12 weken 

(+12 verl.) 

Termijn kan eenmaal worden verlengd met 12 weken, 

verdere verlenging is niet mogelijk. 

 Onvolledigheid aanvraag (niet-

ontvankelijk) 

 Complexiteit van het bouwwerk waardoor 

meer tijd en informatie nodig is 

 Bouwplan sluit niet aan op 

bestemmingsplan c.q. bestemmingsplan 

is niet tijdig gereed 

 Niet kunnen voldoen aan het Bouwbesluit 

vanwege eisen aan tunnelveiligheid 

 Niet voldoen aan redelijke eisen van 

welstand 

 Vertraging door bezwaar en beroep 

indien de bouwvergunning niet wordt 

gecoördineerd of onderdeel uitmaakt van 

het projectbesluit 

6 Flora- en faunawet-

ontheffing 

Min. LNV 8-16 

weken 

Verstoren, beschadigen of doden van soorten  Geen ontheffing mogelijk voor bepaalde 

soorten, waardoor ontwerp en/of 

uitvoering moeten worden aangepast 

 Kwaliteit van het flora- en 

faunaonderzoek en vooroverleg is 

essentieel 

 Beoordeling aanvraag loopt uit door 

veelvuldige verzoeken om nadere 

informatie en toelichting (een aanvraag 

duurt niet zelden een half jaar) 

7 Gebruiksvergunning Gemeente 

Haarlem 

12 weken Nodig bij verblijf van groepen mensen vanaf 50 

personen in een gebouw (tunnel is mogelijk een 

gebouw) 

Tunnelveiligheid, vooral bij de ondergrondse 

perrons 

8 Grondwateronttrekkings-

vergunning/melding 

Provincie 

N-H 

26 weken/ 

6 weken 

 Vergunning of melding is afhankelijk van de 

hoeveelheid die wordt onttrokken 

 Min. 3 maanden vooraf starten met monitoren 

grondwater 

Beperking van de hoeveelheid grondwater 

die mag worden onttrokken 
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 Procedure Bevoegd 

gezag 

Termijn –

richttijd 

Beschrijving Procesrisico’s 

9 Kapvergunning Gemeente 

Haarlem 

8 weken 

(+6 

weken) 

 Bezwaarperiode van 6 weken moet worden 

afgewacht voordat mag worden gekapt 

 Kapvergunning blijft 1 jaar geldig 

 Niet kappen in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) 

 Kappen van bomen ligt gevoelig bij 

bewoners (bezwaar en beroep) 

 Bomen kunnen een beschermde status 

hebben 

 Hoge kosten van herplant of compensatie 

10 Melding Besluit 

bodemkwaliteit (BBK) 

Gemeente 

Haarlem 

5 dagen Nodig bij grondverzet, maar niet bij “tijdelijke in- en 

uitname” 

 

11 Milieuvergunning/ 

Activiteitenbesluit voor 

inrichtingen 

Provincie 

N-H of 

Gemeente 

Haarlem 

26 weken/ 

4 weken 

 Nodig bij het hebben van een “milieu-inrichting”, 

zoals een werkterrein voor de tunnelbouw, depot of 

betonmenginstallatie 

 Afhankelijk van de capaciteit kan dit onder het 

Activiteitenbesluit vallen; in dat geval is alleen een 

melding nodig 

 Zeer lang vooroverleg 

 Onvoldoende vooroverleg leidt tot veel 

vertraging bij beoordeling aanvraag 

 Onderzoeken niet tijdig of onvoldoende 

(denk m.n. aan de aspecten lucht en 

geluid in de binnenstad) 

 Niet kunnen voldoen aan lucht- en 

geluidseisen, o.a. door veel transporten 

naar en van de inrichting 

 Bezwaar en beroep 

12 Monumentenvergunning Gemeente 

Haarlem 

19 weken  Nodig bij wijziging of sloop van het monument 

 Altijd bouwvergunning nodig; procedure wordt 

gecoördineerd met de bouwvergunning 

 Zwaarwegend belang moet worden 

aangetoond 

 Beschermd stadsgezicht 

 Zonder bouwvergunning geen 

monumentenvergunning 

13 Ontheffing bijzonder 

transport/transport 

vervuilde grond 

Weg-

beheerder 

19 weken  Bijzonder transport in binnenstad 

bezwaarlijk (oplossing via water?) 

14 Saneringsbesluit Wet 

bodembescherming 

Gemeente 

Haarlem 

30 weken  Eerste melding inzake ernst en spoedeisendheid 

 Daarna besluit op saneringsplan 

 Onvoldoende onderzoek 

 Afhankelijk van de aangetroffen situatie is 

sanering erg tijdrovend 

15 Sloopvergunning Gemeente 

Haarlem 

12 weken Indien sprake is van een monument dan moet eerst 

een monumentenvergunning en bouwvergunning zijn 

verleend 

 Wordt asbest gevonden dan 

saneringsplan nodig 

 Bouw- en monumenten-vergunning niet 

verleend 

16 Verkeersbesluit Gemeente 

Haarlem 

14 weken  Nodig bij het (tijdelijk) wijzigen van bebording en 

belijning (ge- en verboden) m.b.t. de weg 

 Niet nodig voor kortdurende situaties (meestal < 3 

mnd.) 

Lange onderhandeling met gemeente over 

oplossing voor afsluitingen/omleidingen in 

de drukke binnenstad 

17 Wvo-vergunning/ 

Melding 

Activiteitenbesluit voor 

inrichtingen en 

(binnenkort) voor niet-

inrichtingen 

Hoogheem-

raadschap 

van Rijnland 

26 weken/ 

4 weken 

 Melding nodig bij tijdelijke lozingen bemalingswater 

 Afwatering pompkelders gerede tunnels valt onder 

melding 

Lozingswater voldoet niet aan 

kwaliteitseisen 
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 Procedure Bevoegd 

gezag 

Termijn –

richttijd 

Beschrijving Procesrisico’s 

18 Keurvergunning Hoogheem-

raadschap 

van Rijnland 

8 weken Nodig voor het beïnvloeden van het peil en het 

bakbeheer van oppervlaktewateren (betreft het 

Spaarne) 

Geen overeenstemming over (tijdelijke) 

maatregelen; het gedeeltelijk dempen kan 

leiden tot een te beperkte bergingscapaciteit 

19 Ontheffing/verkeersbeslu

it o.g.v.: 

- BPR (Binnenvaart 

politiereglement) 

- Babs (Besluit 

administratieve 

bepalingen scheep-

vaartverkeer) 

Beheerder 

scheepvaart-

verkeer 

8 weken  De beheerder van het Spaarne is op dit moment 

niet bekend 

 De beheerder geeft een verkeersbesluit voor 

belemmeringen en stremmingen c.q. een ontheffing 

voor afwijkende gedragingen op het water 

Beperkte mogelijkheden vanwege druk 

scheepvaartverkeer (beroeps- en 

pleziervaart) 

20 Besluit onttrekken wegen 

aan openbaar verkeer 

Gemeente 

Haarlem 

26 weken  Nodig bij definitief wegnemen van een verbinding. 

 Meestal te ondervangen met een verkeersbesluit 

 

21 Besluit onttrekken 

woonruimte aan de 

bestemming 

Gemeente 

Haarlem 

26 weken Niet nodig als het pand gesloopt wordt in het kader 

van bestemmingsplan/projectbesluit  

 

22 APV-vergunningen: 

- Bouwlawaai 

- Gebruik openbare 

ruimte (materieel, 

grond etc.) 

Gemeente 

Haarlem 

8 weken   Niet voldoen aan max. aantal dB(A) op 

gevels 

 Zeer bezwaargevoelig 

 Beperking beschikbare openbare ruimte 

23 Omgevingsvergunning 

(Wabo, vanaf 1-1-2010) 

Gemeente 

Haarlem 

8-40 

weken 

 Termijn afhankelijk van wijze van aanvraag: 

integraal, gefaseerd of afzonderlijk 

 Verlenging van termijn met 1-2 maal 6 weken 

mogelijk 

 Andere vergunningen kunnen aanhaken (o.a. flora- 

en fauna-ontheffing) 

 Verkeerde keuze over wijze van 

aanvraag 

 Bezwaren tegen een onderdeel houden 

de hele vergunning tegen 

 Aanloopproblemen bij de nieuwe 

wetgeving 
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Hierbij is geen rekening gehouden met de voorbereidingen van de betreffende vergunningaanvragen, het 
opstellen van Ruimtelijke onderbouwingen met onderliggende onderzoeksrapporten (bijvoorbeeld lucht, 
geluid) en het opstellen van de ontwerpen. In het bijzonder het opstellen van de aanvraag en ruimtelijke 
onderbouwing voor een bestemmingsplanprocedure of projectbesluit vergt veel onderzoek, berekeningen 
en onderbouwing. Een RO behandelt de volgende punten: 

a. Verantwoording van projectbesluit of bestemmingsplanprocedure; 
b. Waterhuishouding; 
c. Monumenten; 
d. Planologische uiteenzetting; 
e. Meer specifiek waterhuishouding gericht op monumenten in de grond; 
f. Milieu (lucht, water en geluid); 
g. Beschrijving overleg en afweging van belangen; 
h. Beschrijving overleg maatschappelijk instanties/ burgers; 
i. Uitvoerbaarheid. 

 
 
De procedure voor het bestemmingsplan of projectbesluit (verder te noemen: plan) bevat voorts een 
geometrische plaatsbepaling van het projectgebied en van de daarbinnen aangewezen fysieke resultaten 
of doeleinden. Tevens gaat het plan in op de vereiste van Wet geluidhinder. De totale doorlooptijd vanaf 
start onderbouwing tot afronding van het plan kan daardoor oplopen tot circa een jaar. 
 
Er kan dus worden gekozen voor een bestemmingsplanprocedure of een projectbesluit om de HOV-tracés 
mogelijk te maken. Een bestemmingsplanprocedure wordt gestart door de gemeente, een projectbesluit 
kan ook worden voorbereid door de Provincie. Wanneer een projectbesluit genomen is ten behoeve van 
een RO-project, dan dient binnen een jaar na verlening een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd 
te worden door het College met betrekking tot het projectbesluit. Van deze termijn kan worden afgeweken 
indien: 

a. aannemelijk is dat inpassing in het kader van een reguliere bestemmingsplanwijziging zal 
plaatsvinden (maximaal twee jaar verlenging);  

b. aannemelijk is dat inpassing van het project zal plaatsvinden tezamen met andere projecten 
(maximaal verlenging met vier jaar). 

De invoeringswet WRO stelt dat de vertaling van een projectbesluit ook mag plaatsvinden door vaststelling 
van een beheersverordening. Bovenstaande is echter niet direct gekoppeld aan de ontwikkeling en 
uitvoering van het project zelf. En is daarom ook niet meegenomen in de planning. 
 
Wordt een bestemmingsplanprocedure gevolgd dan kan een zogenaamd “veterplan” worden vastgesteld 
voor het gehele te kiezen HOV-tracé. De afzonderlijke vigerende bestemmingsplannen worden daarbij 
voor zover nodig gewijzigd. 
 
De kwaliteit van de onderbouwing bepaalt voor een groot deel de doorloopsnelheid van de procedure. De 
commissie Elverding heeft in haar onderzoeksrapport ‘SNELLER EN BETER’ van april 2008 
aanbevelingen aangegeven over het doorlopen van de besluitvorming en planprocedures voorafgaand 
aan een ruimtelijk project.  
 
Ten aanzien van grondverwerving is er een verschil tussen de lange boortunnel en variant A. Het is 
aannemelijk dat er bij variant A meer grond verworven moet worden dan bij de boortunnel. Hoewel variant 
A grotendeels samenvalt met bestaande tracés van wegen en het Spaarne zal er mogelijk een aantal 
opstallen moeten worden aangekocht of onteigend ter plaatse van de noordelijke tunnelmond. 
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Bij de lange tunnel zullen er vooral opstalrechten gevestigd moeten worden om de tunnel aan te kunnen 
leggen onder percelen van derden. Opstalrechten liggen bij een boortunnel meer voor de hand en zijn 
tegen minder kosten te vestigen dan het verwerven van de volledige eigendom. Bovendien moeten ze 
worden overeengekomen met de eigenaar (ze zijn niet afdwingbaar). Omdat het middel van onteigening 
niet mogelijk is bij opstalrechten zal daardoor het grondverwervingstraject voor variant A beter kunnen 
worden voorspeld en daardoor beter beheersbaar zijn dan bij de lange tunnel.  
 
 

1.2 Bezwaar- en beroepsprocedure 

Het ligt in de lijn der verwachting dat gezien de aard van het project maatschappelijke weerstand tegen het 
project zal ontstaan. Gezien toenemende mondigheid van burgers leidt dit hoogstwaarschijnlijk tot 
bezwaar en beroep. Het worst-casescenario aannemend zal worden doorgeprocedeerd tot aan de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval dan vormen de procedures voor het projectbesluit 
of een bestemmingsplanprocedure (plan) en de bouwvergunning het makkelijkste ‘doelwit’ en daarmee het 
kritieke pad.  
Vanaf het vaststellen van het plan dan wel bouwvergunning kan het tot circa 120 weken duren voordat 
deze onherroepelijk zijn. Aan het onherroepelijk worden van een project- of bouw ligt in het uiterste geval 
een positieve uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ten grondslag, 
waartegen géén bezwaar meer mogelijk is. In het geval van een negatieve uitspraak van de afdeling is de 
vertraging groter. De grootte hiervan kan niet één op één worden ingeschat en is afhankelijk van de 
gronden waarop het besluit (deels) vernietigd is. 
 
Een belangrijk aandachtspunt vormt tevens het verlopen van afgegeven vergunningen. Sommige 
vergunningen zijn beperkt houdbaar. Daarbij is een gedegen planning noodzakelijk, omdat het niet voor 
elke vergunning mogelijk is deze te verlengen. In het geval van een sloopvergunning op basis van een 
monumentenvergunning, dient de gehele procedure opnieuw doorlopen te worden. Een kap- of 
bouwvergunning kan bijvoorbeeld wél worden verlengd door het College. 
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2 GELUID    

2.1 Lange tunnel versus variant A (maaiveld & korte tunnel) 

Bij aanvang van de tunnelstudie HOV Haarlem is op een gegeven moment uit een aantal verschillende 
tracés de lange boortunnel Houtplein-Nassaulaan gekozen. Deze variant betreft een tracé van 4450 meter 
met een boortunnel van 2700 meter (onderverdeeld in vier secties). In deze variant zijn vier halteplaatsen 
opgenomen, te weten: Station NS, Houtplein, Gedempte Oude Gracht en Schipholweg. De laatste 
halteplaats is bovengronds, de eerste drie zijn ondergronds. De lange tunnel mondt in het zuiden uit op de 
Europaweg, in het noorden ter hoogte van de Kruisweg ten zuiden van het station.  
Naast de lange tunnel is er ook een maaiveldvariant A. Ook deze variant bevat een tunnel, de lengte van 
deze tunnel is echter aanzienlijk korter en bevat geen ondergrondse halteplaatsen. Variant A start in het 
zuiden op het westelijke uiteinde van de Schipholweg, kruist het Spaarne met een tunnel, komt aan de 
stadszijde van het Spaarne naar boven en sluit aan op de Gedempte Oude Gracht. Zie ook figuur 1 in 
deze bijlage. 
 
 

2.2 Verkeersituatie 

De luchtkwaliteit en het geluidniveau in de binnenstad van Haarlem hangt mede af van het aantal bussen 
dat het centrum iedere dag passeert. In Haarlem neemt het aantal bussen in de binnenstad ten opzichte 
van de huidige situatie af met ongeveer 1300 busbewegingen bij de lange tunnelvariant, voor de 
maaiveldvariant (met de korte tunnel) neemt het aantal busbewegingen af met 500. Het aantal autoritten in 
de binnenstad ten gevolge van een ondergrondse verbinding zal afnemen met 500 tot 2100 auto’s. Ook 
deze afname zal zich over de gehele binnenstad verspreiden.  
Tussen het maaiveldtracé en het tunneltracé is ook een verschil in aantal busbewegingen. Deze bedraagt 
ongeveer 200 busbewegingen per spitsuur. 
 
 

2.3 Omgevingslawaai 

Voor de aanleg van de tunnel moet inzichtelijk zijn wat de gevolgen zijn van de ingebruikname van de 
tunnel op de geluidsbelasting in de omgeving. Door de ondertunneling worden de gevolgen voor de 
geluidsbelasting op de omgeving beperkt tot de tunnelmonden en bovengrondse haltes. Hier zal de 
geluidsbelasting moeten worden berekend en de resultaten getoetst aan de grenswaarden uit de Wet 
geluidhinder1. Hierbij is een aandachtspunt dat de wetgeving aangaande het vaststellen van hogere 
waarden op grond van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 is gedelegeerd aan B&W indien sprake is 
van een gemeentelijke weg.  
 
Ondergrondse haltes 
Na ingebruikname van een tunnel mét ondergrondse haltes kan de beleving van de wachtende reiziger, 
qua geluidsbelasting, worden onderzocht. Hiervoor gelden echter géén wettelijke regels.  
De beleving van de wachtende reizigers kan worden onderzocht met behulp van een belevingsonderzoek. 
Daarnaast kan ook gekozen worden om in een later stadium een geluidmeting uit te voeren bij de 
ondergrondse haltes. Een mogelijke maatregel in een ondergrondse halte is het toepassen van 
geluidabsorberende materialen. 

                                            
1 Toetsing aan de Wgh vindt alleen plaats indien sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan. 
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Bouwwerkzaamheden 
In een later stadium, tijdens aanleg van de tunnel, zal inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de 
geluidsoverlast is van de bouwwerkzaamheden voor omwonenden. Het ministerie VROM heeft voor 
toetsing van deze geluidsoverlast een, recent herziene, circulaire bouwlawaai opgesteld. De gemeente 
kan de bouwer een ontheffing van de APV verlenen. 
 
  

2.4 Afname van geluid 

Een halvering van het aantal voertuigen zorgt voor een geluidafname van ongeveer 3 dB. In Haarlem 
neemt het aantal bussen in de binnenstad ten opzichte van de huidige situatie af met ongeveer 1300 
bussen bij de lange tunnelvariant, voor de maaiveldvariant (met korte tunnel) neemt het aantal 
busbewegingen af met ongeveer 500. Het aantal autoritten in de binnenstad ten gevolge van een 
ondergrondse verbinding zal afnemen met 500 tot 2100 auto’s. Uitgaande van het huidig aantal 
verkeersbewegingen in Haarlem (precieze gegevens over de verkeersintensiteiten in Haarlem zijn nog niet 
beschikbaar) zal in het meest positieve scenario de geluidbelasting in Haarlem voor de lange tunnel 
maximaal 1 dB afnemen.  
In de maaiveldvariant is de lengte van deze tunnel veel korter en rijden de bussen het grootste gedeelte 
van het tracé op maaiveldniveau. Ten opzichte van de tunnelvariant levert deze variant veel minder 
geluidswinst op. 
 
 

2.5 Tunnelmond 

In beide varianten is sprake van een tunnelmond in de buurt van geluidgevoelige gebouwen.  
In een meest ideale situatie zijn er geen geluidgevoelige gebouwen in de directe omgeving van de 
tunnelmond. Het is echter niet reëel om in aan die voorwaarde te voldoen. 
 
Om de geluidsbelasting bij de tunnelmond te verminderen is het toepassen van stille wegdekken (dunne 
geluidreducerende deklagen type 2) een goede maatregel. 
 
Een juiste inrichting van 
de tunnelmond kan ook 
zorgen voor een lagere 
geluidbelasting. Zoals op 
de figuur te zien kunnen 
de wanden van de 
tunnelmond in een hoek 
van 45 graden worden 
geplaatst. Het geluid 
wordt nu via de 
tunnelwand naar boven 
gekaatst. Een andere 
mogelijke maatregel die 
kan worden toegepast bij 
de tunnelmond is het 
gebruik van geluidabsorberend materiaal in plaats van beton. Met deze maatregelen kan een behoorlijke 
geluidsreductie worden behaald. 

Tunnelmond

Wanden in een hoek van 45 
graden, geluid buigt af naar boven

Tunnelmond

Wanden bekleed met 
geluidabsorberend materiaal

Tunnelmond

Wanden in een hoek van 45 
graden, geluid buigt af naar boven

Tunnelmond

Wanden bekleed met 
geluidabsorberend materiaal

Tunnelmond

Wanden in een hoek van 45 
graden, geluid buigt af naar boven

Tunnelmond

Wanden bekleed met 
geluidabsorberend materiaal
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Tussen de lange tunnel en de maaiveldvariant zit een verschil van ongeveer 200 busbewegingen per 
spitsuur. Op het gebied van geluidsbelasting bij de tunnelmonden is het verschil tussen deze twee 
varianten voor de binnenstad van Haarlem zeer gering. 
 
 

2.6 Hybride bussen  

Een hybride bus beschikt over zowel een brandstofmotor als een elektrische motor. Een hybride bus 
maakt minder geluid dan een bus met een dieselmotor. Vooral tijdens het optrekken van een hybride bus 
is geluidwinst te behalen. Het overschakelen op hybride bussen zal op dit moment, wegens het kleine 
aandeel van de bussen, een gering effect hebben op de totale geluidbelasting in Haarlem. Toch is de 
overstap naar hybride bussen een positieve stap op weg naar een stillere leefomgeving. 
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3 PROCEDURES VOOR GELUID 

In het kader van een bestemmingsplanwijziging is het noodzakelijk dat een akoestische rapportage en een 
luchtkwaliteitrapportage worden opgesteld.  
 
 

3.1 Hogere waarde 

Alle wegen hebben wettelijke geluidszones. Wanneer met een akoestisch onderzoek wordt aangetoond 
dat de geluidbelasting op de gevels van woningen die binnen de zone van een weg liggen door de 
wijziging op of aan de weg in de toekomst twee decibel of meer hoger is dan de uitgangswaarde en hoger 
is dan de voorkeursgrenswaarde, is sprake van een reconstructie volgens de Wgh. 
 
De Wet geluidhinder kent een stelsel van normen voor geluidhinder. Ter bescherming van woningen zijn in 
dit stelsel voor verschillende geluidsbronnen grenswaarden opgenomen, waarbij een ondergrens (de 
voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximaal toelaatbare geluidsbelasting) gelden. Ligt de 
belasting op een woning boven de voorkeursgrenswaarde, in dit geval 48 dB Lden voor wegverkeer bij een 
woning of andere geluidsgevoelige bestemming, dan moet hiervoor een hogere waarde worden 
vastgesteld.  
Indien blijkt dat het nieuwe tracé een reconstructie is volgens de Wgh is er dus sprake van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en dient een hogere waarde verzoek te worden ingediend.  
Ook een hogere waarde kan niet boven de in de wet vastgestelde bovengrens uitkomen. 
 
 

3.2 Hogere waardeverzoek 

Als het om een bron binnen de gemeente gaat zoals in Haarlem het geval, dan wordt het besluit hierover 
door het college van B&W genomen. Een besluit over een hogere waarde zal goed onderbouwd moeten 
worden middels een motiveringsplicht en een onderzoeksplicht. Er moet aan bepaalde criteria voldaan 
worden, en er moet ook gekeken worden naar welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de 
geluidbelasting niet boven de hogere waarde uit te laten komen. Een voorbeeld van maatregelen die 
genomen kunnen worden zijn verlaging van de maximum snelheid, het toepassen van een ‘stil’ wegdek of 
het plaatsen van schermen.  
 
In de Wet geluidhinder is er een voorkeursvolgorde voor het type maatregelen, namelijk:  
1. bronmaatregelen;  
2. maatregelen die de overdracht van geluid beperken;  
3. maatregelen bij de ontvanger.  
 
In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat er altijd onderzocht moet worden, welke maatregelen nodig zijn 
om de voorkeursgrenswaarde te bereiken. Daarbij gaat het om maatregelen aan de bron of in de sfeer van 
de overdracht van geluid.  
Hogere waarden kunnen pas worden verleend als geluidmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, of als 
ze stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële bezwaren 
hebben. 
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Kosten maatregelen Hogere waarden 
Bij het verlenen van een hogere waarde dienen maatregelen te worden getroffen aan de woning om te 
kunnen voldoen aan een binnenniveau van 33 dB Lden voor wegverkeerslawaai. De kosten voor zulke 
maatregelen zijn moeilijk op voorhand in te schatten. Bij nieuwbouwwoningen zal de isolatie van de 
woning vrij groot zijn en zullen de kosten waarschijnlijk beperkt blijven tot het onderzoek en een suskast. 
Bij monumentale woningen zullen de isolatiekosten hoog op kunnen lopen, met deze kosten dient op 
voorhand wel rekening te worden gehouden.  
 
Alvorens een hogere waarde kan worden aangevraagd moeten eerst eventuele maatregelen worden 
overwogen. De kosten van dergelijke maatregelen kunnen sterk uiteenlopen. Wanneer het toepassen van 
stille wegdekken een effectieve maatregel is zullen de kosten een stuk lager liggen dan wanneer bij een 
woning geluidisolerende maatregelen dienen worden genomen.  
 
 

3.3 Hogere waarde procedure 

Het vaststellen van een hogere waarde is gekoppeld aan een bestemmingsplanprocedure, bijvoorbeeld 
het herzien, wijzigingen of opstellen van een bestemmingsplan. Het is wettelijk niet geregeld dat dit ook 
voor een projectbesluit geldt, maar het ligt voor de hand om beide ontwerpbesluiten tegelijk ter inzage te 
leggen. Op de dag dat belanghebbenden beroep kunnen instellen tegen goedkeuring van het 
bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten, begint ook de termijn voor beroepschriften tegen het hogere 
waarde-besluit. Het blijven wel twee afzonderlijke procedures.  
 
De procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde dient volgens afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht te verlopen.  
De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen als bedoeld in 
afdeling 3.4, bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald 
 
Afwijken van de maximaal te ontheffen waarde is voor dit HOV-tracé niet mogelijk kan alleen bij 
nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige objecten, en niet in saneringssituaties of bij de aanleg 
of wijziging van geluidbronnen.  
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4 LUCHTKWALITEIT 

4.1 Algemeen 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat de effecten van een ruimtelijk project op de 
luchtkwaliteit in kaart gebracht dienen te worden. Voor wet Luchtkwaliteit wordt allereerst beschouwd 
welke projecten ‘in betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Hiervoor zijn normatieve criteria opgesteld. In het geval van infrastructurele projecten betreft het een 
verslechtering van 1% van de norm voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). Dit betekent 
concreet een toename van 0,4 μg/m3 NO2 en 0,33 μg/m3 PM10. Daarnaast gelden de volgende normen 
voor de concentraties, waaraan sowieso voldaan moet worden. De concentratie stikstofdioxide moet in 
2015 onder de 40 μg/m3. De norm voor PM10 is 35 μg/m3, echter na aftrek van de zeezoutfractie mag 32,5 
μg/m3 worden aangehouden.  
 
Gezien de onzekerheden in de prognoses, wordt gesteld dat wanneer de concentratie stikstofdioxide 
beneden de 37 μg/m3 en fijnstof beneden de 29 μg/m3 blijft, het niet waarschijnlijk is dat de normen 
overschreden worden. 
 
Indien een project als IBM wordt gezien, dient deze te worden opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staan alle projecten en ontwikkelingen die een 
verslechtering van de luchtkwaliteit veroorzaken. Daartegenover staan in het NSL alle maatregelen die 
deze effecten neutraliseren.  
 
Frappant is overigens dat het project HOV tunnel als maatregel in het NSL is opgenomen, zij het in erg 
algemene en vage omschrijvingen. Indien het daadwerkelijk tot een uitwerking van één van beide 
voorkeursvarianten komt, dient te worden gekeken, of het project in het NSL dient worden opgenomen. Zie 
hiervoor onderstaande paragraaf. 
 
 

4.2 Een HOV-tunnel. 

In het geval van de aanleg van een tunnel, verbetert de luchtkwaliteit natuurlijk daar waar het tracé 
ondergronds ligt. Echter, de volledige emissie wordt geconcentreerd rond de beide tunnelmonden. In deze 
kwalitatieve risico-analyse zijn de tunnelmonden derhalve maatgevend voor de gehele tracés van beide 
varianten.  
Hoe hoog de concentraties ter plekke van de tunnelmonden zijn, is afhankelijk van verschillende factoren: 

→ De lengte van de tunnel; hoe langer, hoe groter de totale emissie, en dus hoe hoger de 
concentratie bij de tunnelmonden. 

→ De vorm van de tunnelmond; een tunnelmond die zo is ontworpen dat de vuile lucht minder 
geconcentreerd wordt uitgestoten, leidt tot minder hoge pieken. 

→ De ligging van de tunnelmond; wanneer een tunnelmond in een open gebied is gelegen, leidt 
deze tot minder hoge concentraties dan wanneer deze tussen bebouwing op een druk 
verkeersplein. 

→ De achtergrondconcentratie; hoe hoger deze is, hoe hoger ook de concentratie ter plekke van de 
tunnelmond. 

→ Het toepassen van eventuele maatregelen zoals filtering, afzuiging of ventilatie.  
→ Het aantal bussen; hoe meer bussen, hoe groter de uitstoot 
→ De emissiefactor van het ingezette busmaterieel; 
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4.3 Kwalitatieve toetsing per variant 

Uit de grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) blijkt dat de achtergrondconcentraties voor 
zowel de jaren 2015 als 2020, voor NO2 en PM10 als volgt zijn:  
 

 2015 2020 
NO2 21.9 μg/m3 19.1 μg/m3 

PM10 24.0 μg/m3 23.0 μg/m3 
 
Te zien is dat de achtergrondconcentraties van 2015 naar 
2020 afnemen. Daarom is voor beide stoffen het toetsjaar 
2015 maatgevend in deze kwalitatieve analyse. 
Uitgangspunt is dat het aantal en type bussen niet 
verschillen voor beide varianten. In de Salderingstool zijn 
de concentraties ter plekke van de tunnelmonden van beide 
varianten weergegeven. De lange tunnel mondt in het 
zuiden uit op de Europaweg, in het noorden ter hoogte van 
de Kruisweg nabij het station. De korte variant A start in het 
zuiden op het westelijke uiteinde van de Schipholweg en 
mondt uit op de Gedempte Oude Gracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onderstaande tabel staan de concentraties per tunnelmond per variant weergegeven, alsmede de 
marge ten opzichte van de waarde beneden welke het onwaarschijnlijk is dat de norm overschreden wordt: 
 

Lange tunnel: NO2 Marge t.o.v. 37 μg/m3  PM10 Marge t.o.v. 29 μg/m3 
Noordelijke 
tunnelmond 

22.0 μg/m3 15.0 μg/m3 24.0 μg/m3 5.0 μg/m3 

Zuidelijke 
tunnelmond 

23.6 μg/m3 13.4 μg/m3 24.3 μg/m3 4.7 μg/m3 

Korte tunnel A:     

Noordelijke 
tunnelmond 

23.6 μg/m3 13.4 μg/m3 24.4 μg/m3 4.6 μg/m3 

Zuidelijke 
tunnelmond 

32.8 μg/m3 4.2 μg/m3 25.7 μg/m3 3.3 μg/m3 

 

Figuur: Tunneltracés 
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Voor wat betreft PM10 mag de lange tunnel ter plekke van de tunnelmond dus maximaal een 
concentratietoename van 4,7 μg/m3 veroorzaken, en de korte tunnel een toename van 3,3 μg/m3 . De 
concentratietoename van NO2 ter plekke van de tunnelmond mag voor de lange 13,4 μg/m3 bedragen en 
voor de korte tunnel 4,2 μg/m3. 
 
 

4.4 Conclusie luchtkwaliteit 

Het risico op normoverschrijdingen is voor beide tunnelvarianten reëel. In de lange boortunnel wordt 
uiteraard over een langer tracé de emissie van de bussen ‘verzameld’ waardoor de totale emissie dus ook 
hoger komt te liggen. Echter, de beschikbare ruimte bij de maaiveldvariant met korte tunnel is minder 
groot. 
Daarnaast zijn in tegenstelling tot de maaiveldvariant, in de lange variant ondergrondse haltes voorzien. 
De blootstelling van wachtende passagiers op de perrons dient nader bestudeerd te worden. Mocht de 
luchtkwaliteit ter plekke van de haltes dusdanig hoog zijn dat de normen worden overschreden, dan 
dienen maatregelen genomen te worden. Een mogelijkheid is het plaatsen van een installatie die de 
verontreinigde lucht afzuigt en schone lucht op het perron blaast. Een dergelijke installatie vergoot 
overigens ook de brandveiligheid, omdat eventuele rookvorming eveneens kan worden afgezogen.  
Hoe hoog de concentratie aan beide tunnelmonden is, is tevens afhankelijk van voorzieningen in deze, 
getroffen in de tunnelbuis zelf. Ventilatie, filtering en afzuiging, bij voorbeeld ter plekke van ondergrondse 
haltes. 
 
Afhankelijk van het gebruikte materieel - welke emissiefactoren kunnen er worden aangehouden? - treden 
er overschrijdingen op aan de tunnelmonden. Het inzetten van hybride of volledig elektrisch aangedreven 
bussen, levert een sterke afname van emissie. Dit positieve effect treedt daarbij niet alleen op in de tunnel 
en rond de tunnelmonden, maar op het gehele tracé van de HOV. Groot bijkomend voordeel is tevens dat 
het veiligheidsregime in de tunnel in het geval van elektrisch aangedreven voertuigen lagere eisen stelt 
dan in het geval van bussen aangedreven door verbrandingsmotoren. 
 
Fysieke maatregelen bij tunneluitgangen kunnen de luchtkwaliteit in de omgeving verbeteren. Hierbij is 
onderscheid te maken tussen aanpassing van het tunnelontwerp en ventilatiesystemen, aanleg van 
schermen en luifels en reiniging van vrijkomende lucht. 
Het totale verwachte effect op de luchtkwaliteit in de binnenstad is echter positief, vanwege het verdwijnen 
van 900 busritten uit de binnenstad. In het geval dat het Zuidtangent tracé in de toekomst wordt 
omgebouwd tot lightrail, dan is het aspect luchtkwaliteit in ieder geval geen probleem meer. 
 
Mocht er sprake zijn van normoverschrijding, dan hoeft dit overigens geen probleem te zijn. Door de HOV-
tunnel als IBM-project in het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op te nemen, kunnen 
negatieve effecten op de luchtkwaliteit worden gecompenseerd door elders in de regio maatregelen te 
nemen. Hiermee ontstaat een wettelijke basis voor de aanleg. 
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3   Geotechniek / Geohydrologie 



 

Geotechniek / geohydrologie 
 
 
 

Inleiding 
Voor de Tunnelstudie Haarlem zijn door DHV gegevens verzameld betreffende de geotechnische en geohydrologische 
bodemgesteldheid. De gegevens zijn verzameld via een bureau- en een terreinonderzoek. Voor het bureauonderzoek 
zijn de beschikbare digitale archieven geraadpleegd van de gemeente Haarlem en TNO-NITG. Het terreinonderzoek is 
uitgevoerd oor Fugro BV en begeleid door DHV.  
 
De volgende paragrafen geven een overzicht van de geïnventariseerde gegevens en het uitgevoerde 
terreinonderzoek. 

 

Archiefonderzoek 
Tijdens een bureauonderzoek zijn de volgende archieven geraadpleegd voor het verzamelen van geotechnische en 
geohydrologische gegevens: 
– Het bouwarchief van de gemeente Haarlem (contactpersoon J. Goen van de afdeling VVH/OV en de heer 

Gouwerak van het bouwarchief); 
– Het digitale archief van TNO-NITG (Dinoloket).  
 
Door de gemeente Haarlem zijn geen gegevens uit het bouwarchief aangeleverd. De heer Gouwerak heeft aan 
gegeven dat er waarschijnlijk wel gegevens aanwezig zijn, maar dat het (te) veel tijd kost om deze te verzamelen. 
 
Uit het archief van TNO-NITG zijn de volgende gegevens verzameld: 
– 10 boringen tot een diepte van 12 à 60 m; 
– geohydrologische dwarsdoorsneden. 
 
De resultaten zijn bijgevoegd in bijlage A van deze bijlage.  
 

 
 
 
DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en 
Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr. 31034767. 
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Grondonderzoek 
In oktober 2008 is door DHV B.V. opdracht verleend aan Fugro Ingenieursbureau B.V. te Leidschendam voor het 
uitvoeren van een geotechnisch grondonderzoek. De scope van het onderzoek is vastgesteld in samenspraak met 
Arcadis en het projectteam tunnelstudie. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 26 november tot 3 
december 2008.  
 
Het grondonderzoek heeft bestaan uit: 

● 9 diepsonderingen met meting van de plaatselijke wrijvingsweerstand tot circa 40,0 m diepte (code 
DKM); 

● 8 sonderingen met meting van de plaatselijke wrijvingsweerstand en waterspanning tot circa 40,0 m 
diepte (code DKMP); 

● 2 mechanische boringen tot circa 30 m diepte; 
● Plaatsing van 2 peilbuizen in de boringen met de onderkant van het filter op 30 m diepte; 
● Het steken van ongeroerde grondmonsters voor laboratoriumonderzoek; 
● Inmeten en waterpassen van de onderzoekslocaties; 
● Een laboratoriumonderzoek bestaande uit 14 maal bepaling van het volumegewicht en watergehalte. 

De overige monsters (steekbussen) worden door Fugro bewaard voor eventueel nader onderzoek.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek is door Fugro een terreinverkenning uitgevoerd. In overleg met de gemeente 
Haarlem zijn toestemmingen geregeld en verkeersmaatregelen getroffen.  
 
De Fugro-rapportage is, zoals boven vermeld, ter beschikking gesteld aan bureau Arcadis zodat de resultaten input 
konden zijn voor het ontwerp.  



 
 DHV B.V. 
 
 

 
 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
 - 3 - 

BIJLAGE A  GEOHYDROLOGISCHE EN GEOTECHNISCHE ARCHIEFGEGEVENS



 

NOORD-ZUID DOORSNEDE MET GEOHYDROLOGISCHE BESCHRIJVING 
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OOST-WEST DOORSNEDE MET GEOHYDROLOGISCHE BESCHRIJVING 
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LOCATIE TNO-NITG BORINGEN 
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Toelichting op de ArcGIS-kaarten met eigendomsgegevens 
 
 
Deze bijlage omvat vier kaartbladen (noord, middendeel, zuid en de situatie t.p.v. de Europalaan). Op de 
kaarten zijn beide tracés (de lange boortunnel inclusief invloedsgebied en de maaiveldligging met korte 
tunnel) weergeven. Als ondergrond is de Gemeentelijke Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt. Op de 
kaartbladen zijn de kadastrale perceelsgrenzen aangegeven. Verder is inzichtelijk gemaakt welke percelen 
van particulieren zijn, welke van woningbouwverenigingen en welke van de gemeente Haarlem 
(merendeels wegennet).  
 
NB: voor variant A moet nog bestuurlijke besluitvorming over de locatie van de tunnelmond aan de 
stadszijde van het Spaarne gemaakt plaatsvinden. In deze studie is ter illustratie variant A opgenomen 
die ter hoogte van De Kamp naar boven komt.  
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5   Ecologie 

  

 



Ecologische inventarisatie in het kader van de Tunnelstudie Haarlem 
 
 
Naast literatuuronderzoek en overleg met stadsecoloog  heeft senior-adviseur 
ecologie  op 11 juli 2008 en 3 februari 2009 veldbezoeken afgelegd aan 
respectievelijk het tracé van de lange boortunnel en de maaiveldvariant met korte tunnel 
(variant A). Hierbij is gekeken waar door de aanleg van bovengenoemde tracés strijdigheden 
met natuurwetgeving kunnen optreden. 
 
In deze notitie wordt verslag gedaan van zowel de geïnventariseerde gegevens uit de literatuur 
en die afkomstig van  als de opgedane kennis tijdens beide veldbezoeken. 
 
Als eerste wordt de lange boortunnel toegelicht, gevolgd door variant A. Voor de lange 
boortunnel zijn de resultaten vastgelegd in de vorm van een fotoverslag, de resultaten voor 
variant A zijn in een aanvullende tekstbijdrage opgenomen.  
 
De notitie sluit af met een vergelijking tussen beide varianten. 
 



 
Lange boortunnel  
 
Stationsgebied: twee varianten 

 
 
Hier worden mogelijk bomen gekapt. In bomen kunnen duiven (Houtduif, Turkse tortel), 
Merels, Putters broeden. Bomen mogen alleen buiten het broedseizoen gekapt worden; bij 
broedende duiven loopt het broedseizoen van begin maart tot eind september. 
 

 
Als bomen niet gekapt worden: geen probleem met natuurwetgeving en alles kan 
doorgaan.



Nieuwe gracht,  
Mogelijk deels tijdelijk te dempen. 
 

 
 
 
 

Indien dit deel van de Nieuwe gracht tijdelijk 
gedempt moet worden, zal moeten worden 
onderzocht of er beschermde vissen (Kleine 
modderkruiper, Bittervoorn) in voorkomen. 

 
Als één of beide beschermde vissoorten in de gracht voorkomen (hetgeen niet is uit te 
sluiten), dan moet een ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen 9 en 11 van de 
Flora- en faunawet aangevraagd worden. Bovendien dienen i.v.m. de zorgplicht (artikel 2 van 
Flora- en faunawet) de in dit grachtdeel aanwezige vissen (d.m.v. elektrisch vissen vanuit een 
bootje) verwijderd worden, liefst in de nazomer, begin herfst (minste schade aan jonge vis). 
 
Als gracht niet gedempt wordt: geen probleem met natuurwetgeving en alles kan 
doorgaan



Gedempte Oude Gracht en Houtplein: 
 
Als er gebouwen worden afgebroken, moeten deze worden onderzocht op de af- of 
aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen (in spouwen, dakconstructies, 
kelders, kruipruimtes, achter boeiboorden e.d.) en Gierzwaluwen of Huismussen (onder 
dakpannen, achter boeiboorden) 
Als er bomen moeten worden gekapt, moet dit buiten het broedseizoen gebeuren. In de stad 
duurt het broedseizoen van begin maart tot eind september (3e broedsel duiven!). 
 

 
 

 
 
 
 
Als bomen niet gekapt worden: geen probleem met natuurwetgeving en alles kan 
doorgaan.



 
’t Spaarne, te ondertunnelen. 
Het Spaarne maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), is een ecologische 
verbindingszone. 
Bij mogelijk negatieve effecten op de wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden van de 
EHS door ruimtelijke ingrepen geldt het nee, tenzij-beginsel. Er mogen geen ruimtelijke 
ingrepen plaatsvinden tenzij er sprake is van: 

• ontbreken van alternatieven (het kàn alleen hier) èn (dus niet ‘of’) 
• een groot maatschappelijk belang. 

Echter: bij volledige ondertunneling zal geen schade aan het ecosysteem van het Spaarne 
plaatsvinden! 
Mogelijk staat wel een huis aan de noordzijde van het Spaarne in de weg; indien dit inderdaad 
het geval is, zal moeten worden onderzocht op  

• de af- of aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen (in spouwen, 
dakconstructies, kelders, kruipruimtes, achter boeiboorden e.d.);  

• de af- of aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van Gierzwaluwen of 
Huismussen (onder dakpannen, achter boeiboorden) 

 

 
 
Als er bomen moeten worden gekapt (Italiaanse populieren aan zuidzijde Spaarne), moet dit 
buiten het broedseizoen gebeuren. In de stad duurt het broedseizoen van begin maart tot eind 
september (3e broedsel duiven!). 
Als bomen niet gekapt worden, en huis niet gesloopt, en geen beroering in water(bodem) 
plaatsvindt: geen probleem met natuurwetgeving en alles kan doorgaan. 



Schipholweg – middenberm 
Mogelijk graafwerkzaamheden, na kap bomen middenberm en zuidzijde (Essen en Iepen). 
In bomen broeden Putters, Houtduiven, Zwarte kraaien en andere vogels (Eksters, Merels 
e.d.). Dus: kappen buiten broedseizoen; het broedseizoen loopt van begin maart tot in 
september, dus kappen vanaf oktober. 
Als er inderdaad Zwarte kraaien in deze te kappen bomen broeden, moet ontheffing van 
artikel 11 worden aangevraagd (= vernietiging vaste jaarrond gebruikte broedplaatsen Zwarte 
kraai, die als nest kunnen dienen van/voor Boomvalk, Ransuil). Nesten in bomen 
inventariseren na val van blad, dus in december – februari. 
 

 
 
Als bomen niet gekapt worden: geen probleem met natuurwetgeving en alles kan 
doorgaan.



 
 
 

 
 
Aftakking ten oosten van nieuwe VMBO-school over opspuitterrein: twee varianten. 
Hier gaat het tracé dwars over een opspuitterein, met broedende vogels, zoals Rodelijstsoort 
Kleine plevier; verder Kievit, Nijlgans en kleine zangvogels in riet. 
Graafwerkzaamheden opspuitterein na broedseizoen opstarten, na bouwvak. 
 

 
 

 
 
Het terrein is zeer geschikt als leefgebied en voortplantingsterrein voor de zwaarbeschermde 
Rugstreeppad! 



Als hier inderdaad gegraven gaat worden, moet voorafgaand aan het graafwerk ’s avonds 
tussen half april en half juni veldonderzoek plaatsvinden naar roepende Rugstreeppadden. 
 

 
Ideaal landhabitat Rugstreeppad     mogelijk voortplantingswater Rugstreeppad 
 
De komende jaren kunnen zich ook beschermde planten op dit opspuitterrein vestigen, zoals 
orchideeën of bijzondere stinzenplanten. 
Als de realisatie van de ondertunneling en geplande werkzaamheden op zich laat wachten, 
moet in ieder geval dit opspuitterrein zeer goed geïnventariseerd worden op broedvogels, 
amfibieën (Rugstreeppadden) en beschermde vaatplanten. 
 
Als hier wel (een deel van het) tracé wordt gerealiseerd, is overleg met de stadsecoloog de 
heer  gewenst. Het broodnodige aanvullende onderzoek zou met hem samen kunnen 
worden opgezet. 
 
Als hier geen (deel van het) tracé gerealiseerd wordt: geen probleem met 
natuurwetgeving.



Amerikaweg en Europalaan – aftakkingen en middenbermen 
 
Mogelijk graafwerkzaamheden, na kap bomen en struwelen parkeerterrein Boerhavelaan en 
haag middenberm Europalaan. 
 

 
 
In bomen, struwelen en haagjes broeden Putters, Houtduiven, Zwarte kraaien en andere 
vogels (Eksters, Merels e.d.). Dus: kappen buiten broedseizoen; het broedseizoen loopt van 
begin maart tot in september, dus kappen vanaf oktober. 
Als er inderdaad Zwarte kraaien in deze te kappen bomen broeden, moet ontheffing van 
artikel 11 worden aangevraagd (= vernietiging vaste jaarrond gebruikte broedplaatsen Zwarte 
kraai, die als nest kunnen dienen van/voor Boomvalk, Ransuil).  
Nesten in bomen inventariseren na val van blad, dus in december – februari. 
 

 
 
Graafwerkzaamheden in grasstroken kunnen zonder problemen plaatsvinden. Er zitten wel 
hier en daar Mollen, maar hiervoor is geen ontheffing nodig.  
 
Als bomen, struwelen en hagen niet gekapt worden: geen probleem  
met natuurwetgeving en alles kan doorgaan. 



Variant A: maaiveldligging met korte tunnel  
 
Op 3 februari 2009 is een aanvullend veldbezoek gebracht aan variant A, welke voor een deel 
onder het Spaarne loopt en aan de stadszijde van het Spaarne weer bovengronds komt. De 
waarden in het gebied ten zuidoosten van het Spaarne zijn reeds hierboven beschreven bij de 
lange boortunnel. 
 
Het tracé loopt onder het Spaarne door, gedeeltelijk onder de westoever, gedeeltelijk onder de 
“boulevard”. Gebruikelijk is bij de aanleg van dergelijke tunneldelen, dat er een bouwput 
komt en delen van de waterloop tijdelijk droog worden gelegd.  
Het tijdelijk dempen van (delen van) het Spaarne zal met zekerheid leiden tot: 

• verstoring van door de Flora- en faunawet beschermde vissoorten, zoals 
bittervoorn en kleine modderkruiper (en mogelijk andere vissoorten zoals 
rivierdonderpad e.d.); 

• mogelijk onopzettelijk doden van door de Flora- en faunawet beschermde 
vissoorten, zoals bittervoorn en kleine modderkruiper e.a. 

• tijdelijke vernietiging van leefgebied van door de Flora- en faunawet beschermde 
vissoorten, zoals bittervoorn en kleine modderkruiper e.a. 

Hier is een ontheffing van bovengenoemde overtredingen van de Ffwet nodig. Hieraan 
gekoppeld moet een plan gemaakt en uitgevoerd worden betreffende het treffen van 
schadebeperkende maatregelen, vangen en verplaatsen van de beschermde vissen.  
 
Het Spaarne maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van de provincie 
Noord-Holland; het Spaarne fungeert als een ecologische verbindingszone. In gebieden, die 
deel uitmaken van de EHS geldt de volgende regel: 
“er mogen geen ruimtelijke ingrepen plaatsvinden die de wezenlijke kenmerken en waarden 
en natuurdoelen van het Spaarne significante negatief aantasten, tenzij er sprake is van 
zwaarwegend maatschappelijk belang èn een gebrek aan alternatieven èn restschade volledig 
wordt gecompenseerd.”  
Als inderdaad (delen van) het Spaarne tijdelijk moeten worden gedempt voor de aanleg van 
de tunnelbakken, dan moet een toetsing volgens het bovenstaande principe worden verricht en 
in overleg met het bevoegd gezag (de provincie Noord-Holland) een oplossing worden 
gezocht. 
 



 Streekplankaart 

 

 
 
 
Langs de westoever van het Spaarne zullen mogelijk de jonge lindeboompjes verwijderd 
moeten worden. Gezien hun geringe grootte en hun goed onderhouden bovengrondse delen, 
valt te overwegen of deze linden, indien ze voor de tunnel (tijdelijk) verwijderd moeten 
worden, niet in depot kunnen worden gezet en later kunnen worden teruggeplaatst. 
 
Als bomen gekapt moeten worden, kan dit alleen met een verkregen kapvergunning van de 
gemeente; hierop is inspraak / bezwaar mogelijk. 
 
De tunnel komt aan de stadzijde van het Spaarne boven. Voor de locatie van de tunnelmond 
zijn verschillende opties. Afhankelijk van de gekozen optie zullen mogelijk gebouwen moeten 
worden gesloopt en bomen gekapt. Op het eerste gezicht worden bij de kap van de bomen 
geen hoge natuurwaarden vernietigd. Er zitten geen vaste verblijfplaatsen (zoals bedoeld in 
artikel 11 van de Flora- en faunawet) van broedvogels (uilen, roofvogels, spechten) in de 
mogelijk te kappen bomen, noch vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. In eventueel te 
slopen gebouwen echter kunnen wel degelijk vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig 
zijn. Het vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen is bij Flora- en faunawet 
verboden. Vleermuizen kennen verschillende vormen van verblijfplaatsen: koele, vochtige 
(maar niet bevriezende) winterverblijfplaatsen, warme zomerverblijfplaatsen, kraamkolonies 
en tijdelijke verblijfplaatsen o.a. voor baltsende mannetjes en hun harems.  



Er zal aan daarom aan te slopen gebouwen jaarrond onderzoek moeten worden verricht naar 
de af- of aanwezigheid van winterverblijfplaatsen, kraamkolonies, zomerverblijfplaatsen en 
tijdelijke (balts)verblijfplaatsen. 
Simultaan kunnen dan broedende gierzwaluwen en huismussen worden geïnventariseerd, 
broedvogelsoorten van daken in steden en dorpen, broedvogels waar het slecht mee gaat. Ook 
moeten af te breken gebouwen gecontroleerd worden op de af- of aanwezigheid van door de 
Flora- en faunawet beschermde muurplanten, welke in Haarlem op meerdere plaatsen 
voorkomen. Op het eerste gezicht zijn geen muurplanten aangetroffen 
 
Als inderdaad verblijfplaatsen in te slopen panden worden vastgesteld, dan dient ontheffing 
van de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Deze ontheffing 
zal worden verstrekt als de initiatiefnemer een goede aanpak kan aantonen, waaruit blijkt hoe 
de negatieve effecten op vleermuizen (en eventueel muurplanten) zullen worden beperkt en 
restschade zal worden gecompenseerd. Dit kan o.a. gebeuren door voorzieningen voor 
vleermuizen in belendende gebouwen te treffen, en clusters speciale verblijfplaatsen in de 
buurt aan te brengen. 



Vergelijking tussen beide varianten 
 
Bij het veldbezoek zijn alle delen van het tracé waar mogelijk ruimtelijke ontwikkelingen 
plaats gaan vinden, bezocht en op mogelijk aanwezige soorten / soortgroepen beoordeeld.  
 
In bovenstaand fotoverslag is aangegeven, dat er op delen van de tracés geen effecten op 
beschermde plant- en diersoorten zijn te verwachten. Voor slechts enkele delen wordt 
mogelijk aanvullend onderzoek aanbevolen. 
 
Onder voorbehoud van de nog onbekende resultaten van de nog uit te voeren onderzoeken 
kan worden geconcludeerd dat variant A, waarbij het Spaarne gedeeltelijk, weliswaar tijdelijk, 
enige tijd drooggelegd wordt, een iets negatievere impact zal hebben op beschermde planten- 
en diersoorten en zeker op het functioneren van het Spaarne als ecologische verbindingszone 
van de EHS, dan de lange boortunnel. 
 
 
 lange boortunnel maaiveld plus korte tunnel  

(Variant A) 
Bij boren onder Spaarne 
effecten op beschermde vissen en EHS 

0 n.v.t. 

Bij droogleggen tunnelbakken 
(Spaarne, grachten) 
tijdelijk effect op beschermde vissen 

- -- 

Bij droogleggen tunnelbakken  
tijdelijk effect op de EHS 

 
n.v.t. 

- 

Te kappen bomen 
effect op door Ffwet beschermde 
planten, vogels en vleermuizen 

 
0 

 
0 

Te slopen gebouwen  
mogelijk1 effect op door de Flora- en 
faunawet beschermde muurplanten, 
broedvogels en/of vleermuizen 

- --  
(afhankelijk van locatie tunnelmond stadszijde 

Spaarne) 

 

0 = geen effect; - = negatief effect; -- = significant negatief effect 
 
 
Bronnen:  
Dienst Landelijk Gebied, 2008; Concept handleiding Flora- en faunawet 
Provincie Noord-Holland, 2008; www.noord-holland.nl; Streekplan Noord-Holland Zuid 
Ministeries van LNV en VROM en de provincies, 2007; Spelregels EHS 
 

                                                 
1 “Mogelijk”, want nog te onderzoeken en mede afhankelijk van locatie tunnelmond stadszijde Spaarne 
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1 Inleiding 

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem overwegen de Zuidtangent – de busverbinding 

tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam Zuid-Oost – in het centrum van Haarlem te ondertunnelen. 

Het doel is om (i) de aansluiting van Haarlem bij de economische groeikernen Amsterdam, Schiphol 

en Hoofddorp te versterken door de de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren; en (ii) de 

bereikbaarheid van, en luchtkwaliteit en veiligheid in de binnenstad te verbeteren door bussen uit de 

binnenstad te halen. Provincie en gemeente hebben een onderzoek uitgezet – de Zuidtangent 

Metropoolregio Amsterdam, Tunnelstudie Haarlem – naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een 

lange tunnel voor exclusief gebruik van de Zuidtangent.  

 

De wenselijkheid van een tunnel voor de Zuidtangent wordt bepaald door de meerwaarde die de 

tunnel genereert voor de (potentiële) reizigers op de Zuidtangent en de bewoners en bedrijven van de 

metropoolregio Amsterdam. Deze eventuele meerwaarde kan inzichtelijk worden gemaakt met een 

zogenaamde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Een MKBA: 

 

1. identificeert alle positieve en negatieve effecten van de aanleg en exploitatie van een 

ondergrondse Zuidtangentverbinding (en stelt vast wanneer deze effecten zich voordoen in 

de tijd); 

2. maakt deze effecten zoveel mogelijk vergelijkbaar door (i) de effecten te voorzien van een 

financiële waarde en (ii) onder één noemer te brengen door alle effecten terug te rekenen 

naar één basisjaar (in dit geval 1 januari 2009); 

3. expliciteert ook de effecten die niet van een financiële waarde kunnen worden voorzien; en, 

4. toetst de robuustheid van de uitkomsten aan alternatieve omgevings- en beleidsscenario’s. 

 

Het expliciteren van alle projecteffecten maakt een zorgvuldige afweging van de kosten en baten van 

het project mogelijk. Een MKBA kan zodoende de politieke besluitvorming over de ondertunneling 

van de Zuidtangent ondersteunen. Een MKBA kan nooit en te nimmer de politieke besluitvorming 

vervangen. De reden is dat: 

 

1. een afweging moet worden gemaakt tussen de maatschappelijke waarde van de 

gekwantificeerde en niet-kwantificeerbare effecten;  

2. een uitspraak moet worden gedaan over de realiteitsgehalte van de aannames en 

omgevings- en beleidscenario’s  uit de MKBA; en, 

3. een standpunt moet worden ingenomen over de onzekerheid waarmee de uitkomsten van 

een MKBA omgeven zijn. De reden is dat een inschatting moet worden gemaakt over 

demografische, sociaal-economische, vervoerstechnische en bouwtechnische 

ontwikkelingen  over een zeer lange tijdsperiode. Voor zowel de ramingen van kosten als 

vervoerswaarden moet dan ook rekening worden gehouden met onzekerheidsmarges van 

25 à 30%. 

 

Om een gedegen politieke en sociaal-economische afweging te kunnen maken van de wenselijkheid 

van een ondertunneling van de Zuidtangent is ook onderzoek gedaan naar de aanleg en exploitatie 

van een hoogwaardige, deels bovengrondse busverbinding (oftewel een vrije busbaan door het 

centrum van Haarlem heen met een ondergrondse kruising van het Spaarne).  

 

Dit rapport beschrijft de MKBA van de lange tunnel èn deze deels bovengrondse variant voor de 

opwaardering van de huidige Zuidtangent. Dit maakt het mogelijk om de eventuele maatschappelijke 
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meerwaarde en kosten-efficiency van een ondertunneling van de Zuidtangent te vergelijken met de 

aanleg van een hoogwaardige deels bovengrondse busverbinding.  

 

Deze MKBA is, in principe, uitgevoerd voor één deels bovengrondse variant. Er bestaan echter een 

zestal variaties in de exacte plaats en wijze van kruising van het Spaarne voor deze deels 

bovengrondse variant. In bijlage 1 is een vergelijking gemaakt tussen de, in het hoofdrapport 

beschreven, deels bovengrondse variant en een vijftal variaties daarop, waaronder twee 

brugvarianten. 

 

De MKBA is opgesteld conform de OEI-leidraad1. Deze leidraad is in 2000 door het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat uitgegeven, na een zeer uitgebreid onderzoek naar de economische effecten 

van grote infrastructuurprogramma’s. Het is sindsdien redelijk standaard om een MKBA, conform de 

OEI-leidraad, uit te voeren voor infrastructuurprojecten die (deels) bekostigd moeten worden door 

het Rijk.  

 

Normaliter (en conform OEI-leidraad) wordt in een MKBA een scenario- en gevoeligheidsanalyse 

uitgevoerd om de robuustheid van de uitkomsten vast te stellen. We hebben slechts een beperkte 

gevoeligheidsanalyse, en geen scenario-analyse kunnen uitvoeren. Het onderhavige vervoersmodel 

van Goudappel Coffeng – waarmee de reizigerstromen en reistijden worden gesimuleerd in een 

situatie met en zonder lange tunnel – liet een dergelijke scenario- en gevoeligheidsanalyse in de 

gegeven onderzoeksperiode niet toe. De absolute uitkomsten van de MKBA dienen daarom met enig 

voorzichtigheid geïntepreteerd te worden. Wel biedt deze MKBA voldoende representatieve 

uitkomsten voor een onderlinge, ofwel relatieve, vergelijking tussen de lange tunnel en de deels 

bovengrondse varianten. 

 

Dit rapport kent de volgende opbouw: Hoofdstuk 2 beschrijft en interpreteert de uitkomsten van de  

MKBA (en kan samen met deze inleiding gelezen worden als management samenvatting). Vervolgens 

wordt in Hoofdstuk 3 en 4 de methodologie, de scope en  omgevings- en beleidscenario’s van deze 

MKBA kort uiteengezet. In de resterende hoofdstukken wordt stil gestaan bij de kosten (hoofdstuk 5), 

directe baten (hoofdstuk 6), indirecte effecten (hoofdstuk 7), en externe effecten (hoofdstuk 8). De 

niet-gekwantificeerde effecten zijn dan al aan bod geweest in hoofdstuk 2. In bijlage 1 is, zoals reeds 

aangegeven, een meer kwalitatieve vergelijking opgenomen van een vijftal variaties op de deels 

bovengrondse variant.  

 

                                                                            
1 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/aanleg_onderhoud/overzicht_effecten_infrastructuur/leidraad_oei/ 
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2 Uitkomsten en conclusie 

2.1 Uitkomsten MKBA van de lange tunnel en één deels bovengrondse variant 

Deze MKBA vergelijkt de situatie waarin geen nieuwe investeringen in het openbaar vervoer binnen 

Haarlem worden gedaan met: 

 

1. de aanleg en exploitatie van een lange tunnel onder het centrum van Haarlem door voor 

exclusief gebruik van de Zuidtangent (de tunnelvariant). Het tunneltracé loopt van de 

Schipholweg, via het Houtplein en de Gedempte Oude Gracht, naar het Station Haarlem; 

en, 

2. de aanleg en exploitatie van een vrije busbaan door het centrum van Haarlem - met 

ondergrondse kruising van het Spaarne (de deels bovengrondse variant). Dit tracé loopt van 

de Schipholweg via een korte tunnel onder het Spaarne naar de Gedempte Oude Gracht en 

naar Station Haarlem. Uitgegaan is van de variant “de Kamp”. De baten-kostenverhouding 

van alternatieve korte tunnel- en ook brugvarianten is hiervan afgeleid. 

 

De MKBA inventariseert en kwantificeert vervolgens voor de tunnel- en deels bovengrondse variant: 

 

1. Directe Effecten 

a. De meerkosten van aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur; 

b. Toegenomen nut (gewaardeerd in euro’s) door de reistijdwinst voor bestaande 

reizigers in het OV, inclusief een opslag voor de toename van de betrouwbaarheid 

van de reistijden; 

c. Toegenomen nut (gewaardeerd in euro’s) van ‘nieuwe’ reizigers, ofwel reizigers die 

overstappen van de auto (of fiets) naar het openbaar vervoer 

d. Toegenomen nut (gewaardeerd in euro’s) door de reistijdwinst van ‘bestaande’ en 

‘nieuwe’ automobilisten omdat  er minder auto’s in Haarlem rijden door de 

overstappers naar het OV 

e. De verbetering van het exploitatiesaldo voor de busvervoerder doordat – met het 

toepassen van het stamlijn-principe op de opgewaardeerde Zuidtangent 

verbinding - stadsbuslijnen kunnen uitvallen en de bezettingsgraad van de 

Zuidtangent verbinding omhoog gaat; 

 

2. Indirecte effecten 

a. Maatschappelijke kosten door een afname in inkomsten uit benzineaccijnzen voor 

de overheid door een vermindering van het autoverkeer; 

b. Betere aansluiting tussen de arbeidsvraag en -aanbod (door een betere verbinding 

van Haarlem als woonstad met bedrijvigheid in de regio), hetgeen leidt tot 

maatschappelijke baten. Deze baten zijn bij benadering geschat door een 

geraamde afname in werkloosheidsuitkeringen; 

 

3. Externe effecten 

a. Verandering in geluidsoverlast (gewaardeerd in euro’s) door minder verkeer van 

bussen en auto’s op het maaiveld; 

b. Verandering van emissies CO2, fijnstof, koolwaterstoffen, NOx door minder 

verkeer van bussen en auto’s op het maaiveld; 
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c. Verandering van de verkeersveiligheid door minder verkeer van bussen en auto’s 

op het maaiveld; 

d. Verandering van de onderhoudskosten van reguliere wegen door minder verkeer 

van bussen en auto’s op het maaiveld; 

 

Tabel 1 Samenvatting resultaat MKBA (€ mln; netto contante waarde 1 januari 2009) 

Effecten Lange tunnel variant Deels bovengrondse 

variant 

Kosten   

- Projectvoorbereiding en investeringen -575 -217 
- Beheer en onderhoudskosten -56 -28 
- Exploitatiekosten -19 -40 

Subtotaal -649 -285 

Directe Baten   

- Reistijdwinstwaardering (bestaande en nieuwe 

reizigers, inclusief betrouwbaarheidsopslag) 

143 148 

Indirecte effecten   

- Begrotingsaldo Rijksoverheid (lagere 

werkloosheidsuitkeringen -/- minder benzineaccijns 

inkomsten) 

-7 -7 

Externe effecten   

- Totaal effect auto en bus (geluid, emissies, 

veiligheid en onderhoud wegennet) 

10 4 

Baten / kosten ratio 0,23  0,51 

 

De baten-kostenratio van de bovengrondse variant gaat uit van een tunnelmond t.p.v. De Kamp. 

Afgeleid hiervan zijn de scores van alternatieve tunnel- en ook brugvarianten. Onderstaande tabel 

geeft de indicatieve scores van deze varianten weer, met De Kamp als referentie. 

 

Tabel 2: MKBA deels bovengrondse varianten (€ mln; netto contante waarde 1 januari 2009) 

Effecten Referentie: 

Tunnel de 

Kamp 

Tunnel 

Zuider 

Buiten 

Spaarne 

Tunnel ZBS + 

verplaatsing 

Langebrug 

Tunnel 

Turf-

markt 

Dubbele 

brug zonder 

aanpassing 

Langebrug 

Dubbele 

brug met 

uitbreiding 

Langebrug 

Kosten       

- Projectvoorbereiding en 

investeringen 

-217 -168 -198 -193 -56 -74 

- Beheer en 

onderhoudskosten 

-28 -27 -32 -29 -23 -24 

- Exploitatiekosten -40 -40 -40 -40 -42 -40 

Subtotaal -285 -236 -270 -262 -121 -138 

Directe Baten       

- Reistijdwinstwaardering 

(bestaande en nieuwe 

reizigers, inclusief 

betrouwbaarheidsopslag) 

148 124 136 152 49 47 

Baten / kosten ratio 0,51 0,53 0,50 0,58 0,41 0,34 
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Niet alle maatschappelijke effecten zijn meegenomen in bovengenoemde indicatieve cijfers. Zie voor 

een toelichting bijlage 1. 

 

Duidelijk is dat de gekwantificeerde baten kleiner zijn dan de kosten in zowel de lange tunnelvariant 

als in de deels bovengrondse variant. De deels bovengrondse variant scoort wel duidelijk beter dan de 

lange tunnelvariant. De reden is dat beide varianten vergelijkbare vervoersbaten hebben, terwijl de 

deels bovengrondse variant (logischerwijs) veel minder kost. De deels bovengrondse variant scoort – 

ondanks een iets geringere reistijdwinst - goed op de vervoersbaten in vergelijking met de lange 

tunnelvariant doordat: 

 

1. er minder reizigersverlies optreedt door de introductie van nieuwe overstapplaatsen van de 

regiolijnen op de Zuidtangent; de deels bovengrondse variant kent slechts één groot 

oversstappunt van de regiolijnen op de nieuwe Zuidtangent stamlijn (namelijk op de 

Schipholweg), terwijl in de tunnelvariant ook de regiolijnen uit het zuiden op de nieuwe 

Zuidtangent stamlijn aantakken (bij het Houtplein).  

2. de vervoersbaten in de deels bovengrondse variant eerder beginnen, doordat de bouwtijd 

een jaar korter is.  

 

De MKBA uitkomsten zijn – zoals ook benadrukt in de inleiding – met de nodige onzekerheid 

omgeven. De reden is dat de kostenramingen en vervoerswaarden onzekerheidsmarges kennen. 

Binnen deze onzekerheidsmarges, bestaat er metname twijfel over de – door het vervoerssmodel 

berekende – toename in het aantal te rijden busuren en daarmee toename in de exploitatiekosten. 

Deze twijfel wordt kort belicht in onderstaande tekstbox en meer uitgebreid in hoofdstuk 5.  

 

 
 

Het is niet ongebruikelijk in openbaar vervoer en infrastructuur projecten dat de gekwantificeerde 

baten lager uitvallen dan de kosten (ook al zijn er voorbeelden waar dat wel zo is). Een uitkomst < 1 

van een MKBA is an sich geen reden om af te zien van de investering (zie ook onderstaande tekstbox). 

De investeringen hebben immers ook baten, die moeilijker of niet te monetariseren zijn, maar wel 

een plek in de besluitvorming verdienen. In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de 

tunnelvariant scoort ten opzichte van de deels bovengrondse variant op een aantal, niet (goed) in 

geld uit te drukken, beoordelingscriteria.  

Exploitatiekosten nader bezien 

 

De exploitatiekosten lopen op in beide varianten. Dit is niet onomstreden. Immers, de 

introductie van het stamlijn-principe  zorgt ervoor dat meerdere regionale  buslijnen niet 

langer door het centrum van Haarlem hoeven te rijden. Alhoewel de ritfrequentie van de 

huidige Zuidtangent lijn toeneemt, zou dit per saldo moeten resulteren in minder te rijden 

busuren. Samen met de toename in het aantal OV-reizigers zou dit moeten leiden tot een 

verbetering van het exploitatiesaldo. Dit is volgens het vervoersmodel niet het geval. De 

reden kan zijn dat de ritfrequenties over het gehele OV-netwerk bezien moeten toenemen 

om een goede aansluiting op de opgewaardeerde Zuidtangent lijn mogelijk te maken. 

Handberekeningen van Goudappel Coffeng voor het centrum van Haarlem (en dus niet voor 

het gehele regionale OV-netwerk) tonen een verbetering van het exploitatiesaldo, uitgedrukt in 

netto contante waarde termen, van € 33 miljoen in de deels bovengrondse variant en € 51 miljoen 

in de tunnelvariant. De baten-kosten ratio zou dan verbeteren tot resp. 0,73 en 0,30 (in plaats van 

0,51 en 0,23). Om een aantal redenen, die worden belicht in hoofdstuk 5 gaat deze MKBA echter 

toch uit van de uitkomsten uit het vervoersmodel. 
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Tabel 3 Overige beoordelingscriteria (niet gekwantificeerde effecten)  

Criteria Tunnelvariant Deels bovengrondse 

variant 

Imago / Comfort HOV ++ + 

Imago Haarlem ++ + 

Bedrijvigheid  ++ + 

Woon- vestigingsklimaat / vastgoedwaarden ++ + 

Mobiliseren sociaal kwetstbare groepen 

(bejaarden, gehandicapten, armen) 

+ + 

Verkeersdoorstroming op maaiveldniveau ++ + 

Verkeershinder tijdens bouw - - 

Bouwoverlast bewoners -- - 

Sloop bestaande bebouwing - - 

Veiligheid in de tunnel -- - 

Exploitatiesaldo NS2 0 0 

 

De lange tunnelvariant scoort iets beter op criteria als comfort en imago (door bustype en 

bereikbaarheid), de verkeersdoorstroming op maaiveldniveau, alsmede  de spin-off op de 

bedrijvigheid en vastgoedsector (door de extra vraag naar goederen, diensten en huisvesting van het 

hogere aantal reizigers). Dit verschil kan echter verkleind worden door hoge kwaliteit bussen in te 

zetten in de deels bovengrondse variant (of over te stappen op trams). Beide varianten bereiken even 

goed sociaal minder mobiele groepen (als armen, bejaarden, en gehandicapten). De lange 

tunnelvariant leidt wel duidelijk tot meer en langer  bouwoverlast, en zal door de lengte van de tunnel 

een groter verkeersveiligheidsrisico dragen.   

 

                                                                            
2 Effect op inkomsten NS is onduidelijk omdat het investeren in het busnetwerk op het aantal treinreizigers zowel een positief effect (OV 

wint reizigers tov de auto) als een negatief effect (mensen kiezen de bus ipv de trein) kan hebben. Het saldo is onzeker en is niet 

gekwantificeerd. 
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Tekstbox De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming 

 

Het laatste decennium hebben MKBA’s een prominente plaats verworven in de 

besluitvorming over infrastructuur investeringen. Het beeld bestaat dat de 

gemonetariseerde effecten van infrastructuur (en metname openbaar vervoer 

infrastructuur) investeringen altijd negatief uitvallen in een MKBA en / of dat MKBA’s een 

te overheersende rol in de besluitvorming innemen. Dit is aanleiding geweest voor het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) onderzoek te doen naar de werkelijke 

uitkomsten van uitgevoerde MKBA’s en hoe de besluitvorming deze uitkomsten volgt.  

 

Het KIM heeft 46 MKBA’s onderzocht. Ongeveer de helft van deze MKBA’s hadden  - voor 

de gemonetariseerde effecten - een negatief saldo (m.a.w. de kosten overstegen de 

baten). In tweederde van deze gevallen is besloten om verder te gaan met de 

projectvoorbereidingen (planstudiefase), danwel over te gaan tot project realisatie. Het 

KIM heeft geen vaste drempel kunnen vaststellen waarboven standaard een positief 

project besluit is genomen. Wel geldt dat voor mega-investeringen (> 1 mld euro) de 

beslissing altijd in lijn was met de uitkomst van de MKBA.   

 

Het KIM heeft niet kunnen vaststellen / niet uitgebreid onderzocht welke redenen hebben 

geleid tot een positief project besluit terwijl de – gemonetariseerde baten-kosten  – per 

saldo negatief waren; behoudens in de gevallen waar de MKBA uitkomsten achterhaald 

waren door nieuwe ontwikkelingen / inzichten in bijvoorbeeld de vervoerswaarde.Het KIM 

heeft wel vastgesteld dat de MKBA vaak gebruikt wordt om de relatieve doelmatigheid en 

kosten-efficiency van verschillende project alternatieven met elkaar te vergelijken.  
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Vervolg tekstbox  De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming 

 

Onderstaande tabel geeft tot slot voor een selectie ‘relevante’ MKBA’s de baten-kosten 

saldo weer, de hoogte van de investering en het genomen besluit.  

 

Tabel Uitkomsten MKBA’s 

Projectnaam Bureau / jaar Typering KBA-saldo 

(in mio euro) 

Hoogte 

investering 

Besluit 

RijnGouweLijn 

Oost 

Ecorys 2003 Lightrail 112 189 positief 

RijnGouweLijn 

West 

Ecorys 2004 Lightrail 15 152 negatief 

Kolibri Ecorys 2006 Spoor, tram 

en HOV-bus 

- 2 à - 98 12 à 116 positief 

Trekvliettracé Decisio 2007 Bboortunnel 

autoverkeer 

-49 à -119 411 à 445 positief 

Spartacusplan Idea consult / Ecorys 

2008 

Lightrail / bus 1 250 positief 

Masterplan 

Antwerpen 

Beheersmaatschappij 

Antwerpen 2004 

OV, weg en 

waterinfra 

216 1893 positief 

Hanzelijn NEI 2001 Spoor -59 600 positief 

OV-Saal Ecorys 2008 Spoor -72 295 positief 

 

Bron: 

- Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming, 2008 

- Ecorys en Prorail, Integrale Business Case Rijn Gouwe Lijn, 2003 

- Ecorys, Economische effecten rapportage RijnGouweLijn West, 2004 

- Decisio 2007, Maatschappelijke kosten-batenanalyse verbetering bereikbaarheid Den Haag, 2007 

- Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Masterplan Antwerpen: Maatschappelijke kosten-batenanalyse van 

de weg- en openbaarvervoersprojecten, 2004 

- Idea consult en Ecorys,  De maatschappelijke en sociaal-economische impact van het spartacusplan , 2008 
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2.2 Gevoeligheidsanalyse 

Er is een eenvoudige analyse uitgevoerd om de gevoeligheid van verschillende aannames te 

onderzoeken. Hierbij is een spreiding rond belangrijke inputs genomen. De doorwerking van deze 

verandering in inputs op andere variabelen, bijvoorbeeld reistijdwinst of reizigersaantallen, is niet 

meegenomen. Een uitgebreide gevoeligheids- en scenarioanalyse met behulp van het onderhavige 

vervoersmodel van Goudappel Coffeng  was in de gegeven onderzoeksperiode niet haalbaar. 

 

Onderstaande tabel vat de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse samen. De gevoeligste 

uitgangspunten blijken de investeringen, de gehanteerde reistijdwinst en de risico-opslag. De lange 

tunnel kent bij de gekozen spreiding een baten / kosten ratio tussen de 0,17 en de 0,29; de deels 

bovengrondse variant kent een baten / kosten ratio tussen de 0,38 en de 0,64. 

 

Tabel 4 Gevoeligheidsanalyse 

 Tunnelvariant Deels 

bovengrondse 

variant 

Basis 0,23 0,51 

   

Risico opslag   

 1,5% 0,29 0,63 

 4,5% 0,18 0,42 

Reistijdwinst bus3   

 -25% 0,17 0,38 

 +25% 0,28 0,64 

Investeringen   

 -25% 0,29 0,63 

 +25% 0,18 0,43 

Exploitatiekosten   

 -25% 0,22 0,53 

 +25% 0,23 0,49 

Onderhoudskosten   

 -25% 0,23 0,52 

 +25% 0,22 0,50 

 

 

2.3 Conclusie  

De deels bovengrondse variant (tunnel tot De Kamp) scoort – op de gemonetariseerde effecten - 

beduidend beter dan de lange tunnelvariant. De deels bovengrondse variant is daarmee een meer 

doelmatige en kosten-efficiente investering.  

 

De deels bovengrondse variant kent vooralsnog echter een baten-kosten ratio < 1. Het is echter te 

vroeg om aan deze absolute waarden scherpe conclusies te verbinden. De reden is drieledig: 

 

                                                                            
3 Bij constant houden aantal reizigers 
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1. De kostenramingen en vervoerswaarden kennen de, in deze fase van projectvoorbereiding 

gebruikelijke, onzekerheidsmarges van 25 à 30 %. 

2. De MKBA is gebaseerd op vrij grove ramingen van de kosten en vervoersbaten. De baten-

kosten ratio kan mogelijk nog vebeterd worden door te zoeken naar optimalisaties in het 

ontwerp, bouwwijze, aanbesteding en contractvorm, en beoogd openbaar vervoer netwerk; 

en, 

3. er is nog geen scenarioanalyse uitgevoerd. Door rekening te houden met verschillende 

scenario’s (Anders betalen voor mobiliteit, tweede terminal Schiphol, hoge benzineprijzen, 

en verregaande congestievorming op de snelwegen rondom Haarlem) kan gekeken worden 

hoe de varianten het doen bij andere (en wellicht meer realistische) toekomstscenario’s.  

 

Daarnaast, en ten overvloede, blijft gelden dat een politieke afweging moet worden gemaakt tussen 

de gemonetariseerde en niet-gemonetariseerde effecten. De bovengenoemde studie van het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid laat zien dat de politiek ook bij negatieve MKBA’s niet zelden  

besluit wel de investering te plegen.  

 
Van de zes variaties op de deels bovengrondse verbinding heeft de tunnel-oplossing de voorkeur 

boven de brug-oplossing.  Als gekeken wordt naar de gekwantificeerde effecten scoren de 

tunnelvarianten beter dan de brugvarianten, ondanks de hogere kosten van de aanleg van de tunnels. 

Dit komt door de duidelijk betere vervoerswaarden. Aangezien de brugvarianten ook relatief slecht 

scoren wat betreft de niet-gekwantificeerde effecten (zie bijlage 1), komen de tunnelvarianten 

duidelijk beter uit de vergelijking.  

 

De verschillen tussen de tunnelvarianten zijn relatief klein. Als gekeken wordt naar de 

gekwantificeerde effecten van de tunnelvarianten, scoort de tunnelmond op de Turfmarkt in de  

onderlinge vergelijking iets beter dan de andere drie. Dit is verklaarbaar uit de hoge vervoerwaarde in 

relatie tot de investeringskosten. Een blik op de kwalitatieve effecten geeft een gemengd beeld. Elke 

variant heeft verschillende voor- en nadelen, zodat op basis hiervan geen eenduidige voorkeur 

aangewezen kan worden.  
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3 Methodologie 

Een MKBA is, zoals gezegd, een instrument om de positieve effecten (baten) van een project af te 

wegen tegen de negatieve effecten (kosten) van het project. Een MKBA vergelijkt daarbij twee 

filmpjes: één filmpje over hoe de wereld eruit gaat zien met project, en één filmpje over hoe de 

wereld eruit gaat zien zonder project. De (eventuele) meerwaarde van het project voor de 

samenleving is het verschil tussen deze twee filmpjes. Aan het filmpje met project wordt gerefereerd 

als het projectalternatief; en aan het filmpje zonder project wordt gerefereerd als het zogenaamde 

nulalternatief.   

 

In deze MKBA zijn er twee projectalternatieven: de lange tunnelvariant en een deels bovengrondse 

variant. Het nulalternatief is de voortzetting van de huidige Zuidtangentlijn, zonder grootschalige 

investeringen of aanpassingen van routes. Een MKBA maakt geen waardering van de nul- en 

projectalternatieven afzonderlijk, maar waardeert juist alle verschillen tussen het nulalternatief en de 

projectalternatieven.  

 

In de MKBA hebben de filmpjes een tijdshorizon van 50 jaar plus de voorbereidings- en bouwperiode.   

 

De kosten en baten van het project- en nulalternatief vallen veelal in verschillende periodes. Om deze 

kosten en baten te kunnen vergelijken moeten ze worden teruggerekend naar één basisjaar. Hiervoor 

wordt de discontovoet gebruikt. De discontovoet geeft de opportuniteitskosten van kapitaal weer 

(m.a.w. het rendement dat de maatschappij minimaal van de projectinvestering verwacht gegeven 

het risicoprofiel van het project). Het verdisconteren van de kosten en baten levert een zogenaamde 

netto contante waarde op van deze kosten en baten voor 1 januari 2009.  Het zijn deze netto contante 

waarden die zijn opgenomen in tabel 1, hoofdstuk 2 (uitkomsten en advies). 4 

 

                                                                            
4 Deze MKBA gebruikt een discontovoet van 7 ½ %. Deze discontovoet is opgebouwd uit een nominale risico-vrije rente van 4 ½%, en een 

risico-opslag van 3% . 
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4 Varianten en (beleids-)scenario’s 

De onderstaande tabel beschrijft in het kort de projectscope van het nulalternatief en de twee 

projectalternatieven (tunnel- en deels bovengrondse variant).  

 

Tabel 6 Projectscope 

 Nulalternatief Lange tunnelvariant 

(projectalternatief A) 

Deels bovengrondse 

variant 

(projectalternatief B) 

Tracé Huidige Zuidtangent lijn Schipholweg – 

Houtplein – GOG – 

Station Haarlem 

Schipholweg – GOG – 

Station Haarlem 

Tunnel Geen Boortunnel  (Oostkant 

Spaarne – Station 

Haarlem)  

Insitu gebouwde tunnel  

voor kruising Spaarne  

Overstaphaltes voor 

regionale buslijnen 

Geen 2 (Schipholweg en 

Houtplein) 

1 (Schipholweg) 

Werkzaamheden Geen Grondverwerving, 

functievrijmaken, 

project-voorbereiding, 

aanleg, beheer, 

onderhoud en 

exploitatie 

Grondverwerving, 

functievrijmaken, 

project-voorbereiding, 

aanleg, beheer, 

onderhoud en 

exploitatie 

Overig Geen Exploitatie citybus Exploitatie citybus 

 

De uitkomsten van de MKBA zijn logischerwijs mede afhankelijk van de onderliggende aannames 

over hoe de wereld zich zal ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels extern gegeven en deels 

afhankelijk van het gevoerde overheidsbeleid. Onderstaande tabel somt de belangrijkste omgevings-

en beleidsscenario’s op waarmee wel rekening is gehouden in het onderhavige vervoersmodel. 

Belangrijke scenario’s waar geen rekening mee gehouden is, zijn onder andere beprijzing van het 

gebruik van de auto (Anders Betalen voor Mobiliteit; beprijzen van het autogebruik zal er in resulteren 

dat het OV relatief aantrekkelijker wordt ten opzichte van de auto) en de komst van een eventuele 

tweede terminal bij Schiphol. 

 

Tabel 7 Omgevings- en beleidsscenario’s 

Omgevingsscenario’s Beleidsscenario’s 

 CPB European Coordination Scenario5  Maximale investering in regionaal HOV-netwerk  

 Ontvlechting metro- en tramnetwerk A’dam 

 Aanleg Noord-Zuidlijn 

 Aanleg bedrijventerreinen (Polanenpark en tussen 

verlegde A9 en Badhoevedorp) 

 

De Eindrapportage van de Tunnelstudie Haarlem analyseert ook de mogelijkheid om de tunnel- en 

deels bovengrondse variant verder op te waarderen tot lightrail. Deze mogelijkheid is niet 

meegenomen in deze MKBA.  

 

                                                                            
5 http://www.cpb.nl/nl/prognoses/lange_termijn/ 
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5 Kosten 

5.1 Investerings- en onderhoudskosten 

Arcadis heeft de kosten geraamd voor de voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud van de tunnel- 

en deels bovengrondse variant (zie eindrapportage Arcadis). Rebel heeft deze kosten in de tijd 

uitgezet en de huidige waarde van deze toekomstige kasstromen berekend (de eerder genoemde 

netto contante waarde berekening). De belangrijkste aannames, inputs en uitkomsten zijn 

samengevat in onderstaande tabel.  

 

Tabel 8  Aannames, inputs en uitkomsten kosten   

 Tunnelvariant Deels bovengrondse 

variant 

Aannames   

- projectvoorbereiding 2 jaar 2 jaar  

- voorbereiding bouw 1 jaar 1 jaar 

- Bouwtijd 5 jaar 4 jaar 

- prijscorrectie (GWW) 2007-2008: 7,7% 

2008-verder: 2,0% 

2007-2008: 7,7% 

2008-verder: 2,0% 

Kengetallen   

- Onderhoudskosten tunnel 0,45% van  investering 

per jaar 

0,45% van investering 

per jaar 

- Onderhoudskosten businfra €150 per meter €150 per meter 

Inputs   

- Voorbereiding en bouwkosten (prijspeil 2007) €764.000.000  €278.800.000 

Uitkomsten    

- Investeringen (NCW, 1 januari 2009) €575.000.000 €217.000.000 

- Beheer en onderhoudskosten (NCW, 1 januari 

2009) 

€56.000.000 €28.000.000 

 

5.2 Exploitatiekosten 

Ter bepaling van het exploitatiesaldo kan worden uitgegaan van een tweetal bronnen: 

handberekeningen van de verwachte verandering in het aantal busuren voor een aantal buslijnen in 

het centrum van Haarlem (waaronder de Zuidtangent lijn), en computerberekeningen (met het 

vervoersmodel) van de verwachte verandering in het aantal busuren voor het gehele OV-netwerk in 

de regio (waaronder natuurlijk ook de Zuidtangent lijn).  

 

Uit de eerste methode, de handberekening, rolt een verbetering van het exploitatiesaldo voor beide 

projectalternatieven, vergeleken met het nulalternatief. Dit is logisch aangezien door de introductie 

van het stamlijn-principe meerdere regionale buslijnen niet langer door het centrum van Haarlem 

hoeven te rijden. Alhoewel de ritfrequentie van de huidige Zuidtangentlijn in tunnel- en deels 

bovengrondse variant omhoog gaat, zou dit per saldo resulteren in minder te rijden busuren.  

 

De computerberekeningen met het vervoersmodel tonen echter een toename van het aantal te rijden 

busuren, hetgeen duidt op een verslechtering van het exploitatiesaldo.  Dit kan het gevolg zijn van 

een hogere ritfrequentie - over het gehele OV-netwerk bezien – in de beide projectalternatieven ten 

opzichte van het nulalternatief; geen enkele buslijn wordt immers ‘langer’ bij de beoogde 
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opwaardering van de Zuidtangent. Deze toename in de ritfrequentie van de regionale buslijnen kan 

noodzakelijk zijn om een goede aansluiting op de  opgewaardeerde Zuidtangent lijn mogelijk te 

maken.  De ritfrequentie van de verschillende regionale buslijnen is echter niet apart onderzocht in de 

vervoersstudie, zodat verdere optimalisaties hierin wellicht mogelijk zijn. Omwille van volledigheid en 

consistentie in de maatschappelijke effecten, cijfers en bronnen is er voor gekozen om in deze MKBA 

gebruik te maken van de uitkomsten van het vervoersmodel (zie tekstkader). 

 

Onderstaande tabel geeft de verslechtering in het exploitatiesaldo weer zoals berekend met de 

uitkomsten van het vervoersmodel. Per saldo gaan er volgens het vervoersmodel meer bussen rijden, 

hetgeen zich vertaalt in 42.000 extra busuren per jaar in de tunnelvariant en 83.000 extra busuren in 

de deels bovengrondse variant (dit is een toename van respectievelijk 3 % en 6% van het totale aantal 

busuren in de regio). Bij een aanname dat een buslijn € 80 per dienstregelingsuur kost en een 

kostendekkingsgraad van 50% heeft, resulteert dit in onderstaande extra exploitatiekosten per jaar.  

 

Tabel 9  Exploitatiesaldo uitgaande van vervoersmodel (jaarlijks, pp 2008) 

Baten per jaar (in euro x 1.000) Tunnelvariant Deels bovengrondse 

variant 

Extra kosten door meer bussen 1.700 3.300 
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Het exploitatiesaldo nader bezien 

 

Goudappel Coffeng heeft, parallel aan de ontwikkeling van het vervoersmodel, berekeningen 

uitgevoerd van de verwachte verandering in het aantal busuren voor een aantal buslijnen in het 

centrum van Haarlem (waaronder de Zuidtangent lijn). Deze berekeningen laten een afname 

van het aantal busuren zien en een verbetering van het exploitatiesaldo van € 2,8 miljoen per 

jaar in de deels bovengrondse variant en € 4,5 miljoen in de lange tunnel.  

 

In deze MKBA is om twee redenen niet van deze alternatieve berekening van het 

exploitatiesaldo uitgegaan. Ten eerste, deze berekeningen zijn uitgevoerd voor een beperkt 

aantal lijnen in een beperkt geografisch gebied (namelijk het centrum van Haarlem). De 

berekeningen abstraheren dus van eventuele veranderingen in de rest van het lijnennet en 

onderzoeksgebied bij de opwaardering van de Zuidtangent lijn. Ten tweede, een afname van 

het totaal aantal gereden busuren zou ook consequenties hebben voor de berekening van de 

externe effecten (een positief effect omdat minder gereden buskilometers de uitstoot van CO2 

en fijnstof vermindert) en de reistijdbaten (een negatief effect doordat een lagere ritfrequentie 

het OV onaantrekkelijker maakt voor reizigers). Deze twee laatste effecten zijn met de 

berekening van Goudappel niet (goed) te berekenen. Het gebruik maken van de parallele 

berekeningen van Goudappel voor het exploitatiesaldo zou dan ook een inconsistent en (met 

zekerheid) incorrect beeld geven van de maatschappelijke waarde van de opwaardering van de 

Zuidtangent lijn.  

 

Zou men desalniettemin uitgaan van een verbetering van het exploitatiesaldo, dan resulteert 

dat in een verbetering van het exploitatiesaldo, uitgedrukt in netto contante waarde termen, 

van € 33 miljoen in de deels bovengrondse variant en € 51 miljoen in de tunnelvariant. De baten-

kosten ratio zou dan verbeteren tot resp. 0,73 en 0,30 (in plaats van 0,51 en 0,23).  

 

Consistent het vervoersmodel als bron gebruiken leidt tot samenhang in de cijfers die voor deze 

MKBA van belang zijn. Gesteld moet worden dat de uitkomsten van vervoersmodellen met vrij 

grote onzekerheden zijn omgeven. De reden is dat men aannames maakt over toekomstige 

demografische, sociaal-economische en vervoerstechnische ontwikkelingen.  De berekende 

vervoerswaarden kennen een onzekerheidsmarge van 25 à 30 procent. Dit maakt het 

vervoersmodel primair geschikt om vervoerwaarden van verschillende oplossingen onderling te 

vergelijken. Gegeven de onzekerheidsmarges van het vervoersmodel is het mogelijk dat het 

exploitatiesaldo zowel verbetert als verslechtert.  
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6 Directe baten 

Het belangrijkste en meest directe effect van de opwaardering van de huidige Zuidtangent lijn (in 

zowel de tunnel- als deels bovengrondse variant) is de reistijdwinst voor de bestaande Zuidtangent 

reiziger. Deze reistijdwinst op de Zuidtangent verbinding zal ook nieuwe reizigers trekken doordat de 

Zuidtangent gunstiger wordt dan auto, trein of fiets. Ook neemt voor reizigers de betrouwbaarheid 

van de reistijden toe, hetgeen ook positief gewaardeerd wordt door reizigers. Daartegenover staat 

dat een beperkt deel van de bestaande reizigers afhaken door het introduceren van het stamlijn-

principe (waardoor in beide varianten een extra overstap wordt gecreëerd op de Schipholweg, voor 

de reizigers uit de regiobussen uit het Zuid-oosten, en in de tunnelvariant ook een extra overstap op 

het Houtplein, voor reizigers uit de regiobussen uit het Zuiden).  

 

Goudappel Coffeng heeft met hun regionaal vervoersmodel de effecten van de opwaardering van de 

huidige Zuidtangent lijn op de reistijdwinst en het aantal reizigers (in zowel de tunnel- als deels 

bovengrondse variant) gesimuleerd. Dit heeft geresulteerd in zogenaamde herkomst- en 

bestemmingenmatrices. Op basis van deze matrices is de reistijdwinst bepaald: het verschil in reistijd 

tussen iedere herkomst en bestemming voor en na de investering. Om reistijdwinst te monetariseren 

is aangesloten bij de reistijdwaardering van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat6, waarbij een onderscheid gemaakt is naar woon-werk, zakelijk 

en overig verkeer in bus, auto of trein. Het basisjaar voor de reistijdwaardering is 2006 en stijgt 

jaarlijks met 0,8% reëel. Dit resulteert in maatschappelijke baten door reistijdwinst voor bestaande 

reizigers. Bovendien nemen de maatschappelijke baten toe door een verbetering van de 

betrouwbaarheid voor bestaande reizigers, en door ‘nieuwe’ OV-reizigers, ofwel overstappers van 

auto (of fiets) naar het OV. Voor betrouwbaarheid is een opslag van 25% op het toegenomen nut van 

de reistijdbaten genomen. Voor ‘nieuwe’ reizigers is de gangbare 50% van de reistijdbaten van 

bestaande reizigers genomen, de zogenaamde ‘rule of half’. De resultaten zijn samen gevat in de 

onderstaande tabel. 

 

Tabel 10 Directe reistijdbaten (jaarlijks, pp 2008) 

Baten (in euro x 1.000) Tunnelvariant Deels bovengrondse 

variant 

Reistijdwinst bestaande reizigers OV 8.493 8440 

Betrouwbaarheid bestaande reizigers OV 2.153 2129 

Nieuwe reizigers OV 118 75 

Reistijdwinst reizigers auto 7 32 

Totaal p.j. 10.771 10.676 

 

 

                                                                            
6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Personenvervoer: groei reistijdwaardering in de tijd 

(http://www.rijkswaterstaat.nl/dvs/themas/leefbaarheid/economie/publicaties/index.jsp) 
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7 Indirecte effecten 

De opwaardering van de huidige Zuidtangentlijn heeft ook indirecte effecten. De MKBA gaat uit van 

een nationale schaal en houdt dus geen rekening met herverdelingeffecten tussen regio’s of tussen 

personen. Van de resterende indirecte effecten zijn er twee gemonetariseerd: de afname in 

benzineaccijnzen voor de Rijksoverheid en de afname aan kosten van werkloosheidsuitkeringen door 

een beter functionerende arbeidsmarkt.  

 

Sommige autorijders zullen overstappen op het OV, waardoor minder autokilometers worden 

gemaakt. Op basis van getallen uit het vervoersmodel en kengetallen van Goudappel Coffeng voor de 

hoogte van de accijnzen (4,09 eurocent per voertuigkm) is een inschatting te maken van het netto-

effect op de rijksbegroting. Er is sprake van een afname van 33,2 miljoen autokm’s per jaar in de 

tunnelvariant en 31,7 miljoen autokm’s per jaar minder in deels bovengrondse variant A. 

 

De verbeterde bereikbaarheid brengt banen binnen het bereik van een grotere groep 

arbeidszoekenden.  Dit bevordert de aansluiting tussen arbeidsvraag en –aanbod, waardoor de 

structurele werkloosheid (licht) daalt. Dit vertaalt zich in lagere uitgaven aan 

werkloosheidsuitkeringen voor de Rijksoverheid. Dit indirecte effect is gewaardeerd met behulp van 

een kengetal van Goudappel Coffeng: 6% van de reistijdgerelateerde directe baten. 

 

Het totaal van de indirecte effecten effecten is negatief: in de lange tunnel- en deels bovengrondse 

variant is de inkomstenderving uit benzineaccijnzen groter dan de vermindering aan 

werkloosheidsuitkeringsuitgaven. De onderstaande tabel vat de gewaardeerde indirecte effecten 

samen. 

 

Tabel 11  Indirecte effecten (jaarlijks, pp 2008) 

Baten per jaar (in euro x 1.000) Tunnelvariant Deels bovengrondse 

variant 

Baten arbeidsmarkt 646 635 

Gederfte belastinginkomsten (accijnzen) -1.358 -1.295 

Totaal p.j. -712 -660 

 

De opwaardering van de huidige Zuidtangentverbinding tot een hoogwaardige busverbinding 

volgens het stamlijn principe zorgt voor een bundeling van bestaande reizigersstromen en trekt 

nieuwe reizigers aan. Deze  concentratie en toename van reizigersstromen genereert meer of nieuwe 

bedrijvigheid en kan leiden tot hogere vastgoedwaarden. In hoeverre een toename van 

vastgoedwaarde zich uit in hogere prijzen (‘prijseffect’) of nieuwe investeringen ( 

‘hoeveelheidseffect’) is afhankelijk van de bestaande capaciteit van winkels, bedrijven en kantoren en 

de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het effect op de bedrijvigheid en vastgoedwaarden is, net als 

in de meeste MKBA’s, niet gekwantificeerd. Dit is onder andere niet gedaan omdat het voor een 

belangrijk deel herverdelingseffecten zijn; consumenten en woningszoekenden gaan  immers, door 

een verandering in het OV-netwerk, niet meer uitgeven, hooguit op een andere locatie.  
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8 Externe effecten 

Goudappel Coffeng heeft ook een inschatting gemaakt van de de verbetering in de leefbaarheid van 

de stad door een vermindering van de geluidsoverlast en emissies, de verbetering van de 

verkeersveiligheid, en de minder snelle slijtage van het wegennet in Haarlem. Goudappel Coffeng en 

Rebel hebben hier met kengetallen een prijskaartje aangehangen. De belangrijkste aannames, inputs 

en uitkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel.  

 

Tabel 12  Aannames, inputs en uitkomsten van de externe effecten 

 Lange tunnelvariant Deels bovengrondse 

variant 

Aannames   

- Emissies bus (€cent / buskm) 10,9 10,9 

- Geluid bus (€cent / buskm) 4 4 

- Veiligheid bus (€cent / buskm) 8,2 8,2 

- Infra variabel bus7 (€cent / buskm) 10,9 10,9 

- Emissies auto (€cent / autokm) 1,6 1,6 

- Geluid auto (€cent / autokm) 0,4 0,4 

- Veiligheid auto (€cent / autokm) 4,1 4,1 

- Infra variabel auto (€cent / autokm) 0,24 0,24 

Inputs   

- Afname autokm’s -33.208.000 -31.666.000 

- aantal extra buskm’s (per jaar) 4.151.000 4.964.000 

- aantal buskm’s in lange tunnel (per jaar) 542.000 0 

Uitkomsten (in euro x 1.000)   

- Auto (jaarlijks, pp 2008) +2.012 +2.109 

- Bus (jaarlijks, pp 2008) -1.685 -1.225 

 

De baten door de afname in het aantal autokilometers overtreft de extra externe kosten door 

toename in het aantal buskilometers in beide varianten. De buskm’s in de lange tunnel zijn 

afzonderlijk inzichtelijk gemaakt omdat de bussen die in de tunnel rijden geen overlast veroorzaken 

op het maaiveld. Dit betekent minder emissies (m.u.v. CO2), minder geluidsoverlast, betere 

veiligheid (op het maaiveld), en minder onderhoud aan het wegennet (op het maaiveld). 

                                                                            
7 O.a. het onderhoud aan het wegennet door extra auto- of busverkeer. In principe is dit een indirect effect (en geen extern effect), maar 

om rekentechnische redenen is deze post onder de externe effecten geschaard.  
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Bijlage 1: Nader onderzoek deels bovengrondse variant  
 

 

In de loop van het onderzoek zijn er een aantal variaties uitgewerkt voor de deels bovengrondse 

variant  die loopt van de Schipholweg, via een korte tunnel onder het Spaarne (met tunnelmond op de 

huidige locatie van de De Kamp parkeergarage) via de Gedempe Oude Gracht naar Station Haarlem. 

De variaties zijn nader beschreven in het rapport “Nadere uitwerking tracévarianten A” van Arcadis, 

Goudappel Coffeng en Posad, en hebben betrekking op de plaats en wijze van kruising van het 

Spaarne. Het hoofdrapport van deze MKBA neemt deze variaties niet mee. De reden is dat alleen 

voor bovengenoemde deels bovengrondse variant uitgebreide output van het vervoersmodel 

beschikbaar is. 

 

Deze bijlage geeft indicatief aan hoe deze alternatieve (deels) bovengrondse varianten scoren in de 

MKBA. De uitkomsten in deze bijlage kennen daarom een grotere onzekerheid dan de uitkomsten in 

de hoofdrapportage. Bovendien zijn een aantal maatschappelijke effecten, die sterk verschillen 

tussen de (deels) bovengrondse varianten,  niet gekwantificeerd. Dit maakt een afweging tussen 

kwantitatieve en kwalitatieve effecten daarom nog belangrijker dan in de hoofdrapportage om een 

goede vergelijking te maken tussen de (deels) bovengrondse varianten. 

 

 

Methode en aannames 

 

fasering 

De bouwtijd van alle varianten is 4 jaar, met uitzondering van de dubbele brugvariant (zonder 

uitbreiding bestaande brug), deze duurt 2,5 jaar. Er is een exploitatieperiode van 50 jaar 

meegenomen voor alle varianten in de MKBA, die begint op het moment dat de investering in de 

infrastructuur gerealiseerd is. 

 

kosten 

De jaarlijkse exploitatiekosten van de verschillende varianten zijn constant verondersteld.  Alle 

varianten hanteren namelijk dezelfde busfrequentie per uur, en het verschil in reistijd is niet 

substantieel genoeg om verschillen in de exploitatiekosten op te leveren. Er is  wel een klein verschil 

in de netto contante waarde van de variant met de dubbele brug zonder uitbreiding van de bestaande 

brug, omdat de exploitatiefase daar eerder begint dan in de andere varianten. Onderstaande tabel 

geeft de raming van de kosten voor de investeringen en onderhoudskosten van de verschillende 

varianten. 

 

Tabel 13: Investerings- en onderhoudskosten (in mln. pp 2007) 

Variant Investeringskosten Onderhoudskosten 

Westelijke Tunnelmond op Zuider Buiten Spaarne 214 2,2 

Westelijke Tunnelmond op Zuider Buiten Spaarne 

met verplaatsing van de Langebrug 

252 2,5 

Westelijke Tunnelmond  op de Turfmarkt 245 2,3 

Westelijke Tunnelmond  bij parkeergarage de Kamp 280 2,3 

Dubbele brug (geen aanpassing Langebrug) 69 1,7 

Dubbele brug (met uitbreiding Langebrug) 94 2,0 
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baten 

Voor de vervoerswaarde van de bus zijn, bij gebrek aan gegevens van onderliggende doorrekeningen 

van het vervoersmodel, de vervoerswaarden van de Kampvariant als basis genomen. Verondersteld is 

dat de reistijdbaten rechtevenredig toe- of afnemen met het verschil in reistijdwinst van de 

Zuidtangent tussen de varianten. Het verschil in reistijdwinst tussen de varianten komt uit de 

rapportage “nadere uitwerking maaiveldtracé A” van Goudappel Coffeng, Arcadis en Posad. De 

onderstaande tabel vat de percentages samen die op deze manier berekend zijn. 

 

 

Tabel 14: Reistijdbaten 

Variant Reistijdwinst Zuidtangent tussen 

Schipholweg en Station Haarlem 

% van 

basisvariant 

Westelijke Tunnelmond op Zuider Buiten Spaarne 3,2 min. 84% 

Westelijke Tunnelmond op Zuider Buiten Spaarne met 

verplaatsing van de Langebrug 

3,5 min. 92% 

Westelijke Tunnelmond  op de Turfmarkt 3,9 min. 103% 

Westelijke Tunnelmond  bij parkeergarage de Kamp 3,8 min. 100% 

Dubbele brug (geen aanpassing Langebrug) 1,2 min. 32% 

Dubbele brug (met uitbreiding Langebrug) 1,2 min. 32% 

 

 

Omdat er geen nieuwe doorrekeningen gebruikt zijn is de nauwkeurigheid van de overige varianten 

vanzelfsprekend veel minder groot dan van de Kampvariant. Verschillen in reistijd op het traject 

tussen de Schipholweg en Haarlem station kunnen immers gevolgen hebben voor het aantal reizigers 

en de busroutes in het hele netwerk. Het effect op het autoverkeer is in de onderlinge vergelijking 

helemaal buiten beschouwing gelaten. De Kampvariant is wat betreft het autoverkeer geenszins 

representatief voor de overige varianten. Om deze reden zijn ook geen indirecte en externe effecten 

bepaald. Beide hangen namelijk in grote mate af of er een verandering in de hoeveelheid autoverkeer 

te verwachten is.  
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Uitkomsten 

 

De onderstaande tabel geeft de kwantitatieve uitkomsten van de verschillende varianten weer, 

uitgedrukt in een netto contante waarde.  

 

Tabel 15: MKBA deels bovengrondse varianten (€ mln; netto contante waarde 1 januari 2009) 

Effecten Referentie: 

Tunnel de 

Kamp 

Tunnel 

Zuider 

Buiten 

Spaarne 

Tunnel ZBS + 

verplaatsing 

Langebrug 

Tunnel 

Turf-

markt 

Dubbele 

brug zonder 

aanpassing 

Langebrug 

Dubbele 

brug met 

uitbreiding 

Langebrug 

Kosten       

- Projectvoorbereiding en 

investeringen 

-217 -168 -198 -193 -56 -74 

- Beheer en 

onderhoudskosten 

-28 -27 -32 -29 -23 -24 

- Exploitatiekosten -40 -40 -40 -40 -42 -40 

Subtotaal -285 -236 -270 -262 -121 -138 

Directe Baten       

- Reistijdwinstwaardering 

(bestaande en nieuwe 

reizigers, inclusief 

betrouwbaarheidsopslag) 

148 124 136 152 49 47 

Baten / kosten ratio 0,51 0,53 0,50 0,58 0,41 0,34 

 

Zoals gezegd zijn niet alle effecten meegenomen in de cijfers. Bovenstaande uitkomsten geven 

daarom geen volledig beeld van de maatschappelijke effecten van de verschillende varianten. Het 

belangrijkste, maar zeker niet enige, verschil in maatschappelijk effect tussen de varianten is het 

verschil in verkeersdoorstroming dat resulteert. Bijvoorbeeld de dubbele brug zonder aanpassing van 

de Langebrug laat alle huidige (en problematische) verkeersknooppunten bestaan, terwijl de 

Kampvariant er voor zorgt dat de Zuidtangent al deze verkeersknoopunten mijdt hetgeen resulteert 

in een betere verkeersdoorstroming. 

 

Belangrijke andere variabelen waarop de maatschappelijke effecten tussen de varianten verschillen 

zijn bouwhinder, noodzaak tot sloop panden, gevolgen voor waterberging en waterafvoer,  gevolgen 

voor de scheepvaart, en de doorvaarbaarheid van de Kampervest . De onderstaande tabel geeft een 

indicatie hoe de verschillende varianten scoren ten opzichte van de huidige situatie (het 

nulalternatief). Er is gewerkt met een range van 2 minnen tot en met 2 plussen om de onderlinge 

verschillen inzichtelijk te maken, een nul betekent dat er geen verschil is met de huidige situatie.  

Deze analyse is gebaseerd op, en staat uitgebreid beschreven in, de rapportage “nadere uitwerking 

maaiveldtracé A” van Arcadis, Goudappel Coffeng, en Posad.  
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Tabel 16: Belangrijke niet gewaardeerde verschillen tussen varianten 

Effect Tunnel 
de 
Kamp 

Tunnel 
Zuider 
Buiten 
Spaarne 

Tunnel ZBS 
+verplaatsing 
Langebrug 

Tunnel 
Turf-
markt 

Dubbele 
brug zonder 
aanpassing 
Langebrug 

Dubbele 
brug met 
uitbreiding 
Langebrug 

Doorstroming 

autoverkeer 

++ + ++ ++ - - 

Bouwhinder -- - - -- - - 

Sloop panden -- 0 0 0 0 0 

Waterberging en 

waterafvoer 

0 - - 0 - - 

Scheepvaart  0 0 0 0 - - 

Doorvaarbaarheid 

Kampervest 

0 0 0 - 0 0 

 
 

Conclusie deels bovengrondse varianten 

 

Tunnel heeft voorkeur boven brug 

Als gekeken wordt naar de gekwantificeerde effecten scoren de tunnelvarianten beter dan de 

brugvarianten, ondanks de hogere kosten van de aanleg van de tunnels. Dit komt door de duidelijk 

betere vervoerswaarden. Aangezien de brugvarianten ook relatief slecht scoren wat betreft de niet-

gekwantificeerde effecten, komen de tunnelvarianten duidelijk beter uit de vergelijking.  

 

Tunnelmond Turfmarkt scoort beste, maar de verschillen zijn klein 

De verschillen tussen de tunnelvarianten zijn relatief klein. Als gekeken wordt naar de 

gekwantificeerde effecten van de tunnelvarianten, scoort de tunnelmond op de Turfmarkt in de  

onderlinge vergelijking iets beter dan de andere drie. Dit is verklaarbaar uit de hoge vervoerwaarde in 

relatie tot de investeringskosten. Een blik op de kwalitatieve effecten geeft een gemengd beeld. Elke 

variant heeft verschillende voor- en nadelen, zodat op basis hiervan geen eenduidige voorkeur 

aangewezen kan worden.  
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1 Inleiding 

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen in het centrum van Haarlem de 

Zuidtangent – de busverbinding tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam Zuid-Oost – opwaarderen 

tot volwaardig HOV-verbinding. Provincie en gemeente hebben een onderzoek uitgezet – de 

Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam, Tunnelstudie Haarlem – naar de haalbaarheid en 

wenselijkheid hiervan. De tunnelstudie heeft voorlopig twee varianten opgeleverd die het knelpunt in 

het OV-netwerk binnen Haarlem op kunnen lossen: het voorkeurstracé (de lange tunnel) en het 

meest kansrijke alternatief (het maaiveldtracé A). Dit rapport zet de investeringen, 

onderhoudskosten en exploitatiekosten van beide  varianten uiteen en gaat in op hoe de varianten 

bekostigd kunnen worden. 

 

2 Hoofdpunten 

De kosten 

 De investeringen, onderhoudskosten en het exploitatiesaldo van de lange tunnel en de 

maaiveldvariant A zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1: Investering, onderhoud en exploitatie (pp. 2007) 

 Lange tunnel 

(in mio. euro) 

Maaiveld A 

(in mio. euro) 

Investeringen  -764 -279 

Onderhoudskosten p.j.  -4,8 -2,3 

Exploitatiesaldo p.j. -1,61 -3,3¹ 

 

Alternatieve uitvoerings- en bekostigingsvormen 

 Ervaring leert dat middels innovatieve aanbestedings- en contractvormen (w.o. het 

zogenaamde DBFM-contract) kostenbeparingen van indicatief 10% gerealiseerd kunnen 

worden over de economische levenscyclus van het project. De verantwoordelijkheid voor de 

aanbesteding, aanleg en exploitatie van regionaal openbaar vervoer ligt bij de provincie. 

Daarmee draagt de provincie ook het financiële risico van de aanbesteding en de exploitatie 

van openbaar vervoer. Het ligt dan voor de hand dat de provincie verantwoordelijkheid 

neemt voor, en bij succes profiteert van, kostenbesparingen door innovatieve 

aanbestedings- en contractvormen.  

 Het idee bestaat om de gebieden rondom de beoogde Zuidtangent haltes te 

herontwikkelen. Eerste, zeer grove, berekeningen laten zien dat deze haltes op zijn best 

                                                                            
1 Het betreft een grove indicatie met een relatief grote bandbreedte. In de meest gunstige berekeningen 

van Goudappel dalen de exploitatiekosten zelfs. (Zie de bijlage over de MKBA in de eindrapportage van 

Tunnelstudie voor een nadere toelichting op de verwachte ontwikkelingen in het exploitatiesaldo.) 
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kostendekkend herontwikkeld kunnen worden. Uitzondering hierop vormt de Schipholweg, 

waar op gemeentegrond (die relatief makkelijk vrijgespeeld kan worden) woningen 

gebouwd kunnen worden. Deze herontwikkeling kan echter ook zonder de opwaardering 

van de Zuidtangent gerealiseerd worden door de gemeente. Het is dus ook aan de 

gemeente om te besluiten of ze de opbrengsten (van mogelijk €10 miljoen) wil inzetten ter 

bekostiging van de Zuidtangent.  

 Provincie en gemeente hebben de mogelijkheid om reizigers, automobilisten of bedrijven te 

belasten ter bekostiging van het openbaar vervoer. Deze instrumenten raken direct aan de 

lopende politieke discussies over de bekostiging van openbaar vervoer en het belasten van 

autoverkeer (w.o. Anders Betalen van Mobiliteit). De politieke mogelijkheid om dit 

instrument in te zetten ligt buiten de scope van dit project, zodat hier (voor dit moment) 

geen rekening mee is gehouden.  

 

Mogelijke bekostiging 

 De bulk van de investeringen, onderhouds- en exploitatiekosten zal gedekt moeten worden 

door Rijk, provincie en gemeente. 

 De kosten van het onderhoud en de exploitatie zouden voor rekening kunnen komen van de 

provincie, die formeel verantwoordelijkheid draagt voor het regionale openbaar vervoer 

netwerk. De Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer van het Rijk aan de provincie kan 

gebruikt worden om deze structurele kosten te dekken. Het ligt in een dergelijke situatie 

voor de hand dat de provincie eigenaar wordt van de HOV-baan. 

 De Wet en het Besluit Infrastructuurfonds bepalen dat provincie en gemeente minimaal €112 

½  miljoen euro moeten bijdragen aan de voorbereiding en bouw van regionale infrastructuur. 

Voor eventuele meerkosten kan – via het MIRT – subsidie worden aangevraagd bij het Rijk.  

 

Een Rijksbijdrage wordt verleend: 

1. met inachtneming van soberheid en doelmatigheid,  

2. voor de meest kosteneffectieve variant, en 

3. niet de kosten die redelijkerwijs ten laste van andere kostendragers kunnen worden 

gebracht. 

 

De hoogte van de Rijksbijdrage is afhankelijk van de mate waarin de  beoogde investeringen 

voldoen aan de beleidsdoelstellingen van het Rijk. Sleutelwoorden daarbij zijn: 

 Ontlasten van de hoofdinfrastructuur / verminderen congestieproblematiek 

 Vergroten van de bereikbaarheid van deur tot deur 

 Verbeteren van OV-netwerk (lagere exploitatiekosten en hogere vervoerswaarde) 

 Verbeteren verkeersveiligheid 

 Aanleg ontbrekende schakels 

 

 Het Rijk en provincies zijn in het najaar van 2008 het actieprogramma regionaal OV 

overeengekomen met 1 miljard aan investeringen in 50 verschillende projecten. De afspraak 

is dat Rijk en provincie ieder de helft van deze investering dekken. Rijk en de provincie Zuid-
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Holland hebben onlangs ook afgesproken om de investeringskosten voor de RijnGouweLijn-

Oost (minus de bijdrage van de gemeentes) 50/50 te delen. Deze verdeelsleutel zou ook voor 

de opwaardering van de Zuidtangent gebruikt kunnen worden.  

 

 Onderstaande tabel geeft de bijdrage van Rijk, provincie en gemeente aan de bekostiging 

van de opwaardering van de Zuidtangent weer bij bovengenoemde verdeelsleutels: de 

minimum / maximum variant en de 50/50 verdeling. Een reëel bekostigingsmodel kan 

binnen deze uitersten worden gevonden. (Noot: de bedragen in onderstaande tabel zijn – 

gelijk aan de rest van de Eindrapportage Tunnelstudie - in prijspeil 2007. De subsidie-

aanvraag aan het Rijk zal uit moeten gaan van prijspeil 2009, het beoogde jaar voor de 

subsidie-aanvraag).  

 

Tabel 2 Mogelijke bekostiging investeringen 

  Lange tunnel 

(in mio. euro, 

pp 2007) 

Maaiveld A 

(in mio. euro, 

pp. 2007) 

Indexatie 

Min-max variant Provincie / 

Gemeente 
112 ½ 112 ½ 

Geen 

 Rijk 652 167 IBOI 

50/50 verdeling Provincie / 

Gemeente 
382 139 

Geen 

 Rijk 382 139 IBOI 

 Noot: Een eventuele Rijksbijdrage zal – na toekenning – jaarlijks worden geïndexeerd met de Index voor Bruto 

Overheidsinvesteringen (IBOI. Eventuele verschillen in de prijsontwikkeling van de voorbereidings- en 

bouwkosten met de ontwikkeling van de IBOI komen ten laste (of bate) van de Provincie.  

 

Risico’s en kansen 

 Risico’s, voor zover niet doorgegegeven aan andere partijen, publiek of privaat, kunnen bij 

één partij komen te liggen, bijvoorbeeld de provincie. Daartegenover staat dat via 

innovatieve contractvormen, zoals DBFM(O) contracten, uit ervaring blijkt dat besparingen 

op de life cycle kosten in de orde van 10% te behalen zijn.2 Het creëert daarom ook kansen 

om  te sturen op de integrale financiële waarde van het project, waarmee de totale kosten 

omlaag kunnen.  

 

3 Besparing door alternatieve uitvoeringsvormen 

Idealiter worden de verschillende fasen in een project goed op elkaar afgestemd: een goed ontwerp 

kan investeringskosten besparen, een goede bouw kan onderhoudskosten besparen, enz. Door 

                                                                            
2 De beter onderbouwde inschatting van de te verwachten besparing zal moeten blijken uit een Public Private Comparator. Het is op in dit 

stadium voorbarig een eventuele besparing al in te calculeren in het bekostigingsvoorstel. 
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middel van het slim combineren van verschillende fasen in een project kunnen de totale kosten voor 

de opdrachtgever minder worden. Het doel zou moeten zijn om de totale kosten van het project 

(investering, onderhoud en exploitatie opgeteld) te minimaliseren. Een DBFM- contract (Design, 

Build, Finance, Maintain) is een veelgebruikte vorm bij infrastructuur. Bij een DBFM-contract is er één 

partij die het ontwerp maakt, de bouw doet, het project voorfinanciert en ook verantwoordelijk is 

voor het onderhoud over een lange periode (vaak 20-30 jaar).  

 

Op basis van ervaringen in andere projecten is de verwachting dat een kostenbesparing in de orde van 

10% behaald kan worden over de gehele levenscyclus. Ook faciliteert een dergelijke contractvorm 

sturing op de kwalitatieve hoofddoelen van het project (zoals beschikbaarheid en vervoerswaarde). 

De markt is overigens zeer geïnteresseerd in een dergelijke contracteringsvorm. Hierdoor is het de 

verwachting dat een DBFM(O) project een duidelijke meerwaarde (lagere kosten en hogere 

beschikbaarheid) biedt ten opzichte van een traditionele aanbesteding. Een PPC (Public Private 

Comparator) kan meer inzicht geven in wat de beste uitvoeringsvorm is voor dit project en welke 

besparingen te verwachten zijn. 

 

Een DBFM(O)-structuur heeft naast het efficiëntievoordeel ook implicaties voor het moment van 

betalen. In plaats van een grote betaling in één keer zodra de infrastructuur opgeleverd wordt, 

kunnen de betalingen in de tijd gespreid worden. Dit kan een voordeel zijn bij het budgettair inpassen 

van de betalingen. Naast een “klassiek” DBFM project is ook een DBfM optie mogelijk. De kleine “f” 

houdt in dat het project slechts gedeeltelijk door de aannemer gefinancierd wordt. De aannemer 

krijgt een gedeelte van de totale opdrachtsom betaald bij oplevering van het project. Na oplevering 

wordt jaarlijks een vast bedrag uitgekeerd aan de aannemer (mits het projectresultaat aan alle 

voorwaarden voldoet) dat het resterende deel van de opdrachtsom vormt. De DBfM aanpak zal ten 

opzichte van een DBFM aanpak de financieringsbehoefte en de resulterende 

beschikbaarheidsvergoeding aanzienlijk verlagen. 

 

4 Alternatieve bekostigingsvormen 

Investeren in openbaar vervoer is duur, maar levert ook veel op. In de eerste plaats voor de reiziger, 

die een kortere en betrouwbaardere reistijd krijgt. Daarnaast zijn er tal van andere effecten: Haarlem 

wordt een prettigere woonstad, beter bereikbaar voor toeristen en sommige gebieden zullen een 

economische impuls krijgen. Het kan aantrekkelijk zijn de partijen die baat hebben van een 

investering ook deels zelf mee te laten betalen. Deze paragraaf zet de mogelijkheden hiervoor uiteen. 

Daarnaast kan de gemeente Haarlem door actief te participeren in gebiedsontwikkeling meedelen in 

de waardecreatie die ontstaat door de investeringen in het HOV-netwerk. 

 

4.1 Belasten gebruiker via OV-concessie 

De reiziger heeft het meeste baat bij de investeringen in het HOV-netwerk. Het is daarom voor de 

hand liggend te kijken hoe deze reiziger bij kan dragen aan de benodigde investeringen. Een 

eventuele bijdrage zal lopen via de concessieverlener (Stadsregio Amsterdam en Provincie). Door de 
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reiziger extra te belasten verbetert het exploitatiesaldo van de OV-concessie. Dit betekent dat deze 

concessie meer waard wordt (of anders: er hoeft minder subsidie bij). Deze winst kan gebruikt worden 

om extra onderhouds- en exploitatiekosten in het netwerk te bekostigen. Het extra belasten van de 

reiziger is in het openbaar vervoer relatief eenvoudig. In de toekomst met de OV-chipkaart, waarbij je 

per kilometer betaald, is het mogelijk om een hogere prijs per kilometer in rekening te brengen op 

bepaalde trajecten. Dit is een politieke keuze die de provincie kan maken. Dit rapport is niet 

uitgegaan van een eventuele prijsverhoging. 

 

4.2 Baten gemeente Haarlem 

Gebiedsontwikkeling 

De waarde van het vastgoed in Haarlem en omgeving wordt onder andere bepaald door de 

bereikbaarheid. Hierbij speelt het realiseren van een HOV-netwerk een rol. Vooral daar waar de 

gemeente  zelf grondposities heeft (of kan verwerven) zou de (eventuele) waardecreatie rond haltes 

gebruikt kunnen worden voor de bekostiging van het HOV-netwerk. De ruimte in Haarlem om nieuw 

vastgoed te ontwikkelen is erg beperkt. Rond het station Haarlem is het financieel niet aantrekkelijk 

het gebied te herontwikkelen zolang de bestaande bebouwing niet afgeschreven is (naar verwachting 

rond  2020). Bovendien is dit gebied niet in handen van de gemeente, zodat eventuele baten niet bij 

de gemeente zullen vallen. 

 

Op twee lokaties is het wel mogelijk iets te ontwikkelen. Dit is het gebied rond de halte Schipholweg  

/ Europaweg (zowel bij de lange tunnel als de deels bovengrondse variant) en, voor de deels 

bovengrondse variant, het gebied rond de tunnelmond, waar nu de parkeergarage de Kamp staat, 

nadrukkelijk alleen indien voor deze optie wordt gekozen. Een eerste berekening geeft aan dat de 

baten hieruit niet overschat moeten worden. Het gaat voor de Schipholweg om baten van circa 10 

mio. euro. Voor het gebied rond parkeergarage de Kamp is het terugzetten van de parkeergarage de 

meest voor de hand liggende optie. Het afbreken en weer terugzetten van de parkeergarage is 

noodzakelijk, maar kost uiteraard meer dan het oplevert. Door het verplaatsen  van de parkeergarage 

naar bijvoorbeeld de Turfmarkt of Koningstein en op de locatie van de garage woningen en 

commerciële ruimte te ontwikkelen kunnen de  opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling mogelijk de 

kosten dekken. De vraag is daarbij wel of het vervoerstechnisch wenselijk is om de parkeergarage te 

verplaatsen.  

 

De mogelijkheden overziend zullen de opgetelde baten uit gebiedsontwikkeling niet groter zijn dan 

circa 10 miljoen euro.  

 

OZB 

Een investering in het HOV netwerk kan de aantrekkelijkheid van Haarlem als vestigingsstad en 

woonstad vergroten. Dit heeft gevolgen voor de waarde van het vastgoed in Haarlem, en daarmee 

met de onroerende zaak belasting (OZB) in Haarlem. Deze extra inkomsten voor de gemeente 

zouden aangewend kunnen worden voor de bekostiging van de benodigde investeringen. De 

gemeente verdient zijn bijdrage immers op termijn vanzelf weer terug. Voor de gemeente Haarlem 
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gaat het in dit specifieke geval waarschijnlijk niet om enorme bedragen, eerder enkele tienduizenden 

euro’s per jaar. Toch is het een extra reden voor de gemeente om ook bij te kunnen dragen aan het 

project. 

 

4.3 Bijdragen overige belanghebbenden 

Naast het belasten van individuen zijn er ook enkele grote partijen die een duidelijk belang hebben bij 

een regionaal HOV-netwerk. Schiphol heeft belang bij een goede verbinding met Haarlem. De 

gemeente IJmuiden en Corus hebben een belang bij een goede noordelijke HOV-tak, die via Haarlem 

met het regionale HOV-netwerk wordt verbonden. Daarnaast hebben de Kamer van Koophandel en 

het MKB al duidelijk aangegeven dat voor hen een betere bereikbaarheid van Haarlem belangrijk is. 

Al deze partijen zouden gevraagd kunnen worden in hoe verre zij ook zelf bereid zijn een bijdrage te 

leveren. Dit zal dan niet gaan om een dusdanig groot bedrag dat het hele project bekostigd kan 

worden, maar ook kleine bedragen kunnen helpen. Daarnaast geeft dit een belangrijk signaal in de 

richting van het Rijk, de provincie en de gemeente over de maatschappelijke wenselijkheid van het 

project. 

 

Verder kan gekeken worden naar de koppeling van het HOV-netwerk met andere functies. Indien dit 

lukt, kan dit zorgen voor een aanvullende bron van inkomsten. Wat betreft de geplande boortunnel 

en de tunnel onder het Spaarne bij de maaiveldvariant schat Arcadis echter in dat de technische 

mogelijkheden hiervoor erg beperkt zijn. 

 

Tot slot kan gekeken worden naar de mogelijkheden om automobilisten in de regio extra te belasten. 

Zij veroorzaken immers de verkeersproblemen waardoor het huidige OV-systeem niet optimaal 

functioneert. De meest voor de hand liggende vorm is tolheffing, bijvoorbeeld een congestieheffing 

binnen Haarlem3. De baten van deze congestieheffing zouden dan gebruikt kunnen worden voor de 

bekostiging van de OV-verbinding. De verdiencapaciteit hiervan is hoog. Een dergelijke maatregel 

heeft echter grote consequenties voor alle inwoners en bezoekers van Haarlem. De kansrijkheid is 

daarom beperkt, tenzij de investering in het HOV-netwerk gecombineerd wordt met andere 

investeringen in de stad. Aspecten als rekeningrijden liggen buiten de invloed van dit project. 

 

 

5 Toelichting kosten en mogelijkheden verdeling 

5.1 Investeringen, onderhoud en exploitatiekosten 

In de rapportage is onderscheid gemaakt in investeringen, onderhoud en exploitatiekosten. De 

investeringskosten zijn geraamd door Arcadis en hebben betrekking op de voorbereidings- en 

bouwkosten van de verbinding. Zodra de verbinding in gebruik wordt genomen, de operationele fase, 

ontstaan onderhoudskosten en exploitatiekosten. De onderhoudskosten zijn geraamd door Arcadis, 

                                                                            
3 Wettelijk is zo’n heffing op dit moment niet mogelijk. Hoewel het onderwerp van gesprek is in de Tweede Kamer, is de invoering van een 

congestieheffing binnen deze kabinetsperiode niet waarschijnlijk. 
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de verandering in het exploitatiesaldo (verandering in zowel kosten als opbrengsten) is een eigen 

berekening op basis van het vervoersmodel van Goudappel Coffeng. Tabel 1 uit paragraaf 2 geeft een 

overzicht van de kosten van zowel de lange tunnel als van het maaiveldtracé A. De kosten zijn 

weergegeven met prijspeil 1-11-2007. Let op: voor een juiste bepaling van de benodigde Rijksbijdrage 

dienen de voorbereidings- en bouwkosten geïndexeerd te worden tot het moment van de 

subsidieaanvraag bij het Rijk. 

 

5.2 Verdeling 

De investering in de schakel Haarlem binnen het HOV-netwerk raakt direct aan de bestuurlijke 

doelstellingen van zowel de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en het Rijk. OV is primair 

een zaak van de provincie, maar ook de gemeente is sterk gebaat bij het project en de investering valt 

ook binnen de doelstellingen van het MIRT. Het creëren van een goed OV netwerk is immers een 

belangrijke randvoorwaarde om de druk op het bestaande (auto)wegennetwerk te verminderen en 

daarmee verdere ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Van deze partijen 

zal dan ook de belangrijkste bijdrage moeten komen. Deze notitie gaat op dit moment niet nader in 

op bijdragen van derden, zoals de Stadsregio en partijen die besproken zijn in paragraaf 5.3. 

Eventuele bijdragen van derden zullen altijd relatief klein zijn en niet tot stand komen zonder 

substantiële toezeggingen van de drie hoofdrolspelers. 

 

Om tot een mogelijke verdeling van de lasten te komen tussen gemeente, Rijk en provincie zijn twee 

routes genomen. Als eerste is de globale bekostiging van diverse vergelijkbare OV-projecten in 

Nederland op een rij gezet. De belangrijkste recente lightrail projecten in Nederland zijn opgenomen 

in tabel 6.2. In al de projecten waren decentrale overheden (provincie, stadsregio) verantwoordelijk 

voor de aanbesteding (en dragen daarmee ook het risico van kostenoverschrijding) en ook voor de 

exploitatie en de kosten voor beheer en onderhoud. Tabel 6.2 vat de bekostiging van de 

investeringen samen. 

 

Tabel 6.2 Bekostiging van recente OV projecten in Nederland 

Project Bouw omvang Bekostiging Opmerkingen 

Rijn Gouwelijn Oost 2007-

2015 

€ 290 mio. Kleine bijdrage van 

deelnemende gemeenten 

(hoogste is 28 mio. van 

Leiden) Het restant is 

grofweg 50% Rijk en 50% 

provincie 

Er is nog geen bekostiging voor 

het doortrekken van het tracé 

binnen Leiden 

Regiotram 

Groningen 

2010-

2013 

€ 170 mio In pp. 2014 beschikbaar:  

50 mio gemeente 

Groningen, 50 mio. 

provincie Groningen, 20 

mio. regio Groningen-

Assen  

67 mio. pp 2008 nog te dekken. 

De noordelijke gemeenten en 

provincies hebben veel geld door 

het niet doorgaan van de 

Zuiderzeelijn en zijn dus minder 

afhankelijk van Rijkssteun 
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Randstadrail: R’dam 

– Den Haag 

2004-

2007 

€ 700 mio Lump sum subsidie V&W 

voor veruit grootste deel 

van de kosten met risico 

overdracht naar 

Stadsregio’s 

Project geïnitieerd voor  bestaan 

BDU, zodat 

provincie/stadsregio’s relatief 

weinig geld hadden om te 

investeren 

Randstadrail: 

koppeling Hofplein 

– R’dam Centraal 

2007-

2009 

€ 400 mio € 45 mio. BOR 

(Bereikbaarheidsoffensief 

Randstad), € 70 mio. 

Gemeente/Stadsregio 

30 mio. Stadsregio uit 

overschot Beneluxlijn 

Rest Rijk (€ 255 mio) 

 

Noord-Zuidlijn 

Amsterdam  

2003-

2015 

€ 1,4 mld 

initieel; nu 

€ 2,1 mld. 

Rijk: 1,0 mld. plus 0,1 mld. 

voor tegenvallers 

Stadsregio: 0,1 mld. 

Gemeente de rest (initieel 

€ 0,3 mld, nu € 0,7 mld) 

 

 

Bovenstaande bedragen zijn opgesteld op basis van parate kennis van enkele betrokkenen en 

openbare bronnen. Het betreffen daarmee relatief grove schattingen. Het heeft tot doel een globaal 

inzicht te geven in de verhoudingen waarin verschillende partijen bijdragen aan OV investeringen en 

niet om de exacte kosten en bijdragen weer te geven. Uit de tabel blijkt dat de verhoudingen tussen 

het Rijk en de diverse decentrale overheden behoorlijk verschilt tussen projecten.  

 

De wettelijke basis van een eventuele rijksbijdrage is gelegen in de Wet Infrastructuurfonds en de 

daaraan gekoppelde Algemene Maatregel van Bestuur (Besluit Infrastructuurfonds). Daarin staat dat 

het Rijk tot 100% van de investeringskosten kan vergoeden bij een minimale eigen bijdrage van de 

decentrale overheden van € 112,5 miljoen (zonder indexatie). Het Rijk draagt alleen bij aan de 

investering onder de volgende drie voorwaarden: 

 

1. inachtneming van soberheid en doelmatigheid,  

2. voor de meest kosteneffectieve variant, en 

3. niet de kosten die redelijkerwijs ten laste van andere kostendragers kunnen worden 

gebracht 

 

De hoogte van de Rijksbijdrage is afhankelijk van de mate waarin de  beoogde investeringen voldoen 

aan de beleidsdoelstellingen van het Rijk. Sleutelwoorden daarbij zijn: 

 

 Ontlasten van de hoofdinfrastructuur / verminderen congestieproblematiek 

 Vergroten van de bereikbaarheid van deur tot deur 

 Verbeteren van OV-netwerk (lagere exploitatiekosten en hogere vervoerswaarde) 

 Verbeteren verkeersveiligheid 
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 Aanleg ontbrekende schakels 

 

Het initiatief van het project ligt primair bij de provincie. Het dan ook voor de hand liggend dat de 

provincie ook primair verantwoordelijk wordt voor de aanbesteding en daar ook het risico voor 

draagt. Ook de kosten van onderhoud en exploitatie kunnen voor rekening van provincie komen, mits 

de HOV-baan in eigendom komt bij de provincie. Onder andere uit de Wet Infrastructuurfonds blijkt 

dat het Rijk deze kosten niet zal vergoeden, tenzij de weg in eigendom van het Rijk komt. In de 

praktijk blijkt dit niet gebruikelijk. De provincie ontvangt hiervoor de Brede Doel Uitkering die ingezet 

moeten worden voor deze kosten. Omdat de provincie zowel de bouw-, onderhouds- en 

exploitatiekosten draagt creëert dit bij uitstek kansen om de kosten over de levenscyclus van de 

investering (life cycle costs) te minimaliseren. De eventuele besparing zal geheel ten goede van de 

provincie komen.  

 



 

T12 Zuidtangent Haarlem

Memo  
 

 
 

 

Datum  11-02-2009  
Onderwerp   Bevindingen expertteam COB 

m.b.t. “kosten en risico’s tunnel” 

 

  
 

 
1. Doel inzet van een COB expertteam 

Op verzoek van  het   Projectteam Tunnelstudie Haarlem heeft het COB  een 

tweetal expertmeetings georganiseerd   om  samen met het Projectteam naar de 

vigerende plannen en kostenraming  te kijken en wel met een tweeledig doel:  
Enerzijds  of er optimalisaties in  de op dat moment voorliggende plannen 

mogelijk zijn om zo doende de kosten te reduceren, anderzijds om de 

voorliggende kostenraming, opslagpercentages en risico’s te toetsen. 
 

2. Het COB expertteam 
Het  COB heeft hiertoe een tiental experts bereid gevonden om aan de twee 
sessies deel te nemen. Deze experts waren bewust geselecteerd op de meest 

recente kennis en ervaring van vergelijkbare projecten in Nederland, nl.  De 

Hubertustunnel (Den Haag), de Statentunnel(Rotterdam) en de N-Z lijn 
(Amsterdam). De geselecteerde  experts komen zowel uit de hoek van de publieke 

opdrachtgevers als uit de hoek van marktpartijen en de wetenschap. 

 
3. Expermeetingen 

De eerste  meeting ,gehouden op 3 dec. 2008, heeft in het teken van de 

mogelijke optimalisaties gestaan . Voor het resultaat wordt verwezen naar de 
verslaglegging ( bijlage 1) . In deze sessie zijn met name de mogelijke  

optimalisaties   en risico’s  besproken  als ook de  gehanteerde onzekerheid 

marges in relatie met de raming .  Die laatste discussie is op hoofdlijnen 
gevoerd . Het  toetsen van een raming op component niveau in een vrij grote 

groep  is echter niet mogelijk   Dit heeft geleid tot een tweetal tussen 

sessies in  kleiner  verband om zo dieper op de raming te kunnen ingaan. Er 
heeft een  kosten sessie met  Gemeente Werken Rotterdam plaatsgevonden om met 

name de kosten van de Stations in het project te toetsen aan de kosten van het 

reeds  uitgevoerde station in de Statentunnel . Verder  heeft raming sessie 
plaats gevonden met  een van de bouwers van de Hubertus tunnel, de BAM, om de 

raming van de boortunnel op component niveau te toetsen. Deze twee sessies 

zijn als zeer waardevol ervaren. 
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De tweede expert meeting is op 5 febr.2009 gehouden. In deze sessie is een 

terugkoppeling door het Project team  tunnelstudie Haarlem gegeven op de 

uitwerking van de genoemde optimalisaties en risico beschouwingen uit de 
eerste meeting . Ook  zijn  in deze sessie  aan de hand van het nu beschikbare 

geotechnisch lengte profiel  de consequenties van het boorproces  naar de 

omgeving en de bijbehorende risico’s  opnieuw besproken. Gezien de grondslag 
wordt het boren in relatie tot de omgeving  toch als goed uitvoerbaar gezien. 

Nieuw ingebracht door het Projectteam was een alternatief tracé  met een korte 

tunnel gebouwd volgens de “cut and cover”methode , gesitueerd in de oever van 
de Spaarne. Op dit alternatief  zijn geen wezenlijke opmerkingen  t.a.v. 

bouwbaarheid /risico’s naar voren gekomen . De bijbehorende raming van de 

benodigde budget reservering is genoemd en gaf geen aanleiding tot verdere 
discussie. 

 

Als laatste  is  in deze sessie  het resultaat van de toetsing van de ramingen 
met de experts besproken .Met  name  gaven  de gehanteerde opslagpercentages   

en de raming systematiek  aanleiding tot enige discussie.  Voor het resultaat 

van de tweede meeting wordt verwezen naar de verslaglegging ( bijlage 2). 
 

Overall samenvattend kan het COB melden dat het doorlopen proces in een zeer 

goede en openhartige sfeer is verlopen. Het nu voorliggende  ,aangepaste 
,ontwerp draagt  voor deze fase de instemming  van het COB expert team waarbij 

ook  de risico’s zijn onderkend. Er blijven nog wel enkele nader te 

onderzoeken optimalisaties over   voor een volgende fase , zoals de situering 
van de startschacht en de bouw van de stations , maar deze zullen niet tot 

grote wijzigingen in de raming leiden. Met betrekking tot de raming ontstaat 

wel een verschil in het  totaal te reserveren budget tussen de raming van het 
Projectteam /Arcadis  en  die van het COB . COB komt tot een lager 

ramingsbedrag . De verschillen in de   directe bouwkosten zijn - zeker gezien 

de fase waarin het project zich bevindt- gering ( ca  - 12. mio). Het verschil 
in  te reserveren budget (ca 70 mio ) ontstaat met name  door de verschillen 

in totaal gehanteerde opslagpercentages   over de direct kosten  ( ca  - 7%) 

en de door COB  wel  ingecalquleerde opbrengst van ca 500.000m3 zand (- 6 mio: 
zijnde de door het Projectteam/Arcadis opgevoerde kosten voor sanering 

uitkomende grond)   .                                                                        

Verder wordt nog opgemerkt dat geen bedragen zijn genoemd voor weder 
opbrengsten uit  b.v. het aan gekochte vastgoed á 40 mio  . COB is van mening 

dat deze weder opbrengsten  in  genoemd budget moeten worden opgenomen. 

 
 

4. Algemene conclusie 
Het COB expertteam komt tot de volgende  bevindingen; 

‐ De sessies hebben door de gevoerde discussies tot 
aanpassingen/optimalisaties geleid die  inmiddels verwerkt zijn in het 
ontwerp. 

Pagina 2 van 3 behorende bij Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 



 

Pagina 3 van 3 behorende bij Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

‐ Er ligt voor deze fase van het project een ontwerp met onderkende 
risico’s voor dat ook door het COB wordt gedragen qua bouwbaarheid. 

‐ Er hangt een (te) solide raming aan het ontwerp.(betreft de, na de 
sessies , aangepaste raming – d.d.  09-02-2009 van het 
Projectteam/Arcadis  met een overall investeringssom van 797 mio)  

‐ Het COB komt volgens de gehanteerde systematiek tot een lagere overall 
investeringssom en sluit op 728 mio. 

‐ Al met al komt het COB tot de conclusie dat een budget reservering van 
700 mio (dit inclusief de wederopbrengsten van vastgoed en gezien de 
gehanteerde onzekerheid marges) een voldoende robuust te hanteren budget 
is voor deze fase van het project. Voor gedetailleerde info: zie 
ramingen Projectteam en COB zoals verwerkt door het 
Projectteam/Arcadis). 

Namens   de  voorzitter van het COB  expertteam, 

 
 

‐ Bijlagen: Bijlage 1 en 2 betreffen  de verslaglegging van de 

expertmeetings op 3 dec.2008 en 5 febr.2009  vastgelegd door het 
Projectteam Tunnelstudie Haarlem en geaccordeerd door de voorzitter van 

het COB expertteam. 



 

 1 

NOTITIE 

PROJECT / OPDRACHT : Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam: Tunnelstudie Haarlem 

DATUM : 10 december 2008 

AAN :  

VAN :  

 

BETREFT : Verslaglegging expertmeeting kosten en risico tunnel    

 

Opening 

 opent de expertmeeting kosten en risico tunnel namens COB (Centrum Ondergronds Bouwen). 

 schetst de regionale context van de tunnelstudie Haarlem, de huidige stand van zaken en 

het proces van de komende maanden. 

 

Presentatie onderzoek en kostenraming 

 van Arcadis geeft een toelichting op de uitgevoerde onderzoeken en kostenraming. De 

experts hebben de mogelijkheid vragen te stellen.  presenteert tevens mogelijke 

optimalisaties. 

 

Opzet expertmeeting 

De experts werken in twee deelsessies en drie plenaire sessies aan verschillende onderwerpen 

 

Deelsessie 1, groep 1 (o.l.v. )  

 Het boren van één tunnelbuis is de meest haalbare mogelijkheid. 

 Injecties t.b.v. grondverbetering vooraf zorgt later voor kostenbesparing en tijdwinst door 

risicovermindering(gericht op objecten). 

 Het verdient aanbeveling de zettings berekening  nader te berekenen  met 0.5% volume verlies i.p.v. 1%.  

 Aanbevolen wordt vrijheid te behouden in voornamelijk verticale ruimte en eventueel in bochtstralen van 

het tracé. Anders wordt speelruimte kwijtgeraakt waardoor de inventiviteit van aannemers wordt 

ingeperkt. 

 Kleinere bochtstralen zorgen voor wat meer risico. Het is echter bewezen dat een bochtstraal van 235 

meter gebruikt kan worden voor lightrail voertuigen die zich met 70km/uur voortbewegen. 

 Haltes dienen zo ondiep mogelijk te worden aangelegd, hierdoor gaat het risicoprofiel m.b.t. panden naar 

beneden alsmede de kosten voor de halte. 

 Het verdient aanbeveling een risicodossier aan te leggen met daarin beheersmaatregelen waardoor 

risico‟s in te dekken zijn. Hier kunnen dan ook gericht financien aan gekoppeld worden 

 Specifiek uitvoeringsrisico indekken door injectering/grondverbetering rondom gebouw V&D.  

 Een optie is vanuit de kelderverdiepingen van de V&D te bouwen aan een station. 

 Een optie is panden rondom probleemgebieden te kopen, tijdens uitvoering te verhuren. Wanneer er 

verzakking optreedt is er in zo‟n geval minder vertraging.  Hiermee wordt de risicoraming in de 

uitvoeringsfase verlaagd. Door maatregelen te definieren worden de kostenposten aangescherpt. Er 

wordt aangegeven dat dit een erg dure oplossing is, Het is eventueel een oplossing om een gebouw aan 

te kopen, te slopen, en te herbouwen op de haltelocatie. 

 Er wordt aangegeven dat de kostenoverschrijdingen bij de Noord/Zuidlijn voornamelijk 

aanbestedingstechnisch veroorzaakt zijn (Inhoud contract en risicoverdeling). Het verdient aanbeveling 

om in dit project hieraan extra aandacht te besteden. 
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Deelsessie 1, groep 2 (olv ) 

 Er is grote voorkeur voor een startschacht aan de oostzijde van het Spaarne. De combinatie van 

bouwplaats logistiek, bereikbaarheid, maatschappelijke verstoring, techniek en risico zal na dieper 

onderzoek zeer waarschijnlijk tot een voorkeur voor de oostzijde leiden. De Spaarne kruising is 

geotechnisch nog wel een technische uitdaging waar de nadere aandacht aan besteed moet worden. 

Deze oplossing maakt de gehele tunnel echter niet goedkoper. 

 Mogelijk het Spaarne ter plaatse van de kruising (tijdelijk) verbreden om het noodzakelijke 

doorstroomprofiel te behouden bij een hoger gelegen tunnel of (hulp)constructie. 

 Twee enkele buizen voor de boortunnel maakt het project duurder. Hier gaat geen voorkeur naar uit.  

 Als er veel ruimte tussen de bebouwing zit, wordt aangeraden om te onderzoeken of de tunnel hoger kan 

liggen, zodat de volledige zettingstrog tussen de bebouwing blijft. De getoonde zettingstrog lijkt in eerste 

oogopslag zeer conservatief. In zand zal de trog naar verwachting smaller blijken te zijn.  

 Omdat er veel bebouwing boven en direct naast het tracé zit, wordt de afhankelijkheid van de 

toestemming / vergunning / verwerving / onteigening als risico-vol gezien. 

 Vermindering van het aantal gebouwen in het invloedsgebied van de tunnel is haalbaar als het 

tunneltracé niet in de straat maar bewust onder de bebouwing van één straatzijde loopt. 

 Een mogelijkheid tot besparing is het opkopen van alle bebouwing in het invloedsgebied van de tunnel. 

Bij de aanleg van de tunnel worden geen mitigerende maatregelen getroffen. De eventueel optredende 

schade aan de bebouwing wordt gerepareerd, hierna worden de panden weer verkocht.  

 Aanleg van de haltes door middel van een caissonmethode lijkt haalbaar. Dit verdient onderzoek. 

 

Plenaire terugkoppeling 1 

 De toepassing van de caissonmethode i.p.v. wand en dakmethode bij haltes lijkt mogelijk. Vraag is 

hierbij of de straten voldoende breed zijn. Bij grote diepte, zoals nu het geval is, zullen de diepwanden 

duur worden en de trekpalen zullen dicht op elkaar en diep geplaatst te moeten worden. Dit wordt als 

riscicovol ingeschat. .Er is eventueel een tussenweg mogenlijk waarbij de wand en dakmethode wordt 

gebruikt en er onder luchtdruk wordt gewerkt. De meningen zijn verdeeld of dit ook mogelijk is bij deze 

grote diepte. Rekening moet gehouden worden met de zandbodem ter plaatse. 

 De startschacht aan de oostzijde van het Spaarne verdient de voorkeur. Nader onderzoek voor de 

Spaarnekruising is hierbij van belang. (bv. Spaarne tijdelijk verbreden om diepte te reduceren) 

 Het verdient aanbeveling te onderzoeken of de tunnel op bepaalde plaatsen onder één zijde van de 

straat onder de bebouwing doorgeboord kan worden. 

 Aangeraden wordt om een goed risico-dossier op te bouwen voor de tunnel.  

 Discussie ontstaat over de mogelijkheid om massale grondverbetering toe te passen, waardoor er geen 

mitigerende maatregelen nodig zijn. Bij andere projecten is dit slechts in kleinere gebieden toegepast. 

Vooralsnog lijkt dit duur. 

 Door ARCADIS is in dit stadium uitgegaan van 1% zettingsverlies., Een kleiner zettingsverlies (0,5%)  is 

haalbaar bij een goede uitvoering van de tunnel.  

 

Deelsessie 2, groep 1 (o.l.v. )  

 In Japan worden stations gemaakt met een tunnelboormachine, hierbij wordt een methode gebruikt 

waarbij de tunnelboormachine een opzetstuk krijgt waarbij zijperrons worden meegeboord, in- en 

uitgangen worden gesitueerd bij begin en eind van haltelocatie. Deze methode wordt ook de „Mickey 

Mouse methode‟ genoemd. 

 Een  mogelijkheid voor het  opvangen van gebouwen is de zgn  buismethode die wordt gebruikt in 

Antwerpen. 

 Het verdient nader onderzoek naar de mogelijkheden om stations in een bocht aan te leggen. Hiermee 

zijn eventuele tracéwijzigingen mogelijk. 

 Nader onderzoek naar de maximumsnelheid verdient aanbeveling. Hierbij zijn twee aandachtspunten:  

Lagere snelheid is lagere kosten. Dit dient afgezet te worden tegen de vervoerwaarde. 

 Het verdient aanbeveling een kostenvergelijking met  min of meer vergelijkbare en recent gebouwde 

tunnels in nederland  te maken. Denk hierbij aan de Hubertus tunnel en Randstad rail in Rotterdam. 
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Deelsessie 2, groep 2 (o.l.v. ) 

 Bij de halte Station heeft het de voorkeur om in ieder geval het spoorkruisende deel ook al door te boren. 

De boorkop kan dan blijven zitten. Dit maakt een toekomstige verlenging naar het noorden een stuk 

goedkoper. 

 Het bouwen van een halte op de plek van een ander gebouw lijkt mogelijk, maar sloop en later 

terugbouwen van dit gebouw is veel makkelijker en goedkoper. 

 Nogmaals wordt gepleit voor het zoeken van het optimum tussen het vooraf nemen van mitigerende 

maatregelen versus het bewust nemen van risico‟s met latere reaparaties.  

 Een halte is te combineren met fiets- of autoparkeren of waterberging. 

 Voor de betaalbaarheid van het project wordt weinig waarde gehecht aan de combinatie met vastgoed. 

Er worden weinig combinatiemogelijkheden gezien en de winst die behaald kan worden met het 

vastgoed is ook maar een fractie van de kosten van de tunnel. 

 De kostenraming lijkt op het eerste gezicht reëel. Geadviseerd wordt om niet te beginnen met “de 

kaasschaafmethode” om later “niet het mes in de rug” te krijgen. 

 Door de inzet van de beste boorploeg is een minimaal boorverlies te halen. Dit moet geambieerd 

worden. Een oplossing is hiervoor om de processpecificaties als belangrijke eis in de uitvraag op te 

nemen. 

 

Plenaire terugkoppeling 2 en een plenaire sessie mbt de raming en afsluiting 

Aanbevolen wordt om rekening te houden met verlenging van het tracé in noordelijke richting (vanaf het 

station) ter hoogte van de halte bij het station. Mogelijkheden hiervoor worden hieronder genoemd. 

 Doorboren tot onder het spoor door, hiermee worden later kosten bespaard. Anders is later in situ bouw 

nodig waarbij meer bouwoverlast is.  

 Tunnelboormachine onder de grond laten liggen om in een volgende bouwfase verder te gebruiken 

(voorinvestering). Om de extra kosten te rechtvaardigen is een politieke keuze benodigd. 

 

Aandachtspunten bij: Hoe deze opgave op de markt te zetten. 

 In uitvraag prijs en proces schademinimalisatie betrekken. 

 Goedkoop is vaak duurkoop. 

 Vrijheid houden in tracé en diepte, betrek de uitvoerende partij zo vroeg mogelijk bij de planvorming. 

Houdt hierbij rekening met Juridisch/planologische procedures en de taakverdeling (en afhankelijkheden) 

daarin. 

 Selecteer aannemer ook op basis van een referentieontwerp waarna nog optimalisatie kan plaats vinden. 

 Is het mogelijk om in een bestaande lijn, in een tunnel een station te bouwen? Hiermee worden 

investering uitgesteld waardoor de haalbaarheid verbeterd. Uitgezocht moet worden welke investeringen 

gedaan moeten worden om later een halte gemakkelijk te kunnen bouwen. 

 Het algemene beeld van de gepresenteerde raming is dat deze aan de hoge kant is. Opvallend is het 

aandeel veroorzaakt door  de gehanteerde opslagpercentages. Er wordt aangegeven dat de 

gehanteerde percentages standaard zijn voor  de systematiek van kostenramingen in de GWW-sector. 

(een besparing van 20 mio geeft ruim 50 mio op investerings niveau) 

 Opzich zijn op de gehanteerde percentages weinig opmerkingen. Wel zou het gehanteerde percentage 

voor de engineering (17%) lager kunnen bij een D%C contractering daar in dat geval een 4 % in de 

bouwsom zit. 

 Uitgesproken wordt dat  de directe kosten  voor de geboorde tunnel als erg hoog worden ingeschat maar 

dat onduidelijk is welke bijkomende kosten hierin zijn meegenomen.. Een algemene opmerking is dat de 

getoonde raming te grof is om er echt op te kunnen reageren in vergelijkende zin met andere projecten.  

 Een vergelijking met referentieprojecten op componentniveau wordt aangeraden. COB gaat zich hiervoor 

inzetten. Erkend wordt dat deze tunnel wel extra lastig is in verband met de bovengrondse situatie.  

 Geadviseerd wordt om de raming te laten reviewen in combinatie met het opstellen van een risico-

inventarisatie..  
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 Geopperd wordt dat de aanleg van een halte onder de V&D 

voordelen heeft bij een centrale ligging van de as  onder het gebouw . hiertoe dienen de boogstralen wat 

aangepast moeten worden . De meningen in het plenaire gedeelte zijn hierover over verdeeld, qua  te 

maken kosten voor deze bouwlocatie. 

 

Wel zou bij een meer symmetrisch en een zo hoog mogelijk gelegen passage van de V%D ook  de halte 

oude Gedempte Gracht  hoger aangelegd kunen worden met de nodige kosten besparing. Vanuit de 

kelder van V%D kunnen goed de benodigde injectie werkzaamheden plaats vinden.  

 

 stuurde n.a.v. de expertmeeting en discussie met collega‟s de onderstaande variant.  

Het verdient aanbeveling de haalbaarheid en mogelijke voordelen van onderstaande variant te bezien.  

 In Duitsland rijden sommige delen van de S-baan op enkel spoor, waarbij de haltes worden gebruikt 

om te passeren. Dit concept zou in Haarlem wellicht ook een mogelijkheid bieden. De haltes liggen 

zo dicht bij elkaar dat je zelfs met hoge frequentie kan blijven rijden. De haltes blijven dan zoals nu 

ongeveer voorzien, maar de volledige tunnel kan enkel spoor, dat wil zeggen diameter 6,5m. Dat 

levert op alle fronten voordelen: qua alignement, boogstralen, diepteligging, impact op de 

bebouwing en kosten. 

 

 

Aanwezigen: 

  COB, voorzitter expertmeeting 

  COB + TU delft 

  Movares 

  Deltares en hoogleraar TU-Delft 

  Gemeente Werken Rotterdam 

  Van Hattum en Blankevoort 

  Exaequo 

  Haskoning 

  IMG consultancy 

  onafhankelijk kostendeskundige 

  Arcadis 

  Arcadis 

  Arcadis 

  projectteam tunnelstudie 

  projectteam tunnelstudie 

 

  

projectteam tunnelstudie 

projectteam tunnelstudie 

  Gemeente Haarlem 

  Arcadis 

 

Volgende expertmeeting: 

Donderdag 5 februari 13.00 – 17.30 in projectbureau tunnelstudie. 
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NOTITIE 

PROJECT / OPDRACHT : Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam: Tunnelstudie Haarlem 

DATUM : 5 februari 2009 
 

 

BETREFT : Verslaglegging expertmeeting COB kosten en risico tunnel 6 februari 2009 
 
Opening 

 opent de expertmeeting kosten en risico tunnel namens het COB (Centrum Ondergronds 
Bouwen). 

geeft een toelichting over de stand van zaken in de tunnelstudie. 
 
Presentatie onderzoek en kostenraming 

 van Arcadis geeft een toelichting op de uitgevoerde onderzoeken en kostenraming. 
Hierbij worden de grondmechanise en sonderingsgegevens gepresenteerd. De acties na de vorige 
expertmeeting met onderzoeksresultaten worden besproken. Per onderdeel worden hieronder de reacties 
van de experts weergegeven. 
 
Beeld grondgesteldheid, Sondering en grondmechanische gegevens 
Als toevoeging wordt gegeven dat de zandvorm van invloed kan zijn op de stevigheid rondom de 
startschacht. Hiervoor werden tijdens eerdere projecten extra maatregelen genomen. 
 
Acties na vorige expertmeeting  + bespreking resultaten 

 presenteert de onderzoeksresultaten n.a.v. de vragen en opmerkingen uit de vorige 
expertmeeting. Hieronder een korte weergave en bijbehorende reacties van de experts. 
 

1. Startschacht aan oostzijde van het Spaarne. 

• De hoogteligging van de boortunnel onder het Spaarne kan zo hoog mogelijk worden, door het 
verzwaren van de grond ter plaatse, bijvoorbeeld met magnetiet. 

• In de bouwfase de diepte van het Spaarne (4,70 m. nu) aanpassen. Dit zou tijdelijk kunnen wanneer de 
vereiste doorstroming niet in het geding komt.(tijdelijke verbreding/pompen) 

• De experts adviseren voldoende aandacht te besteden aan de te kiezen bouwmethode wanneer een 
startschacht wordt gemaakt dichtbij het Spaarne. 

• Een mogelijke optimalisatie is om het in‐situ deel aan de oostzijde korter te maken zodat er kosten 
worden bespaard. (langer boren, korter in‐situ). 

 
2. Hogere haltes. 

Een mogelijkheid tot besparing is het hoger leggen van de haltes. Deze optimalisatie is deels verwerkt in plan 
en raming 
 

3. Tunnel in kleinere boogstraal 
In de vorige expert meeting werd als een mogelijke besparing gezien het toepassen van kleinere boogstralen in 
de boortunnel. Door Arcadis is dit uitgezocht, maar de besparingen zijn hier nihil. 
 

4. Bouwmethode haltes anders 
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• De caissonmethode voor haltes zou alleen gebruikt moeten worden bij grote kostenbesparing. Het 
wordt aangeraden deze methode mee te nemen als optimalisatiemogelijkheid in een volgende fase 
van het project. De opbrengsten in de maatschappelijke perceptie (veiligheid) kan tevens groot zijn. 
Nadeel van de caissonmethode is de langdurige overlast van een hoog bouwwerk dichtbij gevels. 

• Het bouwen van de haltes uit twee relatief beperkte schachten (buismethode of “Micky Mouse boor”) 
lijkt duurder. 

 
5. Enkel spoor tussen haltes 

Een nagekomen idee na de vorige expertmeeting was het toepassen van enkel spoor tussen de ondergrondse 
haltes waardoor voertuigen elkaar alleen bij de haltes kunnen passeren. Hiermee kan de diameter van de 
boortunnel kleiner worden. Deze oplossing heeft als nadeel dat door het toepassen van het enkelspoor de 
beoogde frequentie niet gehaald kan worden.  Vanwege dit nadeel wordt deze oplossing niet als haalbaar 
gezien.   
 

6. Haltes in de bocht 
Er wordt meer flexibiliteit gezien als haltes niet in een rechtstand liggen. Arcadis geeft aan dat haltes in de 
relatief krappe bogen niet gewenst zijn. De besparingen die hiermee gehaald kunnen worden, zijn nihil. 
 

7. Diverse optimalisatie 

• De experts wijzen erop dat het bedrag van 800 miljoen als kosten voor de tunnel wordt 
gecommuniceerd. Wanneer dat bedrag wordt verminderd met de opbrengsten bij verwante 
gebiedsontwikkeling zal dit een lager bedrag zijn. 

• Mogelijk is er ruimte over tussen  de haltes en maaiveld, dit zou benut kunnen worden om 
verschillende stadsfuncties in te passen. Zo zijn er voorbeelden van parkeerruimte, een discotheek of 
een bergbezinkbassin. 

 
8. Veiligheid 

• Compensation grouting kan worden gebruikt als een dubbele veiligheid. Behalve het aankopen van 
panden is de mogelijkheid dat verzakking optreedt kleiner. Dit met name omdat in de raming aankoop 
van 60 tot 80 woningen is meegenomen, terwijl dit maar een fractie is van het aantal woningen waar 
onderdoor of in de directe nabijheid wordt geboord. Compensation grouting wordt vaak gebruikt als 
een soort verzekeringspremie. 

• Tevens wordt door de experts geadviseerd te kijken naar andere vormen van grondversteviging. 

• De experts wijzen erop voorzichtig te zijn met de veronderstelling dat compensation grouting ‘de 
oplossing tegen verzakking’ zou zijn. 

 
Korte Spaarnetunnel  (nieuwe informatie) 

 presenteert de mogelijkheid van een korte tunnel onder het Spaarne (1300m.) 
 

• De experts geven aan dat de gepresenteerde oplossing er goed uitziet en weinig optimalisatie mogelijk 
is. Deze manier van tunnelbouw is volgens de experts vrij eenvoudig te realiseren. 

• De experts geven aan dat de Kampgarage wellicht niet in de huidige grootte teruggebouwd hoeft te 
worden als er in het 023‐gebied een transferium (met gratis gebruik van de Zuidtangent) wordt 
gerealiseerd. 
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Kostenreview 
Terugkoppeling van de invloed van de expertmeetings en de deelsessies kostenramingen op  de basisraming. 
Na de eerste expertmeeting  heeft er een kosten vergelijking  met het project Randstadrail voor met name de 
ondergrondse haltebouw en met het project Hubertus tunnel voor met name de boortunnel plaatsgevonden. 
 
Dhr. Starmans presenteert  ter informatie  een overzicht met vijf kostenramingen 

a) de aangepaste raming onder verwerking van o.a de opmerkingen uit de expertmeeting 
b) een raming waarin de resultaten van de eerste deelsessie zijn verwerkt 
c) een raming waarin de resultaten van de 2e deelsessie zijn verwerkt  
d) een raming waarin de invloed van beide deelsessies zijn verwerkt 
e) en een raming zoals COB  als uiteindelijk review resultaat de raming voor het project  Tunnelstudie 

Haarlem ziet. 
 
Opgemerkt kan worden dat het uiteindelijk verschil van inzicht in de Directe  bouwkosten niet zo groot is,  
Het  uiteindelijke verschil (ca 70 mio) tussen de twee resulterende ramingen nl, de aangepaste raming van het 
Projectteam Tunnelstudie, raming a, en de review raming van het COB, raming e, ontstaat met name door de  
gehanteerde opslagpercentages  en  het omgaan met mogelijke weder opbrengsten. 
 
 

• Het  Projectteam neemt de beschouwingen mee bij de opzet van de eindrapportage.  
 

• Afsluitend bedankt de voorzitter, ook namens het COB, de deelnemers   aan de meetings voor het 
open karakter van de sessies en de inbreng in de mogelijke optimalisaties in ontwerp, risico  beperking  
en kosten reducties. 

 

 
 
Aanwezigen: 

   COB, voorzitter expertmeeting
  BAM Civiel 

   Gemeente Rotterdam
  Van Hattum en Blankevoort

   onafhankelijk kostendeskundige
   Arcadis 

   Arcadis 
 
  

projectteam tunnelstudie 
projectteam tunnelstudie

   Gemeente Haarlem
   Arcadis 

 



 

Verslag Kern- en Stadsatelier augustus 2008 
Centrumhalte, halte NS station en onderzoek naar bovengrondse varianten 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam  

Tunnelstudie Haarlem 
VERSLAG KERN-  EN STADSATELIER AUGUSTUS 2008 

 

O P D R A C H T G E V E R :   STUURGROEP TUNNELSTUDIE:  PROVINCIE NOORD-HOLLAND, GEMEENTE HA ARLEM  
 

O P G E S T E L D  D O O R :  PROJECTORGANISATIE T UNNELSTUDIE 

 

22 OKTOBER 2008



 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

1 INLEIDING ......................................................................... 3 

2 WAAROM EEN TUNNELSTUDIE? ..................................... 4 

2.1 REGIONALE CONTEXT: BEREIKBAARHEID 

METROPOOLREGIO AMSTERDAM ............................................... 4 

2.2 OPGAVE VOOR HAARLEM EN DE REGIO: WESTFLANK 

METROPOOLREGIO AMSTERDAM ............................................... 4 

2.3 OPGAVE VOOR HAARLEM: HOOGWAARDIGE SCHAKEL IN 

REGIONALE NETWERK ................................................................ 8 

3 TERUGBLIK HAALBAARHEIDSFASE (2007) EN PROCES 

VERVOLGFASE (2008) .......................................................... 10 

4 UITKOMSTEN KERNATELIER EN STADSATELIER II ..... 13 

4.1 VERGELIJKINGSONDERZOEK BOVENGRONDSE 

VARIANTEN ................................................................................. 13 

4.2 HALTELOCATIE CENTRUM ............................................... 17 

4.3 HALTELOCATIE STATION ................................................. 20 

4.4 TOT SLOT .......................................................................... 22 

5 COLOFON ........................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1 INLEIDING 

Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 

ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar een lange 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. Uit de studie blijkt 

dat een lange ondergrondse verbinding haalbaar is. Het meest kansrijk blijkt 

een verbinding vanaf de Schipholweg, via het Houtplein en het centrum naar 

het station.  

 

In april dit jaar is de vervolgfase gestart, waarin het tracé verder wordt uit-

gewerkt. Net als in de vorige fase wordt gewerkt in ‘ateliers’ met verschillen-

de partijen uit de stad. Voorliggend document bevat de uitkomsten van het 

tweede  ‘kernatelier’ op 26 augustus en het ‘stadsatelier’ op 27 augustus van 

de vervolgfase van de Tunnelstudie. Deze ateliers stonden in het teken van 

het onderzoek naar bovengrondse varianten en de afweging tussen de moge-

lijke locaties voor de halte in het centrum en bij het NS station.   

 

De verbinding in Haarlem maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk 

van hoogwaardig openbaar vervoer. In het volgende hoofdstuk leest u meer 

over dit regionale netwerk van openbaar vervoer, de schakel die de verbin-

ding in Haarlem hierin vormt en wat dit betekent voor de stad Haarlem. 

Vervolgens wordt kort teruggeblikt naar de vorige fase en wordt het proces 

van de huidige fase van de studie geschetst. In hoofdstuk 4 worden de uit-

komsten van de ateliers in augustus uiteengezet en toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 1: Werken in ‘ateliers’ (werksessies)  
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2 WAAROM EEN TUNNELSTUDIE? 

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem onderzoeken de moge-

lijkheden van een ondergrondse verbinding voor hoogwaardig OV in Haar-

lem. Deze verbinding staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van 

een veel breder regionaal hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer. In dit 

hoofdstuk wordt dit regionale netwerk verder toegelicht, door eerst de op-

gave voor de Metropoolregio Amsterdam te schetsen en vervolgens in te 

zoomen op het westelijk deel van die regio met Haarlem als kloppend hart. 

Tenslotte wordt verder ingezoomd op de verbinding in Haarlem en de 

opbrengsten voor de stad.   

 

2.1 REGIONALE CONTEXT: BEREIKBAARHEID 
METROPOOLREGIO AMSTERDAM 

Haarlem ligt in een regio die tot  voor kort de ‘Noordvleugel van de Rand-

stad’ en inmiddels de ‘Metropoolregio Amsterdam’ wordt genoemd. Een 

belangrijk kernpunt dat benoemd wordt in het Rijksbeleid voor de Metro-

poolregio Amsterdam, is de bereikbaarheid.   

 

Bereikbaarheid essentieel 

Het Rijksbeleid (vastgelegd in de nota’s Ruimte en mobiliteit) is erop gericht 

om de concurrentiepositie van deze regio zoveel mogelijk te versterken. 

‘Randstad 2040’ (structuurvisie Randstad 2040, vastgesteld door het kabinet 

in september 2008)  benoemt een aantal onderwerpen voor de ontwikkeling 

van de regio, waaronder het belang van bereikbaarheid voor de economie. In 

het ‘Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040’ (vastgesteld in Noordvleugel-

conferentie december 2007) wordt gesteld dat het verder ontwikkelen van 

de Noordvleugel (Metropoolregio Amsterdam) gericht moet zijn op het cre-

eren van hoogwaardige en duurzame leef- en woonmilieus waar bedrijven, 

bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.  De 

noodzaak wordt beschreven om te investeren in adequaat openbaar vervoer 

op regionaal niveau, thema’s die hierin meespelen zijn de klimaatbestendig-

heid en luchtkwaliteit. Een modern regionaal OV-systeem is een absolute 

voorwaarde voor een goed functionerende metropool. Dit OV kan in de 

toekomst als volwaardig alternatief voor de auto fungeren en bijdragen aan 

een duurzame groei van de mobiliteit.   

 

Bereikbaarheid onder druk 

‘Bereikbaarheid’ vormt een kernbegrip in het Rijksbeleid, de  huidige bereik-

baarheid staat onder druk. Dit blijkt o.a. uit de ‘netwerkanalyse Noordvleu-

gel’ van september 2006 en het OESO rapport ‘ territorial review of Randstad 

Holland’ van april 2007. Hierin wordt de noodzaak beschreven van het reali-

seren van een samenhangend hoogwaardig openbaar vervoersysteem. De 

bereikbaarheid moet verbeteren om te voorkomen dat concurrentiepositie 

niet verder onder druk komt te staan en de leefbaarheid in het stedelijk 

gebied niet verslechtert. Een samenhangend netwerk, waarbij regionale 

netwerken worden gekoppeld, is een belangrijke voorwaarde.  

 

2.2 OPGAVE VOOR HAARLEM EN DE REGIO: WESTFLANK 
METROPOOLREGIO AMSTERDAM   

Haarlem vormt het kloppende hart van de ‘Westflank’ van die Metropoolre-

gio Amsterdam, die strekt zich uit van Amsterdam tot de kust en van de 

IJmond tot de Bollenstreek.  
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Bereikbaarheid essentieel 

De Westflank van de Metropoolregio Amsterdam vormt een gevarieerd en 

aantrekkelijk woongebied voor zo’n 500.000 mensen, dit zal tot 2020 toene-

men tot 550.000 mensen. Naast woonkwaliteiten biedt de regio veel werkge-

legenheid: deze regio is één van de motoren van de Nederlandse economie. 

Belangrijke werkgebieden zijn de IJmond, het Noordzeekanaal en het Weste-

lijk Havengebied, de internationale luchthaven Schiphol en de omliggende 

zakencentra als Hoofddorp, de Zuidas en Amsterdam Zuid-Oost. Veel Haar-

lemmers en mensen uit de regio werken dan ook in deze werkgebieden en 

reizen elke dag heen en weer naar hun werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2:  Wonen en werken: stromen naar buiten 

 

De band van werkgelegenheid zorgt voor een sterke naar buiten gerichte 

vervoersstroom, de regio uit. Dit is weergegeven in afbeelding 2.  

 

Naast wonen en werken, ontstaat de grote vervoersbehoefte ook door de 

enorme aantrekkingskracht van de Haarlemse regio voor bezoekers vanuit 

binnen- en buitenland. Jaarlijks komen miljoenen bezoekers naar de kust, de 

Haarlemse binnenstad, de Keukenhof en de Bollenstreek en de talrijke sport- 

en cultuurevenementen (circuit Zandvoort, Haarlemse festivals etc.). De 

badplaatsen alleen al trekken meer dan drie miljoen bezoekers per jaar. Deze 

functie wordt versterkt door de gunstige ligging ten opzichte  van de interna-

tionale luchthaven Schiphol.  

 

De stad Haarlem biedt voor de regio en voor de bezoeker van buiten een 

grote hoeveelheid voorzieningen. Haarlem fungeert als centrum van de re-

gio. De historische binnenstad is een grote kracht en de stad biedt een keur 

aan winkels, horeca en uitgaansgelegenheden. Haarlem biedt bovendien een 

groot aanbod van culturele voorzieningen zoals musea, muziek- en toneelpo-

dia. Als provinciehoofdstad beschikt Haarlem ook over voorzieningen als de 

rechtbank, de kamer van koophandel en ziekenhuizen.  

 

De aantrekkingskracht van de regio op het vlak van voorzieningen, recreatie 

en toerisme zorgt voor veel verkeersbewegingen de regio in. Deze stromen 

zijn weergegeven in afbeelding 3.  
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Afbeelding 3: Voorzieningen, recreatie en toerisme: stromen naar binnen 

 

Bereikbaarheid onder druk 

De bereikbaarheid van de Westflank van de Metropoolregio Amsterdam 

vormt een probleem, het huidige netwerk kan de vervoersvraag niet aan en 

belemmert de economische groei. Er zijn verbindingen tussen de stedelijke 

kernen en economische centra nodig, zeker in verband met de voorziene 

verdubbeling van de mobiliteitsgroei in de toekomst. Het huidige verkeers- 

en vervoersnetwerk voorziet daar onvoldoende in, zeker gezien de dagelijkse 

files en de problemen met de luchtkwaliteit.  

 

Oplossingsrichtingen 

De bestaande Zuidtangent vormt een zeer succesvolle regionale hoogwaardi-

ge openbaar vervoerverbinding. Het bestaande tracé van de Zuidtangent 

vormt een sterke basis die op termijn met een aantal verbindingen moet 

worden uitgebreid. Enerzijds om een groter gebied te ontsluiten, anderzijds 

om een betere aansluiting op de omliggende OV-systemen te realiseren en 

om te komen tot een samenhangend regionaal netwerk van hoogwaardig 

openbaar vervoer. Dit betekent de realisatie van vier ‘schakels’ in het regio-

nale netwerk: 

 

 Verbinding naar Noord: een hoogwaardige openbaar vervoer verbin-

ding tussen Haarlem en de IJmond bedient het woon-werkverkeer tus-

sen de IJmond, Haarlem en verder naar het oosten en zuiden. Deze lijn 

kan worden doorgetrokken naar Beverwijk. Het college van B&W en de 

gemeenteraad van de gemeente Velsen (september 2008) hebben in-

middels ingestemd met het betreffende tracé voor deze verbinding.  

 Schakel Haarlem. De historische binnenstad van Haarlem en de krui-

sing met de rivier het Spaarne vormen op dit moment een bottleneck 

voor het regionale hoogwaardige openbaar vervoer. Een ondergrond-

se verbinding heft deze belemmering op. De Tunnelstudie Haarlem 

werkt deze verbinding verder uit. 

 Verbinding naar Oost. Een snelle, directe verbinding vanuit Haarlem 

langs de A9 richting Schiphol en de  Zuidas. Verder oostelijk zal het be-

staande tracé worden doorgetrokken richting IJburg en Almere.  
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 Verbindingen naar Zuid. Verbindingen naar het zuiden ontsluiten nieu-

we woningbouwlocaties in de Haarlemmermeer en de bollenstreek. Op 

termijn ligt een verknoping met de Rijn-Gouwe lijn voor de hand. 

 

 

 

Afbeelding 4: HOV netwerk 2008 

 

 

 

 

  

Afbeelding 5: HOV netwerk 2030 
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2.3 OPGAVE VOOR HAARLEM: HOOGWAARDIGE SCHAKEL 
IN REGIONALE NETWERK  

 

Bereikbaarheidsprobleem Haarlem 

Haarlem heeft te kampen met een bereikbaarheidsprobleem. De fijnmazige 

binnenstad, het ontbreken van een heldere hoofdstructuur, vervoersstromen 

die niet zijn gescheiden en het Spaarne vormen in Haarlem barrières voor 

een goede ontsluiting. Daar komt bij dat relatief veel Haarlemmers buiten 

hun stad werken. ’s Ochtends staat de file de stad úit, ’s avonds, in het 

weekend en op mooie zomerdagen staat de file de stad ín. Hoogwaardig 

openbaar vervoer is een goed alternatief waar het gaat om duurzame be-

reikbaarheid. De Zuidtangent is aangelegd als hoogwaardig regionaal open-

baar vervoer: snel, betrouwbaar, frequent en comfortabel. De reizigersaan-

tallen nemen al jaren toe en overtreffen alle prognoses. Dit geldt echter niet 

voor het deel van de lijn dat door Haarlem loopt: hier neemt het aantal reizi-

gers zelfs af. De fijnmazige structuur van de oude binnenstad en de kruising 

met het Spaarne vormen een bottleneck voor de doorstroming. Zodoende is 

de Zuidtangent in Haarlem niet snel, niet betrouwbaar en niet stipt. Dit gaat 

ten koste van de bereikbaarheid van Haarlem en staat bovendien de verdere 

ontwikkeling van een hoogwaardig netwerk tussen de IJmond en Schip-

hol/Amsterdam in de weg. 

 

Tunnel verbindt IJmond, Haarlem en Amsterdam 

De oplossing voor de Haarlemse bottleneck is een ondergrondse verbinding. 

Hierdoor kan de Zuidtangent in de toekomst ook in de binnenstad van Haar-

lem hoogwaardig functioneren (snel, stipt, betrouwbaar en comfortabel). 

Een tunnel maakt het gehele regionale hoogwaardige openbaar vervoer 

systeem toekomstvast, en kan de voorziene groei van het aantal reizigers 

accommoderen.  

 

Afname reistijd en toename reizigers 

De reistijd van de rand van de stad (Schipholweg) naar NS station wordt met 

7 minuten verkort tot ca. 5 minuten. Berekeningen wijzen uit dat met de 

aanleg van de tunnel het aantal reizigers op dit traject (nu ca. 8.000 per dag) 

vrijwel zal verdubbelen. Bovendien ontstaat met een snelle ondergrondse 

verbinding een ‘stamlijn’ waarop aan de zuidzijde van Haarlem zo’n 8.400 

reizigers zullen overstappen. Het doortrekken van een HOV-verbinding rich-

ting de IJmond zorgt voor nog eens zo’n 12.000 reizigers extra. Per dag zullen 

er ruim 30.000 reizigers gebruik maken van de ondergrondse verbinding. 

Wanneer de directe verbinding met Schiphol en de Zuidas wordt gerealiseerd 

zal het reizigersaantal met nog eens 20.000 toenemen.  In totaal zullen dan 

dagelijks meer dan 50.000 reizigers op dit traject gebruik gaan maken van de 

snelle verbinding in Haarlem. De schakel Haarlem groeit hiermee uit van 

bottleneck tot een regionaal knooppunt, en een toekomstvaste slagader voor 

het regionale HOV-systeem.   

 

Opbrengsten voor de stad Haarlem 

Ook de stad zelf profiteert van deze hoogwaardige verbinding door Haarlem. 

Door een hoogfrequente verbinding tussen het NS station en de Schipholweg 

zullen veel reizigers deze lijn verkiezen boven een langzamer en minder 

betrouwbaar bovengronds alternatief. Daardoor zullen volgens berekeningen 

dagelijks 900 busritten mínder door de stad gaan. Dit is van grote betekenis 

voor de leefbaarheid van de stad, zowel wat betreft luchtkwaliteit, geluid en 

klimaat, als voor de kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte. Een 

aantal effecten op een rij: 

 

•   
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• Duurzame bereikbaarheid 

Hoogwaardig en toekomstvast openbaar vervoer is op regionaal schaalniveau 

hét alternatief voor de auto. Verdere economische groei is alleen mogelijk 

als de bereikbaarheid in de netwerkstad verbetert. In de spits is de auto geen 

oplossing meer. De almaar stijgende brandstofprijzen en de invoering van 

betaald rijden versterken de behoefte aan een serieus alternatief voor de 

auto in de vorm van een goed functionerend OV-netwerk. HOV-systemen in 

binnen- en buitenland bewijzen voortdurend in de praktijk hun succes.  

 

• Leefbaarheid 

Schaalvergroting, innovatie en verknoping van het openbaar vervoer leidt tot 

een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief in de regio. Een verschuiving 

naar HOV is goed voor het klimaat (beperking CO2-uistoot), de lokale lucht-

kwaliteit (fijn stof) en de verkeersveiligheid. Bovendien biedt deze verschui-

ving kansen in stedelijke gebieden voor een aantrekkelijke openbare ruimte.   

 

•  Ruimte voor economische ontwikkeling 

De Metropool is niet af. Veel plekken kunnen nog tot bloei komen, of moe-

ten verder worden ontwikkeld. De ‘metrowet’ leert dat een optimale bereik-

baarheid de belangrijkste aanjager is voor ruimtelijke en economische ont-

wikkeling. Een hoogwaardig systeem voor openbaar vervoer levert een struc-

turele bijdrage aan een duurzame hoogwaardige uitstraling van de regio als 

geheel.  

 

Voor een volledige vergelijking worden ook varianten bovengronds onder-

zocht op effecten zoals reizigersaantallen, reissnelheid, technische inpassing, 

economische en stedenbouwkundige aspecten. Dit onderzoek wordt verder 

toegelicht in hoofdstuk 4.   
Afbeelding 6: Tracé door Haarlem 
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3 TERUGBLIK HAALBAARHEIDSFASE (2007) EN PROCES 

VERVOLGFASE (2008) 

Haalbaarheidsfase 2007: korte terugblik 

Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 

ingestemd met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een 

lange ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent. Uitkomst van het haal-

baarheidsonderzoek is, dat een dergelijke verbinding kansrijk en maatschap-

pelijk, ruimtelijk, vervoerskundig en technisch haalbaar is. Een tracé vanaf de 

Schipholweg via het Houtplein en het centrum naar het NS-station is be-

noemd als het meest kansrijke tracé (afbeelding 6). In het onderzoek werd 

nauw samengewerkt met verschillende partijen, zoals belangengroeperingen, 

ondernemers en bewoners van de stad Haarlem.  De uitkomsten van de 

haalbaarheidsfase zijn vastgelegd in de ‘Eindrapportage haalbaarheidsstudie 

Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem’ van december 2007. Dit document is 

verkrijgbaar in het projectbureau, maar ook te downloaden op de website 

www.tunnelstudie.nl. 
 

Vervolgfase 2008 

De planfase is gestart in april 2008. In deze fase wordt het tracé verder uit-

gewerkt. Een eerste vraag in deze fase betreft het kiezen van de zogenoemde 

modaliteit: wordt het een bus of een zogenoemde lightrailverbinding? Dit 

vraagstuk is behandeld in de eerste ateliers in juni, hier is gekozen voor 

lightrail als einddoel. Het verslag van deze ateliers kunt u downloaden via 

www.tunnelstudie.nl. Een andere keuze betreft de centrumhalte. Waar moet 

die komen? Wordt het Verwulft of de Grote Markt? Dit onderwerp stond 

centraal in de ateliers in augustus, waar voorliggend document verslag van 

doet. De gekozen haltelocaties Schipholweg, Houtplein, centrum en het NS-

station worden in samenwerking met partijen uit de directe omgeving verder 

uitgewerkt. Vraag is onder meer hoe het er dan boven- en ondergronds uit 

zou kunnen zien. De beantwoording van deze vragen en de uitwerking van 

het tracé geven de gemeenteraad van Haarlem en Provinciale Staten van de 

provincie Noord-Holland meer informatie om een keuze te maken of de 

tunnel er wel of niet moet komen. Deze beslissing zal naar verwachting in het 

voorjaar van 2009 genomen worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de 

financiële mogelijkheden. Voor de financiering is onder meer een bijdrage 

nodig vanuit het Rijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Ateliers vorige fase  

 

Werken in ateliers 
In de vorige fase van de studie is in ‘ateliers’ (werksessies) nauw samenge-

werkt met allerlei partijen uit de stad. Aan deze ateliers hebben o.a. maat-

schappelijke en belangenorganisaties, ondernemers, bewoners en vervoer-

bedrijven deelgenomen. In de ateliers is eerst naar het regionale openbaar 

vervoer netwerk gekeken. Een toekomstkaart is opgesteld voor hoogwaardig 

openbaar vervoer, waarin een verbinding van Haarlem naar de IJmond is 

toegevoegd en een verbinding van Haarlem (via Schiphol) naar de Amster-
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damse Zuidas. Vervolgens is ingezoomd op Haarlem. Verschillende kansrijke 

locaties en verschillende tracés zijn ingetekend op de kaart van Haarlem. De 

verschillende tracés zijn onderzocht op o.a. vervoerwaarde, technische en 

ruimtelijke inpassing, milieu-effecten, economische effecten en kosten. Op 

basis van de uitkomsten van die onderzoeken is een voorkeurstracé be-

noemd. Dit tracé loopt vanaf de Schipholweg (knooppunt met toekomstige 

verbinding naar de Amsterdamse Zuidas) naar het Houtplein, vervolgens via 

het centrum naar het station (afbeelding 6). In het atelier zijn twee mogelijke 

locaties voor de centrumhalte benoemd, Grote Markt en Verwulft, er is in 

het vorige jaar nog geen keuze gemaakt.  

 

Ook in de vervolgfase wordt gewerkt in ateliers. In deze fase maken we on-

derscheid tussen: 

 

Kernateliers: In een groep van circa 20 vertegenwoordigers van verschillende 

partijen worden inhoudelijke keuzes van de projectorganisatie voorbereid. In 

het eerste atelier, waarvan het verslag is te downloaden van 

www.tunnelstudie.nl, is de modaliteit besproken: het vervoermiddel dat 

gebruik gaat maken van een tunnel. In voorliggend document vindt u het 

verslag van het kernatelier in augustus, waarin de locaties van de halte  in het 

centrum en de halte bij het NS station centraal stonden. Volgende kernate-

liers vinden plaats op 30 september 11 november.  

 

Knopenateliers: De vier haltelocaties, Schipholweg, Houtplein, centrum en 

station, worden in een compacte groep van stakeholders uit de directe om-

geving verder uitgewerkt. Kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden wor-

den per knoop benoemd en de stedelijke inpasbaarheid wordt onderzocht. 

De eerste twee rondes van knopenateliers hebben begin juli en in september 

plaatsgevonden. De volgende ronde van knopenateliers vindt plaats in  okto-

ber.  

 

Stadsateliers: Deze ateliers zijn openbaar, iedereen die geïnteresseerd is in 

de voortgang van de Tunnelstudie is hier van harte welkom. De laatste stand 

van zaken van de studie en uitkomsten uit de kern- en knopenateliers wor-

den hier besproken, toegelicht, aangevuld en aangescherpt. Voorliggend 

document beschrijft het Stadsatelier van 26 augustus. Het volgende Stads-

atelier vindt plaats op 12 november a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Stadsatelier 26 augustus 2008 

 

De ateliers vormen input voor de projectorganisatie voor de uitwerking van 

het project. De besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in Provinciale Staten 

van de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad van Haarlem. Meer 

informatie over de studie is te vinden op de website www.tunnelstudie.nl of 



 

12 

 

in het projectbureau aan de Gedempte Oude Gracht 93.  Op een aantal mo-

menten dit jaar verschijnt een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken. 

 

Dit document 

In voorliggend document wordt verslag gedaan van het kernatelier van 26 

augustus en het stadsatelier van 27 augustus 2008. Het eerste onderwerp 

dat in deze ateliers aan bod kwam, was het onderzoek naar bovengrondse 

tracés ten behoeve van een volledige vergelijking. In het atelier is een aantal 

tracés benoemd dat verder zal worden, dit onderzoek wordt verder toege-

licht in hoofdstuk 4. Vervolgens is in de ateliers gewerkt aan een afweging 

ten behoeve van de locatie voor de centrumhalte en de halte bij het NS 

station.  
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4 UITKOMSTEN KERNATELIER EN STADSATELIER II   

In het tweede kern- en stadsatelier op 26 en 27 augustus 2008 stonden de 

afweging voor de haltelocatie centrum (Verwulft versus Grote Markt) en de 

afweging voor de haltelocatie bij het NS station (Rozenstraat versus Kruis-

weg) centraal. Voor beide locaties is in de vorige fase van de studie nog geen 

keuze gemaakt. Voorafgaand aan deze onderwerpen, zijn in het atelier tracés 

benoemd ten behoeve van het vergelijkingsonderzoek naar bovengrondse 

varianten. Dit onderzoek wordt in onderstaand verslag verder toegelicht. Bij 

de verschillende onderwerpen worden de uitkomsten van het kernatelier 

beschreven, met de aanvullingen die hierop zijn gekomen vanuit het Stads-

atelier. 

 

4.1 VERGELIJKINGSONDERZOEK BOVENGRONDSE 
VARIANTEN 

In de vorige fase zijn de kosten en effecten van een ondergrondse verbinding 

onderzocht. In de huidige fase wordt het tracé verder uitgewerkt, zodat de 

provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem begin 2009 een besluit kun-

nen nemen over het wel of niet aanleggen van deze ondergrondse verbin-

ding. Om een goede afweging te kunnen maken, worden ook de kosten en 

effecten van bovengrondse varianten onderzocht, voor een volledige verge-

lijking. Dit is tevens belangrijk voor de onderbouwing naar het Rijk, ten be-

hoeve van de benodigde rijksbijdrage. Bovendien komt dit tegemoet aan de 

vragen die zijn gesteld door raadsleden van de gemeente Haarlem, het colle-

ge van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en door deelnemers aan de 

ateliers.  

  

Uitkomsten kernatelier 

De bovengrondse tracés die worden onderzocht zijn gebaseerd op de onder-

grondse tracés die zijn onderzocht in de vorige fase. Deze ondergrondse 

tracés zijn toen ingetekend om kansrijke locaties (‘brandpunten’) in de stad 

te verbinden (zie voor meer informatie de verslagen uit de vorige fase van de 

studie, te downloaden op www.tunnelstudie.nl). Deze verschillende onder-

grondse tracés zijn in de vorige fase onderzocht op o.a. technische, vervoer-

kundige, economische, stedenbouwkundige aspecten en kosten. Deze onder-

grondse verbindingen worden zoveel mogelijk bovengronds gebracht voor 

het vergelijkingsonderzoek naar bovengrondse varianten. In het atelier zijn 

op basis hiervan de volgende varianten gepresenteerd om te laten onderzoe-

ken (weergegeven in afbeelding 9 op de volgende pagina): 

 

 huidige tracé over de Gedempte Oude Gracht (doorgetrokken rode lijn) 

 bovengrondse variant van het oorspronkelijke tunneltracé (gestippelde 

groene lijn). Aangezien experts een bovengrondse variant vanaf het 

Houtplein door de grote Houtstraat niet reëel achten, is gekozen voor 

het tracé Houtplein, Kampersingel en verder via het huidige tracé 

 bovengrondse variant via het Houtplein, Wilhelminastraat en de Raaks 

naar het station (doorgetrokken groene lijn) 

 bovengrondse variant via de Zomerzone en Zomerkade die ter hoogte 

van de Spaarnekruising aansluit op het huidige tracé (gestippelde oran-

je lijn) 

 bovengrondse variant via zomerzone en Amsterdamsestraat richting 

het station (doorgetrokken oranje lijn) 

 bovengrondse variant via de Prins Bernhardlaan en Amsterdamsevaart 

richting het station (blauwe lijn). 
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Station

Houtplein

Centrum

S’weg

In het kernatelier is ingestemd met het onderzoek naar bovenstaande tracés, 

hier is nog een tracé aan toegevoegd (ook dit tracé is opgenomen in afbeel-

ding 9): 

 Een bovengrondse variant langs het Spaarne. Via de 

Schalkwijkerstraat, westelijke Spaarne-oevers en Parklaan richting 

het station (gestippelde rode lijn) 

In het atelier is afgesproken de volgende uitgangspunten aan te houden: 

 Het onderzoek richt zich op bovengrondse tracés met een eigen 

vrije baan; 

 Een bovengronds tracé moet (uiteindelijk) verrailbaar zijn, om het 

tracé toekomstvast te maken in verband met de grote aantallen te 

verwachten reizigers in de toekomst; 

 De tracés worden zoveel mogelijk bovengronds gebracht, maar bij 

de kruising met het Spaarne wordt zowel een bovengrondse krui-

sing als een korte ondergrondse kruising onderzocht.     

De bovengrondse tracés worden onderzocht op dezelfde criteria als de tun-

neltracés, het gaat dan om: 

 verkeer en vervoer 

 economische ontwikkeling 

 techniek, inpassing en bouwwijze 

 milieu, veiligheid en archeologie 

 kosten 

In het atelier wordt afgesproken hier een criterium aan toe te voegen, name-

lijk de mate waarin de variant kan functioneren als schakel in een (naar de 

toekomst uit te breiden) regionaal systeem van hoogwaardig openbaar ver-

voer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: te onderzoeken bovengrondse tracés 
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Benadrukt wordt dat de aansluiting op andere systemen cruciaal is en de 

toekomstvastheid daarmee een zeer belangrijk criterium is.       

  

In dit kader wordt ook de verrailing genoemd, indien het tracé niet verraild 

kan worden is het niet voldoende om de toekomstige stroom aan reizigers te 

accommoderen.  

  

Ook benadrukken de atelierdeelnemers dat de verschillende criteria inzichte-

lijk gemaakt moeten worden, hierbij wordt specifiek gevraagd naar de ste-

denbouwkundige inpassing. Een aantal deelnemers geeft aan dat de impact 

van een railverbinding door de stad groot kan zijn en dat deze verbinding 

waarschijnlijk moeilijk inpasbaar is in de stad.   

  

Een van de atelierdeelnemers noemt city cargo, een principe waarbij de lijn 

ook  gebruikt wordt voor goederenvervoer, aanlevering van goederen naar 

winkels en bedrijven in de binnenstad. Hierdoor zullen minder vrachtwagens 

de binnenstad in hoeven te rijden. De mogelijkheid hiervan is niet bepalend 

voor het onderzoek naar bovengrondse varianten, maar naar deze mogelijk-

heid wordt wel gekeken.  

 

Er wordt gesproken over de verbinding naar Zandvoort. Vervoerkundig bu-

reau Goudappel Coffeng zal in september en oktober werken aan een net-

werkanalyse, waaruit moet blijken welke verbindingen in de regio opgewaar-

deerd zouden moeten worden. De verwachting is dat de verbinding naar 

Zandvoort niet tot de grootste knelpunten zal behoren, omdat deze verbin-

ding slechts op een beperkt aantal dagen in het jaar erg druk is, maar dit zal 

moeten blijken uit de netwerkanalyse.   

 

Een van de deelnemers benadrukt naast de regionale context het Haarlems 

belang van de verbinding, Haarlemse reizigers moeten geholpen zijn met de 

verbinding en hiermee zou rekening gehouden moeten worden bij het be-

oordelen van de bovengrondse tracés.  

 

Een ander punt dat in het kernatelier aan bod komt is de benoeming van 

doelgroepen. Voor de ene doelgroep zal een specifieke variant waardevoller 

zijn dan een andere.  

 

Aanvullingen vanuit het Stadsatelier 

In het Stadsatelier zijn de bovengrondse varianten gepresenteerd met de 

uitkomsten van het kernatelier. Aanvullingen vanuit het stadsatelier worden 

hieronder opgesomd: 

Afbeelding 10: aanvullingen vanuit het stadsatelier  
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 Er wordt verzocht om tevens te kijken naar combinaties van boven-

grondse varianten zoals een tracé door de binnenstad in combinatie 

met een tracé om de binnenstad heen. Op die manier kunnen tegelijk 

twee doelgroepen bediend worden: reizigers naar de binnenstad en 

reizigers die snel de binnenstad willen passeren. Dit wordt meegeno-

men in het onderzoek.  

 Er wordt gevraagd of de kruising met het Spaarne zowel boven- als on-

dergronds opgenomen kan worden in het onderzoek naar bovengrond-

se tracés. Beide opties zullen worden onderzocht bij de tracés waarbij 

dit mogelijk is.   

 Omdat het verwachte reizigersaantallen erg hoog zijn, wordt opge-

merkt dat rekening gehouden moet worden met een lightrailverbin-

ding.  

 De vervoerwaarde wordt als belangrijk criterium benoemd.  

 Benadrukt wordt dat goed gekeken moet worden welke effecten de 

bovengrondse varianten hebben op de stad, op de leefbaarheid in de 

straten.  

 Benadrukt wordt dat de onderdoorgang van het Spaarne eerder is on-

derzocht en dat dezelfde inpassingsproblemen naar boven kunnen ko-

men.  

 Een van de deelnemers verzoekt de projectorganisatie om  raadsleden 

van omliggende gemeenten ook uit te nodigen voor volgende ateliers.  

 Er wordt gevraagd naar de versnellingsmaatregelen voor de Zuidtan-

gent aan de Gedempte Oude Gracht, de werkzaamheden zijn onlangs 

afgerond. Er wordt benadrukt dat deze maatregelen nuttig zijn in de 

tussenliggende periode tot aan de aanleg van een hoogwaardige (on-

dergrondse) verbinding.  

 Er wordt gevraagd naar de verbinding naar Bloemendaal en Zandvoort. 

De netwerkanalyse moet uitwijzen of dit een van de verbindingen is die 

opgewaardeerd zou moeten worden.  

 Er wordt gevraagd of ter vergelijking ook naar buitenlandse steden 

wordt gekeken. Dit wordt wel gedaan, maar het is lastig om de situaties 

goed te vergelijken omdat er ter plaatse vaak andere factoren meespe-

len.  

 Er ontstaat discussie in de zaal over het wel of niet blijven bestaan van 

stadsbussen. Indien een ondergrondse verbinding wordt aangelegd 

scheelt dit veel bussen in de stad, maar er zal altijd een bepaald beno-

digd aantal stads- of citybussen overblijven.  

Tenslotte worden in het Stadsatelier nog een aantal algemene opmerkingen 

gemaakt: 

 

 Een van de deelnemers benadrukt dat 800 miljoen euro veel geld is en 

dat dit bedrag tegemoet moet komen aan het gehele regionale net-

werk. De vraag is of deze ondergrondse verbinding dan de juiste be-

stemming is voor dit bedrag. In de komende maanden wordt een net-

werkanalyse gemaakt, waaruit moet blijken welke verbindingen opge-

waardeerd moeten worden en welke verbindingen hierbij prioriteit 

verdienen.    

 Er worden vraagtekens gezet bij de planning. De regionale netwerkana-

lyse en de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar bovengrondse 

varianten moeten voor het begin van 2009 afgerond zijn ten behoeve 

van de besluitvorming. Een zorg wordt geuit dat de regionale en lokale 

focus het project erg complex maken voor deze korte periode.  Het pro-

jectteam geeft aan de verschillende elementen parallel aan elkaar te 
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onderzoeken, omdat de lokale en regionale situatie en maatregelen 

met elkaar samenhangen.  
 

4.2 HALTELOCATIE CENTRUM 

In de vorige fase van de studie zijn twee mogelijke locaties voor de centrum-

halte benoemd: Grote Markt of Verwulft. In het kernatelier van 10 juni zijn 

verschillende uitgangspunten benoemd ten behoeve van de afweging. Op 

basis daarvan hebben de onderzoeksbureaus Posad (stedenbouwkunde), 

Goudappel Coffeng (verkeer & vervoer), Arcadis (techniek) en Rebel Group 

(economische effecten) de twee locaties met elkaar vergeleken. De effecten 

zijn in het kernatelier en stadsatelier aan de deelnemers gepresenteerd. In 

onderstaand overzicht zijn de belangrijkste uitkomsten opgenomen.   

 

 CRITERIA VERWULFT GROTE MARKT 

STEDENBOUW 
(Posad) 

  - ligt aan ‘winkelrond-
je’ 

- Versterkt culturele as 

- Legt de nadruk van 
de ontwikkeling op het 
westen van de stad 

- Combinatie met ontwik-
keling ‘Rode Loper’ moge-
lijk  

- Versterkt identiteit bin-
nenstad 

- Legt de nadruk van de 
ontwikkeling op het oos-
ten van de stad 

VERKEER EN 
VERVOER  
(Goudappel 
Coffeng) 

Vervoerwaarde Iets lager t.o.v. Grote 
Markt 

Iets hoger t.o.v. Verwulft 
door centralere ligging 

Koppeling 
modaliteit 

Gunstig voor fiets-
overstap 

Vooral te voet bereikbaar 

ECONOMIE  
(Rebel Group) 

Omzetstijging 
retail en hore-
ca 

Beperkte ruimte voor 
retail, horeca   

Ruimte voor retail/horeca 
bij koppeling met Brink-
mannpassage  

Nieuwe inves-
teringen (win-
kels, kantoren, 
woningen) 

Beperkte ruimte 
nieuwe investeringen 

Geen ruimte nieuwe inves-
teringen 

Externe effec-
ten (milieu, 
overlast..) 

Geen bijzondere ex-
terne effecten 

Hinder heeft negatief effect 
op aantrekking toeristen en 
veroorzaakt ergernis bij 
bewoners 

TECHNIEK 
(Arcadis) 

Uitvoering Diepe ligging station 
en beperkte ruimte 
binnen straatprofiel 

- Ruimte ter plaatse van 
Brinkmanncomplex (hier-
van afhankelijk).  
- Grote Markt jaren bouw-
plaats.  

Logistiek Relatief redelijk be-
reikbare bouwlocatie 

Zeer moeilijk door slecht 
bereikbare bouwplaats 

Archeologie en 
monumenten 

Archeologie normaal, 
circa 15 monumenten 
rond bouwplaats 

Archeologie kost jaren 
i.v.m. waarde Grote Markt, 
circa 14 monumenten + 
Grote Markt rondom of op 
bouwplaats 

Kosten Relatief hogere kosten 
dan Verwulft 

Relatief lagere kosten dan 
Verwulft 
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Bij de presentaties wordt door de atelierdeelnemers een aantal opmerkingen 
gemaakt: 
 

 Als het gaat om de ruimte voor ontwikkelmogelijkheden, mag niet uit 

het oog verloren worden dat wanneer voor een bepaald gebied een in-

tegrale visie wordt ontwikkeld, dat partijen in het betreffende gebied 

mogelijk geïnteresseerd zijn om dit gezamenlijk op te pakken. Er mag 

niet te snel uitgegaan worden van dat op een locatie weinig ontwikkel-

ruimte is zonder de betreffende partijen in het gebied te spreken.  

 

 Ook wanneer ergens een halte wordt ontwikkeld, maken ondernemers 

keuzes op basis daarvan. Deze zullen zich bijvoorbeeld dan juist in dit 

specifieke gebied gaan vestigen.  

De deelnemers zijn vervolgens in groepjes uiteengegaan om verder te wer-

ken aan een afweging tussen beide locaties. In de besprekingen in groepen 

zijn o.a. de volgende punten aan bod gekomen: 

 

Argumenten voor de Grote Markt 

 

 Vanuit toeristisch oogpunt hebben bouwwerkzaamheden aan de 

Grote Markt geen negatief effect op de aantrekkingskracht van 

Haarlem. Vanuit toeristisch oogpunt is de Markt een mooie plek.  

 De Grote Markt ligt centraal en heeft aantrekkingskracht.  

 Voor de binnenstad is de Grote Markt zeer belangrijk. Als bouwlo-

catie kan dit veel emotie losmaken, maar anderzijds versterk je de-

ze mooie locatie, voor toeristen maar zeker ook voor bewoners.  

 Bouwen onder het Verwulft heeft ook negatieve gevolgen. Hier 

hebben in de afgelopen jaren al veel werkzaamheden plaatsgevon-

den. Bovendien kan bij de Grote Markt gebouwd worden zonder 

bestaand openbaar vervoer te hinderen, dit is bij het Verwulft niet 

het geval.  

 Er kan een koppeling worden gemaakt met de ontwikkeling van de 

Brinkmannpassage. Hier zijn de mogelijke ontwikkelingen wel sterk 

van afhankelijk.   

Afbeelding 11: presentaties in het kernatelier 
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Argumenten voor het Verwulft 
 

 Bij de aanleg van een haltelocatie onder de Grote Markt, wordt de 

Grote Markt een aantal jaren opengelegd voor bouwwerkzaamhe-

den. De overlast die dit veroorzaakt zal veel weerstand veroorzaken 

en zorgt voor veel emotie, ‘de Grote Markt is van de Haarlemmer 

en daar blijf je af’.  

 Fietsbereikbaarheid: bij het Verwulft zou gebruik gemaakt kunnen 

worden van de fietsenstalling in combinatie met de Raaks. Gekeken 

zou moeten worden naar de mogelijkheden van een fietsenstalling 

als extra functie ondergronds. Het Verwulft is goed bereikbaar per 

fiets en auto, eventueel combinatie met parkeergarage Raaks.  

 Toeristen komen graag naar de Grote Markt, maar de loopafstand 

tussen de locaties is beperkt. Bij een halte Verwulft kunnen toeris-

ten direct verwezen worden naar de Grote Markt.   

 Een haltelocatie bij het Verwulft zorgt voor potentie om het bin-

nenstadsareaal naar de westkant te verbreden. Dit sluit bovendien 

aan bij de westelijke ontwikkelingen ter plaatse van de Raaks.   

 Een halte bij de Grote Markt is sterk afhankelijk van de mogelijke 

koppeling met de Brinkmannpassage. Dit geeft een onzekere factor. 

Wanneer de Brinkmannpassage eerder wordt ontwikkeld is een hal-

te ter plaatse feitelijk onhaalbaar. Een aantal deelnemers geeft aan 

dat de Brinkmannpassage al eerder zal worden aangepakt dan met 

een tunnel gestart kan worden.  

 

Conclusies afweging haltelocatie centrum 
De Grote Markt ligt centraal, heeft (toeristische) aantrekkingskracht en 

vormt hiermee een aantrekkelijke optie. Bij een keuze voor het Verwulft 

kan het binnenstadsareaal verbreed worden door de westkant mee te 

nemen in de ontwikkeling. In het atelier wordt gesproken over de be-

perkte afstand tussen beide locaties, bovendien hebben beide locaties 

voor- en nadelen. Vanuit het oogpunt van haalbaarheid, de enorme 

weerstand en emoties die rondom het bouwen onder de Grote Markt 

worden verwacht, wordt het Verwulft door een meerderheid van de ate-

lierdeelnemers benoemd als voorkeurslocatie.  

Afbeelding 12: werken in groepen 



 

20 

 

Aanvullingen vanuit het Stadsatelier 
 

 Het verzoek wordt geuit om niet gemakkelijk te denken over het 

eventueel slopen van panden. Een voorbeeld dat wordt genoemd 

zijn de woningen boven de Brinkmannpassage.  

 Een van de deelnemers geeft aan dat hij niet verwacht dat de emo-

ties hoog oplopen wanneer gekozen wordt voor het bouwen van 

een haltelocatie onder de Grote Markt.   

 Een van de deelnemers wijst op de nieuwe wet archeologie en mo-

numenten en vraagt zich af of rekening gehouden wordt met de 

kosten die voort kunnen komen uit mogelijke bodemvondsten. 

Hiervoor zijn extra kosten in de raming opgenomen.  

 Er wordt gevraagd naar de werkzaamheden aan de Gedempte Oude 

Gracht die net afgerond zijn. Deze werkzaamheden zouden voor 

niets zijn geweest indien gekozen wordt voor een halte bij het Ver-

wulft. Deze nieuwe situatie voorziet in de komende periode tot aan 

een ingreep in de HOV-bereikbaarheid van Haarlem.  

 Een van de deelnemers benadrukt het belang van lightrail en ver-

zoekt de projectorganisatie om uit te gaan van een lightrailsysteem 

in verband met de hoge reizigersaantallen die worden verwacht. 

Zoals in het vorige atelier is besproken wordt uitgegaan van lightrail 

als einddoel, maar zal indien nodig in een tussenperiode met bus-

sen worden gereden.  

 Een van de atelierdeelnemers geeft aan dat toeristen en ‘funshop-

pers’ meer haltes zouden willen op deze verbinding, maar dat fo-

renzen hier juist geen behoefte aan hebben. Er is dan ook sprake 

van twee verschillende doelgroepen waarmee rekening gehouden 

moet worden.  

 

4.3 HALTELOCATIE STATION 

Ook voor de haltelocatie station hebben de verschillende onderzoeksbureaus 

een vergelijking gemaakt tussen de twee mogelijke locaties: Rozenstraat of 

Kruisweg. De belangrijkste elementen zijn opgenomen in onderstaand over-

zicht.  

  

 CRITERIA ROZENSTRAAT KRUISSTRAAT  

STEDENBOUW 
(Posad) 

  - Vergroot stationsge-
bied 

- Stationsplein blijft vrij 

- Nieuwe toegang stads-
centrum 

- Opknappen gebied ten 
westen van station 

- Ontwikkeling stati-
onsplein  

- Kansen voor ran-
den plein 

- Halte aan ‘rode 
loper’ 

- Entree stad blijft 
vervoersknoop 

VERKEER EN 
VERVOER  
(Goudappel 
Coffeng) 

Vervoerwaarde Lager i.v.m. loopafstand 
naar station 

Hoger door centrale 
ligging in stations-
buurt 

Koppeling modali-
teit 

Overstap op bus langer 
en/ of moeilijke routes 

Medegebruik fiet-
senstalling trein 

ECONOMIE  
(Rebel Group) 

Omzetstijging 
retail en horeca 

Meer ruimte voor retail, 
horeca   

Ruimte voor uitbrei-
ding retail/horeca    

Nieuwe investerin-
gen (winkels, kan-
toren, woningen) 

Meer ruimte nieuwe 
investeringen 

Beperkte tot geen 
ruimte nieuwe in-
vesteringen 

Externe effecten 
(milieu, overlast) 

Geen bijzondere externe 
effecten 

Geen bijzondere 
externe effecten 
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TECHNIEK 
(Arcadis) 

Uitvoering Relatief veel ruimte. 
Slopen aantal panden, 
impact op Kenaupark. 

Beperkte ruimte 
beschikbaar 

Schuiven in noord-
zuid richting moge-
lijk 

Logistiek Relatief eenvoudig door 
goede bereikbaarheid 

Moeilijker door 
slechte bereikbaar-
heid en functioneren 
bestaand bus- en 
treinstation 

Archeologie en 
monumenten 

Archeologie normaal, 
circa 7 monumenten 
rond bouwplaats 

Archeologie nor-
maal, 2 monumen-
ten rond bouwplaats 

Kosten Relatief lagere kosten 
t.o.v. Kruisstraat 

Relatief hogere 
kosten t.o.v. Rozen-
straat 

Toekomstvastheid Doortrekking naar 
Noorden mogelijk 

Doortrekking naar 
Noorden mogelijk 

 

In groepjes is gewerkt aan een afweging tussen de locatie Kruisstraat en 

Rozenstraat.  Een algemene opmerking die door de atelierdeelnemers wordt 

gemaakt is dat de mogelijkheid om de verbinding door te trekken naar het 

Noorden in stand gehouden moet worden. Dit kan in het geval van beide 

mogelijke haltelocaties.  

 

 

 

 

Argumenten voor de Rozenstraat: 

 

 De kosten zijn lager in vergelijking met de Kruisstraat; 

 Het te ontwikkelen gebied wordt vergroot, er liggen ontwikkelkan-

sen aan de westkant.  

Argumenten voor de Kruisstraat: 

 

 Compacte en gemakkelijke overstap op de trein; 

 Koppeling met mogelijkheden voor het stallen van de fiets; 

 ontwikkeling van het stationsplein richting het centrum, de uitstraling 

van dit plein kan een enorme impuls krijgen; 

 bij een keuze voor de Rozenstraat ligt het gevoelig om te werken op en 

onder het Kenaupark.  

Conclusie afweging locatie NS station 

Bij de afweging voor de haltelocatie bij het station kiest het gehele kernate-

lier voor de locatie Kruisweg. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat het 

belangrijk is om alle betrokken partijen in dat gebied rond de tafel te hebben 

om op tijd afspraken te kunnen maken en de ontwikkelingsmogelijkheden te 

inventariseren. Plannen in dit gebied moeten vanuit een integrale visie ge-

maakt worden. Bovendien wordt sterk aangeraden een breder gebied mee te 

nemen in de ontwikkelingen dan alleen het stationsplein.  

 

Ook wordt opgemerkt om de exacte ligging van de halte nader te onderzoe-

ken. Een verplaatsing iets zuidwaarts lijkt een aanzienlijke kostenbesparing 

op te leveren. Met name omdat dit een gunstiger ligging betekent ten op-

zichte van het stationsgebouw en de toekomstige fietsenkelder. 
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Aanvullingen vanuit het Stadsatelier 

 

 De mogelijkheid van het doortrekken van de verbinding naar Haar-

lem Noord moet als optie behouden blijven. Dit is het geval bij bei-

de locaties.  

 Een van de atelierdeelnemers geeft de voorkeur aan een onder-

grondse halte bij de Rozenstraat met onder- dan wel bovengronds 

een looproute naar het NS station.  

Afbeelding 13: Presentaties tijdens Stadsatelier 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 TOT SLOT 

Tenslotte wordt de avond afgesloten met een dankwoord namens de gehele 

projectorganisatie aan alle deelnemers, die in grote getale zijn gekomen naar 

het Stadsatelier. Het werken in ateliers met zoveel betrokken mensen levert 

een enorme bijdrage aan de kwaliteit van het onderzoek. De suggesties en 

kritische kanttekeningen leidt tot aanscherping van de onderzoeksvragen en 

geeft de projectorganisatie de mogelijkheid om geïnteresseerden tussentijds 

te informeren over het lopende proces. Het uiteindelijke doel is om met 

elkaar een duurzame oplossing te vinden voor een complex bereikbaarheids-

probleem in Haarlem. We hopen u een volgende keer weer te mogen ont-

vangen.   
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5 COLOFON 

Dit document is opgesteld door het projectteam Tunnelstudie:    

 

  Provincie Noord-Holland 

  Provincie Noord-Holland 

  Gemeente Haarlem 

  Gemeente Haarlem 

 APPM 

  APPM 

 APPM 

 

Aan de onderzoeken hebben meegewerkt: 

Arcadis, Bureau Goudappel Coffeng, Posad en Rebel Group.   

 

Ook aan dit atelier hebben verschillende partijen deelgenomen. Betrokken 

waren bewoners, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, onderne-

mers en ondernemersorganisaties, maatschappelijke belangengroeperingen, 

bedrijfsleven, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem en deskundi-

gen op verschillend gebied. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectsecretaris: 

 

 

 

Projectbureau Tunnelstudie 

Gedempte Oude Gracht 93 

2011 GN Haarlem 

www.tunnelstudie.nl  

 

 

 

 Afbeelding 12: werken in groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: Projectbureau Tunnelstudie, Gedempte Oude Gracht 
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Verslag Kern- en Stadsatelier juni 2008 
Mogelijke vervoermiddelen: bus, lightrail of een combinatie? 
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1. INLEIDING 

Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 

ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar een lange 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. Uit de studie blijkt 

dat een lange ondergrondse verbinding haalbaar is, het meest kansrijk blijkt 

een verbinding vanaf de Schipholweg, via het Houtplein en het centrum naar 

het station.  

 

In april dit jaar is de vervolgfase gestart, waarin het tracé verder wordt uit-

gewerkt. Net als in de vorige fase wordt gewerkt in ‘ateliers’ met verschillen-

de partijen uit de stad. Voorliggend document bevat de uitkomsten van het 

eerste ‘kernatelier’ op 10 juni en het ‘stadsatelier’ op 11 juni van de vervolg-

fase van de Tunnelstudie. Deze ateliers stonden in het teken van het ver-

voermiddel dat gebruik kan gaan maken van een tunnel: wordt het bus, 

lightrail of een combinatie? 

 

In het volgende hoofdstuk wordt eerst de context van de Tunnelstudie neer-

gezet. Hier leest u meer over het regionale netwerk van openbaar vervoer, 

de schakel die de tunnel in Haarlem hierin vormt en wat dit betekent voor de 

stad Haarlem. Vervolgens wordt kort teruggeblikt naar de vorige fase en 

wordt het proces van de huidige fase van de studie geschetst. In de hoofd-

stukken 4 en 5 worden de uitkomsten van de eerste ateliers uiteengezet en 

toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 1: Werken in ‘ateliers’ (werksessies)  
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2. WAAROM EEN TUNNELSTUDIE? 

Regionale bereikbaarheid essentieel voor Haarlem en de regio 

Haarlem ligt in een regio die tot  voor kort de ‘Noordvleugel van de Rand-

stad’ en inmiddels de ‘Metropoolregio Amsterdam’ wordt genoemd.  Deze 

regio strekt zich uit van de IJmond, via Haarlem, tot Schiphol en Amsterdam. 

De beoogde economische ontwikkeling vraagt om een hoogwaardig versti-

gingsklimaat, een optimale bereikbaarheid en uitstekende woon- en leefmili-

eus. De bereikbaarheid is in deze regio essentieel, door de grote vervoersbe-

hoefte. Die vervoersbehoefte ontstaat door verschillende factoren.  

 

De regio IJmond-Haarlem-Amsterdam vormt een aantrekkelijk woongebied. 

Er wonen nu al meer dan 400.000 mensen, de komende jaren neemt dit 

aantal verder toe. Naast woonkwaliteiten biedt de regio veel werkgelegen-

heid: deze regio is één van de motoren van de Nederlandse economie. Be-

langrijke werkgebieden zijn de IJmond, het Noordzeekanaal en het Westelijk 

Havengebied, de internationale luchthaven Schiphol en de omliggende za-

kencentra als Hoofddorp, de Zuidas en Amsterdam Zuid-Oost. Veel Haar-

lemmers en mensen uit de regio werken dan ook in deze werkgebieden en 

reizen elke dag heen en weer naar hun werk.  

 

Naast wonen en werken, ontstaat de vervoersbehoefte ook door de enorme 

aantrekkingskracht van de Haarlemse regio voor bezoekers vanuit binnen- en 

buitenland. Per jaar komen miljoenen bezoekers naar de kust, de Haarlemse 

binnenstad, de Keukenhof en de Bollenstreek en de talrijke sport- en cul-

tuurevenementen (circuit Zandvoort, Haarlemse festivals etc.). De badplaat-

sen alleen al trekken meer dan drie miljoen bezoekers per jaar. Deze functie 

wordt versterkt door de gunstige ligging ten opzichte  van de internationale 

luchthaven Schiphol.  

 

De stad Haarlem biedt voor de regio en voor de bezoeker van buiten een 

grote hoeveelheid voorzieningen. Haarlem fungeert als centrum van Haar-

lem-IJmond. De historische binnenstad is een grote kracht en de stad biedt 

een keur aan winkels, horeca en uitgaansgelegenheden. Haarlem biedt bo-

vendien een groot aanbod van culturele voorzieningen zoals musea, muziek- 

en toneelpodia. Als provinciehoofdstad beschikt Haarlem ook over voorzie-

ningen als de rechtbank, de kamer van koophandel en ziekenhuizen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2:  Wonen en werken: stromen naar buiten  
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De genoemde kwaliteiten hebben een sterke vervoersbehoefte tot gevolg. 

De band van werkgelegenheid (afbeelding 2) zorgt voor een sterke naar 

buiten gerichte vervoersstroom, de regio uit. De aantrekkingskracht van de 

regio op het vlak van voorzieningen, recreatie en toerisme zorgt voor veel 

verkeersbewegingen de regio in (afbeelding 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Voorzieningen, recreatie en toerisme: stromen naar binnen 

 

 

Bereikbaarheidsprobleem 

De bereikbaarheid van de regio IJmond-Haarlem-Amsterdam vormt een 

probleem, het huidige netwerk kan de vervoersvraag niet aan en belemmert 

de economische groei. Er zijn verbindingen tussen de stedelijke kernen en 

economische centra nodig, zeker in verband met de voorziene verdubbeling 

van de mobiliteitsgroei in de toekomst. Het huidige verkeers- en vervoers-

netwerk voorziet daar onvoldoende in, zeker gezien de dagelijkse files en de 

problemen met de luchtkwaliteit.  

 

Oplossingsrichtingen 

Het bestaande tracé van de Zuidtangent vormt een sterke basis die op ter-

mijn met een aantal verbindingen moet worden uitgebreid. Enerzijds om een 

groter gebied te ontsluiten, anderzijds om een betere aansluiting op de om-

liggende de OV-systemen te realiseren. Dit betekent de realisatie van vier 

‘schakels’ in het regionale netwerk: 

 

 Verbinding naar Noord: een hoogwaardige openbaar vervoer verbin-

ding tussen Haarlem en de IJmond bedient het woon-werkverkeer tus-

sen de IJmond, Haarlem en verder naar het oosten en zuiden. Deze lijn 

kan worden doorgetrokken naar Beverwijk. Over de verbinding naar de 

IJmond vindt naar verwachting nog dit najaar besluitvorming plaats.  

 Tunnelverbinding Haarlem. De historische binnenstad van Haarlem en 

de kruising met de rivier het Spaarne vormen op dit moment een bot-

tleneck voor het regionale hoogwaardige openbaar vervoer. Een on-

dergrondse verbinding heft deze belemmering op. De Tunnelstudie 

Zuidtangent Haarlem onderzoekt de haalbaarheid van deze verbin-

ding. 

 Verbinding naar Oost. Een snelle, directe verbinding vanuit Haarlem 

langs de A9 richting Schiphol en de  Zuidas. Verder oostelijk zal het be-
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staande tracé worden doorgetrokken richting IJburg en Almere. Ver-

binding naar Zuid. Een verbinding naar het zuiden ontsluit nieuwe wo-

ningbouwlocaties in Haarlemmermeer en de bollenstreek. Op termijn 

ligt een verknoping met de Rijn-Gouwe lijn voor de hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 4: Zuidtangent netwerk 2008 

 
Afbeelding 5: Zuidtangent netwerk 2030 
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Bereikbaarheidsprobleem Haarlem 

Haarlem heeft te kampen met een bereikbaarheidsprobleem. De fijnmazige 

binnenstad, het ontbreken van een heldere hoofdstructuur, vervoersstromen 

die niet zijn gescheiden en het Spaarne vormen in Haarlem barrières voor 

een goede ontsluiting. Daar komt bij dat relatief veel Haarlemmers buiten 

hun stad werken. ’s Ochtends staat de file de stad úit, ’s avonds, in het 

weekend en op mooie zomerdagen staat de file de stad ín. Hoogwaardig 

openbaar vervoer is een goed alternatief waar het gaat om duurzame be-

reikbaarheid. De Zuidtangent is aangelegd als hoogwaardig regionaal open-

baar vervoer: snel, betrouwbaar, frequent en comfortabel. De reizigersaan-

tallen nemen al jaren toe en overtreffen alle prognoses. Dit geldt echter niet 

voor het deel van de lijn dat door Haarlem loopt: hier neemt het aantal reiz i-

gers zelfs af. De fijnmazige structuur van de oude binnenstad en de kruising 

met het Spaarne vormen een bottleneck voor de doorstroming. Zodoende is 

de Zuidtangent in Haarlem niet snel, niet betrouwbaar en niet stipt. Dit gaat 

ten koste van de bereikbaarheid van Haarlem en staat bovendien de verdere 

ontwikkeling van een hoogwaardig netwerk tussen de IJmond en Schip-

hol/Amsterdam in de weg. 

 

Tunnel verbindt IJmond, Haarlem en Amsterdam 

De oplossing voor de Haarlemse bottleneck is een ondergrondse verbinding. 

Hierdoor kan de Zuidtangent in de toekomst ook in de binnenstad van Haar-

lem hoogwaardig functioneren (snel, stipt, betrouwbaar en comfortabel). 

Een tunnel maakt het gehele regionale hoogwaardige openbaar vervoer 

systeem toekomstvast, en kan de voorziene groei van het aantal reizigers 

accommoderen.  

 

 

 

Afname reistijd en toename reizigers 

De reistijd van de rand van de stad (023) naar station CS wordt met 7 minu-

ten verkort tot ca. 5 minuten. Berekeningen wijzen uit dat met de aanleg van 

de tunnel het aantal reizigers op dit traject (nu ca. 8.000 per dag) vrijwel zal 

verdubbelen. Bovendien ontstaat met een snelle ondergrondse verbinding 

een ‘stamlijn’ waarop aan de zuidzijde van Haarlem zo’n 8.400 reizigers zul-

len overstappen. Het doortrekken van een HOV-verbinding richting de IJ-

mond zorgt voor nog eens zo’n 12.000 reizigers extra. Per dag zullen er ruim 

30.000 reizigers gebruik maken van de ondergrondse verbinding. Wanneer 

de directe verbinding met Schiphol en de Zuidas wordt gerealiseerd zal het 

reizigersaantal met nog eens 20.000 toenemen.  In totaal zullen dan dagelijks 

meer dan 50.000 reizigers op dit traject gebruik gaan maken van de snelle 

verbinding in Haarlem. De schakel Haarlem groeit hiermee uit van bottleneck 

tot een regionaal knooppunt, en een toekomstvaste slagader voor het regio-

nale HOV-systeem.   

 

Opbrengsten voor de stad Haarlem 

Ook de stad zelf profiteert van de tunnel. Door een hoogfrequente verbin-

ding tussen CS en 023 zullen veel reizigers deze lijn verkiezen boven een 

langzamer en minder betrouwbaar bovengronds alternatief. Daardoor zullen 

volgens berekeningen dagelijks 900 busritten mínder door de stad gaan. Dit 

is van grote betekenis voor de leefbaarheid van de stad, zowel wat betreft 

luchtkwaliteit, geluid en klimaat, als voor de kwaliteit en de veiligheid van de 

openbare ruimte. Een aantal effecten op een rij: 

 

•  Duurzame bereikbaarheid 

Hoogwaardig en toekomstvast openbaar vervoer is op regionaal schaalniveau 

hét alternatief voor de auto. Verdere economische groei is alleen mogelijk 

als de bereikbaarheid in de netwerkstad verbetert. In de spits is de auto geen 
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oplossing meer. De almaar stijgende brandstofprijzen en de invoering van 

betaald rijden versterken de behoefte aan een serieus alternatief voor de 

auto in de vorm van een goed functionerend OV-netwerk. HOV-systemen in 

binnen- en buitenland bewijzen voortdurend in de praktijk hun succes.  

 

• Leefbaarheid 

Schaalvergroting, innovatie en verknoping van het openbaar vervoer leidt tot 

een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief in de regio. Een verschuiving 

naar HOV is goed voor het klimaat (beperking CO2-uistoot), de lokale lucht-

kwaliteit (fijn stof) en de verkeersveiligheid. Bovendien biedt deze verschui-

ving kansen in stedelijke gebieden voor een aantrekkelijke openbare ruimte.   

 

•  Ruimte voor economische ontwikkeling 

De Metropool is niet af. Veel plekken kunnen nog tot bloei komen, of moe-

ten verder worden ontwikkeld. De ‘metrowet’ leert dat een optimale bereik-

baarheid de belangrijkste aanjager is voor ruimtelijke en economische ont-

wikkeling. Een hoogwaardig systeem voor openbaar vervoer levert een struc-

turele bijdrage aan een duurzame hoogwaardige uitstraling van de regio als 

geheel.  

 

 

 
Afbeelding 6: Tracé door Haarlem 
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3. TERUGBLIK HAALBAARHEIDSFASE (2007) EN PROCES 

VERVOLGFASE (2008) 

Haalbaarheidsfase 2007: korte terugblik 

Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 

ingestemd met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een 

lange ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent. Uitkomst van het haal-

baarheidsonderzoek is, dat een dergelijke verbinding kansrijk en maatschap-

pelijk, ruimtelijk, vervoerskundig en technisch haalbaar is. Een tracé vanaf de 

Schipholweg via het Houtplein en het centrum naar het NS-station is be-

noemd als het meest kansrijke tracé (afbeelding 6). In het onderzoek werd 

nauw samengewerkt met verschillende partijen , zoals belangengroeperin-

gen, ondernemers en bewoners van de stad Haarlem.  De uitkomsten van de 

haalbaarheidsfase zijn vastgelegd in de ‘Eindrapportage haalbaarheidsstudie 

Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem’ van december 2007. Dit document is 

verkrijgbaar in het projectbureau, maar ook te downloaden op de website 

www.tunnelstudie.nl. 
 

Vervolgfase 2008 

De planfase is gestart in april dit jaar. In deze fase wordt het tracé verder 

uitgewerkt. Een eerste vraag in deze fase betreft het kiezen van de zoge-

noemde modaliteit: wordt het een bus of een zogenoemde lightrailverbin-

ding? Een andere keuze betreft de centrumhalte. Waar moet die komen? 

Wordt het Verwulft of de Grote Markt? De gekozen haltelocaties Schiphol-

weg, Houtplein, centrum en het NS-Station worden in samenwerking met 

partijen uit de directe omgeving verder uitgewerkt. Vraag is onder meer hoe 

het er dan boven- en ondergronds uit zou kunnen zien. De beantwoording 

van deze vragen en de uitwerking van het tracé geven de gemeenteraad van 

Haarlem en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland meer infor-

matie om een keuze te maken of de tunnel er wel of niet moet komen. Deze 

beslissing zal naar verwachting in het voorjaar van 2009 genomen worden. 

Uiteraard is dit ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Voor de 

financiering is onder meer een bijdrage nodig vanuit het Rijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Ateliers vorige fase  

 

Werken in ateliers 
In de vorige fase van de studie is in ‘ateliers’ (werksessies) nauw samenge-

werkt met allerlei partijen uit de stad. Aan deze ateliers hebben o.a. maat-

schappelijke en belangenorganisaties, ondernemers, bewoners en vervoer-

bedrijven deelgenomen. In de ateliers is eerst naar het regionale openbaar 

vervoer netwerk gekeken. Een toekomstkaart is opgesteld voor hoogwaardig 

openbaar vervoer, waarin een verbinding van Haarlem naar de IJmond is 

toegevoegd en een verbinding van Haarlem (via Schiphol) naar de Amster-

damse Zuidas. Vervolgens is ingezoomd op Haarlem. Verschillende kansrijke 

locaties en verschillende tracés zijn ingetekend op de kaart van Haarlem. De 

verschillende tracés zijn onderzocht op o.a. vervoerwaarde, technische en 

ruimtelijke inpassing, milieu-effecten, economische effecten en kosten. Op 
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basis van de uitkomsten van die onderzoeken is een voorkeurstracé be-

noemd. Dit tracé loopt vanaf de Schipholweg (knooppunt met toekomstige 

verbinding naar de Amsterdamse Zuidas) naar het Houtplein, vervolgens via 

het centrum naar het station (afbeelding 6). In het atelier zijn twee mogelijke 

locaties voor de centrumhalte benoemd, Grote Markt en Verwulft, er is nog 

geen keuze gemaakt. Ook in de vervolgfase wordt gewerkt in ateliers. In deze 

fase maken we onderscheid tussen: 

 

Kernateliers: In een groep van circa 20 vertegenwoordigers van verschillende 

partijen worden inhoudelijke keuzes van de projectorganisatie voorbereid. In 

het eerste atelier, waarvan de uitkomsten in het volgende hoofdstuk staan 

beschreven, is de modaliteit besproken: het vervoermiddel dat gebruik gaat 

maken van een tunnel. Volgende kernateliers vinden plaats op 26 augustus 

en 11 november.  

 

Knopenateliers: De vier haltelocaties, Schipholweg, Houtplein, centrum en 

station, worden in een compacte groep van stakeholders uit de directe om-

geving verder uitgewerkt. Kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden wor-

den per knoop benoemd en de stedelijke inpasbaarheid wordt onderzocht. 

De eerste ronde van knopenateliers heeft inmiddels begin juli plaatsgevon-

den. De volgende zullen georganiseerd worden in september en oktober.  

 

Stadsateliers: Deze ateliers zijn openbaar, iedereen die geïnteresseerd is in 

de voortgang van de Tunnelstudie is hier van harte welkom. De laatste stand 

van zaken van de studie en uitkomsten uit de kern- en knopenateliers wor-

den hier besproken, toegelicht, aangevuld en aangescherpt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Stadsatelier 11 juni 2008 

 

De ateliers vormen input voor de uitwerking van het project en de uiteinde-

lijke besluitvorming. De besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in Provinciale 

Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad van Haarlem. 

Meer informatie over de studie is te vinden op de website 

www.tunnelstudie.nl of in het projectbureau aan de Gedempte Oude Gracht 

93.  Op een aantal momenten dit jaar verschijnt een nieuwsbrief met de 

laatste stand van zaken. 

 

Dit document 

In voorliggend document wordt verslag gedaan van het eerste kern- en stad-

satelier op respectievelijk 10 en 11 juni 2008. In deze ateliers is een advies 

gevormd ten behoeve van de keuze tussen bus, lightrail of een combinatie. 

Daarnaast zijn in het kernatelier aandachtspunten ten behoeve van de keuze 

tussen de centumhalte Grote Markt en Verwulft aan de orde geweest. In de 

volgende ateliers op 26 en 27 augustus zal dit nader worden behandeld.  

http://www.tunnelstudie.nl/
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4. KERNATELIER I: CENTRUMLOCATIE EN MODALITEIT 

In het eerste kernatelier op 10 juni 2008 zijn twee onderwerpen besproken: 

aandachtspunten ten behoeve van de haltelocatie in het centrum en het 

vervoermiddel dat van een tunnel gebruik gaat maken.  

 

Centrumhalte 

Ten behoeve van de keuze voor een centrumhalte heeft ingenieursbureau 

Arcadis de technische verschillen uiteengezet tussen een eventuele halte op 

het Verwulft en een eventuele halte op de Grote Markt. In aanvulling hierop 

zijn tijdens het atelier aandachtspunten aangedragen die voor een evenwich-

tige keuze tussen Verwulft of Grote Markt als centrumhalte van belang zijn. 

Onderstaand een overzicht in willekeurige volgorde van onderwerpen die, 

naast de technische aspecten, bij de keuze van een centrumhalte een rol 

spelen: 

 

 Imago. Een halte ‘Grote Markt’ spreekt meer tot de verbeelding dan 

een halte ‘Verwulft’;  

 Emotie, weerstand. Een halte op de Grote Markt dicht bij de Bavo 

kan enorme weerstand oproepen;   

 Toeristische aantrekkingskracht; 

 De consequenties voor de exploitatie van de Zuidtangent geduren-

de de bouwperiode; 

 Verstoring van het functioneren van de omgeving van de locatie ti j-

dens de bouw; 

 Risico’s en overlast voor omwonenden;  

 Eventuele mogelijke combinaties met parkeervoorzieningen; 

 De mogelijkheid van het parkeren van fietsen bij de halte; 

 

 De ligging t.o.v. belangrijke instellingen in de stad, bijvoorbeeld de 

Philharmonie en de rechtbank; 

 De ligging t.o.v. winkellocaties; 

 De ligging t.o.v. de Raaks die momenteel in ontwikkeling is;  

 Impuls op de economische ontwikkeling rond de haltelocatie; 

 Ligging t.o.v. geplande ontwikkelingen in het oostelijk gedeelte van 

het centrum van Haarlem; 

 De beperkingen in verband met eventueel particulier bezit, zoals de 

Brinkmann.  

  

Afbeelding 9: overleg in een van de groepen tijdens het kernatelier 
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Op basis van de bovenstaande input zullen de haltelocaties Grote Markt en 

Verwulft met elkaar worden vergeleken. In het verlengde hiervan zal tijdens 

het kernatelier in augustus een keuze voor de locatie van een centrumhalte 

worden voorbereid.  
 

Modaliteit 

Ter voorbereiding op het atelier is door Goudappel Coffeng (vervoerkundig 

onderzoeksbureau) en Arcadis (ingenieursbureau) onderzoek verricht naar 

de technische en vervoerkundige effecten van de verschillende mogelijkhe-

den. Deze zijn door deze bureaus gepresenteerd in het atelier. 

 

Een afweging wordt gemaakt tussen de modaliteiten bus en lightrail, of een 

combinatie. Met lightrail wordt snel en frequent railtransport bedoeld met 

licht materieel. Met een combinatie wordt een bustunnel bedoeld, die al 

voorbereid is op het toekomstig gebruik van lightrail.     

 

Karel van Broekhoven van Milieudefensie wenst inzicht te krijgen in de effec-

ten van een railvariant op maaiveld (niet ondergronds, maar door de stad 

heen) voor een goede vergelijking. Alhoewel dit niet de oorspronkelijke 

opdracht was, zijn voor de vergelijking de huidige situatie (0-situatie) en de 

korte bustunnel onder het Spaarne uit eerdere studies als referentievariant 

meegenomen. Een aantal deelnemers in het atelier benadrukt met klem dat 

een korte tunnel destijds politiek niet haalbaar is gebleken. Zij vrezen een 

herhaling van zetten. 

 

De  volgende mogelijkheden zijn bekeken: 

 ‘0ude’ maaiveld variant (0-situatie) 

 Korte bustunnel onder het Spaarne (uit twee eerdere studies) 

 Lange bustunnel tot aan station 

 Lange lightrailtunnel tot aan station 

 Extra lange bustunnel tot aan Haarlem Noord 

 Extra lange lightrail tunnel tot aan Haarlem Noord 

 Op rail voorbereide bustunnel tot aan NS station 
 Op rail voorbereide bustunnel tot aan Haarlem Noord 

 

Onderzoeksresultaten 

Marc Starmans van Arcadis presenteert een aantal technische verschillen 

tussen de mogelijke modaliteiten. Deze verschillen zijn in onderstaande tabel 

(tabel 1) weergegeven.  

 

 Bus Lightrail 

Diameter tunnel Niet onderscheidend Niet onderscheidend 

Maximale helling Steil Minder steil 

Lengte halte 45 m.  85 m.  

Beveiliging, voeding Eenvoudige beveiliging Beveiliging + bovenleiding 

Luchtbehandeling Eenvoudige luchtbehande-

ling (hybride bus of gelijk-

waardig) 

Eenvoudige luchtbehandeling 

Eindhalte bij station 

Haarlem 

Keerlus vereist Geen keerlus vereist 

Opstelterrein Geen apart opstelterrein Wel een apart opstelterrein 

Tabel 1: Technische verschillen tussen bus en lightrail 
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Bureau Goudappel Coffeng heeft de effecten van de verschillende modalitei-

ten onderzocht op de vervoerwaarde (reizigersaantallen per jaar). De uit-

komsten zijn weergegeven in onderstaande tabel (tabel 2).  

 

 Be-

staand 

tracé 

Korte 

Spaar-

ne 

tunnel 

Lange tunnel bus 

(tot station) 

  

Extra lange  

tunnel  (doortrekken 

naar Haarlem Noord) 

  

Extra lange 

tunnel met 

verbinding 

naar 

Zuidas 

   Bus light-

rail 

Bus Lightrail Lightrail 

reizigers 

Richting 

Noord 

- - - - 12900 13100 13100 

reizigers 

richting 

Zuid 

9700 10200 29500* 31200 30500* 32400 52000 

Totaal in 

tunnel 

9700 10200 29500 31200 43400 45500 65100 

Waarvan 

nieuwe 

reizigers 

1500 2000 5600 7000 10200 11800 21400** 

Bussen in 

Haarlem 

0 0 -900 -900 -1300 -1300  

Tabel 2: Vervoerwaarde in aantal reizigers per dag 

 

*    Bij de aangegeven hoeveelheid reizigers per bus wordt het omslagpunt 

naar rail (25.000 reizigers per dag) overschreden, dit betekent dat het eigen-

lijk fysiek niet meer mogelijk is deze verbinding hoogwaardig met bussen te 

accommoderen.   

**  Een deel van deze nieuwe reizigers is afkomstig van het huidige tracé van 

de Zuidtangent.  

 
Tenslotte worden de kosten gepresenteerd. In dit stadium van de studie is  

het nog onmogelijk een preciezere kostenraming te maken. In tabel 3 is de 

huidige kostenraming weergegeven, waarbij de hoogste bedragen uit de 

‘bandbreedtes’ zijn aangehouden.  

 

 Bestaand 

tracé 

Korte 

Spaarne 

tunnel 

Lange tunnel (tot 

station) 

  

Extra lange  

tunnel  (doortrekken 

naar  Haarlem Noord) 

  

   Bus Lightrail Bus Lightrail 

Aanleg   - 150 790 880 920 1090 

Exploitatie 

en beheer 

2,8 3,5 2,6 2,5 5,4 4,8 

Tabel 3: Kostenraming in miljoen euro’s  

 

Deze technische en vervoerkundige gegevens worden door de deelnemers 

gebruikt in hun afweging van de modaliteiten.   

 

Criteria voor een keuze 

Ter voorbereiding op het atelier is een aantal criteria opgesteld, ten behoeve 

van de modaliteitskeuze: 

 Vervoerwaarde 

 Kosten 

 Imago 

 Milieu 

 Toekomstvastheid 
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 Comfort 

 Veiligheid 

 Betrouwbaarheid 

In het atelier zijn hier twee criteria aan toegevoegd: 

 Reissnelheid 

 Capaciteit 

In het atelier wordt benadrukt dat het systeem zou moeten passen bij toe-

komstige ontwikkelingen van het regionaal openbaar vervoer netwerk en 

toekomstige groei. Een tweede punt van aandacht is de multimodaliteit bij 

de haltelocaties, hier zouden reizigers over kunnen stappen van de fiets op 

OV, of vanuit de auto op OV of andersom. De koppeling met meerdere moda-

liteiten is hier mogelijk. Dit zal verder aan de orde komen bij de verschillende 

knopenateliers.  

 
Afwegen van criteria 

In een matrix zijn alle verschillende criteria tegenover elkaar gezet (een 

voorbeeld is weergegeven als tabel 4) om de belangrijkste criteria te kunnen 

benoemen ten behoeve van de modaliteitskeuze. In elk vakje wordt een 

keuze gemaakt tussen twee criteria, bijvoorbeeld vervoerwaarde tegenover 

kosten of imago tegenover milieu. De score in elk vakje wordt bepaald door 

de hoeveelheid atelierdeelnemers die het criterium op de verticale as als 

belangrijker benoemen dan het betreffende criterium op de horizontale as.  

Vervolgens is per criterium een eindscore opgeteld, waaruit blijkt welke 

criteria volgens de atelierdeelnemers de belangrijkste criteria zijn. De eind-

score van elk criterium zal bij de afweging van modaliteiten als een weegfac-

tor fungeren.  

 

Afbeelding 10: Afwegen van criteria in het kernatelier van 10 juni 

 

 

 

 vervoerwaarde kosten Imago milieu Etc. 

vervoerwaarde x     

kosten  x    

imago   x   

milieu    x  

Etc.     x 

Tabel 4: Matrix voor de afweging van criteria (voorbeeld) 
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Uit de afweging in de matrix blijkt dat de atelierdeelnemers de volgende vijf 

criteria de belangrijkste criteria vinden:     

 
1. Veiligheid (score: 95) 

2. Toekomstvast (score: 83) 

3. Vervoerwaarde (score: 74) 

4. Kosten (score: 60) 

5. Betrouwbaarheid (score: 48) 

 

  

Aan de hand van deze criteria, zijn de verschillende mogelijke modaliteiten 

beoordeeld door de atelierdeelnemers in twee groepen. Hiervoor is een 

tweede matrix gemaakt, waarin de criteria tegenover de mogelijke modalite i-

ten zijn gezet. Op de verticale as de criteria, op de horizontale as de modali-

teiten. De modaliteiten zijn per criterium beoordeeld. Hiervoor zijn de vo l-

gende scores gebruikt (van zeer positief naar zeer negatief): ++,  +, 0, - ,-- . 

De uitkomsten van de twee groepen zijn hieronder weergegeven in tabel 5 

en 6. In de eerste groep zijn alle criteria gebruikt, de tweede groep heeft 

alleen de belangrijkste vijf criteria aangehouden.  

  

  

 

Groep 1  

 Wegingsfactor 

(afkomstig uit 

matrix met 

score criteria) 

Bestaand tracé Korte Spaarne 

tunnel 

Lange tunnel 

bus (tot station) 

  

Lange tunnel bus, 

voorbereid op rail 

(tot station) 

  

Lange tunnel 

lightrail (tot 

station) 

Extra lange 

tunnel (naar 

Noord) bus 

Extra lange 

tunnel bus, 

voorbereid op 

rail 

Extra lange 

tunnel (naar 

Noord) light-

rail 

Veiligheid 95 -- - + +  + ++  ++  ++ 

Toekomstvast 83 -- -- -- ++ ++ -- ++ ++ 

Vervoerwaarde 74 -- - + + + ++ ++ ++ 

Kosten 60 -- + - - - -- -- -- 

Betrouwbaarheid 48 -- - + + + ++ ++ ++ 

Capaciteit 38 -- -- -- + -- -- + ++ 

Imago 37 -- -- 0 + 0 0 + ++ 

Reissnelheid 33 -- - + + ++ ++ ++ ++ 

Milieu 32 -- -- + + + + + ++ 

Totale score  -802 -591 1 484 612 191 674 802 

Tabel 5: Score modaliteiten groep 1 
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Groep 2

 Wegingsfactor 

(afkomstig uit 

matrix met score 

criteria) 

Bestaand tracé Korte Spaarne 

tunnel 

Lange tunnel 

bus (tot stati-

on) 

  

Lange tunnel bus, 

voorbereid op rail 

(tot station) 

  

Lange tunnel 

lightrail 
Extra lange 

tunnel (naar 

Noord) bus 

Extra lange 

tunnel bus, 

voorbereid op 

rail 

Extra lange 

tunnel lightrail 

Veiligheid 95 + + + +  + +  +  + 

Toekomstvast 83 0 - - + ++ - + ++ 

Vervoerwaarde 74 0 0/+ + + ++ + + ++ 

Kosten 60 + 0 - -- -- - -- -- 

Betrouwbaarheid 48 -- 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Totale score  59 49 122 228 385 122 228 385 

Tabel 6: Score modaliteiten groep 2 

 

Afwegen van de mogelijkheden 
Het ‘scoren’ van de mogelijkheden, resulteert in beide groepen in een eerste 

plaats voor de lightrailverbinding tot aan Haarlem-Noord (score is weergege-

ven in tabellen 5 en 6). In de tweede groep op een gelijke plaats met een 

lightrailvariant tot aan het station. Deze score is vergelijkbaar met de score 

uit de eerste groep, waar op de tweede plaats gekozen wordt voor een bus-

tunnel naar Haarlem Noord voorbereid op lightrail en met een iets lagere 

score de lightrailvariant naar het station. De varianten ‘bestaand tracé’ en 

‘korte Spaarne tunnel’ scoren verreweg het laagst.    

 

Bij de afweging van de mogelijkheden worden de volgende argumenten 

genoemd:  

 De aantallen reizigers (ca. 30.000 per dag) zijn na aanleg van een tunnel 

direct dermate hoog, dat bussen de hoeveelheid reizigers en de beno-

digde frequentie niet aankunnen. Het omslagpunt ligt volgens ver-

keerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng rond de 25.000 reizigers 

per dag. Om de grote hoeveelheid reizigers adequaat te accommode-

ren, betekent dat in geval van exploitatie met bussen dat er boven-

gronds bussen blijven rijden, die niet in de tunnel passen.  Wanneer la-

ter extra verbindingen naar de IJmond en naar Schiphol/Zuidas worden 

toegevoegd wordt dit probleem nog groter. Vanuit het oogpunt van het 

aantal reizigers geeft het atelier de voorkeur aan direct lightrail aanleg-

gen in de tunnel.  

 De rest van de Zuidtangent is vrijwel overal gedimensioneerd op light-

rail. Het zou in dit licht niet verstandig zijn om de tunnel ‘slechts’ te di-

mensioneren op bus. 

 Een voordeel van het direct rijden met lightrail is dat dit gunstiger is 

voor de reiziger. De  reiziger wordt direct een systeem met voldoende 

capaciteit geboden. Bovendien blijkt uit berekeningen van verkeers-

kundig adviesbureau Goudappel Coffeng dat een lightrailsysteem extra 

reizigers aantrekt. 

 De tunnel in Haarlem is echter de schakel in een groter netwerk. Op dit 

moment wordt de Zuidtangent geëxploiteerd met bussen. Indien direct 
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een lightrailsysteem wordt aangelegd in de tunnel, maar het systeem in 

de regio is (nog) niet verraild, betekent dit een overstap in Schalkwijk 

op het lightrailsysteem tot aan het station (of Haarlem Noord). Uit be-

rekeningen van verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng blijkt 

dat hierdoor reizigers verloren gaan. Dit verlies wordt echter ruim-

schoots goedgemaakt doordat het lightrailsysteem in Haarlem een rela-

tief groter aantal nieuwe reizigers aantrekt. Desalniettemin vindt een 

aantal deelnemers van het atelier een korte railverbinding ongewenst 

voor de beeldvorming. 

 Echter, indien de tunnel in Haarlem direct gekoppeld wordt aan de 

‘verrailing’ van het kerntraject van de Zuidtangent of aan een nieuwe 

railverbinding  naar Schiphol/Zuidas, betekent dit een aanzienlijke extra 

investering. Alle deelnemers van het kernatelier vinden het belangrijk 

goed te kijken naar de systematiek in een groter geheel.  

 Er wordt gediscussieerd over de mogelijkheden van het eerst rijden 

met bussen en het later ‘verrailen’ van de verbinding. Dit betekent dat 

de tunnel moet worden voorbereid op lightrail. Dit betekent onder 

meer dat hierop dient te worden geanticipeerd in de vorm van langere 

perrons en  minder steile toeritten van de tunnel.  Eén van de punten 

hierbij is de mogelijkheid om eerst een bushelling te realiseren waar la-

ter een helling geschikt voor lightrail wordt gemaakt. Indien gekozen 

wordt voor lightrail en er wordt eerst met bussen gereden, zal bij de 

aanleg de tunnel direct worden voorbereid op een lightrailsysteem.   

 De ambitie wordt gedeeld om als eindbeeld een lightrailverbinding te 

realiseren, maar dit indien nodig gefaseerd te realiseren.  

 Onafhankelijk van de keuze voor lightrail of bus, zullen voor de lokale 

vervoersvraag te allen tijden stadsbussen in het centrum van Haarlem 

blijven rijden.  

In het atelier bestaat overeenstemming over het eindbeeld: lightrail. De 

vraag is hoe dit te realiseren. Een meerderheid van het atelier ziet kansen in 

een fasering, waarbij pas wordt ‘verraild’ wanneer dit aansluit op het net-

werk waarop wordt aangetakt. Er zal dan eventueel in een tussenperiode 

met bussen worden gereden. Voorwaarde is wel dat de tunnel direct voorbe-

reid wordt op rijden met lightrail, omdat er dan bij verrailing geen grote 

werkzaamheden meer nodig zijn. Een beslissing over het moment van verrai-

ling kan volgens ingenieursbureau Arcadis vanuit technisch oogpunt tot circa 

twee jaar voor de start van de aanleg van de tunnel worden uitgesteld.    

 

 Eindconclusies op een rij 

1. Het eindbeeld is een tunnel met lightrail, als onderdeel van een regio-

naal OV-systeem (dus niet alléén voor bus); 

2. Dit geldt zowel voor een tunnel tot het (NS) station als een tunnel tot 

Haarlem Noord; 

3. Nu uitgaan van een lightrail-tunnel, met mogelijk in een eerste fase 

bus; 

4. Het moment van omschakelen naar lightrail is afhankelijk van de aan-

sluiting op andere systemen in regio (kan ook direct zijn). 
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5. STADSATELIER: MODALITEIT 

In het stadsatelier op 11 juni, in de kleine theaterzaal van de Toneelschuur in 

Haarlem, zijn de uitkomsten van het kernatelier in een breder publiek be-

sproken. In het atelier werden verschillende aanvullende op- en aanmerkin-

gen gemaakt en vragen gesteld. In de discussie kwamen de volgende onder-

werpen aan bod: 

  

 In het kernatelier is een afweging gemaakt ten behoeve van de mo-

daliteitskeuze, op basis van 10 criteria. Door de deelnemers van het 

kernatelier is een top vijf van belangrijke criteria benoemd. Een 

aantal criteria die niet in deze top vijf zijn benoemd, zijn wel be-

langrijk voor de reiziger. Benadrukt wordt dat het belang van de 

reiziger in het gehele proces van de Tunnelstudie een belangrijke 

plaats in moet nemen.  

 Voor de inwoners van Haarlem is de overlast die de aanleg van een 

tunnel veroorzaakt voor de stad, een van de belangrijkste onder-

werpen. Naast de belangen van de reiziger, spelen de belangen van 

de inwoners van Haarlem  een belangrijke rol. Er is behoefte aan in-

zicht in wat de aanleg van een tunnel betekent voor de stad, daarbij 

gaat het om de opbrengsten maar ook om de overlast.  

 De toegevoegde waarde van het ondergronds brengen van de ver-

binding wordt verder toegelicht naar aanleiding van een aantal vra-

gen uit de zaal. Deze toelichting is opgenomen in dit verslag in 

hoofdstuk 2.  Er is behoefte aan een heldere weergave (effecten, 

cijfers) van de meerwaarde wat het ondergronds brengen  van de 

verbinding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11:  van Arcadis beantwoordt vragen 

over de technische aspecten 

 Benadrukt wordt dat de tunnel in Haarlem een schakel vormt in een 

regionaal netwerk. Het is dan ook belangrijk om goed aan te takken 

op dit regionale netwerk.   

 Eén van de deelnemers van het Stadsatelier stelt de keuze voor een 

vervoermiddel ter discussie. Hij geeft aan dat in een tunnel ook ge-

bruik gemaakt kan worden van een zogenaamd ‘tapis roulant’; een 

loopband. Dit zou een prettiger en veilig alternatief zijn.   

 In het verdere proces moet aandacht zijn voor de tijdelijke ver-

keerssituatie tijdens de bouw van een tunnel. Wanneer er tijdens 
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de bouw  geen bussen kunnen blijven rijden, veroorzaakt dit flinke 

overlast.  

 Er wordt gesproken over de kosten die bij andere projecten steeds ho-

ger blijken dan de oorspronkelijke raming. Een goed en actueel voor-

beeld hiervan is uiteraard de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Wat bete-

kent dit voor de kostenraming van dit project? Marc Starmans van Ar-

cadis benadrukt dat er wordt uitgegaan van reële cijfers. Bovendien 

wordt in dit project de bovenkant van de ‘bandbreedte’ aangehouden 

van de kostenramingen die zijn gemaakt.  

 

 Een van de atelierdeelnemers kaart aan dat er een kans bestaat dat de 

benodigde bijdrage vanuit het Rijk niet wordt toegekend, en dat een 

lange ondergrondse verbinding daarmee onhaalbaar zou worden. Hier-

op geeft hij aan dat financiële risico kleiner is wanneer een korte tunnel 

onder het Spaarne wordt aangelegd, omdat hiervoor geen grote bijdra-

ge benodigd is.  

 Door een van de deelnemers van het Stadsatelier wordt benadrukt 

dat deze tunnel een impuls voor de stad betekent, een enorme 

waardecreatie. Bovendien moet aan de toekomst worden gedacht, 

het is belangrijk om aan te takken op een goed netwerk naar de IJ-

mond en Amsterdam. Een andere deelnemer benadrukt dat de 

opbrengsten voor de stad en de toekomstwaarde nauwelijks be-

kend zijn in de stad. Deze zouden meer benadrukt moeten worden.   

 Eén van de deelnemers van het Stadsatelier, een vertegenwoordi-

ger van een van de wijkraden, geeft aan dat hij informatie nodig 

heeft om de informatie uit de Stadsateliers ook aan zijn achterban 

terug te kunnen koppelen. Hiervoor wordt het verslag (voorliggend 

document) verspreid naar alle deelnemers. Bovendien wordt een 

nieuwsbrief uitgegeven met de laatste stand van zaken van de stu-

die. Om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken, 

kunnen geïnteresseerden ook terecht op de website 

www.tunnelstudie.nl en na de zomer kunnen geïnteresseerden op 

vaste dagen terecht in het projectbureau aan de Gedempte Oude 

Gracht 93 voor meer informatie. Wijkraden (of andere organisaties) 

die behoefte hebben aan informatie in de vorm van een presenta-

tie/ toelichting vanuit de projectorganisatie, kunnen dit aangeven. 

Dan wordt hier een aparte afspraak voor gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Afbeelding 12:  Na afloop van het stadsatelier    

  

http://www.tunnelstudie.nl/
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6. COLOFON 

Dit document is opgesteld door APPM Management Consultants in samen-

werking met het Kernteam van de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Haarlem: 

 

  Provincie Noord-Holland 

  Provincie Noord-Holland 

  Gemeente Haarlem 

  Gemeente Haarlem 

 APPM 

  APPM 

 APPM 

 

Aan de onderzoeken hebben meegewerkt: 

Arcadis, Bureau Goudappel Coffeng.   

 

Ook aan dit atelier hebben verschillende partijen deelgenomen. Betrokken 

waren vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, maatschappelijke 

belangengroeperingen, bedrijfsleven, provincie Noord-Holland en gemeente 

Haarlem, ondernemersorganisaties en deskundigen op verschillend gebied. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectsecretaris:  

 

 

 

 

 

 

Projectbureau Tunnelstudie 

Gedempte Oude Gracht 93 

2011 GN Haarlem 

www.tunnelstudie.nl  

 

 

 

  

http://www.tunnelstudie.nl/
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1 INLEIDING 

Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 

ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar een lange 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. Uit de studie blijkt 

dat een lange ondergrondse verbinding haalbaar is, het meest kansrijk blijkt 

een verbinding vanaf de Schipholweg, via het Houtplein en het centrum naar 

het station. In april dit jaar is de vervolgfase gestart, waarin het ondergrond-

se tracé verder wordt uitgewerkt en waarin ook bovengrondse varianten 

worden onderzocht. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2009 besluit-

vorming plaatsvinden over de invulling van een hoogwaardige verbinding in 

Haarlem.  

 

Net als in de vorige fase wordt gewerkt in ‘ateliers’ met verschillende parti j-

en uit de stad. Voorliggend document bevat de uitkomsten van de kernate-

liers op 30 september en 11 november en het stadsatelier op 12 november 

2008. In deze ateliers stonden de onderzoeken naar (deels) bovengrondse 

varianten centraal. In deze ateliers zijn ook de uitkomsten van de knopenate-

liers (uitwerking van haltelocaties) besproken, deze worden opgenomen in 

een separaat verslag.     

 

In het volgende hoofdstuk wordt eerst de regionale context toegelicht. Ver-

volgens wordt kort teruggeblikt naar de vorige fase en wordt het proces van 

de huidige fase van de studie geschetst. In hoofdstuk 4 worden de uitkom-

sten van de kern- en stadsateliers toegelicht.  
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2 REGIONALE CONTEXT   

Het wordt steeds drukker op de wegen en dat heeft negatieve gevolgen voor 

de bereikbaarheid, leefbaarheid én economie in de Metropoolregio Amster-

dam. Om de regio bereikbaar en vitaal te houden, wordt toegewerkt naar 

een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), dat wil zeggen snel, 

frequent en betrouwbaar openbaar vervoer. Dit HOV-netwerk beoogt stede-

lijke centra met elkaar te verbinden en kan een goed alternatief vormen voor 

de auto. ‘Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam’ staat voor het verbeteren 

van de bereikbaarheid van de Westflank van de Metropoolregio Amsterdam, 

het gebied van de IJmond tot de Bollenstreek en van de kust tot Amsterdam.  

 

Met de Zuidtangent, een vrijliggende busverbinding tussen Haarlem en Am-

sterdam via Hoofddorp en Schiphol, ligt er een sterke basis voor een netwerk 

van hoogwaardig openbaar vervoer voor de Westflank van de Metropoolre-

gio. Dit netwerk dient met een aantal ingrepen te worden versterkt om de 

huidige kracht van de regio te benutten en groei mogelijk te maken: 

 Verbinding Haarlem-IJmond. In september is hierin al een eerste stap 

gemaakt: de gemeenteraad van Velsen heeft ingestemd met het voor-

gestelde tracé.  

 Verbinding Haarlem. De Tunnelstudie onderzoekt de mogelijkheden 

van een hoogwaardige verbinding in Haarlem, waarmee Haarlem 

duurzaam met de regio wordt verbonden.  

 Verbinding Haarlem-Zuidas-Schiphol. Een snelle verbinding vanuit 

Haarlem langs de A9 naar de Zuidas en Schiphol.  

 Verbindingen naar Zuid: enerzijds de verbinding naar Lisse en door naar 

Leiden en anderzijds richting Alphen a/d Rijn. Op termijn kan in Leiden 

en/of Alpen a/d Rijn aangetakt worden op de RijnGouwelijn (toekom-

stige lightrailverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust).  

 Doortrekking naar Oost: doortrekking van de huidige Zuidtangent rich-

ting IJburg. 

 Oosttak Zuidtangent: doortrekking van de huidige Zuidtangent van 

Hoofddorp-oost naar Aalsmeer en Uithoorn.  

 Voltooien van de HOV ring rond Schiphol.  

Toekomstig regionaal netwerk van HOV   
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3 TUNNELSTUDIE: TERUGBLIK HAALBAARHEIDSFASE 

(2007) EN PROCES HUIDIGE FASE (2008)  

Haalbaarheidsfase 2007: korte terugblik 

Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 

ingestemd met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een 

lange ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent. Uitkomst van het haal-

baarheidsonderzoek is, dat een dergelijke verbinding kansrijk en maatschap-

pelijk, ruimtelijk, vervoerskun-

dig en technisch haalbaar is. 

Een tracé vanaf de Schiphol-

weg via het Houtplein en het 

centrum naar het NS-station is 

benoemd als het meest kans-

rijke ondergrondse tracé. In 

het onderzoek werd nauw 

samengewerkt met verschil-

lende partijen, zoals belan-

gengroeperingen, ondernemers en bewoners van de stad Haarlem.  De uit-

komsten van de haalbaarheidsfase zijn vastgelegd in de ‘Eindrapportage 

haalbaarheidsstudie Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem’ van december 2007. 

Dit document is verkrijgbaar in het projectbureau, maar ook te downloaden 

op de website www.tunnelstudie.nl. 

 
Vervolgfase 2008 

De planfase is gestart in april dit jaar. In deze fase wordt het ondergronds 

tracé verder uitgewerkt en worden (deels) bovengrondse varianten onder-

zocht. Net als in de vorige fase werken we in ateliers samen met verschillen-

de partijen uit de stad zoals maatschappelijke en belangenorganisaties, be-

woners en ondernemers. In deze fase maken we onderscheid tussen: 

 

Kernateliers: In een groep van circa 20 vertegenwoordigers van verschillende 

partijen worden inhoudelijke keuzes van de projectorganisatie voorbereid. In 

het atelier in juni is de modaliteit besproken: het vervoermiddel dat gebruik 

gaat maken van een tunnel. Hier is een voorkeur uitgesproken voor lightrail 

als eindbeeld (meer informatie in het verslag op www.tunnelstudie.nl). In het 

atelier in augustus zijn de mogelijke locaties voor de haltes centrum en NS 

station afgewogen en zijn bovengrondse varianten benoemd om verder te 

onderzoeken. In het kernatelier op 30 september en 11 november zijn de 

uitkomsten van de onderzoeken naar bovengrondse varianten besproken en 

zijn voorkeuren benoemd. Het verslag van deze ateliers is opgenomen als 

hoofdstuk vier van dit document. De volgende kernateliers vinden plaats op 

9 december 2008 en 20 januari 2009.  

 

Knopenateliers: De vier haltelocaties Schipholweg, Houtplein, centrum en 

station NS, worden in een compacte groep van stakeholders uit de directe 

omgeving verder uitgewerkt. Kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden 

worden per knoop benoemd, er worden ontwikkelscenario’s opgesteld en 

voorkeuren benoemd. De knopenateliers hebben plaatsgevonden in juni, juli, 

september en oktober. Het verslag van deze ateliers is beschikbaar op de 

website www.tunnelstudie.nl.  

 

Stadsateliers: Deze openbare bijeenkomsten worden georganiseerd voor 

iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van de Tunnelstudie. Hier 

wordt de laatste stand van zaken toegelicht en de uitkomsten van de kern- 

en knopenateliers worden gepresenteerd, aangevuld en aangescherpt. In 

hoofdstuk vier worden de uitkomsten van het stadsatelier van 12 november  

http://www.tunnelstudie.nl/
http://www.tunnelstudie.nl/
http://www.tunnelstudie.nl/


 

7 

 

Stadsatelier 12 november  

beschreven, waar de uitkomsten van de onderzoeken naar bovengrondse 

varianten aan bod kwamen.  

 

De beantwoording van deze vragen geven de gemeenteraad van Haarlem en 

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland meer informatie om een 

beslissing te nemen over een eerste haalbare stap voor de invulling van de 

verbinding in Haarlem. Deze beslissing zal naar verwachting in het voorjaar 

van 2009 genomen worden. Voor de financiering is onder meer een bi jdrage 

nodig vanuit het Rijk.  
Informatie over de studie is te vinden op de website www.tunnelstudie.nl of 

in het projectbureau aan de Gedempte Oude Gracht 93.    

 

Voorliggend document 

In voorliggend document wordt verslag gedaan van de kernateliers op 30 

september en 11 november en het stadsatelier op 12 november, in deze 

ateliers stonden de onderzoeken naar (deels) bovengrondse varianten cen-

traal.  De uitkomsten van de knopenateliers zijn opgenomen in een separaat 

verslag (www.tunnelstudie.nl).   

 

  

http://www.tunnelstudie.nl/
http://www.tunnelstudie.nl/
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4 ONDERZOEK NAAR BOVENGRONDSE VARIANTEN 

  

4.1 INLEIDING   

In de vorige fase van de studie (haalbaarheidsfase) zijn de kosten en effecten 

van een ondergrondse verbinding onderzocht. In de huidige fase wordt het 

ondergrondse tracé verder uitgewerkt en worden (deels) bovengrondse 

varianten onderzocht, zodat de provincie Noord-Holland en gemeente Haar-

lem begin 2009 een adequaat besluit kunnen nemen over een eerste haalba-

re stap voor de invulling van een hoogwaardige verbinding in Haarlem.  

 

In het kernatelier en stadsatelier op 26 en 27 augustus zijn bovengrondse 

tracés benoemd om te laten onderzoeken. Vervolgens zijn in de kernateliers 

op 30 september en de kern- en stadsateliers in november voorkeurstracés 

benoemd.  

 

4.2 KERN- EN STADSATELIER 26/27 AUGUSTUS: BENOEMEN 
VAN (DEELS) BOVENGRONDSE VARIANTEN 

De bovengrondse tracés die worden onderzocht zijn gebaseerd op de onder-

grondse tracés die zijn onderzocht in de vorige fase. Deze ondergrondse 

tracés zijn toen op de kaart  getekend om kansrijke locaties (‘brandpunten’) 

in de stad te verbinden (zie voor meer informatie de verslagen uit de vorige 

fase van de studie, te downloaden op www.tunnelstudie.nl). Deze verschil-

lende ondergrondse tracés zijn in de vorige fase onderzocht op o.a. techni-

sche, vervoerkundige, economische, stedenbouwkundige aspecten en kos-

ten. Deze ondergrondse verbindingen worden zoveel mogelijk bovengronds 

gebracht voor het vergelijkingsonderzoek naar bovengrondse varianten. In 

het kernatelier in augustus zijn op basis hiervan de volgende varianten be-

noemd  om te laten onderzoeken (weergegeven op de volgende pagina): 

 

 huidige tracé over de Gedempte Oude Gracht (doorgetrokken rode lijn) 

 bovengrondse variant van het oorspronkelijke tunneltracé (gestippelde 

groene lijn). Aangezien experts een bovengrondse variant vanaf het 

Houtplein door de grote Houtstraat niet reëel achten, is gekozen voor 

het tracé Houtplein, Kampersingel en verder via het huidige tracé 

 bovengrondse variant via het Houtplein, Wilhelminastraat en de Raaks 

naar het station (doorgetrokken groene lijn) 

 bovengrondse variant via de Zomerzone en Zomerkade die ter hoogte 

van de Spaarnekruising aansluit op het huidige tracé (gestippelde oran-

je lijn) 

 bovengrondse variant via zomerzone en Amsterdamsestraat richting 

het station (doorgetrokken oranje lijn) 

 bovengrondse variant via de Prins Bernhardlaan en Amsterdamsevaart 

richting het station (blauwe lijn) 

 een bovengrondse variant langs het Spaarne. Via de Schalkwijkerstraat, 

westelijke Spaarne-oevers en Parklaan richting het station (gestippelde 

rode lijn)  

http://www.tunnelstudie.nl/
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Station

Houtplein

Centrum

S’weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 1: te onderzoeken bovengrondse tracés  

 

 

In het atelier van 26 augustus is een aantal uitgangspunten voor het onder-

zoek benoemd:  

 Het onderzoek richt zich op bovengrondse tracés met een eigen vrije 

baan; 

 Een bovengronds tracé moet (uiteindelijk) verrailbaar zijn, om het tracé 

toekomstvast te maken in verband met de grote aantallen te verwach-

ten reizigers in de toekomst; 

 Op verzoek van het kern- en stadsatelier worden de tracés zoveel mo-

gelijk bovengronds gebracht, maar bij de kruising met het Spaarne 

wordt zowel een bovengrondse kruising als een korte ondergrondse 

kruising onderzocht.    

 
In het Stadsatelier is verzocht om tevens te kijken naar combinaties van 

bovengrondse varianten, een tracé door de binnenstad in combinatie met 

een tracé om de binnenstad heen. Op die manier kunnen tegelijk twee doel-

groepen worden bediend: reizigers naar de binnenstad en reizigers naar 

andere bestemmingen die de binnenstad snel willen passeren.  

 

In het kern- en stadsatelierverslag van de ateliers in augustus (zie 

www.tunnelstudie.nl) leest u meer over het benoemen van de te onderzoe-

ken tracés. 

4.3 KERNATELIER 30 SEPTEMBER: VAN 7 NAAR 2 
VARIANTEN 

Doel van het kernatelier op 30 september was het benoemen van het meest 

kansrijke bovengrondse tracé of de meest kansrijke bovengrondse tracés. 

Om een afweging te kunnen maken, hebben verschillende onderzoeksbu-

http://www.tunnelstudie.nl/
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reaus de benoemde tracés onderzocht. De resultaten zijn gepresenteerd in 

het atelier.  

 

In tabel 1 op de volgende pagina zijn per tracé de onderzoeksresultaten 

opgenomen: 

 

 Verkeer & vervoer: het totaal aantal reizigers, het saldo nieuwe 

reizigers en de hoeveelheid bussen uit de stad per dag 

 Leefbaarheid in de stad 

 Techniek: fysieke inpasbaarheid in de stad (waarbij ‘- - ‘ een zeer 

lastige/onhaalbare inpassing betekent en ‘++’ een zeer haalbare 

inpassing met nauwelijks negatieve effecten) 

 Stedenbouwkundige allure: de mogelijke kwaliteitsimpuls aan de 

openbare ruimte (waarbij ‘- -‘ de minste allure aangeeft en ‘++’ de 

meeste stedenbouwkundige allure) 

 Economische effecten: vermogenseffecten (relateerbaar aan 

potentiële ontwikkelruimte) en inkomenseffecten (relateerbaar 

aan vervoerwaarde) (tevens aangegeven op een schaal van ‘- -‘ 

naar ‘++’) 

 Kosten. In de tabel zijn tevens de meerkosten opgenomen voor de 

aanleg van een korte tunnel voor een kruising met het Spaarne.  

 

Bij de verschillende tracés is in de tabel onderscheid gemaakt tussen de 

mogelijke ‘vervoersmodaliteiten’: 

 

 HOV bus; een snel, frequente en betrouwbare busverbinding.  

 HOV bus met stamlijnprincipe. Een stamlijn is een snelle hoogfre-

quente lijn met andere, aansluitende vormen van openbaar ver-

voer door de omringende wijken en buurten. Hierdoor kunnen 

veel van de huidige bussen op maaiveld uit het centrum verdwij-

nen, waardoor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbete-

ren.  

 Lightrailverbinding; een snelle tramverbinding, lichter en goedko-

per dan een trein. Een voorbeeld is Randstadrail,  deze rijdt tussen 

Den Haag en Rotterdam.   

 

In het onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de tracés is ook een 

combinatie gemaakt van een bovengrondse route via het centrum met een 

bovengrondse route die het centrum niet aandoet. Deze combinatie is toe-

gevoegd naar aanleiding van het kern- en stadsatelier in augustus, waar werd 

gesproken over het bedienen van reizigers met verschillende bestemmingen.  

Deze optie is als laatste optie opgenomen in tabel 1.  
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Tabel 1: onderzoeksresultaten bovengrondse tracés 

 

  

Maaiveldtracés 

Vervoerwaarde (reizigers  per dag) 
Busritten uit 

de stad  

(per dag) 

Leefbaarheid 

Fysieke 

inpassing in 

de stad 

Stedenbouw-

kundige  

allure 

Economische 

effecten 

Veilig-

heid 

Kosten  

(in mio euro) 

( T= meerkos-

ten korte tun-

nel) 

 Totaal 

aantal 

reizigers 

Saldo 

nieuwe 

reizigers 

A: Huidig tracé Bus 9.700 1.500   0       

A’: HOV huidig  tracé 

G: Spaarneoever 

HOV bus 10.700 2.500 0 0 

0 
++ (A’) 

+ (G) 

++  

 
– 

A’: 60 (T=225) 

G: 65 (T=225) 

HOV bus 

stamlijn 
19.900 1.500 600 + 

Lightrail 21.600  3.200 950 + 

C:  Houtplein-GOG 

HOV bus 8.800 600 0 0 

– ++ + – 80 (T=250) 
HOV bus 

stamlijn 
22.300 -1.600 900 ++ 

Lightrail 24.800 900 1.250 ++ 

D:  Houtplein- Raaks 

HOV bus 9.500 1.300 0 0 

– + + 0 70 (T=250) 
HOV bus 

stamlijn 
23.500 -400 900 ++ 

Lightrail 25.900 2000 1.250 ++ 

E:  Slachthuisbuurt  - 

 GOG 

HOV bus 10.100 1.900 0 0 

– – ++ + – 90 (T=275) 
HOV bus 

stamlijn 
19.400 1.100 600 + 

Lightrail 21.200 2.900 950 + 

F: Slachthuisbuurt  - 

 de Koepel 
HOV bus   0 0  – – 0 0 – 90 (T=250) 

F’:  Amerikaweg- Lijnwerk-

plaats NS 
HOV bus     0 0  – 0 0 0 95 (T=250) 

F’:  Noord,  Amerika-

weg - Oudeweg  
HOV bus 7.900 -300 0 0 – 0 0 0 100 (T=n.v.t.) 

Combinatie A’ en F’ HOV bus 
5.300 -

5.700 
2.800 175 + – 0 ++ – 

60 (+T=225) + 

100  
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Werken in groepen: welke bovengrondse tracés zijn het meest kansrijk?  

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken die zijn verricht, is in drie 

groepen gewerkt aan een afweging om de meest kansrijke bovengrondse 

variant(en) te benoemen. In onderstaand verslag wordt per groep toegelicht 

welke discussie heeft plaatsgevonden en welke tracés als de meest kansrijke 

bovengrondse tracés zijn benoemd.  

 

Groep 1 

In deze groep zijn twee basisvoorwaarden benoemt waar bovengrondse 

varianten aan zouden moeten voldoen:  een weerstandloze of storingsvrije 

kruising met het Spaarne en (op termijn) een goede passage van het station.   

  

Variant D heeft de voorkeur. Deze variant doet het Houtplein aan, hetgeen 

als groot voordeel wordt gezien. Zeker ook met het oog op toekomstige 

ontwikkelingen in de Haarlemmermeer en de Bollenstreek, die een extra 

reizigersaanbod op het Houtplein zou kunnen genereren. Alhoewel dit zeker 

niet eenvoudig zal zijn, acht de groep bovendien een tunnel ter plaatse van 

de Buitenrustbrug haalbaar. Te meer daar dit mogelijkheden kan bieden voor 

een combinatie voor een structurele auto-oplossing aan de zuidkant van 

Haarlem. Probleem bij deze variant is de inpassing op de Wilhelminastraat, 

die momenteel een belangrijke functie heeft in de auto-afwikkeling ten wes-

ten van het centrum. Een verbinding met de westelijke randweg zou hier 

mogelijk voor verlichting kunnen zorgen. Bovendien zal er op de Wilhelmi-

nastraat een oplossing bedacht moeten worden voor de kruising met de 

ingang(en) van parkeergarages. Alhoewel de D-variant de schouwburg en de 

Raaks goed bedient, wordt het hart van het centrum niet aangedaan.  Een 

ander voordeel van een variant richting Houtplein is dat deze past in het 

eindbeeld van de lange tunnel, en daarmee als een fasering van het realise-

ren van de lange tunnel kan worden gezien.  

Variant A' heeft als groot voordeel dat het centrum optimaal wordt bediend. 

Bovendien past dit in het concept van een autoluwe binnenstad die goed 

ontsloten is met HOV. Vanuit Goudappel wordt aangevuld dat steden waar 

men heeft afgezien van het optimaal bedienen van het centrum daar later 

veel spijt van hebben. Dit pleit dus voor een variant door het centrum. Ech-

ter, aanwezigen vrezen voor een herhaling van zetten. De Spaarnepassage 

ter plaatse van de Turfmarkt is al sinds vele jaren onderwerp van discussie en 

van diverse studies. Politiek en maatschappelijk zijn allerlei stellingen reeds 

betrokken en ziet men een structurele oplossing als lastig haalbaar. Wat 

volgens aanwezigen een mogelijkheid zou zijn is van de Langebrug een 'HOV-

dedicated' brug te maken met een stringent brugregime. Dat wil zeggen een 

brug die een aantal maal per dag open gaat voor scheepvaartverkeer. Aan-

wezigen tekenen hier gelijk bij aan dat dit met een toename van met name 

de pleziervaart en als onderdeel van de 'staande mastenroute' (op termijn) 

nauwelijks haalbaar lijkt. Een 'paperclip-variant' waarbij er altijd een brug 

beschikbaar is voor HOV is ter plaatse ook niet aanpasbaar zonder grootscha-

lige ingrepen. 

  

Voor de korte termijn zijn de oostelijke varianten te dun om kansrijk te zijn. 

Met het oog op de geplande ontwikkelingen aan de oostzijde van Haarlem 

wordt variant F' door aanwezigen wel voor de langere termijn gezien als 

kansrijke aanvulling op een centrumtracé. Wanneer een maaiveldvariant 

door het centrum op termijn de reizigers niet meer zou kunnen accommode-

ren door een toename van reizigers vanuit het noorden, het oosten en/of het 

zouden zou F' een goede aanvulling in het Haarlemse HOV-net zijn. Hier-

mee wordt bovendien aangehaakt op de geplande ontwikkelingen in en nabij 

de Waarderpolder. 
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Groep 2 

In het algemeen wordt door de groep gesteld dat tracés die het centrum niet 

aandoen geen meerwaarde bieden voor de stad Haarlem. Dit blijkt ook uit de 

vervoerscijfers, die voor de niet-centrumtracés laag uitvallen. Daarbij dienen 

verstoringen van het autoverkeer naar de binnenstad (ringontsluiting, be-

reikbaarheid parkeergarages en bevoorrading van winkels) tot een minimum 

te worden beperkt, of alternatieve oplossingen voor de circulatie worden 

gevonden. Andersom dient gestreefd te worden naar een HOV-lijn met mi-

nimale verstoring door overig verkeer. 

 

Dit betekent dat de F-tracés afvallen, ook gezien de relatief geringe vervoer-

waarde. Wel wordt op termijn variant F’ mogelijk  geacht, als eventuele 2
e
 

lijn, en ondersteunend aan de ontwikkelingen aan de oostzijde van de stad.  

Het tracé E, langs de Slachthuisbuurt, vraagt om ingrepen die niet passen bij 

het karakter van de Zomerkade en de kruising met het Spaarne is zeer lastig.  

Dit tracé wordt als maatschappelijk onhaalbaar beoordeeld. 

 

Tracé G lijkt geen reële optie gezien de beperkte ruimte langs de Spaarneoe-

ver, daarbij lijkt geen combinatie mogelijk met de autobereikbaarheid van de 

Appelaar. 

 

Daarmee blijven over de tracés A’, C en D, waarbij voor elk tracé geldt dat 

het niet ‘ideaal’ is, gezien de problematische inpassing op stukken van het 

tracé. Variant A’ wordt hierbij als het minst ongunstig beoordeeld. Belangri j-

ke argumenten die hierbij zijn genoemd:  

 De vervoerwaarde van A’ is hoog 

 De vervoerwaarde van variant C wordt onacceptabel laag door de 

lengte van het tracé 

 D lijkt de meeste impact te hebben op de autobereikbaarheid; men 

twijfelt eraan of verkeersstromen kunnen worden gecombineerd op 

de Wilhelminastraat. Een halte ter hoogte van Raaks lijkt daarbij 

ruimtelijk moeilijk inpasbaar. 

 De spaarnekruising d.m.v. een korte tunnel is bij beide varianten 

(Verfrollerbrug, Buitenrustbrug) uitvoerbaar. Hierbij lijkt de gevoe-

lige (oude) discussie rond de passage bij de Verfrollerbrug minder 

onoverkomelijk dan de (waarschijnlijke) problematiek bij het D tra-

cé.  

 Inpassing van HOV in de GOG (varianten A’ en C) leidt tot inperking 

van het doorgaand autoverkeer. Wel kunnen bestemmingsverkeer 

en bevoorrading worden toegelaten, door bijvoorbeeld een ‘Franse’ 

variant met een vrije openbare ruimte. Dit heeft echter wel conse-

quenties voor de snelheid van het HOV.    

 

Groep 3 

Net als in de tweede groep wordt in deze groep gesteld dat tracés die het 

centrum niet aandoen geen meerwaarde bieden voor de stad Haarlem. 

Hiermee laat deze groep de F varianten afvallen.  

 

Variant E valt af in verband met de als ongewenst benoemde ingrepen bij de 

Zomerkade. Hier zou sprake zijn van een onmogelijke opgave die bovendien 

weinig meerwaarde oplevert.  

 

In deze groep wordt uitgegaan van een autoluwe binnenstad in de toekomst. 

Er is een goede doorstroming van het verkeer nodig, waardoor de Wilhelmi-

nastraat van belang is. Aan de rand van de stad zou het autoverkeer afgewik-

keld moeten worden. Vanuit deze argumenten zou tracé D geen oplossing 

vormen.  
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Tracé G wordt als onhaalbaar benoemd door de bochten in het tracé, de 

beperkte beschikbare ruimte en de problemen die kunnen ontstaan bij de 

Appelaar. Bij de Appelaar gaat het dan met name om problemen voor de 

afwikkeling van het auto-verkeer.  

 

De groep is positief over tracé C. Het nadeel bij dit tracé is de hoeveelheid 

slingers en de kleine toevoeging van reizigers. Tracé A’ zou volgens de groep 

de meeste uitkomst bieden, hierbij wordt wel aangegeven dat de Spaarne-

passage op het betreffende punt al eerder is onderzocht. De groep conclu-

deert dat tracé A’ het beste alternatief vormt, met als nadeel dat het Hout-

plein niet wordt aangedaan.  

 

Conclusies  

In het atelier is besproken welke maaiveldvariant(en) als meest kansrijk 

moeten worden beschouwd. Hierbij worden de volgende overwegingen 

genoemd: 

 Van belang is dat het centrum goed wordt bediend, wil Haarlem zelf 

optimaal profiteren van de verbinding. Dit komt ook tot uiting in de 

hoge vervoercijfers van de centrumtracés. Tracés F en F` vallen 

daarmee af. Tracé F is overigens fysiek geen reële optie, gezien de 

beperkte ruimte in de Amsterdamstraat.  

 Tracé F’ wordt wel als een mogelijk tweede maaiveldtracé ge-

noemd, voor de langere termijn en als aanvulling op een centrum-

tracé. 

 De inpassing van tracé E ter hoogte van de Zomerkade wordt als 

problematisch en maatschappelijk onhaalbaar beoordeeld.  

 Dit geldt ook voor tracé G, waar langs het Spaarne onvoldoende 

ruimte is om het autoverkeer richting o.a. de Appelaar te accom-

moderen.  

 Tracé C bedient weliswaar het centrum én het Houtplein, maar door 

de langere route valt het  aantal nieuwe reizigers beduidend lager 

uit. Bij HOV-bus -1.600 reizigers (verlies) voor C t.o.v. -400 reizigers 

voor D en + 1.500 reizigers voor A en bij lightrail +900 reizigers voor 

C t.o.v. +2.000 reizigers voor D en + 3.200 reizigers voor A. 

 

De conclusie van het atelier luidt dat de tracés A (bestaand tracé opgewaar-

deerd) en D (via Houtplein en Raaks) het meest kansrijk zijn. Tracés A en D 

combineren een hoge vervoerwaarde met de (relatief) minst lastige inpas-

sing. Daarbij worden de volgende kanttekeningen gemaakt, die relevant zijn 

voor het vervolgonderzoek: 

 

 Tracé A:  

 De vraag is hoe de kruising met het Spaarne wordt vormgegeven. 

De grootste bottleneck is hier de gevoeligheid van de discussie uit 

het verleden rond de kruising met het Spaarne.  

 Inpassing in de Schalkwijkerstraat moet verder worden uitgewerkt 

(profilering). 

 Ander aandachtspunt is de inpassing in de Gedempte Oude Gracht, 

met name waar het gaat om gedeeld gebruik van de rijbanen en de 

consequenties hiervan voor autoverkeer en de snelheid van HOV. 

 

 Tracé D:  

 Ook hier is de vraag hoe de kruising met het Spaarne wordt vorm-

gegeven. 

 Grootste knelpunt lijkt hier de inpassing van HOV in de Wilhelmi-

nastraat, en de gevolgen hiervan voor de verkeerscirculatie.  

 Een halte ter hoogte van de Raaks lijkt fysiek moeilijk inpasbaar. 
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Indien de knelpunten op beide tracés niet oplosbaar blijken te zijn, komt 

voor wat betreft het maaiveld, het tracé via het Houtplein, Kampersingel en 

de Gedempte Oude Gracht (C) in beeld als mogelijk meest kansrijk.  
 

Ten behoeve van de verdere onderzoeken naar de tracés A’ en D wordt nog 

een aantal aandachtspunten meegegeven vanuit het kernatelier:  

 De verstoring van de verkeersdoorstroming door het openen van 

een brug zou groter zijn dan waar tot nu toe van uit is gegaan (5%). 

Dit zou versterkt worden door de toename van verkeer over water.  

 Bij de uitwerking dient ook gekeken te worden naar de hoeveelheid 

bomen die gekapt moeten worden door de inpassing van een tracé. 

Dit is immers ook een van de factoren die de stad aantrekkelijk en 

leefbaar maakt.  

 De impact van het inpassen van de betreffende tracés wordt verder 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden op verzoek van het kernatelier 

voorbeelden vanuit het buitenland gezocht, om te kijken wat daar 

de impact is.  

 

4.4 KERNATELIER 11 NOVEMBER: VOORKEURSVARIANTEN 

 

Uitwerking voorkeurstracés  

Doel van het kernatelier op 11 november was het benoemen van het meest 

kansrijke bovengrondse tracé van de twee in het vorige kernatelier benoem-

de voorkeursvarianten, te weten tracé A (huidig tracé) en tracé D (Houtplein-

Wilhelminastraat). Om een afweging te kunnen maken, hebben verschillende 

onderzoeksbureaus de twee tracés nader uitgewerkt. De resultaten zijn 

gepresenteerd in het atelier. In tabel 2 zijn per tracé de onderzoeksresulta-

ten samengevat opgenomen: 

 

 verkeer & vervoer: totaal aantal reizigers, dat wil zeggen de ver-

voerwaarde, met tussen haakjes het saldo nieuwe reizigers.  

 de bouwkosten in miljoenen euro’s. 

 het exploitatiesaldo in miljoenen euro’s per jaar. Een negatieve 

waarde wil zeggen dat de exploitatie van de lijn meer kost dan hij 

opbrengt (hetgeen vrijwel altijd het geval is bij openbaar vervoer).  

 Impact van de variant op de verkeerscirculatie in en rondom de 

Haarlemse binnenstad (waarbij ‘- -‘ een stevig impact op de ver-

keerscirculatie betekent en ‘++’ nauwelijks tot geen impact). 

Hierbij geldt dat ook voor varianten die ‘- -‘ scoren het mogelijk is 

de verkeerscirculatie al dan niet aangepast in stand te houden.  

 Het aantal bussen dat per uur over de Wilhelminastraat respec-

tievelijk Gedempte Oude Gracht rijdt na ingebruikname van het 

tracé. 

 Bouwoverlast die een variant veroorzaakt voor bewoners en weg-

gebruikers (waarbij waarbij ‘- -‘ veel overlast betekent en 0 rela-

tief weinig overlast betekent). 

 stedenbouwkundige kwaliteit: de mogelijke kwaliteitsimpuls aan 

de openbare ruimte (waarbij ‘- -‘ de minste kwaliteit aangeeft en 

‘++’ de meeste stedenbouwkundige kwaliteit) 

 inpassing, aangegeven is hoeveel parkeerplaatsen (pp) er ver-

dwijnen door de aanleg van een variant en of een variant invloed 

heeft op het Spaarne (waarbij ‘-‘ betekent dat de variant een ge-

deelte van de ruimte van het Spaarne gebruikt en + dat het 

Spaarne geen invloed ondervindt van de variant). De invloed op 
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het Spaarne is alleen van toepassing op de tunnelvarianten van 

tracé A. 

 

Tevens is aangegeven wat het effect is van het (gedeeltelijk) omleggen van 

de vaarroute van het Spaarne naar het oosten (via Haarlemmerliede en ring-

vaart Haarlemmermeer) op de tracévarianten.  

 

In de tabel is voor tracé A onderscheid gemaakt tussen een variant met een 

brug, een variant met een brug én een geoptimaliseerd brugregime, een 

variant met een korte tunnel onder het Spaarne en een variant met een 

middellange tunnel van de Schalkwijkerstraat onder het Spaarne en Gedemp-

te Oude Gracht door naar de Nassaulaan. Voor tracé D is onderscheid ge-

maakt tussen een variant met een brug en een variant met een korte tunnel 

onder het Spaarne. Voor alle in de tabel genoemde varianten geldt dat ze 

verrailbaar zijn. Voor een compleet beeld is tevens opgenomen hoe de on-

dergrondse oplossing (een tunnel van de Schipholweg, via het Houtplein en 

Gedempte Oude Gracht naar station Haarlem NS) scoort op de onderzochte 

aspecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de groepjes van in het kernatelier 
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Tabel 2: onderzoeksresultaten tracés A en D, kernatelier 11 november  

Variant  

 

Vervoer- 

waarde  

Bouw 

€ (mio)  

Exploitatie 

€ (mio)  

Impact 

verkeer  

Bussen/u 

Wilh.str/  

   GOG  

Bouw- 

overlast  

Stedenb  

kwaliteit  Inpassing  

Bus  Lange tunnel  

29.500 

(5.600)  800  -2,3  ++  4 / 0  --  +  pp: 0  

          

A1 Bus  brug  

19.300 

(1.500)  60  -1,3 - -0,5  O  38 / 40  O  O  pp: -70  

A1 Bus  

brug +  

geoptimaliseerd 

regime  

19.600 

(1.500)  60  -1,3 - -0,9  +  38 / 40  O  O  pp: -70  

A2 Bus  korte tunnel  

19.900 

(1.500)  225-250  -1,3  O  38 / 40    /+  

pp: -70 

S:   

A2 Bus  middellange tunnel  

20.700 

(2.300)  385-400  -1,7  O  38 / 0     ++  

pp: -0 

S: +  

          
D1 Bus  Brug  22.800 (-400)  70  -1,1 - -0,3   40 / 0  O  /+  pp: -270  

D2 Bus  Korte tunnel  23.500 (-400)  260-270  -1,1    40 / 0     /+  pp: -270  

          

 

Omleggen 

 vaarroute  +400  75  Nvt  ++  VAR  O  nvt  nvt  
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Werken in groepen: welke bovengrondse variant is het meest kansrijk?  

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken die zijn verricht, is in drie 

groepen gewerkt aan een afweging om de meest kansrijke bovengrondse 

variant te benoemen. In onderstaand verslag wordt toegelicht welke discus-

sie heeft plaatsgevonden en welke tracé(s) als de meest kansrijke boven-

grondse tracés zijn benoemd.  

 

Bevindingen Kernatelier 

De varianten A (huidige tracé) en D (Houtplein-Wilhelminastraat) zijn door de 

atelierdeelnemers in drie groepen beoordeeld. Basis voor de beoordeling zijn 

de verkeerskundige, de technische en de stedenbouwkundige analyses zoals 

gepresenteerd tijdens het kernatelier. Naast een aantal tracé specifieke 

overwegingen zijn in diverse groepen ook een aantal overkoepelende over-

wegingen meegegeven. 

 

Overkoepelende overwegingen: 

 De term ‘maaiveldvarianten’ is volgens sommige aanwezigen ver-

warrend. Beter is het te spreken over (deels) bovengrondse oplos-

singen. 

 Ook voor (deels) bovengrondse oplossingen geldt dat ze onderdeel 

zullen worden van een netwerk van HOV in de metropoolregio Am-

sterdam.  

 De gekozen oplossing zal derhalve zo HOV-waardig mogelijk moe-

ten zijn. Dat wil zeggen dat de gekozen oplossing zoveel als moge-

lijk zal moeten doen aan de HOV-criteria: hoogfrequent, snel en be-

trouwbaar. 

 De gekozen oplossing dient zoveel als mogelijk aan te sluiten op 

het Haarlemse structuurplan. 

 Het belang van de pleziervaart in Haarlem is de afgelopen tijd fors 

toegenomen. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten.  

 

Tracé A (huidig tracé): 
 De relatief kortere reistijd van tracé A in vergelijking met tracé D 

resulteert in meer nieuwe reizigers. Het gaat om 1500 nieuwe rei-

gers voor variant A t.o.v. een verlies van 400 reizigers voor variant 

D. 

  A heeft als groot voordeel dat dit tracé het hart van het kern-

winkelgebied aandoet. Het winkelend publiek wordt met hoog-

waardig openbaar vervoer letterlijk in het hart van de stad afgezet. 

Atelierdeelnemers verwachten dat dit de aantrekkelijkheid van het 

centrum vergroot. 

 Een halflange tunnel tot aan de Nassaulaan waarbij de gracht wordt 

teruggebracht, wordt door aanwezigen onhaalbaar geacht. De be-

langrijkste overwegingen die hierbij worden genoemd zijn het (vrij-

wel) onmogelijk maken van de bevoorrading van de winkels, de for-

se extra financiële investering en de enorme bouwoverlast tijdens 

de aanleg.  

 De inpassing aan de centrumzijde van het Spaarne is een gevoelig 

punt. In het verleden is een tunnelmond op de Turfmarkt vanwege 

de lastige stedenbouwkundige inpassing gesneuveld. Met het oog 

op de toenemende pleziervaart wordt het belang van het open 
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houden van de Kampersingel genoemd. Een tunnelmond op het 

Zuider Buiten Spaarne lijkt meer mogelijkheden te bieden. Nadruk-

kelijk aandachtspunt bij deze oplossing is de verkeersafwikkeling bij 

de Lange brug en op de Turfmarkt. 

  Wanneer een korte tunnel start op de Schipholweg is de tunnel-

mond relatief gemakkelijk in te passen. Bovendien kan met deze 

oplossing de kruising bij de Buitenrustbruggen ongestoord worden 

gepasseerd en is er op de Schalkwijkerstraat geen conflict met de 

centrumring voor de auto.  

 Voordeel van tracé A t.o.v. tracé D is dat hier in de toekomst geen 

conflict ontstaat met een eventuele toekomstige autotunnel onder 

het Spaarne. 

 In vergelijking met variant D is de bouwoverlast bij variant A relatief 

beperkt. Bovendien sluit variant A aan op het onlangs aangepaste 

tracé op de Gedempte Oude gracht. 

 Alles overziend kan tracé A in vergelijking met tracé D op meer 

draagvlak rekenen in het kernatelier. 

Tracé D (Houtplein – Wilhelminastraat): 
 De relatief langere reistijd van tracé D in vergelijking met tracé A 

resulteert in minder nieuwe reizigers. Het gaat om een verlies van 

400 reizigers voor variant D t.o.v. 1500 nieuwe reiz igers voor vari-

ant A. 

 Een groot voordeel van tracé D is dat dit deze variant het Houtplein 

aandoet. Door de toepassing van het zogenaamde stamlijn-concept 

kunnen hierdoor aan de zuidzijde van de stad een groot aantal re-

gio-bussen worden afgevangen.  

  Bij de Raaks is een vrijliggende HOV-baan nauwelijks inpasbaar.  In 

dit kader wordt geopperd de HOV-bus verdiept aan te leggen (in-

clusief halte) en een overkluizing voor het autoverkeer te realise-

ren.  

 Een groot nadeel van tracé D is het conflict met de centrumring 

voor het autoverkeer op de Wilhelminastraat. Hierbij dient fors te 

worden ingegrepen in het profiel van de Wilhelminastraat, waar het 

parkeren zal verdwijnen.  

 Mogelijk dat alsnog synergie tussen een auto- en HOV-tunnel kan 

worden gerealiseerd door per tunnelbuis één rijstrook voor het au-

toverkeer en één rijstrook voor de HOV-bus aan te leggen. Knelpunt 

bij deze oplossing is de kruising van de HOV-bus met het autover-

keer.  

 Een voordeel van variant D is dat deze past in het eindbeeld van 

een lange ondergrondse tunnel. 

 In vergelijking met variant A is de bouwoverlast bij variant D relatief 

groter.  

 Alles overziend kan tracé D in vergelijking met tracé A op minder 

draagvlak rekenen in het kernatelier. 
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Conclusies kernatelier 

In het kernatelier zijn gezamenlijk de volgende conclusies getrokken: 

 
  Het atelier vindt dat betrouwbaarheid en een ongestoorde verbin-

ding essentieel zijn om de beoogde HOV-kwaliteit te realiseren.  

 Dit betekent dat het Spaarne met een korte tunnel dient te worden 

gepasseerd. Dit geldt zowel voor  tracé A als D. Deze urgentie wordt 

met het oog op een uitbreiding van het HOV-netwerk en een toe-

name van de pleziervaart alleen maar groter. 

  Zowel voor tracé A als tracé D concludeert het kernatelier dat aan 

de oostzijde van het Spaarne een tunnelmond op de Schipholweg 

de voorkeur heeft. 

 Om in het kernatelier een definitieve afweging te kunnen maken 

tussen tracé A en tracé D dienen een aantal gesignaleerde knelpun-

ten nader onderzocht te worden. Bovendien dient e.e.a. in relatie 

met de lange tunnel te worden beschouwd. 

 

4.5 STADSATELIER 12 NOVEMBER: (DEELS) 
BOVENGRONDSE VOORKEURSVARIANTEN 

In het stadsatelier zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar de boven-

grondse varianten toegelicht met de conclusies uit het kernatelier van 30 

september en 11 november.  

 

 

 

Presentatie onderzoeksresultaten en conclusies kernatelier 

Het onderzoek naar de bovengrondse varianten heeft geleid tot de volgende 

resultaten op hoofdlijnen:  

• De vervoerwaarde van de centrumtracés (A, B, C, D, E en G) varieert 

van ca. 19.000 – 23.000 reizigers per dag.  

• De tracés F en F` scoren beduidend slechter (ca. 8.000) 

• Het saldo nieuwe reizigers op de centrumtracés bedraagt ca.      -

1600 (verlies) tot + 1500 per dag.  

• Inpassing is in principe fysiek mogelijk, soms moet de openbare 

ruimte fors worden heringericht, met consequenties voor het auto-

verkeer.  
 
Een uitgebreid overzicht van de onderzoeksresultaten is opgenomen in tabel 
1 op pagina 12.  

Het kernatelier heeft op basis van alle onderzoeksresultaten de bovengrond-

se tracés A (huidig tracé) en D (Houtplein – Wilhelminastraat) als meest 

kansrijk benoemd en de volgende conclusies getrokken ten aanzien van de 

andere tracés:  

 

Tracé F’ 

Dit tracé doet het Houtplein én het centrum van Haarlem niet aan waardoor 

het tracé onvoldoende meerwaarde biedt voor het centrum en daarmee van 

de stad Haarlem. De vervoerwaarde van het tracé is laag, zeker in verhouding 

tot de bovengrondse varianten die wel het centrum aandoen. De vervoer-

waarde ligt zelfs onder de huidige vervoerwaarde van de Zuidtangent in 

Haarlem. Door het niet bedienen van het centrum is dit tracé niet geschikt 

om als stamlijn te functioneren in Haarlem.  Dit betekent dat alle stadsbus-

sen die via het Houtplein en via de Schipholweg rijden door de Haarlemse  
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Stadsatelier 12 november 

 

binnenstad blijven rijden. Pluspunt van dit tracé is dat het ondersteunend 

kan zijn aan de ontwikkeling van de Waarderpolder. Bovendien is het moge-

lijk interessant dit tracé als tweede Haarlemse lijn in een toekomstig HOV-

netwerk te ontwikkelen als aanvulling op een lijn die het centrum aandoet. 

Op basis van het bovenstaande is de eindconclusie van het kernatelier dat dit 

tracé niet kansrijk is en derhalve niet verder hoeft te worden onderzocht. 

 

Tracé F 

Net als F’ doet ook dit tracé het Houtplein én het centrum van Haarlem niet 

aan. Op basis van dezelfde argumenten als F’ valt tracé af; weinig meerwaa r-

de voor het centrum van Haarlem,  vervoerwaarde lager dan huidige Zuid-

tangent, bussen blijven door de stad rijden. Bovendien vormt de fysieke 

inpassing van het tracé een knelpunt in de Amsterdamse straat. Zonder uit-

gebreide sloop van woonhuizen is dit niet mogelijk. Op basis van boven-

staande is de eindconclusie van het kernatelier dat dit tracé niet kansrijk is 

en derhalve niet verder hoeft te worden onderzocht. 

 

Tracé E 

Dit tracé scoort redelijk op veel van de onderzochte criteria en zorgt voor 

een directe aansluiting van Haarlem-oost op de Zuidtangent. Er zijn echter 

twee knelpunten ten aanzien van de fysieke inpassing. Het eerste knelpunt is 

de inpassing op de Zomerkade die fysiek problematisch is. Bovendien past 

het aanleggen van de HOV-verbinding niet in het karakter van de straat. Het 

tweede knelpunt is de Spaarnepassage, die bij deze variant vrijwel niet fysiek 

inpasbaar is, zeker niet met een korte tunnel. Op basis van bovenstaande is 

de eindconclusie van het kernatelier dat dit tracé niet kansrijk is en derhalve 

niet verder hoeft te worden onderzocht. 

 

Tracé G 

Dit tracé scoort goed op veel van de onderzochte criteria maar kent een 

knelpunt inzake de fysieke inpassing. Na de passage van het Spaarne tot en 

met de bocht naar de Parklaan is weinig ruimte beschikbaar is en zitten veel 

bochten in het tracé. Dit betekent dat ingrepen in de omgeving noodzakelijk 

zijn om de fysieke inpassing mogelijk te maken en dat bovendien de rijsnel-

heid laag zal zijn. De ruimte tussen de inrit van parkeergarage de Appelaar en 

het Spaarne is dusdanig klein dat het realiseren van dit tracé betekent dat de 

Appelaar onbereikbaar wordt. Op basis van bovenstaande is de eindconclusie 

van het kernatelier dat dit tracé niet kansrijk is en derhalve niet verder hoeft 

te worden onderzocht. 
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Tracé C 

Dit tracé bedient zowel het Houtplein als het centrum. Echter door de lange 

route en langere reistijd is de vervoerwaarde lager dan bij variant D. Dit uit 

zich met name in het aantal nieuwe reizigers dat veel lager ligt bij dit tracé 

dan bij de andere tracés die het centrum aandoen. Dit geldt in nog hogere 

mate bij het toepassen van het stamlijn concept op dit tracé. Op basis van 

bovenstaande is de eindconclusie van het kernatelier dat dit tracé weinig 

kansrijk is en alleen kan worden gezien als een terugvaloptie indien de voor-

keurstracés A en D toch niet haalbaar blijken. Derhalve hoeft dit tracé voo r-

alsnog niet verder te worden onderzocht. 

 

Combinatie A + F’ 

Basisgedachte is een tracé door het centrum (A) en een tracé buiten het 

centrum om (F’). Bij deze variant worden de reizigerstromen gesplitst. Het 

gevolg is dat de vervoerwaarde op beide lijnen relatief laag is. Hierdoor is de 

frequentie per lijn lager. Dit gaat ten koste van de HOV-kwaliteit en is daar-

mee minder aantrekkelijk dan bij de keuze voor één ‘dikke’ lijn. Dit blijkt ook 

uit het feit dat de vervoerwaarde voor deze gecombineerde lijnen gezamen-

lijk lager ligt dan de vervoerwaarde van tracé A afzonderlijk. Deze combinatie 

betekent bovendien dat op twee tracés geïnvesteerd moet worden, hetgeen 

een aanzienlijke meerinvestering is ten opzichte van investeren in één tracé. 

Op basis van bovenstaande is de eindconclusie van het kernatelier dat deze 

combinatie van tracés op dit moment niet kansrijk is en derhalve niet verder 

hoeft te worden onderzocht. 

 

Het kernatelier heeft uiteindelijk geconcludeerd dat A en D verder uitge-

werkt zullen worden. Het eindbeeld is een lightrail-verbinding, de tracés 

zullen daarop uitwerkt worden. Voor beide tracés wordt bij de Spaarne-

passage zowel gekeken naar een brug als een korte tunnel. Tracé C (Hout-

plein – Kampersingel - Gedempte Oude Gracht) wordt als terugvaloptie ach-

ter de hand gehouden wanneer de problemen bij A en D onoverkomelijk 

blijken te zijn.  
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Opmerkingen, vragen en aanvullingen vanuit het stadsatelier 

 

 Dick Freling benadrukt namens de Kamer van Koophandel het be-

lang van bereikbaarheid ter ondersteuning van de economische 

ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Volgens Dick Fre-

ling speelt een regionaal HOV-netwerk hierin een essentiële rol.  

 

 Wat is belangrijker voor de Kamer van Koophandel: de auto of het 

HOV? Op deze vraag antwoordt Dick Freling dat het wat betreft de 

Kamer van Koophandel niet ‘of’ is maar ‘en’. Om de bereikbaarheid 

op een aanvaardbaar niveau te houden zal zowel in de auto als in 

het (hoogwaardig) openbaar vervoer moeten worden geïnvesteerd. 

 Is de Kamer van Koophandel niet bang dat wanneer we gaan voor 

de lange tunnel we straks met lege handen staan? Dick Freling geeft 

aan dat het goed is verschillende varianten naast elkaar te zetten, 

zodat de politiek straks een goede afweging kan maken. Dat er iets 

moet gebeuren aan de HOV-ontsluiting in Haarlem staat vast.  

 

 Voor wat betreft de maaiveldvarianten worden reizigersaantallen 

gepresenteerd. Bij een aantal varianten is sprake van reizigersver-

lies: is dit in vergelijking met de tunnel of in vergelijking met de 

huidige Zuidtangent? Het gaat hier om verlies t.o.v. de huidige Zuid-

tangent. 

 Er is gekeken naar een combinatie van variant A (huidig tracé) en F’ 

(via Haarlem Oost). Kun je zeggen dat A een meer lokale  en F’ meer 

regionale  functie heeft? Dit is niet 1 op 1 het geval. Uit de bereke-

ningen blijkt dat bij splitsing het aantal reizigers zich verdeelt over 

beide lijnen. De lijnen worden daarmee zo ‘dun’ dat er geen sprake 

meer is van HOV. Dat wil zeggen dat  de frequentie omlaag gaat (er 

gaan minder bussen rijden). Het gevolg is dat er totaal generaal rei-

zigers verloren gaan. Variant A die het centrum aandoet is in verge-

lijking met F’ het meest kansrijk. Wel is F’ voor de toekomst moge-

lijk een interessante aanvullende lijn buiten het centrum om.  

 Moeten bij een extra brug op de Turfmarkt beide bruggen tegelij-

kertijd open? Of zou er een soort sluis kunnen ontstaan waardoor 

er altijd een brug beschikbaar is voor HOV? De bruggen zullen tege-

lijkertijd open moeten. De ruimte voor inpassing van een extra brug 

is ter plaatse beperkt, hierdoor is de afstand tussen beide bruggen 

onvoldoende om ze na elkaar te kunnen openen.  

 Een korte tunnel onder het Spaarne levert tijdwinst op, maar kan er 

door een ‘groene golf’ voor bussen ook niet al ontzettend veel tijd-

winst geboekt worden? Ja, er kan winst geboekt worden door opti-

malisatie van het brugregime. Echter in vergelijking met een korte 

tunnel is dit nooit helemaal optimaal. Bovendien neemt de plezier-

vaart in Haarlem steeds meer toe en zal het aantal reizigers dat met 

de Zuidtangent reist ook toenemen wanneer het HOV-netwerk de 

komende jaren verder wordt uitgebreid. 

 Is gekeken naar het realiseren van een knooppunt buiten de stad en 

van waaruit reizigers vervolgens met lightrail de stad in kunnen? Ja, 

aan de zuidzijde bij de Schipholweg en aan de noordzijde bij het 

Delftplein is dan een overstapmachine mogelijk. Passagiers kunnen 

onderweg worden opgepikt en worden afgezet in de stad. Het be-

zwaar is dat als gevolg van de overstap reizigers verloren gaan.  
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Bovendien is het lastig een dergelijk klein stukje lightrail kosteneffectief 

te exploiteren.  

 Waarop zijn de vervoersberekeningen gebaseerd? Toon van der 

Horst van verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng benadrukt dat 

alle cijfers over de Zuidtangent te vinden zijn op 

www.zuidtangent.nl. Deze zijn ook gebruikt in de berekeningen. 

Verder is gebruik gemaakt van gevalideerde verkeersmodellen en 

kengetallen van vergelijkbare projecten. 

 Waar komen nieuwe reizigers vandaan? Toon van der Horst geeft 

aan dat hiervoor de vuistregel geldt dat 1/3 van de reizigers komt 

van de fiets, 1/3 vanuit de auto en 1/3 nieuwe reizigers zijn die 

voorheen de bestemming niet aandeden. 

 Marc Starmans van ingenieursbureau Arcadis benadrukt dat de cij-

fers over kosten in het verslag van het atelier terug te vinden zijn. 

 Volgens een van de deelnemers wordt momenteel nauwelijks ge-

bruik gemaakt van de Zuidtangent in Haarlem. Is het te rechtvaardi-

gen om €800 mio te investeren in een lange tunnel waarbij in eer-

ste instantie per dag slechts 6000 reizigers extra gebruik gaan ma-

ken van het HOV? Dat is een terechte vraag die de politiek en het 

Rijk ook stelt bij het beoordelen van de plannen. Het gaat er juist 

om om de lijn meer kwaliteit in Haarlem te geven om daarmee de-

zelfde reizigers aantallen als buiten Haarlem te kunnen halen. 

Daarnaast gaat het naast Haarlem om een groter HOV-netwerk die 

in de periode tot 2020 wordt uitgebouwd. Haarlem is een vitale 

schakel in dit netwerk en gaat in toekomst meer dan 40.000 reizi-

gers vervoeren.   

 Een van de deelnemers heeft het idee dat er al gekozen is voor de 

lange tunnelvariant. Pepijn van Wijmen geeft namens het project-

team aan dat dit niet aan de orde is. De komende twee maanden 

zal de lange tunnel worden vergeleken met de maaiveldoplossin-

gen. In een maatschappelijke kosten baten-analyse zullen we de 

opbrengsten van beide varianten worden afgezet tegen de kosten. 

Bovendien kijken potentiële financiers, waaronder het Rijk, ook 

zorgvuldig naar de uitkomsten van de verschillende onderzoeken in 

relatie tot de benodigde financiële middelen. 
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5 COLOFON 

Dit document is opgesteld door het projectteam Tunnelstudie Haarlem (pro-

vincie Noord-Holland en gemeente Haarlem).  

 

De onderzoeken zijn verricht door Posad (stedenbouwkunde), bureau Goud-

appel Coffeng (verkeer en vervoer), Arcadis (techniek) en de Rebel Group 

(economie).  

 

Aan de kernateliers en het stadsatelier hebben verschillende partijen deel-

genomen. Betrokken waren o.a. bewoners(organisaties), maatschappelijke 

en belangengroeperingen, ondernemersorganisaties en deelnemers vanuit 

de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem.   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectsecretaris:  

 

 

 

 

Projectbureau Tunnelstudie 

Gedempte Oude Gracht 93 

2011 GN Haarlem 

www.tunnelstudie.nl  
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1 INLEIDING 

Begin 2008 is door de provincie Noord‐Holland en de gemeente Haarlem 
ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar een lange 
ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. Uit de studie blijkt 
dat een lange ondergrondse verbinding haalbaar is. Het meest kansrijk blijkt 
een verbinding vanaf de Schipholweg, via het Houtplein en het centrum naar 
het station. In april dit jaar is de vervolgfase gestart, waarin het ondergrond‐
se tracé verder wordt uitgewerkt en waarin ook (deels) bovengrondse alter‐
natieven worden onderzocht. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2009 
besluitvorming plaatsvinden over de invulling van een hoogwaardige verbin‐
ding in Haarlem.  
 
Net als in de vorige fase wordt gewerkt in ‘ateliers’ met verschillende partij‐
en uit de stad. In deze ateliers worden onderzoeksresultaten besproken. 
Voorliggend document bevat de uitkomsten van de kernateliers op 9 decem‐
ber 2008 en 20 januari 2009 en het stadsatelier op 21 januari 2009. In deze 
ateliers stonden de onderzoeken naar (deels) bovengrondse varianten cen‐
traal. In deze ateliers zijn ook de uitkomsten van de knopenateliers (uitwer‐
king van haltelocaties) besproken. Deze zijn opgenomen in een separaat 
verslag. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt eerst de regionale context toegelicht. Ver‐
volgens wordt kort teruggeblikt naar de vorige fase en wordt het proces van 
de huidige fase van de studie geschetst. In hoofdstuk 4 en 5 worden de uit‐
komsten van de kern‐ en stadsateliers toegelicht. 
 
 
 

  
 

  
Afbeelding 1: Werken in ateliers
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2 REGIONALE CONTEXT   

Het wordt steeds drukker op de wegen en dat heeft negatieve gevolgen voor 
de bereikbaarheid, leefbaarheid én economie in de Metropoolregio Amster‐
dam. Om de regio bereikbaar en vitaal te houden, wordt toegewerkt naar 
een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dat wil zeggen snel, 
frequent en betrouwbaar openbaar vervoer. Dit HOV‐netwerk beoogt stede‐
lijke centra met elkaar te verbinden en kan een goed alternatief vormen voor 
de auto. ‘Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam’ staat voor het verbeteren 
van de bereikbaarheid van de Westflank van de Metropoolregio Amsterdam, 
het gebied van de IJmond tot de Bollenstreek en van de kust tot Amsterdam.  
 
Met de Zuidtangent, een vrij liggende busverbinding tussen Haarlem en 
Amsterdam via Hoofddorp en Schiphol, ligt er een sterke basis voor 
een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer voor de Westflank van de 
Metropoolregio. Dit netwerk dient met een aantal ingrepen te worden ver‐
sterkt om de huidige kracht van de regio te benutten en groei mogelijk te 
maken. In afbeelding 2 zijn (toekomstige) verbindingen in dit netwerk weer‐
gegeven, een aantal hiervan wordt in onderstaande tekst toegelicht:  

• Verbinding Haarlem‐IJmond. In september is hierin al een eerste stap 
gemaakt: de gemeenteraad van Velsen heeft ingestemd met het voor‐
gestelde tracé.  

• Verbinding Haarlem. De Tunnelstudie onderzoekt de mogelijkheden 
van een hoogwaardige verbinding in Haarlem, waarmee Haarlem 
duurzaam met de regio wordt verbonden.  

• Verbinding Haarlem‐Zuidas‐Schiphol. Een snelle verbinding vanuit Haar‐
lem langs de A9 naar de Zuidas en Schiphol.  

• Verbindingen naar Zuid: enerzijds de verbinding naar Lisse en door naar 
Leiden en anderzijds richting Alphen a/d Rijn. Op termijn kan in Leiden 

en/of Alpen a/d Rijn aangetakt worden op de RijnGouwelijn (toekom‐
stige lightrailverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust).  

• Doortrekking naar Oost: doortrekking van de huidige Zuidtangent rich‐
ting IJburg. 

• Oosttak Zuidtangent: doortrekking van de huidige Zuidtangent van 
Hoofddorp‐oost naar Aalsmeer en Uithoorn.  

• Voltooien van de HOV ring rond Schiphol.  
 

 

Afbeelding 2: Toekomstig regionaal netwerk van HOV 
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3 TUNNELSTUDIE: TERUGBLIK HAALBAARHEIDSFASE (2007/2008) EN PROCES 

VERVOLGFASE (2008/ 2009)  

Haalbaarheidsfase 2007: korte terugblik 
Begin 2008 is door de provincie Noord‐Holland en de gemeente Haarlem 
ingestemd met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een 
lange ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent. Uitkomst van het haal‐
baarheidsonderzoek is, dat een dergelijke verbinding kansrijk en maatschap‐

pelijk, ruimtelijk, vervoerskun‐
dig en technisch haalbaar is. 
Een tracé vanaf de Schiphol‐
weg via het Houtplein en het 
centrum naar het NS‐station is 
benoemd als het meest kans‐
rijke ondergrondse tracé. In 
het onderzoek werd nauw 
samengewerkt met verschil‐
lende partijen, zoals belangen‐

groeperingen, ondernemers en 
bewoners van de stad Haarlem.  

De uitkomsten van de haalbaarheidsfase zijn vastgelegd in de ‘Eindrapporta‐
ge haalbaarheidsstudie Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem’ van december 
2007. Dit document is verkrijgbaar in het projectbureau, maar ook te down‐
loaden op de website www.tunnelstudie.nl. 
 
Vervolgfase 2008‐2009 
De planfase is gestart in april 2008. In deze fase is het ondergronds tracé 
verder uitgewerkt en worden (deels) bovengrondse varianten onderzocht. 
Net als in de vorige fase werken we in ateliers samen met verschillende 

partijen uit de stad zoals maatschappelijke en belangenorganisaties, bewo‐
ners en ondernemers. In deze fase maken we onderscheid tussen: 
 
Kernateliers: In een groep met circa 15 vertegenwoordigers van verschillen‐
de partijen worden inhoudelijke keuzes van de projectorganisatie voorbe‐
reid. In het atelier in juni is de modaliteit besproken: het vervoermiddel dat 
gebruik gaat maken van een tunnel. In het atelier in augustus zijn de mogelij‐
ke locaties voor de haltes centrum en NS station afgewogen en zijn (deels) 
bovengrondse varianten benoemd om verder te onderzoeken. In de kernate‐
liers op 30 september en 11 november zijn de uitkomsten van de onderzoe‐
ken naar (deels) bovengrondse varianten besproken en zijn voorkeuren be‐
noemd. In het kernatelier van 9 december en 20 januari stond de nadere 
uitwerking van de drie meest kansrijke (deels) bovengrondse alternatieven 
centraal. In het kernatelier van 20 januari is een voorkeur uitgesproken voor 
een van de (deels) bovengrondse varianten. De verslagen van deze laatste 
twee ateliers zijn opgenomen in hoofdstuk vier van dit document. Het afslui‐
tende kernatelier van deze fase vindt plaats op 3 maart 2009. De uitkomsten 
van de eerdere ateliers zijn te vinden op www.tunnelstudie.nl.  
 
Knopenateliers: De vier haltelocaties Schipholweg, Houtplein, centrum en 
station NS (voor het ondergrondse en de deels bovengrondse tracés), zijn in 
een compacte groep van stakeholders uit de directe omgeving verder uitge‐
werkt. Kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden worden per knoop be‐
noemd, er worden ontwikkelscenario’s opgesteld en voorkeuren benoemd. 
De knopenateliers hebben plaatsgevonden in juni, juli, september, oktober 
(2008) en januari (2009). Het verslag van deze ateliers is beschikbaar op de 
website www.tunnelstudie.nl. 
 
 

Afbeelding 3: Werken in ateliers 
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Afbeelding 4: Stadsatelier 12 november 
 

Stadsateliers: Deze openbare bijeenkomsten worden georganiseerd voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van de Tunnelstudie. Hier  
wordt de laatste stand van zaken toegelicht en de uitkomsten van de kern‐ 
en knopenateliers worden gepresenteerd, aangevuld en aangescherpt. In 
hoofdstuk vijf worden de uitkomsten van het stadsatelier van 21 januari 
2009 beschreven, waar de uitkomsten van de onderzoeken naar de meest 
kansrijke bovengrondse variant aan bod kwamen.  
 
De beantwoording van deze vragen geven de gemeenteraad van Haarlem en 
Provinciale Staten van de provincie Noord‐Holland meer informatie om een 
beslissing te nemen over een eerste haalbare stap voor de invulling van de 
verbinding in Haarlem. Deze beslissing zal naar verwachting in het voorjaar 
van 2009 genomen worden. Voor de financiering is onder meer een bijdrage 
nodig vanuit het Rijk.  
 
Meer informatie over de studie is te vinden op de website 
www.tunnelstudie.nl of in het projectbureau aan de Gedempte Oude Gracht 
93.    
 
Voorliggend document 
In voorliggend document wordt verslag gedaan van de kernateliers op 9 
december (2008)  en 20 januari en het stadsatelier op 21 januari (2009). In 
deze ateliers stonden de onderzoeken naar (deels) bovengrondse varianten 
centraal.  De uitkomsten van de knopenateliers kwamen hier ook aan bod, 
maar deze zijn opgenomen in een separaat verslag (www.tunnelstudie.nl). 
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4 KERNATELIERS 9 DECEMBER EN 20 JANUARI: BENOEMEN MEEST KANSRIJKE 
(DEELS) BOVENGRONDSE VARIANTEN 

Voor de invulling van de schakel Haarlem voor de Zuidtangent wordt naast 
een lange ondergrondse tunnelverbinding ook onderzoek gedaan naar kos‐
teneffectieve en daarmee kansrijke (grotendeels) bovengrondse varianten.  
 

4.1 WELKE (DEELS) BOVENGRONDSE VARIANTEN ZIJN ONDERZOCHT? 

In het kern‐ en stadsatelier eind augustus 2008 zijn zeven bovengrondse 
tracés benoemd die door diverse onderzoeksbureaus zijn onderzocht. Op 
basis van de resultaten van dit eerste onderzoek, en de bespreking daarvan 
in het kernatelier op 30 september 2008 en de stuurgroep Tunnelstudie op 
13 november 2008, zijn de drie meest kansrijke tracés verder uitgewerkt. Dit 
op basis van de per tracé geïdentificeerde aandachtspunten en met als uit‐
gangspunt een (korte) tunnel onder het Spaarne. Meer informatie over de 
onderliggende overwegingen die tot deze keuzes hebben geleid is te vinden 
in het “Verslag kern‐ en stadsatelier augustus 2008 Centrumhalte, halte NS 
station en onderzoek naar bovengrondse varianten” en het “Verslag Kernate‐
liers 30 september, 11 november en het Stadsatelier van 12 november 2008, 
Onderzoek naar bovengrondse varianten” die digitaal beschikbaar zijn op 
www.tunnelstudie.nl. 
 
De drie meest kansrijke varianten, uitgaande van een korte tunnel, zijn nader 
uitgewerkt; de onderzoeksresultaten zijn besproken  in het kernatelier van 9 
december  2008.  De  betreffende  tracés  zijn  hiernaast weergegeven  (zie  af‐
beelding 5): 

A:   Het huidige tracé, lopende van de Schipholweg, Schalkwijkerstraat, 
Gedempte Oude Gracht (GOG), Nassaulaan en Parklaan naar het Stati‐
onsplein. Passage van het Spaarne is mogelijk met een korte tunnel 
(van Schipholweg of Schalkwijkerstraat naar de Spaarne‐oever aan de 
stadszijde, omgeving Lange brug) of een middellange tunnel (van 
Schipholweg of Schalkwijkerstraat tot de Nassaulaan). 

 
D:   Een tracé van Schipholweg via Paviljoenslaan en Dreef (tunnelpassage) 

naar Houtplein. Vervolgens via Raamvest, Raamsingel, Wilhelmi‐
nastraat, Kinderhuisvest en Parklaan naar het Stationsplein. 

 
C:   Een tracé van Schipholweg naar Houtplein als bij D. Vervolgens van 

Houtplein naar Kampersingel/Kampervest, Turfmarkt, Gedempte Oude 
Gracht en verder als A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5: nader onderzochte maaiveldtracés 
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4.2 RESULTATEN ONDERZOCHTE TRACÉS, AANDACHTSPUNTEN EN 
MOGELIJKE OPLOSSINGEN PER TRACÉ 

Op 9 december zijn de eerste onderzoeksresultaten m.b.t. de uitwerking van de 
tracés A, C en D besproken in het kernatelier. Er is in het onderzoek ingezoomd 
op een aantal specifieke aandachtspunten: 
 

• Tracé A: de verkeersontsluiting op de Gedempte Oude Gracht en de op‐
ties voor inpassing van een tunnelmond aan de stadszijde; 

• Tracé C: de inpassing van een tunnelmond in omgeving Paviljoen‐
slaan/Dreef, Houtplein, Kampervest/Kampersingel, kruising Eendjes‐
brug en verkeerssituatie GOG (als bij A) 

• Tracé D: inpassing tunnelmond en Houtplein (als bij C) en inpassing op 
de Wilhelminastraat, met name ter hoogte van Raaks. 

 
Uit de bespreking van deze onderzoeksresultaten in het kernatelier van 9 de‐
cember bleek dat tracé D niet als een reële variant kan worden gezien vanwege 
problemen m.b.t. de fysieke inpassing. Voorts zijn in dit atelier specifieke onder‐
zoeksvragen meegegeven voor de varianten A en C. Hierna wordt eerst ingegaan 
op de uitwerking van tracé D en de reflectie van het kernatelier op de resultaten, 
en vervolgensop de uitwerking van tracés A en C.  
 

4.3 KERNATELIER 9 DECEMBER: TRACÉ D VALT AF 

Tracé D:  Houtplein ‐Raaks 
De twee belangrijkste aandachtspunten bij tracé D zijn de inpassing van een 
vrije HOV baan in twee richtingen op de Wilhelminastraat, en specifiek ter 
hoogte van de Raaks, en de locatie van een tunnelmond in de omgeving 
Paviljoenslaan/Dreef. 

Verkeersafwikkeling Wilhelminastraat/Raaks 
Zoals onderstaande figuur weergeeft is de Wilhelminastraat onderdeel van 
de primaire ontsluiting (rode lijn) voor het autoverkeer. Tracé D loopt deels 
parallel aan deze route.  
De verkeersintensiteit ter hoogte van de Raaks zal toenemen door de komst 
van de parkeergarage en de geplande voorzieningen. De gemeente voorziet 
hier een rotonde om dit op te vangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6: Tracé D 
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Er zijn twee manieren onderzocht om HOV in te passen in de Wilhelmi‐
nastraat: 

• Inpassing vrije baan in Wilhelminastraat. 
Rekening houdend met een instandhouding van het autoverkeer op de 
Wilhelminastraat en Raaks, is er geen ruimte voor een geheel vrije HOV‐
baan. Ten zuiden van het Raaks zal op een deel van het traject gemengd 
verkeer moeten worden toegestaan, zie afbeelding 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Afbeelding 7: schets inpassing vrije baan in Wilhelminastraat 
 

 

• Circuit eenrichtingsverkeer 
Een andere oplossing is de introductie van een eenrichtingsverkeerslus 
via Leidsevaart, Raamvest en Wilhelminastraat, zie afbeelding 8.   
 

Eenrichtingsstructuur variant D

éénrichting 
Wilhelminastraat en 

Leidsevaart

afsluiten Zijlvest 
alleenvrachtverkeer 

 
Afbeelding 8: Circuit eenrichtingsverkeer 
 
Deze oplossing sluit niet aan bij de rotondeoplossing van de gemeente. 
Uit de verkeersanalyse blijkt dat de doorstroming op de verschillende 
kruisingen wel kan voldoen. Op de Wilhelminastraat is hiermee een vrije 
baan inpasbaar. 
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Het is zeer twijfelachtig of er voldoende fysieke ruimte is ter hoogte van de 
schouwburg/Raamvest om het verkeer te kunnen afwikkelen. 
 
Inpassing tunnelmonden  
Aan de zijde van het Houtplein zijn er twee opties voor een toerit van een 
tunnel: in de Paviljoenslaan vóór de kruising met de Dreef, en op de Dreef. 
 
Optie 1: Paviljoenslaan 
Door de tunnelmond zal de Paviljoenslaan naar het zuiden moeten opschui‐
ven, waarmee een strook van het park (Vlooienveld) wordt gebruikt ter 
breedte van de nieuwe weg. Het HOV slaat rechtsaf de Dreef op en kruist 
daarbij een baan autoverkeer, zie afbeelding 9.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 9: optie tunnelmond Paviljoenslaan 

Optie 2: Dreef 
Op de Dreef is een tunnelbak fysiek inpasbaar tussen de bomenrijen. Via 
ventwegen aan de buitenzijde van de bomenrijen kan het Houtplein bereik‐
baar blijven, zie afbeelding 10.  

Afbeelding 10: optie tunnelmond Dreef 
 
Samenvattende tabel 
In onderstaande tabel zijn de eerste resultaten van de nadere uitwerking van 
tracés A, C en D samengevat. De vervoerwaardecijfers die in de tabel zijn 
opgenomen komen voort uit handmatige berekeningen, waarin o.a. effecten 
van een verandering van reistijd en de locatie en het bereik van haltes wor‐
den beschouwd. 
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De genoemde bouwkosten gelden voor het gehele tracé, van Schipholweg tot 
station inclusief de tunnel. De kosten zijn prijspeil 2007 en exclusief BTW. 

Tabel 1: Samenvatting eerste onderzoeksresultaten tracés A, C en D  
 
 
Bespreking in kernatelier 9 december 
Het tracé via de Wilhelminastraat wordt vanwege de samenloop met de 
centrumring van Haarlem door vrijwel alle aanwezigen als zeer problema‐
tisch beschouwd. De voorgestelde oplossing waarbij het verkeer noord‐
waarts rijdt over de Wilhelminastraat en zuidwaarts over de Leidsevaart 
wordt desondanks interessant gevonden. Onoplosbaar lijkt echter de situatie 
rond de Raambrug, met beperkte fysieke ruimte, het mogelijk aantasten van 
de Leidsebrug (Rijksmomument) en het feit dat deze oplossing niet aansluit 
bij de rotondeoplossing ter hoogte van de Raaks. Daarbij trekt dit tracé geen 
nieuwe reizigers. 
Er is geen unanieme voorkeur voor één van de drie tracés A, C en D. Van 
deze tracés ziet een overgrote meerderheid van het kernatelier tracé D het 

minst zitten, met name vanwege de hierboven geschetste problematiek rond 
de Wilhelminastraat. Nader onderzoek zal naar verwachting niet leiden tot 
andere inzichten. Op basis hiervan concludeert het kernatelier dat tracé D 
afvalt en de tracés A en C als reële alternatieven overblijven.  
 

4.4 KERNATELIER 20 JANUARI: UITWERKING TRACÉS A EN C 

 
 Afbeelding 11: tracés A en C 
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Tracé A: Schalkwijkerstraat – Gedempte Oude Gracht (GOG) 
De twee belangrijke aandachtspunten bij tracé A betreffen de verkeersafwik‐
keling op de GOG en de straten en gebouwen eromheen, en de inpassing van 
de tunnelmond aan de stadszijde van het Spaarne. 

 

Verkeersafwikkeling GOG 
De doorstroming op de GOG is belangrijk voor de HOV‐kwaliteit van de Zuid‐
tangent. De GOG heeft nu echter primair de functie van ontsluitingsroute 
voor bestemmingsverkeer en bevoorrading. Indien wordt gekozen voor een 
vrijliggende HOV‐verbinding zal medegebruik door overig verkeer kunnen 
leiden tot verstoringen. Er is een aantal opties denkbaar: 
• Huidige situatie handhaven: wellicht valt het aantal verstoringen mee, 

hier is onderzoek nodig naar het bestaande gebruik. 

• Autoluw: weren van sluipverkeer door het afsluiten van het Raaks voor 
auto’s. Situatie blijft verder als in de huidige situatie met GOG als verde‐
ler voor bestemming‐ en bevoorradingsverkeer. 

• Autovrij: uitbreiden van autovrije zone binnenstad door afsluiting van de 
GOG, Botermarkt, Gasthuisstraat, en Klein‐ en Groot Heiligland. Bevoor‐
rading in venstertijden mogelijk, bewoners behouden toegankelijkheid 
door een pasjessysteem. 

 

Huidige situatie handhaven. In de huidige situatie blijkt uit tellingen van de 

gemeente dat circa 50% van het verkeer sluipverkeer is. Dit betreft door‐

gaand verkeer van Haarlem‐oost naar Haarlem‐west en verkeer dat vanaf het 

Spaarne naar de noordkant van het centrum wil (zie afbeelding).  
 

Afbeelding 12: sluipverkeer over GOG 

 

In de huidige situatie blijkt dat het busverkeer weinig hinder ondervindt van 

het sluipverkeer op de GOG. Voor de nabije toekomst is de verwachting dat 

dit niet verandert. Mocht op langere termijn de HOV‐kwaliteit toch onder 

druk komen te staan door verstoringen op de GOG dan kan worden uitgewe‐

ken naar een van onderstaande oplossingen. 

  

Verkeersstructuur varianten A en C

(GOG sluiproute)
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De eerste oplossing is het autoluw maken van de GOG door het afsluiten van 

de straat Raaks. Zowel het sluipverkeer van Haarlem‐oost naar Haarlem‐west 

als vanaf het Spaarne wordt in die situatie gedwongen de stadsring te ge‐

bruiken in plaats van de Gedempte Oude Gracht (zie afbeelding 13). 

 
Afbeelding 13: maatregelen voor autoluwe GOG 

 

De tweede oplossing is het geheel autovrij maken van de GOG. Om dit te 

bewerkstelligen zullen enkele aanvullende maatregelen dienen te worden 

genomen. Deze zijn schematisch weergegeven in afbeelding 14.  
 

 
Afbeelding 14: maatregelen voor autovrije GOG 

 

Voor het bevoorraden van het kernwinkelgebied kunnen venstertijden voor 

het laden en lossen (bijvoorbeeld tussen 6.00 en 10.00 ’s ochtends) worden 

ingesteld. Gezien de huidige situatie geldt vooralsnog dat aanvullende maat‐

regelen op de GOG niet nodig zullen zijn. 
 
 
 

Verkeersstructuur varianten A en C

(GOG autoluw)

Afsluiten 
Gasthuisstraat

Wijkontsluiting via 
Gedempte Raamgracht

Verkeersstructuur varianten A en C

(GOG autovrij)

Afsluiten Botermarkt
(met keerlus voor 

bevoorradend verkeer)

Afsluiten Groot en 
Klein Heiligland

(met keerlus voor 
bewoners)  
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Inpassing tunnelmond stadszijde 
Aan de stadszijde is een aantal mogelijkheden denkbaar voor de toerit van 
de korte tunnel onder het Spaarne (zie afbeelding 15). Bij elk van de opties is 
gekeken naar de aspecten stedenbouwkundige inpassing, verkeersafwikke‐
ling (met name de kruising met de Langebrug) en consequenties voor het 
water (met name Spaarne en Kampersingel). Onderstaand worden de ge‐
nummerde opties één voor één toegelicht. 

 

 
Afbeelding 15: mogelijke tunnelinritten aan de stadszijde van het Spaarne 
 
 
 

1. Zuider Buiten Spaarne, deels in Spaarne 
Er is op de kade van het Zuider Buiten Spaarne onvoldoende ruimte voor 
inpassing van een tunnelmond. Dit betekent dat de tunnelmond fors het 
Spaarne in zal gaan. De bestaande huizen aan de kade blijven aan de voorzij‐
de bereikbaar voor langzaam verkeer, mogelijk kunnen de huizen via de 
achterzijde worden ontsloten voor auto’s. Het verkeer uit de tunnel kruist 
het overige verkeer bij de Kampersingel/Langebrug. Door de kruising te 
vereenvoudigen ‐door autoverkeer vanaf de Turfmarkt niet direct de Lange‐
brug op te laten rijden, maar een lus te laten maken via de Kampervest‐ zal 
de doorstroming acceptabel zijn. NB: deze tunnelmond is alleen combineer‐
baar met een zuidelijke tunnelmond ter hoogte van de Schipholweg (en niet 
Schalkwijkerstraat), gezien de benodigde lengte om het Spaarne te kruisen. 
 
2. Zuider Buiten Spaarne, onder bebouwing 
Deze optie is onderzocht, vanwege het mogelijk vrijkomen van het gebouw 
‘Koningstein’. Wellicht is een tunnelbak ter plaatse van dit gebouw denkbaar. 
Zoals ook uit de tekening blijkt, ligt hier geen voordeel. ‘Koningstein’ kan 
grotendeels blijven staan, maar een fors aantal panden aan het Zuider Buiten 
Spaarne zal moeten worden gesloopt om dit mogelijk te maken. Voordeel is 
dat het Spaarne wordt gespaard. Verkeerskundige consequenties als  optie 1. 
 
3. Turfmarkt 
Een tunnelmond op de Turfmarkt is fysiek inpasbaar. Hierbij dient de kruising 
met de Kampersingel te worden verhoogd om het (auto) verkeer over de 
tunnelbak te kunnen leiden. Dit betekent dat het water van de Kampersingel 
zal worden afgesloten. De kruising met de Langebrug/Kampervest wordt 
eenvoudiger doordat het HOV ondergronds is en daarmee het overige ver‐
keer ongelijkvloers kruist. 
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4. De Kamp I 
Er zijn twee tunnelmonden denkbaar ter hoogte van parkeergarage De Kamp: 
diagonaal door de bebouwing (Kamp I) en parallel aan de De Witstraat (Kamp 
II). Voor de tunnelmondoptie Kamp I is een lengte nodig die maakt dat een 
deel van de panden zal moeten worden gesloopt. De tunnelbak kan worden 
overdekt, hiermee worden wel de buurtstraatjes afgesloten. Deze ingreep 
leidt tot een nieuwe bebouwbare ruimte waarin de parkeergarage kan terug‐
keren. Monumenten worden niet aangetast. Deze optie betekent een maxi‐
male waterhoogte van ca. 0,50m in de Kampersingel, daarmee zal deze on‐
bevaarbaar worden. De kruising bij de Langebrug wordt verkeerskundig 
eenvoudiger. De Turfmarkt wordt vrij gemaakt van busverkeer wat ter plaat‐
se meer ruimtelijke kwaliteit mogelijk maakt.  
 
5. De Kamp II 
Bij deze optie worden minder bouwblokken geraakt dan bij de optie Kamp 1. 
Deze optie leidt derhalve tot minder sloop. De route wordt iets langer, maar 
dit heeft geen noemenswaardig effect op de vervoerwaarde. De waterdiepte 
van de Kampersingel is voldoende voor doorvaart van recreatievaart.  

Op verzoek van het kernatelier is de tunnelmond bij de parkeergarage de 

Kamp nader uitgewerkt. Onderstaande schets toont een oplossing waarbij 

het aantal te slopen panden wordt geminimaliseerd, terwijl de Kampersingel 

bevaarbaar blijft. Daarnaast is dit tracé qua alignement geschikt voor moge‐

lijke verrailing in de toekomst.  
 
 
 
 

 
 

 
Afbeelding 16: schets tunnelmond de Kamp 
 
De gestippelde groene lijn is het ondergrondse gedeelte van de tunnel, de 
doorgetrokken groene lijn met bruine contouren de tunnelmond. De oranje 
gearceerde panden dienen gesloopt te worden indien gekozen wordt voor 
deze oplossing, om aanleg van de tunnelmond mogelijk te maken. Het geel 
gearceerde gebied wordt busvrij.  
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Samenvattende tabel tracé A 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de nadere uitwerking van tracé 
A samengevat. De genoemde bouwkosten gelden voor het gehele tracé van 

Schipholweg tot station inclusief de tunnel. De kosten zijn prijspeil 2007 en 
exclusief BTW. De andere aspecten zijn gescoord door ‘+’ en ‘‐‘ 

 

Variant  
Bouw 
€ 
(mio)  

Impact 
Turfmarkt/ 
Lange brug 
(Verkeer)  

Stedenbouw
-kundige 
kwaliteit  

Bouw- 
overlast 

Gevolgen 
Spaarne  

Gevolgen 
Kampersingel 

A   Korte tunnel 
via Turfmarkt  

250  +  − −  − −  O  − −  

A   Korte tunnel 
via Zuider Buiten 
Spaarne  

210  −  + −  −  O  

A   Korte tunnel 
via Kamp 1  

270  +  ++ − −  O  − −  

A   Korte tunnel 
via Kamp 2  

280  +  ++ − −  O  −  
 

Tabel 2: Samenvatting resultaten nader onderzoek tracé A 
 

 
Tracé C: Houtplein – GOG 

Tracé C is voor wat betreft het deel Schipholweg‐Houtplein gelijk aan tracé 

D. Vanaf de GOG is dit tracé gelijk aan tracé A. Derhalve wordt hieronder 

ingegaan op het profiel van de Kampervest/ Kampersingel en de verkeerssi‐

tuatie bij Turfmarkt/ Langebrug (wit gearceerde gedeelte in afbeelding 12 ). 

Daarnaast wordt ingegaan op specifieke onderzoeksvragen die in het kern‐

atelier op 9 december zijn gesteld. Het gaat hierbij om een onderzoek naar 

de mogelijkheid van een alternatieve korte tunnel via Rustenburgerlaan‐ 

Frederikspark, de inpassing ter hoogte van het Houtplein (m.n. overstap‐

knoop regiobussen), en een mogelijk doorsteek van het tracé via de De Wit‐

straat. De onderzoeksvraag inzake de verkeersafwikkeling op de GOG is iden‐

tiek aan dezelfde vraag voor tracé A.  
 

 
Afbeelding 17: Tracé C 
 
Profiel Kampersingel en ‐vest  
Een vrije HOV‐baan is in principe inpasbaar op de Gasthuissingel/vest en 
Kampersingel/vest (eenrichtingsverkeer). Het autoverkeer (één richting) kan 
worden gehandhaafd. De inpassing betekent dat de parkeerplaatsen en de 
groenstrook langs beide zijden van de singel verdwijnen. 



 

17 

 

Bestaandesituatie

Nieuwe situatie
 

Afbeelding 18: profiel Kampersingel en Kampervest 
 
Verkeerssituatie Kampervest/Turfmarkt/Lange brug 
Indien wordt uitgegaan van alléén rechtsafslaand autoverkeer vanaf de 
Turfmarkt, kan de kruising bij de Langebrug worden vereenvoudigd. Het 
verkeer vanaf de Turfmarkt richting Schalkwijkerstraat moet dan dus via een 
lus om de singel omrijden. Dit is noodzakelijk voor een acceptabele door‐
stroming van HOV en autoverkeer ter plaatse van de kruising bij de Lange 
brug. 
 

Alternatief Rustenburgerlaan‐Frederikspark  
In het vorige kernatelier is geopperd om de korte tunnel in tracé C uit te 

laten komen op de Rustenburgerlaan om vervolgens via het Fredrikspark het 

Houtplein te bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat deze variant technisch 

niet haalbaar is. De Buitenrustbruggen zouden gesloopt moeten worden en 

de Rustenburgerlaan is te smal om een tunnelmond in te kunnen bouwen.  

Daarbij komt dat het tracé als gevolg van de boogstralen vervolgens door het 

Fredrikspark moet worden aangelegd. Technisch is dit mogelijk maar gezien 

de monumentenstatus van dit park lijkt dit onhaalbaar. 

Afbeelding 19: technische knelpunten korte tunnel via Rustenburgerlaan 
 

Inpassing Houtplein 

In het vorige kernatelier is gekozen voor een korte tunnel die bovenkomt op 

de Dreef. Het toepassen van het stamlijn concept op tracé C betekent dat de 

regiobussen hun eindhalte hebben op het Houtplein. Dit houdt in dat regio‐

bussen een bufferplaats nabij het Houtplein nodig hebben en een route om 

te keren. Afbeelding 20 geeft hiervoor een van de oplossingen weer, die in 

het knopenatelier Houtplein (januari) aan de orde zijn gekomen. 
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Afbeelding 20: mogelijke oplossing bufferen en omkeerroute streekbussen 
 

De blauwe en gele lijnen geven de routes van de regiobussen weer, de rode 

lijnen de route van de Zuidtangent, de zwarte lijn de contouren van de tun‐

nelmond. Zoals te zien is op de afbeelding valt de blauwe lijn op de Van 

Eedenstraat samen met de stadsring van het autoverkeer. Dit zal zorgen voor 

verstoringen voor het autoverkeer. Een andere variant, afwikkeling van de 

regiobussen via de parallelwegen van de Dreef, heeft een forse impact op de 

ruimtelijke kwaliteit van de Dreef. 
 

 

Doorsteek De Witstraat 

Als alternatief voor de route over de Turfmarkt is in het vorige kernatelier 

geopperd een doorsteek door de De Witstraat naar de GOG te maken (zie 

afbeelding 21).  

Afbeelding 21: schets doorsteek de Witstraat 

 

Uit het onderzoek blijkt dat het aanleggen van een vrije HOV‐baan in de de 

Witstraat technisch vermoedelijk net mogelijk is. De consequenties zijn dat, 

de parkeerstroken in de straat verdwijnen en geïnvesteerd dient te worden 

in een extra brug over de Kampersingel. Door deze doorsteek wordt de krui‐

sing bij de Langebrug sterk ontlast en de Turfmarkt vrijgespeeld van bussen. 

Daar staat tegenover dat er een kruising tussen het HOV en het autoverkeer 
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op de Kampervest blijft bestaan. Om de parkeergarage de Kamp bereikbaar 

te houden en verrailing in de toekomst mogelijk te maken is sloop van huizen 

en het politiebureau aan de GOG onvermijdelijk. De opbrengsten die hier 

tegenover staan in de vorm van reizigerswinst, t.o.v. de route via Turfmarkt, 

zijn beperkt. 
 
Samenvattende tabel, tracé C 
In tabel 3 zijn de resultaten van de nadere uitwerking van tracé C samenge‐
vat. De bouwkosten gelden voor het gehele tracé, van Schipholweg tot stati‐
on inclusief de tunnel. De kosten zijn prijspeil 2007 en exclusief BTW. 

 
Tabel 3: Samenvatting resultaten tracé C 
 
 
 

Berekende vervoerwaarden vervoersmodel 
In aanvulling op eerdere handberekeningen is nu ook een doorrekening 
gedaan van de kansrijke varianten met behulp van een vervoersmodel. Dit 
vervoersmodel bevat alle relevante OV‐lijnen en autowegen in de regio en 
gegevens over de verkeersintensiteiten. Aan de hand van toekomstige ont‐
wikkelingen zoals nieuwe infrastructuur, of bevolkingsgroei, wordt een in‐
schatting gemaakt van de nieuwe intensiteiten. Onderstaand overzicht van 
de belangrijkste verschillen tussen A en C bevat de vervoerwaarden die met 
het verkeersmodel zijn berekend. 
 

De nadere uitwerking van tracés A en C leidt tot de volgende vergelijking: 

 

Tracé A 

• Vervoerwaarde: 19.000 reizigers/dag (+4.000)  

• Reistijd: 11 minuten 

• Betrouwbaarheid: hoog  

• Bussen uit centrum: 500 

• Kosten: € 280 mio (p.p. 2007) 

• Stedenbouw: aanpassing maaiveld is essentieel en biedt kansen 

met name op Europaweg, Turfmarkt, Kamp en GOG 

• Aandachtspunten: 

• Verkeerscirculatie binnenstad 

• Inpassing ter plaatse van Kamp garage 

• Terugbrengen parkeren 

• Bouwoverlast op Turfmarkt en ter plaatse van het Spaarne 

(woonboten) 

 
Tracé C 

• Vervoerwaarde: 16.000 reizigers/dag (‐1.000) 

Variant  
Bouw 
€ (mio)  

Impact 
park 

Impact 
Dreef/ 
Houtplein 

Bouw- 
overlast  

Steden-
bouwkun-
dige 
kwaliteit  

C   Korte 
tunnel via 
Paviljoen-
slaan  

220 *  −  O/−  − −  + 

C   Korte 
tunnel via 
Dreef  

250 *  O −/−  − −  + 
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• Reistijd: 15 minuten 

• Betrouwbaarheid: gemiddeld 

• Bussen uit centrum: 800 

• Kosten: € 250 mio (p.p. 2007) 

• Stedenbouw: aanpassing maaiveld is essentieel en biedt kansen 

met name op Europaweg en GOG. Dreef, Houtplein en Kampersin‐

gel/‐vest is lastig 

• Aandachtspunten 

- Verkeerscirculatie binnenstad 

- Inpassing ter plaatse van Houtplein/Dreef 

- Inpassing ter plaatse van Kampersingel/Kampervest 

- Inpassing ter plaatse van Turfmarkt  

- Bouwoverlast op Paviljoenslaan/Kamperlaan  
 
 

4.5 WERKEN IN GROEPEN: WELK (DEELS) BOVENGRONDSE TRACÉ IS 
HET MEEST KANSRIJK?  

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken, is in het kernatelier op 20 
januari afgewogen welke variant als het meest kansrijk moet worden geacht. 
Het kernatelier komt uiteindelijk tot de volgende conclusies ten aanzien van 
de tracés afzonderlijk en van de afweging tussen de tracés.   
 
Tracé A 

Het  kernatelier  concludeert  dat  tracé  A  een  hoge  betrouwbaarheid  garan‐

deert mede door het  scheiden  van  verkeersstromen,  en  leidt  tot  een  reizi‐

gerswinst van ca. 4000 reizigers per dag. Het kernatelier heeft binnen tracé A 

een  unanieme  voorkeur  voor  de  variant  ‘Kamp  II’.  Door  de  keuze  van  de 

tunnelinrit bij de Kamp wordt de  lastige kruising met de Langebrug opgelost 

en wordt de Turfmarkt vrijgespeeld van bussen. Het kernatelier ziet hierdoor 

stedenbouwkundige  kansen  op  de  Turfmarkt  en  rondom  parkeergarage  de 

Kamp. Bij de Kamp kan de  tunnelmond afgedekt worden met gebouwen en 

ontstaat de kans de parkeergarage te vervangen. Voorwaarde is wel dat in de 

nieuwe situatie voldoende parkeergelegenheid moet worden  teruggebracht. 

De Kampersingel blijft bevaarbaar. Het kernatelier ziet als nadeel van tracé A 

dat het Houtplein niet bediend wordt. Daarnaast vraagt gezien het verwach‐

te  aantal  reizigers  het  tracé  om  toekomstige  investeringen  in  bijvoorbeeld 

verrailling of het aanleggen van een parallelle lijn. 

 Afbeelding 22: schets Turfmarkt zonder bussen 

 
Tracé C 
Het kernatelier concludeert dat het enige echte voordeel van tracé C is dat 
dit tracé het Houtplein bedient met wel als consequentie dat er een drukke 
HOV‐knoop rondom het Houtplein ontstaat, die qua verkeersafwikkeling 
lastig inpasbaar is. Daarnaast concludeert het kernatelier dat de reistijd 



 

21 

 

langer wordt dan in de huidige situatie met 1000 reizigers per dag verlies tot 
gevolg. Daarnaast blijft de verkeersknoop bij de lange brug bestaan, ook 
omdat het alternatief met een doorsteek door de De Witstraat niet haalbaar 
wordt geacht. Tevens ziet het kernatelier nadelen in de impact van dit tracé 
op de Dreef, Frederikspark en Kampersingel/vest. 
 
Afweging tracé A en C 
Het kernatelier ziet unaniem tracé A, met een korte tunnel. Een tunnel die 

bovenkomt bij de Kamp krijgt de voorkeur in de meest kansrijke 

(deels)bovengrondse voorkeursvariant. Zowel vanuit technisch, verkeerskun‐

dig als vanuit stedenbouwkundig oogpunt verdient tracé A de voorkeur bo‐

ven C. Tracé A scheidt het HOV‐busverkeer van het scheepvaartverkeer, 

autoverkeer en overige verkeer en levert daardoor rijtijdwinst, een hogere 

betrouwbaarheid en een stevige reizigerswinst op. Daarnaast kunnen de 

tunnelmonden acceptabel stedenbouwkundig worden ingepast terwijl met 

name rondom de huidige parkeergarage de Kamp en op de Turfmarkt ste‐

denbouwkundige kansen ontstaan.  

 

Het kernatelier ziet ook aandachtpunten bij tracé A:  

• door deze variant verdwijnen de parkeerplaatsen in de Kamp, deze 

dienen minimaal terug te worden gebracht in de definitieve situa‐

tie. Afhankelijk van het door Haarlem te bepalen parkeerbeleid kan 

dit bij de Kamp zelf of op een andere locatie waarbij het Peltenburg 

als mogelijk kansrijk wordt gezien. Ook tijdens de sloop van de 

Kamp en bouw van de tunnel dient de parkeercapaciteit in of 

rondom de binnenstad gecompenseerd te worden om economische 

schade voor Haarlem te voorkomen. 

• De gevolgen van de ingreep ten aanzien van de verkeercirculatie in 

de binnenstad dienen meegenomen te worden in de integrale stu‐

die naar de verkeerscirculatie in de Haarlemse binnenstad. Dit be‐

tekent dat eventuele toekomstige verkeerskundige ingrepen op de 

GOG en/of Raaks onderdeel dienen te zijn van de verkeersstudie en 

niet van dit project. Dit komt ook het draagvlak voor het Zuidtan‐

gent traject ten goede. 
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5 STADSATELIER 21 JANUARI 

In het stadsatelier zijn onder andere de onderzoeksresultaten gepresenteerd 
die ook in de kernateliers van 9 december en 20 januari aan de orde zijn 
gekomen. De bevindingen van de kernateliers zijn eveneens gepresenteerd. 
De aanvullingen, opmerkingen en vragen uit het stadsatelier zijn in deze 
paragraaf samengevat. 
 
Algemeen 
 
Regionale netwerk  
De verbinding in Haarlem maakt onderdeel uit van een netwerk van hoog‐
waardig openbaar vervoer (HOV). Er wordt gevraagd naar de onderbouwing 
van dit netwerk. Hierop wordt toegelicht dat vervoerscijfers en verkeersmo‐
dellen (mede op basis van gegevens zoals bewonersaantallen, woningbouw  
etc.) laten zien welke verbindingen kansrijk zijn. Hierbij wordt over gebieds‐
grenzen heen gekeken om tot een sterk en integraal netwerk te komen.  
 
Voorkeurstracé van de (deels) bovengrondse varianten  
De meest kansrijke (deels) bovengrondse variant lijkt het huidige tracé van 
de Zuidtangent, opgewaardeerd tot HOV en met een korte tunnel onder het 
Spaarne vanaf de Schipholweg tot aan de Spaarne‐oever aan de stadszijde 
(omgeving Lange brug) (tracé A). Door verschillende atelierdeelnemers wordt 
gevraagd naar de mogelijkheden om dit tracé door te trekken naar Haarlem‐
Noord, om daar aan te sluiten op de verbinding naar de IJmond.  Aangegeven 
wordt dat vanuit de stuurgroep Tunnelstudie de wens is uitgesproken om de 
mogelijkheden voor de stationspassage op korte termijn te beschouwen, als 
onderdeel van de verbinding naar Haarlem‐Noord. Een aantal  atelierdeel‐

nemers adviseert hierop om de plannen tot herindeling van het stationsplein 
hierin mee te nemen.    
 
Bochten in het voorkeurstracé 
Een van de atelierdeelnemers uit de zorg dat een ‘kermistracé’ kan worden 
gecreëerd door de bochten die gemaakt moeten worden in tracé A. Marc 
Starmans van ingenieursbureau Arcadis geeft aan dat de bochten in het tracé 
zijn zo ontworpen dat een (hoge) snelheid kan worden aangehouden die past 
bij een HOV‐verbinding. Dit geldt zowel voor een HOV‐bus als een mogelijke 
verrailling in de toekomst. 
 
Zijverbindingen stamlijn 
Gevraagd wordt of in de eindrapportage ook zijverbindingen op de stamlijn 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt opgemerkt dat er structu‐
rele verbeteringen aangebracht worden ten behoeve van de ‘zware stamlijn’. 
Hiermee wordt niet alleen een snelle, maar vooral ook een betrouwbare 
verbinding gerealiseerd.   
 
Functie Houtplein 
Er wordt gevraagd naar de functie van het Houtplein als (bussen‐) overstap‐
plaats. Hierop wordt aangegeven dat bij zowel een lange tunnel als een bo‐
vengrondse variant het Houtplein deze functie zal behouden.  
 
Passeren Raaks 
Er wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn de Raaks op voldoende snelheid te 
passeren door bijvoorbeeld ‘turborotondes’. Toon van der Horst van ver‐
keerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng geeft aan dat indien de Raaks 
gepasseerd moet  worden met een verbinding van HOV‐kwaliteit, een tur‐
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borotonde niet volstaat. Om HOV‐kwaliteit te halen zijn veel forsere ingre‐
pen nodig.  
 
Verzamelen bussen uit zuid 
Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om bussen vanuit zuid te verzame‐
len, bijvoorbeeld in het gebied van de Schipholweg. Hierop wordt geant‐
woord dat het, los van de tunnelstudie, een interessante optie is te bekijken 
of de bussen uit zuid die nu bij het Houtplein halteren op termijn wellicht 
kunnen gaan halteren in het gebied rondom de Schipholweg. Daar zou dan 
tevens de overstap op de HOV‐stamlijn kunnen plaatsvinden. 
 
Ontwikkelingen Schipholweg 
Bij de Schipholweg spelen allerlei ontwikkelingen. Een atelierdeelnemer 
adviseert om die ontwikkelingen mee te nemen in de studie, zodat in de 
toekomst de halte goed ingepast is in het gebied. Hierop wordt toegelicht 
dat de ontwikkelingen rondom de Schipholweg zijn meegenomen bij de uit‐
werking van deze locatie in de knopenateliers. De bij deze ontwikkelingen 
betrokken partijen hebben deelgenomen aan deze knopenateliers. 
 
Tracé A:  
 
Parkeergarage de Kamp 
Bij tracé A wordt een tunnelinrit ter hoogte van parkeergarage de Kamp door 
het kernatelier als meest kansrijk beschouwd. Hierop wordt gevraagd naar 
de consequenties voor de parkeergarage. Aangegeven wordt dat de parkeer‐
garage in zijn geheel gesloopt moet worden om de aanleg van de korte tun‐
nel mogelijk te maken. Als reactie hierop benadrukt een aantal atelierdeel‐
nemers dat het belangrijk is om de omvang van de huidige parkeergelegen‐
heid zowel tijdens de bouw als in de definitieve situatie te waarborgen.  

Bevaarbaarheid Kampersingel 
Het hierboven genoemde tracé maakt een bocht bij de Kampersingel, hier 
wordt gevraagd naar de doorgang van de vaarroute. Hierop wordt toegelicht 
dat de korte tunnel zo ontworpen is dat de Kampersingel bevaarbaar blijft 
voor pleziervaart.  
 
Tunnelmond oostzijde Spaarne 
Er wordt gevraagd naar de noodzaak om de tunnelmond al voor de 
Schalkwijkerstraat in te passen, dat wil zeggen op de Schipholweg. Aangege‐
ven wordt dat de keuze voor een tunnelingang op de Schipholweg in plaats 
van de Schalkwijkerstraat twee verkeersknelpunten oplost en bovendien 
aantasting van het Spaarne voorkomt. Bovendien maakt een tunnelingang op 
die plek het mogelijk de verkeersstromen auto, bus en scheepvaart volledig 
te scheiden. Daarnaast hebben in een eerder stadium diverse Haarlemmers 
erop aangedrongen de tunnel niet in de Schalkwijkerstraat aan te leggen. 
 
Combineren tram en bus 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is een bus en een tram in de korte tunnel 
te combineren. Marc Starmans van ingenieursbureau Arcadis geeft aan dat 
het technisch mogelijk is een bus en een tram door dezelfde tunnel te laten 
rijden. Echter de veiligheidseisen in Nederland ten aanzien van het gebruik 
van tunnels maken het praktisch onmogelijk om tram en bus te combineren 
in één tunnel.  
 
Korte tunnel tot verlengde Gedempte Oude Gracht 
Een vraag richt zich op het eventueel doortrekken van de korte tunnel onder 
het Spaarne in het verlengde van de Gedempte Oude Gracht. Hierop wordt 
toegelicht dat dit alternatief is onderzocht. Door de beperkte ruimte voor 
een tunneltoerit op de GOG en de stevige meerkosten is dit niet haalbaar 
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bevonden, ook omdat er niet méér verstoringen worden opgelost dan door 
de andere varianten.  
 
Boren korte tunnel 
Gevraagd wordt of de korte tunnel ook geboord kan worden zodat sloop 
voorkomen kan worden. Marc Starmans van ingenieursbureau Arcadis geeft 
aan dat de korte tunnel niet geboord kan worden. Enerzijds omdat dit op 
technische problemen stuit, anderzijds omdat op een dergelijke korte af‐
stand de kosten van het aanschaffen en gebruiken van de boormachine niet 
af te schrijven zijn.  
 
 
Planning/ vervolgproces 
 
Interactie met bevolking 
Eén van de atelierdeelnemers geeft aan dat hij de politiek adviseert om goed  
naar burgers te luisteren. De projectorganisatie licht toe dat in dit project 
nauw is samengewerkt met uiteenlopende belangenorganisaties en maat‐
schappelijke organisaties in Haarlem en dat er veel interactie heeft plaatsge‐
vonden met de Haarlemmers. Dit alles heeft de studie verrijkt met interes‐
sante ideeën en kritische opmerkingen en heeft geleid tot een beter eindre‐
sultaat.  
 
Korte tunnel versus lange tunnel 
Een aantal mensen geeft aan dat zij de korte variant dermate veel vinden 
opleveren, dat het in relatie tot de kosten waanzin lijkt om de lange tunnel 
voor te leggen. Hierop wordt toegelicht dat het aan de politiek is om een 
keuze te maken.   
 

Startmoment aanleg tunnel 
Er wordt gevraagd naar de termijn waarop een lange tunnel gebouwd zou 
kunnen worden na besluitvorming. Aangegeven wordt dat  een voorlopige 
inschatting is dat de start van de bouw van de lange tunnel over vier jaar zou 
kunnen beginnen.  
 
Tenslotte bedankt procesmanager Pepijn van Wijmen namens het gehele 
projectteam de atelierdeelnemers voor alle betrokkenheid en inbreng. De 
interactieve manier van werken heeft de studie verrijkt. Het is nu aan de 
politiek om tot een besluit te komen.  
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6 COLOFON 

Dit document is opgesteld door het projectteam Tunnelstudie Haarlem (pro‐
vincie Noord‐Holland en gemeente Haarlem).  
 
De onderzoeken zijn verricht door Posad (stedenbouwkunde), bureau Goud‐
appel Coffeng (verkeer en vervoer), Arcadis (techniek) en de Rebel Group 
(economie).  
 
Aan de kernateliers en het stadsatelier hebben verschillende partijen deel‐
genomen. Betrokken waren o.a. bewoners(organisaties), maatschappelijke 
en belangengroeperingen, ondernemersorganisaties en deelnemers vanuit 
de provincie Noord‐Holland en de gemeente Haarlem.   
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectsecretaris: 
 

 
 

 
Projectbureau Tunnelstudie Haarlem 
Gedempte Oude Gracht 93 
2011 GN Haarlem 
www.tunnelstudie.nl  
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achtergrond en doel van dit onderzoek
Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Haarlem ingestemd met de uitkomsten van de 
haalbaarheidsstudie naar een lange ondergrondse verbinding 
voor de Zuidtangent in Haarlem. Uit de studie blijkt dat een 
lange ondergrondse verbinding vanaf de Schipholweg, via het 
Houtplein en het centrum naar het station het meeste oplevert in 
termen van reissnelheid, vervoerwaarde en toegevoegde waarde 
voor de stad. In april dit jaar is de vervolgfase gestart, waarin 
dit ondergrondse tracé verder wordt uitgewerkt en waarin ook 
bovengrondse varianten worden onderzocht. Naar verwachting 
zal in het voorjaar van 2009 besluitvorming plaatsvinden in de 
Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraad van 
Haarlem over de gewenste oplossing in Haarlem.

Om tot dit bestuurlijke besluit te komen wordt op verschillende 
aspecten onderzoek verricht, zoals naar vervoerswaarde, 
bouwoverlast, techniek, kosten en financieringsmogelijkheden, en 
ook stedenbouwkundige inpassing. Binnen dit laatste aspect past 
een verkenning naar de inpassing van de beoogde nieuwe haltes 
langs de route. Voor zowel de ondergrondse als bovengrondse 
haltes geldt dat het van belang is om te weten:

of de halte stedenbouwkundig en fysiek inpasbaar is en goed • 
bereikbaar is, en
wat de betekenis of uitstraling is van een halte voor het • 
omliggende gebied

aard van dit document
In de periode tussen juni 2008 en januari 2009 is in ateliervorm met 
belanghebbenden uit de directe omgeving van de ‘knopen’ 
gewerkt aan bovenstaande vragen. Deze ateliers zijn begeleid en 
ondersteund door stedenbouwkundig bureau Posad,  in de vorm 
van conceptuele schetsen, fotomontages en andere visualisaties. 
Onderzoeksbureaus Arcadis (techniek) en Goudappel Coffeng 

0  INleIDING
(verkeer en vervoer) hebben bijgedragen in de beantwoording van 
specifieke vragen en uitwerking van voorstellen. Het gebied rond de 
knopen is geanalyseerd, mogelijke toekomstscenario’s zijn geschetst, 
voorkeuren zijn benoemd en er zijn conclusies getrokken over de 
(on)wenselijkheid van de verschillende oplossingen. Dit document 
beschrijft op hoofdlijnen de uitkomsten van de ‘knopenateliers’.  

de onderzochte haltelocaties
De huidige Zuidtangentbus rijdt geheel bovengronds, gebruikt 
deels een vrij liggende baan, en maakt gebruik van min of meer 
conventionele bushaltes. Indien wordt uitgegaan van geheel 
vrijliggende banen, een hogere snelheid en daarmee meer reizigers 
heeft dit wellicht implicaties voor de haltes. Kunnen deze de 
reizigersaantallen aan? liggen ze op de goede plek? Indien het 
tracé wordt omgelegd moeten de haltes elders worden ingepast 
in de openbare ruimte, mogelijk ook met andere overstaprelaties. 
Ingewikkelder wordt het wanneer wordt uitgegaan van een tunnel; 
dan is er niet langer sprake van een ‘conventionele’ halte, maar moet 
ondergronds ruimte worden gemaakt. De halte moet toegankelijk zijn 
vanaf maaiveld, en er kan gekeken worden naar extra ondergrondse 
voorzieningen. Voor zowel een (grotendeels) bovengronds- als een 
tunneltracé geldt dat het karakter van het gebied rond de haltes 
kan veranderen. Dit speelt vooral bij een ondergrondse halte, die 
tot gevolg kan hebben dat er bovengronds ruimte ontstaat doordat 
daar (een deel van het) verkeer verdwijnt. 



station

gedempte oude gracht

houtplein

haarlem zuid-oost

de onderzochte haltelocaties
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Ondergrondse haltes
In het tracé voor de lange tunnel zijn vier haltelocaties voorzien: in 
de omgeving van de Schipholweg (bovengronds), het Houtplein, 
de Gedempte Oude Gracht en een halte nabij station NS. Met 
deze haltes is de verkenning gestart in de eerste knopenateliers 
in juni 2008. Hierna volgden in september en oktober nog een 
tweetal atelierrondes en een bespreking van de resultaten in het 
open stadsatelier op 12 november in de Toneelschuur. 

Bovengrondse haltes
In augustus 2008 is het onderzoek gestart naar mogelijke kansrijke 
alternatieven naast de lange tunnel. er zijn (deels) bovengrondse 
varianten onderzocht op o.a. vervoerwaarde en technische 
inpassing.  In ateliervorm zijn voorkeuren benoemd op basis van 
die onderzoeksresultaten. De haltes die behoren bij de meest 
kansrijke tracés komen overeen met de haltes bij de lange tunnel 
(alleen dan bovengronds). Dat wil zeggen, begin- en eindhalte 
komen in alle gevallen overeen (Schipholweg en station NS). een 
van de maaiveldtracés doet het Houtplein aan en de Gedempte 
Oude Gracht. Het andere tracé doet de Gedempte Oude 
Gracht aan.  

In de periode december-januari 2009 is de bovengrondse 
inpassing en impact verkend. Voor de bovengrondse knopen 
station NS en Houtplein is hiervoor een extra atelier georganiseerd, 
met name om het ruimtebeslag van de bovengrondse halte 
en de impact hiervan op de omgeving te onderzoeken. Bij 
Houtplein verdiende de relatie met het streekbusstation bijzondere 
aandacht. Voor de bovengrondse knoop Gedempte Oude 
Gracht is geen extra atelier voorzien, omdat deze situatie 
nagenoeg overeenkomt met de huidige (met bovengrondse 
halte op het Verwulft). Ditzelfde geldt voor de knoop 
Schipholweg, deze knoop zal in alle gevallen bovengronds zijn. 



Schema proces??
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Schema proces??

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk beschrijft in vogelvlucht het regionale 
netwerk van openbaar vervoer, waarbij de verbinding in Haarlem 
deel van uit maakt. Vervolgens wordt een terugblik gegeven op 
eerdere resultaten van de tunnelstudie en wordt de aanpak van 
de Tunnelstudie toegelicht. 
Vervolgens worden per haltelocatie of knoop de resultaten 
beschreven, van Noord naar Zuid. Voor elk knoop geldt dat 
allereerst is gekeken naar de bijzondere kwaliteiten van het 
gebied eromheen. Daarnaast worden de voor die knoop 
relevante aspecten extra belicht. Zoals bij station NS en 
Houtplein de toekomstige frequentie van de lijn, de benodigde 
omvang van de halte, de consequenties voor andere buslijnen 
en overstaprelaties. elk hoofdstuk besluit met de belangrijkste 
conclusies.
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1.1 RegionaaL hov-neTWeRK

Het wordt steeds drukker op de wegen en dat heeft negatieve 
gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid én economie in 
de Metropoolregio Amsterdam. Om de regio bereikbaar en vitaal 
te houden, wordt toegewerkt naar een netwerk van hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV), dat wil zeggen snel, frequent en 
betrouwbaar openbaar vervoer. Dit HOV-netwerk beoogt 
stedelijke centra met elkaar te verbinden en kan een goed 
alternatief vormen voor de auto. ‘Zuidtangent Metropoolregio 
Amsterdam’ staat voor het verbeteren van de bereikbaarheid 
van de Westflank van de Metropoolregio Amsterdam, het gebied 
van de IJmond tot de Bollenstreek en van de kust tot Amsterdam. 

Met de Zuidtangent, een vrijliggende busverbinding tussen 
Haarlem en Amsterdam via Hoofddorp en Schiphol, ligt er een 
sterke basis voor een netwerk van hoogwaardig openbaar 
vervoer voor de Westflank van de Metropoolregio. Dit netwerk 
dient met een aantal ingrepen te worden versterkt om de huidige 
kracht van de regio te benutten en groei mogelijk te maken:

Verbinding Haarlem-IJmond. In september 2008 is hierin al een • 
eerste stap gemaakt: de gemeenteraad van Velsen heeft 
ingestemd met het voorgestelde tracé. 
Verbinding Haarlem. De Tunnelstudie onderzoekt de • 
mogelijkheden van een hoogwaardige verbinding in Haarlem, 
waarmee Haarlem duurzaam met de regio wordt verbonden. 
Verbinding Haarlem-Zuidas-Schiphol. een snelle verbinding • 
vanuit Haarlem langs de A9 naar de Zuidas en Schiphol. 
Verbindingen naar Zuid: enerzijds de verbinding naar lisse en • 
door naar leiden en anderzijds richting Alphen a/d Rijn. Op 
termijn kan in leiden en/of Alpen a/d Rijn aangetakt worden 
op de RijnGouwelijn (toekomstige lightrailverbinding tussen 
Gouda, leiden en de kust). 

Doortrekking naar Oost: doortrekking van de huidige Zuidtangent • 
richting IJburg.
Oosttak Zuidtangent: doortrekking van de huidige Zuidtangent van • 
Hoofddorp-oost naar Aalsmeer en Uithoorn. 
Voltooien van de HOV ring rond Schiphol. • 

1  CONTexT
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1.2 TunneLsTudie haaRLem

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen de 
bereikbaarheid van Haarlem en de regio duurzaam verbeteren. 
De Tunnelstudie Haarlem onderzoekt de mogelijkheden van een 
hoogwaardige verbinding voor openbaar vervoer in Haarlem 
als onderdeel van een regionaal netwerk, zoals beschreven 
in de vorige paragraaf. Om een goede afweging te kunnen 
maken, worden de mogelijkheden ondergronds maar ook 
(deels) bovengronds onderzocht. De bevindingen worden 
naar verwachting in het  voorjaar van 2009 voorgelegd aan de 
gemeenteraad van Haarlem en Provinciale Staten van Noord-
Holland. Zij nemen op basis daarvan een beslissing over een 
hoogwaardige OV verbinding met de regio voor Haarlem.  

Haalbaarheidsfase 2007: korte terugblik
Begin 2008 is door de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Haarlem ingestemd met de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek naar een lange ondergrondse verbinding 
voor de Zuidtangent. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek 
is, dat een dergelijke verbinding kansrijk en maatschappelijk, 
ruimtelijk, vervoerskundig en technisch haalbaar is. een tracé 
vanaf de Schipholweg via het Houtplein en het centrum naar 
het NS-station is benoemd als het meest kansrijke ondergrondse 
tracé. In het onderzoek is nauw samengewerkt met verschillende 
partijen, zoals belangengroeperingen, ondernemers en bewoners 
van de stad Haarlem.  De uitkomsten van de haalbaarheidsfase 
zijn vastgelegd in de ‘eindrapportage haalbaarheidsstudie 
Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem’ van december 2007. Dit 
document is verkrijgbaar in het projectbureau, maar ook te 
downloaden op de website www.tunnelstudie.nl.

Vervolgfase 2008/2009
De vervolgfase is gestart in april 2008. In deze fase wordt het 
ondergronds tracé verder uitgewerkt. Zo zijn de verschillen in 
beeld gebracht tussen vervoer per bus en per lightrail. Ook is een 
vergelijking gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden voor 
de routing bij het station, en de opties voor haltelocaties in het 
centrum; de Gedempte Oude Gracht versus de Grote Markt. Op 

basis van grondonderzoek wordt de kostenraming aangescherpt. 
Ook worden (deels) bovengrondse varianten onderzocht. Zo wordt 
onderzoek verricht naar de vervoerwaarde van de verschillende 
tracés, en de technische en stedenbouwkundige inpassing.
Net als in de vorige fase werken we in ateliers samen met 
verschillende partijen uit de stad zoals maatschappelijke en 
belangenorganisaties, bewoners en ondernemers. In deze fase 
maken we onderscheid tussen:

Kernateliers: In een groep van circa 20 vertegenwoordigers 
van verschillende partijen worden inhoudelijke keuzes van de 
projectorganisatie voorbereid. 

Stadsateliers: Deze openbare bijeenkomsten worden georganiseerd 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van de 
Tunnelstudie. Hier wordt de laatste stand van zaken toegelicht en de 
uitkomsten van de kern- en knopenateliers worden gepresenteerd, 
aangevuld en aangescherpt.

Knopenateliers: De hierboven genoemde haltelocaties Schipholweg, 
Houtplein, centrum en station NS, zijn in een groep van stakeholders 
uit de directe omgeving verder uitgewerkt. Kansen, mogelijkheden en 
randvoorwaarden zijn per knoop benoemd, er zijn ontwikkelscenario’s 
bedacht en hierbinnen zijn voorkeuren benoemd en verder 
uitgewerkt. Aan de knopenateliers hebben belanghebbenden uit 
de directe omgeving deelgenomen zoals vertegenwoordigers van 
wijkraden en ondernemersverenigingen. De ateliers zijn begeleid, 
voorbereid en uitgewerkt door stedenbouwkundig bureau Posad. 
Voor elke haltelocatie is gewerkt in drie ronden van knopenateliers:

juni/ juli:  Inventariseren van ideeën, kansen, beperkingen en • 
voorwaarden. 
september: opstellen van ontwikkelscenario’s en benoemen van • 
voorkeuren. 
oktober: uitwerken van ontwikkelscenario’s en benoemen van • 
voorkeuren. 

Daarnaast is voor de bovengrondse haltes station NS en Houtplein is in 
januari een extra atelier georganiseerd.



Kruisweg - Centraal station
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2  Haltelocatie Station NS
2.1 inLeiding 

Deze verkenning is uitgevoerd aan in knopenateliers met 
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In de 
periode tussen juni 2008 en januari 2009 heeft voor de knoop 
station NS een viertal ateliers plaatsgevonden. In de periode 
tussen de ateliers zijn vragen, gedachten en ideeën steeds 
verbeeld en uitgewerkt. Dit hoofdstuk moet gelezen worden 
als een beknopt verslag van de bevindingen in de ateliers en 
hetgeen daar besproken en geconcludeerd is met betrekking tot 
de vragen:

is de halte inpasbaar op de locatie?• 
wat is de betekenis van de halte voor het gebied?• 

Wat komt er in dit hoofdstuk aan bod:

inventarisatie van kansen en aandachtspunten  • 
de verkenning van toekomstscenario’s (onder- en • 
bovengronds)
voorkeursscenario’s en conclusies• 
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2.2 invenTaRiseRen Kansen en aandaChTspunTen

het gebied en bestaande plannen

Rondom het NS station vindt een aantal ontwikkelingen plaats, 
hiernaast ook weergegeven in de afbeelding, waaronder:

Een bovengrondse fietsenstalling en ‘kiss & ride’ aan de • 
noordzijde van het NS station.
Herinrichting van het stationsplein, waarbij de betonnen • 
bushokjes worden vervangen door nieuwe perrons, en aan 
de gevel van het stationsgebouw een wachtruimte wordt 
gecreëerd.
Een ondergrondse fietsenstalling met een capaciteit van 8000 • 
fietsen aan de zuidzijde van het NS station.
Het verkeersluw maken van de Kruisweg als onderdeel van de • 
Rode loper. 
Het autoluw maken van de Jansweg.• 

(mogelijke) ontwikkelingen



Kwaliteiten verbeterpunten
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Kwaliteiten

In het gebied rondom het station is een aantal waardevolle 
kenmerken benoemd:

De uitstraling van het oude stationsgebouw• 
De groene parken• 
Oude villa’s• 
De bolwerken aan de noordzijde• 

verbeterpunten

Als verbeterpunten in de buurt zijn onder andere genoemd:
Achterstallig onderhoud van de panden aan de Kruisweg• 
Bedrijven aan de Kruisweg hebben weinig allure• 
Het huidige stationsplein is geen aantrekkelijk verblijfsgebied• 
De aanliggende bebouwing aan de zuidzijde van het plein is • 
lelijk, met name de Beyneshal en parkeergarage
Het lusac College aan de noordzijde van het stationsgebouw • 
is geen fraai gebouw
De Baljusstraat ten oosten van het station is een verlaten • 
buurtje
Een overschot aan fietsen verstoort het straatbeeld• 
De Parkweg is onderbelicht• 

impact op verkeer bij aanleg Zuidtangenttracé

Indien een Zuidtangenthalte met stamlijnconcept wordt aangelegd 
onder of op het stationsplein, heeft dit implicaties voor het dagelijks 
aantal bussen op het plein en het ruimtebeslag dat daarbij hoort. Dit 
is, zo bleek uit de ateliers, bepalend voor  de ruimtelijke kwaliteit op en 
om het plein. 
Hierom is het van belang om de consequenties te kennen voor het 
(overige) busverkeer.  

Het totaal aantal bussen dat in de huidige situatie het NS station 
aandoet is 1735 per werkdag (som van beide richtingen). Met het 
stamlijnprincipe van de Zuidtangent zullen er aanzienlijk minder bussen 
stoppen bij het station. een aantal  streekbussen wordt afgevangen 
bij de Schipholweg, en afhankelijk van het tracé van de Zuidtangent, 
ook bij het Houtplein. In plaats hiervan komt een (hoogfrequente) 
Zuidtangent te rijden, busstation bij het Houtplein en het NS station, 
alleen de Zuidtangent rijdt nog op dit tracé.

Bij de aanleg van het Zuidtangenttracé met een eindhalte bij het 
NS station zal een vermindering van 802 busstops op dagelijkse basis 
optreden, zowel bij een bovengronds als ondergronds tracé. Indien 
er een HOV-verbinding richting Velsen wordt gerealiseerd, is een 
doortrekking van dit stamlijnconcept verder naar het noorden niet 
ondenkbaar. In dat geval zullen er op station NS Haarlem nog eens 
zo’n 400 bussen minder halteren.



stations op plein - oostende

Toekomstig stationsplein Rotterdam

stationsplein

Verschillende en soms tegenstrijdige elementen zijn van 
belang voor een ‘stationsplein’. Aan de ene kant is het een 
knooppunt of overstapmachine waar veel modaliteiten 
zoals trein, fiets, bus, tram en voetgangers bij elkaar komen. 
Aan de andere kant is het ook voor veel reizigers het plein 
waarmee ze door de stad ontvangen wordt. Zo’ n plein 
zou juist ook een verblijfskwaliteit kunnen bieden met 
bomen, zitplekken, winkels of gewoon ruimte geven aan het 
historische stationsgebouw.
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programma in/aan station - 
hauptbahnhof Leipzig Stationsplein Apeldoorn - fiets/voetgangersgebied

Stationsplein Apeldoorn - fiets/voetgangersgebied

stapelen - stadsbalkon groningen

Compacte overstap - station antwerpen

Toekomstig stationsplein Rotterdam



scenario groot stationsplein

In dit scenario wordt het stationsgebied ontwikkeld met 
een samenhangend programma van wonen, werken en 
voorzieningen, rond een aantrekkelijke openbare ruimte die 
zich uitstrekt van het Kenaupark tot de Jansweg. Hiervoor wordt 
voorzien dat het busstation ten westen van de Kruisweg komt te 
liggen.

100 m.

Bij wijze van denkrichting is een drietal scenario’s geschetst 
waarin verschillende ontwikkelmogelijkheden worden verbeeld 
voor de halte bij het NS station.

2.3 veRKenning ToeKomsTsCenaRio’s 
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scenario groen plein rondom station

In dit scenario wordt het busstation verplaatst naar de noordzijde, 
waardoor het plein aan de zuidzijde wordt vrijgespeeld zodat dit 
zich kan ontwikkelen tot een aantrekkelijke verblijfsruimte en een 
‘groene’ entree van de stad.
Het stationsgebouw krijgt een volwaardige entree aan beide 
zijden.

100 m.



scenario Compacte overstapmachine

Dit scenario plaatst de halte voor de Zuidtangent bij de halte 
voor het treinstation, ter hoogte van de Kruisweg, waardoor 
een heel directe overstap wordt gecreëerd. Met de compacte 
overstap machine ligt het busstation op het plein voor het 
treinstation. 

100 m.

ZT
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scenario Bovengrondse halte

Het stamlijnconcept met een bovengrondse halte bij station NS heeft 
tot effect dat er op het stationsplein minder opstelruimte nodig is voor 
bussen. De routing blijft gelijk en afhankelijk van de route van het 
tracé (wel of niet via Houtplein) betekent dit dat 1 a 2 perrons kunnen 
komen te vervallen. 



voorkeuren

Groenplein rondom station met een bushalte ten noorden van het 
station.

Deze variant heeft positieve consequenties  voor het stationsplein. 
Het plein aan de zuidzijde van het station zal een plein worden 
geheel voor voetgangers en fietsers. Aan de hand van schetsen 
van mogelijke inpassingen wordt echter al geconcludeerd dat de 
fysieke ruimte aan de noordzijde te beperkt is voor de inpassing van 
een busstation. Financieel en technisch is dit een moeilijk haalbaar 
scenario. Deze optie komt hooguit op (zeer) lange termijn in beeld, 
indien de ruimtevraag voor de bussen op deze locatie fors kleiner 
zal kunnen zijn, doordat er bijvoorbeeld bussen worden afgevangen 
op het Delftplein.

2.4 vooRKeuRssCenaRio en ConCLusies
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1 laag
1430 m2

12 lagen
9530 m2

4 lagen
9740 m2

totaal 31165 m2

31350 / 11500 ~ 3 lagen (2,7)

totaal: 24500 m2

13825 m2

2500 m2 4 lagen
9740 m2

2020 +
zuidtangent tunnel   

totaal  31735 m2

(41475 - 9740)

3 lagen

4 lagen
9740 m2

2009 

totaal: 24500 m2

3650 m2

11250 m2

totaal 33750 m2

3 lagen

4 lagen
9740 m2

totaal: 24500 m2

13825 m2

1250 m2

2020  
zuidtangent tunnel   

4 lagen
9740 m2

totaal 41475 m2

3 lagen

12000 m2

2550 m2

totaal: 24500 m2

2015 - 2018
zuidtangent tunnel   

4 lagen
9740 m2

totaal 36000 m2

3 lagen

2008   

11500 m2

(24500 m2)

3650 m2

7 lagen 
9800 m2

4 lagen 
3145 m2

6 lagen
2930 m2

2 lagen
4330 m2

1 laag
1430 m2

12 lagen
9530 m2

4 lagen
9740 m2

totaal 31165 m2

31350 / 11500 ~ 3 lagen (2,7)

2008 2009 2015-2018
zuidtangent tunnel

totaal 31200 m2
~ 3 lagen (2,7)

totaal 33750 m2
3 lagen

totaal 36000 m2
3 lagen

Compacte overstapmachine met een bushalte ten zuiden van het 
station.

Met het ondergronds brengen van de Zuidtangent zullen er aanzienlijk 
minder bussen stoppen door het stamlijnprincipe. een vermindering 
van 800 busstops op dagelijkse basis en nogmaals een vermindering 
van 400 busstops bij een verlenging van de Zuidtangent naar Haarlem 
Noord. Het busstation zal dan aanzienlijk kleiner worden waardoor 
het beter inpasbaar is op het stationsplein. er blijft meer ruimte over 
voor een nieuwe inrichting van het plein voor voetgangers en het 
toevoegen van nieuwe bebouwing. 
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totaal: 24500 m2

13825 m2

2500 m2 4 lagen
9740 m2

2020 +
zuidtangent tunnel   

totaal  31735 m2

(41475 - 9740)

3 lagen

4 lagen
9740 m2

2009 

totaal: 24500 m2

3650 m2

11250 m2

totaal 33750 m2

3 lagen

4 lagen
9740 m2

totaal: 24500 m2

13825 m2

1250 m2

2020  
zuidtangent tunnel   

4 lagen
9740 m2

totaal 41475 m2

3 lagen

12000 m2

2550 m2

totaal: 24500 m2

2015 - 2018
zuidtangent tunnel   

4 lagen
9740 m2

totaal 36000 m2

3 lagen

2008   

11500 m2

(24500 m2)

3650 m2

7 lagen 
9800 m2

4 lagen 
3145 m2

6 lagen
2930 m2

2 lagen
4330 m2

1 laag
1430 m2

12 lagen
9530 m2

4 lagen
9740 m2

totaal 31165 m2

31350 / 11500 ~ 3 lagen (2,7)

2020
zuidtangent tunnel

totaal 41475 m2
3 lagen

Groot stationsplein

Het scenario  voor een groot stationsplein dat van het Kenaupark 
naar de Jansstraat loopt is niet gewenst vanwege het aantasten 
van de monumentale Kenaupark omgeving. De ontwikkeling zal 
beperkt moeten worden tot de directe stationsomgeving.

Scenario kleiner busstation (bij Zuidtangent bovengronds)

Door een stamlijn te realiseren neemt het busverkeer op het 
stationsplein af. Hiermee wordt het verblijf op en rond het plein 
aangenamer. De ruimte die vrijkomt door het stamlijnconcept, is 
beperkt (1 a 2 perrons), en vormt daarom geen directe aanleiding 
om het plein anders in te richten. Indien de stamlijn wordt 
uitgevoerd als lightrail, is een keerlus op het plein in de huidige 
opzet inpasbaar, waarbij het logisch is om een in- en uitstaphalte 
voor de ingang te realiseren. In het geval van een sneltram is 
combinatie met de rode loper beter denkbaar dan bij bus; de 
keerlus zou dus ook via de Kruisweg kunnen lopen.
Indien het stamlijnconcept verder wordt doorgetrokken naar 
Noord, ontstaat nog meer ruimte op het plein. De beste plek voor 
de Zuidtangenthalte blijft dan evenwel op het stationsplein. een 
halte aan de noordzijde of aan de Jansweg (langs de lijn) is voor de 
reiziger niet logisch.  
De meeste kwaliteit ontstaat wanneer de stamlijn wordt 
doorgetrokken naar Noord én wordt uitgevoerd als lightrail. De 
logische halte ligt dan voor de hoofdingang van het station, 
waarbij de sneltram via een lus (Parklaan) kan terugdraaien naar 
de Jansweg en daar het spoor passeert. Ook is het denkbaar dat 
de sneltram het spoor passeert over de Kruisweg.



algemene conclusie haltelocatie station

Vooraf is de onderzoeksvraag gesteld of een halte voor de 
Zuidtangent inpasbaar is en wat de impact is van deze ingreep op de 
omgeving. Uit de ateliers en nader onderzoek is gebleken dat:

In het geval van een ondergrondse Zuidtangent de halte goed • 
inpasbaar is. De voorkeur uitgaat naar een locatie dichtbij het 
stationsplein. Dit om de overstaptijd tussen de verschillende 
vervoersmiddelen zo klein mogelijk te maken. Indien voor deze 
oplossing wordt gekozen, biedt dit kansen om het stationsplein 
terug te geven aan de voetganger en het stationsgebied qua 
sfeer en (langzaam verkeer) router beter aan te laten sluiten op de 
binnenstad.
In het geval van een bovengrondse halte van de Zuidtangent de • 
halte goed inpasbaar is. De Zuidtangenthalte op het stationsplein 
blijft, haltes voor enkele andere (streek)lijnen kunnen komen te 
vervallen. Het zal qua busverkeer rustiger worden op het plein; de 
ruimtewinst is echter beperkt.
Om een ruimtelijke verbetering van het stationsplein en de • 
aansluiting op de toekomstige rode loper te realiseren is een 
stappenplan nodig. Met de komst van de Zuidtangent zal 
het aantal bussen dat op het stationsplein rijdt verminderen, 
hiermee komt ruimte vrij voor het plein, maar ook voor andere 
ontwikkelingen zoals een nieuwe ‘wand’ van het plein. Dit is zeker 
het geval wanneer op termijn de gebouwen aan de zuidzijde 
van het plein worden vervangen. In de verre toekomst zal het 
eventueel mogelijk zijn, afhankelijk van de invulling van de OV-
verbinding met Noord, om het busstation naar de noordzijde 
te verplaatsen waarmee het stationsplein geheel wordt 
teruggegeven aan de voetganger.
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ZT

De ruimte die het busstation inneemt is bepalend voor de herontwikkel-
ing van het stationsplein. Dan pas kan er een andere invulling van de 
gebouwen komen.



gedempte oude gracht
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3 HAlTelOCATIe CeNTRUM

Deze verkenning is uitgevoerd aan de hand van knopenateliers 
met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In 
de periode tussen juni 2008 en januari 2009 heeft voor de knoop 
Gedempte Oude Gracht een drietal ateliers plaatsgevonden. In 
de periode tussen de ateliers zijn vragen, gedachten en ideeën 
steeds verbeeld en uitgewerkt. Dit hoofdstuk moet gelezen 
worden als een beknopt verslag van de bevindingen in de ateliers 
en hetgeen daar besproken en geconcludeerd is met betrekking 
tot de vragen:

is de halte inpasbaar op de locatie?• 
wat is de betekenis van de halte voor het gebied?• 

Wat komt er in dit hoofdstuk aan bod:

inventarisatie van kansen en aandachtspunten  • 
de verkenning van toekomstscenario’s (onder- en • 
bovengronds)
voorkeursscenario’s en conclusies• 

3.1 inLeiding

doorsnede van zuidtangent-halte, de bovenste lagen van de halte zijn invulbaar 
met programma; het gat is er al.
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3.1 invenTaRiseRen Kansen en aandaChTspunTen

het gebied en bestaande plannen

Het aantal (bouw)projecten en –plannen in de historische 
binnenstad is relatief beperkt. De grootste ontwikkelingen zijn:

De Rode loper• 
 een langzame route die een betere verbinding tussen de  
 binnenstad en het NS station zal vormen.

De Raaks• 
 een nieuw woon-, winkel-, en entertainment centrum aan  
 de rand van het centrum. Ook het bestaande postkantoor  
 wordt  verbouwd.

De Nieuwe Gracht• 
 een plan voor een ondergrondse parkeergarage onder de  
 Nieuwe Gracht

De aanleg van een passantenhaven in de Nieuwe Gracht of • 
het Spaarne.

(mogelijke) ontwikkelingen



verbeterpuntenKwaliteiten
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Kwaliteiten

De binnenstad is in zijn geheel door zijn historische karakter en 
levendigheid een gebied van hoge kwaliteit, dat vooral behoud-
en moet blijven. Plekken of gebouwen van bijzondere kwaliteit die 
zijn genoemd:

De Grote Markt en de Bavokerk• 
De culturele voorzieningen, met musea en theaters• 
Het doorlopende en compacte winkelgebied, het zoge-• 
naamde winkelrondje
levendigheid door cafés en restaurant• 
Het water in de oude stad, met het Spaarne en de grachten• 

verbeterpunten

Als verbeterpunten worden genoemd:
Overlast van auto- en busverkeer over de Gedempte Oude • 
Gracht
De entree van het centrum vanaf het NS station is • 
problematisch, door de verkeersdrukte en opstoppingen
De Brinkmanpassage functioneert niet goed als winkelcentrum, • 
het is te ontoegankelijk, te laag en ongezellig
De kade van het Spaarne wordt gedomineerd door • 
autoverkeer en parkeren
De Nieuwe Gracht heeft weinig identiteit, de gracht wordt niet • 
bij de binnenstad betrokken

impact op verkeer bij aanleg Zuidtangenttracé

De Gedempte Oude Gracht wordt op dit moment gebruikt door 
de Zuidtangent en andere bussen. In geval van een ondergronds 
tracé, met een stamlijnconcept, zullen de bussen in principe uit het 
straatbeeld verdwijnen. Dit met uitzondering van beperkt gebruik van 
een eventuele citybus, of een enkele doorgaande lijn (anders dan de 
Zuidtangent) die wordt gehandhaafd. 
Wanneer het tracé bovengronds blijft en het stamlijnprincipe wordt 
gevolgd, zal in principe alleen de Zuidtangent (bus of lightrail) gebruik 
maken van de Gedempte Oude Gracht, andere buslijnen worden 
ter hoogte van de Schipholweg afgevangen. De streekbussen 
die worden afgevangen bij Schipholweg en het NS station zullen 
kunnen verdwijnen op de Gedempte Oude Gracht. Hier staat echter 
tegenover dat de frequentie van de Zuidtangent moet stijgen om de 
passagiersaantallen op te vangen. Uiteindelijk zal het totale aantal 
bussen dat per uur de Gedempte Oude Gracht passeert per saldo 
verminderen. 



hipolytusbuurt delft

Terugbrengen gracht in Breda

Centrum

een oude binnenstad zoals die van Haarlem heeft 
verschillende kwaliteiten. De cultuurhistorie speelt een grote 
rol, maar ook de commerciele functies en vervoersmiddelen 
maken deel uit van de oude binnenstad. Om het historische 
straatbeeld niet aan te tasten is het ondergronds ontwikkelen 
van functies in combinatie met een tunnel een mogelijkheid. 
er kan zelfs gekozen worden voor het herstellen van het 
oude straatbeeld door het terugbrengen van grachten in de 
binnenstad.
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Terugbrengen gracht in Breda

haarlem in de 16de eeuw

1.

2.

4.

3.

5.

Koopgoot in Rotterdam

verdiepte winkelstraat in hannoverstation stuttgart

Les halles in parijs ondergronds



3.3 veRKenning ToeKomsTsCenaRio’s 

Bij wijze van denkrichting is een aantal scenario’s geschetst waarin 
verschillende ontwikkelmogelijkheden worden verbeeld voor de halte 
op de Gedempte Oude Gracht.

100 m.

scenario Cultuuras

Dit scenario gaat uit van een halte onder de Gedempte Oude 
Gracht, met minimale of beperkte aanpassingen bovengronds.
Door de ingangen goed te positioneren (richting oost en west) zal 
de halte functioneren als verbindend element op een route langs 
culturele voorzieningen (theater, bioscoop, musea, Bavo). Door 
het ondergrondse programma, de vormgeving en inrichting hierop 
aan te passen (bijv. ateliers) zal de ‘cultuur-as’ worden versterkt. De 
ruimte boven het station kan dienen voor functies die ontbreken in de 
Haarlemse binnenstad. 
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100 m.

scenario Koopgoot

een ondergrondse halte ter hoogte van de GOG kan ook 
gecombineerd worden met bovengronds programma. Bij dit scenario 
wordt de ruimte boven het station benut voor een kleine koopgoot. 
De koopgoot zal een toevoeging zijn aan het winkelaanbod van 
de Haarlemse binnenstad. De keuze van de winkels dient hierbij 
afgestemd te worden op de bestaande winkelvoorraad. Autoverkeer 
op maaiveldniveau wordt door deze ingreep bemoeilijkt.



scenario grachtenmodel

In aansluiting op het vorige scenario kan in dezelfde ruimte boven 
het station, en mogelijk in het gehele profiel van de GOG, een gracht 
worden teruggebracht. 
Dit scenario brengt het historische beeld van de Haarlemse 
binnenstad terug. er ontstaat een grachtennetwerk waar pleziervaart 
gebruik van kan maken. De Oude Gracht zelf zal een nieuwe 
inrichting krijgen langs de kades van de gracht met ruimte voor 
terrassen en langzaam verkeer. Het autoverkeer is echter niet meer 
mogelijk via de GOG, dit zal de ontsluiting van de binnenstad 
bemoeilijken.

scenario Bovengrondse halte 

Dit scenario komt in hoofdlijn overeen met de bestaande situatie en is 
daarom niet verbeeld. In de huidige situatie stopt de Zuidtangent bij 
het Verwulft. Als gevolg van het stamlijnconcept zal het aantal bussen 
dat hier stopt per saldo afnemen. De bestaande situatie kan dus in 
beginsel worden gehandhaafd.

100 m.
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voorkeuren

Cultuur-as
Dit scenario heeft weinig impact bovengronds en is een goede 
‘basisvariant’. Door de ingangen goed te positioneren kan 
dichtbij de Raaksontwikkeling worden boven gekomen. Door het 
verdwijnen van de bussen op maaiveldniveau ontstaat er ruimte 
voor een nieuwe inrichting van de GOG. Indien een oplossing 
kan worden gevonden voor het doorgaand autoverkeer, kan hier 
gedacht worden aan een markt en terrassen. In de ruimte tussen 
het station en het maaiveld zijn eventueel functies mogelijk als 
een discotheek, poppodia en een fietsenstalling.

Grachtenmodel
Het water wordt teruggebracht over de gehele lengte van de 
GOG. De gracht wordt als beeld zeer positief ontvangen, en 
versterkt de bestaande historische kwaliteit van de straat. Deze 
ingreep zal echter van grote invloed hebben op de doorstroom 
van het autoverkeer in de Haarlemse binnenstad. Daarnaast zal 
de bouwoverlast groot zijn, en de kosten hoog. een dergelijke 
ingreep is bovendien niet perse gekoppeld aan de komst van een 
eventuele boortunnel maar eerder een apart project. 

Koopgoot
De aanleg van een verdiepte straat voor extra winkelvoorziening 
past niet in het beeld van de oude Haarlemse binnenstad. er 
kan beter worden ingezet op kwaliteit dan op vergroting van 
het winkelaanbod. Mede hierdoor en door de gevolgen voor de 
verkeersdoorstroom en de twijfelachtige behoefte aan nieuwe 
winkelruimte is dit scenario afgevallen.

fotomontage oude gracht

3.3 vooRKeuRssCenaRio en ConCLusies
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algemene conclusie haltelocatie Centrum

Vooraf is de onderzoeksvraag gesteld of een halte voor de 
Zuidtangent inpasbaar is en wat de impact is van deze ingreep op de 
omgeving. Uit de ateliers en nader onderzoek is gebleken dat:

In het geval van een ondergrondse Zuidtangent de halte • 
goed inpasbaar is onder de Gedempte Oude Gracht. Qua 
in- en uitgangen kan worden gekozen voor de GOG zelf, 
of dwarsingangen om o.a. De Raaks beter te bedienen. In 
de basisvariant kan ervoor worden gekozen om de situatie 
bovengronds intact te houden en alleen ondergronds t.p.v. de 
halte voorzieningen onder te brengen zoals een fietsenkelder.
De ondergrondse halte maakt het mogelijk te kiezen voor een • 
nieuwe inrichting van de GOG, met meer ruimte voor langzaam 
verkeer en een aantrekkelijker verblijfsklimaat. 
Als extreme variant zou het terugbrengen van de gracht van • 
grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de stad Haarlem. 
Dit vraagt wel om een oplossing van de verkeersproblematiek; de 
ontsluiting, doorstroom en het autoluw maken van de binnenstad. 
De bovengrondse variant brengt weinig verandering aan ten • 
opzichte van de huidige situatie. een halte is hiermee inpasbaar.



hoek Lorentzplein - houtplein
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4  HAlTelOCATIe HOUTPleIN
4.1 inLeiding

Deze verkenning is uitgevoerd aan de hand van knopenateliers 
met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In 
de periode tussen juni 2008 en januari 2009 heeft voor de knoop 
Houtplein een viertal ateliers plaatsgevonden. In de periode 
tussen de ateliers zijn vragen, gedachten en ideeën steeds 
verbeeld en uitgewerkt. Dit hoofdstuk moet gelezen worden 
als een beknopt verslag van de bevindingen in de ateliers en 
hetgeen daar besproken en geconcludeerd is met betrekking tot 
de vragen:

is de halte inpasbaar op de locatie?• 
wat is de betekenis van de halte voor het gebied?• 

Wat komt er in dit hoofdstuk aan bod:

inventarisatie van kansen en aandachtspunten  • 
de verkenning van toekomstscenario’s (onder- en • 
bovengronds)
voorkeursscenario’s en conclusies• 
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4.2 invenTaRiseRen Kansen en aandaChTspunTen

het gebied en bestaande plannen

een beperkt aantal (her)ontwikkelingen worden benoemd in het 
gebied: 

Slopen van het gebouw van de Aldi• 
Bouwplannen voor het pleintje met Wollana• 
Bebouwen van de binnenplaats van het provinciehuis• 
Plan voor een extra parkeergarage.• 

Drie locaties worden aangewezen voor uitbreiding van de 
parkeergelegenheid rondom het Houtplein; onder de Dreef, 
onder het oude provinciehuis of onder het Frederikspark 
(gestippeld in het kaartje).

(mogelijke) ontwikkelingen



Kwaliteiten verbeterpunten



Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

49

Kwaliteiten

Het gebied rondom het Houtplein wordt over het algemeen als 
zeer aangenaam ervaren. Als bijzondere kwaliteiten worden o.a. 
genoemd:

Prettige en sfeervolle woonbuurt• 
Frederikspark en het oude provinciehuis• 
Nabijheid van het Haarlemmerhout• 
Het monumentale karakter van de Dreef• 
De buurt rondom de Kleine Houtweg• 
Zichtlijn naar de grote Bavokerk• 

verbeterpunten

Tegenover de kwaliteiten in de omgeving is het Houtplein zelf het 
grootste verbeterpunt. Dit en overige verbeterpunten hebben 
met name betrekking op de verkeersdrukte in het gebied, o.a.:

Het busverkeer domineert het straatbeeld• 
De omgeving wordt als sluiproute gebruikt voor autoverkeer• 
Het provinciehuis is te kolossaal• 
Het programma sluit niet aan op de binnenstad• 
De Kleine Houtweg ten oosten van het Houtplein zou autoluw • 
gemaakt moeten worden om het sluipverkeer tegen te gaan

impact op verkeer bij aanleg Zuidtangenttracé’

Meer de bij de andere knopen is de verkeerssituatie op en rond het 
Houtplein bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit. Het is daarom van 
belang om de huidige (bus)situatie af te zetten tegen de situatie in 
geval van respectievelijk een ondergrondse en een bovengrondse 
halte. 
Het aantal bussen dat in de huidige situatie het Houtplein aandoet 
is 830 per werkdag. Met de komst van de HOV tunnel zal dit door 
het stamllijn concept verminderen tot 349 bussen per werkdag. 
Dit betekent grofweg een halvering van het aantal benodigde 
perrons; er zal evenwel wel bufferruimte moeten worden gemaakt 
voor wachtende streekbussen. Deze moet bovengronds of inpandig 
worden gevonden in de directe nabijheid van het busstation. 
Gedacht kan ook worden aan een ondergronds streekbusstation, met 
daaronder de Zuidtangenthalte. Dit impliceert wel een inrit voor de 
streekbussen in de omgeving.



grote markt straat in den haaggrote markt halte in den haag

strijp in eindhoven

houtplein

een plein aan de rand van het centrum fungeert als 
overgangsgebied tussen verschillende wijken, maar ook 
als entree van het centrum. Daarnaast is het ook vaak een 
plek waar veel vervoersstromen samen komen. een goede 
inrichting van het plein is vereist om het te laten functioneren 
voor de verschillende gebruikers. Hierbij kan gedacht 
worden aan een ondergronds vervoerssysteem, waarmee 
het maaiveld vrij gemaakt wordt voor langzaam verkeer en 
pleinfuncties.
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grote markt straat in den haag esplanade boven m30 in madrid

2. 3.

entrees - Bilbao

m30 - madrid

groene allee - Lange voorhout



4.3 veRKenning ToeKomsTsCenaRio’s

Bij wijze van denkrichting is een aantal scenario’s geschetst waarin 
verschillende ontwikkelmogelijkheden worden verbeeld voor de halte 
op het Houtplein

scenario opgerekt centrum

Het centrum doortrekken naar het zuiden. Hiermee wordt de 
bestemming van het Houtplein gekoppeld aan de winkelstraten 
van Haarlem.  Het programma zal meer specifieke kleinschalige 
retail bevatten zodat het gebied geen concurrentie aangaat met al 
bestaande winkels in het centrum van Haarlem.

100 m.

scenario de woonbuurt

Het Houtplein wordt een woonbuurt, aansluitend op de kwaliteit van 
de omliggende buurten. De verbinding met het Frederikspark wordt 
versterkt en de overgang van de woonbuurt naar de winkelstraten 
geoptimaliseerd voor langzaam verkeer.



Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

53

Uit het eerste atelier bleek dat verbeteringen in het gebied 
samenhangen met een goede afwikkeling van het verkeer. 
Van grote invloed is daarbij de wijze waarop de (huidige) 
streekbussen zullen aantakken op een eventuele ondergrondse 
halte. In de volgende verkeersscenario’s wordt ingegaan op de 
verkeersafwikkeling van de streekbussen in combinatie met de 
Zuidtangent.

scenario streekbussen in Tempeliersstraat met Zuidtangent 
ondergronds

er wordt uitgegaan van een handhaving van het busstation op 
de Tempeliersstraat. Als gevolg van het stamlijnprincipe van de 

Zuidtangent zal het aantal bussen op het Houtplein afnemen. De 
frequentie zal ongeveer overeenkomen met de huidige frequentie 
op de Gedempte Oude Gracht. Hiermee komt er ruimte vrij op het 
Houtplein voor herinrichting van de openbare ruimte. Het busstation 
op de Tempeliersstraat zal kleiner zijn dan in de huidige situatie en 
alleen aan de Noordzijde van de straat liggen. De overstapafstand 
naar de (ondergrondse) Zuidtangent is groter.



scenario ‘buslus’ met Zuidtangent ondergronds

een keerlus in combinatie met een busstation ten zuiden van het 
provinciehuis zal alle streekbussen opvangen met uitzondering van lijn 
80. Hiermee wordt het Houtplein grotendeels busvrij. 
De inpasbaarheid van deze buslus zal echter moeizaam zijn. er moet 
rekening worden gehouden met de ingang van de parkeergarage 
onder het provinciehuis, overige verkeerstromen en het hotel op de 
hoek.
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scenario ondergronds streekbusstation met Zuidtangent 
ondergronds

De halte voor streekbussen bevindt zich ondergronds,  in de ruimte 
tussen de Zuidtangent halte en het maaiveld. er ontstaat een 
compacte overstap met een Houtplein dat busvrij is.



scenario’s ‘buslus’ met Zuidtangent bovengronds

er zijn verschillende scenario’s die voorzien in een afwikkeling van de 
streekbussen rond Houtplein, Op het Houtplein zelf en de Dreef wordt 
een vrij liggende busbaan ingepast. Dit betekent dat het doorgaande 
autoverkeer van deze route zal verdwijnen. er zijn 2 principes voor 
de aanvoerroute voor de streekbussen; via de Dreef of via de Van 
eedenstraat/Wagenweg.
De keerlus voor de streekbussen kan klein (op het Houtplein zelf) of 
groot (via de wijk) worden gerealiseerd.
Onderstaande schema’s tonen enkele combinaties.

Buffer streekbussen

Halte tbv Zuidtangent, lijn 80 
en streekbussen

Halte tbv Zuidtangent, lijn 80 
en streekbussen

Legenda

 busroute zuidtangent

 busroute streekbussen

 busroute lijn 80

 tunnelbak

 bufferzone streekbussen

 bushalte

Buffer + instap streekbussen

Halte tbv Zuidtangent, lijn 80 
en uitstap streekbussen

Halte tbv Zuidtangent 
en lijn 80 

Legenda

 busroute zuidtangent

 busroute streekbussen

 busroute lijn 80

 tunnelbak

 bufferzone streekbussen

 bushalte
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maquette mogelijk toekomstbeeld houtplein



voorkeuren

Scenario streekbussen in Tempeliersstraat met Zuidtangent 
ondergronds
Met het reduceren van het aantal bussen op het Houtplein kan al 
een verbeterslag worden behaald. Deze minimale variant is laag in 
kosten en heeft geen nadelige effecten op de omgeving van het 
Houtplein

Scenario ‘buslus’ met Zuidtangent ondergronds
De ruimte ten zuiden van het Provinciehuis is te klein voor deze 
oplossing. Tevens zal er een probleem ontstaan voor het overige 
verkeer op die plek.

Scenario ondergronds streekbusstation met Zuidtangent ondergronds
een busluw Houtplein is erg gewenst. Hiermee komen veel 
mogelijkheden vrij voor de toekomst van het Houtplein. Het plein 
zal een nieuwe inrichting kunnen krijgen dat voornamelijk gericht is 
op langzaam verkeer. Autoverkeer zal niet snel uit het straatbeeld 
kunnen verdwijnen in verband met het ontsluiten van de stad. 
Tegenover het busvrij kunnen maken van het Houtplein staat de 
ingang van het ondergrondse (streek)busstation op de Dreef. 
Wegens de cultuurhistorische waarde van deze laan is dit een  groot 
offer.

Scenario ‘buslus’ met Zuidtangent bovengronds
De Dreef moet zoveel mogelijk worden ontzien omdat dit een 
monument is en een fraaie entree van de stad. De Zuidtangent 
op de Dreef betekent al een zware belasting. Hier is geen ruimte 
voor nóg meer bussen, en bijkomende bufferruimte die nodig is. Dit 
betekent dat het busverkeer zal moeten worden afgewikkeld over de 
Van eedenstraat/Wagenweg.
een kleine keerlus met halte op het Houtplein wordt als niet 
inpasbaar beoordeeld. De meest logische route is Van eedenstraat – 
Tempeliersstraat – Wagenweg – eedenstraat .

4.4 vooRKeuRssCenaRio en ConCLusies

Hiermee wordt het Houtplein en de Dreef maximaal ontzien. De Van 
eedenstraat is overigens wel een belangrijke ader voor autoverkeer, 
die hiermee nog zwaarder wordt belast. De Zuidtangentroute en 
de streekbusroute worden grotendeels van elkaar gescheiden. De 
streekbushaltes en bufferplaatsen kunnen in de Tempeliersstraat 
blijven.  Om de overstaptijd te optimaliseren kan ervoor worden 
gekozen om de uitstaphalte in de Tempeliersstraat te houden en de 
instaphalte wel op het Houtplein te situeren.
Gevolg van het stamlijnconcept is dat er bij de Schipholweg/
europaweg een overstapterminal ontstaat waar een drietal lijnen 
wordt afgevangen. De Rustenburgerlaan zal hiermee op lijn 80 
na busvrij worden, en de intensiteit zal ook in de Tempeliersstraat 
afnemen. Op het Houtplein zal door de komst van de Zuidtangent de 
intensiteit per saldo ongeveer gelijk blijven.  
Indien wordt uitgegaan van een stamlijnconcept via de bestaande 
Zuidtangentroute (dus niet via Houtplein), dan zal dit positieve 
gevolgen hebben voor Rustenburgerlaan, Houtplein, Tempeliersstraat 
en Wilhelminastraat. Mogelijk kunnen de streekbussen uit het zuiden 
in de toekomst aantakken bij de Schipholweg in plaats van het 
Houtplein
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doorsnede met ondergronds busstation en tunnelmogelijk beeld op maaiveld





Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

61

algemene conclusie houtplein

Vooraf is de onderzoeksvraag gesteld of een halte voor de 
Zuidtangent inpasbaar is en wat de impact is van deze ingreep 
op de omgeving. Uit de ateliers en nader onderzoek is gebleken 
dat:

In het geval van een ondergrondse Zuidtangent de halte • 
inpasbaar is ter hoogte van het Houtplein. een verschuiving 
van de halte naar het zuiden, onder het Frederikspark is 
technisch moeilijk te realiseren en valt daarom af. 
Het mogelijk is om het huidige streekbusstation in de • 
Tempeliersstraat te handhaven. De loopafstand naar de 
ondergrondse halte is acceptabel i.v.m. de overstaptijd.  In 
deze variant zal het aantal bussen op het Houtplein afnemen 
omdat de Zuidtangent en lijnen vanaf de Schiphol (door het 
stamlijnprincipe) er niet meer bovengronds halteren.
een ambitieuze variant is het ondergrondse streekbusstation, • 
met een inrit op de Dreef. Hiermee wordt het Houtplein en de 
Tempeliersstraat deels vrijgespeeld van verkeer en wordt het 
plein aantrekkelijker. De kwaliteit van de Dreef gaat echter 
achteruit; van belang is dat de monumentale bomen kunnen 
worden gehandhaafd, en dat de inrit zover mogelijk richting 
de kruising met de Paviljoenslaan wordt opgeschoven. 
In geval van een bovengrondse halte voor de Zuidtangent • 
is een halte inpasbaar aan de Tempeliersstraat. De logische 
route voor de streekbussen is dan Van eedenstraat, 
Tempeliersstraat, Wagenweg. Als gevolg van de Zuidtangent 
via deze route zal de ruimtelijke kwaliteit van de Dreef 
afnemen (tunnelinrit). Het busverkeer in de Tempeliersstraat 
en Rustenburgerlaan zal afnemen. De intensiteit van het 
busverkeer op het Houtplein blijft gelijk. 



Kruising Boerhavelaan - europaweg
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5  HAlTelOCATIe SCHIPHOlWeG
5.1 inLeiding

Deze verkenning is uitgevoerd aan de hand van knopenateliers 
met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In 
de periode tussen juni 2008 en januari 2009 heeft voor de knoop 
Schipholweg een drietal ateliers plaatsgevonden. In de periode 
tussen de ateliers zijn vragen, gedachten en ideeën steeds 
verbeeld en uitgewerkt. Dit hoofdstuk moet gelezen worden 
als een beknopt verslag van de bevindingen in de ateliers en 
hetgeen daar besproken en geconcludeerd is met betrekking tot 
de vragen:

is de halte inpasbaar op de locatie?• 
wat is de betekenis van de halte voor het gebied?• 

Wat komt er in dit hoofdstuk aan bod:

inventarisatie van kansen en aandachtspunten  • 
de verkenning van toekomstscenario’s (onder- en • 
bovengronds)
voorkeursscenario’s en conclusies• 



schipholweg-west schipholweg-oost

schalkstad

de aanvankelijk onderzochte haltelocaties 
rondom de schipholweg
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5.2 invenTaRiseRen Kansen en aandaChTspunTen

het gebied en bestaande plannen

In verschillende gebieden rondom de Schipholweg vinden 
ontwikkelingen plaats:

023
Hier is een plan vastgesteld dat bestaat uit een combinatie van  
 wonen, werken en winkels, inclusief een VMBO.

Slachthuisbuurt
een aantal woonblokken uit de jaren ‘60 worden gesloopt, 
hiervoor komen sociale huurwoningen in combinatie met 
voorzieningen in de plaats. In het gebied rondom het voormalige 
Slachthuis komen 
woon- en kantoorfuncties.

Het Kennemer Gasthuis
Op het terrein van het Kennemer Gasthuis is veel ruimte waar 
eventuele ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor het gebied ten 
zuiden hiervan liggen plannen voor een woongebied.

Boerhaavewijk west
Dit is een potentieel ontwikkelgebied voor woningbouw en 
zorggerelateerde voorzieningen. 

  

(Mogelijke) ontwikkelingen



Kwaliteiten
Kwaliteiten

In het atelier zijn de volgende kwaliteiten benoemd van het gebied 
rond de Schipholweg:

Het gebied Haarlem Zuid Oost is goed bereikbaar per auto. • 
De structuur en bouwstijl van de Slachthuisbuurt inclusief het • 
voormalige slachthuis zelf hebben veel cultuurhistorische waarde.
Het Spaarne wordt als kwaliteit van dit gebied benoemd. • 
De oostoever van het Spaarne is een veel gebruikt sport- en • 
recreatiepark. 
De volkstuinen ten zuiden van de Schipholweg zijn van grote • 
waarde voor de bewoners.
Het Burgemeester Reinaldapark is een waardevol park ten • 
noorden van de Schipholweg.
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VerbeterpuntenVerbeterpunten

Naast kwaliteiten in het gebied zijn ook verbeterpunten benoemd:

Het gebied wordt gedomineerd door infrastructuur. Hierdoor • 
zijn tussen gelegen bebouwde gebieden ertussen erg 
geïsoleerd, als een soort eilandjes. 
De europaweg is één van de drukste wegen en heeft het • 
imago van een ‘verkeersriool’. 
De halte van de huidige Zuidtangent ligt te ver weg van het • 
Kennemer Gasthuis. 
Veel van de bebouwing in het gebied wordt beschouwd • 
als lelijk, zoals het zwembad, het van der Valk hotel en de 
kantoren langs de Schipholpoort. 
er is overlast van hangjongeren.• 
er zijn te weinig voorzieningen in het gebied voor langzaam • 
verkeer.
Parkeren is in het gehele gebied problematisch. • 
De kruising tussen de Amerikaweg en de Schipholweg wordt • 
benoemd als druk, deze drukte veroorzaakt opstoppingen. een 
ongelijkvloerse kruising zou dit probleem kunnen verhelpen.
Het Spaarne komt niet goed uit de verf. De oevers zijn toe aan • 
een opknapbeurt.



Koppelen functie voor regio en lightrail - Bilbao

halte maakt publieke ruimte - alicante

schipholweg

een bedrijventerrein is vaak eenvoudig opgezet en puur 
gericht op de bedrijvigheid. Het ontbreekt er aan groene 
verblijfsruimte en faciliteiten voor voetgangers en fietsers. 
Deze gebieden liggen vaak geisoleerd ten opzichte van 
de omgeving. Om zo’n gebied te betrekken bij de stad 
zouden andere functies toegevoegd kunnen worden zoals 
commerciele, culturele en woonfuncties. De bereikbaarheid 
vanuit de stad zal optimaal moeten zijn en ook binnen 
het gebied is een groen netwerk voor langzaam verkeer 
wenselijk.
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2.

groen bedrijvenpark - Chiswick Londen

Campus met tram - Tu delft

Campus opzet - Chasse terrein Breda

alzijdige bebouwing in groen - middlesbrough Lightrail op maaiveld - strassburg



5.3 veRKenning ToeKomsTsCenaRio’s

023

In deze verkenning is niet zozeer uitgegaan van verschillende 
scenario’s voor één plek, als wel voor een drietal mogelijke plekken 
voor haltes, die in de tijd mogelijk alle drie gerealiseerd kunnen 
worden. Deze studie maakte een discussie over de ‘ideale’ 
haltelocatie voor de korte termijn mogelijk. Achtereenvolgens worden 
mogelijke haltelocaties aan de Schipholweg, bij Schalkwijk en nabij 
de Ringvaart beschouwd. De ontwikkelingen rondom de haltes in 
Haarlem Zuid-Oost dienen goed op elkaar te worden afgestemd,  
zodat er geen concurrentie ontstaat tussen deze gebieden. 
De hiernaast getoonde kaart diende als beeld om de discussie over 
de ideale plek van haltes te starten. De kaart toont een schets van 
een samenhangend gebied waarin de verschillende ontwikkelingen 
en nieuwe HOV-lijnen zijn ingetekend.

een halte dichtbij het Kennemer Gasthuis en het ontwikkelingsgebied 
023  is erg gewenst. Met de aanleg van een eventuele nieuwe halte 
voor de Zuidtangent zal ook het netwerk voor langzaam verkeer 
verbeterd moeten worden, om de verbindingen tussen de buurten 
te verbeteren. Dit scenario toont een groene strook met een netwerk 
van langzaam verkeerroutes waarmee de verschillende buurten met 
elkaar worden verbonden. 

De halte bij Schalkstad sluit aan op deze ontwikkeling, in de omgeving 
zullen nieuwe publieke functies komen die een verbindend element 
zullen zijn voor de omliggende wijk.

In de toekomst zal er wellicht een lijn voor snelbus of lightrail worden 
gerealiseerd tussen Schipholweg en Zuidas/Schiphol. Dit tracé kan 
aantakken bij de Boerhavelaan en verderop een halte hebben 
nabij de Ringvaart. In de toekomst zal dit een nieuw ontwikkelgebied 
kunnen zijn aan de rand van Haarlem waar bedrijven gecombineerd 
worden met woonfuncties en een park.
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De route zoals ingetekend in de kaart is i.v.m. de lopende plannen 
niet reëel. De plannen voor het 023 gebied liggen al vast en 
worden uitgevoerd. een tracé voor de Zuidtangent in dit gebied 
is dus niet meer mogelijk, daarnaast laat ook het ziekenhuisterrein 
dit niet toe. De volgende twee scenario’s zouden wel mogelijk zijn 
voor de Zuidtangent:

scenario Bestaande route

Gebruik maken van het bestaande tracé. Om het ziekenhuis 
beter te ontsluiten kan de halte voor het van der Valk hotel 
verschoven worden. De volgende halte zal de halte bij Schalkstad 
zijn. Deze variant is financieel het gunstigst omdat de route blijft 
zoals hij is. Aantakking van de lijn vanuit Zuidas/Schiphol kan ter 
hoogte van de kruising Boerhaavelaan/europaweg.

scenario schipholweg/amerikaweg

Het tracé volgt de route langs de Schipholweg. Hierbij komt de 
halte bij het 023 gebied en ontsluit zo de school, het hotel en de 
noordelijke Slachthuisbuurt. In de toekomst zal een halte verder 
naar het oosten ontwikkeld worden. Voor de bereikbaarheid van 
het zuiden en Schalkstad zal een aftakking via de Amerikaweg 
het meest logisch zijn. Vanaf de halte Schalkwijk vervolgt de 
Zuidtangent zijn bestaande route.



Profiel Europaweg is erg breed

Herinrichting profiel Europaweg geeft 
mogelijkheden tot ontwikkelingen.

voorkeurslocatie op europaweg



Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

Zuidtangent Metropoolregio Amsterdam

73

er zijn in essentie twee routes benoemd voor HOV, 
waarlangs een halte zou kunnen komen. Ook een combinatie 
van routes is mogelijk; het eindbeeld is dat er naast de 
Zuidtangent ook een verbinding met de Zuidas is gerealiseerd, via 
Schipholweg of Boerhaavelaan. Van belang is om ‘toekomstvast’ 
te denken en van daaruit de meest logische plek voor haltes en 
ontwikkelingen te bepalen.

De verschillende mogelijkheden sluiten aan op de verschillende 
doelgroepen. Zo zullen de gebruikers vanuit Schiphol gebaat 
zijn bij een doorlopende lijn naar het centrum van Haarlem. De 
bewoners van Schalkwijk zullen echter ook een doorgaande 
verbinding willen met het centrum. Daarnaast is het plaatsen 
van de halte bij de ingang van het Kennemer Gasthuis gewenst 
voor de patiënten en bezoekers. Ook heeft een halte aan de 
europaweg het voordeel omdat dit een aanleiding is om de 
omgeving aantrekkelijker te maken. Het profiel is breed en 
een mogelijkheid is om hier een smaller stadsprofiel te maken 
door toevoeging van bebouwing. De halte kan gecombineerd 
worden met de parkeerruimte van het Kennemer Gasthuis. Deze 
locatie heeft als nadeel dat de Slachthuisbuurt, ten noorden van 
de Schipholweg, wat minder goed wordt bediend.
 
Parkeergarages zullen dagelijkse gebruikers moeten bedienen 
en niet, zoals nu vaak gebeurt, passagiers die hun auto langdurig 
parkeren om vanaf Haarlem met de Zuidtangent naar Schiphol 
gaan om de hoge parkeerkosten op Schiphol te ontlopen. 24-
Uurs parkeergarages zouden een uitkomst kunnen bieden.

Het is van belang het gebied goed te ontsluiten voor 
langzaam verkeer, om de ‘eilanden’ met elkaar te verbinden. 
Bij het toevoegen van bebouwing aan de europaweg 
wordt afgevraagd welk programma hier kan komen; in de 
omgeving worden reeds extra winkels (Schalkstad) en kantoren 
gerealiseerd. Mogelijk past hier een woon/zorgprogramma.

5.3 vooRKeuRssCenaRio en ConCLusies



Mogelijke inrichting bij herprofilering Europaweg
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algemene conclusie 023 / schipholweg / europaweg

Vooraf is de onderzoeksvraag gesteld of een halte voor de 
Zuidtangent inpasbaar is en wat de impact is van deze ingreep 
op de omgeving.  Onafhankelijk van de keuze voor een 
maaiveldvariant of een lange tunnel komen is uit de ateliers en 
nader onderzoek gebleken dat:

De huidige halte naar de hoek tussen het Kennemer Gasthuis, • 
Hotel van der Valk en ontwikkelgebied ‘023’ zou kunnen 
verschuiven. Deze ingreep zou nu al gepleegd kunnen 
worden.  een nadeel van deze oplossing is dat de afstand 
naar de Slachthuisbuurt wordt vergroot. Hiervoor zou in dat 
geval een oplossing moeten worden gezocht, bijvoorbeeld in 
de verbetering van de langzaam verkeerverbinding.
Zodra de lijn naar Zuidas/Schiphol in HOV-kwaliteit wordt • 
aangelegd vormt deze nieuwe halte een goed overstappunt. 
Hierbij is nog de vraag welke lijn direct doorloopt naar 
Haarlem centrum en ook welke lijn in de toekomst verraild 
wordt (of beiden). Aandachtspunt is de extra reistijd op de 
lijn naar Schiphol als gevolg van de lichte omweg via de 
Boerhaavelaan, t.o.v. een tracé over de Schipholweg. 
De aanleg van een nieuwe halte aan de europaweg en een • 
groeiend reizigersaantal kan aanjager zijn om de omgeving 
aantrekkelijker te maken, door vernauwing van het profiel 
van de europaweg, en het ziekenhuisterrein vrij te spelen 
van auto’s door gekoppeld aan de halte parkeergarages te 
bouwen.
een andere optie is om de verbinding naar Schiphol en • 
de Zuidas wel over de Schipholweg te laten lopen, en de 
Zuidtangent te verleggen van de europaweg naar de 
Amerikaweg.   De halte aan de europaweg zal dan komen te 
vervallen. De ontwikkelingen die langs de europaweg zullen 
hier onder te leiden krijgen. Vanuit dit oogpunt is deze stap 
niet wenselijk. Wel kan op deze manier een goede functionele 
halte worden gerealiseerd aan de Schipholweg. Al is op deze 
locatie minder ruimte voor een groot overstapstation.
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Dit document is opgesteld door het projectteam 
Tunnelstudie van de provincie Noord-Holland en de gemeente 
Haarlem, in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Posad.

Aan de ateliers hebben verschillende partijen deelgenomen 
uit de directe omgeving van de haltelocaties, zoals bewoners, 
vertegenwoordiging vanuit wijkraden, ondernemers, 
maatschappelijke groeperingen en vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
projectbureau Tunnelstudie:

Gedempte Oude Gracht 93
2011 GN Haarlem
www.tunnelstudie.nl

Projectsecretaris: 

6 CoLofon
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het streven van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem is om eind 

dit jaar een principebesluit te nemen over het wel/niet realiseren van een lange 

ondergrondse verbinding voor de zuidtangent in Haarlem. In aanloop naar dit 

principebesluit dient een aantal richtinggevende keuzes te worden gemaakt op 

basis waarvan het project nader uitgewerkt kan worden ten behoeve van het 

principebesluit. Eén van deze richtinggevende keuzes is de keuze voor een 

centrumhalte. Als centrumhalte zijn twee haltelocaties beschikbaar (zie 

afbeelding): de Grote Markt en Verwulft. 

 

 

Afbeelding 1: mogelijke haltelocaties centrum met hun invloedsgebied:  

Verwulft (blauw) en Grote Markt (rood) 

1.2 Doel rapportage 

Deze rapportage beoogt op een aantal aspecten -stedenbouwkundige inpassing, 

economische potentie, verkeer & vervoer, techniek en kosten- de afweging te 

maken tussen de twee mogelijke haltelocaties. Om dit te bereiken hebben 

stedenbouwkundig adviesbureau Posad, financieel economisch adviesbureau 

RebelGroup, verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en ingenieurs-

bureau Arcadis- de centrumhaltes Verwulft en Grote Markt onderzocht en 

onderling vergeleken vanuit hun expertise. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de afweging van Posad tussen de twee haltelocaties op 

basis van de stedenbouwkundige inpassing, gevolgd in hoofdstuk 3 door de 



 

  4 van 18 

afweging op basis van de economische potentie door de Rebel Group. In 

hoofdstuk 4 gaat Goudappel Coffeng in op de afweging ten aanzien van de 

verkeer en vervoersaspecten van de beide haltelocaties. Hoofdstuk 5 bevat de 

afweging op basis van technische aspecten, gevolgd door het afsluitende 

hoofdstuk 6 waarin de kosten van de beide haltelocaties uiteen worden gezet. 

Zowel hoofdstuk 5 als hoofdstuk 6 zijn opgesteld door Arcadis. 
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2 AFWEGING VANUIT STEDENBOUW (POSAD) 

2.1 Algemeen 

Voor het stadscentrum van Haarlem bestaan twee opties voor de haltelocatie: de 

halte Verwulft - de inpassing van het station valt feitelijk onder de Gedempte 

Oude Gracht -  en de Grote Markt. De locaties liggen dicht bij elkaar op ca. 400 

meter loopafstand, beide in het oude centrum. Hierdoor zijn de onderlinge 

verschillen klein. Per locatie zullen de opties beschreven worden, de kenmerken 

en de voor- en nadelen. Daarna zullen de locaties in het perspectief van de 

huidige en de mogelijke toekomstige ontwikkeling gezet worden.  

2.2 Haltelocatie Verwulft  

De halte van de Zuidtangent komt op het breedste punt van de Gedempte Oude 

Gracht, op de overgang naar Verwulft. Aan de westzijde van de locatie liggen het 

Raaksterrein en het Patronaat, aan de oostzijde van de locatie is het 

stadscentrum (zie afbeelding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redenen om te kiezen voor de locatie Verwulft 

De locatie heeft een goede positie ten opzichte van de Grote Markt en het 

winkelgebied. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het winkelgebied te 

versterken met een nieuw „natuurlijk‟ winkelrondje: Gedempte Oude Gracht -

Koningstraat- Grote Markt- Jacobijnenstraat. Deze straten kennen al een 

winkelprogramma maar de halte op Verwulft zou deze functies versterken en 

extra winkeloppervlak aan het centrum kunnen toevoegen. 

 

De halte ontsluit het Raaks, het Patronaat en de baliefuncties van de gemeente 

in het voormalig postkantoor. Met het Patronaat en Raaks aan de ene zijde en de 

culturele instellingen, Bavo, Oude Toneelschuur en het Teylersmuseum aan de 
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andere zijde is sprake van een culturele as. De halte op Verwulft wordt het 

verbindende element dat het „gat‟ in de in de oost-west as opvult. 

 

De ligging aan Verwulft legt ook een verbinding verder naar het westen, over de 

Leidsevaart heen. Als dit gebied profiteert van de verbinding is dat ook een 

toevoeging voor het centrum en biedt dit extra ontwikkelingsmogelijkheden in de 

toekomst. Los daarvan biedt het nu al een meerwaarde voor de bewoners van 

Zijlweg Oost en de Leidse buurt. De unieke hofjesstructuur ten zuiden van het 

Raaks gebied wordt ontsloten voor bezoekers, in het bijzonder voor toeristen. 

 

Omdat het monumentale centrum vrij compact is en er vrijwel geen vrije ruimte 

is, biedt de locatie beperkte ontwikkelmogelijkheden Ontwikkelpotentie moet 

vooral gezocht worden in kleinschalige functieveranderingen en/of toevoegingen. 

Te denken valt aan het gebied ten zuiden van Raaks en het eerder genoemde 

winkelrondje. De halte biedt de mogelijkheid om extra ondergrondse functies op 

te nemen, zoals een supermarkt en fietsenstalling. 

Redenen om niet te kiezen voor de locatie Verwulft: 

Er is weinig ruimte voor ontwikkeling en de locatie ligt niet centraal in het oude 

centrum. 

2.3 Haltelocatie Grote Markt 

De halte komt gedeeltelijk onder de Grote Markt en deels in het bouwblok van de 

Brinkmannpassage. 

 

Redenen om te kiezen voor de locatie Grote Markt: 

De locatie van de halte, direct op de Grote Markt, werkt identiteitsversterkend. 

De mogelijkheid om uit te stappen op het centrale plein van de stad is uniek en 

het voetgangersgebied wordt op deze wijze beter ontsloten. De noodzaak om de 

(verouderde) Brinkmann passage een impuls te geven is groot. De combinatie 

van een modern element en een halte in het historische centrum geeft de Grote 

Markt een grote meerwaarde. Het contrast tussen een hightech tunnel en de 

historische Hollandse binnenstad is uniek. 

 

De halte komt te liggen in het hart van het voetgangersgebied en de 

winkelroutes. Het huidige winkelgebied, een van de prettigste van Nederland, 

wordt versterkt. De halte biedt tevens de mogelijkheid om het gebied ten oosten 

van de Bavo naar het Spaarne toe verder te ontwikkelen. Dit betreffen 

functieveranderingen, geen bouw of ontwikkelmogelijkheden.De Grote Markt is 

onderdeel van de rode  loper, de langzame verkeerverbinding door Haarlem. 

 

Redenen om niet te kiezen voor de locatie Grote Markt: 

De halte richt zich alleen op bestaande functies, met de halte worden nauwelijks 

nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. De koppeling met Raaks en het Patronaat 

is beperkt en er is geen „natuurlijke‟ route van oost naar west.  Het stadshart en 

culturele centrum van de stad zijn minstens vier jaar onbruikbaar door de aanleg 

van deze halte. Dit geldt ook voor de andere locatie maar het nadelig effect op 

deze locatie voor het stedelijk gebied en de daarbij behorende functies is hoger.  
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3 AFWEGING VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF (REBEL GROUP) 

3.1 Algemeen 

RebelGroup is gevraagd om economische argumenten aan te dragen voor een 

keuze  tussen een halte onder de Gedempte Oude Gracht (tussen Verwulft  en 

Raaks)  en een halte onder de Grote Markt.  

 

Het is een globale, kwalitatieve analyse, waarbij geen nader veldwerk is verricht. 

Deze economische analyse beperkt zich daardoor tot de vraag of de omgeving 

van beide stations de „ruimte‟ bieden om een groei in omzet van bestaande 

bedrijven en / of nieuwe investeringen te accomoderen. De halte, en daarmee de 

komst van (meer) reizigers zal ontegenzeggelijk de consumptieve vraag rondom 

de halte doen toenemen. Er is geen onderzoek gedaan naar hoe een 

herpositionering van retail en horeca activiteiten extra verdiencapaciteit kan 

genereren.  

 

De impact op het welzijn van gebruikers, omwonenden en bewoners van 

Haarlem wordt bepaald door externe effecten als hinder en overlast enerzijds en 

imago en beleving anderzijds. 

3.2 Afwegingscriteria 

RebelGroup heeft uiteindelijk de keuze tussen de halte onder de Gedempte 

Oude Gracht (tussen Verwulft  en Raaks)  en een halte onder de Grote Markt 

beoordeeld op de volgende criteria: 

1. Ruimte voor uitbreiding retail en horeca 

2. Ruimte voor nieuwe investeringen in winkels, kantoren en woningen 

3. Externe effecten 

 

We moeten bij het beoordelen van de alternatieve haltelocaties scherp voor ogen 

houden dat: 

 De uitbreiding van retail en horeca rondom een station ten koste zal gaan 

van retail en horeca gelegenheden elders in de regio. De Zuidtangent 

gebruikers gaan immers niet „meer‟ consumeren, maar verplaatsen slechts 

een gedeelte van hun consumptieve bestedingen naar de retail en horeca 

gelegenheden rondom een halte. Er zal dus sprake zijn van een zogenaamd 

„herverdelingseffect‟. Daarnaast is het denkbaar dat ook nieuwe 

economische activiteiten ontplooid worden. De mate waarin dit staat te 

gebeuren zou onderwerp van nader veldonderzoek moeten zijn. 

 De haltes hebben een andere „invloedscirkel‟. Een halte komt dichter bij 

sommige bewoners / voorzieningen te liggen dan bij anderen. Door de 

relatief uniforme spreiding van bewoners en winkels in het centrum zal 

hierdoor geen waardeverlies optreden. Het betreft alleen een 

„herverdelingseffect‟.  

 Het een „vergelijkende analyse‟ betreft. De studie kijkt dus naar de mate 

waarin de ene locatie meer „ruimte‟ biedt voor economische ontwikkelingen 

dan de andere halte. De totale of absolute economische impact van de 
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gehele Zuidtangent lijn (dus inclusief halte Centrum) wordt dit najaar 

geanalyseerd via Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.  

3.3 Haltelocatie ‘Verwulft’ versus haltelocatie ‘Grote Markt’ 

De Gedempte Oude Gracht is een bestaande winkelstraat waarin weinig vrije 

ruimte beschikbaar is voor nieuwe investeringen in winkels, kantoren of 

woningen. De aanleg van een ondergrondse Zuidtangent halte en de toename in 

reizigersaantallen kan een verschuiving in de samenstelling van het 

winkelaanbod teweegbrengen. De stimulans die hiervan uitgaat op de economie 

zal echter beperkt zijn. De in-situ aanleg van de halte zal meerjarig voor overlast 

zorgen in het gebied.  

 

Ook op de Grote Markt is weinig vrije ruimte beschikbaar voor nieuwe 

investeringen in winkels, kantoren en woningen. Uitzondering hierop is de 

Brinkmannpassage. Deze passage heeft de potentie om ontwikkeld te worden tot 

een eersteklas winkelcentrum (met bijvoorbeeld een aantrekkelijke combinatie 

van oude en nieuwe arcitectuur). De ontwikkeling van de Brinkmannpassage kan 

op middellange termijn een economische stimulans geven aan het Grote Markt 

gebied (totdat de maximum omzet van de winkels in de passage is bereikt) en 

blijvend de aantrekkingskracht van de Grote Markt versterken. RebelGroup 

begrijpt dat de plannen voor de Brinkmannpassage vergevorderd zijn. Bovendien 

kan (en zal) de Brinkmannpassage ook zonder de komst van de Zuidtangent 

ontwikkeld worden (met beduidend minder overlast op de Grote Markt). Het 

combineren van de Zuidtangent halte met de ontwikkeling van de Brinkmann 

passage maakt het ontwikkelpotentieel van de Brinkmannpassage wel nog 

groter.  

 

Belangrijk nadeel van de aanleg van een Zuidtangent halte op de Grote Markt is 

dat de markt meerjarig open zal liggen. De Grote Markt is een trekpleister voor 

toeristen. Langdurige bouwactiviteiten kunnen tot een verlies aan toeristen (en 

dus aan inkomen voor de stad) leiden. De Grote Markt is ook een 

ontmoetingsplaats voor de bewoners van Haarlem. Het lange tijd open liggen van 

de Grote Markt kan dan waarschijnlijk ook op weinig enthousiasme rekenen van 

de bewoners van Haarlem (wiens beleving van de stad tijdens de bouwperiode 

minder zou worden).  

3.4 Conclusie vanuit economische perspectief 

De Grote Markt heeft iets meer ontwikkelpotentie. Tegelijkertijd zal de 

bouwhinder op de Grote Markt als storender worden ervaren. En doordat de 

Brinkmannpassage ook zonder de komst van de Zuidtangent ontwikkeld kan (en 

zal) worden (met minder overlast op de Grote Markt) is – vanuit economisch 

oogpunt – de keuze voor de haltelocatie Verwulft het meest logisch.  
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4 AFWEGING VANUIT VERKEER & VERVOER (GOUDAPPEL 

COFFENG) 

4.1 Algemeen 

Voor de centrumhalte liggen twee locaties voor: Verwulft (ongeveer de huidige 

locatie van de halte van de Zuidtangent op maaiveld) en de Grote Markt ter 

hoogte van de Brinkmannpassage (noordzijde van het plein).  

 

De HOV-halte in het centrum zal vooral gebruikt worden door reizigers met het 

motief winkelen. Door de combinatie met bijvoorbeeld horeca lopen de motieven 

recreatie en toerisme hier deels parallel aan. Op basis van de huidige reizigers in 

de Zuidtangent gaan we er van uit dat meer dan 50% van de in- en uitstappers 

op de halte centrum komt winkelen al dan niet in combinatie met een bezoek aan 

de horeca of anderszins een recreatief doel. Van de reizigers is verder ruim 30% 

forens (woonachtig rond de halte en werkend elders, of uit een omliggende kern 

komend en werkend in het centrum van Haarlem), de rest (15%) is scholier of 

student.   

 

De reizigers gaan in grote meerderheid te voet van de halte naar hun 

bestemming respectievelijk komen te voet naar de halte. We schatten op basis 

van huidige cijfers dat 85% te voet de halte bereikt en een kleine 15% met de 

fiets. Overige modaliteiten als andere buslijnen, de auto of taxi spelen een 

marginale rol.  

 

De geprojecteerde halte Verwulft ligt hemelsbreed 270 meter van de halte Grote 

Markt. Op het kaartbeeld (zie paragraaf 1.1) zijn beide aangegeven met hun 

invloedsgebied van 400 meter hemelsbreed. De blauwe halte is Verwulft, de rode 

is de Grote Markt.  

4.2 Afwegingscriteria 

Bij het vervoerkundig beoordelen van de locaties voor de HOV-halten worden 

twee criteria gehanteerd, de vervoerwaarde en de koppeling met andere 

modaliteiten.  

 

Het aantal geprognosticeerde reizigers (de vervoerwaarde) is een belangrijk 

criterium. Dit wordt beïnvloed door de exacte ligging van de halte in de 

gebouwde omgeving. Zo geven korte loopafstanden een hogere vervoerwaarde 

dan lange loopafstanden. De mate waarin de overstapafstand en de daarvoor 

benodigde overstaptijd wordt beïnvloed door de haltelocatie, komt in het criterium 

“koppeling modaliteiten” aan bod.  

Een analyse van het invloedgebied van de beide mogelijke haltelocaties geeft 

verschillen te zien. Als direct invloedsgebied hanteert men doorgaans een straal 

van 400 meter rond de halte, wat overeenkomt met ongeveer vijf minuten lopen.  

Bij HOV is het invloedsgebied van een halte groter, maar de beperking tot 400 

meter geeft inzicht in het best bereikbare gedeelte van de halte. 
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De mate waarin een goede aansluiting op andere vervoerwijzen (zoals trein of 

lopen) is te realiseren op de haltelocatie, wordt beschouwd in het 

beoordelingscriterium “koppeling modaliteiten”. Per halte wordt rekening 

gehouden met het verwachte aandeel van de diverse vervoerwijzen om de 

weging evenwichtig te laten plaatsvinden. De mate waarin de koppeling aan 

andere modaliteiten invloed heeft op het aantal reizigers komt in dit criterium aan 

bod en niet ook in het criterium vervoerwaarde. Hiermee wordt het dubbel 

meewegen vermeden.   

 

Enkele criteria die op het eerste gezicht ook relevant lijken in de afweging tussen 

locaties, zijn in deze rapportage niet meegenomen. Ten eerste betreft het de 

criteria die in andere hoofdstukken worden belicht: techniek & kosten, 

stedenbouwkundige invloed en economische effecten. Op vervoerkundig gebied 

zijn niet meegenomen de invloed op doorgaande reizigers aangezien voor een 

reiziger die ter plekke niet in- of uitstapt de exacte ligging van een halte geen 

verschil maakt. Ook is de toekomstvastheid niet meegenomen, dat is veeleer een 

technisch criterium.  

4.3 Haltelocatie Verwulft 

De haltelocatie Verwulft ligt aan de rand van het kernwinkelgebied. Men stapt 

vanuit de HOV-halte niet direct de voetgangerszone in die het winkelend publiek 

als kernwinkelgebied ervaart. De afstand tot het autovrije winkelgebied is echter 

kort. Omdat winkelend publiek niet zozeer een bepaalde winkel als reisdoel 

beschouwt maar het hele winkelgebied, ligt de haltelocatie Verwulft voor 

winkelend publiek dus goed.  

De haltelocatie Verwulft bedient het westelijk gedeelte van het centrum beter, 

waar ook relatief veel woningen liggen. Het gaat om het gebied rond de 

Wilhelminastraat, Zijlvest en Kinderhuisvest (waaronder het Raaks complex) en 

het gebied aan de westoever van de Leidsche Vaart met bijvoorbeeld Het 

Patronaat. Het aanleggen van de HOV-halte Verwulft zal in meer of mindere 

mate leiden tot het westwaarts trekken van het Haarlemse centrum.  

 

Voor de koppeling met andere modaliteiten is, zoals we in paragraaf 4.1 zagen, 

alleen de fiets van belang. Gelet op de ligging van de centrumhalte ten opzichte 

van de buurhalten Station Haarlem en Houtplein, zullen fietsers grotendeels uit 

het westelijk deel van Haarlem komen. Voor hen is de haltelocatie Verwulft beter 

bereikbaar: de afstand is 270 meter korter (scheelt ruim een minuut fietstijd) 

terwijl de route niet door voetgangersgebied voert. Voor de beschikbaarheid van 

een eventuele fietsenstalling ontlopen beide locaties elkaar weinig: de bouw van 

ondergrondse haltes geeft hiervoor genoeg mogelijkheden.   

4.4 Haltelocatie Grote Markt 

De haltelocatie Grote Markt ligt centraal in het kernwinkelgebied. Men kan direct 

vanuit de halte alle kanten op. Ten opzichte van de locatie Verwulft bedient hij 

het oostelijk deel van het centrum beter met bijvoorbeeld het Teylers Museum, 

de Toneelschuur en de rechtbank. In dit deel van het centrum is het aantal 

woningen beperkter.   
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De locatie Grote Markt heeft meer allure dan Verwulft. Men komt immers direct 

uit op het beeldbepalende plein van Haarlem. Een prachtige locatie voor 

verlenging van de verblijfsduur in het centrum. Ook voor de toeristische functie is 

dit een voordeel, hoewel deze naar verwachting getalsmatig van zeer beperkt 

belang is in de reizigersaantallen van de HOV-tunnel. 

Voor de koppeling met andere modaliteiten is de fiets van belang. Reeds 

genoemd is dat de bereikbaarheid van de locatie Grote Markt in dat opzicht iets 

minder goed is dan de locatie Verwulft.  

4.5 Conclusie vanuit verkeer & vervoer 

Voor het te prognosticeren aantal reizigers ontlopen de locaties Verwulft en 

Grote Markt elkaar weinig: beide liggen in het kernwinkelgebied. Niettemin is er 

een lichte voorkeur voor de Grote Markt vanwege zijn centralere ligging en de 

allure die een halte op een dergelijke markante locatie betekent. Dit is van 

grotere betekenis dan zijn marginaal slechtere bereikbaarheid voor fietsers.  
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5 AFWEGING VANUIT TECHNIEK (ARCADIS) 

5.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat in op de technische aspecten van de verschillende locaties 

van de haltes. Hierbij worden de volgende aspecten onderscheiden: 

 De technische haalbaarheid en de risico‟s; 

 Bouwlogistiek en hinder; 

 Archeologie en monumenten; 

 Beperkingen voor het tunneltracé. 

 

Deze aspecten worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Aan het eind 

van dit hoofdstuk wordt een conclusie gegeven wat op basis van deze aspecten 

de betere locatie is. 

5.2 Haltelocatie Verwulft 

Situering 

De halte Verwulft ligt onder de Gedempte Oude Gracht tussen het Raaks aan de 

noordzijde en de Gierstraat aan de zuidzijde. In onderstaande schets is 

weergegeven hoe de halte mogelijkerwijs zou kunnen komen te liggen. 

 

Technische haalbaarheid 

Zoals te zien is in deze schets met de mogelijke ligging is de ruimte tussen de 

bebouwing beperkt. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de bestaande 

bebouwing gehandhaafd blijft. De beschikbare breedte (circa 28 meter) tussen 

de gevels is dan beperkend voor het ontwerp van de tunnel en de locatie van de 

halte. Voor het ontwerp van de tunnel is de impact als volgt. De breedte van de 

tunnel (op maaiveld niveau) is maximaal: 

 De breedte tussen de gevels:    28,0 meter. 

 De loopruimte ten behoeve van bereikbaarheid: 2 x 3,0 meter. 

 De diepwanden en voorzetwand:   2 x 2,0 meter. 

 De ruimte inwendig (maximaal):   18 meter. 

 

Ten aanzien van de locatie van de halte moet gemeld worden, dat de halte 

precies tussen twee bogen in ligt. Het gevolg hiervan is, dat de halte in principe 
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zowel in zij- als in lengterichting weinig verplaatst kan worden. In zijrichting leidt 

een verplaatsing tot amovatie van omliggende bebouwing, terwijl bij een 

verplaatsing in lengterichting het tracé meer onder de bestaande bebouwing 

komt te liggen, waardoor er meer aanvullende maatregelen (compensating 

grouting) nodig zijn. 

 

Dit betekent dat de ontsluiting van de haltes aan de koppen van de perrons 

moet, omdat aan de zijkant van de halte geen ruimte hiervoor is. Zelfs dan is er 

rekening gehouden met het (deels) bevriezen van de ondergrond om „onder‟ de 

bebouwing te kunnen bouwen. De halte komt vrij diep te liggen, dit omdat de 

halte aansluit op de boortunnel die ook diep ligt.  

Technische risico’s 

De risico‟s zijn met name het gevolg van de krappe situatie. De voor deze locatie 

specifieke risico‟s zijn: 

 De beïnvloeding (verzakken) van de bestaande bebouwing door het maken 

van een zeer diepe bouwkuip vlak naast de bestaande bebouwing. 

 De beperkte bereikbaarheid van de panden door voertuigen (hulpdiensten, 

bevoorrading, et cetera). 

Bouwlogistiek 

Een bouwlocatie op de Gedempte Oude Gracht/Verwulft is redelijk goed 

bereikbaar voor bouwverkeer. Het bouwverkeer kan gebruik maken van de 

bestaande busbaan. Ter plaatse van de halte kan het bouwverkeer niet door 

rijden, maar moet het omkeren. De bouwtijd wordt geschat op circa 4 jaar. 

Gedurende deze periode is er geen doorgaand verkeer over de Gedempte Oude 

Gracht mogelijk. Werkterreinen kunnen ingericht worden in het verlengde van de 

bouwput. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. 

De beperkte ruimte tussen de gevels van de bebouwing en de bouwput maakt de             

aan- en afvoer van materialen in de bouwput lastig omdat dit niet vanaf de zijkant 

kan gebeuren. Alle materialen moeten via de koppen worden aangevoerd. Dit is 

een factor die de bouwtijd bepaald. 

Archeologie 

Bij het Verwulft (Gedempte Oude Gracht) is archeologisch onderzoek absoluut 

een vereiste. Verwulft heeft een lagere archeologische verwachtingswaarde dan 

de Grote Markt. 
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Monumenten 

Aan weerszijden van de Gedempte Oude Gracht zijn monumentale panden 

aanwezig. Deze panden blijven intact. Wellicht moeten ze beschermd worden. 

Invloed tunneltracé 

De halte is een punt waardoor het tunneltracé loopt. Een keuze voor een locatie 

van een halte kan betekenen dat dit bepalend is voor de overige haltelocaties. 

Omdat er genoeg afstand is tussen de centrumhalte en het Houtplein en de 

centrumhalte en het station NS, is de keuze van de centrumhalte niet bepalend 

voor de andere haltes. Wel gelden de beperkingen zoals aangegeven bij de 

locatie van de haltes. 

5.3 Haltelocatie Grote Markt 

Situering 

In onderstaande schets is een locatie op de Grote Markt weergegeven waar 

mogelijkerwijs de halte Grote Markt zou kunnen te komen liggen. De halte ligt 

onder de Grote Markt en de  Brinkmannpassage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om goed aan te sluiten op de boortunnel moet er ten zuiden van de halte een in-

situ tunnel gebouwd worden op de Grote Markt. De noordgevel van de Grote 

Markt bestaat voornamelijk uit monumenten en blijft intact gedurende de bouw. 

Hieruit volgt, dat voor de locatie van de halte eveneens weinig marge tot 
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verschuiven beschikbaar is zonder dat dit tot significante extra kosten of extra te 

amoveren panden leidt. 

Technische haalbaarheid 

Bij deze locatie wordt de lengte beperkt door de zuidgevel van de Grote Markt en 

de noordzijde van de Brinkmannpassage. Dit betekent, dat de uitgangen van het 

station bij voorkeur aan de zijkant van de perrons komen te liggen. 

 

Om onder de noordgevel van de Grote Markt door te gaan moeten enkele 

monumentale panden gesloopt en later weer teruggebouwd worden, of tijdelijk 

ondervangen moeten worden. Dit is technisch mogelijk, maar maakt het bouwen 

ter plaatse wel wat complexer. Bij deze ligging is het uitgangspunt dat de 

Brinkmannpassage gesloopt is voordat de halte gebouwd wordt.  

Technische risico’s 

De risico‟s afhankelijk van de situatie hierbij zijn: 

 Het bouwen onder de noordgevel van de Grote Markt. 

 De afhankelijkheid van de sloop van de Brinkmannpassage. 

Bouwlogistiek 

De Grote Markt is voor bouwverkeer slecht bereikbaar. Het bouwverkeer moet 

vanaf de Nieuwe Gracht over de Kruisstraat en de Smedestraat naar de Grote 

Markt rijden. Het bouwverkeer van de Grote Markt gaat via de Jansstraat weer uit 

het centrum. Deze wegen zijn niet ingericht voor bouwverkeer. Ook wordt over 

de Kruisstraat de zogenaamde “rode loper” aangelegd. Dit is een fiets-

/voetgangersverbinding, wat slecht te combineren is met veel bouwverkeer.  

Een werkterrein is in te richten op de Grote Markt, nabij de bouwput. De bouwput 

is voor een groot deel van de zijkant te bereiken. Dit maakt de aan- en afvoer 

van materialen makkelijk. Nadeel hierbij is dat gedurende de bouwperiode de 

Grote Markt één groot bouwterrein is. 

Archeologie 

Gelet op de verwachtingswaarde is bij Grote Markt archeologisch onderzoek 

absoluut een vereiste. De kans is echter wel zeer groot dat dit onderzoek veel 

omvattend (stratigrafisch gecompliceerd) is ter plaatse van de Grote Markt. De 

vernietiging van archeologische waarden is naar alle waarschijnlijkheid groot bij 

de keuze voor deze haltelocatie naast de Grote Kerk.  

Monumenten 

De Grote Markt kan beschouwd worden als één groot monument. Dit betekent 

dat de monumenten gehandhaafd moeten blijven, of dat ze gesloopt en weer in 

de originele staat teruggebracht moeten worden. 

Invloed tunneltracé 

De halte is een punt waardoor het tunneltracé loopt. Een keuze voor een locatie 

van een halte kan betekenen dat dit bepalend is voor de overige haltelocaties. 

Omdat er genoeg lengte is tussen de centrumhalte en het Houtplein dan wel het 

station NS, is dit niet maatgevend. Wel gelden de beperkingen zoals aangegeven 

bij de locatie van de haltes. 
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5.4 Conclusie vanuit techniek 

Op basis van techniek gaat de voorkeur uit naar de locatie Verwulft. Dit om de 

volgende redenen: 

 De bouw van de halte is niet afhankelijk van de ontwikkelingen van de 

Brinkmannpassage; 

 De bereikbaarheid voor bouwverkeer is significant beter; 

 Voor archeologie en monumenten is dit een betere locatie; 

 De risico‟s voor de bouw zijn vergelijkbaar. 
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6 AFWEGING VANUIT KOSTEN (ARCADIS) 

6.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat in op de kostenverschillen tussen de haltelocaties.  

6.2 Halte Verwulft 

De uitgangspunten voor de halte Verwulft zijn de volgende: 

 De HOV-baan ligt op 27 meter onder maaiveld, dit omdat het tunneltracé 

onder de fundering van de V&D door moet; 

 De halte wordt compleet ingericht met twee zijperrons van vier meter breed 

en 85 meter lang; 

 De roltrapbakken worden door middel van vriezen uitgebouwd wegens 

ruimte gebrek tussen de gevels; 

 Bij de kosten van de halte is ook het in-situdeel van de tunnel meegenomen. 

De totale lengte van dit gedeelte bedraagt 210 meter. 

 

Op basis van de expertmeeting kostenoptimalisaties kan gezegd worden dat de 

halte minder diep hoeft te liggen omdat de V&D op staal gefundeerd is. Dit 

betekent dat de kosten van de halte lager worden. Vanwege het nog niet 

beschikbaar zijn van gedetailleerde geo-technische informatie en informatie met 

betrekking tot (fundering) de bestaande bebouwing, is hier nog geen rekening 

mee gehouden. 

 

De kosten voor de aanleg van de halte op locatie Verwulft zijn geraamd op circa 

90 miljoen euro, gebaseerd op prijspeil 2007 en investeringskosten. 

6.3 Halte Grote Markt 

Uitgangspunten voor de halte Grote Markt zijn: 

 De HOV-baan ligt op 18 meter onder maaiveld; 

 De halte wordt compleet ingericht met twee zijperrons van vier meter breed 

en 85 meter lang. 

 Enkele monumentale panden moeten afgebroken en later herbouwd worden; 

 Vanwege de slechte bereikbaarheid is een stelpost voor compenserende 

maatregelen opgenomen. 

 

De kosten voor de aanleg van de halte op de locatie Grote Markt zijn geraamd op 

circa 65 miljoen euro, gebaseerd op prijspeil 2007 en investeringskosten. Hierbij 

moet worden aangemerkt, dat deze kosten alleen zijn voor het ondergrondse 

deel van de halte en exclusief de eventuele nieuwe bebouwing erboven op dan 

wel de sloop van de bestaande bebouwing. Daarnaast loopt het tracé via de 

Grote Markt meer onder bebouwing door vanwege de krappere straten. Hierdoor 

zijn ook meer compenserende maatregelen benodigd, deze zijn niet opgenomen 

in de hier genoemde kosten. Hierdoor zullen de werkelijke kosten als gevolg van 

deze locatie significant hoger uitvallen. 
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6.4 Conclusie vanuit kosten 

Gelet op het hier bovenstaande is er een klein verschil qua kosten tussen de 

beide haltelocaties. Het verschil is circa 10 miljoen euro in het voordeel van de 

haltelocatie Grote Markt. Op basis van kosten is er een kleine voorkeur voor de 

halte Grote Markt.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het streven van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem is om eind 

dit jaar een principebesluit te nemen over het wel/niet realiseren van een lange 

ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem. In aanloop naar dit 

principebesluit dient een aantal richtinggevende keuzes te worden gemaakt op 

basis waarvan het project nader uitgewerkt kan worden ten behoeve van het 

principebesluit. Eén van deze richtinggevende keuzes is de keuze voor een halte 

bij station Haarlem NS. Hiervoor zijn twee reëele haltelocaties (zie afbeelding): 

de Kruisstraat, direct grenzend aan het huidige stationsplein, en de Rozenstraat, 

oostelijk grenzend aan het Kenaupark parallel aan de Kenaustraat. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: mogelijke haltelocaties station Haarlem NS:  

Rozenstraat (blauw) en Kruisweg (rood) 

1.2 Doel rapportage 

Deze rapportage beoogt op een aantal aspecten -stedenbouwkundige inpassing, 

economische potentie, verkeer & vervoer, techniek en kosten- de afweging te 

maken tussen de twee mogelijke haltelocaties. Om dit te bereiken hebben 

stedenbouwkundig adviesbureau Posad, financieel economisch adviesbureau 

RebelGroup, verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en ingenieurs-

bureau Arcadis- de haltelocaties onderzocht en onderling vergeleken vanuit hun 

expertise. 

 

 

 



 

  4 van 17 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de afweging van Posad tussen de twee haltelocaties op 

basis van de stedenbouwkundige inpassing, gevolgd in hoofdstuk 3 door de 

afweging op basis van de economische potentie door de Rebel Group. In 

hoofdstuk 4 gaat Goudappel Coffeng in op de afweging ten aanzien van de 

verkeer en vervoersaspecten van de beide haltelocaties. Hoofdstuk 5 bevat de 

afweging op basis van technische aspecten, gevolgd door het afsluitende 

hoofdstuk 6 waarin de kosten van de beide haltelocaties uiteen worden gezet. 

Zowel hoofdstuk 5 als hoofdstuk 6 zijn opgesteld door Arcadis. 
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2 AFWEGING VANUIT STEDENBOUW (POSAD) 

2.1 Algemeen 

Voor station Haarlem bestaan de opties Kruisweg en Rozenstraat. De eerste 

locatie ligt direct aan het stationsplein, de tweede locatie ligt eveneens aan het 

spoor meer in de richting van het Kenaupark (zie afbeelding in paragraaf 1.1). 

Per locatie zullen de opties beschreven worden, de kenmerken en de voor- en 

nadelen. Daarna zullen de locaties in het perspectief van de huidige en de 

mogelijke toekomstige ontwikkeling gezet worden. 

2.2 Haltelocatie Kruisweg  

De locatie is goed ontsloten: naast de directe ligging aan het bus- en treinstation 

ligt het op de Kruisweg, één van de belangrijke langzame verkeersroutes in 

Haarlem. In het plan voor het nieuwe stationsplein wordt de Kruisweg ook 

onderdeel van de rode loper; een voetgangersverbinding die door het centrum 

naar het zuiden loopt en van het station naar het noorden. Aan de noordzijde van 

het station zal de Kruisweg een directere verbinding krijgen met de Schotersingel 

in de vorm van een voetgangers- en fietsersbrug. Dit versterkt de rode loper 

waarop een belangrijk deel van de stedelijke ontwikkeling in het centrum gericht 

zal zijn. 

 

Redenen om te kiezen voor de locatie Kruisweg: 

Deze locatie heeft als voordeel dat de modaliteiten, de verschillende 

vervoersmogelijkheden, dicht bij elkaar liggen. Dit biedt de kans om een 

compacte „overstapmachine‟ te maken van de halte en het stationsplein. De 

ruimte om de halte kan ingericht worden om deze snelle en goede overstap 

mogelijk te maken; station Haarlem als compact stedelijk knooppunt. Deze optie 

biedt kansen aan de randen van het plein en biedt mogelijkheden voor 

herstructureren van de aanwezige bebouwing.  

Panden aan de westzijde van het plein, de blokken aan de Kenaustraat en 

Rozenstraat kunnen eveneens meegenomen worden in de ontwikkeling van het 

stedelijk gebied. Voor de aanleg van de ondergronds halte onder de Kruisweg 

zullen, afhankelijk van de precieze ligging, enkele panden moeten worden 

gesloopt en herbouwd. Dit kan ruimte bieden voor commercieel gebruik, kantoren 

en wonen.  

De rode loper krijgt met deze stop aan de Zuidtangent een nog sterker 

beginpunt, meer reizigers, een directe as de stad in en een herontwikkeling van 

het programma op en om het stationsplein. 

 

Redenen om niet te kiezen voor de locatie Kruisweg: 

Als keerzijde van deze locatie kan worden genoemd dat de entree van Haarlem 

nog steeds een vervoersknoop is en geen stadsplein. De ontwikkeling van 

functies, vastgoed of stedelijke gebieden blijft beperkt tot de directe omgeving 

van het station; het stationsplein. Voor het gehele gebied geldt  dat de 

grondposities en het vastgoed in handen zijn van ontwikkelaars en derde 
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partijen. Dit maakt het – met aanmerkbare opbrengst – ontwikkelen van het 

gebied lastig. 

De verbinding met het centrum, de rode loper, krijgt weliswaar een enorme 

impuls maar het stationsgebied blijft een beperkte toevoeging van de functies 

aan deze rode loper.  

De complexiteit van het plein, dat wil zeggen de combinatie van treinstation, 

busstation, halte voor de Zuidtangent en stationsplein maakt dat het plein voor 

de gebruiker weinig flexibel is. Er is weinig ruimte voor aanpassingen in de 

toekomst zonder ingrijpende maatregelen; het plein is daardoor beperkt 

toekomstbestendig.  

2.3 Haltelocatie Rozenstraat 

De locatie ligt in een van de zijstraten van het stationsplein, tussen het  

Kenaupark, het spoor en het stationsplein in. De Rozenstraat is aan de zijde van 

het Kenaupark een open en groene straat maar loopt richting het stationsplein 

over in een rommelig stationsstraatje zoals die in veel steden te vinden zijn.  De 

kwaliteit en uitstraling van het Kenaupark is groot. 

 

Redenen om te kiezen voor de locatie Rozenstraat: 

De locatie Rozenstraat maakt het mogelijk het stationsgebied te vergroten. Het 

compacte plein zoals het nu is wordt vergroot langs het spoor en de Rozenstraat 

richting het Kenaupark. Dit biedt extra ruimte voor ontwikkeling van nieuwe 

functies. Tevens opent het een tweede langzaam verkeersroute naar het centrum 

van de stad. Naast de rode loper – de Kruisweg en Kruisstraat richting de Grote 

Markt – bestaat de mogelijkheid om de as Kenaupark-Nassauplein-Nassaulaan-

Gedempte Oude Gracht te ontwikkelen als een van de toegangen naar het 

centrum.  

 

Door het busstation, nu gelegen op het stationsplein, te verplaatsen naar het 

gebied tussen de Rozenstraat en het spoor is het mogelijk het bestaande 

stationsplein vrij te maken. Dit plein kan dan een open stadsplein worden. Een 

deel van de bebouwing aan de Rozenstraat zou voor deze ingreep moeten 

wijken. Omdat de looproute tussen de halte van de Zuidtangent en het busstation 

niet werkt zonder functies en verkorting van de looproute zal het busstation in de 

Rozenstraat komen. Hoewel dit een drastische ingreep lijkt moet in het 

achterhoofd worden gehouden dat bij de variant Kruisweg deze bebouwing ook 

deels zou moeten wijken voor de aanleg van de ondergronds halte. 

 

Het grotere stationsgebied biedt veel ruimte voor nieuwe functies maar maakt 

ook de faseerbaarheid van ontwikkelingen mogelijk. Nieuwe functies kunnen het 

gebied en de twee assen naar het centrum versterken. Het gehele stationsgebied 

krijgt – door de grootte en diversiteit – een breder ontwikkelperspectief. Op de 

korte termijn houdt dit in dat het gebied ontwikkeld kan worden aan de hand van 

het huidige gewenste programma. Op de lange termijn biedt het grotere 

stationsgebied extra ruimte voor veranderingen. Hierdoor is het gebied 

toekomstbestendiger. 
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Redenen om niet te kiezen voor de locatie Rozenstraat: 

Door de excentrische ligging is de loopafstand naar het bus- en treinstation 

groter. Zelfs bij verplaatsing van het busstation en een aansluiting direct op het 

perron van station Haarlem blijft de afstand naar het station groter.  

De dichtheid van het stationsgebied zal, zeker op de korte en middellange 

termijn, lager zijn. Hoewel dit het karakter van Haarlem behoudt heeft het ook 

een lagere ontwikkelopbrengst tot gevolg.  

De Rozenstraat en de Kenaustraat zullen – op termijn of direct – veranderen van 

functie. De verbinding met het station vereist een ander programma dan wonen, 

zoals winkels, bedrijven of kantoren. In het bijzonder hoogwaardige 

kantoorfuncties bieden veel kansen gezien zijn zeer gunstige locatie in de 

Metropoolregio Amsterdam. 

In tegenstelling tot de haltelocatie Kruisweg zullen de te slopen panden aan de 

Rozenstraat niet herbouwd worden, deze wijken ten behoeve van het busstation. 

 



 

  8 van 17 

3 AFWEGING VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF (REBEL GROUP) 

3.1 Algemeen 

RebelGroup is gevraagd om economische argumenten aan te dragen voor een 

keuze  tussen een halte onder de Kruisweg en een halte onder de Rozenstraat.  

 

Het is een globale kwalitatieve analyse waarbij geen nader veldwerk is verricht. 

Deze economische analyse beperkt zich daardoor tot de vraag of de omgeving 

van beide stations de „ruimte‟ bieden om een groei in omzet van bestaande 

bedrijven en / of nieuwe investeringen te accomoderen. De halte, en daarmee de 

komst van (meer) reizigers zal ontegenzeggelijk de consumptieve vraag rondom 

de halte doen toenemen. Er is geen onderzoek gedaan naar hoe een 

herpositionering van retail en horeca activiteiten extra verdiencapaciteit kan 

genereren.  

 

De impact op het welzijn van gebruikers, omwonenden en bewoners van 

Haarlem wordt bepaald door externe effecten als hinder en overlast enerzijds en 

imago en beleving anderzijds. 

3.2 Afwegingscriteria 

RebelGroup heeft uiteindelijk de keuze tussen de halte onder de Kruisweg  en 

een halte onder de Rozenstraat beoordeeld op de volgende criteria: 

1. Ruimte voor uitbreiding retail en horeca 

2. Ruimte voor nieuwe investeringen in winkels, kantoren en woningen 

3. Externe effecten 

 

We moeten bij het beoordelen van de alternatieve haltelocaties scherp voor ogen 

houden dat: 

 De uitbreiding van retail en horeca rondom een halte ten koste zal gaan van 

retail en horeca gelegenheden elders in de regio. De Zuidtangent gebruikers 

gaan immers niet „meer‟ consumeren, maar verplaatsen slechts een 

gedeelte van hun consumptieve bestedingen naar de retail en horeca 

gelegenheden rondom een halte. Er zal dus sprake zijn van een zogenaamd 

„herverdelingseffect‟. Daarnaast is het denkbaar dat ook nieuwe 

economische activiteiten ontplooid worden. De mate waarin dit staat te 

gebeuren zou onderwerp van nader veldonderzoek moeten zijn. 

 De haltes hebben een andere „invloedscirkel‟. Een halte komt dichter bij 

sommige bewoners / voorzieningen te liggen dan bij anderen. Door de 

relatief uniforme spreiding van bewoners en winkels in het centrum zal 

hierdoor geen waardeverlies optreden. Het betreft alleen een 

„herverdelingseffect‟.  

 Het een „vergelijkende analyse‟ betreft. De studie kijkt dus naar de mate 

waarin de ene locatie meer „ruimte‟ biedt voor economische ontwikkelingen 

dan de andere halte. De totale of absolute economische impact van de 

gehele Zuidtangent lijn wordt dit najaar geanalyseerd via Maatschappelijke 

Kosten-Baten Analyse.  
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3.3 Haltelocatie Kruisweg versus haltelocatie Rozenstraat 

De aanleg van de Zuidtangent halte onder de Rozenstraat betrekt expliciet het 

Kenaupark en de omliggende straten bij het stationsgebied. Er is ruimte in dit 

gebied voor een uitbreiding van de bestaande retail en horeca, alsmede voor 

nieuwe investeringen in de winkels, kantoren en woningen. De bouw van een 

stationshalte kan ook als „trigger‟ dienen dit gebied te herontwikkelen. De 

historische panden rondom het Kenaupark beperken of sturen wel de 

ontwikkelopties.  

 

De in-situ aanleg van de halte zal meerjarig voor overlast zorgen in het gebied. 

De keuze voor de Rozenstraat zorgt ook voor een langere overstap van de 

Zuidtangent lijn op de trein. Dit gaat onherroepelijk gepaard met een verlies aan 

reizigersaantallen op de Zuidtangent (zie ook vervoersstudie van Goudappel 

Coffeng in hoofdstuk 4). Een voorwaarde voor de aanleg van de halte onder de 

Rozenstraat is dan ook, dat een snelle overstap op de trein gewaarborgd blijft om 

de reden voor de aanleg van de Zuidtangent lijn niet te ondermijnen. De keuze 

voor de Rozenstraat vergt om alle bovenstaande redenen in ieder geval een 

integrale visie op hoe het gebied ontwikkeld en aangesloten wordt op Station 

Haarlem.  

 

De aanleg van de Zuidtangent halte onder de Kruisweg biedt de mogelijkheid 

voor een uitbreiding van de retail en horeca rondom het Station Haarlem. De  

Zuidtangent halte en het huidig station(-sgebied) kunnen volgens de 

stedebouwkundig adviseur een dergelijke uitbreiding accomoderen. Het vastgoed 

rondom het stationsplein is in handen van ontwikkelaars en investeerders, die 

het stationsgebied willen herontwikkelen. De gemeente kan in principe met deze 

partijen om de tafel gaan zitten om een integrale visie op het stationsgebied te 

ontwikkelen (waarin maximaal wordt ingespeeld op de toename in 

reizigersaantallen door de ondertunneling van de Zuidtangent). De in-situ aanleg 

van de halte zal ook hier natuurlijk meerjarig voor overlast zorgen in het gebied.  

3.4 Conclusie vanuit economische perspectief 

Vanuit economisch oogpunt bestaat er weinig verschil tussen beide opties. Het 

gebied rondom de Rozenstraat en het stationsplein biedt volop kansen voor 

herontwikkeling. Belangrijk voor de haltelocatie Rozenstraat is de optie dat zorg 

wordt gedragen voor een snelle overstap mogelijkheid op de trein (om geen 

reizigers te verliezen op de Zuidtangent lijn). Een dergelijke herontwikkeling kan 

de levendigheid (een extern effect) van beide gebieden sterk vergroten.  
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4 AFWEGING VANUIT VERKEER & VERVOER (GOUDAPPEL 

COFFENG) 

4.1 Algemeen 

Voor de halte bij Station Haarlem liggen twee locaties voor: de Rozenstraat (nabij 

het Kenaupark) en de Kruisweg, aan de westzijde van het huidige busstation. 

Beide locaties liggen hemelsbreed 160 meter van elkaar.  

 

De halte Station Haarlem wordt door reizigers van de HOV-tunnel in grote 

meerderheid gebruikt om over te stappen op andere modaliteiten. Gebaseerd op 

het huidige gebruik van de Zuidtangent kunnen we aannemen dat meer dan 50% 

van de reizigers overstapt op ander openbaar vervoer. Hiervan stapt de grootste 

groep over op de trein, een kleinere groep op andere buslijnen. Wanneer de 

HOV-tunnel wordt doorgetrokken naar Haarlem Noord, neemt het aantal 

overstappers op andere buslijnen naar verwachting met meer dan de helft af. Het 

aantal overstappers op de trein neemt dan toe omdat ook de reizigers uit 

Haarlem Noord via de HOV-halte op de trein overstappen.  

Van de reizigers die niet overstappen, heeft de meerderheid zijn bestemming in 

de nabijheid van het station, veelal de Stationsbuurt. Een kleinere groep komt 

van verder en gebruikt de fiets als voor- of natransport. Ook voor de fietsers 

geldt dat de aantallen kleiner zullen worden als de lijn wordt doorgetrokken naar 

Haarlem Noord.  

 

4.2 Afwegingscriteria 

Bij het vervoerkundig beoordelen van de locaties voor de HOV-halten worden 

twee criteria gehanteerd, de vervoerwaarde en de koppeling met andere 

modaliteiten.  

 

Het aantal geprognosticeerde reizigers (de vervoerwaarde) is een belangrijk 

criterium. Dit wordt beïnvloed door de exacte ligging van de halte in de 

gebouwde omgeving. Zo geven korte loopafstanden een hogere vervoerwaarde 

dan lange loopafstanden. De mate waarin de overstapafstand en de daarvoor 

benodigde overstaptijd wordt beïnvloed door de haltelocatie, komt in het criterium 

“koppeling modaliteiten” aan bod.  

Een analyse van het invloedgebied van de beide mogelijke haltelocaties geeft 

verschillen te zien. Als direct invloedsgebied hanteert men doorgaans een straal 

van 400 meter rond de halte, wat overeenkomt met ongeveer vijf minuten lopen.  

Bij HOV is het invloedsgebied van een halte groter, maar de beperking tot 400 

meter geeft inzicht in het best bereikbare gedeelte van de halte. 

 

De mate waarin een goede aansluiting op andere vervoerwijzen (zoals trein of 

lopen) is te realiseren op de haltelocatie, wordt beschouwd in het 

beoordelingscriterium “koppeling modaliteiten”. Per halte wordt rekening 

gehouden met het verwachte aandeel van de diverse vervoerwijzen om de 

weging evenwichtig te laten plaatsvinden. De mate waarin de koppeling aan 
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andere modaliteiten invloed heeft op het aantal reizigers komt in dit criterium aan 

bod en niet ook in het criterium vervoerwaarde. Hiermee wordt het dubbel 

meewegen vermeden.   

 

Enkele criteria die op het eerste gezicht ook relevant lijken in de afweging tussen 

locaties, zijn in deze rapportage niet meegenomen. Ten eerste betreft het de 

criteria die in andere hoofdstukken worden belicht: techniek & kosten, 

stedenbouwkundige invloed en economische effecten. Op vervoerkundig gebied 

zijn niet meegenomen de invloed op doorgaande reizigers aangezien voor een 

reiziger die ter plekke niet in- of uitstapt de exacte ligging van een halte geen 

verschil maakt. Ook is de toekomstvastheid niet meegenomen, dat is veeleer een 

technisch criterium.  

4.3 Haltelocatie Rozenstraat 

Voor overstappers op de trein is de afstand van de halte in de HOV-tunnel naar 

het station langer dan bij de locatie Kruisweg. Hoewel het hemelsbrede verschil 

van 160 meter door de exacte vormgeving van (rol-)trappen wellicht minder groot 

kan worden, moet men langer lopen voor men op de juiste plaats op het perron 

staat. Een directe koppeling met de stationshal is niet mogelijk omdat deze 

helemaal aan de oostzijde van het stationsgebouw is gesitueerd. Een 

verschuiving van de stationshal naar het westelijk gedeelte van het station is 

welhaast onuitvoerbaar vanwege de monumentenstatus van het stationsgebouw.  

Vanuit de locatie Rozenstraat zijn de huidige perrons niet met een korte route te 

bereiken, er zal een extra afstand van 160 meter overbrugd moeten worden ten 

opzichte van de locatie Kruisweg. Het perron waarvan de meeste treinen richting 

Amsterdam vertrekken (spoor 1) eindigt in de huidige lay out ter hoogte van het 

viaduct van de Kruisweg, het doortrekken hiervan in westelijke richting vergt een 

complete herschikking van het emplacement met ongeveer dertig wissels. 

Afgezien van ruimtelijke problemen zijn de kosten hiervan zeer hoog en is er een 

lange planningstermijn mee gemoeid. 

De langere loopafstand van de locatie Rozenstraat naar de trein vergt ongeveer 

twee minuten extra looptijd (uitgaande van 160 meter bij een loopsnelheid van 

vijf kilometer per uur). Omdat reizigers overstaptijd sterk negatief waarderen en 

de reistijden in deze regio gemiddeld kort zijn na realisatie van de HOV-tunnel, 

maakt dit een relatief groot deel van de reistijd uit. Bijna de hel ft van de 

reistijdwinst door aanleg van de tunnel gaat verloren aan de langere overstaptijd. 

Van de reizigers die overstappen op de trein verwachten we dat ongeveer 10% 

hierdoor afhaakt. Zij zullen hetzij niet per OV gaan reizen, hetzij een andere 

route kiezen.  

 

Voor reizigers die in de directe omgeving van Station Haarlem hun herkomst of 

bestemming hebben, ligt de locatie Rozenstraat goed voor het westelijk deel van 

de Stationsbuurt en omliggende buurten Zijlweg-Oost (via de Kenaubrug), 

Kleverpark (via de Kenaubrug) en de Frans Halsbuurt (Noorderburg voor 

langzaam verkeer).  
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Voor overstappers op bussen geldt het zelfde als voor de trein: de overstaptijd is 

ongeveer twee minuten langer dan op de locatie Kruisweg. Eventueel zou men, 

zeker als de HOV-lijn is doorgetrokken naar Haarlem Noord en er veel minder 

bussen rijden, het busstation kunnen verplaatsen in westelijke richting. Hierdoor 

zouden weliswaar de overstaptijden van de HOV-halte naar de bussen korter 

worden, maar het zou voor bussen leiden tot een verkeerskundig ongunstigere 

route. Ook nemen de loopafstanden voor overstappers van het busstation naar 

de trein toe. 

 

Voor fietsers is de bereikbaarheid van beide locaties vergelijkbaar. De meeste 

fietsers komen uit Haarlem Noord en beide locaties zijn voor hen op directe wijze 

te bereiken. Bij een HOV-halte Rozenstraat zal men ter plekke wel een nieuwe 

fietsenstalling dienen te bouwen.  

4.4 Haltelocatie Kruisweg 

De haltelocatie Kruisweg maakt een korte looproute van de HOV-halte naar het 

station mogelijk. Ook het busstation ligt direct bij de in-/uitgang van de HOV-

halte. Er ontstaat op deze wijze een compacte “overstapmachine” waarbij het 

overstappen voor de reizigers met zo min mogelijk tijdverlies gepaard gaat.   

 

Voor reizigers die lokaal hun herkomst of bestemming hebben ligt de locatie 

Kruisweg centraal in de Stationsbuurt, de belangrijkste bestemming die men te 

voet bereikt. Van de omliggende buurten zijn de Patrimoniumbuurt en 

Transvaalbuurt (beide via de Kennemerbrug) beter bereikbaar dan vanaf de 

locatie Rozenstraat. Alles overziende levert dit voor de bereikbaarheid van 

voetgangers een voorkeur op voor de locatie Kruisweg.  

 

Voor de koppeling met fietsen is al gesteld dat voor de bereikbaarheid de 

locaties Rozenstraat en Kruisweg elkaar niet wezenlijk ontlopen. Bij de locatie 

Kruisweg is het mogelijk om gebruik te maken van de bestaande fietsenstalling in 

het stationsgebouw.  

 

4.5 Conclusie vanuit verkeer & vervoer 

De voorkeur gaat sterk uit naar een HOV-halte nabij de Kruisweg. Belangrijkste 

argument daarbij is de betere overstapmogelijkheid op de treinen. Argumenten 

met minder kracht zijn de betere bereikbaarheid voor voetgangers van het 

omliggende gebied, de betere overstap op andere bussen en de mogelijkheid om 

voor een fietsenstalling de bestaande faciliteiten bij het station te 

medegebruiken.  
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5 AFWEGING VANUIT TECHNIEK (ARCADIS) 

5.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat in op de technische aspecten van de verschillende locaties 

van de haltes. Hierbij worden de volgende aspecten onderscheiden: 

 De technische haalbaarheid en de risico‟s; 

 Bouwlogistiek en hinder; 

 Archeologie en monumenten; 

 Beperkingen voor het tunneltracé. 

 

Deze aspecten worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Aan het eind 

van dit hoofdstuk wordt een conclusie gegeven wat op basis van deze aspecten 

de betere locatie is. 

5.2 Haltelocatie Rozenstraat 

Situering 

De halte ligt ten zuiden van de spoorbaan/station onder de Rozenstraat, 

Kenaustraat en Nassauweg. De ontsluiting van de halte kan in de Rozenstraat in 

de richting van het station NS. In onderstaande figuur is een mogelijke locatie 

van de halte weergegeven.  

 

Omdat deze halte een eindhalte is, is hier een keerlus voor bussen voorzien. 

Hierdoor wordt de halte groter dan de andere haltes in het tracé. De afmetingen 

van de halte zijn circa 30 bij 85 meter. De halte is voorbereid op eventuele 

doortrekking naar het noorden. 
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Technische haalbaarheid 

Uitgangspunt is, dat voor het bouwen op deze locatie enkele panden gesloopt 

moeten worden. Dit betreft elf panden, waarvan drie monumenten. Eventueel 

kunnen de panden weer teruggebouwd worden. Als de panden gesloopt zijn, kan 

er relatief eenvoudig gebouwd worden.  

 

De locatie in het Kenaupark legt ook weinig randvoorwaarden aan het alignement 

op aangezien deze locatie nog relatief veel vrijheden heeft (zeker ook vergeleken 

met de andere haltelocatie). Aandachtspunt hierbij is wel de doortrekking naar 

het noorden. Afhankelijk van de exacte locatie van de halte kan deze 

doortrekking relatief lastig worden. 

Technische risico’s 

Specifieke risico‟s bij deze locatie zijn: 

 De afhankelijkheid van de sloop van de bestaande panden. 

 Overlast als gevolg van bouw. 

Bouwlogistiek en -hinder 

Deze locatie is redelijk goed bereikbaar voor bouwverkeer. In het Kenaupark kan 

voldoende bouwruimte gecreëerd worden, mede ook doordat er voldoende 

afstand tot bestaande bebouwing gehouden kan worden. Het verkeer in de 

Rozenstraat en de Kenaustraat kan geen doorgang vinden gedurende de bouw 

van de halte. 

Archeologie en Monumenten 

Ter plaatse van de te maken halte zijn drie monumenten aanwezig. Deze moeten 

gesloopt en teruggebouwd worden. De archeologische verwachtingswaarde is 

niet verschillend ten opzichte van de overige haltelocatie. 

Beperkingen tunneltracé 

De halte is een punt waardoor het tunneltracé loopt. Een keuze voor een locat ie 

voor een halte kan betekenen dat dit bepalend is voor de overige haltelocaties. 

Omdat er genoeg lengte is tussen de centrumhalte en het station NS, is dit niet 

direct maatgevend. 

 

Wel is een westelijke ligging logischer bij een keuze voor Verwulft als 

centrumhalte, omdat met de boortunnel het bestaande stratenpatroon (via 

Nassauweg en Zijhuizen) gevolgd kan worden.  

 

Mogelijke latere doortrekking in Noordelijke richting 

Ten noorden van de halte kan de tunnel doorgezet worden middels een in-situ 

tunnel onder de ProRail sporen door. Omdat hier het tunnelalignement in een 

relatief krappe boog ligt, is hier een boortunnel niet mogelijk. Het in-situ deel van 

de tunnel kan ook dienen als ontvangst of startschacht van de boortunnel indien 

deze wordt doorgeboord. 
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5.3 Haltelocatie Kruisweg 

Situering 

De halte ligt ter plaatse van de onderdoorgang onder de sporen en de perrons 

van het NS-station door. De ontsluiting ligt aan de zuidzijde naar de ingang van 

het station en het busstation. In onderstaande figuur is een mogelijke locatie 

weergegeven: 

  

Technische haalbaarheid 

Als uitgangspunt bij deze halte is, dat de bestaande onderdoorgang voor de 

bouw van de halte vervangen moeten worden. Ook moeten boven de keerlus de 

sporen en perrons tijdelijk ondervangen worden. Deze situatie kan verbeterd 

worden door de halte meer naar het zuiden te verplaatsen, maar dit gaat ten 

koste van meer panden langs de Kruisstraat. In alle gevallen moeten ook hier 

enkele panden gesloopt worden om voldoende bouwruimte te creëren. 

 

Gegeven de beperkte ruimte in de Kruisweg, zijn er weinig mogelijkheden voor 

alternatieve locaties. Alleen een beperkte verschuiving in noord-zuid richting is 

mogelijk. Afhankelijk van de exacte locatie heeft dit (zoals eerder aangegeven) in 

meer of mindere mate gevolgen voor de omliggende bebouwing. 

Technische risico’s 

Technische risico‟s bij deze locatie zijn: 

 De afhankelijkheid van de sloop van de bestaande panden. 

 Exploitatie van het bestaande trein- en busstation tijdens de bouw. 

Bouwlogistiek en –hinder 

Door de nabijheid van het station is deze locatie slechter bereikbaar voor 

bouwverkeer. Ook wordt onder een bestaande onderdoorgang gebouwd die nu 

door veel verkeer wordt gebruikt. Daarnaast ligt de bouwplaats ook in of zeer 

dicht bij de diverse loopstromen rondom het station.  
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Archeologie en monumenten 

Ter plaatse van de halte zijn twee monumenten aanwezig. Dit betreft de 

onderdoorgang van het spoor op de Kruisweg en het stationsgebouw. Deze 

monumenten moeten beschermd blijven.  

De archeologische verwachtingswaarde is niet verschillend ten opzichte van de 

andere haltelocatie. 

Beperkingen tunneltracé 

De halte is een punt waardoor het tunneltracé loopt. Een keuze voor een locatie 

van een halte kan betekenen dat dit bepalend is voor de overige haltelocaties. 

Omdat er genoeg lengte is tussen de centrumhalte en het station NS, is dit niet 

direct maatgevend. Een ligging van de halte in de Kruisweg is het meest logisch 

indien gekozen wordt voor een centrumhalte op de Grote Markt. Dit omdat dan 

het meest het stratenpatroon gevolgd kan worden met de boortunnel.  

Mogelijke latere doortrekking in Noordelijke richting 

Ten noorden van de halte kan de tunnel doorgezet worden door middel van een 

boortunnel of een in-situ tunnel. Gelet op het alignement kan gelijk gekozen 

worden voor een boortunnel, dan fungeert de halte als ontvangst of startschacht. 

Dit betekent dat de halte niet kan fungeren als halte. Een alternatief hiervoor is 

om aan de noordzijde van de halte een ontvangst of startschacht te bouwen en 

hier de boortunnel op aan te sluiten 

5.4 Conclusie vanuit techniek 

Op basis van techniek heeft de westelijke halte (Rozenstraat) duidelijk de 

voorkeur, dit om de volgende redenen: 

 Vrij te bouwen, niet onder bestaande infrastructuur. 

 Meer bouwruimte. 

 Betere bereikbaarheid voor bouwverkeer. 
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6 AFWEGING VANUIT KOSTEN (ARCADIS) 

6.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat in op de kostenverschillen tussen de haltelocaties.  

6.2 Halte Rozenstraat 

De uitgangspunten voor de halte Rozenstraat zijn de volgende: 

 De HOV-baan ligt op 18 meter onder maaiveld; 

 De halte wordt compleet ingericht met twee zijperrons van vier meter breed, 

85 meter lang en keerlus voor bussen. 

 

De kosten voor de aanleg van de halte op locatie Rozenstraat zijn geraamd op 

circa 85 miljoen euro, gebaseerd op prijspeil 2007 en investeringskosten. Bij dit 

bedrag moet circa 5 miljoen euro worden opgeteld voor het slopen en 

terugbouwen van enkele panden ter plaatse van de bouwput van halte. 

6.3 Halte Kruisweg 

De uitgangspunten voor de halte Kruisweg zijn: 

 De HOV-baan ligt op 18 meter onder maaiveld. 

 De halte wordt compleet ingericht met twee zijperrons van vier meter breed, 

85 meter lang en keerlus voor bussen. 

 Enkele monumentale panden moeten afgebroken worden en later herbouwd. 

 Vanwege de slechte bereikbaarheid is een stelpost voor compenserende 

maatregelen opgenomen. 

 Voor het instandhouden van de ProRail sporen en station is een post 

opgenomen. 

 

De kosten voor de aanleg van de halte op de locatie Kruisweg zijn geraamd op 

circa 105 miljoen euro gebaseerd op prijspeil 2007 en investeringskosten. Hierbij 

moet worden aangemerkt, dat deze kosten alleen zijn voor het ondergrondse 

deel van de halte en exclusief de eventuele nieuwe bebouwing erboven op of 

sloop van de bestaande bebouwing.  

 

Een alternatief voor de ligging in de Kruisweg onder het station is een zuidelijker 

ligging onder de bushalte. In dat geval moeten wel meer panden gesloopt 

worden. Ook het bestaande busstation en de (nieuw aan te leggen) 

fietsenstalling moeten (deels) gesloopt worden. De totale besparingen worden 

geschat op circa 15 miljoen euro. 

6.4 Conclusie vanuit kosten 

De voorkeursvariant op basis van kosten is de halte Rozenstraat. Dit omdat deze 

goedkoper is omdat er niet onder het station gebouwd wordt.  Dit argument 

vervalt indien de halte op de Kruisweg ten zuiden van het spoor wordt 

aangelegd. In dat geval zijn de kosten van beide haltes vergelijkbaar. 
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In de Metropoolregio Amsterdam werken de regionale 
overheden aan het opzetten van een integraal HOV-
netwerk voor de gehele Metropoolregio Amsterdam. 
Dit HOV-netwerk wordt het MRAnet genoemd en is 
een uitwerking van de Gebiedsagenda Noordwest- 
Nederland. Het MRAnet bundelt de verschillende 

AROV-projecten en andere bereikbaarheidsprojecten 
van de Gebiedsagenda met de regionale initiatieven, 

om te komen tot één optimaal functionerend 
hoogwaardig netwerk van knooppunten, verbindingen 

en openbaar-vervoerdiensten. 
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Het MRAnet is een initiatief van de provincies Noord-
Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en de 
gemeenten Almere en Amsterdam. Het MRAnet levert 
een belangrijke bijdrage aan de metropoolvorming 
en de internationale concurrentiepositie van de 
noordelijke Randstad. Het vormt de ruggengraat 
van het OV in de regio, en bestaat uit HOV-bus, 
-tram, -metro en heavy rail. Het MRAnet wordt hét 
aantrekkelijke alternatief waarmee de mobiliteitsgroei 
in de Metropoolregio Amsterdam wordt opgevangen. 
Met het MRAnet wordt een belangrijke stap gezet in 
de duurzame bereikbaarheid van de Metropoolregio 
Amsterdam, nu en in de toekomst. 

Aanleiding
Het Rijk heeft de ambitie de positie van de Randstad 
als concurrerende Europese topregio te behouden 
en te versterken. Met Randstad 2040 heeft het 
kabinet daarvoor een langetermijnagenda daarvoor 
vastgesteld. Het rijksbeleid van de Nota Ruimte en 
Mobiliteit is een belangrijke basis. De Metropoolregio 
Amsterdam is een belangrijke motor voor de 
economie in de Randstad. Daarom hebben Rijk en 
regio gezamenlijk als doel om deze Metropoolregio 
verder te ontwikkelen. Dit omvat het creëren van een 
hoogwaardig en duurzaam leef-, woon- en werkmilieu, 
waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag 
willen vestigen en verblijven. 
In de metropoolregio wonen, werken en recreëren 
ruim 2 miljoen mensen. De bereikbaarheid in en 
van de Metropoolregio Amsterdam is daarbij een 
belangrijke voorwaarde. Die bereikbaarheid staat 
steeds meer onder druk. Als daar niets aan gebeurt, 
komen de internationale concurrentiepositie en 

de economische groei van de regio onder druk te 
staan. Dat geldt ook voor twee andere speerpunten 
van de Metropoolregio Amsterdam, namelijk het 
klimaatbestendig groeien (duurzaamheid) en 
versterken van de toegankelijkheid van voorzieningen 
om de ontplooiingsmogelijkheden voor inwoners te 
vergroten (welzijn). 
In lijn met enerzijds analyses uit het OESO-
rapport ‘Territorial review of Randstad Holland’ en 
de Netwerkanalyse Noordvleugel en anderzijds de 
opgaven uit Randstad 2040, het Ontwikkelingsbeeld 
Noordvleugel 2040 en de Gebiedsagenda Noordwest- 
Nederland, werkt de regio daarom toe naar een 
coherent hoogwaardig openbaarvervoersysteem in de 
Metropoolregio Amsterdam.
Leidend voor het MRAnet zijn vier belangrijke 
principes: ‘de reiziger centraal’, ‘synergie met 
ruimtelijke ontwikkeling’, ‘eerst benutten, dan 
bouwen’ en ‘samen wat moet, zelf wat kan’. De 
regionale partijen slaan daarvoor de handen ineen.

Resultaten
In dit document wordt de stand van zaken van het 
MRAnet gerapporteerd. Hierbij zijn de resultaten 
gebundeld van een serie workshops met de 
initiatiefnemende overheden en de regionale 
overheden in de Metropoolregio Amsterdam onder 
leiding van APPM met de inhoudelijke ondersteuning 
van Goudappel Coffeng. Tijdens deze workshops 
is het Streefbeeld 2020 van het MRAnet ontstaan. 
Daarnaast is dit MRAnet getoetst op criteria die uit 
bovenstaande doelstellingen volgen. Deze criteria 
zijn:

• Economie
• Duurzaamheid
• Welzijn
• Ruimte
• Mobiliteit
Deze criteria zijn geoperationaliseerd aan de hand 
van het begrip bereikbaarheid. Met bereikbaarheid 
wordt bedoeld het aantal inwoners dat binnen 45 
minuten een MRA-knooppunt kan bereiken bedoeld. 
Met behulp van dit begrip kunnen we onder andere 
de economische potentie voor de inwoners van 
de MRA bepalen, evenals de concurrentiepositie 
van het MRAnet ten opzichte van de auto en de 
toegankelijkheid van het MRAnet voor inwoners.

Vervolg
De uitkomsten van deze studie worden in de loop van 
2010 verder uitgewerkt door de regionale partijen. 
Voor meer informatie over het vervolg van het 
MRAnet kunt u contact opnemen met APPM (mranet@
appm.nl). Hier is ook de brochure ‘MRAnet, het 
aantrekkelijke alternatief’ verkrijgbaar, waar het nut 
en de noodzaak van het MRAnet nauwkeurig worden 
uitgelegd.

Leeswijzer
De resultaten van de workshops vindt u terug in 
de hoofdstukken 2 en 3, waarin respectievelijk het 
MRAnet wordt gepresenteerd en waar verder op de 
ontwikkeling van knooppunten wordt ingegaan. 
Deze resultaten zijn getoetst aan de doelstellingen 
van de Metropoolregio Amsterdam. Deze analyses 
vindt u terug in hoofdstuk 4. 

Inleiding
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Op dit moment bestaan in de Metropoolregio 
Amsterdam verschillende OV-systemen naast elkaar. 
Bovendien ontbreekt er een aantal goede regionale 
verbindingen in het huidige OV-netwerk, of is de 

overstap naar auto of fiets niet goed geregeld. Door 
de samenhang en informatievoorziening tussen 
de verschillende systemen te verbeteren, kan de 

reiziger sneller, prettiger en moeitelozer reizen. In 
dit hoofdstuk wordt het MRAnet Streefbeeld 2020 
gepresenteerd en wordt verder ingegaan op de 
vorderingen van het realiseren van het MRAnet.

9
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Streefbeeld 2020

Met het MRAnet krijgt de reiziger in de 
Metropoolregio de zekerheid van een betrouwbaar, 
comfortabel en snel hoogwaardig openbaar-
vervoernetwerk. De belangrijkste gebieden worden 
snel en beter bereikbaar. Deze bereikbaarheid 
verbetert door ingrepen in netwerken, maar 
ook door ingrepen in de ruimtelijke ordening. 
Het MRAnet vormt de ruggengraat voor verdere 
metropoolvorming. Daarvoor is het van belang dat 
ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid hand in 
hand gaan. Het lijkt zo makkelijk, maar de praktijk 
wijst toch vaak anders uit. De kracht van MRAnet 
ligt in de integrale benadering van enerzijds het 
hoogwaardige OV, het spoor, de OV-knooppunten, 
de auto en de fiets, en anderzijds van de ruimtelijk-
economische ambities van de Metropoolregio 
Amsterdam. 

Het MRAnet is één netwerk van verschillende 
hoogwaardige OV-systemen. Het spoor vormt de 
basis en het HOV-bus-, tram- en metronetwerk 
versterken dit. De verbindingen, de uitstraling en 
de informatievoorziening zijn zodanig vormgegeven 
dat de reiziger het gehele MRAnet als één netwerk 
ervaart. Het MRAnet neemt daarmee positie in 
tussen (inter)nationale en lokale verbindingen. 
De (inter)nationale en interregionale verbindingen 
geven de Randstad een bereikbare positie tussen de 
regio’s die ertoe doen, zoals de Vlaamse Ruit en het 
Ruhrgebied over de grens, en de Brabantse steden 
en de Stadsregio Arnhem Nijmegen in Nederland. 
Daarentegen garandeert het lokale openbaar vervoer, 
zoals de stadsbus en tram, de bereikbaarheid over 
korte afstanden en aansluiting op het regionale 
netwerk.

Het Streefbeeld 2020 is een weergave van het 
MRAnet zoals dat in 2020 gerealiseerd dient te zijn. 
Een groot deel van de verbindingen bestaat al of 
wordt al gerealiseerd. Het MRAnet bundelt bestaande 
projecten en initiatieven. Denk aan de verschillende 
AROV-projecten, de andere bereikbaarheidsprojecten 
uit de Gebiedsagenda en de regionale initiatieven. 
MRAnet brengt samenhang in de veelheid van deze 
projecten en initiatieven. In het MRAnet wordt 
onderscheid gemaakt tussen knooppunten en 
verbindingen. De verbindingen zijn weergegeven naar 
modaliteit:

• sprinter;
• metro;
• tram;
• HOV-bus/ferry.

Met knooppunten worden haltes of het stations 
aangemerkt waar meerdere MRA-lijnen samenkomen. 
Als we het in deze studie over een knooppunt hebben, 
bedoelen we een knooppunt van verkeers- en 
vervoersverbindingen. De knooppunten zijn ingedeeld 
op basis van de volgende legenda:

1. Internationaal knooppunt – HSL;
2. Interregionaal knooppunt – intercity;
3. Regionaal knooppunt - metro/trein;
4. Regionaal knooppunt - bus/tram;
5. Regionale halte - trein;
6. Regionale halte - metro;
7. Centrale halte bus.

Er is gekozen voor een simpele legenda die 
de knooppunten indeelt naar schaalniveau en 
capaciteit (onderscheid trein/metro en tram/
bus) van het openbaar-vervoersysteem. Deze 
twee aspecten hebben een relatie met de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het knooppunt. Het 
schaalniveau zegt iets over het soort activiteiten dat 
zich daar mogelijk wil vestigen en de capaciteit van 
het OV-systeem wil je idealiter afstemmen op de 
dichtheid van ontwikkelingen.

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van 
de projectagenda’s voor HOV en Spoor. In deze 
projectagenda’s zijn projecten opgenomen die 
het MRAnet maken, ingedeeld naar realisatiefase, 
planuitwerkingsfase en verkenningsfase.
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Uit de workshops met de regionale en lokale 
partijen is naast het streefbeeld ook een overzicht 
gemaakt van alle projecten die reeds in de 
realisatie-, planuitwerkings- of verkenningsfase 
zitten. Dit geeft een goed overzicht van de mate 
waarin het MRAnet zich al aan het ontwikkelen is.

Programmakaart 
HOV

Projecten realisatiefase 

1. Noord/Zuidlijn
2. Investeringen vrije businfrastructuur Uithoorn - 

Aalsmeer - Hoofddorp
3. Investering gedeeltelijk vrije businfrastructuur 

Schiphol Noord - Amsterdam Zuid (in noordelijke 
richting) (AROV)

Projecten planuitwerkingsfase

4. Investering Haarlem - IJmuiden (HOV-baan 
 Delftplein - IJmuiderstrand)
5. IJtramlijn 26 doortrekken naar IJburg 2e fase
6. Zuidtangent oost
7. Busbaan Uithoorn - Amstelveen
8. Ombouw Amstelveenlijn tot metrokwaliteit (tot 

Westwijk) + fysieke koppeling Noord/Zuidlijn
9. Noordtangent (Zaandam West - Amsterdam 

Buikslotermeer)(AROV)
10. Zaantangent (Zaandam Kogerveld - Johan van 

Hasseltweg)(AROV)
11. HOV-bus Huizen - Blaricum, stedelijk gebied 

(AROV)
12. HOV Amsterdam - Almere (AROV)
13. HOV-bus Schiphol Noord/Oost/Rijk (Fokkerweg) 

(AROV)
14. Zuidtangent West - Aansluiten Haarlem NS
15. HOV Huizen - Hilversum
16. HOV Amsterdam - ‘t Gooi

Verkenningsfase tot 2020

17. HOV-bus via A9 Badhoevedorp (AROV)
18. Opwaardering westelijke tramlijnen 
 (snelheidsverhoging) 1, 2, 13 en 17
19. Opwaarderen (snelheidsverhoging) + verlenging 

tramlijn 9 naar Amsterdam Bijlmer ArenA of 
 Diemen Zuid
20. Westtangent (Amsterdam Sloterdijk - Schiphol 

Oost)(AROV)
21. Opwaardering ringtramlijnen 
 (Snelheidsverhoging) 3 en 10 (ook de tramlijnen 

7 en 12 profiteren hiervan)
22. Tramverbinding Sloterdijk - Amsterdam Zuid
23. Doorstromingsmaatregelen Lisse-Sassenheim 

(AROV)
24. HOV-verbinding Lisse - Hoofddorp (AROV)
25. Doorstromingsmaatregelen Alphen a/d Rijn - 

Hoofddorp - Schiphol (AROV)
26. Investering in betrouwbaarheid en versnelling 
 Waterlandlijnen + gedeeltelijke facilitering over-

stap op Noord/Zuidlijn t.h.v. nieuw busstation 
Buikslotermeer

27. Tramontsluiting Zuidas (doorkoppeling lijn 5, 16 
en 4 + vertramming buslijn 15)

28. Hoofddorp opwaarderen
29. Heemstede opwaarderen
30. ‘Passage’ Haarlem-Noord opwaarderen
31. Doorstromingsmaatregelen A27 en busbaan 

Hilversum (parallel aan spoor naar Amersfoort)
32. Doorstromingsmaatregelen Waterlandseweg 

(t.b.v. buslijn 156 Almere - Hilversum)
33. HOV Waterland - Zeeburg - Zuidoost
34. HOV Hilversum/Almere - De Uithof
35. HOV IJmuiden - Amsterdam - Sloterdijk
36. HOV Zandvoort - Haarlem - Spaarnwoude - 
 Amsterdam Marnixstraat
37. HOV Uithoorn - Breukelen/Loenersloot
38. Uitgeest-Beverwijk - Velserbroek
39. Hillegom - Nieuw-Vennep
40. HOV Aalsmeer - Amstelveen12
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Programmakaart 
Spoor

Projecten realisatiefase

A Hanzelijn
B BOR-Regionet 
B1 Zaanlijn opvolgtijd-/rijtijdverkorting
B2 Amsterdam Westhavenwegemplacement
B3 Capaciteitsvergroting Schipholtunnel met DVM en 

vork Hoofddorp ten behoeve van 24 treinen
B4 Amsterdam Aziëhavenwegemplacement
C 2e fase herstelplan spoor 
C1 Station Halfweg-Zwanenburg
C2 Station Almere Poort
C3 Kleine aanpassingen Vechtbrug Weesp
C4 Vrije spoorkruising Amersfoort-Westzijde
D Station Sassenheim

Projecten planuitwerkingsfase

E OV-SAAL korte termijn (no regret) 
E1 Cluster A: capaciteitsuitbreiding Flevolijn
E2 Cluster B: opvolgtijd-/rijtijdverkorting  

Bussum Zuid – Hilversum, capaciteitsvergroting  
Schipholtunnel ten behoeve van 32 treinen

E3 Cluster C: capaciteitsvergroting Zuidtak  
Riekerpolder – Utrechtboog

E4 Cluster D: kleine aanpassingen Vechtbrug
F OV-SAAL middellange termijn, ambitieniveau 6/6
G Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) 

ambitieniveau A2-corridor 6/6, ambitieniveau 
A12-corridor 6/0 

H BOR Regionet emplacement Beverwijk ten 
 behoeve van goederen
I 2e fase herstelplan spoor 
I1 Vrije kruising Amsterdam Transformatorweg
I2 Verbetering inhaalvoorziening Wormerveer 
I3 Verlengen perronsporen Almere Centrum 
I4 Inhaalspoor Almere Poort 
I5 Amsterdam – Weesp opvolgtijd-/rijtijdverkorting)
J NSP Zuidas (onder andere 6-sporigheid station 

Amsterdam Zuid)

Projecten verkenningsfase

K OV-SAAL lange termijn (Hollandse brug 6/6, of 
RegioRail Hollandse brug, of RegioRail IJmeer, of 
metro IJmeer of MZB IJmeer)

L Gebiedsvisie zuidelijk Flevoland (inclusief potenti-
eel station Lelystad Zuid)

Pre-verkenningsfase

M AGU (Almere – Gooi – Utrecht) via Gooi, 
 Stichtselijn of Bijlmer/Arena
N DEMAZO: vooralsnog routering via Amstel; route 

via Diemen-Zuid en Watergraafsmeer niet on-
mogelijk maken

Ambitiefase (MRAnet)

O Ringspoorlijncorridor (eventueel met nieuwe 
 stations)
P Capaciteitsvergroting Hemtunnel (Hemtunnel 18, 

DVM)
Q Partiële viersporigheid Zaanlijn (Wormerveer - 

Zaandijk)
R Partiële viersporigheid Haarlemlijn (Haarlem - 

Spaarnwoude) + DVM
S Hilversum, vrije kruising zuidzijde of DVM
T Vrije kruising Diemen Zuid
U Keren goederentreinen Beverwijk noordzijde in 

midden- in plaats van zijligging
V Keren Regiotreinen in Uitgeest en Holendrecht
W Openingsregimes spoorbruggen gehele provincie 

Noord-Holland (niet op kaart)
X Verbetering inhaalvoorzieningen Naarden-
 Bussum, Halfweg-Zwanenburg en Lisse
Y Capaciteitsuitbreiding enkelspoor Hoorn - 
 Enkhuizen en Heerhugowaard - Hoorn

De resultaten van een drietal workshops Heavyrail 
met de regionale en lokale overheden, ProRail en 
de NS zijn uitgemond in de programmakaart Spoor 
in relatie tot het MRAnet. 

Tegelijkertijd is met deze workshops een 
inventarisatie uitgevoerd van lopende projecten 
en bestaande beleidsdocumenten. Hieruit is een 
doorkijk naar het spoornetwerk in 2030 gegeven.
Daarbij is enerzijds uitgegaan van de benodigde 
kwantiteit en anderzijds van de gewenste kwaliteit. 
De doorkijk naar 2030 is in de projectenlijst 
hiernaast te vinden onder het kopje Ambitiefase.
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3
Knooppunten
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De primaire doelstelling is een optimale afstemming 
en synergie te bereiken tussen mobiliteit en 

ruimtelijke ordening. Door de knooppunten – de 
toegangspoorten en transferpunten van MRAnet – 

en de ruimtelijke invloedsgebieden integraal mee te 
nemen in het MRAnet kunnen (1) het lijnennet en 

de OV-knooppunten beter worden afgestemd met de 
ruimtelijke programma’s en ambities en (2) kunnen 
de ruimtelijke programma’s rond OV-knooppunten 

beter worden afgestemd op de kwaliteit van de 
bereikbaarheid en het aanwezige en

toekomstige vervoersaanbod.
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Knooppunten

Er zijn veel verschillende ideeën over wat een 
knooppunt is. Voor MRAnet hanteren we de 
begrippen bereikbaarheid, transfer, invloedsgebied, 
milieutype en corridor om de verschillende 
aspecten van een knooppunt te analyseren, 
zoals de bereikbaarheid en de ruimtelijke 
potentie. De resultaten van de analyses geven 
aanknopingspunten voor de verdere uitwerking van 
het MRAnet in de regio voor zowel het RO-beleid als 
het mobiliteitsbeleid.

Knooppunten

1. Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van een knooppunt is van groot
belang voor de ontwikkelpotentie. Voor de 
bereikbaarheid kijken we naar het aantal verbindingen 
dat in het knooppunt samenkomt en het aantal 
inwoners dat binnen een bepaalde reistijd per auto of 
per openbaar vervoer het knooppunt kan bereiken.

2. Transfer
Knooppunten zijn de plek om over te stappen van 
het ene op het andere vervoermiddel. Voor transfer 
zijn twee aspecten van belang. De inrichting van 
het knooppunt en de transfervoorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld fietsenstallingen of Park + Ride.

3. Invloedsgebied
Onder de plaats verstaan we de ruimtelijke vulling en 
inrichting van het gebied dat zich binnen loopafstand 
van het knooppunt bevindt. Dit is het gebied waar 
we naar kijken voor verdichtingsmogelijkheden en 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor alle 
knooppunten is het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en 
voorzieningen binnen 800 meter in beeld gebracht.

4. Milieutype
Een metrostation in een hoogstedelijk gebied 
heeft een andere verdichtingspotentie dan een 
intercitystation in een landelijk gebied. Het is 
daarom belangrijk om het ontwikkelingspotentieel 
van een knooppunt niet alleen af te meten aan de 
bereikbaarheid, maar ook aan de stedelijke context 
waarin het knooppunt ligt.

5. Corridor
Vanuit een gezonde exploitatie van het openbaar 
vervoer en afstemming tussen ruimtelijke 
ontwikkeling is het van groot belang om niet alleen 
naar losse knooppunten te kijken, maar naar het hele 
gebied waarbinnen een knooppunt functioneert: de 
corridor. 

Figuur 3.1: Bereikbaarheid verbetert 
door synergie tussen ingrepen in 
netwerken en het ontwikkelen van 
invloedsgebieden
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Figuur 3.2: Te bereiken inwoners 
binnen 45 minuten met openbaar 
vervoer 

Ontwikkelingspotentieel
In de onderstaande grafiek is per knooppunt het 
aantal te bereiken inwoners binnen 45 minuten
vergeleken met het aantal inwoners en 
arbeidsplaatsen binnen een straal van 800 meter. 
Hiervoor is gekozen omdat 45 minuten de gemiddelde 
woon-werkreistijd in Randstad is en 800 meter 

overeenkomt met de afstand die mensen bereid 
zijn om van en naar het station te lopen (circa 15 
minuten). Uitgaande van het idee van evenwicht 
tussen knooppunt en plaats (invloedsgebied) laat de 
grafiek zien dat er in de Metropoolregio Amsterdam 
een positief verband is tussen de kwaliteit van de 
bereikbaarheid en de dichtheid van inwoners en 
arbeidsplaatsen rondom het knooppunt. 

Per knooppunt zijn echter grote verschillen. Meest 
interessant zijn die knooppunten waar de dichtheid 
van inwoners en arbeidsplaatsen in vergelijking met 
de kwaliteit van de bereikbaarheid achterblijft. Hier 
liggen mogelijkheden voor verdichting. Knooppunten 
die een hoge dichtheid kennen, maar waar de 
bereikbaarheid lager is, zijn interessant voor het 
verbeteren van het netwerk.
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Kansrijke knooppunten
Door de werkgroep Knooppunten en RO zijn vijf typen 
kansrijke knooppunten en corridors aangewezen 
voor verdichting. Deze kansrijke knooppunten zijn 
aangewezen door te kijken naar de dichtheden 
rondom knooppunten met een vergelijkbare 
bereikbaarheid en ligging in het stedelijke weefsel. 
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Dit getal is dus niet gebaseerd op de daadwerkelijke 
ontwikkelingsruimte die rondom het station 
beschikbaar is. Dat moet in de volgende fase verkend 
worden. Deze selectie is niet uitputtend, het gaat 
vooral om knooppunten die nu nog relatief weinig 
aandacht krijgen in de planontwikkeling. 

Figuur 3.3: Kansrijke knooppunten
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1. Verdichten rondom (potentiële) intercity stations 
Er zijn een aantal (potentiële) intercity stations die als 
je het vergelijkt met andere intercity stations duidelijk 
een lagere dichtheid hebben (zie figuur 3.4). Het 
station wat er het meest uitspringt is Duivendrecht. 
Daarnaast is ook station Sloterdijk interessant, net 
als station Lelystad zodra de Hanzelijn gerealiseerd 
is. Ook de potentiële intercity stations Hoofddorp 
en Holendrecht verdienen hier aandacht. Intercity 
station Zaandam kan ook nog verder verdicht worden. 
Hiervoor zijn al plannen in ontwikkeling.

2. Verdichten rondom regionale spoorcorridors en 
 knooppunten
De gemiddelde dichtheid rondom sprinterstation 
buiten Amsterdam is circa 10.500 inwoners en 
arbeidsplaatsen. Als we met dit getal in het 
achterhoofd kijken naar de spoorlijnen in de regio dan 
vallen twee corridors op, de Zaanlijn en het traject 
Amsterdam Science Park-Diemen-Weesp. In het 
bijzonder de lage dichtheid rondom spoorknooppunten 
Weesp en Uitgeest is opvallend. Buiten deze corridors 
valt vooral station Haarlem Spaarnwoude op als een 
station met een lage dichtheid. De stations langs 
de Flevolijn hebben over het algemeen een hogere 
dichtheid, maar ook hier is het gevoel dat er rondom 
de stations nog wel ruimte is voor ontwikkeling. 
Almere Muziekwijk wordt daarom toegevoegd aan de 
te onderzoeken knooppunten, omdat dit een van de 
stations is in Almere waar stedelijke vernieuwing het 
snelst aan de orde is.

3. Recreatieve sprinterstations
In de nabijheid van natuur- en recreatiegebieden 
bevinden zich de sprinterstations met de laagste 
dichtheden in de metropoolregio (zie figuur 3.5). 
Station Hollandsche Rading spant de kroon met 
minder dan 1.000 inwoners en arbeidsplaatsen binnen 
800 meter. Ook de stations langs de binnenduinrand 
tussen Driehuis en Bloemendaal en de stations in de 
Bollenstreek hebben een erg lage dichtheid. Het lijkt 
zinvol te verkennen of en onder welke condities deze 
stationslocaties toch nog verdicht kunnen worden en 
hoe het profiel van deze stations als toegangspunten 
tot natuur- en recreatie versterkt kan worden, zodat 
ze op die manier meer reizigers trekken. Zandvoort 
en Koog Zaandijk zijn ook stations waar recreatief 
verkeer een belangrijkere rol kan spelen. Zij worden 
daarom meegenomen in deze categorie.

4. Delen van het Amsterdamse metronet
Drie corridors van het Amsterdamse metronet blijven 
qua dichtheid achter bij vergelijkbare metrostations. 
Het gaat om delen van de Westelijke ringlijn, de 
metrostations rondom Overamstel/Amstel III en het 
laatste stuk van de Gaasperplaslijn. Amsterdamse 
metrostations op de ring hebben gemiddeld 
rond de 20.000 inwoners en arbeidsplaatsen. Op 
bovengenoemde trajecten ligt dit lager. Aangezien al 
deze plekken ook goed bereikbaar zijn met de auto 
moeten deze aantallen ook hier haalbaar zijn. De 
Amstelveenlijn is ook een corridor waar nog extra 
verdichtingsmogelijkheden zijn, maar deze worden in 
het kader van de ombouw van de Amstelveenlijn van 
sneltram tot metro al verder onderzocht.

5. Busknooppunten en -corridors
De capaciteit van een buslijn ligt per uur een stuk 
lager dan van een metro of spoorlijn. Het ligt daarom 
voor de hand vooral te verdichten rondom metro- en 
treinstations. Toch zijn er een aantal knooppunten 
waar veel buslijnen samenkomen of buscorridors die 
direct met knooppunten als Schiphol verbonden zijn 
waar verdichting zeker een optie is. Voor de verdere 
uitwerking zijn drie busknooppunten/-corridors 
aangewezen om verder te verkennen.
• Busknooppunt in de werkgebieden rondom 
 Schiphol (de Hoek, Noord, Oost of Rijk);
• Buscorridor Aalsmeer-Uithoorn (hier komt ruimte 
 vrij doordat de nieuwe N201 in gebruik is  
 genomen);
• Busknooppunt ‘t Oor in Almere (ligt nu nog 
 in het buitengebied, maar ligt straks midden in 
 de Weerwaterzone, een nieuw  
 ontwikkelingsgebied in Almere aan de A6).
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(Potentiele) Intercitystations
Inwoners en arbeidsplaatsen binnen 800 meter
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Corridor Hollandsche Rading - Zandvoort aan Zee
Inwoners en Arbeidsplaatsen binnen 800 meter
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Koppeling Streefbeeld MRAnet en 
Gebiedsagenda
Door het streefbeeld MRAnet 2020 te koppelen 
aan de ontwikkelingslocaties die opgenomen zijn 
in de Gebiedsagenda kunnen we toetsen of nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen goed zijn aangesloten op 
het MRAnet. We hebben alleen beoordeeld of deze 
gebieden zijn gelegen aan een MRA-verbinding.
Of deze verbinding ook voldoende capaciteit 
en kwaliteit biedt, moet bepaald worden in de 
werkgroep netwerken.

Opgaven huidige situatie
In de huidige situatie zijn er al een aantal intensief 
ontwikkelde gebieden of belangrijke bestemmingen 
die niet goed zijn aangesloten op het MRAnet. Het 
gaat om:

• Riekerpolder/Nieuwe Meer;
• Vliegveld Lelystad.

Nieuwe ontwikkelingen die goed zijn aangesloten op 
MRAnet
Een deel van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn zeer goed aangesloten op het MRAnet. Het gaat 
om:

• Bloemendalerpolder (trein);
• Almere Poort (trein+bus);
• Zuidas (trein en metro);
• Overamstel (metro);
• Bergwijkpark (metro+trein+bus);
• AMC/Amstel III (metro+trein+bus);
• Amstelveen Centrum – A9 zone (metro+bus);
• Woningbouwopgave Waterland (bus).

MRAnet en  
Gebiedsagenda 

De binnenstedelijke woningbouwopgave voor 
Amsterdam, Purmerend, Haarlem en IJmond zou 
idealiter ook zo veel mogelijk rond het bestaande 
MRAnet gepland kunnen worden. Er zijn op dit 
moment nog geen concrete gebieden aangewezen. 

Figuur 3.6: Verstedelijking Gebiedsagenda (Bron: Gebiedsagenda Noordwest-Nederland)

34

 Uitbreiding / Uitleg

 Intensivering / Transformatie

 Stedelijke vernieuwing

 Integrale complexe gebiedsopgave

 Pilot Waterland

  Verstedelijking
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Nieuwe ontwikkelingen, waarvoor nieuwe HOV-
verbindingen nodig en voor 2020 gepland zijn
Er zijn nog een flink aantal nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling, waarvoor de infrastructuur nog niet 
gereed is. Deze infrastructuur zit wel in de plannen, 
maar nog niet al deze plannen zijn financieel gedekt. 
De meeste nieuwbouwlocaties worden ontsloten door 
nieuwe busverbindingen.
• Noordelijke IJ-oevers West (bus);
• Transformatie Zaanoevers (bus);
• Westflank Haarlemmermeer (bus);
• Almere Hout (bus);
• Almere Pampus (bus, later mogelijk rail);
• Werkstad A4 en ACT (bus);
• Gebiedsontwikkeling A9-Badhoevedorp (bus);
• Lelystad Zuid (trein);
• IJburg 2e fase (bus+tram).

Nieuwe ontwikkelingen waarvoor nieuwe HOV-
verbindingen nodig zijn en die nog niet in de plannen 
zitten
Er zijn nog een beperkt aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen die niet over een verbinding van 
MRAnet-kwaliteit beschikken. 
• KNSF-terrein Muiden;
• Noordelijke IJ-oevers Oost;
• Houthavens;
• Gebiedsontwikkeling A9 Badhoevedorp.
Als we kijken naar het toekomstige netwerk lijkt 
het mogelijk om alle vier de locaties met geringe 
investeringen aan te haken aan het netwerk.

Figuur 3.7: Streefbeeld MRAnet
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De Metropoolregio Amsterdam wordt en blijft 
duurzaam bereikbaar, dat is de kern van MRAnet. 

MRAnet is niet alleen aantrekkelijk voor de reiziger, 
het draagt ook bij aan de bredere doelstellingen van 

de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van 
bereikbaarheid, duurzaamheid, welzijn, mobiliteit 
en ruimte zoals gedefinieerd in de Gebiedsagenda 
voor Noordwest-Nederland. Door het netwerk te 

gebruiken voor verdichting en verdere verstedelijking 
(woningbouwopgave) rondom knooppunten en 

langs corridors, draagt het MRAnet direct bij aan de 
ruimtelijke ontwikkeling. Omgekeerd is daardoor 
ook de investering in een betere bereikbaarheid 

verantwoord door hogere vervoerwaarden.

27
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Te bereiken inwoners per OV per knooptype binnen 45 minuten
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Te bereiken inwoners per OV intercitystations binnen 45 minuten
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Bereikbaarheid

De mate waarin het MRAnet bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Metropoolregio Amsterdam 
wordt zichtbaar aan de hand van een aantal 
criteria. Een van deze criteria is bereikbaarheid. 
Met bereikbaarheid wordt bedoeld het aantal 
inwoners dat binnen 45 minuten een MRA-
knooppunt kan bereiken. De economische 
aantrekkelijkheid van een regio is mede afhankelijk 
van de bereikbaarheid. Naarmate meer mensen 
op een bepaalde plek kunnen komen, wordt deze 
plek aantrekkelijker als vestigingsplaats voor 
economische activiteiten. Met MRAnet groeit 
het aantal mensen dat gemakkelijk en snel op 
meer plekken in de regio kan komen binnen een 
aanvaardbare reistijd van 45 minuten. 

Over de hele linie neemt de bereikbaarheid van de 
knooppunten toe. De effecten van investeringen 
in het openbaar-vervoernetwerk zijn tussen 
de 15 en 30% en de effecten van ruimtelijke 
ontwikkelingen tussen de 5 en 10%. Uit figuur 
4.1 blijkt dat hoe belangrijker het knooppunt, hoe 
beter de bereikbaarheid. De bereikbaarheid van 
de HOV knooppunten (voornamelijk busstations) 
is laag, maar deze neemt procentueel wel het 
sterkste toe doordat hogere frequentie op een 
aantal buscorridors een grote impact heeft. Het 
is interessant om te kijken hoe de ontwikkeling 
per knooppunt is. Welke knooppunten gaan er het 
meest op vooruit? Dit zijn interessante plekken 
voor ruimtelijke ontwikkeling zoals is gebleken uit 
hoofdstuk 3.
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Figuur 4.3: Verschillen in economische potentie per gebied (OV-reistijden in 2020 vergeleken met OV-reistijden in de huidige situatie tijdens de ochtendspits)

Uit de kaart hieronder blijkt dat met name het gebied rond Schiphol in grote mate profiteert van het MRAnet en ook in Purmerend en omstreken 
gaat men er op vooruit. Ook delen van Almere ondervinden verbetering, maar Almere Pampus en Almere Poort blijven hier nog achter. In verband 
met de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zullen hier in de toekomst nog extra maatregelen moeten worden genomen. In het 
westen van de Metropoolregio kan met extra maatregelen de bereikbaarheid in Haarlem en omstreken worden verbeterd.
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Verandering bereikbaarheid OV en auto 2020 t.o.v. huidige situatie per knooptype
binnen 45 min voor OV en 30 min voor auto
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Duurzaamheid kunnen we uitdrukken in de 
verhouding tussen de bereikbaarheid van 
knooppunten per auto en per openbaar vervoer. 
Met het MRAnet wordt het openbaar vervoer 
in de regio een sterkere concurrent van de 
auto. De inwoners van de Metropoolregio wordt 
de kans geboden om op een duurzame en 
comfortabele manier naar hun bestemming te 
reizen. De verhouding tussen de bereikbaarheid 
van knooppunten per auto en de bereikbaarheid 
per openbaar vervoer laat de toenemende 
concurrentiekracht zien als gevolg van de komst 
van MRAnet. Figuur 4.4 laat zien dat door het 
MRAnet de bereikbaarheid per OV voor alle 
knooppunten in 2020 alleen maar toeneemt. 
Ook blijkt hieruit dat de IC-knooppunten en de 
metroknooppunten in het hoogstedelijke gebied 
vaak beter bereikbaar zijn per OV dan per auto 
(zie figuur 4.5). Voor de HOV-knooppunten en 
de sprinterknooppunten geldt het omgekeerde. 
Dit biedt handvatten voor verdere ruimtelijke 
ontwikkeling rond bepaalde knooppunten. 
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Mobiliteit

Met het MRAnet wordt een grote stap in de 
richting van de vraag van de reiziger gedaan. 

Het MRAnet 2020 betekent:

• gemiddeld 36% toename van frequenties;
• gemiddeld 37% toename van het aantal 

voertuiguren;
• de gemiddelde snelheid gaat omhoog;
• daardoor gemiddeld 54% toename van 

voertuigkilometers.

Het MRAnet dient op langere termijn 
aantrekkelijk te zijn voor vervoerders 
om te exploiteren. Voor een efficiënte en 
duurzame exploitatie van het openbaar 
vervoer is het belangrijk dat er een goede 
afstemming is tussen de vervoersvraag en 
het vervoersaanbod op de verschillende 
verbindingen van het MRAnet. Een 
optimale inzet van materieel vraagt om een 
ontwikkeling die rekening houdt met een 
evenwicht van de vervoersstromen in beide 
richtingen (tegenspits). Met het MRAnet 
groeit het aantal voertuigkilometers harder 
dan het aantal voertuiguren. Dit betekent 
dat er meer OV wordt geproduceerd tegen 
dezelfde kosten, als gevolg van een hogere 
snelheid en een hogere betrouwbaarheid. Dit 
is aantrekkelijk voor de exploitatie.
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Welzijn

De Metropoolregio Amsterdam wil de 
ontplooiingsmogelijkheden voor inwoners 
vergroten. Voor het criterium welzijn kijken we 
dan ook naar het aantal inwoners dat binnen 
het invloedsgebied van MRAnet woont of werkt, 
en waar het MRAnet voor die mensen tot meer 
ontplooiingsmogelijkheden leidt. Een goede toegang 
tot het MRAnet voor zoveel mogelijk inwoners en 
bezoekers van de Metropoolregio, draagt bij aan het 
vergroten van ontplooiingsmogelijkheden. 

Uitbreiding van het netwerk en van ruimtelijke 
ontwikkeling rondom het netwerk leidt tot een 
toename van het aantal inwoners dat op loop- 
of fietsafstand van een MRA-halte woont of 
werkt. Voor de inwoners in het invloedsgebied 
van een knooppunt betekent dit dus meer 
ontplooiingsmogelijkheden dan voor inwoners 
buiten het invloedsgebied.

Ontplooiingsmogelijkheden worden uitgedrukt in het 
aantal inwoners dat men kan bereiken binnen 45 
minuten reistijd per openbaar vervoer.
Figuur 4.7 laat zien dat in de huidige situatie 
ongeveer 1 miljoen inwoners 300.000 andere 
inwoners binnen 45 minuten reistijd kan 
bereiken. Met het MRAnet kunnen deze 1 miljoen 
mensen nu bijna 400.000 inwoners bereiken. Dit 
betekent minder vervoersarme gebieden en meer 
ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners van de 
Metropoolregio Amsterdam dankzij het MRAnet.

Een groot deel van de inwoners in de Metropoolregio 
woont binnen loop- of fietsafstand van een MRA-
knooppunt. Wel zijn er grote verschillen in deze 
aantallen tussen haltes. Dit blijkt uit figuur 4.8, waar 
metrohaltes als Wibautstraat en Weesperplein een 
hogere dichtheid kennen dan bijvoorbeeld de Van der 
Madeweg. Metrostations hebben echter wel een groot 
aantal inwoners binnen bereik in 45 minuten reistijd. 
Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd, bieden juist deze 
plekken mogelijkheden voor verdichting.
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Figuur 4.7: Het MRAnet betekent een betere bereikbaarheid voor de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam 
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Aantal inwoners in invloedsgebied IC-station 
per fiets binnen 15 minuten 
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Ovreistijden in 2020 tijdens de ochtendspits
* rekening houdend met vervalcurve; Naarmate herkomstlocaties verder weg liggen tellen ze minder mee

Economische potenties per gebied Goudappel Coffeng
Kenmerk: Apm002/rkm

Gehanteerde legendawaarden:
Ovreistijden in 2004 tijdens de ochtendspits
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Aantal inwoners 2020 binnen bereik
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Figuur 4.10: Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam per OV 
binnen 45 minuten reistijd

Het MRAnet is de drager voor de ruimtelijk−
economische ambities van de Metropoolregio 
Amsterdam door in te spelen op 
verdichtingpotenties rondom knooppunten. Het OV-
netwerk garandeert een optimale bereikbaarheid 
van de belangrijkste werk- en woongebieden en 
voorzieningen. Tegelijk bieden sommige  
OV-knooppunten mogelijkheden voor verdichting. 
Het MRAnet levert zo een bijdrage aan de 
versterking van de ruimtelijk-economische structuur 
en daarmee aan de economische positie van de 
Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast draagt de 
ruimtelijk-economische groei van de regio weer 
bij aan beter gevulde bussen, trams, metro’s en 
treinen. Daarom is het van groot belang dat de 
investeringen in het OV gelijk optrekken met de 
investeringen in deze ruimtelijke ontwikkelingen. 
Synergie is zowel ruimtelijk als financieel de beste 
strategie.

Ruimte
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Ovreistijden in 2020 tijdens de ochtendspits

Ruimtelijke kansenkaart Goudappel Coffeng
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Stedelijke en landelijke gebieden
Goudappel Coffeng
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Figuur 4.11: Ruimtelijk programma Metropoolregio Amsterdam Figuur 4.12: Ruimtelijke kansen

Figuur 4.10 toont de mate van bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam. 
We zien dat naar verwachting de stad Amsterdam de beste bereikbaarheid 
kent. Haarlem en met name Almere blijven hierbij wat achter. Als de 
bereikbaarheid afgezet wordt tegen het ruimtelijk programma (figuur 4.11) 
in de Metropoolregio zien we waar ruimtelijke kansen ontstaan (figuur 4.12). 
Landelijke gebieden die slecht bereikbaar zijn, zoals natuurgebieden of parken, 
moeten bewaard blijven. Open gebieden met een goede bereikbaarheid 
bieden aanknopingspunten voor eventuele ontwikkellocaties. Zo zien we dat 
bijvoorbeeld rond Duivendrecht nog mogelijkheden zijn voor verdichting. 

Wat opvalt zijn stedelijke gebieden die slecht bereikbaar zijn. Zo zien we dat 
maar een klein gedeelte van Almere echt goed bereikbaar is en dat Almere 
Poort en Hout zelfs slecht bereikbaar zijn. Ook de ontwikkellocatie Almere 
Pampus is nog onvoldoende bereikbaar. In de toekomst zullen hier extra 
maatregelen moeten worden genomen om het te ontwikkelen ruimtelijke 
programma in die gebieden goed te ontsluiten. 
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Voorwoord

Voor u ligt een eerste proeve van een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor het open-

baar vervoer voor de gehele Randstad: het Randstadnet 2028. Het opstellen van dit 

gezamenlijke beeld van het hoogwaardig OV-netwerk in de Randstad is een van de opga-

ven van het OV-bureau Randstad. Het OV-bureau Randstad is een samenwerkingsverband 

van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de stadsregio’s 

Amsterdam en Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden, het Bestuur Regio Utrecht en 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gezamenlijke ambitie is openbaar vervoer 

van Olympische kwaliteit. Dat wil zeggen: een samenhangend netwerk van trein, metro, 

(snel)tram en bus, dat afgestemd is op de ruimtelijke ontwikkelingen in de Randstad, 

dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen, en dat een voor de reiziger heldere en aantrek-

kelijke uitstraling heeft. Zo’n netwerk is nodig om de Randstad ook in de toekomst tot 

een plek te maken waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het is bovendien 

voorwaardelijk voor de ambitie van de Randstad om een internationaal concurrerende 

topregio te zijn.

De visie zoals in dit rapport beschreven is op 12 oktober 2010 door de gezamenlijke 

bestuurders Verkeer en Vervoer van de Randstad onderschreven. Deze visie geeft de 

richting weer waarin het OV in de Randstad zich moet ontwikkelen. Dit behoeft verdere 

uitwerking. Daar gaat het OV-bureau Randstad mee aan de slag. De NS, die zowel binnen 

de stadsgewestelijke netwerken als daar tussen een onontbeerlijke rol vervult, wil 

daarbij graag als partner betrokken zijn. Voortbouwend op wat al is gerealiseerd en 

in nauwe afstemming met de in het OV-bureau Randstad samenwerkende overheden, 

maar ook met andere betrokkenen, zal het OV-bureau Randstad de komende maanden 

concrete voorstellen uitwerken. Deze moeten ertoe leiden dat in het voorjaar van 2011 

één samenhangend netwerk van Olympische kwaliteit voor de gehele Randstad gepre-

senteerd kan worden. 

 

Directeur OV-bureau Randstad
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Bron: NRC Handelsblad 16 juni 2001
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… een langzaam afzakkende subtopper …
Dit is het beeld van de Randstad, dat oprijst uit een systematische vergelijking met 

19 andere belangrijke Europese regio’s.1 Deze praktijk staat in schril contrast met de 

ambities die zowel op rijksniveau als decentraal niveau (provincies, stadsregio’s en 

steden) in de Randstad worden beleden. Om de kloof tussen wens en realiteit te dichten 

moet er op veel gebieden iets gebeuren. De bereikbaarheid per openbaar vervoer in 

en naar/van de Randstad is een cruciale factor om de aantrekkelijkheid en de concur-

rentiepositie van de Randstad te verbeteren. We moeten ons meten met de nabije 

Europese concurrenten, de Vlaamse Ruit, het Ruhrgebied, Parijs, Londen. 

… IJkpunt Pijnacker …
Onder deze intrigerende kop schreef NRC Handelsblad in 2001 een bitter commentaar 

op de staat van het OV in de Randstad, onder verwijzing naar wat de krant 10 jaar 

daarvoor al had bepleit. De strekking is: naast goede projecten is vooral bestuurlijke 

slagkracht een vereiste. Het goede nieuws is dat er de afgelopen 10 jaar op projecten-

niveau wel degelijk verbeteringen in het OV zijn gerealiseerd. Maar de samenhang in 

het OV-systeem en in de bestuurlijke aansturing van het OV zijn op Randstadniveau nog 

ver te zoeken.

… perspectief Randstad …
Daarom hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen ministerie van 

Verkeer en Waterstaat) en de stadsregio’s en provincies in de Randstad (de bevoegde 

organen voor al het OV) in het kader van Randstad Urgent afgesproken om gezamenlijk 

een kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk te ontwikkelen. Deze tendens was al ingezet 

op vleugelniveau (MRAnet, Zuidvleugelnet, Randstadspoor), maar het perspectief is nu 

dat van de Randstad. De initiatiefnemers hebben het OV-bureau Randstad opgericht om 

concrete plannen te maken en draagvlak te verwerven bij overheden en vervoerders. 

Dit  rapport is de eerste productie op het gebied van het OV-netwerk.2 

 

… een polycentrische metropool …
In het huidige OV-netwerk van de Randstad weerspiegelt zich de polycentrische struc-

tuur. Er zijn drie stedelijke kerngebieden met stadsgewestelijke vervoersystemen, en de 

nationale spoorwegen verzorgen de verbindingen daartussen. Ook binnen de stadsgewes-

telijke systemen vervult het spoorvervoer een belangrijke rol, naast uiteraard 

(snel)tram en metro. In het noorden van de Randstad de Metropoolregio Amsterdam, in 

het oosten Utrecht en in het zuiden ontwikkelt zich de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

1 Bron: zesde Randstadmonitor TNO van 18 mei 2010.
2 De andere opdrachten aan het OV-bureau Randstad zijn: het verbeteren van de ketenmobiliteit en het vergroten van de invloed  
 van de decentrale overheden op het spoorvervoer.

Introductie1
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1
Dit zijn de drie samenstellende delen van de Randstad, met de spoorverbindingen 

daartussen, waarop het OV-bureau Randstad zijn analyses en plannen baseert. Geheel 

in lijn met de ruimtelijke visies van rijk en decentrale overheden is het bestaande 

netwerk grotendeels ook het Olympische netwerk, met enkele toevoegingen en vooral 

capaciteits uitbreidingen. 

… Olympische kwaliteit …
Olympische kwaliteit is de metafoor voor de belofte aan de reiziger. Snelle en betrouw-

bare verbindingen tussen de belangrijkste woongebieden, economische centra, stads-

centra en knooppunten. Wie de verantwoordelijke overheid is en wie de vervoerder is, 

is voor de reiziger niet van belang. Zolang de samenhang in het systeem en de verschij-

ningsvorm zijn gegarandeerd. Hiertoe hebben de overheden zich verplicht en hieraan 

willen zij de vervoerders binden. 2028 is gekozen als planningshorizon, het jaar waarin 

mogelijk de Olympische Spelen in Nederland worden gehouden. Het spreekt voor zich 

dat een kandidatuur kansloos is als er geen geolied OV-systeem ter beschikking staat.

… OV is geen doel op zich … 
Mensen willen zich comfortabel verplaatsen om te werken, te recreëren, te winkelen, 

zich te scholen, elkaar te ontmoeten, te wonen en noem maar op. Het verplaatsingsge-

drag is een functie van de ruimtelijke inrichting, de welvaart en de bevolkingsontwik-

keling. Het openbaar vervoer is dienend voor de stedelijke kwaliteit, de duurzaamheid 

en de economische groei. Daarom is er een intensieve wisselwerking tussen ruimtelijke 

ordening en OV. Mits dit goed wordt aangestuurd, snijdt het mes aan twee kanten: 

ruimtelijke verdichting en verbetering rond stations/haltes trekt meer reizigers, meer 

reizigers maken een aantrekkelijker OV mogelijk (vooral door hogere frequenties). 

Er is een hiërarchie in de knooppunten wat betreft ruimtelijke en economische belang. 

Deze dient in overeenstemming te zijn met de vervoerkundige waarde van de knoop-

punten. Hier wordt een nadere uitwerking gemaakt met de decentrale overheden en de 

vervoerders. 

… het OV-systeem staat niet op zichzelf …
Het OV is altijd een schakel in de verplaatsingsketen. Behalve de interne verbindingen 

staat ook de toegankelijkheid (zowel fysiek, als qua informatie en beleving) hoog op 

de agenda. Goede looproutes, fietsenstallingen, parkeermogelijkheden, reisinformatie, 

alles telt mee.

     

… de belofte aan de reiziger …
Om de bereikbaarheid van de Randstad in stand te houden en te verbeteren heeft het 

OV-bureau Randstad de opdracht gekregen om een hoogwaardig OV-netwerk te ontwik-

kelen. De kwaliteitskenmerken en de kwaliteitseisen waaraan het HOV (hoogwaardig 

openbaar vervoer) moet voldoen, zijn beschreven in dit rapport. Ook zal er bij de 

verdere uitwerking gekeken worden of er nog ontbrekende schakels of witte vlekken in 

het netwerk zijn. Hier is sprake van een groeitraject. De komende jaren zullen steeds 

meer onderdelen van het systeem, afhankelijk van de investeringsmogelijkheden, zich 

kwalificeren.
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1
… één naam, één logo, één formule … 
Onder de naam Randstadnet krijgt het hoogwaardig openbaar vervoer een duidelijk 

gezicht. Alle verschijningen van Randstadnet, of het nu gaat om de voertuigen, haltes 

of informatie, worden geleidelijk op dezelfde manier vormgegeven. Hiertoe wordt de 

productformule van MRAnet overgenomen, onder een nieuwe naam dus en met een 

nieuw logo. Randstadnet zal als één herkenbaar HOV-netwerk in de markt worden gezet. 

Hiervoor wordt een nadere uitwerking gemaakt met de decentrale overheden en de 

vervoerders.

… getoetst en doorgerekend …
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opdracht gegeven voor de Nationale 

Markt- en Capaciteitsanalyse. Als eerste resultaat komt naar voren dat tot 2030 het 

OV in de stedelijke gebieden en vooral in de Randstad aanzienlijk zal groeien. Deze 

analyses zijn een stevig fundament onder de visie van het OV-bureau Randstad. In het 

Intercityvervoer, in iets mindere mate het Sprintersegment en binnen de grote steden 

zien we groeipercentages tot 40%. Die leiden op een aantal punten tot forse capaciteits-

knelpunten. 

… op het spoor en aan het spoor
Op het spoor wordt voor een belangrijk deel in de capaciteitsknelpunten voorzien door 

de investeringen tot 2020 in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Recent heeft het kabinet een voorkeurs-

beslissing genomen waardoor op de hoofdroutes in de Randstad een patroon van zes 

Intercity’s en zes Sprinters per uur per richting mogelijk wordt. Daarnaast is er zoiets 

als aan het spoor. Door de beoogde groei van het aantal spoorreizigers neemt dus ook de 

behoefte aan voor- en natransport toe.

… het kost wat …
Om aan de zozeer gewenste en noodzakelijke hoogwaardigheid van de stadsgewestelijke 

netwerken tegemoet te komen, zal er ook op decentraal niveau veel moeten gebeuren, 

bovenop wat al in werking is gezet. Als vervolgactie wordt een inventarisatie van de 

benodigde investeringen en invoeringskosten gemaakt.

… we zijn er nog niet … 
Dit rapport geeft de visie weer op de hoofdlijnen van het Randstadnet 2028. Nu deze 

visie op hoofdlijnen bestuurlijk is onderschreven, zal op een groot aantal punten een 

verdere uitwerking worden gegeven.
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2.1 Ruimtelijk-economisch beleid voor de Randstad: naar een duurzame en 

concurrerende Europese topregio
In de “Structuurvisie Randstad 2040” is de ambitie vastgelegd om de Randstad te ontwik-

kelen “tot een duurzame en concurrerende Europese topregio”. Een absolute voorwaarde 

hiervoor is een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk. Hoogwaardig openbaar vervoer 

moet naast voorzieningen voor het autoverkeer er voor zorgen dat de bereikbaarheid 

binnen de Randstad en ook van de Randstad met andere landsdelen en het buitenland op 

een hoog peil blijft c.q. komt. Alleen zo wordt de Randstad een aantrekkelijke vestigings-

plaats voor internationale ondernemingen en voor topvoorzieningen. 

De woning- en arbeidsmarkt functioneren steeds meer op het schaalniveau van de 

Noord- en Zuidvleugel van de Randstad en op het niveau van de gehele Randstad. De 

ruimtelijk-economische samenhang binnen de vleugels en binnen de Randstad behoeft 

daarom versterking. Dat vraagt om een andere aanpak van de regionale bereikbaarheid. 

Door de bereikbaarheid binnen de vleugels te verbeteren en te koppelen aan de verste-

delijking ontstaan kansen voor opschaling van de woning- en arbeidsmarkt en tevens om 

agglomeratievoordelen beter te benutten. Investeringen in het openbaarvervoersysteem 

zullen dus vooral gericht moeten zijn op verbetering van de bereikbaarheid van locaties 

voor wonen, werken en voorzieningen op het niveau van de vleugels. 

Het onlangs verschenen rapport van TNO, “de Top 20 van de Europese stedelijke 

regio’s”, ondersteunt deze richting die in de structuurvisie wordt aangegeven. De uitge-

breide analyse van TNO geeft aan dat er voor wat betreft de in- en externe ontsluiting 

van de Randstad de komende jaren een grote opgave ligt. Bereikbaarheid wordt gezien 

als een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de concurrentiekracht en 

welvaart van de Randstad wat de noodzaak van samenwerking nog eens onderschrijft. 

De conclusie is dat een goede bereikbaarheid de woning- en arbeidsmarkten in de 

Randstad op termijn beter laat functioneren. 

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) sluit hierbij 

aan: in haar territorial review van de Randstad uit 2007 geeft zij aan dat hoewel de 

Randstad op de meeste economische indicatoren goed scoort, de toekomstige interna-

tionale positie van de Randstad niet is gegarandeerd. Vooral de groei van de productivi-

teit blijft in de Randstad achter. De OESO ziet drie grote uitdagingen voor de Randstad 

om zijn positie internationaal te versterken:

•	 beter gebruik maken van de nabijheid van de stedelijke regio’s in de Randstad;

•	 betere benutting van kennispotentieel en kennisinfrastructuur om innovatie te 

vergroten;

•	 betere werking van de arbeidsmarkt.

De analyse voor OV 
voor de Randstad
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De OESO constateert dat de Randstad niet als één stedelijk systeem of één daily urban 

system functioneert. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de slechte 

interne bereikbaarheid van de Randstad. Een betere bereikbaarheid binnen en tussen 

de vleugels zal de regio’s dichterbij elkaar brengen en de vleugels en de totale Rand-

stad meer als één geïntegreerd geheel laten functioneren.

2.2 Bereikbaarheid: als gevolg van slechte bereikbaarheid dreigt de 

 Randstad economische kansen te missen

Alle in 2.1. genoemde visies en studies geven aan dat een goede bereikbaarheid van 

de Randstad voorwaarde is om de Randstad verder te ontwikkelen als duurzame en 

concurrerende Europese topregio. Vooral de bereikbaarheid tussen de subregio’s 

binnen de vleugels en tussen de vleugels onderling behoeft verbetering. Zo kunnen 

de vleugels en de totale Randstad meer als één geïntegreerde woning- en arbeids-

markt functioneren. 

Hoe staat deze bereikbaarheid van de Randstad er feitelijk voor? De nationale Markt- 

en Capaciteitsanalyse (NMCA) geeft een confrontatie tussen markt (vraag naar mobi-

liteit) en de capaciteit (aanbod) voor de modaliteiten/netwerken van weg, spoor, 

regionaal openbaar vervoer en vaarwegen en geeft een analyse van de bereikbaar-

heidsproblemen op de middellange termijn. Ook de analyse van het NMCA geeft aan 

dat er belangrijke verbeteringen in de bereikbaarheid binnen de Randstad nodig zijn. 

In de stedelijke gebieden in de Randstad zal het openbaar vervoer tot 2028 op de 

drukbezette lijnen aanzienlijk groeien. Zowel in de Metropoolregio Amsterdam, de 

Zuidvleugel als in de regio Utrecht zullen vooral in het binnenstedelijk OV capaciteits-

problemen optreden. Dat is ook het geval op de drukbezette stadsgewestelijke lijnen 

rond Amsterdam en in het stadsregionaal OV rond Utrecht. Dit zet extra druk op de 

opgave voor het OV in de Randstad.

Op het spoor wordt in de vleugels van de Randstad de meeste groei verwacht. Met 

het voorkeursbesluit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (6 Intercity’s en 

6 Sprinters op de belangrijkste corridors (PHS) zullen er in ieder geval tot 2020 geen 

capaciteitsproblemen in het personenvervoer op het hoofdrailnet optreden. 

De OV-klantenbarometer van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) geeft 

inzicht in de waardering van de OV-gebruikers op dit moment. Het algemene lande-

lijke klantenoordeel ligt sinds de eerste meting in 2004 iets boven de 7 (op een 

schaal van 1 tot 10). Het klantenoordeel in de Randstad wijkt nauwelijks van het 

landelijke beeld af.

Voor de afzonderlijke vervoersvormen ziet het beeld er als volgt uit: 

Weg

Uit TNO-studies blijkt dat de Randstad in vergelijking met andere Europese regio’s een 

beperkt autonetwerk heeft, uitgedrukt in meters weg per inwoner. Vooral het onder-

liggende wegennet is in de Randstad zeer beperkt. Het netwerk in De Randstad wordt 

intensief bereden, zodat betrouwbaarheid te wensen overlaat. De auto   bereikbaarheid 
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van de Randstad is niettemin nu nog beter dan in veel andere Europese regio’s, zoals 

Londen en Parijs1. 

Bij een internationale vergelijking van Europese regio’s geeft TNO een vergelijking van het 

aantal inwoners dat binnen vijf uur bereikt kan worden. Per auto konden vanuit de Rand-

stad in 2006 ruim 36 miljoen mensen worden bereikt, en per trein ongeveer 47 miljoen. 

Daarmee kent de Randstad een mindere goede autobereikbaarheid van economische acti-

viteiten dan naburige regio’s zoals het Ruhrgebied, Frankfurt en de Vlaamse Ruit. 

Uit de NMCA komt naar voren, dat de doelstellingen voor wat betreft het wegennetwerk 

niet worden gehaald. Zonder aanvullende maatregelen zullen er in de Randstad op alle 

vleugels behalve rondom Utrecht op termijn grote problemen ontstaan. De capaciteit van 

het wegennet is onvoldoende om de te verwachten groei in het autoverkeer op te vangen.  

Openbaar vervoer algemeen

Qua knelpunten die gaan optreden geeft de NMCA na 2020 voor wat betreft de Randstad 

voor het OV het volgende beeld.

1. In de Zuidvleugel worden er capaciteitsproblemen in het binnenstedelijk OV van 

Rotterdam, Den Haag en Leiden verwacht.

2. In Noord-West Nederland worden er capaciteitsproblemen in het binnenstedelijk OV 

van Amsterdam en op de drukbezette stadsgewestelijke lijnen rondom Amsterdam 

verwacht.

3. In de regio Utrecht ontstaan er diverse problemen in het binnenstedelijke en stads-

regionale OV in en rond Utrecht

Spoor 

De bereikbaarheid van de Randstad per spoor scoort in vergelijking met andere Europese 

regio’s minder goed dan de bereikbaarheid over de weg. Het spoornet in de Randstad is 

een van de drukst bereden spoornetten in de wereld. Het aanbod aan spoor in meters 

spoor per inwoner is in vergelijking met andere Europese regio’s zeer laag. Van de door 

TNO 20 onderzochte Europese regio’s ligt de capaciteit aan spoor alleen in Madrid en 

Lissabon nog iets lager. Het Ruhrgebied, Frankfurt en de Vlaamse Ruit hebben twee tot 

drie keer zoveel spoorcapaciteit per inwoner dan de Randstad. Dit komt ook tot uiting 

in de bereikbaarheid van economische activiteiten. Het aantal inwoners dat vanuit het 

Ruhrgebied, Vlaamse Ruit en Frankfurt/Main binnen 5 uur per trein kan worden bereikt 

is anderhalf tot bijna twee keer zo groot als in de Randstad. 

Met het voorkeursbesluit van het PHS wordt het capaciteitsprobleem tot 2020 opgelost.

 

Regionaal vervoer

De verwachte groei zal op binnenstedelijk en op Randstedelijk niveau volgens het NMCA 

tot capaciteitsproblemen gaan leiden. 

Zorgwekkend is dan dat het regionale openbaar vervoer in kwaliteit achterblijft om tot 

een betere ruimtelijke samenhang binnen de Randstad en minimaal binnen de vleugels 

van de Randstad te komen. Metro- en tramnetten zijn hoofdzakelijk binnen de centrale 

1 Manshanden, W.J.J., W. Jonkhoff, Th. van Bree, E. Rietveld, O. Koops, B. Boonstra, F. Brandes (2010). De Top 20 van Europese  
 stedelijke regio’s. Randstad Holland in internationaal perspectief. TNO, Delft.
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steden te vinden en zijn maar in beperkte mate het dragende OV-stelsel voor de gehele 

stedelijke regio. Zeker op vleugelniveau missen wij hoogwaardige OV-stelsels zoals we 

die rond Parijs in de vorm van de RER en in Duitse regio’s in de vorm van de S-Bahn2 

aantreffen. Met de komst van bijvoorbeeld RandstadRail komt hier langzaam enige 

verbetering in, maar er is nog een hele weg te gaan. Voor een dragend stadsgewestelijk 

OV-stelsel is niet alleen uitbouw van de huidige stedelijke metro- en tramnetten nodig 

maar ook afstemming met de Sprinter op het hoofdrailnet. Het hoofdrailnet vormt, 

zoals ook in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) expliciet is vastgesteld, immers 

de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer in de Randstad. De Sprinter en zelfs 

een deel van het Intercityvervoer heeft een belangrijke functie in het vervoer binnen de 

vleugels van de Randstad. 

Naast de aanzienlijke groei is er een aantal ontwikkelingen dat verbetering van het 

openbaar vervoer in de Randstad noodzakelijk maakt. 

Verstedelijking van de economie

Door schaalvergroting en specialisatie van zowel voorzieningen als werkgelegenheid 

vindt verdere groei plaats in de stedelijke gebieden en stagnatie of zelfs krimp van 

werkgelegenheid en voorzieningen in de omliggende regio. Op regionale schaal leidt dit 

tot grotere stromen van en naar de steden en naar de Randstad; op landelijk niveau tot 

een relatief grote groei van inwoners en werkgelegenheid in de Randstad ten opzichte 

van de andere landsdelen. Deze ruimtelijk-economische trends leiden dus ook tot veran-

deringen in de mobiliteitspatronen.

De NMCA geeft aan dat in de Randstad het gebruik van de Intercity op de hoofdcorridors 

van en naar de Randstad en binnen de Randstad zelf groeit. Hogere frequenties van de 

Intercity, zoals in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wordt voorgesteld, 

sluiten hier goed op aan. Wel is een goede balans tussen Intercity- en Sprintervervoer 

nodig. Een hoge frequentie van Intercity’s kan leiden tot stagnatie van de groei van het 

gebruik van Sprintervervoer. Dit lijkt zich vooral in de Noordvleugel voor te doen, maar 

ook in de Zuidvleugel is trendmatig slechts een beperkte groei in het gebruik van de 

Sprinter te verwachten. Een evenwichtige inzet van Intercity’s en Sprinters vraagt om 

een heldere strategie op Randstadniveau. Daarbij verdient koppeling met de verstede-

lijkingsopgave en met de ontwikkeling van economische knooppunten bijzondere 

aandacht.

De bovengemiddelde groei van de natransportcorridors in de steden

Gekoppeld aan de Intercityknopen groeit de markt voor natransport naar de belangrijk-

ste bestemmingspunten. Dit vraagt dus om een goede afstemming tussen Randstede-

lijke bestemmingslocaties, Intercityknopen en voor- en natransportcorridors. Feitelijk 

ontstaat binnen de Randstad een “mainframe” van Intercity, Sprinter, stedelijk natrans-

portcorridors en Randstadlocaties. Binnen dit mainframe vindt de groei plaats en is 

behoefte aan een heldere sturingsstrategie. De overige gebieden moeten direct (HOV, 

streek- en stadsvervoer) of indirect (P+R, fiets) op dit mainframe worden aangesloten. 

2  Hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat de Randstad vergelijkbaar is met Parijs of de Duitse agglomeraties.
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2.3 Ruimtelijke ordening: hand in hand met bereikbaarheid
Om op een duurzame manier en met behoud van stedelijke kwaliteit de bereikbaar-

heid van economische centra en woongebieden te verzekeren is goed openbaar 

vervoer onmisbaar. 

Zoals in de Structuurvisie Randstad 2040 letterlijk is gesteld op bladzijde 8 zullen 

ruimtelijke ontwikkeling en betere bereikbaarheid dan wel hand in hand moeten gaan. 

Bereikbaarheidswinst kan worden bereikt door maximaal in te zetten op bundeling en 

intensivering van verstedelijking, waarmee ook besparing van kosten voor infrastructuur 

en  beperking van CO2-emissies kunnen worden gerealiseerd3. Bundeling en intensivering 

bieden kansen voor het OV. Koppeling van verstedelijking en verbetering van het OV is 

des te urgenter daar we bij de bereikbaarheid met de auto steeds meer tegen grenzen 

oplopen. Die grenzen zijn in de eerste plaats fysiek. We hebben in een sterk verstede-

lijkt gebied als de Randstad eenvoudig te weinig ruimte om de auto ruim baan te geven. 

Met de in de Mobiliteitsaanpak aangegeven weg naar robuuste netwerken is zeker nog 

verbetering mogelijk, maar die kent zijn beperkingen. Daarnaast stelt de maatschappij 

zijn grenzen. Het draagvlak voor grootschalige uitbreiding van de weginfrastructuur 

neemt af. 

2.4 Conclusie analyse
1. Hoogwaardig OV in de Randstad is nodig om de Randstad tot een Europese topregio te 

ontwikkelen en de Randstad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale 

ondernemingen en topvoorzieningen te maken.

2. Verbetering van het OV is vooral nodig binnen en tussen de vleugels van de Randstad. 

De vleugels en de Randstad als geheel zullen meer als één geïntegreerde woning- en 

arbeidsmarkt moeten gaan functioneren. Een goed OV-syteem op die schaalniveaus is 

daarvoor een vereiste.

3. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat het OV in de Rand-

stad op het hoofdrailnet, in het binnenstedelijke OV en ook op drukbezette stads-

gewestelijke lijnen de komende decennia aanzienlijk zal groeien.

4. De in PHS voorziene verhoging van de frequentie van de Intercity naar zes Intercity’s 

per uur biedt een oplossing voor de verwachte groei van het Intercityvervoer tot 

2020. Hiermee wordt voorzien in een goede bereikbaarheid met het OV tussen de 

vleugels van de Randstad en met de overige stedelijke regio’s in ons land.

5. De huidige metro- en tramnetten moeten uitgebouwd worden tot dragende 

OV-stelsels op vleugelniveau. Afstemming met het hoofdrailnet en vooral de Sprinter 

is daarbij nodig.

6. Er is een goede balans tussen Intercity- en Sprintervervoer nodig. Dat vraagt om een 

heldere strategie op Randstadniveau. Koppeling met de verstedelijkingsopgave en de 

ontwikkeling van economische knooppunten verdient daarbij bijzondere aandacht.

7. Wederzijdse koppeling van verbetering van het OV en verstedelijking zorgt voor een 

goede bereikbaarheid onder gelijktijdige besparing van kosten en milieuhinder.

3 MNP (2007). Nederland Later. Tweede Duurzaamheidsverkenning, deel Fysieke leefomgeving Nederland. Bilthoven, Milieu- en  
 Natuurplanbureau; SER (2008). Zuinig op de Randstad. Den Haag, Sociaal-Economische Raad.
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De opgave voor de Randstad

3.1 Belofte aan de reiziger: OV is een aantrekkelijk vervoeralternatief
Wil de Randstad ook in de toekomst een Europese topregio blijven met een aantrek-

kelijk woon-, werk-, vestigings-, en leefklimaat, dan zal de ontsluiting van de Randstad 

aanzienlijk beter moeten worden. Dat geldt zowel voor de bereikbaarheid per auto 

als met het OV. Verbetering van het OV en een goede verknoping met het ruimtelijk 

programma is des te urgenter daar we bij de bereikbaarheid met de auto steeds meer 

tegen grenzen oplopen. 

Dit OV-netwerk zorgt ervoor dat voor zoveel mogelijk mensen het openbaar vervoer bij 

hun - dagelijkse - bezigheden een aantrekkelijk vervoeralternatief is. Verder zorgt het 

OV-netwerk ervoor dat de economische centra en knooppunten in de Randstad met een 

Randstedelijke, nationale dan wel internationale functie en uitstraling voor werknemers 

en bezoekers optimaal bereikbaar zijn. 

In eerste instantie is de regio verantwoordelijk voor het beleid van het openbaar 

vervoer in hun eigen gebied. De regionale plannen zijn leidend en voor wat betreft 

“het Randstadnet” door het OV-bureau Randstad geïnventariseerd en vervolgens in 

beeld gebracht. 

Om de onderlinge samenhang tussen de regio’s te versterken en de ontsluiting van de 

Randstad zowel in- als extern te garanderen is er meer nodig. In de eerste plaats is 

een goede wederzijdse afstemming tussen de ontwikkeling van het OV-netwerk en de 

ruimtelijke ontwikkeling nodig. Hoogwaardig OV is een voorwaarde om de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Bundeling en verdichting van de verstede-

lijking rond knooppunten van het OV is een efficiënte en milieuvriendelijke manier om 

de bereikbaarheid te garanderen. Bovendien neemt door die verdichting rond knoop-

punten van het OV het gebruik van het OV toe, waardoor verdere verbetering van het 

OV mogelijk wordt. In de tweede plaats moet de reiziger weten wat het van het OV, dat 

zorgt voor verbindingen tussen en binnen de vleugels van de Randstad, kan verwach-

ten. De kwaliteitskenmerken voor dit hoogwaardige OV-netwerk moeten helder zijn. 

Door een heldere en aantrekkelijke productformule kan dat netwerk zich vervolgens 

als één hoogwaardig OV-netwerk aan de reiziger presenteren. Aangezien bij OV altijd 

sprake is van voor- en natransport is het belangrijk dat de gehele keten voor de reiziger 

moeiteloos verloopt door goede reisinformatie en naadloze aansluitingen tussen diverse 

onderdelen van het OV en met andere vervoerwijzen.
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Het OV-bureau Randstad stelt dan ook voor langs vier lijnen een hoogwaardig netwerk te 

ontwikkelen:

1. goede onderlinge afstemming van het OV-netwerk en de ruimtelijke ontwikkeling;

2. heldere kwaliteitskenmerken voor al het hoogwaardige openbaar vervoer in de 

Randstad;

3. een voor de reiziger herkenbare productformule voor het hoogwaardige OV-netwerk 

 in de Randstad;

4. voorstellen voor het structureel verbeteren van de ketenmobiliteit binnen de 

Randstad. 

Om dit te bereiken moet in eerste instantie een aantal belangrijke beleidskeuzes 

worden gemaakt die in de volgende hoofdstukken nader zijn uitgewerkt. De rol van het 

OV-bureau Randstad is daarbij faciliterend. De voornaamste rol van de direct betrokken 

partijen is om dit hoogwaardige netwerk ook daadwerkelijk in te voeren. Er wordt naast 

de bovenstaande aanpak voorgesteld om:

- een samenwerkingsovereenkomst of een convenant met elkaar af te sluiten;

- een invoeringsplan op te stellen en de afspraken vervolgens te monitoren;

- er naar te streven de visie begin 2011 uitgewerkt te hebben en in de periode 

 2011-2015 in te voeren.

3.2 Lijn 1: de ontwikkeling van het OV-netwerk en de ruimtelijke 
 ontwikkeling zijn goed afgestemd
Het ruimtelijk beleid zoals verwoord in de Structuurvisie Randstad 2040 kent een aantal 

speerpunten:

•	 centrale positie van de steden in economisch opzicht (uitbouwen van de 

 internationale concurrentiekracht van de Randstad én verbinden van verstedelijkings-

opgaven met netwerken van infrastructuur);

•	 focus op aantrekkelijkheid en kwaliteit woon-, werk- en leefomgeving;

•	 optimale benutting van ruimte in de steden;

•	 kwaliteitsimpuls in de steden;

•	 groter, diverser en waterrijker Groene Hart.

Om tot een goede afstemming tussen OV en ruimtelijke ontwikkeling te komen is 

concreet van belang dat:

•	 nieuwe woon- en kantorengebieden en voorzieningen zoveel mogelijk in bestaand 

stedelijk gebied in de nabijheid van de hoofdstructuur van het regionaal OV (Sprinter, 

metro, sneltram en HOV-bus) gesitueerd worden;

•	 economische centra en knooppunten van Randstedelijk en internationaal belang 

(economische toplocaties) gesitueerd zijn bij de hoofdknooppunten van het Rand-

stadnet en in het bijzonder goed aangesloten zijn op het Intercitynet.

Hoofdstuk 4 gaat hier verder op in.
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3.3 Lijn 2: het netwerk en kwaliteitseisen
Om de interne bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren dient het OV een kwali-

teitsslag te maken. Door een hoogwaardig OV-netwerk voor de gehele Randstad te 

benoemen en vorm te geven wordt de interne bereikbaarheid gericht verbeterd. Door op 

Randstadniveau overal dezelfde kwaliteit voor dat hoogwaardig OV te hanteren, krijgt 

de (keuze)reiziger de beschikking over een robuust, samenhangend vervoersysteem.

Hoofdstuk 5 beschrijft aan de hand van kaartbeelden het gewenste lijnennet voor 2028. 

Voorts wordt ingegaan op de kwaliteitseisen waarmee Randstadnet zich onderscheid van 

het overige OV. 

3.4 Lijn 3: productformule
Voor de reizigers is het duidelijk dat zij met Randstadnet te maken hebben omdat het 

netwerk een duidelijk gezicht heeft. Alle verschijningsvormen van Randstadnet of het 

nu gaat om voertuigen, haltes of informatie worden op de zelfde manier vormgegeven. 

De reizigers weten wat zij kunnen verwachten als zij Randstadnet zien. Randstadnet 

biedt betrouwbare verbindingen, heeft samenhang, is herkenbaar, ziet er aantrekkelijk 

uit en het reizen met Randstadnet is moeiteloos. 

Hiervoor wordt de productformule van het MRAnet overgenomen door Randstadnet. 

Randstadnet zal als één herkenbaar hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de markt 

worden gezet. 

In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de productformule. 

3.5 Lijn 4: ketenintegratie
Het netwerk van het Randstadnet vormt samen met het voor- en natransport één 

geheel. Reizigers hebben de keus om lopend, met de fiets, met het ontsluitende OV of 

met de auto naar een Randstadnethalte te reizen. Overstappen verloopt moeiteloos 

door goede statische en dynamische reisinformatie en naadloze aansluitingen. Ook het 

laatste gedeelte van de reis, van de uitstaphalte tot aan de bestemming, heeft de reizi-

ger diverse keuzen. Vooraf en op de uitstaphalte wordt de reiziger goed geïnformeerd 

over de omgeving en de mogelijkheden van OV-fiets, deelauto’s, taxi’s en het ontslui-

tende openbaar vervoer.

In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op de activiteiten rondom de ketenintegratie.
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4.1 Belofte aan de reiziger: 
 centra van werken en voorzieningen prima bereikbaar met het OV 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is één van de beleidslijnen dat de ontwik-

keling van het OV-netwerk en de ruimtelijke ontwikkeling in de Randstad wederzijds 

adequaat zijn afgestemd. Er zijn daarbij twee hoofdopgaven voor het OV in samenhang 

met de ruimtelijke ontwikkeling in de Randstad:

•	 verbetering van de kwaliteit van het regionaal OV in samenhang met de 

 verstedelijking op vleugelniveau;

•	 onderlinge afstemming van de opzet en kwaliteit van het OV-netwerk en in het 

bijzonder het Intercitynet en de ontwikkeling van Randstedelijke en internationale 

centra en knooppunten (economische toplocaties). 

Voor de reiziger betekent dat het volgende:

•	 snelle en frequente verbindingen van de stedelijke woongebieden naar locaties van 

kantoren en voorzieningen; 

•	 snelle, directe verbindingen (Intercity) tussen de belangrijkste stedelijke centra en 

 knooppunten voor de zakelijke reiziger, langeafstandsforenzen en gebruikers van de   

 bovenregionale voorzieningen.

Samenvattend betekent dit dat er een goede interne ontsluiting binnen en tussen de 

vleugels in de Randstad nodig is en ook een goede ontsluiting met de rest van Nederland 

en internationaal. De ontwikkeling van het OV bepaalt ook de keuzes op ruimtelijk 

terrein. Het één kan niet zonder het ander. 

4.2 Hoofdopgave 1: verbetering van de kwaliteit van het regionaal OV in 
samenhang met de verstedelijking

Het regionale OV heeft een belangrijke functie in de samenhangende woon-werkmarkten 

op vleugelniveau. Het biedt snelle en frequente verbindingen naar locaties van kantoren 

en voorzieningen.

Om het hoogwaardige regionale netwerk optimaal te benutten zullen woningbouw, 

(regionale) kantoorontwikkeling en ontwikkeling van andere voorzieningen zoals groot-

schalige onderwijs- en culturele voorzieningen zoveel mogelijk in de omgeving van 

bestaande stations en haltes van hoogwaardige regionale OV-voorzieningen zoals de 

Sprinter, RandstadRail, RijnGouwelijn, Zuidtangent e.d. moeten plaatsvinden. Verste-

delijking langs bedoelde lijnen maakt op zijn beurt kwaliteitsverbetering op die lijnen 

(hogere frequenties) mogelijk. Voor ontwikkelingen rond NS-lijnen zijn afspraken tussen 

de regionale overheden en de spoorsector over een samenhangende ontwikkeling van de 

verstedelijking en verbetering van het OV essentieel. 

OV en ruimtelijke ontwikkeling 
in samenhang
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4.3 Hoofdopgave 2: afstemming opzet en kwaliteit van het OV-netwerk en 

in het bijzonder het Intercitynet en de ontwikkeling van economische 
toplocaties

In de Structuurvisie Randstad 2040 worden verschillende economische zones onderschei-

den die in de gebiedsagenda’s zijn uitgewerkt in een groot aantal ‘economische kernge-

bieden’. Bij die economische kerngebieden, die hierna aangeduid zullen worden met de 

term economische centra en knooppunten, zijn drie schaalniveaus te onderscheiden:

1. Regionaal (concentraties van werkgelegenheid en voorzieningen van regionaal 

belang);

2. Randstedelijk (bovenregionale activiteiten op gebied van diensten, kennis, 

 voorzieningen, cultuur en entertainment, e.d.);

3. Internationaal (internationale bedrijven, internationale organisaties en NGO’s 

 (Non-Gouvernementele organisaties), internationale congressen en beurzen, havens 

en luchtvaart, wetenschap en toerisme).

Vooral de laatste twee niveaus zijn van metropolitane betekenis. Anders gezegd: de 

Randstedelijke en internationale centra en knooppunten zijn de dragende centra en 

knooppunten om de Randstad tot een internationaal concurrerende topregio te maken. 

Deze centra en knooppunten onderscheiden zich door een hoogwaardig bovenregionaal 

ruimtelijk programma te combineren met uitstekende locatiekwaliteit (kwaliteit open-

bare ruimte, (24 uurs) functiemenging, publieke voorzieningen / levendigheid, directe 

groene en rode omgeving, identiteit etc.) in het gebied, en een goede bereikbaarheid 

per OV en (in specifieke mate) ook per auto.

Om de samenhang te behouden moeten alle drie niveaus worden uitgewerkt. 

Het OV-stelsel dient op de verschillende schaalniveaus aan te sluiten op de onder-

scheiden knopen en centra.

•	 Voor alle knopen zijn goede verbindingen per hoogwaardig regionaal OV met de 

 belangrijkste woongebieden cruciaal (daily urban systems). De reistijd binnen het 

daily urban system zou niet meer dan 30 tot 45 minuten moeten bedragen.

•	 Voor de Internationale knooppunten in de Randstad en voor de Randstedelijke centra 

 en knooppunten zijn snelle OV-verbindingen, onderling en met de belangrijke 

 knopen van stedelijke netwerken buiten de Randstad, belangrijk voor hun ontwik-

kelkracht en het benutten van agglomeratievoordelen. Dat betekent concreet dat een 

IC-station op loopafstand beschikbaar moet zijn dan wel met hoogwaardig regionaal 

OV te bereiken moet zijn. 

•	 Internationale concurrentiekracht vraagt om goede dagrandverbindingen (binnen 3 

 uur te bereiken) met andere metropoolregio’s. Internationale knopen dienen daarom 

 aangetakt te zijn op het internationale netwerk.

De beoordeling van deze kwaliteit van de OV-bereikbaarheid per schaalniveau kan op 

verschillende wijze plaatsvinden:

•	 connectiviteit (fysieke aanwezigheid station/halte van een OV-stelsel);

•	 kwaliteit OV-service (snelheden, frequenties, overstappen);
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•	 geografische bereikbaarheid (aantal inwoners en/of arbeidsplaatsen binnen een rede-

lijke reistijd).

4.4 Randstedelijke centra en knooppunten
De Randstad heeft veel metropolitane potenties maar benut deze nog onvoldoende. Er 

ontbreekt een helder verhaal over dragende Randstedelijke centra en knooppunten, met 

onvoldoende selectiviteit, hiërarchie en specialisatie. 

Het aantal bestaande en in ontwikkeling zijnde centra en knooppunten die mogelijk in 

aanmerking komen voor het predikaat centrum of knooppunt van Randstedelijk belang 

is groot. Als we op de gebiedsagenda’s afgaan, tellen we wel vijftig centra of knoop-

punten die zich tot Randstedelijk centrum of knooppunt zouden kunnen ontwikkelen. 

Een keuze is onvermijdelijk. Het is niet mogelijk om op alle plaatsen centra en knoop-

punten te behouden of te ontwikkelen die zich qua economisch programma, locatiekwa-

liteit en bereikbaarheid zodanig onderscheiden dat ze van Randstedelijk belang zijn. 

Zonder bestuurlijke regie dreigt wildgroei met als resultaat veel centra en knooppunten 

waar op zich niets mis mee is, maar die de allure missen om een essentiële bijdrage te 

leveren in het streven de Randstad tot een internationale topregio te maken. Vooral 

gelet op de enorme leegstand van kantoren (zie tekstkader op pagina 25) zal de focus 

moeten liggen op ontwikkeling van echte toplocaties. Een selectieve ontwikkeling van 

echte toplocaties vraagt om samenwerking en afspraken tussen publieke partijen, rijk 

en decentrale overheden, als voorwaarde voor samenwerking met andere partijen zoals 

projectontwikkelaars, eindgebruikers en vervoerders. 

De ontwikkeling van Randstedelijke centra en knooppunten zal vooral plaats moeten 

vinden rond een beperkt aantal OV- en multimodale vervoerknooppunten, die zeker met 

het OV en in bepaalde nevencentra ook per auto uitstekend bereikbaar zijn (zie ook het 

advies van de VROM-raad: Advies ’Acupunctuur in de hoofdstructuur, naar een betere 

verknoping van verstedelijking en mobiliteit’).

Niet alleen ontbreekt het aan een heldere visie op Randstadniveau over de ontwikkeling 

van economische toplocaties, ook is er nog geen heldere visie op het OV op het schaal-

niveau van de Randstad geformuleerd, gekoppeld aan de knooppuntambities. Het OV op 

Randstadniveau vormt een ‘vergeten’ schaalniveau. 

Net als bij de knooppuntontwikkeling dreigt er bij het IC-netwerk wildgroei. Het product 

‘Intercitystation’ is in de Randstad aan inflatie onderhevig. Onder invloed van de ruim-

telijke ontwikkeling, de beschikbare spoorcapaciteit of de afstemming met Sprintertrei-

nen neemt het aantal locaties waar sneltreinen of Intercity’s stoppen gestaag toe. Naast 

de traditionele locaties in het centrum van de steden ontstaan daardoor ook nieuwe 

locaties waar de wens leeft Intercity’s te laten halteren of waar zij dat voor een deel 

al doen (Veenendaal-De Klomp, Heemstede-Aerdenhout, Rotterdam Blaak, Driebergen-

Zeist, Weesp, Zoetermeer, Amersfoort Schothorst). Afgaande op de regionale plannen 

dreigt een verdere uitbreiding van het aantal Intercitystations. Elke regio is immers 

bezig met de ontwikkeling van stadsrandlocaties die volgens de locale bestuurders bij 

voorkeur ook door Intercity’s moeten worden ontsloten (Hoofddorp, Schiedam, Utrecht 

Leidsche Rijn, Rotterdam Zuid, Den Haag Laan van NOI, Almere Poort). 
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Kansen voor vastgoed rond OV-knooppunten
De kantorenvoorraad is de afgelopen decennia flink 

gegroeid. Nu het economisch minder gaat in Nederland 

wordt duidelijk dat deze groei te groot is geweest voor de 

komende jaren. Eind 2010 zal volgens DTZ Zadelhof (2010) 

het percentage kantoorvoorraad dat langer dan 3 jaar als 

aanbod op de markt (structureel aanbod) mogelijk stijgen 

naar maar liefst 44%. Bijna 30% van kantoren die na 2000 

zijn gebouwd staat langer dan 3 jaar leeg. De verwachting 

is dat leegstand de komende jaren zal toenemen. Neder-

land krijgt te maken met een afnemende beroepsbevolking 

en door de vergrijzing is nu al een afname van het aantal 

kantoorbanen zichtbaar. 

Voorgaande ontwikkelingen maken het debat over knoop-

puntontwikkeling in de Randstad urgent. Heldere keuzes 

zijn nodig. Er zijn juist nu kansen voor kwalitatief goed 

vastgoed rond openbaarvervoersknooppunten. Volgens DTZ 

Zadelhof is er duidelijk een tweedeling in de vraag naar 

kantoorruimte. Dichtbij openbaar vervoerknooppunten, 

met goede parkeergelegenheid en waar op straatniveau 

een mengeling van wonen, werken en winkelen, zorgt voor 

beleving, is nog veel vraag. Locaties die veelal liggen in 

de buurt van de oude kernen van de grote steden. Verder 

weg van de oude kernen, in de randen van de grote steden 

en de randgemeenten, neemt leegstand toe. De hoogste 

percentages leegstand zijn hier te vinden, zoals Nieuwegein 

en de Meern bij Utrecht, Sloterdijk, Amstelveen, Diemen, 

Duivendrecht en Zuidoost bij Amsterdam, Capelle aan den 

IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Rhoon, Barend-

recht en Spijkenisse bij Rotterdam en Voorburg-Leidschen-

dam, Voorschoten, Rijswijk en Zoetermeer bij Den Haag. 

Hier nieuwe kantoorruimte ontwikkelen, is bouwen voor 

de leegstand van de toekomst.

Referentie: 

DTZ Zadelof (2010). Het aanbod veroudert. 

De Nederlandse markt voor kantoorruimte. 

Amsterdam, DTZ Zadelhof.

% kantoorruimte 3 jaar of langer in 
aanbod per januari 2010

Meer dan 60% van het aanbod

50% - 60%

40% - 50%

30% - 40%

20% - 30%

10% - 20%

tot 10%

geen (meerjarig) aanbod / geen gegevens

DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaart
Meerjarig aanbod van kantoorruimte in Nederland.

Bron: DTZ Zadelhof (2010)
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De Intercity heeft op Randstedelijk niveau een dragende functie. Dit betekent dat 

de Intercity de hoofdknopen binnen de Randstad (internationale en Randstedelijke 

centra en knooppunten) met elkaar en met de stedelijke gebieden buiten de Rand-

stad verbindt: BrabantStad, Arnhem-Nijmegen, Zwolle, Twente, Groningen–Assen. De 

relatie met deze stedelijke gebieden is voor het functioneren van de Randstad van groot 

belang. Tegelijkertijd zet een groeiend aantal halteringen van de Intercity in de Rand-

stad de kwaliteit van deze relaties onder druk. De verbindingen worden traag, waardoor 

de bereikbaarheid in termen van aantal mensen dat binnen een bepaalde reistijd een 

locatie kan bereiken, achteruit gaat. 

Door op meer stations te halteren roomt de Intercity een groot deel van de markt voor 

de regionale verbindingen af. Hierdoor hebben deze verbindingen (Sprinters, HOV) 

onvoldoende markt om hoogfrequent te rijden, wat juist op regionaal niveau van groot 

belang is. 

De ontwikkeling van het Intercityproduct vraagt om een duidelijke visie. Meer dan in 

het verleden dienen daarbij naast de vervoerkundige argumenten ook de ruimtelijke 

argumenten te worden betrokken. Het doel dient te zijn om Randstedelijke locaties 

met metropolitane kwaliteit te ontwikkelen. Uit oogpunt van bereikbaarheid is het van 

belang dat deze op loopafstand van een Intercitystation liggen, danwel met hoogwaar-

dig regionaal vervoer te bereiken zijn. 

Samenhangende keuzen zijn nodig in:

•	 aantal en ligging van de Intercitystations;

•	 daarop afgestemde ontwikkeling van regionaal HOV (Sprinters, metro, (snel)tram);

•	 daaraan gerelateerde ontwikkeling van Randstedelijke centra en knooppunten.

Feitelijk dient bij elke locatie een integrale afweging te worden gemaakt van de poten-

ties voor het afstemmen van programma, locatiekwaliteit en bereikbaarheid op Rand-

stedelijk niveau. Op basis van die potenties dienen nadere keuzen te worden gemaakt; 

zowel in de te ontwikkelen locaties als de Intercitystations en de HOV-verbindingen. 

Een samenhangende ontwikkeling van centra en knooppunten, de opzet van het Inter-

citynet en het regionaal OV vraagt om intensieve samenwerking tussen de Randstad-

autoriteiten en de NS.

4.5 Internationale centra en knooppunten
In principe is dit een aangelegenheid voor de Rijksoverheid en de NS, maar het gaat 

bij de keuzes ook om de ontsluiting van de Randstad in relatie met Randstedelijke en 

regionale ontsluiting. Deze zaken kunnen niet los van elkaar worden gezien. Op inter-

nationaal schaalniveau zijn de zones die de internationale concurrentie aan moeten 

kunnen gaan, te benoemen:

•	 Amsterdam Schiphol/ Zuidas (“Airportcorridor”, zakelijke en financiële 

 dienstverlening);

•	 Amsterdam Centraal/ binnenstad (recreatie en toerisme, culturele instellingen);
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•	 Den Haag Centraal/ internationale zone; (internationale instellingen, 

 juridische metropool);

•	 Rotterdam Centraal/ binnenstad (zakelijke dienstverlening, 

 voorzieningen, evenementen);

•	 Utrecht Centraal (Jaarbeurs, zakelijk ontmoeten, voorzieningen).

Ten aanzien van de locatiekwaliteit is een kwaliteitsslag nodig in Rotterdam, Utrecht en 

de ‘Airportcorridor’ in Amsterdam; in elk van de locaties is verdere intensivering van het 

programma gewenst. Ook is een maximale inzet op locatiekwaliteit binnen de inter-

nationale zones noodzakelijk. 

Elk van de locaties wordt gedragen door een hoofdknoop in het openbaar vervoer:

•	 Schiphol

•	 Amsterdam Zuid

•	 Amsterdam Centraal

•	 Den Haag Centraal 

•	 Rotterdam Centraal 

•	 Utrecht Centraal.

Met de HSL-Zuid liggen de metropolitane knopen in België en sinds kort ook Parijs 

binnen handbereik. Een snellere verbinding naar het oosten verbetert niet alleen de 

verbinding met het Ruhrgebied, maar brengt ook Frankfurt binnen bereik. Tegelijkertijd 

kan de connectiviteit van de knoop, de rechtstreekse aansluiting op Europese verbindin-

gen worden verbeterd. Op korte termijn zou de aansluiting van Schiphol en de Zuidvleu-

gel op de ICE richting Ruhrgebied/Frankfurt bijvoorbeeld kunnen verbeteren door door-

trekking van de ICE van Amsterdam Centraal naar Schiphol of zelfs Den Haag Centraal en 

door het alterneren van de ICE vanaf Utrecht naar Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. 

Ook het doortrekken van de Berlijnlijn van Hoofddorp naar Den Haag Centraal versterkt 

de internationale positie van Den Haag. Utrecht zou net als Den Haag een HSL-pendel 

vanaf Rotterdam voor de Thalys naar Brussel/Parijs kunnen krijgen. 

De Randstadoverheden zullen bij een gedeelde visie op de internationale bereikbaarheid 

per trein in overleg kunnen treden met de vervoerders over de realisering daarvan.

Op de langere termijn blijft snelheidsverhoging op de ICE richting Ruhrgebied/Frankfurt 

na te streven om ook Frankfurt binnen 3 uur reistijd van de Randstad te brengen. 
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5.1 Belofte aan de reiziger: een betrouwbaar, herkenbaar en 
 samenhangend netwerk
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat de kwaliteit van de OV-bereikbaarheid 

van Randstedelijke knopen en centra tot uiting komt in:

1. de aanwezigheid van stations en haltes die deel uitmaken van een netwerk 

 (connectiviteit);

2. de snelheid en het gemak waarmee men zich kan verplaatsen (kwaliteit van het 

vervoer); 

3. het aantal inwoners en/ of arbeidsplaatsen dat binnen een redelijke reistijd 

 (geografisch) bereikbaar is.

Om de concurrentiekracht van de OV-bereikbaarheid ten opzichte van andere Euro-

pese regio’s op orde te krijgen dient er nog het nodige te gebeuren op het gebied van 

connectiviteit, kwaliteit van het openbaar vervoer en de geografische bereikbaarheid. 

Wanneer deze stappen gezet worden betekent dat voor de reiziger straks dat de belang-

rijkste reisdoelen - waar dus relatief veel reizigers bij gebaat zijn – snel en moeiteloos 

bereikbaar zijn met het OV. De reiziger kan straks met het OV snel door de Randstad 

reizen. De goed geïnformeerde reiziger hoeft dan niet of maar kort op comfortabele 

haltes en stations te wachten op het (aansluitend) vervoer. De reiziger kan door de hoge 

frequentie die rit kiezen die een goede aansluiting biedt op het onderliggend net.

5.2 Het netwerk
Het OV-bureau Randstad heeft een inventarisatie gemaakt van de HOV-lijnen uit de 

regio. De belangrijkste bestemmingen en herkomsten binnen de Randstad zijn aange-

sloten op Randstadnet. Idealiter ziet het netwerk er in 2028 als volgt uit: Intercity, 

Sprinter, metro, snelle trams, snelle frequente busverbindingen en waterbus vormen één 

samenhangend OV-stelsel (figuur 1). 

Bij de ontwikkeling en uitwerking van Randstadnet is gebruik gemaakt van de aanwezige 

kennis in de drie Randstadregio´s en bij de NS. Tijdens de eerste werkconferentie op 

20 januari 2010 is uitgebreid stilgestaan bij de beoogde netwerken in de Metropool regio 

Amsterdam (figuur 2), bij het Zuidvleugelnet (figuur 3) en bij het netwerk van regio 

Utrecht (figuur 4). 

 

Het netwerk en kwaliteitseisen5
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Figuur 1 Randstadnet 2028
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Criteria Randstadnet 2028

Voor de netkaart van 2028 (figuur 1 t/m 4 en overzichtskaart in de bijlage) zijn alleen 

die lijnen opgenomen, die ook in de eindfase van MRAnet, Zuidvleugelnet, Tramnet 

Utrecht en snelbusnet Utrecht zijn opgenomen. Voor het hoofdrailnet is uitgegaan 

van de frequenties die na uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

(PHS) in 2020 waarschijnlijk gerealiseerd zullen worden. Het is aan de NS om, rekening 

houdend met de optredende vervoervraag en na overleg met de regio’s en consumenten-

organisaties, voorstellen te doen voor de definitieve dienstregeling. Over de dienstrege-

ling op het hoofdrailnet in 2028 en de daarvoor benodigde aanpassingen van het railnet 

na 2020 is op dit moment moeilijk iets te zeggen. Nadere analyses zullen daarop meer 

zicht kunnen bieden.

Het Randstadnet van de toekomst zal de reiziger het volgende bieden.

•	 Voor reizigers die voor hun werk en gebruik van voorzieningen binnen de vleugels van 

de Randstad blijven, zijn er snelle, frequente en zoveel mogelijk directe regionale 

verbindingen.

•	 De zakelijke reiziger, de langeafstandsforens en de gebruikers van bovenregionale 

voorzieningen krijgen snelle, directe verbindingen tussen de centra en knooppunten 

van bovenregionaal (Randstedelijk) belang.

•	 De internationale reiziger krijgt snelle, directe verbindingen met belangrijke metro-

polen zoals Brussel, Parijs, Ruhrgebied en Frankfurt.

Randstadnet niet alleen voor Randstedelingen

Reizigers met een bestemming in de Randstad kunnen ervoor kiezen om met de auto 

naar een transferium te rijden en over te stappen op het openbaar vervoer. Zo kunnen 

reizigers uit het oosten van de A1 of de A12 eenvoudig overstappen op de trein in 

respectievelijk Barneveld Noord (Valleilijn) en Veenendaal-De Klomp. Idealiter wordt 

het hoofdwegennet voorzien van meer van dergelijke OV-portalen naar de Randstad. 

Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld station Lelystad Zuid voor reizigers uit 

het noordoosten (de A6). Een ander voorbeeld is station Lage Zwaluwe (tussen Breda en 

Dordrecht). In de eerste werkconferentie is dit station als een kansrijk OV-portaal voor 

het zuiden (vanuit Brabant de A16 en vanuit Zeeland de A17) genoemd.
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Figuur 2 Metropoolregio Amsterdam 2028
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Figuur 3 Zuidvleugelnet 2028
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Figuur 4 Netwerk regio Utrecht 2028
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5.3 Kwaliteitskenmerken van het vervoer
Om de reiziger enerzijds zekerheid te bieden over de te verwachten dienstverlening en 

anderzijds een aantrekkelijk vervoersproduct te kunnen bieden, worden aan Randstad-

net specifieke kwaliteits eisen gesteld. Randstadnet onderscheidt zich dan ook op kwali-

teit van het overige (onderliggende) net. Uit analyse blijkt dat de in de drie Randstad-

regio’s gehanteerde kwaliteits beelden en -eisen aangaande het hoogwaardig OV-netwerk 

goed op elkaar aansluiten1. Randstadnet kan worden getypeerd als betrouwbaar, 

herkenbaar, samenhangend, aantrekkelijk en gemakkelijk (moeiteloos). Deze kenmerken 

komen tot uiting in dienstregelingen, in de in te zetten voertuigen, in de halteplaatsen 

en stations en in de infrastructuur. 

De dienstregeling van Randstadnet vormt het fundament voor de kwaliteit. Uit de 

dienstregeling vloeien de volgende voor de reiziger relevante kenmerken voort.

•	 Bedieningstijden (exploitatieperiode): wanneer kun je als reiziger met Randstadnet 

 reizen? Een reiziger dient – binnen de grenzen van redelijkheid - op tijd op de 

 bestemming aanwezig te kunnen zijn.

•	 Reissnelheid: hoe snel is een reiziger met Randstadnet (in bijvoorbeeld de ochtend-

spits) op de plaats van bestemming? Reissnelheid met Randstadnet is van belang om 

voldoende aantrekkelijk te zijn voor de reiziger.

•	 Frequentie (in spits, buiten spits en in weekend): hoe lang moet je als reiziger 

wachten als je bijvoorbeeld een trein of bus mist? 

 Een 10 minutenfrequentie impliceert een gemiddelde wachttijd van 5 minuten als 

je op de bonnefooi naar een halte of station gaat.

•	 Regelmaat: in hoeverre wordt de dienstregeling in vaste intervallen gereden? 

Een reiziger hoeft zich niet te haasten als in hoge frequentie en met vaste intervallen 

gereden wordt.

•	 Overstaptijd: hoeveel tijd heeft een reiziger om zijn aansluiting te halen? 

 Een reiziger dient voldoende tijd te hebben (niet te krap en niet te ruim) om een 

aansluiting te halen. 

Om een voor de reiziger aantrekkelijke dienstregeling (snel en comfortabel) te kunnen 

aanbieden en uit te voeren zijn voertuigen nodig. Ook zijn stations en haltes nood zakelijk. 

Om snel en comfortabel tussen haltes en stations te kunnen rijden worden ook voorwaar-

den gesteld aan de infrastructuur. Een goede OV-bereikbaarheid bereik je in de opvatting 

van het OV-bureau Randstad niet door alleen in concessies eisen te stellen aan vervoer-

ders. Hiervoor is zowel voor overheden (als wegbeheerder, financier en OV-autoriteit) als 

voor vervoerders (als dienstverlener en ondernemer) een taak weggelegd.

Zoals gesteld kan Randstadnet worden getypeerd als betrouwbaar, herkenbaar, samen-

hangend, aantrekkelijk en gemakkelijk (moeiteloos). Deze vijf kernwaarden kunnen al 

dan niet direct betrekking hebben op de dienstuitvoering, voertuigen, haltes (stations) 

en/ of op infrastructuur(verbindingen).

 

1  Zie Definitie en kwaliteitseisen Randstadnet – OV-bureau Randstad 2010
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Betrouwbaar – Randstadnet is betrouwbaar. Als reiziger weet je dat Randstadnet staat voor:

•	 kort (of niet) wachten (hoge frequentie met vaste intervallen);

•	 accurate (actuele) informatievoorziening in het voertuig en op de halteplaats;

•	 voldoende capaciteit in voertuig (vervoergarantie) op de weg (vrije doorstroming);

•	 veilig reizen (sociaal en verkeerstechnisch).

Herkenbaar – Randstadnet is duidelijk herkenbaar (zie ook volgende hoofdstuk), 

dit komt tot uiting in:

•	 huisstijl voertuigen;

•	 huisstijl haltes.

Samenhang – Randstadnet vormt een sterk, samenhangend geheel richting reiziger. 

Die samenhang is terug te vinden in:

•	 de manier van het verstrekken van reizigersinformatie;

•	 de dienstregeling;

•	 een lijnvoering die zoveel mogelijk aansluit bij het verplaatsingspatroon van de reiziger;

•	 het tarievenstelsel;

•	 haltevoorzieningen.

Aantrekkelijk - Randstadnet is aantrekkelijk voor de reiziger. Dit wordt bereikt door:

•	 een goede vormgeving (design);

•	 schoon en fris houden van voertuigen, stations en halteplaatsen;

•	 goed onderhoud en beheer.

Makkelijk – reizen met Randstadnet is gemakkelijk. Je hoeft geen moeite te doen want:

•	 het is toegankelijk (snel in- en uitstappen, iedereen kan mee);

•	 de voertuigen en wachtruimten zijn comfortabel, ook rijgedrag en infrastructuur 

dienen het gemakkelijk reizen; 

•	 alle reisinformatie is eenduidig weergegeven en actueel.

5.4 Van kenmerken naar kwaliteitseisen
Voornoemde kenmerken zijn tot in detail uitgewerkt tot kwaliteitseisen. Het voert 

– gezien de reikwijdte van dit document - te ver om die eisen hier integraal weer te 

geven. Er wordt hier volstaan met de belangrijkste kwaliteitseisen die de essentie van 

Randstadnet weergeven. Bij het stellen van die kwaliteitseisen geldt dat verbindin-

gen van Randstadnet niet vanaf dag één aan al deze eisen hoeven te voldoen. Anders 

gezegd: het is toegestaan dat verbindingen van Randstadnet ingroeien tot volwaardige 

Randstadnetverbinding. De reden hiervoor is dat Randstadnet vraaggericht werkt. 

Wanneer op een verbinding ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt en er nog relatief 

weinig vervoervraag is, kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om een lagere 

frequentie in de daluren aan te bieden. In de loop van de tijd is het wel de bedoeling 

dat die frequentie wordt opgevoerd.
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Onderstaand schema vat de belangrijkste kwaliteitseisen van Randstadnet samen. 

Regionaal maatwerk (strenger mag altijd) is hierbij mogelijk. 

Kernaspect Eis

Bedieningstijden Randstadnet is beschikbaar van:
- 06.00 tot 24.00 uur op werkdagen
- 07.00 tot 24.00 uur op zaterdag
- 08.00 tot 24.00 uur op zondag
Ambitie nachtverbindingen op hoofdassen.

N.B. op nader te bepalen lijnen kan hiervan worden afgeweken vanwege 
specifieke reisrelaties (spitslijnen) of een ingroeiperiode.

Hoge frequentie De ambitie met betrekking tot de frequentie is een interval van maxi-
maal 10 minuten (ten minste 6x per uur) uur gedurende bedienings
tijden. Daarnaast op nachtverbindingen een uurfrequentie.

De minimumfrequenties zijn:
 6x per uur in de ochtendspits (6.009.00 uur) en
 6x per uur in de en avondspits (16.0019.00 uur) 
 4x per uur op overige momenten en in het weekend (bij ingroeiperiode  
 is 4x in spits en 2x per uur op overige momenten toegestaan).
- 4x per uur de gehele dag voor Intercity’s

 

Reissnelheid De (streefwaarde) dienstregelingsnelheid per deeltraject (tussen de 
haltes, zonder stoptijden) dient niet meer dan 20 km/u langzamer te 
zijn dan de toegestane snelheid op het betreffende deeltraject. Op een 
snelweg met een maximum snelheid van 100 km/u rijdt de HOVbus 
dus 80 km/u.  
VF/factor is bij voorkeur 1,0 en maximaal 1,5.

 

Hoge betrouwbaarheid - Rituitval mag in principe niet voorkomen, indien toch dan wordt de   
 reiziger geïnformeerd. 
 Voertuigen vertrekken nooit te vroeg.
 Randstadnet voldoet aan eisen in stiptheid (zoals het ministerie van   
 Infrastructuur en Milieu hanteert met de NS) en regelmaat, biedt een  
 eenvoudige dienstregeling (vast patroon) en eenvoudige OVinfo via   
 voor de (potentiële) reiziger gebruikelijke kanalen.

 

Aansluitingen en overstaptijd Randstadnet verzorgt een gegarandeerde aansluiting / overstap. 
Overstaptijd is (afhankelijk van loopafstand) maximaal 7,5 minuut.



38

Aanvullende eisen

Verder geldt dat er eisen worden gesteld aan:

•	 de inrichting van stations en haltes (eisen zijn afhankelijk van de omvang en functie 

van het station en de halte, hebben betrekking op toegankelijkheid, comfort en voor-

zieningen); 

•	 herkenbaarheid van voertuigen en informatievoorziening, comfort en voorzieningen 

in voertuigen; 

•	 capaciteit en faciliteit van infrastructuur waardoor snelle doorstroming kan 

 worden geboden; 

•	 onderhoud en beheer van haltes, stations, voertuigen en infrastructuur.

5.5 Kwaliteit huidig netwerk
Voor de 2010 kaart is door NEA op basis van de dienstregeling gekeken welke lijnen, 

die ook in het netwerk van 2028 voorkomen, nu minimaal aan de ingroeinorm voor 

de frequentie voldoen. Op de kaart voldoen alle lijnen minimaal aan de norm 4/uur 

in de spits en minimaal 2/uur in de rest van de exploitatietijd. 20% van de weerge-

geven lijnen voldoet aan een hogere frequentie norm: 6/uur in de spits, 4/uur in de 

rest van de exploitatietijd. 24% voldoet aan de hoge frequentie norm in combinatie 

met een VF-factor van 1,5 of lager. Slechts 5 lijnen voldoen aan de streefwaarde voor 

de frequentie: 6/uur gedurende de hele bedieningstijd. Naar de bedieningstijd is niet 

gekeken.

Wanneer de kwaliteitseisen worden gesteld aan het huidige net, te weten de bedie-

ningstijden, in de spits minimaal 6 ritten per uur en op de rest van de dag 4 ritten per 

uur dan voldoen de volgende lijnen (figuur 5) aan dit beeld.

Wanneer de normen van een ingroeiperiode worden gehanteerd voldoen 247 bus-, 

tram- en metroverbindingen aan de frequentienormen.
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Figuur 5 Randstadnet 2010
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De productformule Rnet uitgewerkt voor een bus en een halte
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6.1 Belofte aan de reiziger: een herkenbaar en hoogwaardig OV
Met kwaliteitseisen belooft Randstadnet de (keuze)reizigers dat zij snel, vaak en 

gemakkelijk kunnen reizen door de hele Randstad. Goede voorzieningen op knooppun-

ten zorgen ervoor dat overstappen binnen het netwerk en op andere vervoermiddelen 

probleemloos is. Actuele informatie is voor en tijdens de reis beschikbaar. Voor de 

reizigers is Randstadnet met deze kwaliteitskenmerken zichtbaar. Voertuigen, haltes, 

kaarten, informatie en communicatie hebben dezelfde uitstraling omdat ze dezelfde 

naam, logo en huisstijl hebben. Ieder onderdeel is herkenbaar als deel van het netwerk. 

Het netwerk is goed te onderscheiden als hoogwaardig openbaar vervoer en ziet er 

aantrekkelijk uit. 

De reizigers weten wat zij krijgen als zij Randstadnet zien. Randstadnet is betrouwbaar, 

heeft samenhang, is herkenbaar, aantrekkelijk en moeiteloos. 

Het leveren van goede prestaties en een uniforme uitstraling alleen zijn niet voldoende 

om de reizigers in Randstadnet te lokken. Beleving is een belangrijk element bij reizi-

gers. Het zal een uitdaging zijn om Randstadnet te laten associëren met een positief 

gevoel. Randstadnet voegt iets toe aan het leven. Het is geen levensbehoefte maar 

biedt een duidelijke verrijking. 
 

6.2 Productformule 
Voor Randstadnet wordt de productformule van het MRAnet overgenomen en de naam 

en het logo aangepast.

De productformule van het MRAnet is tot in de details uitgewerkt. Er zijn haltes met 

voorzieningen ontworpen. Het kleurschema van de bus en het interieur is vormgegeven. 

Er zijn ontwerpen voor informatie, kaartmateriaal en communicatie. Dit is allemaal 

vastgelegd in een toolbox ten behoeve van architecten, vormgevers en reclamebureaus. 

Met producenten van abri’s zijn afspraken gemaakt over het opnemen zonder meer-

kosten van de MRAabri’s in hun assortiment zodat gemeenten bij aanbesteding van de 

contracten voor abri’s zowel MRAabri’s kunnen bestellen als gewone abri’s. 

Om de productformule te implementeren is binnen het MRAnet gekozen voor invoering 

van de productformule op een natuurlijke wijze: met ingang van nieuwe contracten 

voor abri’s en met ingang van nieuwe concessies (voor bussen). Invoering met één grote 

‘big bang’ is te kostbaar. Maar wel is afgesproken dat een MRAnet-voertuig als zodanig 

herkenbaar zal zijn. 

 Dit implementatietraject per concessie is niet zonder meer toepasbaar op andere 

modaliteiten. Trams en metrovoertuigen hebben een zeer lange levensduur. Ze gaan 

over van de ene concessie naar de andere. Een moment om voertuigen uit te voeren 

Productformule6
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in de productformule is zonder kosten alleen mogelijk bij de aanschaf van nieuwe 

voer tuigen. Dit geldt ook voor haltes. De provincie Zuid-Holland is bijvoorbeeld op dit 

moment bezig om alle haltes te voorzien van nieuwe abri’s. Deze kunnen niet zomaar 

omgevormd worden naar de productformule Randstadnet. Het zou jammer zijn als hier-

door lijnen die voldoen aan de criteria van Randstadnet voor jaren uitgesloten worden. 

Hiervoor zal een pragmatische oplossing moeten worden gevonden, die recht doet aan 

de uitstraling en kwaliteit van Randstadnet. 

In de productformule van het MRAnet is ervoor gekozen om reclame alleen toe te staan 

op de abri’s in een speciaal daarvoor vormgegeven paneel. Reclame op de bussen is 

niet toegestaan. De MRApartners vinden reclame afbreuk doen aan de kwaliteit van het 

product. Het is toch vreemd om op een product waarop men trots is reclame te maken 

voor een ander product. In Randstadverband wordt hierover verschillend gedacht.

6.3 Naam en logo
Het OV-bureau heeft Motivaction opdracht gegeven bij reizigers te onderzoeken wat 

zij vinden van het concept van het hoogwaardig openbaar vervoer en welke namen 

en logo’s (Randstadnet, Rnet en RAnet ) zij hierbij vinden passen. Hieruit blijkt dat 

reizigers enthousiast zijn over het concept. Wat betreft de naam en het logo geeft de 

meerderheid de voorkeur aan Rnet, waarbij wordt opgemerkt dat dan wel duidelijk 

moet worden dat de naam staat voor Randstadnet. 

Besloten is dat het hoogwaardig netwerk gaat opereren onder de naam Randstadnet met 

logo Rnet.

6.4 Marketing en branding
Vanuit de provincie Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Rand-

stadnet in de markt te zetten (te ‘branden’). Conclusie van dit onderzoek is dat 

branding alleen zinvol en kansrijk is voor het hoogwaardige openbaar vervoer en dat 

Randstadnet zich moet richten op de keuzereiziger. Randstadnet moet zich profileren 

als hoogwaardig vervoer voor slimme mensen als een verstandige en prettige keuze voor 

diverse verplaatsingen in de Randstad. Er zal hiervoor een marketingstrategie moeten 

worden ontwikkeld.  

6.5 Kwaliteitsbewaking
Van belang is te bewaken dat de productformule correct wordt toegepast. Alleen die 

lijnen die voldoen aan de kwaliteitseisen van Randstadnet, krijgen ook het predikaat 

Randstadnet. En de productformule wordt volgens de regels uitgevoerd. Hiervoor dient 

een monitorsysteem in het leven geroepen te worden. 
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7.1 Belofte aan de reiziger: makkelijk reizen van deur-tot-deur
Reizigers verplaatsen zich van deur-tot-deur via een opeenvolging van schakels in het 

netwerk. Elke verplaatsing begint te voet, om vervolgens verder te gaan met bijvoor-

beeld de fiets, auto of openbaar vervoer, eventueel over te stappen, en dan vaak de 

laatste meters weer te voet af te leggen naar de bestemming. Ketenintegratie richt zich 

binnen dit netwerk op het verbeteren van de koppeling tussen diverse OV-netwerken 

onderling en met overige modaliteiten. Reizigers dienen soepel knooppunten te 

kunnen gebruiken en betrouwbaar en op tijd op hun bestemming te kunnen arriveren. 

Ketenintegratie richt zich veelal op vier onderdelen. Dit betreft: verbeteringen 

OV-knooppunten, P+R, fietsenstallingen en reizigersinformatie. 

Een van de oorzaken die ten grondslag ligt aan een suboptimale uitvoering van maatre-

gelen op het gebied van ketenintegratie, is dat er niemand verantwoordelijk is voor de 

gehele keten. Er zijn veel verschillende partijen betrokken voor hun eigen deel, maar 

niemand heeft de volledige regie. Door diverse initiatieven worden ontbrekende delen 

aangepakt. Regie op de afstemming kan echter nog worden verbeterd. Het OV-bureau 

Randstad zal zich hierop gaan richten. 

7.2 De projecten
Op basis van het op 29 september 2009 door de Directieraad goedgekeurde Plan van 

Aanpak “Ketenintegratie” zijn diverse projecten geselecteerd.  Hieronder volgt een 

korte opsomming van de ketenactiviteiten die het OV-bureau Randstad al heeft opge-

pakt of gaat oppakken op de korte termijn.  

A. Overstapinformatie in voertuigen

Door alle reisinformatie eenduidig en actueel weer te geven wordt het reizen makke-

lijker. Specifiek gaat het over het tonen van actuele reisinformatie van aansluitend 

openbaar vervoer van de NS en andere vervoersmaatschappijen in de trein, bus, tram 

en metro. 

B. Openingstijden OV-fiets

Veel reizigers maken in de ketenreis gebruik van de fiets. De verwachting is dat in het 

voor- en natransport van het Randstadnet veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van 

de fiets. 

Van verreweg de meeste fietsenstallingen zijn de openingstijden per 1 januari 2010 

verruimd van een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de laatste trein. De 

fietsenstallingen waarbij dit niet het geval is, zijn veelal eigendom van de gemeenten. 

Met deze regimes wordt zodoende afgeweken van wat wenselijk is voor de reizigers en 

van wat is afgesproken in het kader van de verruimde openingstijden. Het OV-bureau 

Ketenintegratie7
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Radstad vindt het daarom zeer wenselijk dat naar een vergelijkbaar niveau wordt 

gegaan.

C. Verplichte reisinformatie via Wet Personenvervoer 2000

Het OV-bureau Randstad heeft een advies gegeven richting het ministerie van Infra-

structuur en Milieu, de provincies en de stadsregio’s om vervoerders te verplichten om 

reizigers tijdens hun reis reisinformatie te geven over andere vervoerders. Het Rand-

stadnet vormt een geheel waardoor het van belang is dat een vervoerder informatie kan 

verschaffen over het gehele net en niet alleen zijn eigen onderdeel.

D. P+R naar een gezamenlijke strategie

Net als de fiets is de auto een belangrijk vervoermiddel in het voortransport voor het 

Randstadnet. P+R terreinen kunnen ervoor zorgen dat de auto gemakkelijk en soepel 

geparkeerd kan worden. De werking van P+R terreinen is op dit moment echt nog niet 

makkelijk en duidelijk. Het doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid 

om standaard regels af te spreken voor een uniforme P+R formule. Met als resultaat het 

uitvoeren van een P+R campagne om de naamsbekendheid te vergroten. 

E. Kwaliteitseisen fietsparkeervoorzieningen bus/tram/metro halten

Het overgrote deel van de Randstadnethaltes zullen voorzien worden van onbewaakte 

fietsenstallingen. In dit project zal een beleidsadvies worden gegeven over de benodigde 

voorzieningen.

F. Vertrektijden tonen op P+R

Bij aankomst op een P+R terrein weet de reiziger niet goed hoeveel tijd hij nog 

heeft om te parkeren om zijn trein te halen. Het voorstel is om op de P+R terreinen 

dynamische informatie te geven over de vertrekkende treinen. 

G. Omgevingsinformatie

Om na de laatste openbaarvervoervorm naar de eindbestemming te komen is informatie 

nodig over de locatie van de halte en de directe omgeving op wandelafstand. Aanvullend 

zijn ook de vertrektijden van bus/tram/metro, een lijnennetkaart en actuele informatie 

over vertrekkende ritten wenselijk. Het OV-bureau Randstad zal een checklist opstellen 

om per locatie de kwaliteit van de omgevingsinformatie te toetsen, advies te geven over 

bestekregels om verbeteringen door te voeren in de concessies en het opstellen van een 

e-book met praktijkvoorbeelden.

H. Integrale en begrijpelijke reisinformatie

Informatie op knopen en halten wordt veelal door één vervoerder gegeven ook al 

halteren er meerdere vervoerders. Deze eenzijdige informatieverstrekking vormt een 

probleem omdat er fouten optreden. Bovendien is de informatie niet altijd makke-

lijk te begrijpen. Informatie moet daarom makkelijker en daarmee breder toeganke-

lijk worden. Een mogelijkheid om de informatie te verbeteren is het integreren en 

makkelijker maken van de informatie. 
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I. Calamiteiten spoor

Bij calamiteiten op het spoor worden reizigers meestal geadviseerd om een andere 

route over het spoor te nemen. Alternatieve routes met bus/tram/metro kunnen in een 

aantal gevallen sneller zijn. Het  OV-bureau Randstad zal analyseren welke afspraken in 

de Randstad zijn gemaakt en onderzoeken of deze alternatieve routes volledig zijn. 

J. Marketing OV

Marketing kan plaatsvinden op diverse manieren. Het product OV kan in zijn geheel 

of op onderdelen worden gepromoot. Onderdelen die inspelen op de wensen van de 

reiziger zijn prijs, veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid, gemak, comfort en aantrek-

kelijkheid. Daarbij kan worden ingespeeld op strategische (doelen, tijdvak) en opera-

tionele marktbeslissingen (uitvoering, planning). Bovendien moet rekening worden 

gehouden met de verhouding imago versus prestatie. Binnen dit speelveld kan marketing  

plaats vinden. 

K. Onduidelijkheid tarieven

De verscheidenheid van tarieven in de verschillende gebieden leidt tot onduidelijkheid. 

Er zijn bijvoorbeeld geen gezamenlijke acties en er wordt niet op dezelfde manier 

omgegaan met omwegen. Het voorstel is om gezamenlijk afspraken hierover te maken 

en gezamenlijke producten op de markt te brengen, zonder de tariefvrijheid van de 

decentrale overheden in te perken.
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Het OV-bureau Randstad heeft globaal de bestaande investeringsplannen van de individuele 

over heden geïnventariseerd. In deze plannen zijn door de overheden al veel maatregelen 

voor een regionaal HOV-netwerk opgenomen die de dienstverlening en uitstraling naar een 

hoger plan moeten tillen. Alvorens de volgende stap te kunnen maken zullen eerst de nodige 

onderzoeken moeten worden verricht.

Er is bij de opsomming voorts ook nog geen onderscheid gemaakt naar HOV en overig OV. 

Daarnaast vragen de effecten van de kwaliteitsvoorstellen om het geheel op Olympisch 

niveau te brengen een uitgebreide analyse. Er is nog geen integratie van de voorstellen op 

Randstadniveau gemaakt. Hetzelfde geldt voor spoorvervoer. Ook de scenario’s voor het 

doorrekenen van de regionale NMCA’s hebben in 2028 effect op de uitkomsten en zullen deze 

uitkomsten beïnvloeden. Immers het reizigersvervoer kan in de toekomst nog behoorlijk 

groeien. Kortom een complex geheel van financiële effecten.

Het gaat daarbij niet alleen om de benodigde investeringen voor materieel en infrastructuur, 

maar ook om de eventuele effecten op de jaarlijkse beheerkosten van infrastructuur en de 

exploitatie van de dienstregeling, evenals de extra kosten voor invoering en productformule. 

De door het OV-bureau Randstad opgestelde kwaliteitseisen in relatie met de invoering van 

de concessieverlening vraagt zeer waarschijnlijk om aanvullende financiering. Niet alle 

concessies lopen gelijktijdig af. Bovendien gaat het bij metro, tram en spoor om langdurige 

concessies. 

Om de invoering vlekkeloos te laten verlopen is er vervolgens een goed invoeringsplan per 

regio of concessiegebied nodig. Op dat moment kunnen de scenario’s worden doorgerekend en 

de bestuurlijke afwegingen voor aanvullende investeringen worden gemaakt.

De planning is om de bestuurlijke besluitvorming voor wat betreft de financiering begin 2011 

te laten plaatsvinden. Het is een weerbarstige materie, die veel overleg vraagt.

De volgende stappen zijn daarvoor nodig:

1. inventariseren investeringsoverzichten voor materieel en infrastructuur;

2. het doorrekenen van de effecten op de jaarlijkse exploitatiekosten;

3. de effecten op de reizigersopbrengsten zichtbaar maken;

4. het doorrekenen van de NMCA-scenario’s in relatie met de kwaliteitseisen;

5. een gefaseerd voorstel maken voor de financiering van het HOV-netwerk (tijdpad).

Voor het in kaart brengen van de extra kosten van Randstadnet wordt een extern bureau 
ingeschakeld.

De	financiering8
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Rolverdeling, 
vervolgstappen en acties

9.1 Rolverdeling
Er zijn veel partijen bij het opstellen of uitvoeren van het HOV-project betrokken. De rol 

van het OV-bureau Randstad is in eerste instantie het opstellen van een HOV-visie. De voor-

stellen in dit rapport moeten het HOV in de Randstad op een hoger niveau brengen en 

worden in samenwerking met alle direct betrokken overheden en andere partijen ontwik-

keld. Het OV-bureau Randstad heeft daarbij een initiërende en faciliterende rol.

De colleges van Gedeputeerde Staten en de dagelijkse besturen van stadsregio’s zijn de 

opdrachtgevers voor het regionale openbaar vervoer en stellen de financiële middelen 

ter beschikking. Zij bepalen het beleid in hun eigen regio en geven de richting aan voor 

de HOV-visie. De uitvoering van de afspraken komt uiteindelijk voor hun rekening.

De provincies zijn daarnaast ook wegbeheerder en verantwoordelijk voor de uitvoering 

van een deel van de regionale infrastructuur en betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling. 

De gemeenten zijn naast de rol als wegbeheerder, verantwoordelijk voor de haltevoor-

zieningen en ruimtelijk ordening. Zij spelen een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen 

van de woningbouw en kantoren in de omgeving van de stations.

Tussen de diverse regio’s en met de vervoerders wordt op veel terreinen op vleugelniveau 

al intensief samengewerkt. De visie zal met alle partijen verder worden uitgewerkt. 

De voorstellen worden door de Directieraad van het OV-bureau Randstad getoetst, al 

dan niet in het kader van bestaande bestuurlijke overleggen, en daarna voorgelegd aan 

de bestuurders. De betrokken vervoerautoriteiten leggen de voorstellen ter goedkeuring 

voor aan hun colleges en besturen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stemt de 

voorstellen met de minister af.

De uitvoering geschiedt door de verantwoordelijke overheden. Dat betekent dat aan de 

hand van de gemaakte afspraken richting wordt gegeven aan het regionale beleid. Door 

middel van de concessievoorwaarden worden vervolgens afspraken gemaakt met de 

vervoerders of tussentijds aanpassingen afgesproken.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een dubbele rol. Het ministeries is 

de opdrachtgever voor het spoorvervoer en is ook financier van grote infrastructurele 

projecten en subsidieverstrekker van de Brede DoelUitkering (BDU). Het spoorvervoer 

in de Randstad vormt de basis voor een goede ontsluiting van de Randstad. Gelet op de 

grote mate van financiële zelfstandigheid van NS is de sturingsrelatie van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu richting NS een andere dan van de decentrale overheden 

richting decentrale vervoerders. Voor de realisering van Randstadnet 2028 is effectieve 

samenwerking van decentrale overheden met NS en ook met ProRail essentieel.
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9.2 Samenwerkingsovereenkomst
Het doel van de overheden is om een hoogwaardig openbaar vervoernet van Olympische 

kwaliteit in de Randstad te ontwikkelen. Om dit te bereiken wordt voorgesteld om na 

uitvoering van de vervolgacties (zie 9.4) een samenwerkingsovereenkomst of conve-

nant met alle betrokken partijen (overheden en vervoerders) af te sluiten, waarbij alle 

parijen nationaal en regionaal zijn betrokken. In deze overeenkomst of convenant wordt 

een investeringsplan, een plan van aanpak over de wijze van invoering en een monito-

ringsysteem opgenomen. 

9.3  Vervolgstappen
Het rapport “Randstadnet 2028, de belofte aan de reiziger” is de aanzet voor een 

geïntegreerd HOV-netwerk in de Randstad. De bestuurders Verkeer en Vervoer van de 

Randstad hebben de visie in dit rapport onderschreven. De afspraken worden verder 

uitgewerkt. 

Er zijn veel partijen bij de organisaties en uitvoering van het OV betrokken. Het speel-

veld voor voorbereiding, inspraak en besluitvorming is dus zeer complex. 

Het OV-bureau Randstad stelt voor om in februari 2011 zoveel mogelijk de uitwerking 

van de HOV-visie gereed te hebben. Indien de regio’s met de voorstellen van het 

OV-bureau akkoord gaan, kan begin 2011 een invoeringsstrategie voor het HOV-netwerk 

opgesteld worden.

Er kunnen drie fasen worden onderscheiden:

Fase 1: Voorbereiding (4 maanden, na besluitvorming rapport)

Dit betreft de fase waarin er diverse onderzoeken en beleidsanalyses moeten plaatsvin-

den. Daarbij gaat het om de te houden onderzoeken, zoals de afstemming ruimtelijke 

ontwikkeling en OV, de doorrekening van de financiële effecten en de verdere uitwer-

king van de kwaliteitseisen.

Alle partijen, die bij het ontwikkelen van de Randstad zijn betrokken worden zoveel 

mogelijk bij de onderzoeken betrokken.

Deze fase is de opstap naar intensieve bestuurlijke besluitvorming.

Fase 2: Besluitvorming (6 maanden na fase 1)

Over de te houden onderzoeken, uitwerking van producten en de uitwerking van 

scenario’s en het invoeringsplan zal zo veel mogelijk zowel ambtelijk als bestuurlijk bij 

alle partijen draagvlak worden gezocht. Vervolgens wordt het aan de Directieraad en 

het bestuurlijke duo voorgelegd. Er zal in deze fase een uitvoeringsstrategie voor de 

diverse producten worden opgesteld.

De definitieve besluitvorming gebeurt uiteindelijk in de colleges van Gedeputeerde 

Staten van provincies en de Dagelijkse Besturen van de stadsregio’s. Dat vraagt tijd en 

dient zorgvuldig te worden gedaan. 
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Fase 3: Uitvoering en beheer (tot en met 2028)

In deze fase staat het uitvoeringsplan van de HOV-visie centraal. 

Als alle partijen zich in de voorstellen kunnen vinden, zullen in deze fase de afspraken 

door de regio’s stapsgewijs moeten worden ingevoerd. De snelheid, waarmee dit 

gebeurt, hangt af van de onderlinge afspraken. 

De invoering zal volgens een monitoringsprogramma nauwgezet moeten worden gevolgd.

9.4 Vervolgacties fase1

1. Samenhang OV en RO

Het OV-bureau Randstad zal een verkenning uitvoeren om inzicht te verkrijgen in en 

voorstellen te ontwikkelen voor de opzet van het totale Randstadnet (IC-net, Sprinter-

net en regionale HOV-netten). Het Randstadnet moet passen bij de ruimtelijke ontwik-

kelingen op het gebied van verstedelijking en economische toplocaties. 

Verder gaat het OV-bureau Randstad na op welke wijze de ervaringen die nu op vleugel-

niveau zijn opgedaan met het versterken van de samenhang tussen de verstedelijkings-

opgave en het openbaar vervoer, meer kunnen worden benut.  

2. Netwerk en kwaliteitseisen  

Om tot vaststelling van het Randstadnet 2028 als gezamenlijke ambitie van de Randstad-

overheden te komen zal het OV-bureau Randstad:

a. een systeemtoets uitvoeren vanuit het perspectief van de totale Randstad op het in 

deze nota gepresenteerde netwerk;

b. een overzicht geven van de extra investeringen, extra beheer- en onderhoudskosten 

 en extra exploitatiekosten;

c. toetsen in welke mate het Randstadnet een oplossing biedt voor de in de Nationale 

Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) voorziene capaciteitsknelpunten;

d. beoordelingscriteria ontwikkelen voor de prioritering van maatregelen;

e. een projectenboek opstellen;

f. een investeringsstrategie ontwikkelen en mogelijke financieringsarrangementen schetsen. 

3. Productformule 

Het OV-bureau Randstad stelt een implementatieplan waarin ondermeer de volgende 

punten aan bod komen:

• Inventarisatie van:

 - tijdpad waarop Rnet kan worden opgenomen in de nieuwe concessies; 

 - tijdpad waarop halte-infrastructuur (abri’s en reisinformatie) op Rnetniveau kan  

 worden gebracht met kostenoverzicht en dekkingsmogelijkheden; 

•	 omzetting productformule MRAnet naar Rnet: vormgeving en kosten; 

•	 opstellen van een marketing- en communicatieplan en financiering;

•	 opstellen van een monitorsysteem en voorstel voor financiering.
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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Het Programma van Eisen Haarlem / IJmond 2016-2025 is door Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland vastgesteld op 1 juli 2014. In het Programma van Eisen (PvE) is vastgelegd aan welke 

eisen de Concessiehouder gedurende de Concessieperiode in ieder geval moet voldoen. Het PvE is 

een uitwerking van het provinciaal Openbaar Vervoerbeleid zoals dat is opgenomen in de Visie OV 

2020 (zie bijlage 1). Mocht dit document in strijd zijn met het PvE dan prevaleert het PvE.  

Het eerste hoofdstuk van dit PvE is bedoeld als inleiding en beschrijft globaal de ambities en 

doelstellingen van de Provincie Noord-Holland (verder “de provincie”). Deze Inleiding bevat der-

halve geen concrete eisen voor de provincie of de Concessiehouder.  

 

 

1.11.11.11.1 OV in OV in OV in OV in de hoofdrolde hoofdrolde hoofdrolde hoofdrol    

 

Een goed openbaar vervoersysteem is een essentiële voorwaarde om de provincie de komende 

decennia bereikbaar en leefbaar te houden en de economie verder te laten groeien. Goed open-

baar vervoer maakt de regio aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leren, te ondernemen en te 

bezoeken.  

 

Belangrijke dragers in de concessie Haarlem / IJmond zijn: 

• De (NS) spoorlijnen met stations in Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Overveen, Halfweg, 

Bloemendaal, Santpoort, Driehuis, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest die snelle verbindingen 

bieden met belangrijke bestemmingen als Amsterdam (CS en Sloterdijk), Alkmaar, Leiden, 

Den Haag en Rotterdam. Deze verbindingen vallen onder de Hoofd Railnet concessie (HRN), 

waarvoor het Rijk (de minister van Infrastructuur & Milieu) de concessieverlener is; 

• De (toekomstige) R-net verbinding van Haarlem met IJmuiden (thans lijn 75); 

• De (toekomstige) R-net verbindingen welke rijden in de concessie Haarlem / IJmond uit aan-

grenzende concessies, zoals vanuit Haarlem naar Hoofddorp en Schiphol (lijn 300, de voor-

malige Zuidtangent), naar Amsterdam Zuid (thans lijn 176), naar Hoofddorp en Uithoorn 

(thans lijn 140) alsmede naar Amstelveen en Amsterdam Zuidoost (thans lijn 175). Deze lij-

nen vallen onder de concessie Amstelland en Meerlanden van de Stadsregio Amsterdam en 

maken dus geen deel uit van de concessie Haarlem / IJmond; 

• Het stroomlijnennet Haarlem / IJmond, conform de OV-visie 2020 van de provincie en uitge-

werkt in dit PvE; 

• De verbinding lijn 50 Leiden – Haarlem welke valt onder de concessie Zuid-Holland Noord 

van de provincie Zuid-Holland. 

 

1.1.1 Ambities van de Ambities van de Ambities van de Ambities van de provincieprovincieprovincieprovincie    NoordNoordNoordNoord----HollandHollandHollandHolland    

De provincie zet in op een economisch vitale en leefbare regio. Daarvoor is een verdere verbete-

ring van (de kwaliteit van) het openbaar vervoer noodzakelijk. De provincie ziet de Concessiehou-

der als de aangewezen partij om met adequate vervoeroplossingen een openbaar vervoernetwerk 

te ontwikkelen, dat optimaal aansluit op de vervoervraag van (potentiële) reizigers. De Concessie-

houder heeft met zijn kennis en ervaring het beste zicht op de reizigerswensen en de mogelijk-

heden om op efficiënte wijze op deze wensen in te spelen.  
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Openbaar vervoer is een duurzame mobiliteitsvorm, zeker wanneer vervoergroei optreedt ten 

koste van het autoverkeer. De leefbaarheid wordt vergroot door tijdens de Concessie een start te 

maken met een duurzaamheidstransitie naar zero emissie. 

 

Met de aanbesteding van de Concessie beoogt de provincie de doelmatigheid van het OV-systeem 

verder te verbeteren. Dat wil zeggen, Inschrijvers die binnen de budgettaire randvoorwaarden 

meer openbaar vervoer van een hogere kwaliteit bieden dan geëist, kunnen extra punten verdie-

nen bij de beoordeling van hun Inschrijving en maken daardoor een grotere kans om het open-

baar vervoer in het Concessiegebied uit te mogen voeren. Inzet van de provincie is om de Con-

cessiehouder tijdens de looptijd van de Concessie de ruimte te bieden om zijn kennis en ervaring 

blijvend in te zetten voor de ontwikkeling van een betrouwbaar, samenhangend, snel en herken-

baar openbaar vervoernetwerk.  

 

Om meer ontwikkelruimte voor de Concessiehouder te creëren, zijn eisen in dit PvE  zoveel mo-

gelijk functioneel geformuleerd. In het PvE beoogt de provincie vooral te beschrijven wát zij met 

het openbaar vervoer wil bereiken, in plaats van zelf gedetailleerd voor te schrijven hoe de Con-

cessiehouder dat exact moet doen. Door de eisen functioneel te formuleren, creëert de provincie 

ook ruimte om tijdens de concessieperiode op (onvoorziene) toekomstige ontwikkelingen in te 

kunnen spelen.  

 

De Concessiehouder zal worden gestimuleerd om de geboden ontwikkelruimte zo te benutten dat 

hij met zijn aanbod maximaal bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de provincie 

(zie paragraaf 1.1.2).  

 

Om dit te bewerkstelligen zet de provincie sturingsinstrumenten in die ervoor moeten zorgen dat 

de Concessiehouder juist op aspecten van het openbaar vervoer die voor de realisatie van deze 

doelstellingen relevant zijn meer biedt dan de provincie eist. Financiële prikkels gekoppeld aan 

geleverde prestaties, moeten ervoor zorgen dat de Concessiehouder de stimulans heeft om tij-

dens de duur van de concessie steeds optimaal te presteren.  

 

1.1.2 Doelstelling aanbesteding Doelstelling aanbesteding Doelstelling aanbesteding Doelstelling aanbesteding Haarlem / IJmond Haarlem / IJmond Haarlem / IJmond Haarlem / IJmond 2016201620162016----2025202520252025    

De beleidsmatige doelstellingen van de provincie zijn gebaseerd op de OV-visie 2020. Vanuit de 

opgave om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor de reiziger, heeft de provincie 

aangegeven op welke wijze het openbaar vervoer tot 2020 wordt georganiseerd in het stroomlij-

nennet en met maatwerk daar waar nodig. Daarmee wil de provincie een toekomst vast en be-

trouwbaar netwerk realiseren voor de reiziger. Door te investeren in de infrastructuur worden 

Stroomlijnen nog aantrekkelijker gemaakt. De sterkste Stroomlijnen worden als R-net lijnen ge-

exploiteerd. Voor R-net is een uitgebreide productformule opgesteld, zodat deze lijn ook een 

herkenbare en kwalitatief hoogstaande uitstraling heeft. In de concessie Haarlem/IJmond gaat de 

R-net lijn IJmuiden – Haarlem als onderdeel van deze Concessie van start, zodra de HOV-

infrastructuur gereed is. 

 

Ook zet de provincie zich bij deze concessieverlening in op verbetering van de dienstverlening. 

De kwaliteit van het OV wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitvoering in de praktijk. 

Er zal aandacht worden besteed aan uitvoeringsaspecten als (minimale) uitval, aansluitgarantie bij 
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lage frequenties, klantvriendelijkheid personeel, meer aandacht voor toegankelijkheid en het op 

tijd verstrekken van de juiste informatie (bij vertragingen). 

 

Ten slotte constateert de provincie dat openbaar vervoer per bus een duurzamer alternatief is 

voor onder meer de automobiliteit. Enerzijds gaat het daarbij om de doelstelling om het openbaar 

vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken (Visie OV 2020) als alternatief voor de auto, versus 

het (gefaseerd) inzetten van duurzame(re) voertuigen. De provincie zoekt naar de oplossing die 

gedurende de concessieperiode de meeste maatschappelijke waarde oplevert. Onder maatschap-

pelijke waarde verstaat de provincie een uitvoering van de concessie die het minst belastend voor 

milieu- en leefomgeving is binnen de doelstellingen en de economische randvoorwaarden van de 

concessieverlening. 

 

 

1.21.21.21.2 Positie van de Positie van de Positie van de Positie van de provincieprovincieprovincieprovincie    NoordNoordNoordNoord----HollandHollandHollandHolland    

 

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (“Wp2000”) is Gedeputeerde Staten Noord-Holland 

de Concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer per bus in deze provincie, uitgezon-

derd het grondgebied van de Stadsregio Amsterdam. Het grondgebied van de provincie, uitge-

zonderd het grondgebied van de Stadsregio Amsterdam, is op dit moment ingedeeld in drie con-

cessiegebieden waarvan het Concessiegebied Haarlem / IJmond er één is, naast Noord-Holland 

Noord en Gooi en Vechtstreek. Tenslotte is de provincie nog opdrachtgever van het Haarlemse 

deel van R-net lijn 300 (voormalige Zuidtangent op het trajectdeel Haarlem NS – Ringvaart). 

 

Op basis van de Wp2000 moeten concessies voor openbaar vervoer per Bus worden aanbesteed 

(uitgezonderd de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Op basis van artikel 44 van 

de Wp2000 stelt  de Concessieverlener ter voorbereiding op de aanbesteding een PvE op, en 

vraagt hij het over het ontwerp hiervan overeenkomstig artikel 27 van de Wp2000 advies aan 

consumentenorganisaties. Ook treedt Concessiehouder overeenkomstig artikel 26 van de 

Wp2000 in overleg met de concessieverleners die bevoegd zijn tot het verlenen van concessies in 

aangrenzende gebieden.  

 

 

1.31.31.31.3 Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer PvEPvEPvEPvE    

 

In dit PvE staan de eisen die aan het openbaar vervoer in het Concessiegebied worden gesteld. 

Daarnaast moet de Concessiehouder zich aan alle (wettelijke) bepalingen en regelingen houden 

die relevant zijn bij de uitvoering van de Concessie 2016-2025. Deze wettelijke bepalingen en 

regelingen zijn niet in dit PvE opgenomen.  

Het PvE bevat geen bepalingen met betrekking tot de financiële relatie tussen Concessieverlener 

en de Concessiehouder en de instrumenten die de Concessieverlener tot haar beschikking heeft 

om naleving van de eisen in het uiteindelijke PvE af te dwingen. Deze bepalingen worden vastge-

legd in het concept Concessiebesluit, de concept Uitvoeringsovereenkomst en de concept Subsi-

diebeschikking, welke deel gaan uitmaken van het Bestek dat de provincie ten behoeve van de 

aanbestedingsprocedure heeft opgesteld. 
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Het PvE is opgebouwd in 3 delen. In deel A zijn de vervoerkundige eisen opgenomen. In deel B 

zijn de eisen beschreven die bijdragen aan een goede reisbeleving. In deel C zijn de overige eisen 

(veiligheid, duurzaamheid, marketing e.d.) omschreven. 

 

Wanneer in het PvE een begrip staat aangeduid met hoofdletter, dan is er een uitleg opgenomen 

van het betreffende begrip in een aparte bijlage.   

 

Wanneer in het PvE het begrip ‘huidige dienstregeling’ staat, dan wordt bedoeld de jaardienstre-

geling 2014, welke 15 december 2013 is ingegaan. 

 

 

1.41.41.41.4 Status documentStatus documentStatus documentStatus document    

 

Dit PvE is een document waarin de provincie aangeeft aan welke eisen de Concessiehouder met 

ingang van de dienstregeling 2016 in ieder geval moet voldoen. Het ontwerp PvE is ter advisering 

voorgelegd aan het Rocov Noord-Holland, de inliggende gemeenten en aan de aangrenzende 

concessieverleners (de Stadsregio Amsterdam en de provincie Zuid-Holland). Met deze laatstge-

noemde groep zal met name overleg worden gevoerd over de afstemming van het openbaar ver-

voer in het Concessiegebied met dat in de aangrenzende concessiegebieden.  

 

De adviezen en zienswijzen op het ontwerp PvE Concessie 2016-2025 zijn opgenomen in een 

Nota van Zienswijzen. In de Nota van Zienswijzen geeft de provincie aan of, en zo ja, op welke 

wijze deze adviezen en zienswijzen in het uiteindelijke PvE zijn verwerkt. Vervolgens hebben GS 

dit PvE samen met de overige aanbestedingsdocumenten vastgesteld. Na vaststelling van de aan-

bestedingsdocumenten (Het Bestek) start de aanbestedingsprocedure. Doel van deze procedure is 

om op basis van de criteria die in het Bestek zijn vastgelegd die marktpartij te selecteren die de 

‘economisch meest voordelige’ aanbieding doet. Dat wil zeggen: die aan alle eisen voldoet en die 

het meest aan de aanvullende wensen van de provincie tegemoet komt.  
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2222 Onderwerp van Onderwerp van Onderwerp van Onderwerp van ConcessieverleningConcessieverleningConcessieverleningConcessieverlening    

 

Dit hoofdstuk beschrijft de omvang van het Concessiegebied alsmede het binnen dit gebied door 

de Concessiehouder te gedogen vervoer en de ingangsdatum en duur van de Concessie. Ook be-

schrijft dit hoofdstuk in globale zin de activiteiten die tot de Concessie Haarlem / IJmond 2016-

2025 behoren.  

 

 

2.12.12.12.1 ConcessiegebiedConcessiegebiedConcessiegebiedConcessiegebied    

 

2.1.1 Geografische afbakeningGeografische afbakeningGeografische afbakeningGeografische afbakening    

De Concessie 2016-2025 betreft het recht, maar ook de plicht om met uitsluiting van anderen 

openbaar vervoer per Auto en Bus te verrichten binnen het Concessiegebied. Het concessiegebied 

Haarlem / IJmond omvat het grondgebied van de volgende gemeenten: 

• Haarlem 

• Heemstede 

• Zandvoort 

• Bloemendaal 

• Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

• Velsen 

• Beverwijk 

• Heemskerk 

• Uitgeest 

Onderstaande kaart toont de grenzen van het Concessiegebied. 

 

 
Figuur 1 geografische weergave van het Concessiegebied    
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De Concessie omvat tevens het recht, maar ook de plicht om grensoverschrijdend openbaar ver-

voer naar omliggende Concessiegebieden via de in bijlage 3 genoemde routes in omliggende 

concessiegebieden te verrichten. 

 

2.1.2 Gedoogplicht overig OVGedoogplicht overig OVGedoogplicht overig OVGedoogplicht overig OV    

Openbaar vervoer over water, tijdelijk openbaar vervoer, collectief vraagafhankelijk vervoer 

(waaronder de OV-taxi) alsmede kleinschalig aanvullend openbaar vervoer (waaronder particuliere 

initiatieven en niet-commerciële buurt/wijk-alternatieven) maken geen deel uit van de Concessie 

2016-2025 en dienen door de Concessiehouder gedoogd te worden. 

Daarnaast dient de Concessiehouder grensoverschrijdend openbaar vervoer vanuit omliggende 

concessiegebieden op de in bijlage 4 genoemde routes binnen het Concessiegebied te gedogen, 

ongeacht de frequenties en de bedieningstijden van het grensoverschrijdende openbaar vervoer 

op deze routes. 

 

 

2.22.22.22.2 Ingangsdatum en duur van de ConcessieIngangsdatum en duur van de ConcessieIngangsdatum en duur van de ConcessieIngangsdatum en duur van de Concessie    

 

De Concessie start op 13 december 2015 en eindigt uiterlijk op de wijzigingsdatum van de 

dienstregeling van het Hoofdrailnet (= trein) in december 2025 dan wel op de zondag direct vol-

gend op de tweede zaterdag in december 2025 indien de dienstregeling van het Hoofdrailnet niet 

zou wijzigen. Als uitgangspunt geldt dat de concessieduur daarmee 10 jaar is, conform artikel 24 

van de Wet personenvervoer 2000. 

 

Indien door een wijziging van de Wet personenvervoer 2000 de maximale concessieduur wordt 

verlengd, kan de provincie de Concessie tot deze maximale concessieduur verlengen, waarover 

nadere voorschriften zijn gesteld in het Concessiebesluit.  

 

 

2.32.32.32.3 Globale afbakening activiteiten behorend tot de CoGlobale afbakening activiteiten behorend tot de CoGlobale afbakening activiteiten behorend tot de CoGlobale afbakening activiteiten behorend tot de Concessiencessiencessiencessie    

 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle activiteiten rond 

de ontwikkeling en uitvoering van het openbaar vervoer per Auto en Bus in het Concessiegebied. 

Hieronder valt onder andere het opstellen en nauwgezet uitvoeren van een dienstregeling en het 

verstrekken van brongegevens voor (actuele) reisinformatie. 

    

2.3.1 Ontwikkelrol OVOntwikkelrol OVOntwikkelrol OVOntwikkelrol OV----aanbodaanbodaanbodaanbod    

De provincie kiest ervoor de Concessiehouder een grote rol te geven bij de ontwikkeling van het 

openbaar vervoer in het Concessiegebied. De provincie verwacht dat op deze wijze de doelstellin-

gen van de Concessie, zoals beschreven in subparagraaf 1.1.2, het beste gerealiseerd kunnen 

worden. De Concessiehouder heeft immers beter zicht op (i) de wensen van (potentiële) reizigers 

en (ii) methoden om deze wensen op efficiënte wijze in te vullen. Door de eisen waaraan de Con-

cessiehouder in ieder geval moet voldoen te beperken en deze minimumeisen zoveel mogelijk 

functioneel te formuleren, krijgt de Concessiehouder ontwikkelruimte. Bovendien gebruikt de 

provincie in de Concessie sturingsinstrumenten, die ervoor moeten zorgen dat de Concessiehou-

der de geboden ruimte optimaal benut en zo maximaal bijdraagt aan de realisatie van de doel-
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stellingen van de provincie. Ook zal de provincie, in de vorm van minimumeisen, kaders meege-

ven waarbinnen de Concessiehouder moet opereren. 

 

2.3.2 Sociale VeiligheidSociale VeiligheidSociale VeiligheidSociale Veiligheid    

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer is belangrijk. Bij het bevorderen van de sociale veilig-

heid speelt de Concessiehouder ook vanaf 2016 een grote rol. De specifieke eisen die de provin-

cie in dat kader aan de Concessiehouder stelt zijn in hoofdstuk 12 verder uitgewerkt.  

 

Omdat sociale onveiligheid een algemeen maatschappelijk probleem is dat zich niet tot het open-

baar vervoer beperkt, voert het te ver de verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid in en 

rond het openbaar vervoer volledig bij de Concessiehouder neer te leggen. De gemeenten hebben 

een taak en verantwoordelijkheid op het gebied van sociale veiligheid rondom haltes. Politie en 

justitie hebben een taak en verantwoordelijkheid op het gebied van snelle opvolging en snelle 

vervolging.  

 

2.3.3 Fysieke VeiligheidFysieke VeiligheidFysieke VeiligheidFysieke Veiligheid    

Het openbaar vervoer in het Concessiegebied moet veilig uitgevoerd worden. Hoe veilig het 

openbaar vervoer is, wordt bepaald door de wijze waarop de infrastructuur, het materieel, de 

dienstregeling en de verkeersleiding op elkaar inspelen. De Concessiehouder speelt hierin een 

belangrijke rol, omdat hij verantwoordelijk is voor het materieel en de uitvoering van de dienstre-

geling. De specifieke eisen waaraan de Concessiehouder met het oog op de fysieke veiligheid 

moet voldoen, zijn opgenomen in hoofdstuk 11. 

 

2.3.4 Beheer en onderhoud infrastructuurBeheer en onderhoud infrastructuurBeheer en onderhoud infrastructuurBeheer en onderhoud infrastructuur    

De wegbeheerders (waaronder de gemeenten en de provincie) stellen de infrastructuur beschik-

baar aan de Concessiehouder en zorgen voor vervanging, vernieuwing en duurzame instandhou-

ding van de infrastructuur. 

 

2.3.5 Beheer en onderhoud haltesBeheer en onderhoud haltesBeheer en onderhoud haltesBeheer en onderhoud haltes    

Aanleg, beheer en onderhoud van haltes is de verantwoordelijkheid van de betreffende wegbe-

heerder. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van haltepa-

len en het aanbrengen van de juiste informatie op alle haltes in het Concessiegebied. 

 

2.3.6 MarketingbureauMarketingbureauMarketingbureauMarketingbureau    

Gelet op de samenhang van het openbaar vervoer in het Concessiegebied met het overige open-

baar vervoer in de Metropool Regio Amsterdam (MRA), stemt de Concessiehouder zijn marketing-

activiteiten af met die van de andere Concessiehouders die in de MRA actief zijn. Om dit proces 

soepel te laten verlopen, is in 2009 een marketingbureau opgericht. Met het marketingbureau 

beogen provincie, Stadsregio Amsterdam en gemeente Almere concessiegrensoverschrijdende 

marketingactiviteiten te stimuleren. Wanneer het marketingbureau, of diens eventuele opvolger, 

bij de start van de Concessie nog actief is, sluit de Concessiehouder zich hierbij aan. De Conces-

siehouder neemt actief deel aan het marketingbureau.  
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DEEL A DEEL A DEEL A DEEL A ----    VERVOERVERVOERVERVOERVERVOERKUNDIGE EISENKUNDIGE EISENKUNDIGE EISENKUNDIGE EISEN    

 

De provincie wil de Concessiehouder ruimte bieden om het openbaar vervoeraanbod in het Con-

cessiegebied zo in te richten dat mensen er graag gebruik van gaan maken. De provincie ver-

wacht namelijk dat de Concessiehouder het beste in staat zal zijn om met slimme en creatieve 

vervoeroplossingen bestaande reizigers te behouden en nieuwe reizigers te trekken. 

 

Hoewel het bieden van ontwikkelruimte de basisgedachte in dit PvE is, wil de provincie belang-

hebbenden met dit PvE ook zekerheid bieden wat betreft het openbaar vervoeraanbod tijdens de 

looptijd van de Concessie. Dit deel bevat daarom een aantal minimumeisen die aan het openbaar 

vervoeraanbod in het Concessiegebied gesteld worden. Het gaat daarbij onder meer om mini-

mumeisen ten aanzien van: 

• Hiërarchie van het lijnennet en de knooppunten van het Concessiegebied; 

• De verbindingen die de Concessiehouder minimaal moet bieden; 

• De ontsluiting van gebieden en instellingen; 

• Minimum-bedieningstijden en frequenties; 

• Overige aspecten. 

 

De minimumeisen zijn zoveel mogelijk functioneel geformuleerd om de Concessiehouder ook bij 

de invulling van de minimumeisen zoveel mogelijk (ontwikkel)ruimte te bieden. Dit betekent dat 

de provincie geen volledig lijnennet of complete dienstregeling voorschrijft. Wel verwacht de pro-

vincie dat de Concessiehouder jaarlijks in zijn Vervoerplan aangeeft op welke wijze hij (i) de hem 

geboden ontwikkelruimte benut en (ii) deze inzet om de doelstellingen van de provincie te reali-

seren, en (iii) wat dit voor het openbaar vervoeraanbod in het Concessiegebied betekent. Doordat 

de provincie het Vervoerplan moet goedkeuren, heeft de provincie een sturingsinstrument in 

handen waarmee slecht onderbouwde, maatschappelijk ongewenste wijzigingen in het openbaar 

vervoeraanbod kunnen worden voorkomen.  

 

 



Haarlem/IJmond 2016-2025  Programma van Eisen 

 

 

 

   

 

Provincie Noord-Holland 14141414 | 73     1 juli 2014 

 

 

3333 Vervoerkundige eisen en wensenVervoerkundige eisen en wensenVervoerkundige eisen en wensenVervoerkundige eisen en wensen    

 

3.13.13.13.1 Opbouw en Opbouw en Opbouw en Opbouw en hiërarchie van het lijnennethiërarchie van het lijnennethiërarchie van het lijnennethiërarchie van het lijnennet    

 

Vanuit de OV-visie 2020 benoemt de provincie de verbindingen (≠ lijnen) die de belangrijkste 

knooppunten in het Concessiegebied (zie subparagraaf 3.1.1), zonder overstap, op een kwalita-

tief hoogwaardige en efficiënte wijze met elkaar verbinden. Het samenstelsel van deze verbindin-

gen vormt een net van Stroomlijnen. Door vervolgens ook de lijnen die nodig zijn om buurten 

en/of instellingen te ontsluiten te richten op deze knooppunten, ontstaat een netwerk dat reizi-

gers in staat stelt om vanuit elke buurt in het Concessiegebied met maximaal 1 overstap op de 

meeste belangrijke locaties in het Concessiegebied te bereiken. 

Het netwerk van Stroomlijnverbindingen en knooppunten ligt voor de eerste helft van de Conces-

sieduur (tot december 2020) grotendeels vast. Ontheffingen zijn echter mogelijk als de Conces-

siehouder in zijn Vervoerplan aan kan tonen dat afwijkingen leiden tot een beter OV-netwerk 

en/of een hogere klanttevredenheid. 

 

Het OV-netwerk in de concessie Haarlem / IJmond bestaat uit: 

• Spoorverbindingen (buiten de reikwijdte van de concessie) 

• Stroomlijnen (waaronder R-net lijnen) 

• (toekomstige) R-net lijnen vanuit de Stadsregio Amsterdam (buiten de reikwijdte van de con-

cessie) 

• Aanvullende lijnen: 

o Ontsluitende lijnen (waaronder ook Buurtbussen); 

o Spitslijnen 

o Scholierenlijnen 

o Nachtlijnen 

o Maatwerklijnen 

 

3.1.1 OVOVOVOV----knooppuntenknooppuntenknooppuntenknooppunten    

Binnen het Concessiegebied (en net daarbuiten) is een aantal locaties te benoemen die tijdens de 

looptijd van de concessie als OV-knooppunt fungeren: 

    

• Station Haarlem 

• Station Beverwijk 

• Station Amsterdam Sloterdijk 

• Station Heemstede-Aerdenhout 

• Station Uitgeest 

• Station Castricum 

• Haarlem, Delftplein (Kennemer Gasthuis locatie Noord) 

• Amsterdam, Metrostation De Vlugtlaan  
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3.1.2 StroomlijnenStroomlijnenStroomlijnenStroomlijnen    

De Stroomlijnen bieden snelle en gestrekte verbindingen met en tussen de verschillende knoop-

punten. De Concessiehouder dient de volgende verbindingen als Stroomlijn aan te bieden: 

• Haarlem NS – Haarlem Delftplein – IJmuiden Plein 1945 - IJmuiden Dennekoplaan – IJmuiden 

aan Zee (R-net); 

• Haarlem Delftplein – Haarlem Schoterhof – Haarlem NS – Haarlem Zomervaart – Haarlem 

Spaarnwoude NS; 

• IJmuiden Stadspark – Velserbroek Winkelcentrum - Haarlem Delftplein - Haarlem NS – Haarlem 

Marshallstraat - Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk; 

• Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk – Haarlem Amelandstraat – Haarlem NS – Haarlem Delft-

plein – Velserbroek Winkelcentrum - Beverwijk NS – Heemskerk Ruysdaelstraat - Uitgeest NS / 

Castricum NS; 

• IJmuiden Dennekoplaan – IJmuiden Plein 1945 – Beverwijk NS; 

• Beverwijk NS – Wijk aan Zee; 

• Zandvoort busstation – Heemstede-Aerdenhout NS - Haarlem Tempeliersstraat –  

Haarlem Spaarnwoude NS – Metrostation Amsterdam Burg. De Vlugtlaan1; 

• Zandvoort busstation – Zandvoort Noord – Bloemendaal aan Zee – Haarlem NS; 

• IJmuiden aan Zee – IJmuiden Dennekoplaan - IJmuiden Plein 1945 – Velsen Zuid - Amsterdam 

Sloterdijk NS. 

 

Het staat de Concessiehouder vrij om te kiezen op welke wijze hij de Stroomlijnen, waarmee hij 

bovenstaande verbindingen gaat realiseren, vorm geeft. De routes zijn niet exact vastgelegd en 

de Concessiehouder kan  voorstellen doen om op knooppunten andere lijnkoppelingen te maken.  

 

3.1.3 OOOOntsluitende lijnenntsluitende lijnenntsluitende lijnenntsluitende lijnen    

Samen met de Stroomlijnen voorzien de Ontsluitende lijnen in de ontsluiting van het Concessie-

gebied. 

De Ontsluitende lijnen bieden de inwoners van de te ontsluiten buurten en werkgebieden een 

rechtstreekse verbinding met een Knooppunt. Dit alles onder het voorbehoud dat zinvolle lijnvoe-

ring mogelijk is via de voor het openbaar vervoer beschikbaar gestelde infrastructuur en dat in-

woners, respectievelijk werkers, van de betreffende buurten (naar verwachting) voldoende gebruik 

maken van het openbaar vervoer.  

 

 

3.23.23.23.2 Te ontsluiten WoonTe ontsluiten WoonTe ontsluiten WoonTe ontsluiten Woon----    en werken werken werken werkgebiedengebiedengebiedengebieden    

 

De Concessiehouder ontsluit in ieder geval de volgende Woongebieden in het Concessiegebied: 

                                                

 

 

 
1 Indien de Concessiehouder er voor kiest om door te rijden naar het busstation Elandsgracht (=Marnixstraat), dan 

dient de Concessiehouder gebruik te maken van de route Burg. De Vlugtlaan – Bos en Lommerweg – Willem de Zwij-

gerlaan – Jan van Galenstraat – Marnixstraat. 
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• Woongebieden: indeling van wijken/buurten op basis van het CBS/BCR Buurtcode Register 

met meer dan 2.000 inwoners (zie bijlage 2).  

• In Uitgeest gelden de ontsluitingseisen alleen voor het gebied ten zuiden van de spoorlijn 

Alkmaar – Amsterdam. 

 

Naast bestaande Woongebieden ontsluit de Concessiehouder ook nieuwe Woongebieden die vol-

gens de bouwplannen aan bovenstaande norm zullen gaan voldoen en wel vanaf het moment dat 

de eerste 500 woningen zijn opgeleverd. 

 

De Concessiehouder ontsluit in ieder geval het werkgebied Haarlem Waarderpolder. 

  

Daarnaast ontsluit de Concessiehouder binnen de genoemde tijdsstippen in ieder geval ook de 

ziekenhuizen in het Concessiegebied,: 

• Kennemer Gasthuis Haarlem, locaties Zuid en Noord (ma/zo 8:00 – 20:00 uur) 

• Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (ma/zo 8:00 – 20:00 uur) 

• Spaarne Ziekenhuis, locatie Heemstede (ma/vr 8:00 – 18:00 uur) 

• Polikliniek Rode Kruis Ziekenhuis, locatie Heemskerk (ma/vr 8:00 – 18:00 uur) 

 

3.2.1 OntsluitingsnormOntsluitingsnormOntsluitingsnormOntsluitingsnorm    

Een woongebied of instelling wordt als ontsloten beschouwd wanneer aan de volgende eisen is 

voldaan: 

• Woongebied: ten minste 90% van alle adressen ligt binnen een straal van 800 meter afstand 

(hemelsbreed) van een R-net halte of treinstation of binnen 600 meter afstand (hemelsbreed) 

van een Stroomlijn halte of binnen een straal van 400 meter afstand (hemelsbreed) van een 

andere halte. 

• Ziekenhuis: de belangrijkste publieksingang van de instelling ligt binnen een afstand van 250 

meter van een halte van het openbaar vervoer. 

 

Bovenstaande houdt in dat daar waar een Stroomlijn een ‘dekking’ van 600 meter afstand (he-

melsbreed) heeft, er geen aanvullende lijn noodzakelijk is om daarnaast voor ‘dekking’ binnen 

400 meter te zorgen. Het openbaar vervoer is afhankelijk van wegen die door de wegbeheerder 

beschikbaar gesteld worden en geschikt zijn voor openbaar vervoer. In die gevallen waar de in-

frastructuur daarvoor niet geschikt is, kan de concessiehouder een ontheffing aanvragen voor de 

verplichting tot ontsluiting. Voor het voldoen aan de ontsluitingseisen kan de Concessiehouder 

Haarlem / IJmond ook gebruik maken van spoorverbindingen en eventuele lijnen van aangren-

zende Concessiehouders. In het geval van (toekomstige) R-net lijnen geldt daarbij tevens de norm 

van 800 meter afstand. Dit betekent dat de haltes van de (huidige) lijnen 140, 175, 176 en 300 

eveneens voor een 800 meter (hemelsbreed) afdekking zorgen. Treinstations gelden eveneens 

mee voor de dekking, waarbij ook een afstand van 800 meter (hemelsbreed) wordt gehanteerd.  

 

Een woongebied of instelling hoeft niet ontsloten te worden wanneer de Concessiehouder naar 

het oordeel van de provincie kan aantonen dat de lijnvoering die nodig is om deze woonge-

bied/instelling te ontsluiten ertoe leidt dat veel (doorgaande) reizigers ver moeten omrijden en/of 

lijnen waarvan maar weinig reizigers (kostendekkingsgraad van een lijn is lager dan 25% / minder 
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dan circa 250 instappers per werkdag) gebruik zullen maken, aan het openbaar vervoeraanbod 

moeten worden toegevoegd. 

 

 

3.33.33.33.3 Bedieningstijden en frequentiesBedieningstijden en frequentiesBedieningstijden en frequentiesBedieningstijden en frequenties    

 

3.3.1 BedieningsperiodenBedieningsperiodenBedieningsperiodenBedieningsperioden    

Voor het openbaar vervoer in de concessie worden de bedieningsperioden onderscheiden zoals 

weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1: Bedieningsperioden openbaar vervoer 

WerkdagenWerkdagenWerkdagenWerkdagen    ZaterdagZaterdagZaterdagZaterdag    ZondagZondagZondagZondag    

Vroege ochtend:  

Begin exploitatie lijn – 07.00 uur 

Overdag: 

Begin exploitatie lijn – 18.00 uur 

Ochtendspits: 

07.00 – 09.00 uur 

Overdag: 

09.00 – 16.00 uur 

Avondspits: 

16.00 – 18.00 uur 

Vroege avond: 

18.00 – 20.00 uur 

Avond: 

20.00 – einde exploitatie lijn 

Avond: 

18.00 uur – einde exploitatie lijn 

 

3.3.2 Minimale bedieningstijden Minimale bedieningstijden Minimale bedieningstijden Minimale bedieningstijden StroomStroomStroomStroomlijnenlijnenlijnenlijnen    

Tabel 2 geeft weer tijdens welk deel van de dag de Stroomlijnen minimaal moeten rijden. 

 

Tabel 2: Minimale bedieningstijden Stroomlijnen 

    WerkdagenWerkdagenWerkdagenWerkdagen    ZaterdagZaterdagZaterdagZaterdag    ZondagZondagZondagZondag    

R-net lijnen 06:00 – 24:00 07:00 – 24:00 08:00 – 24:00 

Overige Stroomlijnen 06:30 – 23:30 07:30 – 23:30 09:00 – 23:30 

 

De tijdstippen in de tabel voor R-net moeten als volgt gelezen worden: 

• De eerste volledige rit komt op maandag tot en met vrijdag uiterlijk om 06:00 uur, op zater-

dag uiterlijk om 07:00 uur en op zondag uiterlijk om 08:00 uur aan op een Knooppunt; 

• De eerste volledige rit vertrekt op maandag tot en met vrijdag uiterlijk om 06:00 uur, op 

zaterdag uiterlijk om 07:00 uur en op zondag uiterlijk om 08:00 uur vanaf een Knooppunt; 

• De laatste volledige rit komt op maandag tot en met zondag niet eerder dan om 24:00 uur 

aan op Knooppunt. 

• De laatste volledige rit vertrekt op maandag tot en met zondag niet eerder dan om 24:00 uur 

vanaf een Knooppunt. 
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De tijdstippen in de tabel voor overige stroomlijnen moeten overeenkomstig gelezen worden. 

 

3.3.3 Minimale bedieningstijden Ontsluitende lijnenMinimale bedieningstijden Ontsluitende lijnenMinimale bedieningstijden Ontsluitende lijnenMinimale bedieningstijden Ontsluitende lijnen    en Aanvullende lijnenen Aanvullende lijnenen Aanvullende lijnenen Aanvullende lijnen    

Tabel 3 geeft weer tijdens welk deel van de dag de Ontsluitende lijnen naar de in paragraaf 3.2 

bedoelde buurten minimaal moeten rijden. 

 

Tabel 3: Minimale bedieningstijden Ontsluitende lijnen woongebieden 

WerkdagenWerkdagenWerkdagenWerkdagen    ZaterdagZaterdagZaterdagZaterdag    ZondagZondagZondagZondag    

07:00 – 19:00 08:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 

De tijdstippen in de tabel moeten als volgt gelezen worden: 

• De eerste volledige rit komt op maandag tot en met vrijdag uiterlijk om 07:00 uur, op zater-

dag uiterlijk om 08:00 uur en op zondag uiterlijk om 10:00 uur aan op een Knooppunt; 

• De eerste volledige rit vertrekt op maandag tot en met vrijdag uiterlijk om 07:00 uur, op 

zaterdag uiterlijk om 08:00 uur en op zondag uiterlijk om 08:00 uur vanaf een Knooppunt; 

• De laatste volledige rit komt op maandag tot en met vrijdag niet eerder dan om 19:00 uur, 

op zaterdag niet eerder dan om 18:00 uur en op zondag niet eerder dan om 18:00 uur aan 

op een Knooppunt. 

• De laatste volledige rit vertrekt op maandag tot en met vrijdag niet eerder dan om 19:00 uur, 

op zaterdag niet eerder dan om 18:00 uur en op zondag niet eerder dan om 18:00 uur vanaf 

een Knooppunt. 

 

Tabel 4 geeft weer tijdens welk deel van de dag Aanvullende lijnen minimaal moeten rijden. 

 

Tabel 4: Minimale bedieningstijden Aanvullende lijnen 

WerkdagenWerkdagenWerkdagenWerkdagen    

07:00 – 9:30 

16:00 - 18:30 

 

De tijdstippen in de tabel moeten als volgt gelezen worden: 

• De eerste rit naar een werkgebied vertrekt uiterlijk om 07:00 uur vanaf een Knooppunt; 

• De laatste rit naar een werkgebied vertrekt niet eerder dan 09:30 uur vanaf een Knooppunt; 

• De eerste rit vanaf een werkgebied komt niet later dan om 16:00 uur aan bij een Knooppunt;  

• De laatste rit vanaf een werkgebied komt niet eerder dan om 18:30 uur aan bij Knooppunt.  

 

3.3.4 Maximaal toegestane intervallenMaximaal toegestane intervallenMaximaal toegestane intervallenMaximaal toegestane intervallen    

Voor alle lijnen, met uitzondering van scholierenlijnen en maatwerklijnen, geldt dat het maximaal 

toegestane interval gedurende de verplichte exploitatieperiode 60 minuten bedraagt. In bijlage 5 

is van de Stroomlijnen per verbinding, per dagdeel en dagsoort de minimum-frequentie weerge-

geven.  
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3.3.5 InfrastructuurInfrastructuurInfrastructuurInfrastructuur 

Op dit moment zijn diverse hoogwaardige busbanen en busstroken beschikbaar voor de Conces-

siehouder. Daarnaast worden diverse uitbreidingen in de infrastructuur uitgewerkt die vooraf-

gaand of na de start van de concessieperiode gereed zullen komen. Voor zover deze projecten 

zich bevinden op routes behorende bij de verplichte verbindingen zoals genoemd in  paragraaf 

3.1.2, dient de Concessiehouder binnen twee maanden na oplevering gebruik te maken van deze 

infrastructuur (routes en halten).  

 

Daarnaast gelden ook beperkingen aan bepaalde infrastructuur. Zo is op dit moment de capaciteit 

van de busstations Haarlem en Amsterdam Elandsgracht beperkt en is de busroute van/naar 

Spaarndam (Slaperdijkweg, IJdijk en Spaarndammerdijk) alleen geschikt voor Klein Materieel en 

auto’s. Met deze beperkingen dient de Concessiehouder rekening te houden bij het opstellen en 

uitvoeren van de Dienstregeling. 

 

3.3.6 Uitlopers van de concessieUitlopers van de concessieUitlopers van de concessieUitlopers van de concessie    

Binnen de Concessie zijn enkele uitlopers die de grens van het Concessiegebied overschrijden. 

Gelet op het daadwerkelijk gebruik van deze uitlopers, hetgeen gebaseerd is op recente telgege-

vens, worden de uitlopers naar Amsterdam en Castricum als onderdeel van de Stroomlijn-

verbindingen verplicht voorgeschreven. Tevens wordt scholierenlijn 680 van/naar Zwanenburg en 

Paswerklijn 567 naar/van Cruquius verplicht voorgeschreven voor tenminste de eerste twee jaar 

van de Concessie. 

 

 

3.43.43.43.4 Uitgebreider aanbodUitgebreider aanbodUitgebreider aanbodUitgebreider aanbod    

 

Inschrijvers worden niet alleen uitgedaagd om in een Vervoerplan aan te geven hoe zij aan de 

vervoerkundige minimumeisen zullen gaan voldoen, maar ook hoe zij een uitgebreider aanbod 

kunnen realiseren. Het Vervoerplan maakt deel uit van de Inschrijving en wordt als onderdeel van 

de subgunningscriteria beoordeeld.  Het doel van de  aanbesteding is om in de nieuwe concessie 

op de Stroomlijnen (met name in de spits) snelle en hoogfrequente verbindingen te realiseren, die 

kunnen concurreren met het autoverkeer. Daarnaast streeft de provincie naar ruimere bedie-

ningsperioden, vooral ’s avonds. De bedieningsperioden en intervallen zoals genoemd in de vori-

ge subparagrafen moeten als minimumeisen worden beschouwd. 

 

 

3.53.53.53.5 NachtnetNachtnetNachtnetNachtnet    

 

Uitgangspunt voor het Nachtnet in de Concessie is de huidige nachtlijn 280. Het betreft in de 

nachten vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag de volgende verbinding: 

• Amsterdam Elandsgracht (=Marnixstraat) – Amsterdam Leidseplein – Station Halfweg-

Zwanenburg – Station Haarlem Spaarnwoude - Haarlem Houtplein – Station Haarlem – Haar-

lem Delftplein - Velserbroek Winkelcentrum – IJmuiden Plein 1945 – IJmuiden Dennekoplaan. 
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3.63.63.63.6 ScholierenlijnenScholierenlijnenScholierenlijnenScholierenlijnen    

 

In de huidige dienstregeling worden twee scholierenlijnen aangeboden. Het betreft de volgende 

verbindingen:  

Lijn 8:  Haarlem NS – Hogeschool InHolland 

Lijn 680: Zwanenburg – Halfweg Oranje Nassaustraat - Haarlem Tempeliersstraat –  

Heemstede-Aerdenhout NS 

Lijn 680 wordt voor tenminste de eerste twee jaar van de dienstregeling voorgeschreven. Het is 

de Concessiehouder toegestaan om lijn 680 te verzorgen met materieel van een hogere leeftijd 

en zonder de verplichte functionaliteiten als reisinformatie en/of de aanwezigheid van een rol-

stoelplank. Lijn 8 kan worden aangeboden als aparte scholierenlijn, maar het is ook toegestaan 

dat op dit traject een gelijkwaardige vervoervoorziening wordt geboden door middel van een 

stroom- en/of ontsluitende lijn.  

  

 

3.73.73.73.7 Maatwerk lijnenMaatwerk lijnenMaatwerk lijnenMaatwerk lijnen    

 

3.7.1 PaswerkPaswerkPaswerkPaswerkritten (ritten (ritten (ritten (lijnlijnlijnlijn    567)567)567)567)    

In de huidige dienstregeling worden diverse ritten naar/van de Paswerk-vestiging te Cruquius 

aangeboden. Al deze ritten worden voor tenminste de eerste twee jaar van de dienstregeling 

voorgeschreven. Het is de Concessiehouder toegestaan om de Paswerkritten te verzorgen met 

materieel van een hogere leeftijd en zonder de verplichte functionaliteiten als reisinformatie en/of 

de aanwezigheid van een rolstoelplank. 

 

3.7.2 StrandvervoerStrandvervoerStrandvervoerStrandvervoer    

In de huidige dienstregeling wordt in de periode van 1 maart t/m 30 september extra strandver-

voer geboden door de inzet van lijn 84 op zomerse dagen en bij evenementen. De concessiehou-

der dient tenminste  de eerste twee jaar van de concessie tenminste een gelijkwaardige voorzie-

ning op de verbinding Station Haarlem – Bloemendaal aan Zee – Station Zandvoort te bieden als 

de huidige bediening met lijn 84. 

 

3.7.3    VVVVervoer ervoer ervoer ervoer van en van en van en van en naar de naar de naar de naar de ccccruiseterminalruiseterminalruiseterminalruiseterminal    & & & & ferryterminalferryterminalferryterminalferryterminal    in IJmuiden aan Zeein IJmuiden aan Zeein IJmuiden aan Zeein IJmuiden aan Zee    

De cruiseterminal en de ferryterminal in IJmuiden aan Zee dienen bediend te worden door het 

openbaar vervoer. Voor de aankomst van cruiseschepen gaat het voornamelijk om vervoer na 

aankomst van cruiseschepen (halte IJmuiden Badweg), voor de ferry IJmuiden – Newcastle gaat het 

om de aansluiting van bus op de ferry en v.v. (halte IJmuiden Sluisplein DFDS). De huidige bedie-

ning (2014) voldoet aan de eisen van de Concessieverlener. De Concessiehouder dient rekening te 

houden met een voorziening voor de verkoop van kaartjes buiten de bus i.v.m. een grote piek van 

buitenlandse reizigers en de inzet van versterkingsritten bij de halte IJmuiden Badweg direct na 

de aankomst van een cruiseschip. 
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3.83.83.83.8 Mogelijkheden kleinschalig Openbaar VervoerMogelijkheden kleinschalig Openbaar VervoerMogelijkheden kleinschalig Openbaar VervoerMogelijkheden kleinschalig Openbaar Vervoer    

 

Met het oog op een efficiënte inzet van de voor de Concessie beschikbare subsidie mag de Con-

cessiehouder het materieel afstemmen op de vervoervraag. Daar waar het noodzakelijk is om te 

voorzien in de eisen van het aanvullende lijnennet maar er geen noodzaak is om Groot Materieel 

in te zetten, kan dit met Klein Materieel plaatsvinden.  

 

Voor de inzet van Klein Materieel gelden dezelfde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld vervoerga-

rantie en zitplaatskans, toegankelijkheid en herkenbaarheid als voor de inzet van Groot Materieel. 

 

3.8.1 Buurtbussen Buurtbussen Buurtbussen Buurtbussen     

Voor zover de vervoervraag dit toelaat kan de Concessiehouder ontsluitende lijnen ook als Buurt-

bus exploiteren. In overleg met gemeenten en wijk/dorpsraden kan gezocht worden naar de inzet 

van een Buurtbus. De Concessiehouder dient hierin de regie te nemen. 

 

De Concessiehouder draagt zorg voor de beschikbaarheid en het onderhoud van Buurtbussen in 

het Concessiegebied. De Concessiehouder draagt er zorg voor dat de Buurtbus herkenbaar als 

Buurtbus is ingericht, goed functioneert en er gebruik gemaakt kan worden van de OV-chipkaart. 

De Concessiehouder draagt er tevens zorg voor dat vrijwilligers in staat worden gesteld Openbaar 

Vervoer door middel van een Buurtbus te verzorgen. 

 

De Concessiehouder dient tenminste de eerste twee jaren voor de continuering van de huidige 

Buurtbus Bloemendaal-Santpoort te zorgen. 

 

 

3.93.93.93.9 Overige vervoerkundige eisenOverige vervoerkundige eisenOverige vervoerkundige eisenOverige vervoerkundige eisen    

 

Naast de ontsluitingseisen aan het lijnennet gelden overige eisen met betrekking tot de wijze 

waarop de Concessiehouder een Dienstregeling uitwerkt. Het gaat hier onder meer om aansluitin-

gen, nieuwe ontwikkelingen in de infrastructuur en het proces tot het komen van een nieuwe 

Dienstregeling. 

 

3.9.1 AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen    

Er is sprake van een aansluiting van bus op bus wanneer bussen van lijnen die volgens de Dienst-

regeling op elkaar aansluiten minimaal één minuut samen op de halte staan waar aansluiting 

wordt geboden. Er is sprake van een aansluiting van bus op trein wanneer een bus volgens 

dienstregeling minimaal 3 en maximaal 10 minuten voor het vertrek van de aansluitende trein bij 

een station arriveert. Er is sprake van een aansluiting van trein op bus wanneer een bus minimaal 

5 en maximaal 10 minuten na aankomst van de trein waarop aansluiting wordt geboden vanaf 

een station vertrekt, waarbij de buschauffeur op overstappende reizigers wacht wanneer een ver-

traagde trein op het moment van vertrek bij het station binnenrijdt.  

 

De Concessiehouder biedt, binnen de vereiste bedieningsperiode,  tenminste op het station Be-

verwijk aansluiting op/van treinen naar/uit Haarlem en op het station Heemstede-Aerdenhout 

aansluiting op/van de treinen naar/uit de richting de richting Amsterdam en/of Leiden. 
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Voor de stations Beverwijk, Heemstede-Aerdenhout en Haarlem geldt in ieder geval voor Stroom-

lijnen dat de laatste aansluiting die op een dag geboden wordt een gegarandeerde aansluiting is. 

Wanneer reizigers als gevolg van vertraging of rituitval de gegarandeerde aansluiting op een laat-

ste rit van een lijn van de Concessie missen, biedt de Concessiehouder vervangend vervoer. 

 

Vervoerders geven in hun Inschrijving aan welke aansluitingen zij zullen bieden en hoe zij reke-

ning hebben gehouden met loopafstanden van reizigers op de Overstaphaltes. 

 

3.9.2 BasisBasisBasisBasis----    en vakantiedienstperiodeen vakantiedienstperiodeen vakantiedienstperiodeen vakantiedienstperiode    

Per Dienstregelingjaar mag de Concessiehouder maximaal twee dienstregelingperioden onder-

scheiden, te weten een basisdienstperiode en een vakantiedienstperiode. De vakantiedienstperio-

de beslaat maximaal de periode van de algemeen erkende zomervakantie en kerstvakantie van 

het voortgezet onderwijs. Zowel tijdens de basisdienstperiode als de vakantiedienstperiode moet 

de Concessiehouder volledig aan dit PvE voldoen en moet hij uitgaan van dezelfde lijnvoering en 

dezelfde bedieningsperioden. Bovenstaande geldt niet voor scholieren- en strandlijnen. Hiervoor 

kunnen andere perioden gelden. 

 

3.9.3 FeestdagenFeestdagenFeestdagenFeestdagen    

Op Koningsdag biedt de Concessiehouder minimaal de zaterdagdienstregeling aan. In de nachten 

voorafgaand aan en volgend op Koningsdag geldt minimaal de dienstregeling voor de nacht van 

vrijdag op zaterdag. Op de overige algemeen erkende feestdagen geldt minimaal de zondag-

dienstregeling. 

 

 

3.103.103.103.10 Ontwikkelmogelijkheden gedurende de ConcessieOntwikkelmogelijkheden gedurende de ConcessieOntwikkelmogelijkheden gedurende de ConcessieOntwikkelmogelijkheden gedurende de Concessie    

 

3.10.1 DienstregelingsDienstregelingsDienstregelingsDienstregelingswijzigingwijzigingwijzigingwijziging    

Vervoerders voegen bij hun Inschrijving een voorstel voor de Dienstregeling 20172 toe dat is ge-

basssseerd op de in het Bestek en PvE opgenomen eisen. De Concessiehouder dient alle in zijn In-

schrijving aangeboden ritten in ieder geval gedurende dit Dienstregelingjaar uit te voeren. Het is 

de Concessiehouder vervolgens toegestaan de Dienstregeling één maal per jaar te wijzigen (de 

eventuele overgangen van de basis- naar de zomerdienst en vice versa niet meegerekend). Ex-

treme ontwikkelingen daargelaten, is de voorwaarde daarbij dat de Concessiehouder aan de eisen 

uit dit PvE blijft voldoen en een voorzieningenniveau aan blijft bieden dat qua omvang minimaal 

vergelijkbaar is met het voorzieningenniveau zoals opgenomen in zijn Inschrijving. 

 

                                                

 

 

 
2  Omdat er in 2016 beperkingen zijn in de beschikbare infrastructuur (HOV-busbaan Velsen nog niet helemaal 

gereed en langdurige afsluitingen Velsertunnel vanwege groot onderhoud ) wordt de Dienstregeling 2017 uitge-

vraagd. Concessieverlener en Concessiehouder beslissen gezamenlijk over de Dienstregeling 2016, waarbij het 

aanbod voor 2017 als uitgangspunt wordt gehanteerd. 
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De ingangsdatum van de gewijzigde Dienstregeling valt samen met de ingangsdatum van de 

Dienstregeling voor het Hoofdrailnet (trein), tenzij de provincie en de Concessiehouder anders 

zijn overeengekomen. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) ingrijpende wijziging van 

het wegennet en/of businfrastructuur, kunnen Concessieverlener en Concessiehouder gezamen-

lijk beslissen voor een tussentijdse wijziging van de Dienstregeling.  

 

3.10.2 VervoerplanVervoerplanVervoerplanVervoerplan----    en en en en DienstregelingDienstregelingDienstregelingDienstregelingssssprocedureprocedureprocedureprocedure    

Ieder jaar stelt de Concessiehouder een concept-Vervoerplan op waarin hij, uitgaande van (i) de 

resultaten van onderzoek naar reizigerswensen, (ii) een analyse van het gebruik van het bestaan-

de openbaar vervoeraanbod, (iii) een analyse van demografische, infrastructurele, ruimtelijke en 

sociaal economische ontwikkelingen en (iv) eventuele aanvullende eisen en wensen van de pro-

vincie en eventuele derden ten aanzien van lijnvoering, bedieningstijden en frequenties, de ont-

wikkelmogelijkheden van het openbaar vervoer behorend tot de Concessie voor het komende jaar 

beschrijft. Daarbij levert de Concessiehouder een financiële onderbouwing van het aantal DRU’s 

dat in het concept Vervoerplan wordt ingezet. Het concept-Vervoerplan bevat een gemotiveerd 

voorstel voor aanpassingen van het openbaar vervoeraanbod. 

 

Om te komen tot een goede afstemming tussen de verschillende vervoerders die actief zijn in 

deze regio neemt de Concessiehouder deel aan het BAND3-overleg. Tijdens dit overleg komen 

alle vervoerders bijeen om geïnformeerd te worden over de voorgenomen wijzigingen en stem-

men vervolgens de verschillende dienstregelingen op elkaar af. 

 

Om op basis van het concept Vervoerplan te komen tot een nieuwe Dienstregeling volgt de Con-

cessiehouder de volgende procedure:  

1. De Concessiehouder organiseert tijdig een overleg met de provincie waarin de uitgangspun-

ten voor het nieuwe Vervoerplan worden besproken. 

2. Uiterlijk 34 weken voor de ingangsdatum van een nieuwe Dienstregeling zendt de Concessie-

houder het concept Vervoerplan aan de Concessieverlener, het Rocov (zie paragraaf 16.1) en 

de gemeenten in de Concessie (zie paragraaf 16.1).Haarlem / IJmond. Dit voorstel is in ieder 

geval gebaseerd op de resultaten van onderzoek van de Concessiehouder naar de wensen van 

reizigers, een analyse van de Concessiehouder van het openbaar vervoeraanbod en aanvul-

lende eisen en wensen van de provincie en Rocov en eventuele derden ten aanzien van lijn-

voering, bedieningstijden en frequenties. Onderdeel van het concept Vervoerplan is een over-

zicht van de ingebrachte ideeën en suggesties van reizigers en belanghebbenden, de reactie 

van de Concessiehouder daarop en van de resultaten van het consultatietraject. 

3. Uiterlijk 3 weken nadat de Concessiehouder het concept Vervoerplan heeft verzonden organi-

seert de Concessiehouder een overleg met het Rocov. Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden, 

heeft het Rocov nog 3 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen over het voorstel op 

hoofdlijnen. Uiterlijk 3 weken nadat de Concessiehouder het advies van de Rocov heeft ont-

                                                

 

 

 
3  Brede Afstemming Noordvleugel Dienstregelingen 
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vangen, stelt de Concessiehouder het Rocov in de gelegenheid om met hem overleg te voe-

ren, tenzij de Concessiehouder de adviezen van het Rocov onverkort zal overnemen in zijn 

voorstel voor de nieuwe dienstregeling. 

4. De Concessiehouder stelt de gemeenten in de gelegenheid om gedurende een termijn van 6 

weken nadat de Concessiehouder het concept Vervoerplan aan de gemeenten heeft verzon-

den, schriftelijk advies uit te brengen over dit concept.  

5. De provincie beoordeelt of het concept Vervoerplan in overeenstemming is met de concessie-

voorschriften en aansluit bij de doelstellingen van de provincie ten aanzien van het openbaar 

vervoer in het Concessiegebied. Indien dit niet het geval is kan de provincie aanwijzingen ge-

ven voor aanpassingen van het concept Vervoerplan. Deze aanwijzingen zijn voor de Conces-

siehouder bindend. Na aanpassing van het concept Vervoerplan geeft de provincie toestem-

ming voor nadere uitwerking.  

6. De Concessiehouder werkt vervolgens de nieuwe Dienstregeling uit conform het vastgestelde 

Vervoerplan en de Concessievoorschriften. De Concessiehouder zendt zijn voorstel voor de 

Dienstregeling uiterlijk 26 weken voor de ingangsdatum van een nieuwe dienstregeling voor 

advies naar het Rocov met afschrift naar de provincie. 

7. Uiterlijk 3 weken nadat de Concessiehouder de concept dienstregeling heeft verzonden orga-

niseert de Concessiehouder een overleg met het Rocov. Nadat dit overleg heeft plaatsgevon-

den, heeft het Rocov nog 3 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen over de concept 

dienstregeling.                                                                                                                                                                                               

8. Uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum van een nieuwe Dienstregeling dient de Concessie-

houder zijn definitieve voorstel voor het Vervoerplan inclusief Dienstregeling in bij de provin-

cie en verzendt gelijktijdig een afschrift daarvan aan het Rocov. De Concessiehouder geeft 

daarbij aan of, en zo ja, op welke wijze rekening is gehouden met de adviezen van het Rocov 

en de gemeenten dan wel om welke redenen de Concessiehouder van onderdelen van deze 

adviezen is afgeweken. 

9. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van het voorstel voor de nieuwe Dienstregeling geeft de pro-

vincie aan of de nieuwe Dienstregeling in overeenstemming is met de Concessievoorschriften, 

waaronder het PvE. Indien dit niet het geval is, kan de provincie aanwijzingen geven om het 

voorstel in overeenstemming te brengen met de Concessievoorschriften. Deze aanwijzingen 

zijn voor de Concessiehouder bindend. Vervolgens stelt de provincie het definitieve Vervoer-

plan en de definitieve Dienstregeling vast. 

 

De Concessiehouder volgt deze procedure ook wanneer in bijzondere gevallen tot een tussentijd-

se structurele wijziging van de Dienstregeling besloten wordt. 

 

3.10.3 Uitzonderlijke situatiesUitzonderlijke situatiesUitzonderlijke situatiesUitzonderlijke situaties    

Bij het formuleren van de eisen ten aanzien van het openbaar vervoeraanbod en het uitwerken 

van deze eisen houdt de provincie zoveel mogelijk rekening met relevante infrastructurele, ruim-

telijke en sociaal demografische ontwikkelingen in het Concessiegebied. De provincie is zich er 

echter van bewust dat zich gedurende de Concessieperiode ontwikkelingen kunnen voordoen die 

ten tijde van het opstellen van het PvE niet (te) voorzien waren. Mochten zich gedurende de loop-

tijd van de Concessie nieuwe ontwikkelingen voordoen die een grotere of juist een kleinere in-

spanning van de Concessiehouder vragen, dan treden de provincie en de Concessiehouder hier-

over in overleg. De provincie kan in een dergelijke situatie aanvullende respectievelijk minder 
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middelen beschikbaar stellen voor het openbaar vervoer in het Concessiegebied (zie ook para-

graaf 18.1). Indien deze situatie zich voordoet zal de provincie het Rocov (zie paragraaf 16.1) en 

de gemeenten hierover om advies vragen. 
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4444 Gebruik infrastructuur Gebruik infrastructuur Gebruik infrastructuur Gebruik infrastructuur     

 

4.14.14.14.1 Beschikbare infrastructuurBeschikbare infrastructuurBeschikbare infrastructuurBeschikbare infrastructuur    

 

Voor de exploitatie van het openbaar vervoer kan de Concessiehouder gebruik maken van de 

wegen die de wegbeheerders (gemeenten, hoogheemraadschap, de provincie en Rijkswaterstaat) 

hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De Concessiehouder wordt geacht zijn openbaar vervoer-

aanbod af te stemmen op de capaciteit van de beschikbaar gestelde infrastructuren busstations 

en daarbij de beschikbare vrije busbanen maximaal te benutten, tenzij de provincie hiervoor na 

een verzoek van de Concessiehouder ontheffing heeft verleend.  

 

Wanneer (een deel van) een buurt, werkgebied of ziekenhuis niet via voor het openbaar vervoer 

beschikbaar gestelde infrastructuur bereikbaar is, kan de provincie ontheffing verlenen voor de 

verplichting tot ontsluiting van (dat deel van) de betreffende buurt, het werkgebied of de zieken-

huis. Ook kan de provincie ontheffing voor deze verplichting verlenen indien (een deel van) een 

buurt, werkgebied of ziekenhuis alleen te bereiken is via infrastructuur die niet voldoet aan de 

volgende eisen (voor zover het hierbij niet gaat om routes waar volgens de dienstregeling  2014 

bussen rijden): 

• Binnen de bebouwde kom een minimale maximumsnelheid van 50 km/u (met uitzondering 

van wegvakken ter hoogte van scholen en in winkelgebieden met een maximum lengte van 

400 meter) en geen toepassing van snelheid verlagende voorzieningen anders dan door het 

CROW geclassificeerd als geschikt voor openbaar vervoer routes; 

• Buiten de bebouwde kom een minimale maximumsnelheid van 60 km/u en geen toepassing 

van snelheid verlagende voorzieningen anders dan door het CROW geclassificeerd als ge-

schikt voor openbaar vervoer routes. 

 

 

4.24.24.24.2 Herinrichting van infrastructuurHerinrichting van infrastructuurHerinrichting van infrastructuurHerinrichting van infrastructuur    

 

Indien wegbeheerders wijzigingen willen doorvoeren in de infrastructuur die beschikbaar is ge-

steld voor het openbaar vervoer, is de Concessiehouder verplicht om hierover op verzoek van de 

betreffende wegbeheerder advies af te geven. De Concessiehouder informeert de provincie over 

de inhoud van zijn advies. 

 

Daarnaast kan de Concessiehouder op eigen initiatief voorstellen doen voor aanpassing van de 

infrastructuur. 

 

De provincie vindt het belangrijk dat de (positieve) effecten van infrastructurele aanpassingen zo 

snel mogelijk zichtbaar worden. De Concessiehouder dient daarom de consequenties van gewij-

zigde infrastructuur uiterlijk in de eerstvolgende dienstregeling te verwerken. In het Vervoerplan 

worden mutaties in de rijtijden gepresenteerd en onderbouwd. De provincie kan deze rijtijdvoor-

stellen toetsen. 
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4.34.34.34.3 HaltesHaltesHaltesHaltes    

 

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van haltevoorzieningen, inclusief 

bushokjes en fietsenstallingen. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de aanschaf, plaat-

sing (in overleg met de wegbeheerder) en het onderhoud van de haltepalen bij alle haltevoorzie-

ningen in het Concessiegebied en op de uitlopers4. De Concessiehouder maakt in beginsel ge-

bruik van door de wegbeheerder beschikbaar gestelde haltes.  

 

De Concessiehouder kan gedurende de Concessieperiode voorstellen doen om haltes aan te pas-

sen, te verplaatsen of op nieuwe plekken te realiseren. Dit maakt onderdeel uit van de dienstre-

gelingprocedure (hoofdstuk 3.10.2). Criteria bij aanpassingen of verplaatsing van haltes zijn de 

doelstellingen van dit PvE, overwegingen met betrekking tot de verkeersveiligheid en eventueel 

beleid op het gebied van haltes door de wegbeheerders. De realisatiekosten voor aanpassingen 

en verplaatsingen zijn voor rekening van de wegbeheerder. De provincie kan de kosten voor hal-

tes subsidiëren.  

 

Indien een wegbeheerder uit eigen beweging een wijziging aan wil brengen in de haltes, is de 

Concessiehouder verplicht om hierover op verzoek van de betreffende wegbeheerder advies af te 

geven. De Concessiehouder informeert de provincie over de inhoud van zijn advies. 

                                                

 

 

 
4 Op de uitlopers voor zover deze haltes niet door de Concessiehouder van de aanliggende Concessie worden aan-

gedaan en voor zover deze taak niet door de betreffende Concessiehouder moet worden uitgevoerd.  
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DEEL B DEEL B DEEL B DEEL B ----    EISEISEISEISEN KLANTTEVREDENHEIDEN KLANTTEVREDENHEIDEN KLANTTEVREDENHEIDEN KLANTTEVREDENHEID    

 

Een reiziger betaalt voor zijn reis en verkrijgt daarmee het ‘recht’ op een goede klantbeleving. De 

provincie wil de Concessiehouder stimuleren om maatregelen op het gebied van de klantbeleving 

in het Concessiegebied te nemen, zodanig dat mensen graag gebruik (gaan) maken van het 

openbaar vervoer. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere comfort-verhogende maatre-

gelen in het materieel en op/bij de halte, aantrekkelijke kaartsoorten en tarieven (inclusief de 

verkrijgbaarheid), vriendelijkheid van het personeel en een goede verkrijgbaarheid van (statische 

en actuele) informatie. De provincie verwacht dat de Concessiehouder het beste in staat zal zijn 

om met slimme en creatieve klantbelevingsmaatregelen bestaande reizigers te behouden, nieuwe 

reizigers te trekken en/of opbrengsten te verhogen. 

 

Ook voor de klanttevredenheidmaatregelen is het bieden van ontwikkelruimte het uitgangspunt. 

Met de minimumeisen uit deel B wil de provincie belanghebbenden de zekerheid bieden wat be-

treft de minimale klantbeleving tijdens de looptijd van de Concessie. Dit deel bevat daarom een 

aantal minimumeisen die aan de dienstverlening in het Concessiegebied gesteld worden. Het gaat 

daarbij onder meer om minimumeisen ten aanzien van: 

 

• Uitvoeringskwaliteit; 

• Materieel; 

• Informatie aan de reiziger; 

• Tarieven en verkrijgbaarheid vervoerbewijzen; 

• Personeel; 

• Overige maatregelen. 

 

De minimumeisen zijn zoveel mogelijk functioneel geformuleerd om de Concessiehouder ook bij 

de invulling van deze minimumeisen zoveel mogelijk vrijheid te bieden. Dit betekent dat de pro-

vincie niet gedetailleerd voorschrijft hoe de exacte dienstverlening van de Concessiehouder er uit 

moet zien. Wel stimuleert de Concessieverlener de Concessiehouder om de wensen van zijn (po-

tentiële) reizigers maximaal in te vullen. Dit is een gunningscriterium dat zal worden ingevuld in 

de beoordelings- en gunningsfase van de aanbesteding. 
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5555 UitvoeringskwaliteitUitvoeringskwaliteitUitvoeringskwaliteitUitvoeringskwaliteit    

 

5.15.15.15.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Voor de reiziger is naast een goede opzet van de dienstregeling ook een betrouwbare en veilige 

uitvoering van het openbaar vervoer van groot belang. De Concessiehouder is verantwoordelijk 

voor de uitvoeringskwaliteit. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende uitvoeringsaspecten 

van het openbaar vervoer: 

• Vervoergarantie en zitplaatskans; 

• Rituitval; 

• Regelmaat; 

• Punctualiteit; 

• Garanties aan de reizigers; 

• Uitvoeringskwaliteit bij evenementen. 

 

Inschrijvers worden tijdens de aanbesteding uitgedaagd in een Betrouwbaarheidsplan aan te ge-

ven hoe zij aan de eisen ten aanzien van de uitvoeringskwaliteit zullen gaan voldoen. Dit Be-

trouwbaarheidsplan maakt deel uit van hun Inschrijving en zal als onderdeel van de subgun-

ningscriteria ook worden beoordeeld.   

 

De Concessiehouder wordt geacht gedurende de looptijd van de Concessie het Betrouwbaar-

heidsplan periodiek iedere twee jaar bij te stellen op basis van de ervaringen die hij tijdens de 

uitvoering van het openbaar vervoer heeft opgedaan. De Concessiehouder biedt het bijgestelde 

Betrouwbaarheidsplan voor advies aan het Rocov aan. Vervolgens legt de Concessiehouder het 

bijgestelde Betrouwbaarheidsplan samen met zijn reactie op voornoemde advies ter goedkeuring 

aan de provincie voor. 

 

 

5.25.25.25.2 Vervoergarantie en zitplaatskansVervoergarantie en zitplaatskansVervoergarantie en zitplaatskansVervoergarantie en zitplaatskans    

 

Om te bewerkstelligen dat reizigers zo comfortabel mogelijk kunnen reizen, stelt de provincie 

normen ten aanzien van de door de Concessiehouder in te zetten vervoercapaciteit. Het is de 

Concessiehouder niet toegestaan op Dienstregelingsritten structureel minder capaciteit in te zet-

ten dan nodig is om aan dit PvE te voldoen. 

 

5.2.1 EisEisEisEisenenenen    

De volgende minimumeisen gelden met betrekking tot de vervoergarantie en zitplaatskans:  

a. De Concessiehouder vervoert in principe (zie paragraaf 5.2.3) iedereen die zich op de halte 

bevindt met de eerste rit. 

b. De provincie accepteert dat in de spits- en nachtperioden een beperkt aantal reizigers op 

drukke trajecten moeten staan, mits dit niet langer is dan 20 minuten. De inzet moet geba-

seerd zijn op een bezetting van maximaal 50% van de beschikbare staanplaatscapaciteit.    

Tijdens andere perioden van de week kunnen reizigers, uitzonderlijke situaties daargelaten, 

altijd zitten. 
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c. De Concessiehouder laat huisdieren in het voertuig toe voor zover deze geen gevaar, veront-

reiniging of overmatige hinder voor reizigers veroorzaken. Ten aanzien van de toelating van 

SOHO-/geleidehonden gelden de wettelijke bepalingen. 

 

5.2.2 CapaciteitsbepalingCapaciteitsbepalingCapaciteitsbepalingCapaciteitsbepaling    

De Concessiehouder geeft jaarlijks bij zijn voorstel voor de nieuwe Dienstregeling aan welke ca-

paciteit hij op een lijn inzet om aan de in subparagraaf 5.2.1 genoemde eisen te kunnen voldoen. 

De Concessiehouder baseert zich daarbij op actuele bezettingscijfers voor de drukste maanden 

van het jaar.  

 

5.2.3 Tijdelijk capaciteitstekortTijdelijk capaciteitstekortTijdelijk capaciteitstekortTijdelijk capaciteitstekort    

Bij een niet te voorzien extra aanbod van reizigers zorgt de Concessiehouder ervoor dat reizigers 

zo spoedig mogelijk, doch in elk geval na ten hoogste 30 minuten na de volgens de Geldende 

Dienstregeling geplande vertrektijd van de desbetreffende Rit, vanaf de desbetreffende Halte ver-

voerd worden.. De Concessiehouder voert hiertoe zo nodig één of meer extra Ritten uit. De Con-

cessiehouder geeft in zijn Betrouwbaarheidsplan aan hoe hij aan deze verplichting zal gaan vol-

doen. 

 

Bij een te voorzien extra aanbod, dat wil zeggen een extra aanbod van reizigers dat minimaal 24 

uur van te voren bij de Concessiehouder is aangekondigd of bekend mag worden verondersteld 

(bijvoorbeeld op feestdagen, bij evenementen en bij wegwerkzaamheden), zet de Concessiehou-

der extra materieel in.  

 

5.2.4 Structureel capaciteitstekortStructureel capaciteitstekortStructureel capaciteitstekortStructureel capaciteitstekort    

Wanneer tijdens de uitvoering van de dienstregeling blijkt dat de capaciteit zoals vastgelegd in 

zijn voorstel voor de nieuwe dienstregeling structureel onvoldoende is, zet de Concessiehouder 

extra capaciteit in. De kosten van deze capaciteitsuitbreiding komen voor rekening van de Con-

cessiehouder. 

 

 

5.35.35.35.3 RituitvalRituitvalRituitvalRituitval    

 

5.3.1 EisenEisenEisenEisen    

Reizigers moeten ervan uit kunnen gaan dat hun Bus rijdt. De Concessiehouder wordt geacht zich 

maximaal in te spannen om de uitval van ritten te minimaliseren. Om te voorkomen dat de Con-

cessiehouder een financieel voordeel behaalt door ritten uit te laten vallen, vergoedt de provincie 

alleen de (delen van de) ritten die de Concessiehouder daadwerkelijk heeft gereden.  

 

Wanneer een Rit onverhoopt uitvalt, spant de Concessiehouder zich maximaal in om de overlast 

voor reizigers te minimaliseren. De Concessiehouder mag in dat geval, wanneer de tijd tussen 

opeenvolgende Ritten van de betreffende lijn niet meer dan 10 minuten bedraagt, de in de 

Dienstregeling aangegeven vertrektijden van eerdere en latere Ritten met enkele minuten aanpas-

sen om zo snel mogelijk tot een regelmatige uitvoering van de Dienstregeling te komen 

(= regelmaatbeheersing). De Concessiehouders geven in hun Betrouwbaarheidsplan aan welke 

procedures hij zal volgen en welke maatregelen hij zal treffen wanneer Ritten uitvallen. Bij rituit-
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val stelt de Concessiehouder tijdige, juiste en volledige brongegevens via open koppelvlakken 

beschikbaar tbv reisinformatie. Deze brongegevens worden gebruikt voor het informeren van 

reizigers (i) op haltes uitgerust met displays en (ii) worden via de NDOV-loketten aan afnemers 

beschikbaar gesteld om de reizigers bijvoorbeeld via apps te informeren, over gewijzigde ver-

trektijden en alternatieve reismogelijkheden. 

 

5.3.2 Controle nalevingControle nalevingControle nalevingControle naleving    

Voor de vaststelling van het aantal uitgevallen ritten zal de provincie gebruik maken van gege-

vens uit een database die verzameld worden om reizigers van actuele reisinformatie te voorzien 

en de uitvoeringskwaliteit te beoordelen (zie subparagrafen 7.3.2 en 17.2.3) dan wel van gege-

vens die in opdracht van de provincie zijn verzameld. Op basis van deze gegevens kan de provin-

cie bepalen of ritten (volledig) zijn gereden.  

 

 

5.45.45.45.4 PunctualiteitPunctualiteitPunctualiteitPunctualiteit    

 

5.4.1 EisenEisenEisenEisen    

Bussen moeten op tijd rijden. Hieronder verstaat de provincie dat:  

1. Bussen nooit eerder vanaf beginhaltes, OV-knooppunten, overstaphaltes en tijdhaltes ver-

trekken dan in de dienstregeling is aangegeven;  

2. Bussen binnen 120 seconden na de in de dienstregeling aangegeven tijd van het Beginpunt 

van een lijn vertrekken. Van deze norm mag worden afgeweken indien een Bus moet wachten 

op een door congestie of stremming vertraagde Bus of trein waarop aansluiting wordt gebo-

den; 

3. Bussen op OV-knooppunten en op overstaphaltes binnen 180 seconden na de in de dienstre-

geling aangegeven tijd vertrekken.  

4. Van de norm van de punten 2 en 3 mag worden afgeweken tot en met maximaal 300 secon-

den (en voor de laatste rit tot en met maximaal 600 seconden) indien een Bus als gevolg van 

een congestie of stremming gedurende dezelfde busrit te laat is gearriveerd op het betreffen-

de knooppunt of moet wachten op een door congestie of stremming vertraagde Bus of trein 

waarop aansluiting wordt geboden.    

    

5.4.2 Controle nalevingControle nalevingControle nalevingControle naleving    

Voor de vaststelling van het aantal ritten waarbij de Concessiehouder niet aan bovengenoemde 

punctualiteitseisen heeft voldaan, zal de provincie gebruik maken van gegevens uit een database 

die verzameld worden om reizigers van actuele reisinformatie te voorzien en de uitvoeringskwali-

teit te beoordelen (zie subparagrafen 7.3.2 en 17.2.3) dan wel gegevens die in opdracht van de 

provincie zijn verzameld. Op basis van deze gegevens kan de provincie bepalen of ritten op tijd 

van een halte vertrekken. De in de Dienstregeling aangegeven vertrektijden zijn daarbij in princi-

pe maatgevend, behalve wanneer de Concessiehouder de vertrektijden van ritten aanpast om de 

overlast voor reizigers bij eventuele rituitval zoveel mogelijk te beperken (zie subparagraaf 5.3.1). 

In dat geval zijn de aangepaste vertrektijden maatgevend voor zover de Concessiehouder deze 

controleerbaar heeft vastgelegd.  
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5.4.3 Betrouwbare rijtijdenBetrouwbare rijtijdenBetrouwbare rijtijdenBetrouwbare rijtijden    

Om tot een betrouwbare uitvoering van de dienstregeling te komen, is het belangrijk dat de 

dienstregeling op reële rijtijden is gebaseerd. De Concessiehouder stelt per lijn, per dagsoort en 

per dagdeel de rijtijd zodanig vast dat, grote calamiteiten en verstoringen daargelaten, ritten 

conform de dienstregeling kunnen worden uitgevoerd.  

 

 

5.55.55.55.5 RegelmaatRegelmaatRegelmaatRegelmaat    

 

Voor lijnen met een zeer hoge frequentie, dat wil zeggen met een frequentie van 8 of meer ritten 

per uur, kan de provincie, in overleg met de Concessiehouder, besluiten niet punctualiteit maar 

op regelmaat te sturen. In dat geval zal de provincie gebruik maken van gegevens uit een databa-

se die verzameld worden om reizigers van actuele reisinformatie te voorzien en de uitvoerings-

kwaliteit te beoordelen (zie subparagrafen 7.3.2 en 17.2.3) dan wel van gegevens die in opdracht 

van de provincie zijn verzameld. Op basis van deze gegevens kan de provincie bepalen of ritten 

met regelmaat gereden zijn.  

 

 

5.65.65.65.6 GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    

 

5.6.1 AansluitgarantieAansluitgarantieAansluitgarantieAansluitgarantie    

Het missen van een aansluiting kan voor reizigers tot grote vertragingen leiden. De Concessie-

houder zorgt er daarom voor dat alle voorgeschreven en gegarandeerde aansluitingen gereali-

seerd worden. Ook zorgt de Concessiehouder er voor dat aansluitingen van een verlate trein op 

de laatst vertrekkende bus van een bepaalde Stroomlijn/R-net lijn gerealiseerd wordt. 

 

Bij vertragingen informeert de Concessiehouder de reizigers over de eventuele gevolgen van de 

vertraging voor hun aansluitingen. De Concessiehouder neemt hiertoe in zijn Betrouwbaarheids-

plan een procedure op voor informatieverstrekking en communicatie richting de reiziger bij onre-

gelmatigheden. De Concessiehouder geeft tevens in zijn Betrouwbaarheidsplan aan op welke wij-

ze hij invulling zal geven aan de eisen ten aanzien van gegarandeerde aansluitingen.  

 

5.6.2 Vervangend vervoerVervangend vervoerVervangend vervoerVervangend vervoer    

Bij incidenten of calamiteiten informeert de Concessiehouder reizigers (i) op haltes uitgerust met 

displays voor het tonen van actuele reisinformatie, (ii) in de voertuigen en (iii) via de website en 

mobiele app, over alternatieve reismogelijkheden waarvan zij gebruik kunnen maken. Wanneer er 

geen adequate alternatieve reismogelijkheden zijn, zet de Concessiehouder binnen 1 uur vervan-

gend vervoer in. Deze verplichting geldt niet indien de beschikbare infrastructuur het inzetten 

van vervangend vervoer niet toelaat en de Concessiehouder niet kan uitwijken naar alternatieve 

routes. De Concessiehouder geeft in zijn Betrouwbaarheidsplan aan hoe hij aan deze verplichting 

zal gaan voldoen.  
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5.75.75.75.7 Uitvoeringskwaliteit bij evenementenUitvoeringskwaliteit bij evenementenUitvoeringskwaliteit bij evenementenUitvoeringskwaliteit bij evenementen    

 

In geval van grootschalige evenementen in Haarlem / IJmond en/of de uitlopers (o.a. Amsterdam) 

die gevolgen hebben voor de reguliere uitvoering van de dienstregeling, waaronder Koningsdag 

en Bevrijdingsdag, verricht de Concessiehouder alle noodzakelijke activiteiten en verleent hij alle 

medewerking die noodzakelijk zijn om ook in deze gevallen een zo hoog mogelijke uitvoerings-

kwaliteit te bieden.  

 

De Concessiehouder treedt in overleg met de organisatie van evenementen over de vergoeding 

van eventuele meerkosten voor het openbaar vervoer. De Concessiehouder informeert de provin-

cie over de uitkomsten van dit overleg. 
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6666 MaterieelMaterieelMaterieelMaterieel    

 

6.16.16.16.1 Samenstelling wagenparkSamenstelling wagenparkSamenstelling wagenparkSamenstelling wagenpark    

 

De kwaliteit van het Materieel bepaalt mede het imago van het openbaar vervoer. Goed Materieel 

zorgt immers voor een comfortabele, gemakkelijke en veilige reis. Vanuit dat oogpunt stelt de 

provincie eisen ten aanzien van het Materieel wordt ingezet. De eisen zijn onderverdeeld in: 

• Comfort en netheid; 

• Toegankelijkheid;  

• Communicatieapparatuur; 

• OV-chipkaartapparatuur; 

• Productformules; 

• Reclame. 

 

Voor eisen op het gebied van duurzaamheid die aan het Materieel gesteld worden wordt verwezen 

naar hoofdstuk 13. 

 

 

6.26.26.26.2 Comfort en netheidComfort en netheidComfort en netheidComfort en netheid    

 

Een belangrijk aspect van prettig reizen is comfort. De Concessiehouder maakt de reis zo com-

fortabel mogelijk. De Concessiehouder zorgt tenminste voor:  

• Voldoende beenruimte; 

• Goede vering;  

• Geluidsarme motoren;  

• Voldoende ruimte voor bagage; 

• Voldoende mogelijkheden voor staande reizigers om zich vast te houden; 

• Een goedwerkend klimaatbeheersingssysteem; 

• Een schone bus;  

• Aanwezigheid van Wi-Fi 

• Aanwezigheid van een gratis dagblad indien aangeboden door de markt.  

 

Het personeel van de Concessiehouder ziet er verder op toe dat er in het Materieel niet wordt 

gerookt en er geen muziek wordt afgespeeld anders dan via een koptelefoon. 

 

 

6.36.36.36.3 ToegankelijkheidToegankelijkheidToegankelijkheidToegankelijkheid    

 

Het Materieel dient toegankelijk te zijn voor reizigers met een auditieve, visuele of motorische 

beperking en voor reizigers met bagage, kinderwagens of rollators.  

 

6.3.1 Reizigers met een mobiliteitsbeperkingReizigers met een mobiliteitsbeperkingReizigers met een mobiliteitsbeperkingReizigers met een mobiliteitsbeperking    

Met het oog op de toegankelijkheid zet de Concessiehouder alleen (semi-)lagevloerbussen in 

voor de uitvoering van de Concessie. In al het Materieel is plek voor minimaal één rolstoel, waar-
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bij voorzieningen zijn getroffen om deze rolstoel vast te zetten. Op deze plek mogen klapstoelen 

worden aangebracht, maar deze dienen automatisch omhoog te gaan indien er geen gebruik van 

wordt gemaakt. 

 

Al het Groot Materieel is voorzien van een automatische knielinstallatie die standaard in gebruik 

is (= zonder tussenkomst van de chauffeur) en een werkende oprijplaat.  

 

Bij de inrichting van het Groot Materieel worden contrasterende kleuren gebruikt, zodat al het 

busmeubilair en de stangen en knoppen duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. De stopknop ter 

hoogte van de rolstoelplaats(en) bevindt zich op een zodanige locatie dat deze voor mensen in 

een rolstoel makkelijk te bereiken is. 

 

Al het Klein Materieel heeft een voorziening waarmee reizigers in een rolstoel of met een kinder-

wagen of rollator makkelijk het voertuig kunnen betreden. Binnen het Klein Materieel is ruimte 

voor één rolstoel. Wat betreft de verdere inrichting van het Klein Materieel gelden dezelfde bepa-

lingen als voor het Groot Materieel. 

 

6.3.2 Kinderwagens, vouwfietsen, e.d. Kinderwagens, vouwfietsen, e.d. Kinderwagens, vouwfietsen, e.d. Kinderwagens, vouwfietsen, e.d.     

De Concessiehouder staat toe dat reizigers rolstoelplaats(en) ook gebruiken voor het plaatsen van 

kinderwagens, vouwfietsen, rollators en bagage. Deze mogelijkheid vervalt op het moment dat 

een reiziger in een rolstoel de Bus betreedt. Het personeel van de Concessiehouder ziet er indien 

nodig op toe dat dan een rolstoelplaats wordt vrijgemaakt.  

 

 

6.46.46.46.4 CommunicatieapparatuurCommunicatieapparatuurCommunicatieapparatuurCommunicatieapparatuur    

 

Met het oog op een vlotte doorstroming is al het Materieel voorzien van goedwerkende KAR- en 

Vecom/Vetag-apparatuur waarmee voorrang verkregen kan worden bij verkeersregelinstallaties 

langs busroutes. De Concessiehouder treedt met wegbeheerders in overleg over prioritering van 

de bussen bij de afhandeling van het verkeer. 

 

Alle vervoermiddelen zijn verder voorzien van goedwerkende apparatuur waarmee buschauffeurs 

bijvoorbeeld in geval van vertragingen kunnen communiceren met de Centrale Verkeersleiding 

(CVL).  

 

 

6.56.56.56.5 OVOVOVOV----chipkaartapparatuurchipkaartapparatuurchipkaartapparatuurchipkaartapparatuur    

 

Al het Materieel is voorzien van gecertificeerde en goedwerkende OV-chipkaartapparatuur ten 

behoeve van het in- en uitchecken door reizigers. Overige eisen ten aanzien van de OV-chipkaart 

zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 
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6.66.66.66.6 ProductformulesProductformulesProductformulesProductformules    

 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat al het Materieel die hij inzet op de lijn die onder de pro-

ductformule R-net valt, voldoen aan de eisen die bij deze productformule horen. 

 

 

6.76.76.76.7 ReclameReclameReclameReclame    

 

Het is de Concessiehouder niet toegestaan al dan niet doorzichtige reclame te plakken (i) op de 

ruiten van al het Materieel, (ii) over lijnnummers of bestemmingsaanduidingen en/of (iii) over 

displays in de voertuigen. Het aanbrengen van reclame-uitingen op andere plekken aan de bin-

nen- en buitenzijde van het Materieel is toegestaan (m.u.v. materieel dat onder de productformu-

le R-net valt, zie hoofdstuk 6.6), mits deze reclame-uitingen voldoen aan de geldende zeden en 

normen en de locaties van de deuren van het Materieel en van de eventuele knoppen om deze 

deuren te bedienen duidelijk herkenbaar blijven.  

 

 

6.86.86.86.8 UitzonderingenUitzonderingenUitzonderingenUitzonderingen    

 

Voor Groot Materieel dat ingezet wordt voor ritten die niet opgenomen zijn in de Dienstregeling 

(versterkingsritten of extra ritten die nodig zijn om aan de in hoofdstuk 5 geformuleerde eisen te 

voldoen) kan de provincie een ontheffing verlenen aan de eisen die worden gesteld aan het Mate-

rieel (zie hoofdstuk 6 en 13). De Concessiehouder zet dit Materieel zo min mogelijk in voor ritten 

van en naar locaties waar eventueel een probleem kan zijn op het gebied van luchtkwaliteit. 
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7777 Informatie aan de reizigerInformatie aan de reizigerInformatie aan de reizigerInformatie aan de reiziger    

    

7.17.17.17.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Om hun reis te kunnen plannen en waar nodig aan te passen, moeten reizigers op elk moment 

van hun reis over de juiste (actuele) informatie kunnen beschikken. De Concessiehouder is ervoor 

verantwoordelijk dat reizigers over deze informatie kunnen beschikken, voor zover deze informa-

tie het openbaar vervoer in het Concessiegebied betreft.  

 

Dit hoofdstuk bevat een aantal eisen waaraan de reisinformatie in ieder geval moet voldoen. Bin-

nen deze kaders kan de Concessiehouder zelf een afweging maken welke reisinformatie hij extra 

beschikbaar stelt, hoe hij deze reisinformatie vormgeeft en via welke kanalen hij deze reisinfor-

matie beschikbaar stelt. De Concessiehouder maakt daarbij optimaal gebruik van nieuwe (digitale) 

kanalen om (potentiële) reizigers via openbare data te informeren over het openbaar vervoer in 

het Concessiegebied en zorgt voor dezelfde eenduidige brondata voor alle verschillende kanalen. 

De reisinformatie die de vervoerder beschikbaar gaat stellen maakt deel uit van hun Inschrijving 

(Reisinformatieplan).  

 

 

7.27.27.27.2 Informatie voorafgaand aan de reisInformatie voorafgaand aan de reisInformatie voorafgaand aan de reisInformatie voorafgaand aan de reis    

 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat mensen in ieder geval de volgende actuele informatie kun-

nen downloaden en/of op kunnen vragen: 

• Informatie over afzonderlijke lijnen, met in ieder geval per lijn een overzicht van de haltes 

(inclusief toegankelijkheid), de tariefafstanden, de aankomst- en vertrektijden waarbij de 

overstapmogelijkheden op belangrijke (overstap)locaties en de gegarandeerde aansluitingen 

op zowel de eigen lijnen als met lijnen van andere Concessiehouders en met treinen zijn 

aangegeven; 

• Dienstregelingtabellen als PDF per lijn en/of lijnengroep; 

• Haltevertrekstaten, met de vertrektijden van lijnen die vanaf een bepaald(e) halte vertrekken; 

• Lijnennetkaart, met daarop in ieder geval alle routes en haltes van alle lijnen die bij de Con-

cessie behoren en alle lijnen vanuit en naar het Concessiegebied die niet tot de Concessie 

behoren, alsmede de aansluitende lijnen in het westelijk deel van Amsterdam; 

• Informatie voor toeristen, met een kaart en overzicht van de bereikbaarheid van belangrijke 

toeristische bestemmingen binnen het Concessiegebied alsmede bestemmingen in de directe 

nabijheid (Bollenstreek, Amsterdam, Schiphol) per openbaar vervoer. De Concessiehouder 

zorgt ervoor dat deze informatie in ieder geval in het Engels beschikbaar is; 

• Brongegevens van ongeplande omleidingen, uitval van ritten en de actuele positie en stipt-

heid van ritten waarmee de actuele vertrektijden kunnen worden bepaald; 

• Informatie over tarieven en de verkrijgbaarheid van de OV-chipkaart; 

• Brongegevens op basis waarvan eenduidig de prijs van een reis kan worden berekend; 

• Informatie over de vergoedingsregeling (zie subparagraaf 10.1.1); 

• Informatie over de bereikbaarheid van landelijke of regionale reisinformatiesystemen; 

• Informatie over de bereikbaarheid van de eigen klantenservice en klachtenlijn, inclusief tele-

foonnummer en website; 
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• Adres en telefoonnummer van het OV-loket en de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. 

 

 

7.2.1 WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    

De Concessiehouder stelt de informatie uit paragraaf 7.2, m.u.v. de brongegevens, via zijn websi-

te en/of op verzoek van de reiziger via klantenservice gratis beschikbaar. De Concessiehouder 

zorgt er voor dat bovenstaande informatie verkrijgbaar is vanaf minimaal twee weken voor aan-

vang tot aan het einde van de dienstregelingperiode waarop de informatie betrekking heeft. In 

geval van ongeplande omleidingen en rituitval zorgt de Concessiehouder er voor dat reizigers 

uiterlijk 15 minuten nadat de situatie zich voordoet, de brongegevens beschikbaar tbv app’s op 

basis waarvan de reizigers actuele vertrektijden kunnen raadplegen.  

 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat alle informatie op de website toegankelijk is voor mensen 

die slecht(er) kunnen zien en kan worden uitgeprint in een handzaam formaat. Daarnaast zorgt 

de Concessiehouder ervoor dat alle informatie op zijn website in ieder geval in het Engels be-

schikbaar is. 

 

7.2.2 Landelijk/regionaal reisinformatiesysteemLandelijk/regionaal reisinformatiesysteemLandelijk/regionaal reisinformatiesysteemLandelijk/regionaal reisinformatiesysteem    

De Concessiehouder stelt gegevens over het openbaar vervoer behorend tot de Concessie gratis 

beschikbaar aan door de provincie te benoemen reisinformatiesystemen met een lande-

lijk/regionaal bereik (momenteel: GOVI en de NDOV-loketten). De Concessiehouder levert hierbij 

in ieder geval: 

1 Statische gegevens (onder meer dienstregeling, vervoerbewijzen, geografische positie van 

haltes, tarieven, zone-indeling en geldigheid, geplande afwijkingen van de dienstregeling 

zoals omleidingen en afwijkende haltes); 

2 Actuele gegevens (onder meer ongeplande afwijkingen van de dienstregeling, uitgevallen 

ritten, en grootschalige wijzigingen bij calamiteiten en extreme weersomstandigheden). 

 

De Concessiehouder levert deze gegevens digitaal aan conform het landelijk afgesproken proto-

col. Alle gegevens die de Concessiehouder in dit kader beschikbaar stelt, beschouwt de provincie 

als openbare gegevens. Met inachtneming van relevante wettelijke bepalingen kunnen deze gege-

vens zowel in bewerkte als onbewerkte vorm aan afnemers beschikbaar worden gesteld. Deze 

afnemers kunnen hiermee bijvoorbeeld via apps reizigers van informatie voorzien. 

 

 

7.37.37.37.3 Informatie op de haltesInformatie op de haltesInformatie op de haltesInformatie op de haltes    

 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het beheer van de statische informatie aan reizigers 

bij alle haltes binnen het Concessiegebied. Dit betreft zowel informatie over de lijnen van de 

Concessiehouder zelf als informatie over lijnen van andere concessiehouders die de betreffende 

halte aandoen.  

Voor haltes buiten het Concessiegebied waarvoor de Concessiehouder niet zelf verantwoordelijk 

is voor het informatiebeheer, verstrekt de Concessiehouder tijdig de vereiste informatie aan de 

beheerder van de betreffende halte. 
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7.3.1 Statische informatieStatische informatieStatische informatieStatische informatie    

De Concessiehouder brengt in ieder geval de volgende actuele informatie op haltes aan: 

• De haltenaam; 

• Per lijn die vanaf de halte vertrekt een haltevertrekstaat met: 

o het lijnnummer en de eindbestemming; 

o de vertrektijden van alle ritten van de lijn vanaf deze halte; 

o een overzicht van de resterende haltes tot aan de eindbestemming. 

• Het dichtstbijzijnde verkooppunt en oplaadpunt van de OV-chipkaart op het moment van 

wijziging van de dienstregeling, alsmede een verwijzing naar de website van de Concessie-

houder waar actuele informatie over verkoop- en oplaadpunten van de OV-chipkaart kan 

worden gevonden. 

 

Naast bovengenoemde informatie brengt de Concessiehouder op haltes die met een informatievi-

trine zijn uitgerust in ieder geval de volgende informatie aan:  

• Een lijnennetkaart met daarop ook de lijnen van andere vervoerders door het gebied; 

• Een omgevingskaart met daarop aangegeven de belangrijkste attractiepunten in de omgeving 

van de halte; 

• Informatie over tarieven, abonnementen en de verkrijgbaarheid van de OV-chipkaart; 

• Informatie over de kanalen die de Concessiehouder inzet voor het verstrekken van reisinfor-

matie (bijvoorbeeld de internetsite, contactgegevens en openingstijden/bereikbaarheid); 

• Informatie over de vergoedingsregeling (zie subparagraaf 10.1.1); 

• Het (numerieke deel) van het landelijk haltenummer. 

 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat tijdelijke afwijkingen van de route adequaat en leesbaar 

kenbaar gemaakt worden aan reizigers. Wanneer een halte tijdelijk vervalt of de Bus tijdelijk bij 

een andere halte stopt, geeft de Concessiehouder op de halten in ieder geval aan hoe lang de 

halte niet beschikbaar is en, middels een kaartje en een routebeschrijving, hoe de reiziger bij de 

dichtstbijzijnde halte kan komen.  

 

Bij een dienstregelingswijziging zorgt de Concessiehouder ervoor dat alle haltes op de ingangs-

datum van de nieuwe dienstregeling over de actuele informatie beschikken. De Concessiehouder 

mag vanaf drie dagen voorafgaand aan deze ingangsdatum de oude informatie vervangen.  

 

7.3.2 Actuele ReisinformatieActuele ReisinformatieActuele ReisinformatieActuele Reisinformatie    

Om panelen op haltes en knooppunten te kunnen voorzien van reisinformatie, levert de Conces-

siehouder hiervoor de benodigde actuele gegevens conform een door de provincie voorgeschre-

ven protocol aan door de provincie aan te wijzen organisaties. De Concessiehouder is daarmee 

verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste, betrouwbare gegevens, zodat reizigers op haltes 

adequaat kunnen worden geïnformeerd.  

 

 

7.47.47.47.4 Informatie tijdens de busreisInformatie tijdens de busreisInformatie tijdens de busreisInformatie tijdens de busreis    

 

De Concessiehouder zorgt voor correcte en actuele reisinformatie in en op het voertuig. De Con-

cessiehouder zorgt ervoor dat afwijkingen van de dienstregeling op adequate wijze aan de reizi-
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gers in het voertuig kenbaar gemaakt worden. Om het begrip bij reizigers te vergroten, wordt 

hierbij (zo mogelijk) ook de oorzaak van de afwijking gemeld.  Bij verstoringen in de dienstuit-

voering informeert de Concessiehouder reizigers over de consequenties van deze verstoring voor 

hun reis en over alternatieve reismogelijkheden. De Concessiehouder zorgt er daarbij ook voor 

dat het personeel in het voertuig over de informatie beschikt die nodig is om vragen van reizigers 

in het voertuig over consequenties van verstoringen voor hun reis en over alternatieve reismoge-

lijkheden te kunnen beantwoorden.  

 

7.4.1 Informatie in Informatie in Informatie in Informatie in het Materieelhet Materieelhet Materieelhet Materieel    

Al het Groot en Klein Materieel dat ingezet wordt, is voorzien van een automatisch en verstaan-

baar halteomroepsysteem. Indien het automatisch halteomroepsysteem niet functioneert, roept 

de bestuurder alle haltes om. Tenslotte vermeldt de Concessiehouder het adres van de eigen 

website, contactgegevens en openingstijden van de klantenservice aan de binnenzijde van alle 

voertuigen. 

 

Al het Groot en Klein Materieel dat ingezet wordt, is voorzien van tenminste één display. De Con-

cessiehouder maakt optimaal gebruik van deze displays voor het tonen van actuele reisinforma-

tie. Onder actuele reisinformatie verstaat de provincie in ieder geval de aankomsttijden op de 

eerstvolgende haltes en eindbestemming van de rit en geboden aansluitingen op belangrijke 

overstaphaltes, inclusief de actuele vertrektijden van aansluitende lijnen (van zowel de eigen lij-

nen als met lijnen van andere concessiehouders en met treinen). Bij de vormgeving van de actuele 

reisinformatie volgt de Concessiehouder standaarden (Mijksenaar standaard) zoals die landelijk 

zijn/worden vastgesteld (zie publicatie OVbR11-220: Overstapinformatie in voertuigen op 

www.ov-bureaurandstad.nl). De Concessiehouder gebruikt de beeldschermen alleen voor het 

tonen van actuele reisinformatie en andere, voor reizigers interessante en/of relevante informatie 

over (het openbaar vervoer in) het Concessiegebied.  

 

7.4.2 Informatie op het Informatie op het Informatie op het Informatie op het MaterieelMaterieelMaterieelMaterieel    

De Concessiehouder zorgt ervoor dat aan de buitenzijde van het Materieel de volgende informatie 

getoond wordt: 

• op al het Materieel het juiste lijnnummer en de (eind)bestemming op de voorzijde; 

• op alle Bussen het lijnnummer en de (eind)bestemming op de instapzijde en op de achterzijde 

het juiste lijnnummer. 

 

De Concessiehouder zorgt er daarbij voor dat alle informatie zowel bij daglicht, fel zonlicht als bij 

duisternis vanaf enige afstand leesbaar is. 

 

 

7.57.57.57.5 KKKKnooppuntoriëntatiepunt (KnOPnooppuntoriëntatiepunt (KnOPnooppuntoriëntatiepunt (KnOPnooppuntoriëntatiepunt (KnOP))))    

 

OV-Knooppunten vormen essentiële schakels in een (deels) openbaar vervoerreis. Een belangrijk 

aspect in het verbeteren van OV-knooppunten is de ‘bewegwijzering’, een verzamelnaam voor 

dynamische en statische reisinformatie, verwijsborden en fysieke aanpassingen rond toeganke-

lijkheid en looproutes. Een leemte in de ‘bewegwijzering’ is het ontbreken van een makkelijk 

leesbare kaart met een overzicht van het knooppunt (met daarbij aangegeven welk OV van of in 
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de buurt van het knooppunt vertrekt), gecombineerd met een omgevingskaart waarop de belang-

rijkste attracties op loopafstand van het OV-knooppunt zijn weergegeven.  

De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam hebben een prototype van een kaart 

ontwikkeld die in deze leemte kan voorzien: een zogenaamd knooppuntoriëntatiepunt (KnOP). 

 

 

De vervoerder wordt verplicht om: 

• bij tussentijds doorvoeren van wijzigingen in lijnvoering en eindbestemmingen deze z.s.m. 

door te geven aan een (nog nader aan te wijzen) regiepartij over het beheer en onderhoud; 

• na het signaleren van molest dit z.s.m. door te geven aan de regiepartij. 

 

De regiepartij organiseert jaarlijks in september maximaal twee centrale bijeenkomsten waarin de 

wijzigingen voor het komend jaar worden besproken. 

 

 

7.67.67.67.6 Wijziging van de dienstregelingWijziging van de dienstregelingWijziging van de dienstregelingWijziging van de dienstregeling    

 

De Concessiehouder maakt wijzigingen van de Dienstregeling minimaal twee weken voorafgaand 

aan de ingangsdatum algemeen bekend aan reizigers. Dit doet hij onder meer via: 

• Posters, flyers of displays in het Materieel; 

• Posters op de haltes waar een wijziging plaatsvindt; 

• De website, apps, Twitter, Facebook of emailnieuwsbrieven van de Concessiehouder; 

• Actuele reisinformatiesystemen. 

 

De Concessiehouder maakt tijdelijke en / of tussentijdse wijzigingen (omleidingen) waarbij een of 

meerdere haltes niet worden aangedaan ten gevolge van werkzaamheden of evenementen mini-

maal één week voorafgaande aan de wijziging via de hierboven beschreven kanalen algemeen 

bekend.  
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8888 Tarieven en verkrijgbaarheid OVTarieven en verkrijgbaarheid OVTarieven en verkrijgbaarheid OVTarieven en verkrijgbaarheid OV----chipkaartchipkaartchipkaartchipkaart    

 

8.18.18.18.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

De Concessiehouder dient over een goed en betrouwbaar werkend OV-chipkaartsysteem te be-

schikken dat is gecertificeerd door en aangesloten op de landelijke backoffice van TLS. Dit sys-

teem moet het in ieder geval mogelijk maken de opbrengsten van interoperabele tarieven op ba-

sis van reisgegevens afkomstig uit dit systeem automatisch te laten verdelen door TLS, daarbij al 

dan niet ondersteund door inschakeling van een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

 

8.28.28.28.2 TarievenTarievenTarievenTarieven    

 

De Concessiehouder heeft een zekere mate van tariefvrijheid, ten aanzien van aanvullende tarie-

ven (bijvoorbeeld Eurokaartje, dagkaarten, wagenverkoop, eigen abonnementssoorten). Met be-

trekking tot de invulling van zijn tariefvrijheid daagt de provincie de Concessiehouder met name 

uit om reizigers langdurig aan zich te binden (= vaste klanten), bijvoorbeeld door nieuwe abon-

nementsvormen te introduceren.  

 

De voor de Concessie relevante onderdelen van de tariefverordening zijn: 

• De prijs die voor een reis met de bus betaald moet worden bestaat uit een vast deel (= vaste 

voet) en een variabel deel dat afhankelijk is van de afstand die een reiziger heeft afgelegd (= 

tariefafstand x kilometertarief); 

• Het tarief van de vaste voet wordt landelijk vastgesteld en bedraagt in 2014 € 0,87 voor vol-

tarief reizen en € 0,57 voor reductiegerechtigden; 

• Het kilometertarief wordt door de provincie vastgesteld en bedraagt in 2014 € 0,136; 

• Bepalend voor de tariefafstand (= het aantal kilometers) is in beginsel de route van de bus 

tussen de in- en uitstaphalte van de reiziger; 

• Voor bepaalde groepen kunnen leeftijdskortingen gelden. Leeftijdskortingen maken onder-

deel uit van het Landelijk Tarievenkader (LTK, zie www.tbov.nl). Indien deze in dit LTK worden 

gewijzigd, dan zal de provincie zich daaraan conformeren en dient de Concessiehouder de 

alsdan gewijzigde kortingspercentages te hanteren; 

• Indien er (andere) wijzigingen in het LTK worden aangebracht, leidend tot andere landelijke 

producten en/of andere prijzen voor bestaande producten, dan zal de provincie zich daaraan 

eveneens conformeren en is de Concessiehouder gehouden aan het hanteren van deze nieuwe 

landelijke tarieven; 

• De Concessiehouder verkoopt en accepteert in ieder geval twee typen interoperabele ver-

voersproducten. Voor abonnementsreizigers het Randstad Noord-Zoneabonnement en voor 

toeristen het Amsterdam & Region Day-ticket. De prijzen van deze vervoerbewijzen zijn voor 

de MRA gelijk. Voor de Randstad Noord Zoneabonnementen wordt gebruik gemaakt van de 

zone-indeling zoals deze formeel door de Concessieverleners zijn vastgelegd en die door het 

Tarievenbureau OV wordt beheerd; 

• Wijziging of vervanging van de interoperabele abonnementen kan alleen tot stand komen in 

een gezamenlijk voorstel van de Concessiehouders binnen het MRA-gebied. De Concessie-
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houder werkt constructief mee aan nieuwe interoperabele initiatieven die erop gericht zijn om 

het reis- en betaalgemak te verbeteren, bijvoorbeeld aan een interoperabele wegwerpchip-

kaart. Dergelijk voorstellen worden getoetst door de provincie; 

• In het nachtvervoer moet het voor de reiziger ook mogelijk zijn gebruik te maken van de OV-

chipkaart als geldig vervoerbewijs. Daarnaast hanteert de Concessiehouder voor de niet OV-

chipkaartreiziger een in alle voertuigen te verkrijgen nachtkaart, waarbij de tariefhoogte 

wordt afgestemd met de andere concessiehouders in het MRA-gebied;  

• Voor de niet OV-chipkaartreiziger dient de concessiehouder bij voorkeur (wegwerp) OV-

chipkaarten, voorzien van een chip, aan te bieden. Daarbij is het de wens van de provincie dat 

deze kaarten ook bij andere concessiehouders binnen het MRA-gebied worden geaccepteerd; 

• De provincie biedt de Concessiehouder de mogelijkheid om reizigers die niet in het bezit van 

een geldig vervoerbewijs zijn te verplichten ter plekke een vervoerbewijs tegen een substanti-

eel verhoogd tarief aan te schaffen waarmee de geplande rit kan worden afgemaakt; 

• De te hanteren tarieven dienen met die van andere concessiehouders binnen het MRA-gebied 

te worden afgestemd. Afspraken over het accepteren van elkaars vervoerbewijzen, waaronder 

die van abonnementsreizigers en/of regionale kortingsproposities, zoals die door concessie-

verleners zijn vastgelegd, dienen daarbij te worden nageleefd. 

 

De provincie houdt de mogelijkheid open om gedurende de Concessieperiode de Concessiehou-

der toe te staan, dan wel op te dragen, de tarieven te differentiëren naar bijvoorbeeld plaats, tijd, 

product, reisfrequentie en/of doelgroep. De Concessiehouder biedt de tarieven en kaartsoorten 

die de hij wenst te hanteren voor advies aan het Rocov. Vervolgens legt de Concessiehouder de 

tarieven en kaartsoorten die de hij wenst te hanteren samen met zijn reactie op voornoemde ad-

vies ter vaststelling aan de provincie voor. 

 

 

8.38.38.38.3 Verkrijgbaarheid (Distributie)Verkrijgbaarheid (Distributie)Verkrijgbaarheid (Distributie)Verkrijgbaarheid (Distributie)    

 

Uitgangspunt voor de Concessie is dat de verkrijgbaarheid (distributie) van de OV-chipkaart geen 

drempel voor reizigers mag vormen om van het openbaar vervoer gebruik te maken. De Conces-

siehouder dient voor de verkrijgbaarheid van de OV-chipkaart en de bijbehorende producten de 

volgende minimumeisen in acht te nemen: 

• Derdennetwerk. De huidige locaties worden als uitgangspunt genomen. De Concessiehouder 

is verplicht op deze locaties producten en reissaldo te verkopen en mogelijkheden tot afhalen 

aan te bieden. De buitenkant van een Derdennetwerk locatie dient herkenbaar te zijn als plek 

waar handelingen met de OV-chipkaart kunnen worden uitgevoerd; 

• Online-verkoop. De Concessiehouder dient zijn producten, inclusief de interoperabele pro-

ducten waarin hij deelneemt, online te verkopen. De provincie acht het wenselijk dat de Con-

cessiehouder gezamenlijk met andere vervoerders inspanningen levert voor een gezamenlijke 

online verkoopplek. 
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9999 PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    

 

Het contact tussen reizigers en personeel van de Concessiehouder is sterk bepalend voor de wijze 

waarop reizigers het openbaar vervoer ervaren. Het personeel is immer de gastheer en het visite-

kaartje van het openbaar vervoer. 

 

Om de reiziger optimaal van dienst te zijn, zorgt de Concessiehouder ervoor dat zijn personeel: 

• Klantgericht, betrokken en correct optreedt;  

• Herkenbaar en goed verzorgd gekleed is; 

• Een rijstijl hanteert gericht op laag brandstofgebruik, het bijdragen aan de (ervaring van) ver-

keersveiligheid en het voorkomen van ongelukken; 

• Zich maximaal inzet om een reis betrouwbaar en comfortabel te laten verlopen; 

• Bijdraagt aan de sociale veiligheid door de rust en orde in de bus en op haltes te bewaken; 

• Er op toeziet dat reizigers met een mobiliteitsbeperking gebruik kunnen maken van de voor 

hen bestemde zitplaatsen; 

• Bekend is met de te volgen procedures en te nemen maatregelen in geval van incidenten en 

calamiteiten; 

• Bekend is met het openbaar vervoeraanbod in de regio en met de tarieven en verkrijgbaarheid 

van vervoerbewijzen, zodat het personeel de vragen van reizigers over deze onderwerpen 

(eventueel na consultatie van de Centrale Verkeersleiding) kan beantwoorden; 

• De Nederlandse taal beheerst en eenvoudige vragen in het Engels kan begrijpen en beant-

woorden. 
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10101010 Extra inzet KlanttevredenheidExtra inzet KlanttevredenheidExtra inzet KlanttevredenheidExtra inzet Klanttevredenheid    

 

10.110.110.110.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Naast de minimumeisen ten gunste van de klanttevredenheid streeft de provincie naar extra inzet 

van de Concessiehouder om de klanttevredenheid te verbeteren. Daartoe dient een Concessie-

houder een Klanttevredenheidsplan op te stellen. Inschrijvers dienen in hun Inschrijving een 

Klanttevredenheidsplan op te nemen, waarin zij beschrijven hoe zij de klanttevredenheid gaan 

verbeteren. Het Klanttevredenheidsplan maakt deel uit van hun Inschrijving en wordt als onder-

deel van de aanbestedingsprocedure als subgunningscriterium beoordeeld. 

 

Onderdeel van het Klanttevredenheidsplan is een Reizigershandvest, waarin wordt aangegeven 

waar de reiziger op kan rekenen. In het Reizigershandvest wordt onder andere aandacht besteed 

aan: 

• De geboden kwaliteit, bijvoorbeeld: 

o Punctualiteit 

o Beschikbaarheid vervoer/zitplaatsgarantie 

o Aansluitgarantie 

o Thuis-breng-garantie/vervangend vervoer 

o Persoonlijke service 

o Reisinformatie  

o Kaartverkoop 

o Derdennetwerk distributie OV-chipkaart 

o Toegankelijkheid 

o (sociale) veiligheid/veilig en schoon 

o Duurzaamheid 

o Compensatie bij vertragingen 

• Huisregels/Algemene voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer (29 oktober 2007) 

• Hoe om te gaan met suggesties & klachtenafhandeling 

 

10.1.1 VergoedingsregelingVergoedingsregelingVergoedingsregelingVergoedingsregeling    

De Concessiehouder biedt als onderdeel van het Reizigershandvest een vergoedingsregeling aan 

voor reizigers die langer op hun vertrekhalte of een overstaphalte moeten wachten omdat de uit-

voeringskwaliteit tekort schiet. De Concessiehouder volgt daarbij eventuele landelijke afspraken 

ten aanzien van een op te zetten vergoedingsregeling. 

 

10.1.2 Consultatie individuele reizigersConsultatie individuele reizigersConsultatie individuele reizigersConsultatie individuele reizigers    

Onderdeel van het Klanttevredenheidplan is het consulteren van individuele reizigers, teneinde 

(nog) beter in te kunnen spelen op reizigerswensen. De Concessiehouder kan een voorstel voor 

de organisatie van dit consultatietraject indienen.
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DEEL C DEEL C DEEL C DEEL C ----    OVERIGE EISENOVERIGE EISENOVERIGE EISENOVERIGE EISEN    
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11111111 Fysieke veiligheidFysieke veiligheidFysieke veiligheidFysieke veiligheid    

 

11.111.111.111.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

De provincie hecht grote waarde aan een veilige exploitatie van het openbaar vervoer in haar con-

cessiegebieden. De provincie wil inzicht krijgen in de gehele keten van fysieke veiligheid en op 

basis daarvan afspraken, procedures en onderzoeken beter regelen. De Concessiehouder stelt 

een veiligheidscoördinator aan die de afspraken en de contacten met de provincie en andere sta-

keholders waarborgt en onderhoudt. 

 

 

11.211.211.211.2 Taken en verantwoordelijkhedenTaken en verantwoordelijkhedenTaken en verantwoordelijkhedenTaken en verantwoordelijkheden    

 

Het functioneren van het gehele systeem van fysieke veiligheid wordt als uitgangspunt genomen. 

Ingegeven vanuit de zorg en de aandacht voor de veiligheidsketen als geheel en gericht op het 

leren van individuele situaties en incidenten, wordt er van daaruit tot herstelmaatregelen geko-

men om deze tijdig en goed te implementeren.  

Analyse van de incidenten- en ongevallendata door de Concessiehouder levert mogelijke speer-

punten en aandachtspunten op voor nader onderzoek in de vorm van risicoanalyses of veilig-

heidsstudies. Voorstellen hiervoor worden in een veiligheidsoverleg (zie paragraaf 11.4) bespro-

ken en vastgesteld.  

 

 

11.311.311.311.3 VeiligheidsmanagementsysteemVeiligheidsmanagementsysteemVeiligheidsmanagementsysteemVeiligheidsmanagementsysteem    

 

De Concessiehouder waarborgt de veiligheidszorg in een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 

Het VMS bestaat in eerste instantie uit een Veiligheidsplan, waarin de Concessiehouder aangeeft 

welke maatregelen hij neemt ten behoeve van de fysieke veiligheid. De Concessiehouder maakt 

daarbij onderscheid tussen preventieve maatregelen (die te allen tijde worden getroffen) en aan-

vullende maatregelen. Tevens worden mitigerende maatregelen aangegeven welke de Concessie-

houder zal nemen in geval van incidenten, ongevallen of doelbewuste acties. Ook worden in het 

Veiligheidsplan afspraken met derden (wegbeheerders, politie, overige vervoerders) vastgelegd.  

 

Het Veiligheidsplan is gebaseerd op een risicoanalyse van het Concessiegebied. Daarbij speelt de 

gekozen aandrijftechniek (diesel, gas, waterstof, etc.) van het Materieel een belangrijke rol. De 

Concessiehouder werkt het VMS verder uit in diverse plannen en documenten.   

 

Het VMS wordt door Concessiehouder jaarlijkse geactualiseerd en ter toetsing en evaluatie voor-

gelegd aan de provincie. Voorafgaand aan de toetsing vraagt de Concessiehouder de veiligheids-

regio Kennemerland om schriftelijk advies. Een afschrift van het advies en de manier waarop de 

Concessiehouder hiermee om wenst te gaan, wordt tegelijkertijd met het verzoek om goedkeu-

ring overlegd. Actualisatie vindt plaats op basis van ervaringen, de uitkomsten van oefeningen en 

de gesprekken en afspraken die in het periodieke veiligheidsoverleg worden gemaakt. 
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11.411.411.411.4 Monitoring en verantwoordingMonitoring en verantwoordingMonitoring en verantwoordingMonitoring en verantwoording    

 

De Concessiehouder informeert de provincie ieder jaar over de wijze waarop hij invulling heeft 

gegeven aan de eisen op het gebied van fysieke veiligheid, het aantal voorgevallen incidenten en 

welke van deze incidenten de fysieke veiligheid negatief hebben beïnvloed, welke (nieuwe) risico’s 

hij verwacht en welke (aanvullende) maatregelen hij getroffen heeft of nog zal treffen. De jaarrap-

portages zijn mede gebaseerd op een structurele en systematische inventarisatie en evaluatie van 

risico’s bij de exploitatie van het openbaar vervoer voor de fysieke veiligheid. 

 

De provincie en de Concessiehouder bespreken de inhoud van de jaarrapportages minimaal 1x 

per jaar  op operationeel niveau (veiligheidsoverleg), om elkaar te informeren en zaken af te 

stemmen op het gebied van fysieke veiligheid. Daarbij wordt ook de voortgang van de acties bij-

gehouden. De Concessiehouder informeert in ieder geval over de afgesproken veiligheids-

indicatoren en over de wijze waarop invulling is gegeven aan de eisen op het gebied van fysieke 

veiligheid.  
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12121212 Sociale veiligheidSociale veiligheidSociale veiligheidSociale veiligheid    

 

12.112.112.112.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Het is belangrijk dat reizigers zich veilig voelen wanneer ze met het openbaar vervoer reizen. En 

hetzelfde geldt voor het personeel dat in het openbaar vervoer werkzaam is. De Concessiehouder 

heeft daarom een dubbel belang bij het veilig maken en houden van het openbaar vervoer, name-

lijk als dienstverlener en als werkgever. 

 

De sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer in het Concessiegebied is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van de Concessiehouder en onder andere gemeenten, politie en justitie. De 

Concessiehouder is verantwoordelijk voor de veiligheid in het Materieel, de gemeenten voor de 

veiligheid op de haltes en stations, de politie voor een snelle opvolging van meldingen en justitie 

voor een snelle vervolging van de daders. 

 

In de nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020 (zie bijlage 6), dan wel de opvolger van deze nota, 

zijn de doelstellingen en de uitgangspunten vastgelegd. Hiermee wordt de lijn verder doorgezet, 

die met het Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2015 is ingezet. De gestelde 

doelen en ambities in dit Meerjarenplan sociale veiligheid zijn ruimschoots behaald. De reizigers 

voelen zich veilig in het Materieel, dat rijdt in opdracht van de provincie. De afgelopen jaren be-

oordeelden de reizigers de sociale veiligheid in het Materieel en op de haltes hoger dan het lan-

delijk gemiddelde. Mede dankzij de goede inzet van personeel en investeringen (zoals camera-

toezicht in alle bussen) is er een dalende lijn te ontdekken in het aantal incidenten in elk conces-

siegebied waar de provincie Noord-Holland opdrachtgever voor het OV is.  

 

Met de nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020 streeft de provincie naar een nieuwe, hogere ambi-

tie. De doelstellingen in deze nota zijn nu verder geconcretiseerd en ambitieuzer. In de periode 

tot aan 2020 streeft de provincie naar een sociale veiligheidsbeleving van tenminste een 8,0 in 

iedere concessie en een daling van tenminste 25% van het totaal aantal incidenten in de conces-

sies. Om dit te bereiken, zet de provincie in op preventie/gastheerschap, samenwerking en aan-

dacht voor maatwerkoplossingen. Als wegbeheerder zorgt de provincie ervoor dat de haltevoor-

zieningen langs provinciale wegen schoon, heel en veilig zijn. In deze nota wordt nader ingegaan 

op de ontwikkelingen, de doelstellingen en de wijze waarop de provincie samen met de vervoer-

der en andere stakeholders hier invulling aan wil geven. 

 

Ook bij een onderwerp als sociale veiligheid wil de provincie de Concessiehouder op zijn presta-

ties beoordelen en dan in het bijzonder op de ontwikkeling in: 

• Het algemene gevoel van veiligheid van de reizigers;  

• Het gevoel van veiligheid van de reizigers in het Materieel. 
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12.212.212.212.2 Integrale aanpakIntegrale aanpakIntegrale aanpakIntegrale aanpak    

 

Om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer structureel te verbeteren, wordt een integrale 

aanpak gevolgd bestaande uit vijf componenten: 

1. Service, toezicht en handhaving 

2. Kaartcontrole 

3. Inrichting en onderhoud infrastructuur 

4. Samenwerking met overige partijen 

5. Structureel en variabele inzet 

 

12.2.1 Service, toezicht en handhavingService, toezicht en handhavingService, toezicht en handhavingService, toezicht en handhaving    

Om hen een veilig gevoel te geven, is het belangrijk dat reizigers het gevoel hebben dat de Con-

cessiehouder toezicht houdt en direct handhavend kan optreden wanneer zich een vervelende 

situatie voordoet. Service, toezicht en handhaving behelzen onder andere: 

• Menselijk toezicht: De Concessiehouder zet tijdens de gehele duur van de Concessie tenmin-

ste 4,5 (vierenhalve) fulltime equivalenten (fte) personeel per jaar in voor het houden van 

toezicht met het oog op de veiligheid van reizigers en personeel, en het bestrijden van 

zwartrijden. Deze toezichthouders zijn als zodanig herkenbaar, onder meer door het dragen 

van een uniform. Toezichthouders hebben een servicegerichte instelling en hun optreden is 

in de eerste plaats gericht op preventie en de-escalatie. Indien de situatie daar aanleiding toe 

geeft, treden de toezichthouders handhavend op. De toezichthouders zijn daarom BOA be-

voegd.  

• Service aan reizigers: De toezichthouders stralen een service verlenende houding uit in de 

zin dat zij voor reizigers aanspreekbaar zijn en reguliere vragen van reizigers over het open-

baar vervoer adequaat kunnen beantwoorden. 

• Handhaving: Dit behelst het repressief optreden bij overlast gevend en strafbaar gedrag, het 

verlenen van noodhulp aan reizigers en personeel en wederzijdse ondersteuning tussen poli-

tie of overige bevoegd gezagen en de Concessiehouder.  

• Cameratoezicht: Alle Bussen die worden ingezet zijn uitgerust met goed functionerende, 

registratieve camera’s. De Concessiehouder maakt vooraf afspraken met politie en justitie 

over het uitlezen van opnames in het geval zich een incident heeft voorgedaan.  

 

12.2.2 KaartcontroleKaartcontroleKaartcontroleKaartcontrole    

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de controle van vervoerbewijzen. De  

Concessiehouder streeft er daarbij naar dat zoveel mogelijk reizigers bij het instappen inchecken. 

De Concessiehouder houdt bij de controlekans van reizigers rekening met (i) de mogelijkheid 

voor reizigers om het Materieel te betreden zonder hun vervoerbewijs te ontwaarden en (ii) het 

percentage reizigers dat dit ook daadwerkelijk nalaat. 

 

12.2.3 Inrichting en onderhoud infrastructuur Inrichting en onderhoud infrastructuur Inrichting en onderhoud infrastructuur Inrichting en onderhoud infrastructuur     

Naast bovenstaande maatregelen wordt de bevordering van sociale veiligheid ook bereikt door 

andere maatregelen zoals graffitiverwijdering en de inrichting van de haltes, zoals de gebruikte 

kleuren (licht), de overzichtelijkheid, de verlichting en de vormgeving van het straatmeubilair. De 

Concessiehouder maakt hierover, gezamenlijk met de provincie, nadere afspraken met de wegbe-

heerders.  
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12.2.4 Samenwerking met overige partijenSamenwerking met overige partijenSamenwerking met overige partijenSamenwerking met overige partijen    

Samenwerking met overige partijen is cruciaal voor het realiseren en behouden van een hoog 

niveau van sociale veiligheid. De Concessiehouder maakt zo nodig actief afspraken met de partij-

en die de trajecten en stations kruisen waar de Concessiehouder ook komt. Dit betreft zowel an-

dere vervoerders als andere partijen met toezichthouders of functies betreffende openbaar ver-

voer en/of openbare orde. Op het moment dat de provincie met partijen binnen het Concessiege-

bied afspraken maakt gericht op bevordering van de sociale veiligheid, draagt de Concessiehou-

der constructief bij aan de naleving van deze afspraken. 

 

12.2.5 StructureStructureStructureStructurelllleeee    en variabele inzeten variabele inzeten variabele inzeten variabele inzet    

De Concessiehouder stemt de inzet van de toezichthouders af op de behoefte aan service en toe-

zicht bij reizigers. In zijn afweging neemt de Concessiehouder factoren mee als het aantal reizi-

gers, incidenten en zwartrijders en het veiligheidsgevoel van reizigers en Personeel. 

 

Afhankelijk van gebeurtenissen, samenwerking met derden en noodzaak, zet de concessiehouder 

projecten op met een incidenteel of structureel karakter. In het actieplan Sociale veiligheid be-

schrijft de Concessiehouder jaarlijks de verdeling over structurele en incidentele inzet. Voor de 

aanpak van deze problematiek ligt de focus op maatwerkoplossingen. De Concessiehouder rap-

porteert jaarlijks over inzet en effecten daarvan en stemt in overleg met de provincie de inzet 

voor het komende jaar af via het actieplan Sociale veiligheid. 

 

 

12.312.312.312.3 Actieplan Sociale Actieplan Sociale Actieplan Sociale Actieplan Sociale VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    

 

De nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020, dan wel de opvolger van deze nota, omvat de visie van 

de provincie ten aanzien van Sociale Veiligheid en bevat onder andere eisen ten aanzien van de 

inhoud van het Actieplan Sociale Veiligheid dat de Concessiehouder dient op te stellen. Het plan 

wordt beoordeeld op volledigheid, tijdigheid, ambitieniveau en te verwachten resultaat. Beoorde-

ling vindt plaats door in ieder geval de beleidsmedewerker van de provincie die zich bezig houdt 

met sociale veiligheid en de (senior) concessiebeheerders. 

 

Ieder jaar, voor 1 oktober, legt de Concessiehouder een concept Actieplan Sociale Veiligheid ter 

goedkeuring voor aan de provincie. Voorafgaand aan het definitieve verzoek tot goedkeuring 

biedt de Concessiehouder dat actieplan tijdig voor advies aan het Rocov aan (zie paragraaf 16.1). 

Een afschrift van dit advies en de manier waarop de Concessiehouder met dit advies is omgegaan 

maakt integraal deel uit van het bij de provincie in te dienen Actieplan Sociale Veiligheid. De ele-

menten die in het Actieplan Sociale Veiligheid moeten worden opgenomen en de monitoring en 

rapportages zijn vastgelegd in de nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020, dan wel de opvolger van 

deze nota. 

 

 

12.412.412.412.4 Overige eisenOverige eisenOverige eisenOverige eisen    

 

De Concessiehouder werkt mee aan initiatieven van de provincie om met derden afspraken te 

maken op het gebied van sociale veiligheid (bijvoorbeeld veiligheidsarrangementen, afspraken 
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met wegbeheerders, etc.). Indien één of meerdere gemeenten in het Concessiegebied dan wel een 

direct aanliggende gemeente een convenant Sociale Veiligheid wil opstellen, is de Concessiehou-

der verplicht hieraan deel te nemen. 

 

De Concessiehouder draagt via gerichte voorlichting aan specifiek (reizigers)groepen op preven-

tieve wijze bij aan de bevordering van de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer in het 

Concessiegebied. 
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13131313 DuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheid    

 

13.113.113.113.1    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

    

Openbaar vervoer is een duurzame mobiliteitsvorm, zeker wanneer vervoergroei optreedt ten 

koste van het autoverkeer. De provincie wil komen tot een verdere verduurzaming van het open-

baar vervoer. Bij duurzaamheid zijn klimaatdoelstellingen en leefbaarheidsdoelstellingen te on-

derscheiden. Klimaatdoelstellingen bestaan uit de beperking van de uitstoot van broeikasgassen 

(CO2) en het gebruik van grondstoffen en ruimte. Leefbaarheidsdoelstellingen bestaan uit ver-

mindering van de uitstoot van vervuilende stoffen (NOx, fijnstof en roet) en een beperking van 

het geluidsniveau. 

 

Door eisen te stellen op het gebied van uitstoot van het Materieel, beperkingen van het geluidsni-

veau en overige maatregelen ter bevordering van duurzaamheid, kan de provincie bijdragen aan 

de leefbaarheid van de omgeving. De provincie heeft de doelstelling om vanaf 2015 100% duur-

zaam in te kopen. Deze doelstelling is  opgenomen in haar inkoopbeleid, omschreven als ‘maat-

schappelijk verantwoord inkopen’ (MVI). Onder MVI wordt verstaan: minst belastend voor milieu- 

en leefomgeving. De provincie streeft in haar MVI -waar mogelijk en tegen afgewogen kostenni-

veau- een hoger ambitieniveau na dan de minimum criteria van Rijksdienst Ondernemend Neder-

land voor onder meer Openbaar vervoer. De provincie beschrijft hierna haar minimum eisen en 

wensen op het gebied van duurzaamheid voor deze opdracht. 

 

De provincie heeft de ambitie om gedurende de Concessieperiode de transitie naar zero emissie 

in het Openbaar Vervoer te realiseren. Ten tijde van de aanbesteding zijn bepaalde ontwikkelin-

gen op het gebied van zero emissie zichtbaar en is het mogelijk om daarop in te spelen. Natuur-

lijk staan deze ontwikkelingen gedurende de looptijd van de Concessie niet stil. Daarom wordt 

van de Concessiehouder verwacht dat hij zich, samen met de provincie en andere partijen, inzet 

om tijdens de looptijd van de Concessie te blijven door ontwikkelen en innoveren in de richting 

van zero emissie. De provincie hanteert voor de Concessie een gedifferentieerde duurzaamheids-

doelstelling. Dat wil zeggen zo schoon en duurzaam mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van 

andere kwaliteiten van het stads- en streekvervoer en de aantrekkingskracht daarvan. 

 

In de aanbesteding wordt de Inschrijver uitgedaagd om de transitie naar zero emissie vorm te 

geven. Zero emissie beperkt zich niet tot elektrisch vervoer, er zijn ook andere technieken en 

ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan de transitie naar zero emissie. 

 

In het Bestek wordt het bovenstaande op de volgende wijze ondersteund: 

• Het is toegestaan om, in het kader van de transitie naar zero emissie, bij de uitvoering van de 

Concessie geen nieuw Materieel in te zetten. Dit maakt het (financieel) mogelijk om gedurende 

de Concessie nieuw Materieel in te laten stromen. Dit beperkt de kosten van de transitie naar 

zero emissie en voorkomt kapitaalvernietiging. 

• Er wordt een visie en een transitieplan van de Inschrijver uitgevraagd ten aanzien van het tran-

sitiepad naar zero emissie vervoer. De visie en het transitieplan worden in de aanbestedings-

procedure beoordeeld op basis van een subgunningscriterium.  
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De Concessiehouder is verplicht zijn bij Inschrijving aangeboden transitieplan uit te voeren. 

    

    

13.213.213.213.2    DuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheidssssplan plan plan plan     

 

Om de provinciale doelstelling te verwezenlijken vraagt de provincie Inschrijvers om in hun In-

schrijving een Duurzaamheidsplan op te nemen, waarin zij aangeven hoe zij tot een duurzamere 

uitvoering van de Concessie zullen komen. Hierbij worden klimaatdoelstellingen en leefbaar-

heidsdoelstelling expliciet beschreven.  De kwaliteit van het Duurzaamheidsplan zal daarbij mede 

bepalend zijn bij de keuze van de toekomstige Concessiehouder (onderdeel van de gunning). De 

minimum eis is dat de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen, over de 

totale duur van de Concessie, lager ligt dan in het jaar 2014. 

 

Het Duurzaamheidsplan beschrijft: 

• Welke streefcijfers de Concessiehouder hanteert en welke maatregelen hij neemt om de CO2-

uitstoot per reizigerskilometer te reduceren, t.o.v. 2014; 

• Welke streefcijfers en maatregelen de Concessiehouder hanteert/neemt om de uitstoot van 

vervuilende stoffen te reduceren, t.o.v. 2014; 

• Welke maatregelen de Concessiehouder neemt om het geluiddrukniveau in en buiten het ma-

terieel te reduceren (bijvoorbeeld stille motoren, banden, controles van bandenspanning, mo-

tor uitzetten bij begin/eindhalte, etc.); 

• Hoe de Concessiehouder rekening houdt met de grotere noodzaak tot verbetering van de leef-

baarheid in de stedelijke en al zwaarbelaste gebieden. Speciale aandacht dient er te zijn voor 

IJmond, waar de vervuilende stoffen, en met name fijnstof, de maximale toegestane waarde 

heeft bereikt of dreigt te bereiken; 

• Welke overige maatregelen de Concessiehouder neemt om de duurzaamheid te vergroten op 

het gebied van ruimtegebruik, grondstoffengebruik, onderhoud en dagelijks beheer,  energie-

gebruik, milieubewustzijn van het personeel en dergelijke. Hieronder verstaat de provincie o.a. 

o de Concessiehouder een compleet beeld geeft van alle emissies die samenhangen met 

het gebruik van een vervoermiddel (Well-to-Wheel dat wil zeggen dat zowel emissies 

van het voertuig zelf (Tank-to-Wheel) als emissies die vrijkomen tijdens winning en 

het raffinageproces of de productie van elektriciteit (Well-to-Tank) worden meege-

nomen); 

o de processen en maatregelen op het gebied van onderhoud en bedrijfsvoering (reini-

ging van voertuigen (o.a. gebruik wasstraat), afvalscheiding en –verwerking); 

o maatregelen om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken, bijvoorbeeld beper-

king van het ‘warmdraaien’ van het Materieel en de rijstijl van de chauffeurs. 

• Verwachte effect(en) en planning van de hierboven bedoelde maatregelen. Het Duurzaam-

heidsplan wordt jaarlijks ge-update door de Concessiehouder. 

 

 

13.313.313.313.3    Milieuprestaties voertuigen Milieuprestaties voertuigen Milieuprestaties voertuigen Milieuprestaties voertuigen     

 

De eigenschappen van het Materieel hebben de grootste invloed op de mate van duurzaamheid 

van een Concessie.  
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13.3.1 Groot MaterieelGroot MaterieelGroot MaterieelGroot Materieel 

Nieuw Groot Materieel dat de Concessiehouder inzet moet minimaal voldoen aan de Euro 6-norm. 

De gemiddelde leeftijd van deze Bussen mag maximaal 1 jaar ouder zijn dan het betreffende 

Concessiejaar waarin met deze Bussen wordt gereden.  

De Bussen die de Concessiehouder inzet in het kader van de transitie naar zero emissie, moeten 

bij de start van de concessie minimaal aan de Euro V/EEV-norm voldoen. De leeftijd van deze 

Bussen mag tot 2020, op enig moment, niet ouder zijn dan  14 jaar. De leeftijd van de Bussen die 

ingezet worden voor scholierenritten, Paswerkritten en versterkingsritten mag op enig moment 

ook niet ouder zijn dan 14 jaar.  

 

De provincie heeft daarbij de wens dat Bussen aan strengere milieunormen voldoen en/of door 

een efficiënter brandstofgebruik een extra bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen het gebied 

Haarlem / IJmond. Nieuwe Bussen die na 1 januari 2015 op kenteken worden gezet moeten ten-

minste voldoen aan de dan geldende wettelijke milieunormen. De provincie heeft de wens dat 

waar mogelijk Klein materieel wordt ingezet dat aan strenge milieunormen voldoet en/of door 

een efficiënter brandstofgebruik een extra bijdrage levert aan de leefbaarheid in de provincie. 

 

Daarnaast hanteert de provincie de volgende eisen: 

• Bussen die voldoen aan de Euro 6-norm moeten voorzien zijn van een gesloten roetfilter (of 

vergelijkbare fijn stof filterende technologie), waarvan de toestand in het motormanagement-

systeem gemonitord dient te worden, zodat de noodzakelijke regeneratie aangestuurd wordt. 

• De Concessiehouder moet de Bussen zodanig onderhouden dat de emissienormen te allen 

tijde worden gehaald. De Concessieverlener behoudt zich het recht voor om de emissiewaar-

den van de Bussen steekproefsgewijs te (laten) controleren. 

• Bij aanschaf van Materieel dient de Concessiehouder de Regeling bevordering aankoop scho-

ne en energiezuinige voertuigen (Stcrt. 20119372) na te leven. 

• De Concessiehouder dient uiterlijk twee (2) maanden voor de start van de Concessie te heb-

ben aangetoond dat de Bussen, welke door hem in de Concessie worden ingezet, voldoen aan 

de in dit artikel genoemde eisen door middel van het overhandigen van officiële keuringsdo-

cumenten. Deze documenten dienen afkomstig te zijn van daarvoor aangewezen officiële en 

gecertificeerde goedkeuringsinstanties. 

 

13.3.2 Klein MaterieelKlein MaterieelKlein MaterieelKlein Materieel    

Klein Materieel die de Concessiehouder voor de uitvoering van de Concessie inzet moeten bij de 

start van de Concessie minimaal aan de dan geldende wettelijke norm voldoen. Het Klein Materi-

eel mag op enig moment niet ouder zijn dan 8 jaar. De provincie heeft daarbij de wens dat het 

Klein Materieel dat wordt ingezet aan strenge milieunormen voldoet en/of door een efficiënter 

brandstofgebruik een extra bijdrage levert aan de leefbaarheid binnen de provincie. 
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14141414 MarketingMarketingMarketingMarketing    

    

14.114.114.114.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

    

De provincie verwacht van de Concessiehouder dat deze middels aantrekkelijke acties en de juiste 

promotie en communicatie steeds meer mensen weet te overtuigen vaker met het stads- en 

streekvervoer te reizen. De Concessiehouder wordt hiertoe ook geprikkeld doordat zijn inkom-

sten sterk afhangen van de ontwikkeling in het aantal (betalende) reizigers. 

 

 

14.214.214.214.2 MarketingplanMarketingplanMarketingplanMarketingplan    

 

Jaarlijks legt de Concessiehouder zijn marketingactiviteiten voor de komende periode vast in een 

Marketingplan, dat is gebaseerd op (i) een analyse van kansrijke doelgroepen en hun specifieke 

wensen, (ii) een evenementenkalender en (iii) de resultaten die met eerdere marketingacties zijn 

bereikt. Het Marketingplan bevat per doelgroep doelstellingen op het gebied van reizigers- en 

opbrengstengroei, alsmede concrete marketingactiviteiten om deze doelstellingen te realiseren. 

De provincie vraagt daarbij speciale aandacht voor het behoud en het koesteren van de huidige 

reizigers, het promoten van het OV-gebruik tijdens de spitsperioden en het vullen van de lege 

stoelen tijdens de daluren.  

 

De Concessiehouder wordt geacht alle in het Marketingplan opgenomen marketingactiviteiten 

ook daadwerkelijk uit te voeren. Om de uitvoering van het Marketingplan te monitoren, bespreekt 

de provincie ieder kwartaal de voortgang van de geplande acties met de Concessiehouder. 

 

Uiterlijk zeven maanden voor start van de Concessie dient de beoogd concessiehouder een Mar-

ketingplan ter goedkeuring door de provincie aan. In dit Marketingplan wordt tenminste aandacht 

besteed het marketingbeleid op hoofdlijnen voor de komende drie jaren, aan de (eventuele) ver-

anderingen in het lijnennet, behoud van de huidige reizigers en toename van het OV-gebruik. 

In het vervolg van de Concessieperiode biedt de Concessiehouder jaarlijks tijdig een Marketing-

plan ter goedkeuring aan de provincie en ter informatie aan het Rocov aan. Het is daarbij toege-

staan om goedlopende marketingactiviteiten opnieuw op te nemen in het Marketingplan. In het 

jaarlijkse Marketingplan wordt steeds een doorkijk gegeven voor het marketingbeleid op hoofdlij-

nen voor de volgende drie jaren. Tevens neemt de Concessiehouder actief deel in het MRA mar-

ketingbureau. 

 

 

14.314.314.314.3 Productformule RProductformule RProductformule RProductformule R----netnetnetnet    

 

De provincie rolt samen met omringende concessieverleners de productformule R-net uit. De 

provincie verplicht de Concessiehouder om mee te werken aan het ‘vermarkten’ van deze pro-

ductformule.  
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15151515 ConsumentenbeschermingConsumentenbeschermingConsumentenbeschermingConsumentenbescherming    

 

15.115.115.115.1 KlachtenafhandelingKlachtenafhandelingKlachtenafhandelingKlachtenafhandeling    

 

Wanneer een reis onverhoopt niet verloopt zoals gepland, kunnen reizigers zich in ieder geval op 

de volgende manieren tot de Concessiehouder wenden om zich hierover te beklagen:  

• Telefonisch, tegen het standaard tarief binnen de regio, bereikbaar ten minste op maandag 

t/m zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur; 

• Via Internet; 

• Schriftelijk. 

 

Wanneer een reiziger een klacht indient, ontvangt hij binnen vijf werkdagen een bevestiging dat 

zijn klacht in behandeling is genomen. Uiterlijk vier weken na het indienen van de klacht ontvangt 

de reiziger een reactie. De reactie aan de reiziger omvat ten minste de volgende elementen: 

• Inhoudelijke reactie op de klacht;  

• Uitsluitsel over wat er met de klacht gedaan zal worden; 

• Verwijzing naar het OV-loket, welke kan adviseren en bemiddelen; 

• Vermelding van de landelijke geschillencommissie Openbaar Vervoer  waaraan de klachtin-

diener een geschil kan voorleggen (Geschillencommissie Openbaar Vervoer, Postbus 90600, 

2509 LP te Den Haag) alsmede de voorwaarden die deze commissie hanteert voor het in be-

handeling nemen van klachten.  

 

In principe is de klachtenafhandeling een zaak tussen de Concessiehouder en de reiziger. Klach-

ten die betrekking hebben op de infrastructuur of het openbaar vervoerbeleid geeft de Conces-

siehouder binnen vijf werkdagen door aan respectievelijk de betreffende Wegbeheerder (gemeen-

te, provincie of hoogheemraadschap) of de provincie. De Concessiehouder meldt in dat geval bij 

de ontvangstbevestiging welke partij de klacht verder zal afhandelen. 

 

 

15.215.215.215.2 KlachtenoverzichtKlachtenoverzichtKlachtenoverzichtKlachtenoverzicht    

 

Het aantal en de aard van de klachten geven een belangrijke indruk van de prestaties van het 

openbaar vervoer. De Concessiehouder zendt de provincie en het Rocov daarom ieder kwartaal 

een overzicht waarin is opgenomen: 

• De aard van de binnengekomen klachten; 

• Op welke rit (lijn, tijd) deze klachten betrekking hebben; 

• De snelheid van afhandeling; 

• De manier waarop actie is ondernomen om herhaling van de klacht of soortgelijke klachten te 

voorkomen. 
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15.315.315.315.3 OVOVOVOV----loket en landelijke geschillencommissieloket en landelijke geschillencommissieloket en landelijke geschillencommissieloket en landelijke geschillencommissie    

 

De Concessiehouder verleent te allen tijde zijn medewerking aan eventuele bemiddelingspogin-

gen van het OV-loket. Daarnaast is de Concessiehouder aangesloten bij de landelijke Geschillen-

commissie Openbaar Vervoer.  
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16161616 Overleg met consumentenorganisaties en individuele reizigersOverleg met consumentenorganisaties en individuele reizigersOverleg met consumentenorganisaties en individuele reizigersOverleg met consumentenorganisaties en individuele reizigers    

 

In artikel 31 Wp2000 is bepaald dat zowel de provincie als de Concessiehouder aan consumen-

tenorganisaties periodiek advies moeten vragen en informatie moeten verschaffen.  

 

 

16.116.116.116.1 RRRRegionaal overlegorgaan consumentenbelangen openbaar vervoer (Regionaal overlegorgaan consumentenbelangen openbaar vervoer (Regionaal overlegorgaan consumentenbelangen openbaar vervoer (Regionaal overlegorgaan consumentenbelangen openbaar vervoer (Rocovocovocovocov))))    

 

Het Rocov is een door de provincie ingesteld advies- en overlegorgaan dat bestaat uit vertegen-

woordigers van consumentenorganisaties (zie bijlage 8) uit het Concessiegebied. Het Rocov dient 

volgens de wet om advies te worden gevraagd bij: 

1. De voorgenomen wijzigingen en uitvoering van de Dienstregeling; 

2. De wijze waarop de Concessiehouder de reiziger informeert over de Dienstregeling en de 

tarieven; 

3. De vervoervoorwaarden (tarief) en voorgenomen wijzigingen daarvan, waartegen openbaar 

vervoer wordt verricht; 

4. De modellen van vervoerbewijzen die de Concessiehouder uitgeeft; 

5. De wijze waarop en de mate waarin deze vervoerbewijzen verkrijgbaar zijn en hoe deze be-

taald kunnen worden; 

6. De voorzieningen die de Concessiehouder treft ten aanzien van de toegankelijkheid van het 

openbaar vervoer voor reizigers met een handicap; 

7. De voorzieningen die de Concessiehouder treft ten behoeve van het waarborgen van een 

verantwoorde mate van (sociale) veiligheid van reizigers en personeel; 

8. De procedure voor de behandeling van klachten van de reiziger en de wijze waarop de Con-

cessiehouder de reiziger hierover informeert; 

9. De regeling voor vergoeding aan de reiziger in geval van vertraging of vervallen ritten; 

10. De voorgenomen aanschaf van nieuw Materieel (inrichtings- en gebruikseisen). 

 

Het Rocov geeft ‘gekwalificeerde adviezen’ hetgeen inhoudt dat wanneer de provincie of de Con-

cessiehouder een advies niet overneemt, dit gemotiveerd zal moeten worden. De provincie neemt 

de adviezen en de eventuele motivatie om adviezen niet over te nemen mee bij de beoordeling 

van voorstellen van de Concessiehouder en koppelt deze terug aan het Rocov. 

 

Daarnaast kan het Rocov aan de provincie, de Concessiehouder of een wegbeheerder gevraagd en 

ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die van invloed zijn of kunnen zijn op de uit-

voering of het gebruik van het openbaar vervoer in de provincie. 

    

        

16.216.216.216.2 Consultatie individuele reizigers en andere belanghebbendenConsultatie individuele reizigers en andere belanghebbendenConsultatie individuele reizigers en andere belanghebbendenConsultatie individuele reizigers en andere belanghebbenden    

 

Naast de organisaties vertegenwoordigd in het Rocov, biedt de Concessiehouder ook individuele 

reizigers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om hun ideeën of suggesties met betrek-

king tot de Concessie bij hem in te dienen. De Concessiehouder wordt geacht op ieder idee en/of 

suggestie adequaat te reageren.  
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De Concessiehouder heeft vrijheid wat betreft de wijze waarop hij individuele reizigers en andere 

belanghebbenden actief bij de ontwikkeling en uitvoering van de Concessie zal gaan betrekken 

(bijvoorbeeld via periodiek gehouden klantenpanels of via het internet). Een voorstel daartoe 

maakt deel uit van het bij de inschrijving in te dienen Klanttevredenheidsplan. Uiterlijk 6 maanden 

na de start van de Concessie dient het consultatietraject goed te functioneren. 

 

Minimaal jaarlijks stelt de Concessiehouder het Rocov op de hoogte van de ingebrachte ideeën en 

suggesties en zijn reactie daarop en van de resultaten van het consultatietraject.  



Haarlem/IJmond 2016-2025  Programma van Eisen 

 

 

 

   

 

Provincie Noord-Holland 61616161 | 73     1 juli 2014 

 

 

17171717 Informatie en monitoringInformatie en monitoringInformatie en monitoringInformatie en monitoring    

 

17.117.117.117.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

De provincie ziet er nauw op toe dat de Concessiehouder de voorschriften in de Concessie na-

komt. Daarbij maakt de provincie gebruik van informatie afkomstig uit verschillende bronnen. Op 

basis van deze bronnen vormt de provincie zich een beeld van de mate waarin de Concessiehou-

der de in de Concessie vastgelegde voorschriften nakomt. Op het moment dat de provincie con-

stateert dat de Concessiehouder bepaalde voorschriften niet nakomt, staan de provincie verschil-

lende uit het Concessiebesluit, het Subsidiebeschikking en de Uitvoeringsovereenkomst voort-

vloeiende handhavingsinstrumenten (ter beschikking om naleving ervan af te dwingen.  

  

 

17.217.217.217.2 Informatieverstrekking door de Concessiehouder aan de Informatieverstrekking door de Concessiehouder aan de Informatieverstrekking door de Concessiehouder aan de Informatieverstrekking door de Concessiehouder aan de provincieprovincieprovincieprovincie    

 

17.2.1 Management informatieManagement informatieManagement informatieManagement informatie    

De Concessiehouder informeert de provincie over de uitvoering van de Concessie door middel van 

een managementrapportage. Elke maand verschaft de Concessiehouder op een online platform de  

managementrapportage met daarin alle informatie-elementen die deel uitmaken van het Model 

Informatieprofiel Openbaar Vervoer 2008 (MIPOV 2008) of diens opvolger. Daarnaast dient de 

Concessiehouder desgevraagd aanvullende informatie aan de provincie te leveren. 

 

17.2.2 OVOVOVOV----tooltooltooltool    

De provincie gebuikt een eigen webtool voor het concessiebeheer. In deze OV-tool komen ver-

schillende datastromen bij elkaar en kan een analyse op de data worden uitgevoerd. Hiermee wil 

de provincie het concessiebeheer professionaliseren en de resultaten aan de hand van kpi’s in-

zichtelijker maken. De Concessiehouder dient hiervoor informatie beschikbaar te stellen. 

 

17.2.3 Realtime monitoringRealtime monitoringRealtime monitoringRealtime monitoring    

De Concessiehouder levert actuele gegevens over de uitvoering van de dienstregeling (= realtime 

data) conform een voorgeschreven protocol. De provincie gebruikt deze data onder meer voor het 

monitoren van de uitvoeringskwaliteit waaronder punctualiteit, rituitval en rijtijden (zie ook 

hoofdstuk 5). 

 

17.2.4 Gegevens OVGegevens OVGegevens OVGegevens OV----chipkaartchipkaartchipkaartchipkaart    

De Concessiehouder stelt alle informatie die voortkomt uit het gebruik van de OV-chipkaart zon-

der voorbehoud beschikbaar aan de provincie. De provincie kan deze informatie naar eigen in-

zicht gebruiken. Vanzelfsprekend respecteert de provincie daarbij de regels die voortvloeien uit 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

17.2.5 Monitoring vervoersstromen MRAMonitoring vervoersstromen MRAMonitoring vervoersstromen MRAMonitoring vervoersstromen MRA 

Binnen het MRA-gebied wordt gewerkt aan het opzetten van een monitor vervoersstromen voor 

het MRA-gebied. Deze monitor heeft als doel inzicht te verschaffen in reizigersstromen op het 

spoor inclusief voor-/natransport en meer toegespitst op (stations)gebied. Belangrijk is dat de 
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OV-sector (NS en overige vervoerders) hun medewerking hieraan verlenen. Deze monitor gaat 

o.a. gebruikt worden als input voor de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA spoortafel), waarbij de 

ketenreis centraal staat, maar ook voor het bepalen of er tijdig stappen gezet gaan worden naar 

hoogfrequent spoorvervoer (bijvoorbeeld bij OV op de lijn Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad: 

OV-SAAL). 

De monitor moet ertoe leiden dat de vervoersstromen voor en over de verschillende OV-

modaliteiten in beeld worden gebracht. Het gebruik van OV-chipkaartdata speelt hierbij een be-

langrijke rol. De monitoring moet inzicht geven in de herkomst/bestemming van (OV-)reizigers 

evenals het gebruik van de diverse modaliteiten gedurende de reis (trein, bus, tram, metro en/of 

fiets). Hiervoor zijn afspraken noodzakelijk met vervoerders over het gebruik en analyse van OV-

chipkaartdata ten behoeve van het in kaart brengen van vervoersstromen (herkomst/bestemming) 

over de verschillende OV-modaliteiten heen. Voor NS wordt dit o.a. geregeld via de Hoofdrailnet 

Concessie, voor de andere vervoerders moeten de decentrale concessieverleners dit zelf regelen. 

 

Voor de monitor verwacht de provincie dat de concessiehouder data aanlevert (aan een nader te 

bepalen organisatie) zodat: 

1. inzicht kan worden verkregen in de totale reizigersaantallen door middel van OV-

chipkaartdata (van vervoerders, via provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam); 

2. inzicht kan worden verkregen in de reizigersstromen op de belangrijkste corridors. Doorsne-

des zijn hiervoor een belangrijke bron. De monitoring moet inzicht geven in de her-

komst/bestemming van (OV-)reizigers evenals het gebruik van de diverse modaliteiten gedu-

rende de reis (trein, bus, tram, metro en/of fiets); inzicht kan worden verkregen in de be-

trouwbaarheid / punctualiteit op de belangrijkste corridors. 

 

17.2.6 Vervoerkundig onderzoekVervoerkundig onderzoekVervoerkundig onderzoekVervoerkundig onderzoek    

Om een actueel beeld te blijven houden van het reisgedrag van de reizigers geeft de Concessie-

houder in ieder geval in het 4e en 8e jaar van de Concessietermijn opdracht tot een uitgebreid 

onderzoek naar diverse kenmerken van het vervoer in het Concessiegebied. Dit onderzoek omvat 

in ieder geval: 

• Het aantal in- en uitstappers bij een representatieve steekproef van haltes; 

• Herkomst, bestemming en reismotief van de reizigers; 

• Het gebruikte voor- en natransport. 

 

17.2.7 Controle gegevensControle gegevensControle gegevensControle gegevens    

De provincie is bevoegd de juistheid van door de Concessiehouder geleverde gegevens (steek-

proefsgewijs) te controleren. De Concessiehouder is verplicht volledige medewerking aan derge-

lijke controles te verlenen, onder andere door op verzoek van de provincie de betreffende 

(bron)gegevens ter beschikking te stellen. 
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17.317.317.317.3 Informatie uit Informatie uit Informatie uit Informatie uit overige waarnemingenoverige waarnemingenoverige waarnemingenoverige waarnemingen    

 

17.3.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

De provincie kan ook zelf onderzoek uitvoeren met betrekking tot het openbaar vervoer behorend 

tot de Concessie. Het gaat hier onder meer om  waarnemingen door mystery guests, analyse van 

GOVI-data en/of Klanttevredenheidsonderzoeken. 

 

17.3.2 OVOVOVOV----KlantenbarometerKlantenbarometerKlantenbarometerKlantenbarometer    

Om een actueel beeld te houden van wat reizigers vinden van de kwaliteit van het openbaar ver-

voer in het Concessiegebied, laat de provincie ieder jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoeren 

(op dit moment is dat de KpVV-Klantenbarometer). Voor dit onderzoek worden reizigers ge-

vraagd in de vorm van rapportcijfers hun waardering te geven voor verschillende kwaliteitsaspec-

ten van het openbaar vervoer. 
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18 Financiële aspectenFinanciële aspectenFinanciële aspectenFinanciële aspecten    

 

18.1 Inkoop extra vervoerInkoop extra vervoerInkoop extra vervoerInkoop extra vervoer    

 

De provincie kan, eventueel op verzoek van gemeenten en andere partijen, bij de Concessiehou-

der extra openbaar vervoer inkopen bovenop het voorzieningenniveau dat in de Concessie is 

vastgelegd (= meerwerk). Het kan dan gaan om een nieuwe lijn, een routewijziging, hogere fre-

quenties en/of langere bedieningstijden.  

 

De provincie kan de Concessiehouder opdragen tegen een in de Concessie vast te leggen tarief 

voor meerwerk extra openbaar vervoer aan te bieden tot een nader te bepalen maximum. De 

Concessiehouder mag deze opdracht niet weigeren en ontvangt voor dit meerwerk een aanvul-

lende subsidie.  

 

Ook het omgekeerde is mogelijk. De provincie kan de Concessiehouder opdragen het openbaar 

vervoeraanbod in het Concessiegebied tot een nader te bepalen maximum te verminderen, bij-

voorbeeld in geval van een verlaging van de bijdrage die de provincie jaarlijks van het Rijk ont-

vangt. Als gevolg van het minderwerk ontvangt de Concessiehouder een lagere subsidie; een en 

ander conform een in de Concessie vast te leggen tarief voor minderwerk.  

  

Wanneer een gemeente of andere partij de provincie verzoekt extra openbaar vervoer in te kopen, 

brengt de Concessiehouder hierover advies uit aan de provincie en de betreffende partij. Bij de 

beoordeling van het verzoek van de gemeente of andere partij en het daaropvolgende advies van 

de Concessiehouder hanteert de provincie de volgende criteria:  

• Een nieuwe buslijn of een gewijzigde route/hogere frequentie/langere bedieningstijd van een 

bestaande buslijn mag in principe niet ten koste gaan van het aantal reizigers op andere bus-

lijnen; 

• Een routewijziging van een buslijn mag niet leiden tot een verslechtering van een bestaande 

verbinding dan wel een verslechtering van de bereikbaarheid van een bepaalde locatie, tenzij 

de verwachting is dat de wijziging per saldo gunstig is voor de realisatie van de doelstellingen 

die de provincie met de Concessie nastreeft. 

 

 

18.2 Inkoop extraInkoop extraInkoop extraInkoop extra    openbaar vervoeropenbaar vervoeropenbaar vervoeropenbaar vervoer    door derdendoor derdendoor derdendoor derden    

 

Concessiehouder kan alleen na goedkeuring van de Concessieverlener extra openbaar vervoer of 

prijsreductie aan derden (gemeenten, bedrijven etc. ) aanbieden. Bij haar afweging kijkt de pro-

vincie of het aanbod van de Concessiehouder gunstig is voor de realisatie van de doelstellingen 

die de provincie met de Concessie nastreeft. 
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19 Overige onderwerpenOverige onderwerpenOverige onderwerpenOverige onderwerpen    

 

19.1 ImplementatieImplementatieImplementatieImplementatie    

 

Een goed begin is het halve werk. Wanneer er met de Concessiehouder nieuwe afspraken worden 

gemaakt over het openbaar vervoer, is het mogelijk dat er bij de implementatie kinderziektes om 

de hoek komen kijken. In het belang van de reiziger, die geen last mag hebben van de overgang 

van de lopende concessie naar de nieuwe Concessie, stelt de provincie daarom ook eisen ten aan-

zien van de implementatie. Met deze eisen beoogt de provincie twee dingen te bewerkstelligen: 

• De ongestoorde doorgang van de dagelijkse praktijk; 

• De soepele invoering van innovaties op basis van de nieuwe voorschriften.  

 

19.2.1 ImplementatieplanImplementatieplanImplementatieplanImplementatieplan    

De reiziger is erbij gebaat dat het openbaar vervoer vanaf het eerste moment goed geregeld is. 

Daarom voegen Inschrijvers aan hun Inschrijving een implementatieplan toe waarin zij beschrijven 

op welke wijze zij procesmatig invulling zullen geven aan de periode tussen de gunning en de 

start van de Concessie (= implementatieperiode). Het implementatieplan heeft tot doel minimaal 

te garanderen dat er geen overgangsproblemen optreden bij de start van de Concessie. De pro-

vincie neemt de kwaliteit van het implementatieplan mee bij de beoordeling van de Inschrijvingen 

(als subgunningscriterium). Tijdens de implementatieperiode ziet de provincie er nauwlettend op 

toe dat de Concessiehouder zijn implementatieplan adequaat uitvoert.  

 

 

19.219.219.219.2 Compensatie tijdens opstartperiodeCompensatie tijdens opstartperiodeCompensatie tijdens opstartperiodeCompensatie tijdens opstartperiode    

 

Indien zich direct na de start van de Concessie problemen voor doen bij de uitvoering van de 

dienstregeling compenseert de Concessiehouder de hierdoor gedupeerde reizigers. Het Rei-

zigershandvest  van de Concessiehouders bevat een voorstel voor een compensatieregeling.  

 

 

19.319.319.319.3 EvaluatieEvaluatieEvaluatieEvaluatiemomentmomentmomentmoment    

 

In het 4e en 8e jaar van de Concessie zullen de provincie en de Concessiehouder de eisen uit dit 

PvE evalueren. Indien eisen tot ongewenste effecten leiden of als nieuwe ontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden, kan dit leiden tot een aanpassing van deze eisen. Mocht er aanleiding zijn om 

eerder te evalueren, dan kunnen zowel de provincie als de Concessiehouder hiertoe het initiatief 

nemen. Aanpassing van de eisen uit het PvE zullen ter advisering aan het Rocov worden voorge-

legd. 
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SAMENVATTING
Aanleiding
In het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ staat dat 
gedeputeerde staten stevig gaan investeren in de bereikbaarheid over de weg en komen met een 
integraal openbaar vervoer-concept. Deze openbaar vervoer (afgekort: OV)-visie geeft invulling aan 
de wens om tot een integraal OV-concept te komen. Parallel aan deze OV-visie wordt een 
Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur opgesteld. De Investeringsstrategie 
Infrastructuur wordt in het eerste kwartaal van 2012 aan u aangeboden. Hierin wordt een integraal 
overzicht geboden van de investeringen in openbaar vervoer- en weginfrastructuur.

De veranderende sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op het 
openbaar vervoer. In de provincie Noord-Holland is sprake van een bevolkingskrimp in het 
landelijke gebied, vergrijzing, toenemend autogebruik, individualisering en intensivering van het 
aantal verschillende activiteiten op een dag1). In grote lijnen gaan we naar een toekomst waarin we 
zoveel mogelijk verschillende activiteiten in één volgepakte dag willen combineren. Deze ver-
anderende mobiliteitsbehoefte maakt een herijking van het openbaar vervoer in de provincie 
noodzakelijk. Het aanbod van de provincie, voorziet onvoldoende in de vervoersvraag: deze vraag is 
veel gedifferentieerder en laat zich niet leiden door de dienstregeling van de bus. Met deze visie 
zorgen we dat ons aanbod van openbaar vervoer de komende jaren beter aansluit op de 
veranderende vervoersbehoefte. 

Wenkend Perspectief: Stroomlijnennet
Openbaar vervoer is ontstaan uit de schaalvoordelen van het bundelen van vervoerstromen; een 
collectief vervoermiddel over de wat langere afstanden. Op plekken waar de vraag naar mobiliteit 
groot is, wil de provincie de mogelijkheden voor OV maximaal benutten. Negentig procent van de 
busreizigers in Noord-Holland reist in de verbindende buslijnen. Deze vormen al jarenlang een 
bestendige ruggengraat van het OV-systeem: het zogenaamde stroomlijnennet.

Stroomlijnennet: een verbindend netwerk, waarbij alle kernen van meer dan 3000 inwoners 
7 dagen per week dagelijks van s’ ochtends vroeg tot s’ avonds laat onderling verbonden zijn. 
Daarmee is dit stroom lijnennet frequent, snel, betrouwbaar én toekomstvast tot 2020; de stroom-
lijnen van 2012 zullen ook in 2020 rijden. 

De provincie zal investeren in het verbeteren van de snelheid, betrouwbaarheid en frequentie van 
het stroomlijnennet. Daarbij garanderen we dat het net tot 2020 bestendig blijft, en geen grote 
wijzigingen zal kennen. Daarmee vormt het stroomlijnennet een toekomstvast net voor het 
grootste deel van de huidige reizigers én reizigers die nog geen gebruik maken van het openbaar 
vervoer. 

R-net is het paradepaardje van deze stroomlijnen. Door in te zetten op een hogere kwaliteit en 
herkenbaarheid, probeert het R-net automobilisten te verleiden om in de bus te stappen. 
Tot slot zet de provincie in op hoogwaardige halte- en informatievoorzieningen op OV-knoop-
punten, betere afstemming met de fietsbereikbaarheid en meer P&R- en Kiss & Ride voorzieningen 
om daarmee het invloedsgebied van de haltes van het stroomlijnennet te vergroten. 
 

1)  KiM, 2010
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Vervoer naar vraag: maatwerk
De provincie besteedt jaarlijks ongeveer € 10 miljoen aan de exploitatie van laagfrequent busvervoer 
in stedelijk en landelijk gebied. Dit is ongeveer een kwart van het totale exploitatiebudget van de 
provincie, die ten bate komt aan een kleine 10% van de reizigers. Dit fijnmazige busnetwerk voor-
ziet in steeds mindere mate aan de veranderende behoefte. Er is immers sprake van een jarenlange 
afname van het aantal reizigers dat gebruik maakt van de bus. 

De uitdaging is om op plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder groot is, innovatieve 
vraaggerichte oplossingen te vinden. De vraag van zoveel mogelijk reizigers moet bepalend zijn 
voor de vorm waarin dit wordt aangeboden. Dit maatwerk kan bestaan uit vervoeroplossingen, 
maar ook uit voorzieningen op knooppunten om het stroomlijnennet per fiets of auto makkelijker 
toegankelijk te maken. Uitgangspunt is dat niemand, ook niet in het landelijk gebied, verstoken 
blijft van een vorm van openbaar vervoer. 

Maatwerk: kleinschalige vervoersinitiatieven die beter tegemoet komen aan de openbare 
vervoersbehoeften. Zo moet een aanbod ontstaan dat aantrekkelijker is voor zoveel mogelijk 
reizigers. Uitgangspunt is dat niemand in het landelijk gebied verstoken blijft van een vorm van 
openbaar vervoer.

De provincie zal samen met (samenwerkende) gemeenten en belanghebbenden meer kleinschalige 
vervoersinitiatieven faciliteren opdat de openbaar vervoersbehoefte beter kan worden bediend. De 
ongeveer € 10 miljoen jaarlijkse exploitatiebijdrage kan hiervoor worden ingezet. Zo kan een aan-
bod ontstaan dat aantrekkelijker is voor zoveel mogelijk reizigers. Met hetzelfde geld kunnen we 
meer reizigers bedienen. De gemeenten en reizigersorganisaties weten immers beter waar de 
behoefte van de reiziger ligt, en op welke manier deze verleid kan worden om het OV te gaan 
gebruiken. Om nieuwe initiatieven in gang te zetten, stelt de provincie eenmalig € 14 miljoen 
beschikbaar: voor pilots en voor faciliteiten om beter aan te takken op het stroom lijnen net. Dit kan 
bijvoorbeeld een nieuwe vorm van vervoer in een gebied zijn of een investering in fietsenstallingen 
en het toegankelijk maken van OV-knooppunten. 

In deze OV-visie
Vanuit de opgave om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor de reiziger, geeft deze 
OV-visie aan op welke manier het openbaar vervoer tot 2020 wordt georganiseerd in het stroom-
lijnennet en met maatwerk daar waar nodig. Daarmee wil de provincie een toekomstvast en 
betrouwbaar netwerk bieden voor de reiziger. De visie geldt voor de periode tot aan 2020 en staat los 
van de bezuinigings opgave van 2011 en de dienstregeling van 2012. 
Deze OV-visie betreft alleen het OV in het gebied waarover de provincie opdrachtgever is. Uiteraard 
wordt wel gekeken naar overlappende buslijnen en de spoorlijnen in het gebied, maar de provincie 
heeft geen rol in het openbaar vervoer van omliggende vervoerautoriteiten. In de visie is de 
opheffing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ‘plus’ en de eventuele komst van een OV/
infrastructuur autoriteit buiten beschouwing gelaten, omdat hier op moment van schrijven veel 
onzekerheid over bestaat.
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Provincie Noord-Holland als  
OV-autoriteit 
De provincie is opdrachtgever voor het openbaar vervoer 
in Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam en 
omgeving. Dat is het gebied van de Stadsregio 
Amsterdam. Per deelgebied verleent de provincie Noord-
Holland aan een vervoerbedrijf een concessie; een 
exclusief recht om het openbaar vervoer te verzorgen. In 
Noord-Holland zijn er vier gebieden, ofwel busconcessies:
1 Noord-Holland Noord
2 Haarlem-IJmond
3 Gooi en Vechtstreek
4 Zuidtangent (gedeelte van Haarlem tot Vijfhuizen)
Daarnaast vaart de Fast Flying Ferry in opdracht van de 
provincie Noord-Holland. 
Periodiek worden deze concessies volgens de Wet 
Personenvervoer in concurrentie aanbesteed. 

Aanleiding voor deze OV-Visie
In het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk 
gericht op de toekomst’ staat dat gedeputeerde staten 
stevig gaan investeren in de bereikbaarheid over de weg 
en komen met een integraal openbaar vervoer-concept. 
Deze OV-visie geeft invulling aan de wens om tot een 
integraal OV-concept te komen. Parallel aan deze OV-visie 
wordt een Investeringsstrategie Noord-Hollandse infra-
structuur opgesteld, waarin ook investeringen in de OV 
infrastructuur worden meegenomen. 

Waarom deze visie? 
De mobiliteit in Noord-Holland is de afgelopen jaren 
enorm toegenomen. Maar het aantal reizigers dat 
gebruik van de bus maakt neemt al jarenlang af. De 
redenen hiervoor zijn de bevolkingskrimp in het 
landelijke gebied, vergrijzing, toenemend auto gebruik, 
individualisering en intensivering van het aan tal 
verschillende activiteiten op een dag2). In grote lijnen 
gaan we naar een toekomst waarin we zoveel mogelijk 
verschillende activiteiten in één volgepakte dag willen 
combineren.
 
Het reguliere busvervoer buiten het stedelijk gebied dat in 
opdracht van de provincie rijdt, voorziet in steeds 
mindere mate in deze veranderende behoefte. De verdere 
individualisering maakt de mogelijkheden van de 

overheid om in de vervoersvraag te voorzien beperkt. De 
provincie heeft geprobeerd door middel van een gelijk-
matige verdeling van het busvervoer over de provincie, 
iedere reiziger zoveel mogelijk een gelijk voorzieningen-
niveau aan te bieden. Dit heeft echter geresulteerd in een 
fijnmazig, laagfrequent netwerk dat niet aansluit bij de 
werkelijke vervoersvraag. Het is niet efficiënt om mensen 
die verspreid wonen te bedienen met een reguliere bus in 
een lage frequentie. Bovendien wordt daarmee 
onvoldoende in de vervoersvraag voorzien: deze vraag is 
veel gedifferentieerder en laat zich onvoldoende leiden 
door de dienstregeling van de bus.

 

Afbeelding 1

76% van het geld voor  24% van het geld naar 

91% reizigers   9% van de reizigers

Dat neemt niet weg dat ook mensen die niet in staat zijn 
om zelfstandig te reizen, moeten kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. Dat kan alleen als het open-
baar vervoer beter aansluit op de wensen van de reiziger. 
De afgelopen jaren is veel in gang gezet om de reiziger 
beter te bedienen, zoals een betere toegankelijkheid, 
meer sociale veiligheid en betere reisinformatie. Op het 
gebied van snelheid, betrouwbaarheid, gemak en imago 
van het OV valt echter nog het nodige te winnen. De 
toenemende diversiteit in reiswensen vraagt daar naast 
om maatwerk. 

Het aanbodgericht open baar vervoer heeft ertoe geleid 
dat met relatief veel geld relatief weinig mensen 
worden bediend: 24% van het budget wordt gebruikt 
voor 9% van de reizigerskilometers. Dit betekent € 10 
mln per jaar voor gemiddeld 4500 reizigers per dag  
(omgerekend € 2000,- per reiziger per jaar). Zie tevens 
afbeelding 1.

2)  KiM, 2010



De uitdaging is:
1  Om op plekken waar de vraag naar mobiliteit groot 

is, de mogelijkheden voor OV maximaal en op een 
economische verantwoorde wijze te benutten. 

2  Daar waar de vraag minder groot is innovatieve en 
vraaggerichte oplossingen aan te bieden.

Doelstelling van deze OV-Visie
Vanuit de opgave om het openbaar vervoer aantrekkelijker 
te maken voor de reiziger, geeft deze OV-visie aan op 
welke manier het openbaar vervoer tot 2020 idealiter 
wordt georganiseerd. De OV-visie betreft alle onderdelen 
van het regionaal openbaar vervoer: de trein, het 
hoogwaardig R-net, het regionale busvervoer, en het 
vraaggerichte vervoer. 

Afbakening OV-visie
Deze OV-visie betreft alleen het OV in het gebied waarover 
de provincie opdrachtgever is. Uiteraard wordt wel 
gekeken naar overlappende buslijnen en de spoorlijnen in 
het gebied, maar de provincie heeft geen rol in het open-
baar vervoer van omliggende vervoerautoriteiten. In de 
visie is de opheffing van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen ‘plus’ en de eventuele komst van een OV/
infrastructuur autoriteit buiten beschouwing gelaten, 
omdat hier op moment van schrijven veel onzekerheid 
over bestaat. Met nadruk wordt gesteld dat deze visie 
geen vervoersplan is. Een vervoersplan is de jaarlijkse 
basis voor de uiteindelijke dienstregelingen. De visie 
geldt voor de periode tot aan 2020 en staat los van de 
bezuinigingsopgave van 2011 en de dienstregeling van 
2012.  

8 | 
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2WAT IS DE TOEKOMST VISIE?



Openbaar vervoer is ontstaan uit de schaalvoordelen van 
het bundelen van vervoerstromen. Het is een collectief 
vervoer middel over de wat langere afstanden. Op plekken 
waar de vraag naar mobiliteit groot is, wil de provincie de 
mogelijkheden voor OV maximaal en op een economische 
verantwoorde wijze benutten. De provincie wil deze ver-
voersvraag faciliteren met een kwalitatief goed en finan-
cieel gezond OV-systeem. We zetten daarom in op het 
versterken van een grofmazig netwerk van frequente 
stroomlijnen met een hoge kostendekkingsgraad als 
ruggengraat van ons OV-systeem. Dit systeem bestaat uit 
de regionale treinverbindingen en een sterk stroom lijnen-
net van busverbindingen. Deze stroomlijnen vormen zo 
een verbindend netwerk, waarbij alle kernen van meer 
dan 3000 inwoners 7 dagen per week dagelijks van  
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat onderling ver bonden 
zijn. Dit stroom lijnennet is frequent, snel, betrouwbaar 
én toekomstvast tot 2020; de stroomlijnen van 2012 zullen 
ook in 2020 rijden. 

De provincie zal de doorstroming en snelheid van de 
bussen verbeteren door te investeren in de infrastructuur 
waar de stroomlijnen gebruik van (gaan) maken. Zij zorgt 
voor de aanleg van vrijliggende infrastructuur voor R-net 
en overige investeringen ter verbetering van deze stroom-
lijnen. Daarbij is aansluiting op het treinnetwerk en de 
ruimtelijke koppeling met OV-knooppunten (stations en 
grote busstations) en woon- en werkgebieden een belang-
rijk potentieel winstpunt. Om het invloedsgebied van de 
halte te vergroten, zet de provincie in op betere haltevoor-
zieningen, betere bereikbaarheid voor de fiets, afstem-
ming tussen fiets en OV en P&R terreinen. De ervaring 
met de Zuidtangent leert dat men bereid is een grotere 
afstand af te leggen voor een hoogwaardig openbaar-
vervoer ver binding met goede haltevoorzieningen. 

Stroomlijnen 
Het stroomlijnennetwerk in de provincie Noord-Holland 
bestaat uit:
•	 Alle	spoorverbindingen	in	de	provincie.
•	 Alle	huidige	en	toekomstige	R-netlijnen.	
•	 Zo’n	30	verbindende	buslijnen.

Stroomlijnen hebben de volgende kenmerken:
•	 	Stroomlijnen	rijden	zeven	dagen	per	week	van	 

’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
•	 	Stroomlijnen	rijden	overdag	bijna	overal	twee	keer	

per uur of vaker en ’s avonds minimaal eens per uur.
•	 	Stroomlijnen	bieden	een	directe	verbinding	met	een	

NS-station of ander belangrijk knooppunt.
•	 	Stroomlijnen	voor	regionale	verbindingen	rijden	

gemiddeld sneller dan 25 km/h. 
•	 	Stroomlijnen	in	de	regio	hebben	een	kosten-

dekkingsgraad van tenminste 35%.
•	 	Stroomlijnen	in	de	steden	hebben	een	kosten-

dekkingsgraad van tenminste 30%.
•	 	Stroomlijnen	zijn	toekomstvast,	wat	betekent	dat	

deze lijnen zo mogelijk meer dan 800 reizigers per 
werkdag vervoeren of zullen gaan vervoeren.

•	 	Stroomlijnen	ontsluiten	alle	kernen	met	meer	dan	
3000 inwoners en zoveel mogelijk kernen tussen de 
1000 en 3000 inwoners.

De in totaal 44 stroomlijnen (waarvan er 35 vallen binnen 
de drie openbaar vervoerconcessies van de provincie 
Noord-Holland; de overige 9 maken deel uit van andere 
concessies, zoals Zuidtangent, Friesland en Stadsregio 
Amsterdam) zijn goed voor ongeveer 90% van de reizigers-
kilometers, terwijl ongeveer 2/3 van het exploitatiebudget 
nodig is. 

R-net als paradepaardje van de 
stroomlijnen
De provincie zet zich ook in voor een gezamenlijke visie op 
een samenhangend R-net. De decentrale overheden in de 
Randstad, die participeren in het OV-Bureau Randstad, 
hebben de ambitie de kwaliteit van het OV in de Randstad 
verder te verbeteren. In tegenstelling tot andere stroom-
lijnen richt R-net zich op de keuzereiziger. Door snel en 
betrouwbaar openbaar vervoer tussen de grote knoop-
punten aan te bieden, zorgt R-net ervoor dat reizigers de 
auto laten staan. Door een goede bereikbaarheid kan 
beter gebruik worden gemaakt van de nabijheid van de 
stedelijke regio’s in de Randstad, wordt het kennis-
potentieel en infrastructuur beter benut en kan de 
arbeidsmarkt soepeler functioneren. Daarom hebben de 
decentrale overheden besloten om een netwerk voor 
hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad uit te 
rollen, genaamd R-net. Hoogwaardig staat voor hoge 
frequenties, snelle en betrouwbare verbindingen, actuele 
reisinfor matie en comfort. Voor de reiziger wordt het OV 
aan trekkelijker als frequenties omhoog gaan en reistijden 
omlaag, als reizigers gemakkelijk kunnen overstappen en 
als ze weten dat ze steeds dezelfde kwaliteit van het OV 
kunnen verwachten.

Afbeelding 2 geeft een beeld van de stroom lijnen en de 
ontsluitende lijnen in de concessies van de provincie.

Maatwerk
Waar er minder vraag is, is maatwerk nodig. Uitgangs-
punt is dat niemand, ook niet in het landelijk gebied, 
verstoken blijft van een vorm van openbaar vervoer. Op 
dit moment bieden we een dekkend netwerk van bus-
lijnen aan in het landelijk- en stedelijk gebied. Van het 
totaal budget van € 43 miljoen exploitatie, wordt aan dit 
laagfrequente net jaarlijks € 10 miljoen besteed, die ten 
bate komt aan een kleine 10% van de reizigers. De jaren-
lange trend van afnemende reizigers bevestigt dat de 
provincie – ondanks het relatief hoge budget en dekkende 
netwerk – niet voldoet aann de vraag van de reiziger. De 
uitdaging is dus om te kijken of voor hetzelfde geld, voor 
meer reizigers een betere oplossing geboden kan worden. 
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Afbeelding 2



Afbeelding 3: de huidige situatie buiten de stedelijke 

gebieden

In bovenstaand plaatje wordt het huidige aanbod buiten 
het stedelijk gebied aangegeven. Dit plaatje geeft aan dat 
er nu grote halflege, bussen rijden met dus een lage 
kostendekkingsgraad. Om beter zicht te krijgen in de 
reizigersvraag en manieren om daarin te voorzien, wil de 
provincie nauw samenwerken met (samenwerkende) 
gemeenten en belanghebbenden in deelregio’s. Samen 
met deze partijen willen we kijken of de € 10 miljoen 
jaarlijkse exploitatiebijdrage efficiënter kan worden 
ingezet voor innovatieve, vraaggerichte oplossingen. Dus 
meer en beter openbaar vervoer met hetzelfde exploitatie-
budget. Dit maatwerk kan bestaan uit vervoeroplos sin-
gen. Te denken valt aan de buurtbus, deeltaxi, kleine 
reguliere bussen, overstapper, scholierenbus, belbus, etc. 
(zie afbeelding 4). Uitgangspunten hierbij zijn:
•  Het maakt onderdeel uit van het totale openbaar 

vervoernetwerk;
•  Het is openbaar vervoer, dus voor iedereen toe ganke-

lijk. Voor doelgroepvervoer kan wel voor besloten 
vervoer worden gekozen;

•  Het is afgestemd met belanghebbenden in de regio 
(ROCOV, gemeenten, scholen, bedrijven, etc.);

•  Het trekt een minimum aantal reizigers (buurtbus 
400 reizigers per maand) en bij voorkeur meer dan in 
de huidige situatie. 

 

Afbeelding 4: de toekomstige situatie buiten de 

stedelijke gebieden

Naast deze vervoeroplossingen faciliteert de provincie de 
vervoersvraag door middel van investeringen in voor-
zieningen. Doel hiervan is om de toegankelijkheid en het 
gemak van het openbaar vervoer te vergroten en de 
drempel tot gebruik te verlagen. De investeringen zorgen 
ervoor dat reizigers een grotere afstand naar de halten 
sneller en makkelijker kunnen afleggen. Met andere 
woorden het invloedsgebied van de halten neemt door de 
investeringen toe. Hiervoor is een eenmalig investerings-
budget van € 14 miljoen beschikbaar. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 
•  OV chipkaartapparatuur in buurtbussen;
•  OV fietskluizen;
•  Laadstations e-fiets;
•  OV-fiets op alle NS-stations, belangrijke OV-

knooppunten en bepaalde busstations;
•  Meer fietsenstallingen op bushalten;
•  Kiss and Ride of P&R voorzieningen op knoop-

punten, over- en opstapplekken;
•  Verbeterde reisinformatie; ook gebruikmakend van 

nieuwe media;
•  Verbeterd buurtbusmaterieel;
•  Taxipoints;
•  Pilot mogelijkheden kleinschalige aanbesteding. 

Met een pilot wordt naar de mogelijkheid gekeken 
het stroomlijnennet in één keer aan te besteden en 
een aparte aanbesteding te doen voor het maatwerk. 
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3HOE WORDT DAT BEREIKT?



Hoe gaan we de reiziger beter 
bedienen
Ongeveer negentig procent van de reizigerskilometers in 
Noord-Holland wordt afgelegd in het stroomlijnennet. De 
provincie stimuleert het verhogen van de snelheid, 
betrouwbaarheid en frequentie op het stroomlijnennet. 
Daarbij garandeert de provincie dat het net tot 2020 
bestendig blijft en geen grote wijzigingen zal kennen. Het 
stroomlijnennet vormt een toekomstvast net voor het 
grootste deel van de huidige OV reizigers én reizigers die 
nog geen gebruik maken van het OV. 
R-net is het paradepaardje van de stroomlijnen. Door het 
bieden van een nog hogere kwaliteit dan op de andere 
stroomlijnen en herkenbaarheid, probeert het R-net 
automobilisten te verleiden om in de bus te stappen. 

Hoe gaan we verder investeren in het 
stroomlijnennet 
De beschikbare financiële middelen voor exploitatie zijn 
kaderstellend voor de uitwerking. Dus, als er nieuwe 
lijnen bijkomen, moeten deze worden betaald uit bezuini-
gingen op bestaande lijnen of uit hogere reizigers-
opbrengsten. 
Daarom wordt gestreefd naar een kostenefficiënter sys-
teem: het stroomlijnennet kent op basis van de huidige 
kengetallen (tarief, kosten, gebruikscijfers) een kosten-
dekkingsgraad van 46%. Met gerichte maatregelen zal 
deze kostendekkingsgraad boven de 50% komen. Zo ont-
staat een betere balans tussen datgene wat de reiziger zelf 
bijdraagt aan de reis en de overheidssubsidie. Op die 
manier zal de vervoerder beter naar de wensen van de 
reiziger luisteren in plaats van naar de overheid (de subsi-
dieverstrekker) te stappen.

De maatregelen voor een betere kostendekkingsgraad 
omvatten infrastructerele maatregelen, marketing- en 
tariefbeleid. Besparingen die worden bereikt door een 
efficiëntere exploitatie, worden weer aangewend ten 
gunste van het openbaar vervoer.

Hoe maken we het openbaar vervoer 
snel en betrouwbaar; 
infrastructurele maatregelen
De provincie wil op provinciale wegen een bepaalde 
snelheid garanderen aan vervoerder door:
•	 	Te	investeren	in	doorstromingsmaatregelen	op	het	

stroomlijnennet. Niet alleen om de snelheid te ver-
hogen, maar juist ook voor een betere betrouw baar-
heid.

•	 	Het	aanpakken	van	infrastructurele	knelpunten	op	
de stroomlijnen. 

•	 	De	aanleg	van	vrijliggende	infrastructuur	voor	
R-net. 

De provincie wil ook in samenwerking met de regio’s een 
goede doorstroming garanderen door:
•	 	Knelpunten	op	onderliggende	lokale	wegen	op	te	

lossen.

•	 	Oplossingen	te	vinden	voor	overlast	door	
wegwerkzaamheden.

De provincie wil het invloedsgebied van de halte 
vergroten door:
•	 	Te	investeren	in	betere	aansluiting	op	het	trein-	en	

fietsnetwerk; betere overstapfaciliteiten, fors uit-
breiden OV-fiets locaties, meer en veiliger fiets-
parkeerplaatsen bij de halten.

•	 	Te	investeren	in	P&R	en	Kiss	and	Ride	(kortparkeer-
voorziening) dichtbij of op knooppunten.

 
Hoe genereren we meer inkomsten in 
het openbaar vervoer; tariefbeleid
De provincie gaat voor:
•	 	Het	hanteren	van	een	eenduidige	systematiek	in	alle	

drie de concessies in Noord-Holland.
•	 	Het	streven	naar	afstemming	van	tarieven	met	

omliggende concessiegebieden (Stadsregio 
Amsterdam, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland). 
Nu de Stadsregio Amsterdam in het afgelopen jaar 
de tarieven verhoogd heeft, onderzoekt de provincie 
nut en noodzaak van tariefwijziging.

•	 	De	invoering	van	de	OV	Chipkaart	in	de	buurtbus,	
die immers onderdeel uitmaakt van het onder-
liggend OV-net. 

De provincie zet de extra opbrengsten in voor verdere 
verbetering van het openbaar vervoer: 
•	 	Mééropbrengsten	als	gevolg	van	tariefverhoging	of	

tariefdifferentiatie komen de openbaar vervoer-
reizigers ten goede in de vorm van bijvoorbeeld een 
hogere frequentie op de stroomlijnen.

De provincie staat positief tegenover tariefdifferentiatie:
•	 	Hogere	kwaliteit	rechtvaardigt	een	hoger	tarief;	een	

tariefverhoging op het R-net zal alleen doorgevoerd 
worden in geheel R-net-verband.

•	 	De	provincie	zal	een	proef	met	tariefdifferentiatie	
doen. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de 
reeds bekende propositie van een generieke korting 
van 40% in de daluren. De tariefdifferentiatie moet 
ertoe leiden dat de totale opbrengsten minimaal 
hetzelfde zullen zijn én de bezetting in de spitsuren 
ontlast zal worden.

Hoe gaan we inspelen op de vraag 
waar die klein is
Omdat de kennis van de vraag naar specifiek openbaar 
vervoer in de kleine kernen vooral lokaal beschikbaar is, 
betrekt de provincie de regio’s (samenwerkende gemeen-
ten) en de stakeholders (reizigersorganisaties, scholen, 
bedrijven, belangenorganisaties)  bij de invulling van de 
plannen.
Per regio wordt bekeken welke huidige openbaar vervoer- 
en buurtbuslijnen tot het onderliggend net behoren, 
welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe die kosten 
wellicht beter ingezet kunnen worden.
Daarnaast stelt de provincie eenmalig een budget van  
€ 14 miljoen beschikbaar voor initiatieven om beter maat-
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werk te leveren en het stroomlijnennet beter toegankelijk 
te maken vanuit de kleine kernen. 

Hoe gaan we dat regelen in de 
aanbestedingen
Vanuit haar rol als opdrachtgever voor al het openbaar 
vervoer in haar gebied, verleent de provincie een concessie 
na een Europese aanbesteding. Ter voorbereiding van 
deze aanbestedingen wordt een Programma van Eisen 
opgesteld, waarin de eisen staan waaraan het openbaar 
vervoer tenminste moet gaan voldoen. Deze eisen zijn 
bepalend voor de aanbiedingen van vervoerders, en daar-
mee de prijs en kwaliteit van de uitvoering van het open-
baar vervoer. Eerst worden de uitgangspunten en de wijze 
van gunning bepaald alvorens de uitvraag aan de markt 
wordt gedaan. De OV-visie vormt de hoofdlijnen notitie 
voor de volgende aanbesteding (Haarlem/IJmond in 2015).
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Welke richting gaan we op:
•	 	Ten	aanzien	van	het	stroomlijnennet	garandeert	de	

provincie continuïteit van het netwerk. 
  Ook zal worden onderzocht in hoeverre separate 

aanbesteding van het gehele stroomlijnennet 
mogelijk en wenselijk is.

•	 	Voor	wat	betreft	het	maatwerk	zet	de	provincie	in	op	
samenwerking en overleg op korte termijn tussen 
alle partners in de regio (gemeenten, belangen-
organisaties en provincie).   

  Hierbij worden ook de mogelijkheden om het ont-
sluitend netwerk in kleinere percelen aan te 
besteden onderzocht.

  Nadrukkelijk zal een betere integratie van de 
buurtbus in het totale openbaar vervoernetwerk 
worden nagestreefd (kennisuitwisseling tussen 
buurtbuscomités onderling en met Connexxion, 
verhogen van subsidieplafond voor buurtbus-
initiatieven).

  Tot slot beperkt het maatwerk zich niet tot reguliere 
vervoersoplossingen; ook  initiatieven zoals bijvoor-
beeld OV-fiets op alle belangrijke OV-knooppunten 
worden onderzocht.

Welke rollen hebben de andere 
betrokken partijen

Gemeenten:
De gemeenten vormen voor de provincie de schakel naar 
de reiziger. Zij verzamelen particuliere initiatieven en 
gaan op basis daarvan met de provincie in overleg over de 
mogelijkheden voor maatwerk.
De gemeenten dragen hiermee een gezamenlijke verant-
woordelijkheid met de provincie ten aanzien van het 
vervoer in hun gebied. 
Ook om die reden hanteert de provincie als uitgangspunt 
dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de omrij-
kosten van het busvervoer, die veroorzaakt worden door 
werkzaamheden op wegen waar zij de wegbeheerder zijn. 
Indien deze kosten ten laste zouden komen van het 
exploitatiebudget van de provincie, gaat dit ten koste van 
financiën die beschikbaar zijn voor het aanbod aan open-
baar vervoer.

Vervoerder:
De vervoerder wordt intensief betrokken bij het proces en 
denkt mee met de provincie over de mogelijkheden tot 
maatwerk in dunbevolkte gebieden. Daarnaast adviseert 

zij de provincie op welke wijze de buurtbussen beter in het 
totale vervoerssysteem kunnen worden geïntegreerd. 

Rocov:
Het Rocov (reizigersadviesraad Noord-Holland) vervulde 
bij het tot stand komen van deze visie een adviserende rol. 
Deze adviserende rol continueren zij bij de uitvoering van 
deze visie.

De provincie neemt in dit proces een coördinerende rol op 
zich. Zij stimuleert en werkt samen met de stakeholders, 
maar houdt de regie.
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Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

6265 71 ja

Wijkertoren 615 6

Meerplein 1130 25

Koningstraat 1600 16

Burgerhartstraat 1075 10

Sint Aagtendorp 790 6

Reguliersstraat 1055 8

3745 126 ja

Vondellaan 955 44

Ronde Boogaard 2765 30

Westerhout 25 52

2045 35 ja

Oranjebuurt 910 9

Oud Sportpark 655 8

Beijnes 480 18

5500 56 ja

Plantage 1655 17

Oostertuinen 1900 20

Kuenenplein 1500 15

De Naald 445 4

1430 30 nee

Warande 840 20

De Horn 590 10

Westertuinen 2290 46 ja

Creutzberglaan 755 125 nee

4475 80 ja

Oosterwijk 2990

Zwaansmeer 1485

5595 90 ja

Bleriotlaan 1670 22

Fokkerlaan 1055 14

Wijkerbaan 2060 28

Overbos 810 26

Wijk aan Zee 2115 157 ja

Warande 
*)

Noordwestelijk tuinbouwgebied

Oosterwijk en Zwaansmeer
 *)

Meerestein
 *)

Wijk aan Zee

Beverwijk

Centrum 
*)

Vondelkwartier
 *)

Oranjebuurt 
*)

Kuenenkwartier
 *)



Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

5820 716 ja

De Pijp 65 145

Kagerweg 45 153

Wijkerbroek 5710 418

4095 166 ja

Bloemendaal 3880 161

De Rijp 215 5

2150 162 ja

Veen en Duin 465 15

Wildhoef 295 19

Duinlustpark 1060 69

Provinciaal Ziekenhuis 330 59

4150 415 ja

Overveen 3670 92

Oldenhove 360 65

Overveen-West 120 258 nee

3170 190 ja

Aerdenhout-Centrum 2565 160

Aerdenhout-Noord 605 30

Aerdenhout-West 855 67 nee

Aerdenhout-Zuid 335 313 nee

2225 792 ja

Vogelenzang 1985 95

Verspreide huizen Vogelenzang 240 697

3395 119 ja

Oude Kern Bennebroek 1255 67

Villawijk Het Duin 825 28

Leidsevaart- Bloemhof 1040 16

Villawijk Bijweg 275 8

Meerwijk 1285 36 nee

Vogelenzang Psychiatrisch Ziekenhuis 425 22 nee

Centrum 8795 85 ja

Stationsbuurt 1795 46 nee

Spaarnwouderbuurt 2280 17 ja

Zijlweg-Oost 3325 32 ja

Leidsebuurt 4735 34 ja

Haarlem

Oude stad

Spoorbaan Leiden

Bennebroek
 *)

De Pijp en Wijkerbroek
 *)

Bloemendaal

Bloemendaal Centrum 
*)

Overveen
 *)

Aerdenhout
 *)

Vogelenzang
 *)

Bloemendaal Noord
 *)



Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

Leidsevaartbuurt 2900 61 ja

Houtvaartkwartier 4515 62 ja

Oude Amsterdamsebuurt 2610 20 ja

Potgieterbuurt 1745 12 nee

Van Zeggelenbuurt 3430 30 ja

Slachthuisbuurt 4935 63 ja

Parkwijk 3560 64 ja

Zuiderpolder 3225 92 ja

Koninginnebuurt 4775 72 ja

Kleine Hout 1805 29 nee

Den Hout 2565 117 ja

Rozenprieel 3310 22 ja

Patrimoniumbuurt 1035 13 nee

Transvaalbuurt 5740 40 ja

Indische buurt-Zuid 3160 30 ja

Indische buurt-Noord 5255 41 ja

Frans Halsbuurt 1795 12 nee

Kleverpark 6100 76 ja

Bomenbuurt 6165 75 ja

Planetenwijk 5550 55 ja

Sinnevelt 2255 63 ja

Overdelft 1055 40 nee

Dietsveld 2350 66 ja

Vogelenbuurt 2635 19 ja

Delftwijk 4725 49 ja

Vondelkwartier 5355 196 ja

Spaarndam 610 70 nee

Ramplaankwartier 2720 77 ja

Zijlweg-West 1730 54 nee

Oosterduin 820 53 nee

Europawijk 9805 155 ja

Boerhaavewijk 6490 172 ja

Molenwijk 8035 188 ja

Meerwijk 7795 133 ja

Halfweg 2350 178 ja

Spaarnwoude 150 895 nee

Wijk 00

Haarlem-Oost

Haarlemmerhoutkwartier

Westoever Noord Buitenspaarne

Ter Kleef en Te Zaanen

Oud Schoten en Spaarndam

Duinwijk

Schalkwijk

Haarlemmerliede en Spaarnwoude



Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

Spaarndam (gedeeltelijk) 2475 63 ja

Haarlemmerliede en Penningsveer 295 187 nee

Oostelijke Liede Oever 140 25 nee

1615 31 nee

Centrum 1345 26

Zaalbergkwartier 270 5

Commandeurs 2655 46 ja

Eikenhof 0 4 nee

Landgoed Marquette 5 74 nee

510 94 nee

Oud Haarlem 150 83

Harteheem 360 11

4785 62 ja

Oosterwijk 2450 26

Zuidbroek 2335 36

1435 343 nee

De Houtwegen 290 35

Heemskerkerduin 835 297

Westertuinen 310 11

Noorddorp 305 146 nee

4860 67 ja

Poelenburg 1365 17

Oosterzij 1910 20

Neksloot 1335 17

Steenstrapark 250 13

5825 120 ja

De Maer 1115 28

De Die 1530 36

Rendorppark 185 12

Breedweer 2985 35

Tolhek 10 9

3005 52 ja

Onderwijzersbuurt 1495 18

Villabuurt 315 15

Beijnesbuurt 1195 19

4580 69 ja

Slotherenbuurt 2160 32

Verzetstrijdersbuurt 1215 19

Beijerlust 1205 18

4825 91 ja

Hoogdorp 1970 35

Waterakkers 2855 56

Heemskerk

Heemskerk-Dorp

Commandeurs en Marquette

Hofland
 *)

Heemskerkerduin
 *)

Poelenburg en Oosterzij
 *)

Noordbroek en De Trompet
 *)

Kerkbeek
 *)

Assumburg
 *)

Hoogdorp en Waterakkers
 *)

Broekpolder

Oosterwijk en Zuidbroek
 *)



Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

Broekpolder 4625 68 ja

Landelijk gebied 5 150 nee

11195 209 ja

Centrum 3590 47

Heemsteedse Dreef, Schildersbuurt e.o. 4770 98

Schouwbroekerpolder 1010 24

Kennemerduin en omgeving 970 33

Provincienbuurt 855 7

Oude Dorp, Indische buurt en omgeving 4405 185 ja

Geleerdenbuurt, Zandvoortselaan en Berkenrode e.o.
 *)

3865 91 ja

Zandvoortselaan en Berkenrode e.o. 2135 59

Geleerdenbuurt 1730 32

Van Merlenbuurt, Valkenburgerplein e.o. 1045 142 nee

Oude Dorp, Indische buurt en omgeving 4405 185 ja

Rivierenbuurt, Manpad en Hartekamp
 *)

2115 134 ja

Rivierenbuurt 1810 81

Manpad en Hartekamp 305 53

2540 111 ja

De Glip 1390 92

Glipper Dreef en Staatsliedenbuurt 1150 19

Dichters- en Vogelbuurt 1120 49 nee

4550 75 ja

De Kleis 2565 43

Waldijk 1985 32

8325 1797 ja

De Koog 3780 83

Oude Dorp 4175 89

Buitengebied 370 1625

1665 242 nee

Velsen-Dorp 90 4

Velserbeek 800 207

Velsen-Oost 775 31

3160 120 ja

Kapelbuurt 1370 41

Kriemhildebuurt 795 12

Driehuis-Dorp 995 67

Heemstede

Heemstede-Centrum
 *)

Heemstede-Zuid 
*)

Heemstede west van de spoorbaan

Uitgeest **
) 

Uitgeest

Velsen

Velsen-Zuid
 *)

Driehuis 
*)

Ten Z. van de spoorlijn
 *)

Ten N. van de spoorlijn
 *)

Oostelijk Heemskerk



Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

8935 112 ja

Lagersbuurt 625 12

Heidebuurt 1375 17

Zeeheldenbuurt 1555 21

Verzetsheldenbuurt 1610 16

Natuurkundigenbuurt 2175 22

Kikvorsbuurt 900 12

Stadhuisbuurt 695 12

8335 195 ja

Tussenbekenbuurt 1975 23

Vogelbuurt 585 53

Bomenbuurt 715 20

Velseroord 1725 16

Paterskerkbuurt 670 7

Schildersbuurt 495 7

Rivierenbuurt 2170 69

3650 123 ja

Moerbergbuurt 230 2

Vissersbuurt 1080 14

Oud-IJmuiden 2340 107

Zuidzijdebuurt 275 287 nee

8160 442 ja

Herculesbuurt 1515 21

Canopusbuurt 1145 13

Saturnusbuurt 2080 102

Schiplaanbuurt 845 10

Bellatrixbuurt 985 8

Kruisbergbuurt 1590 288

Keetbergbuurt 1425 91 nee

4570 248 ja

Gildenbuurt 1390 45

Westerwijkbuurt 275 91

Van Gelderbuurt 735 50

Duinvlietbuurt 1005 15

Watervlietbuurt 1165 47

Wijkermeerbuurt 545 105 nee

6090 681 ja

Kerkpadbuurt 620 31

Biezenbuurt 570 71

West Indische buurt 670 7

Santpoort-Dorp 815 10

Bloemenbuurt 1085 58

Kerkerinkbuurt 960 10

Santhaesbuurt 1320 33

Duinenbuurt 50 461

Spanjaardsbergbuurt 750 22 nee

Velsen-Noord
 *)

Santpoort-Noord 
*)

Duin-en Zeewijk
 *)

Ten N. van De lange Nieuwstraat
 *)

Ten Z. van De lange Nieuwstraat
 *)

IJmuiden-West
 *)



Woongebieden op basis van de CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

Aantal 

inwoners

Oppervlakte

hectare

voldoet aan eisen 

woongebied?

3200 204 ja

Neethofbuurt 880 70

Rijkersparkbuurt 555 44

Blekersbuurt 1475 22

Eltabuurt 290 68

16050 365 ja

Hofgeest 1495 112

Kampbuurt 1105 26

Weidbuurt 2000 17

Peilkruidbuurt 1845 19

Floraondebuurt 2145 19

Bastionbuurt 2200 28

Spingerbuurt 2155 22

Tjotterbuurt 2920 28

Westbroekbuurt 185 94

Noord Spaarndammerpolder 45 307 nee

Zuid Spaarndammerpolder 135 416 nee

9505 221 ja

Zandvoort Oude Kern 1025 12

Buurt ten noorden van busstation 765 9

Stationsbuurt 1295 12

Boulevard 1600 61

Hogeweg-Haarlemmerstraat 2285 34

Kostverloren 1175 32

Plan Zuid 1360 61

5670 169 ja

Letterkundigenbuurt 2415 34

Vijverparkbuurt 285 23

Nieuw-Noord 2970 112

1400 2815 nee

Bentveld 960 106

Verspreide huizen in het duingebied 440 2709

 *)  samengevoegde buurten/wijken door de provincie Noord-Holland, op basis van de CBS Kerncijfers 

wijken en buurten 2013
 **)  Ten Noorden van de spoorlijn wordt ontsloten door een lijn uit het concessiegebied Noord-

Holland Noord 

Zandvoort Dorp
 *)

Bentveld 
*)

Santpoort-Zuid
 *)

Velserbroek
 *)

Spaarndammerpolders

Zandvoort

Zandvoort Noord
 *)
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 3333    Uitlopers van de ConcessieUitlopers van de ConcessieUitlopers van de ConcessieUitlopers van de Concessie    

    

Vanuit de concessie Haarlem / IJmond lopen de volgende lijnen/verbindingen naar een punt dat 

buiten het concessiegebied ligt: 

• de verbinding Zandvoort – Haarlem Tempeliersstraat – Metrostation Amsterdam Burg. De 

Vlugtlaan (huidige route lijn 80); Indien de Concessiehouder er voor kiest om door te rijden 

naar het Busstation Elandsgracht (=Marnixstraat), dan dient de Concessiehouder gebruik te 

maken van de route Burg. De Vlugtlaan – Bos en Lommerweg – Willem de Zwijgerlaan – Jan van 

Galenstraat – Marnixstraat; 

• de verbinding IJmuiden – Amsterdam Sloterdijk NS (huidige route lijn 82 tot Sloterdijk); 

• de verbinding Beverwijk – Heemskerk – Castricum NS (onderdeel van de huidige route lijn 

167); 

• de verbinding Haarlem – Paswerk (Cruquius) (huidige route lijn 567); 

• de verbinding Aerdenhout – Haarlem – Halfweg – Zwanenburg (huidige route scholienlijn 680); 

• eventueel de verbinding Vogelenzang – Hillegom NS (onderdeel van de huidige route lijn 9).  
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4444    Te gedogen lijnenTe gedogen lijnenTe gedogen lijnenTe gedogen lijnen    in de Concessiein de Concessiein de Concessiein de Concessie    

    

Binnen de concessie Haarlem / IJmond dient grensoverschrijdend vervoer op de volgende lijnen 

en routes te worden gedoogd: 

 

Vanuit de concessie Noord-Holland Noord: 

• Lijn 163 (Uitgeest – Alkmaar) via de route Uitgeest NS – Geesterweg - Akersloot. 

 

Vanuit de concessie Amstelland en Meerlanden: 

• Lijn 161/261 (Zwanenburg – Halfweg – Hoofddorp) via de route Halfweg N200 – Halfweg 

Oranje Nassaustraat; 

• Lijn 300 (Haarlem – Schiphol – Amsterdam Bijlmer Arena) via de route Haarlem NS - Haarlem 

Verwulft – Haarlem Europaweg - Haarlem Aziëweg; 

• Lijn 340 (Haarlem – Hoofddorp – Uithoorn) via de route Haarlem NS – Haarlem Tempeliers-

straat – Heemstede Heemsteedse Dreef – Heemstede Cruquiusweg (huidige route lijn 140); 

• Lijn 346 (Haarlem - Amsterdam Zuid/WTC) via de route Haarlem NS – Haarlem Tempeliers-

straat – Haarlem Schipholweg (huidige route lijn 176); 

• Lijn 356 (Haarlem – Badhoevedorp – Amstelveen - Amsterdam Bijlmer Arena) via de route 

Haarlem NS – Haarlem Tempeliersstraat – Haarlem Schipholweg (huidige route buslijn 175); 

• BuurtBuslijn 401 (Bennebroek – Hoofddorp) via de route Bennebroek Anemonenplein – Benne-

broek Meerweg.  

 

Vanuit de concessie Zaanstreek: 

• Lijn 59 (Beverwijk – Zaandam) via de route Beverwijk NS – Beverwijk Wijkermeerweg - Beverwijk 

Kanaalweg. 

 

Vanuit de concessie Zuid-Holland Noord: 

• Lijn 50 (Haarlem – Hillegom – Leiden) via de route Haarlem NS – Haarlem Tempeliersstraat – 

Heemstede Herenweg – Bennebroek Rijksstraatweg. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 5555    Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht minimumminimumminimumminimum----frequenties van stroomlijn verbindingenfrequenties van stroomlijn verbindingenfrequenties van stroomlijn verbindingenfrequenties van stroomlijn verbindingen    

    

Vereiste minimum-frequenties voor stroomlijnen: 

 

Lijn Traject Ma/vr 

spits 

Ma/vr 

dal 

Ma/vr  

18-20 u 

Zaterdag 

tot 18 u 

Zaterdag 

18-20 u 

Zondag 

tot 20 u 

Avond 

na 20 u  

385  

R-net 

Haarlem NS – IJmuiden Dennekoplaan 6 4 4 4 4 4 4 

IJmuiden Dennekopl. – IJm. aan Zee*) 2 2 2 2 2 2 - 

2 Haarlem Delftplein – Haarlem NS  4 4 2 4 2 2 2 

Haarlem NS – Hlem. Spaarnwoude NS 4 4 2 4 2 2 2 

3 IJmuiden Stadspark – Velserbroek  2 2 2 2 1 1 1 

Velserbroek – Haarlem Delftplein  2 2 2 2 1 1 1 

Haarlem Delftplein – Haarlem NS **) 4 4 4 2 2 2 2 

Haarlem NS – Haarlem Schalkwijk  4 4 4 2 2 2 2 

73 Tak Castricum – Heemskerk Ruysd.str. 2 2 2 1 1 1 1 

Tak Uitgeest – Heemskerk Ruysd.str. 2 2 2 1 1 1 1 

Heemskerk Ruysd.str. – Beverwijk NS 4 4 4 2 2 2 2 

Beverwijk NS - Velserbroek 4 4 4 2 2 2 2 

Velserbroek – Haarlem Delftplein 4 4 4 2 2 2 2 

Haarlem Delftplein – Haarlem NS **) 4 4 4 2 2 2 2 

Haarlem NS – Haarlem Schalkwijk 4 4 4 2 2 2 2 

74 IJmuiden Dennekopl. – Beverwijk NS  2 2  2 2 2 2 1 

78 Beverwijk – Wijk aan Zee 2 2 2 2 1 2 1 

80 Zandvoort – Haarlem Tempeliersstr. 4 2 2 2 2 2 2 

Haarlem Temp. – Hlem. Spaarnwoude 4 2 2 2 2 2 2 

Hlem.Spaarnwoude – Amsterdam-West 4 2 2 2 2 2 2 

81 

 

Zandvoort Nrd – Zandvoort Busstation  2 2 2 2 2 2 1 

Zandvoort Busst. – Haarlem NS ***) 2 2 2 2 2 2 1 

82 IJmuiden aan  Zee – IJm. Dennekopl. 2 2 2 2 2 2 1 

IJm. Dennekoplaan – IJm. Plein 1945 4 2 2 2 2 2 1 

IJm.Plein 1945 – Amsterdam Sloterdijk 4 2 2 2 2 2 1 

 

*)     alleen in de ruime zomerperiode (van eind april t/m einde zomervakantie) 

**)  voor alle bestaande haltes op het traject Haarlem Delftplein – Haarlem NS v.v. gelden de volgende minimum-frequenties, 

gerealiseerd door één of meerdere lijnen in een regelmatig interval: 

 

Traject Ma/vr 

tot 7 u 

Ma/vr  

7-9 u 

Ma/vr   

9-20 u 

Ma/vr 

16-18 u 

Zaterdag  

tot 18 u 

Zaterdag 

18-20 u 

Zondag  

tot 20 u 

Avond 

na 20 u 

Haarlem NS –> Haarlem Delftplein 4 4  4 8 4 4 4 2 

Haarlem Delftplein -> Haarlem NS 4 8 4 4 4 4 4 2 

 

***) voor het trajectdeel Haarlem NS – Haarlem Hogeschool Inholland gelden de volgende minimum-frequenties (niet 

tijdens schoolvakanties): 

 

Traject Ma/vr 

tot 8 u 

Ma/vr  

8-12 u 

Ma/vr   

12-17 u 

Ma/vr  

17-20 

Zaterdag  

tot 20 u 

Zondag  

tot 20 u 

Avond 

na 20 u  

Haarlem NS –> Haarlem Hogeschool 2 4 2 2 2 2 1 

Haarlem Hogeschool –> Haarlem NS 2 2 4 2 2 2 1 
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Samenvatting  

 

Met de Visie OV 2020 streeft de provincie ernaar om meer reizigers beter te bedienen. Sociale 

veiligheid is daarbij een belangrijk kwaliteitsaspect van het openbaar vervoer. Het is een 

randvoorwaarde die op alle bussen en bushaltes op orde moet zijn, omdat groepen reizigers 

anders niet meer met de bus gaan reizen.  

 

In deze Nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020 zijn de doelstellingen en de uitgangspunten 

vastgelegd. Hiermee wordt de lijn verder doorgezet, die met het Meerjarenplan sociale 

veiligheid openbaar vervoer 2011-2015 is ingezet. De gestelde doelen en ambities in dit 

Meerjarenplan sociale veiligheid zijn ruimschoots behaald. De reizigers voelen zich veilig in de 

bussen, die rijden in opdracht van de provincie Noord-Holland. De afgelopen jaren 

beoordeelden de reizigers de sociale veiligheid in de bussen en op de haltes hoger dan het 

landelijk gemiddelde. Mede dankzij de goede inzet van personeel en investeringen (zoals 

cameratoezicht in alle bussen) is er een dalende lijn te ontdekken in het aantal incidenten in elk 

concessiegebied.  

 

Met deze nota streeft de provincie naar een nieuwe, hogere ambitie. De doelstellingen in deze 

nota zijn nu verder geconcretiseerd en ambitieuzer. In de periode tot aan 2020 streeft de 

provincie naar een sociale veiligheidsbeleving van tenminste een 8,0 in iedere concessie en 

een daling van tenminste 25% van het totaal aantal incidenten in de concessies. Om dit te 

bereiken, zet de provincie in op preventie/gastheerschap, samenwerking en aandacht voor 

maatwerkoplossingen. Als wegbeheerder zorgt de provincie ervoor dat de haltevoorzieningen 

langs provinciale wegen schoon, heel en veilig zijn. In deze notitie wordt nader ingegaan op de 

ontwikkelingen, de doelstellingen en de wijze waarop de provincie samen met de vervoerder en 

andere stakeholders hier invulling aan wil geven.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Met de Visie OV 2020 streeft de provincie ernaar om meer reizigers beter te bedienen. Op 

plekken waar de vraag naar mobiliteit groot is, willen we de mogelijkheden voor openbaar 

vervoer maximaal benutten. Dat doen we door te investeren in het verbeteren van de snelheid, 

betrouwbaarheid en kwaliteit van het zogenaamde stroomlijnennet. Op plekken waar de vraag 

naar openbaar vervoer minder groot is, zoeken we in samenwerking met gemeenten en 

belanghebbenden naar efficiëntere maatwerkoplossingen. 

 

Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk kwaliteitsaspect van het openbaar vervoer. Het is 

een randvoorwaarde die op alle bussen en bushaltes op orde moet zijn, omdat groepen 

reizigers anders niet meer met de bus gaan reizen. Als opdrachtgever voor het openbaar 

vervoer is de provincie verantwoordelijk voor het opnemen van normen en doelstellingen op 

het gebied van sociale veiligheid in de concessies1). Om invulling te geven aan deze 

verantwoordelijkheid heeft de provincie Noord-Holland deze Nota Sociale Veiligheid OV 

opgesteld voor de periode van de Visie OV 2020. Deze nota legt op hoofdlijnen de koers van 

de provincie vast betreffende sociale veiligheid. Concrete uitwerking van de Nota vindt plaats 

in de actieplannen van de vervoeders en afspraken met partijen (zie hoofdstuk 4).  

1.2. Probleemstelling  

Op basis van de lijn in het Meerjarenplan Sociale Veiligheid 2011-2014 is er de afgelopen 

jaren met de vervoerder, gemeenten en politie hard gewerkt aan het verbeteren van de sociale 

veiligheid. De ervaringen hiermee tonen aan dat inzet van de partners en de samenwerking op 

het gebied van sociale veiligheid noodzakelijk is en resultaat oplevert. Het aantal incidenten is 

verminderd en de klanttevredenheid in de concessiegebieden over het aspect sociale 

veiligheid ligt boven het landelijk gemiddelde. Het is belangrijk dat deze positieve lijn wordt 

vastgehouden. Sociale veiligheid  kenmerkt zich door incidenten en het principe van de 

zwakste schakel. Als een (potentiele) reiziger negatieve berichten hoort over de veiligheid van 

het openbaar vervoer of zich tijdens een rit of op de halte onveilig voelt, is dat bepalend voor 

zijn algemene beeld van het openbaar vervoer. Sociale veiligheid vraagt door ontwikkelingen 

in de maatschappij continue aanpassing van de gekozen maatregelen. Op dit moment ligt de 

veiligheidsbeleving van de concessie Haarlem-IJmond hoger dan het landelijk gemiddelde 

(7,8), maar blijft het achter bij de waardering van de veiligheidsbeleving in de andere 2 

concessies (8,0). De provincie zal dan ook niet stilstaan, maar samen met de vervoerder en 

andere stakeholders streven naar een sociale veiligheidsbeleving van tenminste een 8,0 in 

iedere concessie en een daling van tenminste 25% van het totaal aantal incidenten in de 

concessies. In deze nota gaan we in op de uitgangspunten, die we hanteren om de doelen te 

bereiken. 

                                                
1
 Wet personenvervoer 2000 , artikel 32, lid 1 en 2 
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1.3  Het kader van deze nota 

Sociale veiligheid is een dynamisch onderwerp en er zijn veel verschillende partijen die 

verantwoordelijkheden en rollen hebben bij het waarborgen van sociale veiligheid. Op basis 

van de wet- en regelgeving, best-practices van andere provincies en de huidige situatie is in 

overleg met betrokken partners bepaald dat de provincie de volgende rol op zich neemt: 

- de voorwaardenscheppende en kaderstellende rol: het bepalen en opstellen van 

doelstellingen en het sturen, evalueren en monitoren van de vervoerder.  

 

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 moeten aan concessies voor openbaar vervoer 

voorschriften worden verbonden om een verantwoorde mate van veiligheid te waarborgen. De 

uitvoering van deze voorschriften is in handen van de vervoerder. Wanneer de openbare orde 

en veiligheid in het geding komen, is de gemeente/politie verantwoordelijk. 

 

- de coördinerende rol: betrokken partijen verenigen om samen de problematiek van sociale 

onveiligheid aan te pakken. 

 

Als de problematiek en de situatie daarom vraagt, zal de provincie een coördinerende rol op 

zich nemen om samen met partijen de problematiek te bestrijden. Er is een veelheid van 

partijen betrokken bij het handhaven van de sociale veiligheid in en rondom het openbaar 

vervoer en in de praktijk is er sprake van een grijs gebied in de verdeling van de 

verantwoordelijkheden. Een incident in de bus valt onder de verantwoordelijkheid van de 

vervoerder, maar zodra de dader de bus uitvlucht is de gemeente de verantwoordelijke partij. 

Bij het bestrijden van de problematiek zal de provincie een belangrijke bijdrage kunnen spelen 

bij het helder stellen van rollen en het coördineren, organiseren en daarmee verbeteren van de 

samenwerking tussen de partijen. Deze samenwerking is cruciaal in het bestrijden van sociale 

onveiligheid. 

 

Daarnaast vervult de provincie de rol als wegbeheerder van busbanen en haltes langs 

provinciale wegen. De provincie is daardoor verantwoordelijk om  zorg te dragen voor schone 

en hele haltes. Deze haltes worden volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau onderhouden, 

waarbij het uitgangspunt geldt dat schone en hele haltes bijdragen aan het verminderen van 

vandalisme en daarmee aan het sociale veiligheidsgevoel. 

 

1.4  Uitgangspunten voor de implementatie 

Deze Nota vormt de koers van de sociale veiligheid in alle lopende en nieuwe concessies van 

de provincie Noord-Holland. Hiermee streven we naar: 

1. In de komende jaren wordt naast de reeds bestaande repressieve aanpak tevens de omslag 

naar preventie (met als onderdeel gastheerschap) gestimuleerd.  

2. Meer aandacht voor maatwerk. Deze nota geeft meer ruimte aan vervoerders om projecten 

op te zetten en jaarlijkse speerpunten te benoemen. Maatwerk wordt gestimuleerd; 

vervoerders formuleren in hun actieplannen specifieke acties om hotspots aan te pakken. 

3. Versterken van samenwerking met overige betrokken partijen.  

4. Op de haltes en in de voertuigen gelden de factoren: schoon, heel en veilig.  
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De jaarlijkse actieplannen van nieuwe en reeds bestaande concessies volgen de lijn van deze 

nota. De eerste jaarlijkse actieplannen die op deze nieuwe nota gebaseerd zijn, zijn de plannen 

voor 2015.   
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2. Ontwikkeling Sociale Veiligheid OV  

2.1   Definitie sociale veiligheid 

Sociale veiligheid gaat over de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen 

tegen persoonlijk leed door misdrijven, overtredingen en overlast door anderen. Bij sociale 

veiligheid in het openbaar vervoer maken we in de regel onderscheid tussen een aantal 

aspecten.  

 

In de eerste plaats maken we onderscheid tussen veiligheid voor de reizigers en voor het 

personeel. Het openbaar vervoer moet voor beide groepen ‘gebruikers’ veilig zijn. Daarnaast 

onderscheiden we objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid heeft 

betrekking op feitelijke incidenten en bestaat uit persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. 

Objectieve onveiligheid wordt vooral bepaald door de kans om slachtoffer te worden van 

delicten of incidenten. In deze nota wordt er onder incidenten het aantal geregistreerde 

incidenten bedoeld. Subjectieve veiligheid heeft betrekking op het veiligheidsgevoel van 

reizigers en personeel. 

 

Bij veiligheid van het openbaar vervoer gaat het om:  

� veiligheid in het voertuig (voor de provincie Noord-Holland betreft dit de bus); 

� veiligheid op de haltes en de stations; 

� veiligheid van de openbare ruimte direct rondom de haltes en stations. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de ruimte rondom het openbaar vervoer bepalend is voor het gevoel dat 

mensen hebben ‘in’ het openbaar vervoer. In dit kader maken we ook onderscheid tussen de 

domeinen ‘’bedrijfsorde’’ en ‘’openbare orde’’. De veiligheid in de voertuigen valt vooral onder 

het domein van de bedrijfsorde en is daarmee een eerste verantwoordelijkheid van het 

vervoerbedrijf. De veiligheid van de haltes, stations en de openbare ruimte direct rondom de 

haltes en stations valt onder de openbare orde en onder de verantwoordelijkheid van 

gemeenten, provincie en politie. De drie kritische factoren die van invloed zijn op de sociale 

veiligheid zijn: schoon, heel en veilig. Deze factoren dienen in samenhang aangepakt te 

worden. Hierbij zijn meerdere partijen benodigd. De provincie en andere wegbeheerders voor 

het schoon en het heel houden van de omgeving van de bushalte. De driehoek Burgemeester 

– Openbaar Ministerie –Politie voor de veiligheid (openbare orde). 

2.2   Ontwikkeling sociale veiligheid 

 

Nationaal 

De afgelopen jaren is de sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer verder toegenomen. 

Er deden zich wel incidenten voor met een grote impact op reizigers en personeel. Dit was de 

aanleiding voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Verkeer 

& Waterstaat (V&W) om op 2 april 2009 een Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer (TVOV) op 

te richten. De Taskforce heeft als doelstelling om te komen tot een pakket van maatregelen om 

het aantal incidenten in het openbaar vervoer terug te dringen. Zij hebben ervoor gezorgd dat 

iedere bus in Nederland wordt voorzien van cameratoezicht en hebben in dit kader financieel 
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bijgedragen aan het plaatsen van camera’s in de bussen binnen de concessie Haarlem-

IJmond. Hoewel de Taskforce is opgeheven, wordt er door partijen nog steeds aan 

maatregelen gewerkt. In dit kader werken de OV-autoriteiten momenteel aan het opstellen van 

een veiligheidsscan. Het streven is dat elke OV-autoriteit straks voor de start van een 

concessie de situatie van sociale veiligheid van een concessiegebied in beeld brengt en dit 

bekijkt in samenhang met de leefbaarheid van het betreffende gebied. Hierbij wordt niet alleen 

gekeken naar het aantal incidenten per lijn, maar worden tevens de cijfers van de politie, 

gemeente en NS meegenomen. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de situatie in het 

gebied en waar zich noodzaak en mogelijkheden voordoen voor verdere samenwerking. De 

provincie Noord-Holland is hier nauw bij betrokken en heeft het concessiegebied Haarlem-

IJmond opgegeven als pilotgebied. Doordat de veiligheidsscan voor het eerst wordt toegepast, 

zijn er nog geen ontwikkelingen en trends zichtbaar. Toch zullen we de informatie uit de 

veiligheidsscan al kunnen gebruiken bij het opstellen van deze nota.    

 

Provincie Noord-Holland 

De reizigers voelen zich veilig in de bussen, die rijden in opdracht van de provincie Noord-

Holland. Al jaren beoordeelt de reiziger de sociale veiligheid in de bussen binnen onze 

concessies hoger dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 1). Vanaf 2009 is de sociale 

veiligheidsbeleving in het concessiegebied Noord-Holland Noord van een 7,9 naar een 8,0 

gegaan en in Gooi en Vechtstreek zelfs van een 7,8 naar een 8,0. In Haarlem-IJmond is de 

sociaal veiligheidsbeleving een 7,8 gebleven. De veiligheidsbeleving is landelijk gezien iets 

toegenomen (7,5 naar een 7,6), maar de sociale veiligheidsbeleving in de bussen binnen de 

concessiegebieden van de provincie Noord-Holland ligt toch nog beduidend hoger. 
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Figuur 1: Reizigersoordeel sociale veiligheid in concessiegebieden PNH en landelijk 

 

Er zijn vele factoren die de sociale veiligheidsbeleving beïnvloeden, zoals de aanwezigheid van 

personeel, cameratoezicht etc. Wellicht dat het reizigersoordeel over sociale veiligheid mede is 

toegenomen door het terugdringen van incidenten in de concessiegebieden van de provincie. 

In de volgende klanttevredenheidsonderzoeken zal dit verband nader worden onderzocht. 

Ondanks het feit dat het aantal geregistreerde incidenten in 2011 was toegenomen, zijn de 
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afgelopen jaren de geregistreerde incidenten flink afgenomen. De dalende lijn is zichtbaar in 

onderstaande grafiek.  
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Figuur 2: Het aantal geregistreerde incidenten per concessie tussen 2010-2013 

 

In alle drie concessies is het aantal geregistreerde incidenten gedaald. Hoewel het aantal 

geregistreerde incidenten in Haarlem-IJmond het meest zijn gedaald, blijft het aantal 

geregistreerde incidenten in deze concessie het hoogst. Ook als we dit in verhouding met het 

aantal reizigerskilometers bekijken. Dit verklaart mogelijk ook dat het veiligheidsgevoel van 

reizigers in deze concessie lager ligt (7,8) dan de waardering van reizigers in de andere twee 

concessiegebieden (8,0).  De veiligheidsscan en cijfers van incidenten geven aan dat  de stad 

Haarlem een gebied is dat de aandacht vraagt. Daarbij is de ernst van de incidenten belangrijk. 

Landelijk wordt er een verdeling gemaakt in de ernst van incidenten volgens de A, B en C 

systematiek.  

-  A-incidenten zijn de ergste incidenten, die volgens het strafrecht en APV (Algemene 

Plaatselijke Verordening) bestraft worden. Hieronder vallen: mishandeling, bedreiging, diefstal, 

etc.).  

- B-incidenten zijn de overtredingen in strijd met de Wet personenvervoer 2000, waaronder 

schelden, lastigvallen etc. 

- C-incidenten zijn de overtredingen in strijd met het Besluit personenvervoer en  huisregels, 

waaronder voeten op de bank, roken in de bus etc.). 

Onderstaande grafiek toont aan dat het aantal incidenten is gedaald. De afgelopen jaren is de 

focus vooral gericht geweest op het terugdringen van de A- en B-incidenten. De afgelopen 

jaren is het aantal A-incidenten vooral teruggedrongen. Het aantal B-incidenten kent een lichte 

daling en de C-incidenten een hele lichte stijging  (zie figuur 2). Daarom is de provincie van 

mening dat de focus ook gericht moet blijven op de C-incidenten. Dit type incidenten is vaak de 

aanleiding van een B- of A-incident. 
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Figuur 3:  Het aantal geregistreerde incidenten in de concessiegebieden van PNH 

 

Zwartrijden valt onder een van de onderdelen van sociale (on)veiligheid. De problemen over 

betaling liggen ten grondslag aan een flink deel van de incidenten en het beïnvloedt de sociale 

veiligheidsbeleving van medereizigers. In de concessiegebieden van de provincie zien we een 

lager percentage van het aantal geregistreerde zwartrijders in 2013 ten opzichte van 2009. In 

2012 kende het concessiegebied Noord-Holland Noord een lichte stijging van het aantal 

geregistreerde zwartrijders. Door de inzet van meer medewerkers Service en Veiligheid is de 

controledruk toegenomen en dat heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling. De 

aanwezigheid van personeel heeft ook vaak een gunstig effect op de sociale 

veiligheidsbeleving van reizigers. 

 

 
Figuur 4: Verloop van het aantal geregistreerde zwartrijders in de concessiegebieden PNH 
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3.  Ambities en uitgangspunten 

 

3.1 Doelstelling 

 

Met de Visie OV 2020 streeft de provincie ernaar om meer reizigers beter te bedienen. Sociale 

veiligheid is een voorwaarde voor het gebruik van het openbaar vervoer en draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid en het goed functioneren van het openbaar vervoer. Uit marktonderzoeken 

(onderzoek NS, marktonderzoek 50/50) blijkt dat veiligheid de belangrijkste disstatisfier is voor 

het openbaar vervoer. De reiziger gaat niet met de bus als zijn/haar gevoel van veiligheid niet 

goed is. Hoewel het aantal incidenten is afgenomen en de veiligheidbeleving is toegenomen, is 

het belangrijk dat deze lijn wordt doorgezet.  

 

Net als de voorgaande jaren blijft de hoofddoelstelling: 

Het verminderen van het aantal feitelijke incidenten (objectief) en verbetering van het 

veiligheidsgevoel (subjectief) bij reizigers en personeel in en rond het openbaar vervoer. 

 

We streven met deze nota een nieuwe, hogere ambitie na. De afgelopen jaren is de sociale 

veiligheid enorm verbeterd. In tegenstelling tot voorgaande jaren, gaan we een stap verder met 

het verbeteren van het sociale veiligheidsniveau. De doelstellingen zijn nu verder 

geconcretiseerd en ambitieuzer. Om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen worden behaald 

hanteren we in onze aanpak nieuwe uitgangspunten, die in de volgende paragraaf worden 

beschreven. 

 

Concreet stellen we de volgende  doelen: 

1. In de periode tot aan 2020 streven we naar een waardering van de sociale 

veiligheidsbeleving van het openbaar vervoer in de concessies van de provincie Noord-Holland 

van tenminste een 8,0 en zullen we boven het landelijk gemiddelde blijven.  

 

2. In de periode tot aan 2020 streven we naar een daling van 25% van het aantal incidenten in 

de concessies van de provincie Noord-Holland, ten opzichte van het jaar 2013. De focus hierbij 

is vooral gericht op de afname van de A- en B-incidenten (de ergste incidenten en minder op 

overtredingen van huisregels etc.).  

3.2  Uitgangspunten 

Om deze doelstellingen te bereiken hanteren wij een aantal uitgangspunten. Deze sluiten aan 

bij het koers van de andere OV-autoriteiten en vervoerders. 

 

- Naar preventie 

Naast het nemen van repressieve maatregelen, ondersteunt de provincie tevens  maatregelen 

met als doel incidenten te voorkomen. Elk incident is er één te veel. De vervoerder wordt 

gevraagd om met voorstellen voor preventie te komen. Gastheerschap is een belangrijk 

onderdeel van preventie. Dat betekent in de eerste plaats dat reizigers zich welkom voelen in 

het openbaar vervoer en op en rond haltes en stations. Daarnaast betekent het ook dat het 

reizigers duidelijk wordt gemaakt dat het openbaar vervoer niet ‘van niemand’ is; vervoerders, 
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gemeenten en politie trekken zich de kwaliteit van het openbaar vervoer zichtbaar aan en 

reizigers zijn in het openbaar vervoer te gast. 

 

-  Ambitie ligt op verbetering sociale veiligheid 

De provincie streeft naar een hoog niveau voor sociale veiligheid voor het gehele openbaar 

vervoer. Aangezien de sociale veiligheidsbeleving in de concessiegebieden van de provincie al 

veel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, stellen we met onze doelstellingen een behoorlijke 

ambitie. De provincie eist van de vervoerder dat zij naast het minimum basispakket (ARBO 

eisen in convenant Sociale Veiligheid juni 2012) ook extra maatregelen neemt om de sociale 

veiligheid te verbeteren. Te denken aan: 

- voldoende menselijk toezicht; 

- materieel uitgerust met systemen die sociale veiligheid ondersteunen; 

- samenwerking tussen verantwoordelijke partijen op het gebied van sociale veiligheid. 

 

- Maatwerk en samenwerking 

Daarnaast zijn er bushaltes en buslijnen waar meer incidenten plaatsvinden of waar de sociale 

veiligheid lager dan gemiddeld is. Tijdens de inventarisaties zullen deze bushaltes en/of 

buslijnen worden gesignaleerd, de problematiek nader worden besproken en in een 

samenwerking tussen provincie, vervoerder en andere stakeholders naar oplossingen worden 

gezocht. Te denken aan het verbeteren van verlichting en/of de uitstraling van een stationshal.. 

 

- Schoon, heel en veilig 

Als wegbeheerder zorgt de provincie voor schone en hele haltes. Dit draagt bij aan het 

verminderen van vandalisme en daarmee aan het  sociale veiligheidsgevoel. 
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4. Procedures  

4.1   Nota sociale veiligheid OV 2014-2020  

Met deze nota Sociale Veiligheid openbaar vervoer tot 2020 kent de provincie haar eigen koers 

en wensbeeld. Daarbij geeft het ook de concessiehouder zicht in de ambities en doelstellingen, 

die van hen worden verwacht. Als de aanbesteding aan de betreffende vervoerder wordt 

gegund, wordt aan de vervoerder gevraagd om zich te committeren aan de doelstellingen van 

deze nota. Indien de vervoerder wil afwijken van deze ambities en doelen, dan wordt aan de 

vervoerder gevraagd om een plan op te stellen met een motivatie voor de afwijking en door hen  

gestelde ambities en doelen.   

4.2   Actieplan sociale veiligheid  

De vervoerder levert elk jaar een actieplan sociale veiligheid per concessie in. Gebaseerd op 

deze nota gaat de vervoerder concreter in op ontwikkelingen, doelstellingen en maatregelen. 

Dit actieplan sociale veiligheid voldoet aan de Nota Sociale Veiligheid OV en de 

concessievoorwaarden. Het actieplan kent globaal de volgende indeling:  

a. ontwikkeling van sociale veiligheid afgelopen jaar(en) in het algemeen en ten opzichte van 

ontwikkelingen in de maatschappij, inclusief analyse van de probleemgebieden/lijnen; 

b. de cijfers tegen de gestelde doelstellingen houden en conclusies trekken, waarom de 

doelen wel en vooral niet (helemaal) behaald zijn; 

c. nieuwe cijfers voor het komende jaar.  

•  Het terugdringen van het aantal incidenten (per categorie: A, B en C, zie blz. 9). 

•  Het verhogen van de veiligheidsbeleving van reizigers (reizigersmonitor); 

• Het verhogen van de veiligheidsbeleving van personeel (personeelsmonitor); 

•  Het terugdringen van het aantal geregistreerde zwartrijders.  

d. speerpunt(en) voor het komende jaar en onderbouwing daarvan; aansluitend op de 

ontwikkelingen in het voorgaande jaar en op de prioriteiten van de Nota 

(preventie/gastheerschap, samenwerking en aandacht voor maatwerkoplossingen); 

e. maatregelenpakket/ inzet van middelen, projecten sociale veiligheid, bijvoorbeeld:  

• de inzet van menselijk toezicht;  

• inzet van materieel (camera's, aanpassingen materieel, etc.);  

• cursussen/opleiding personeel; 

• voorlichting en communicatie richting reizigers en personeel, bewoners, scholen etc. 

f. overzicht partijen waarmee samengewerkt wordt / afsprakenkaders: 

• samenwerking met overige vervoerders; 

• afspraken met derden (politie, justitie, gemeenten, etc.); 

• aard van de samenwerking (hoe vaak, waarover). 

g. Effect/monitoring; (verwachting van) effect van maatregelen op de veiligheidsbeleving van 

de reiziger en hoe dit wordt gemonitord. 

De plannen worden beoordeeld op volledigheid, tijdigheid, ambitieniveau en te verwachten 

resultaat. Beoordeling vindt plaats door in ieder geval de beleidsmedewerker van de provincie 

die zich bezig houdt met sociale veiligheid en de (senior) concessiebeheerders.   
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Het actieplan sociale veiligheid wordt elk jaar in concept tussen vervoerder en provincie 

afgestemd. Vervolgens wordt het ter advisering voorgelegd aan de ROCOV. Het actieplan N en 

het advies worden uiterlijk 1 oktober van het jaar N - 1 formeel aan de provincie ter 

goedkeuring aangeboden.  

4.3   Voortgangsgesprek sociale veiligheid  

Om de drie maanden worden tijdens het reguliere concessieoverleg de cijfers voor sociale 

veiligheid besproken. Het doel van dit gesprek is om de voortgang op het gebied van sociale 

veiligheid te bespreken en te bewaken.  Mocht blijken dat doelen aan het einde van het jaar 

niet gehaald gaan worden, dan moet de vervoerder halverwege het jaar zijn actieplan bijstellen. 

Aan het einde van het jaar worden bij de bespreking van het actieplan de doelstellingen en de 

aanpak geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt om de sociale veiligheid het 

daaropvolgende jaar verder te verbeteren. Deze gesprekken vinden plaats tussen de 

vervoerder en de beleidsmedewerker Sociale veiligheid van de provincie Noord-Holland. 

 

Het totaaloverzicht van inlevermomenten en gesprekken ziet er als volgt uit: 

Plan Wanneer Inhoud 

Meerjarenplan SV Voor ingang van de 

concessie 

Indien de vervoerder wenst af te 

wijken van de ambities en doelen in 

deze nota wordt hem gevraagd dit te 

onderbouwen met een plan.  

Actieplan SV Jaarlijks voor 

1 oktober 

Evaluatie van doelen en voorstel tot 

verbetering.  

Voortgangsgesprek Driemaandelijks tijdens 

reguliere concessieoverleg 

Bespreken voortgang  

 

4.4 Schoon, heel en veilig 

Als wegbeheerder neemt de provincie haar verantwoordelijk en streeft ernaar om de haltes 

allen op het kwaliteitsniveau R te krijgen en te houden. Dit niveau houdt in dat de 

haltevoorzieningen functioneel op orde zijn en in goede staat van onderhoud. Dit niveau wordt 

gehandhaafd door dagelijks beheer. Jaarlijks vinden klanttevredenheidsonderzoeken plaats om 

het niveau van de haltes en het effect hiervan op het sociale veiligheidsgevoel van de reizigers 

te monitoren. Daarbij neemt de provincie de coördinerende rol op zich om daar waar nodig 

partijen te stimuleren samen de veiligheid in de openbare ruimte en in de bus te verbeteren. 

 

4.5 Financiën 

Aangezien de sociale veiligheid in de concessies van de provincie goed is, is er geen reden 

voor de provincie om additionele middelen voor sociale veiligheid in te zetten. In de 

actieplannen wordt de vervoerder gevraagd om de stand van zaken te geven en het gewenste 

vooruitzicht (concrete cijfers). Indien de vervoerder niet kan voldoen aan de gestelde 

doelstellingen, dan zal de vervoerder met voorstellen moeten komen om hier wel aan te 

kunnen voldoen. 
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5. Monitoring van resultaten 

Om de gestelde doelstellingen voor Sociale veiligheid te halen, zal de provincie de 

ontwikkelingen monitoren. Monitoring is van groot belang om de ontwikkeling van de sociale 

veiligheid te blijven volgen. De provincie monitort om de ontwikkeling en het niveau van sociale 

veiligheid vast te stellen en met de vervoerder de problematiek en gewenste maatregelen te 

bespreken. Monitorgegevens worden primair gebruikt om de sociale veiligheid in het openbaar 

vervoer te verbeteren en niet om af te rekenen. 

 

Een concessie scoort goed op het gebied van sociale veiligheid als: 

• de cijfers in lijn zijn met de gestelde doelstellingen in deze nota  

• de streefwaarden voor sociale veiligheid (subjectief, objectief, incidenten, zowel reizigers 

als personeel) die zijn vastgelegd in de actieplannen sociale veiligheid worden gehaald;  

 

Deze resultaten meten we waar mogelijk met behulp van bestaande monitors. Hoewel sociale 

veiligheid moeilijk eenduidig te meten is, zijn de bestaande landelijke monitors 

(reizigersmonitor, personeelsmonitor, incidentenregistratie, zwartrijden) geschikt voor het 

vaststellen van het niveau van objectieve en subjectieve sociale veiligheid. Met behulp van 

referentiegebieden kan een beeld geschetst worden van de ontwikkeling en het niveau van 

sociale veiligheid in de diverse concessies. Hieruit wordt een balans gemaakt over de 

subjectieve en objectieve sociale veiligheid per concessie en per gebied. De provincie eist dan 

ook dat de concessiehouders ieder jaar hun medewerking verlenen en deelnemen aan deze 

onderzoeken.   

 

Voor het opsporen van de probleemlocaties of specifieke problemen met de sociale veiligheid 

in de concessies is er behoefte aan gegevens die specifieker zijn dan de landelijke monitors. 

Hiertoe wordt een beroep gedaan op de kennis van de vervoerder om specifieke 

probleemgebieden in kaart te brengen. In de jaarlijkse actieplannen stellen de vervoerders 

maatregelen voor om problemen aan te pakken. Hierbij wordt tevens de wijze van monitoring 

en meting van de resultaten beschreven.  
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Samengevat zijn de volgende monitorinstrumenten van belang:  

 

Structureel / Variabel Beoordelingsitem Monitoringsinstrument 

Structureel Reiziger (subjectief) Reizigersmonitor (CROW2 en 3 

maandelijkse 

Klanttevredenheidsonderzoeken 

KTO) 

Personeel (subjectief) Personeelsmonitor (CROW) 

Incidentregistratie (objectief) Incidentenregistratie vervoerder 

(CROW) 

Zwartrijden (objectief) Monitor zwartrijden (CROW) 

Variabel Projectgerichte evaluatie Wijze van evaluatie/ monitor 

maakt onderdeel uit van 

projectvoorstel 

 

Beoordeling van de resultaten 

Uitgangspunt is dus dat monitorgegevens worden gebruikt om de sociale veiligheid in het 

openbaar vervoer te verbeteren en niet om af te rekenen. 

 

Indien uit de monitorresultaten blijkt dat de ontwikkeling van de sociale veiligheid in de 

concessie niet voldoet aan de doelstellingen zoals genoemd in deze Nota, komt dit in het 

gesprek tussen de vervoerder en de provincie aan de orde.  De provincie vraagt op dat 

moment om inzicht in de oorzaken waarom de doelstellingen niet zijn gehaald en maatregelen 

ter verbetering. De provincie verwacht hierbij volledige medewerking en een actieve inzet van 

de concessiehouder. 

 

 

  

 

                                                
2 KPVV (Kennisplatform verkeer en vervoer) is onderdeel geworden van het CROW. 
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Het Rocov Noord-Holland is het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer 

Noord-Holland. 

De organisaties die samenwerken in het Rocov Noord-Holland zijn: 

• De SBO (Samenwerkende Bonden van Ouderen) Noord-Holland; 

• Reizigersvereniging Rover; 

• FNV Bondgenoten; 

• Zorgbelang Noord-Holland; 

• De vereniging van kleine kernen in Noord-Holland; 

• De Fietsersbond; 

• Het Kennemer Gasthuis in Haarlem. 
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a g n Stadsregio Amsterdam 
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland 
en de gemeente Almere 

'"^IIMEII - 3 FEB. 2016 

datum 
ons kenmerk 
bijlage(n) 
onderwerp 

inlichtingen 

1 februari 2016 
2016/9206/FR 
Ontwerp-Programma van Eisen concessie Amstelland-Meerianden 2018 
Adviesverzoek ontwerp-Programma van Eisen aanbesteding concessie 
Amstelland-Meerlanden 2018 
AanbestedingAML2018@stadsregioamsterdam.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 28 januari 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam het Ontwerp-
Programma van Eisen (PvE) van de concessie Amstelland-Meerlanden vastgesteld en 
vrijgegeven voor inspraak. Hierbij verzoek ik u advies uit te brengen over het Ontwerp-
Programma van Eisen dat als bijlage is toegevoegd. 

Voor een toelichting op het ontwerp-PvE kunt u vanaf 8 februari 2016 terecht op de website 
van de Stadsregio Amsterdam. 
U kunt uw advies tot en met 21 maart 2016 indienen en richten aan het dagelijks bestuur 
van de Stadsregio Amsterdam. 

Uw advies wordt opgenomen in een Reactienota, waarin wordt vermeld op welke wijze de 
Stadsregio uw advies heeft verwerkt in het definitieve PvE. 
Deze Reactienota zal op 21 april 2016 door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam 
worden vastgesteld, tezamen met het definitieve PvE, waarna het op de website van de 
Stadsregio Amsterdam wordt geplaatst. 

Tot slot wil ik u hierbij informeren dat met ingang van 13 december 2015 het gehele traject 
van R-netlijn 300 (de voormalige Zuidtangent) onder de concessie Amstelland-Meerlanden 
valt. Tot deze datum viel het trajectdeel Haarlem-ringvaart Vijfhuizen onder een aparte 
concessie van de provincie Noord-Holland. De Stadsregio en de provincie Noord-Holland 
hebben in gezamenlijkheid besloten dit trajectdeel op te nemen als uitloper van de 
concessie Amstelland-Meerlanden. De concessie Zuidtangent Haarlem-ringvaart Vijfhuizen 
is daarmee van rechtswege komen te vervallen. 

Namens 
 

gefijfc; Bestuur var de Stadsregio Amsterdam 

P o s t b u s 6 2 6 I O O O AP A m s t e r d a m 

T e l e f o o n 0 2 0 - 5 2 7 3 7 0 0 Fax 0 2 0 - 5 2 7 3 7 7 7 
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INLEID ING 

1.1 Aanleiding 

De huidige concessie Amstelland-Meerlanden loopt in december 2017 af. De 
concessie heeft op dat moment 10 jaar gelopen, de maximale periode die op grond 
van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) is toegestaan. Voor de periode na 
december 2017 moet een nieuwe concessie worden verleend. Op grond van de 
Wp2000 is het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam bevoegd om deze 
nieuwe concessie te verlenen. Hiervoor wordt een Europese openbare aanbesteding 
uitgeschreven. De Wp2000 stelt dat de Stadsregio ter voorbereiding op de 
aanbesteding een Programma van Eisen (PvE) op moet stellen en een ontwerp 
hiervan in ieder geval voor advies aan consumentenorganisaties moet aanbieden. 

1.2 Concessie Amstelland-Meerlanden 

De Concessie Amstelland-Meerlanden beslaat het grondgebied van de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel (met uitzondering van de 
kern Duivendrecht) en Uithoorn, en een aantal Uitlopers naar aangrenzende 
concessiegebieden. Het Concessiegebied is ruim 300 vierkante kilometer groot en 
telt meer dan 300.000 inwoners. In het Concessiegebied ligt een belangrijke motor 
van de Nederlandse economie: de luchthaven Schiphol. Daarnaast is de 
bloemenveiling Aalsmeer een belangrijke pijler van de regionale economie. Verder 
biedt de regio een prettig woon- en leefklimaat voor zijn bewoners. 

Een groot deel van het openbaar vervoer in Amstelland-Meerlanden is gericht op 
Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid aan de ene zijde en Schiphol en Haarlem 
aan de andere zijde. R-netlijnen 300 (de voormalige Zuidtangent, de hoogwaardige 
busverbinding Haarlem - Schiphol - Amsterdam Zuidoost) en 310 (Amsterdam 
Zuid - Schiphol - Nieuw-Vennep) en Schiphol Sternet maken deel uit van de 
Concessie. In december 2014 is, na de aanleg van knooppunt Schiphol Noord en de 
Schiphol Logistics Park-busbaan tussen Hoofddorp en Aalsmeer, het aantal R-
netlijnen uitgebreid met de R-netlijnen 340 (Haarlem - Uithoorn), 346 (Haarlem -
Amsterdam Zuid) en 356 (Haarlem - Amsterdam Bijlmer ArenA). 

1.3 Een veranderende rol voor het OV in Amstelland-
Meerlanden 

Een goed openbaar vervoersysteem is een essentiële voorwaarde om de 
Metropoolregio Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden en de economie 
verder te laten groeien. Goed openbaar vervoer maakt de Metropoolregio 
Amsterdam aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leren, te ondernemen en te 
bezoeken. De Stadsregio Amsterdam ziet daarbij vooral een grote rol voor het 
openbaar vervoer weggelegd op die tijden en plekken waar de bereikbaarheid 
onder druk staat (= bereikbaarheidsfunctie van het openbaar vervoer). 

Pijler van het openbaar vervoersysteem in de regio Amstelland-Meerlanden is het 
HOV-netwerk1 dat rijdt onder de naam R-net (zie ook hoofdstuk 3). R-net brengt 

MOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. 
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reizigers snel, betrouwbaar en comfortabel van en naar hun bestemming en vormt 
daardoor een concurrerend alternatief voor de auto. De afgelopen jaren is het 
gebruik van de R-netlijnen fors toegenomen. En de verwachting is dat het aantal 
reizigers dat van deze lijnen gebruik maakt in de nieuwe concessieperiode verder 
zal toenemen, mede door de verwachte groei van Schiphol2. Om in deze vraag te 
kunnen voorzien is uitbreiding van het aanbod op deze verbindingen noodzakelijk. 
Echter, binnen de meerjarenraming van de Stadsregio ontbreekt de ruimte om deze 
uitbreiding te financieren. 

De uitrol van R-net heeft niet alleen tot een toename van het aantal reizigers 
geleid, ook het reisgedrag van bestaande reizigers is gewijzigd. Reizigers kiezen 
bewust voor R-net, omdat R-net hen sneller naar hun bestemming brengt, ook 
wanneer zij verder naar een halte van R-net moeten lopen of fietsen. 

Een andere ontwikkeling die de afgelopen jaren is ingezet, is dat mensen steeds 
meer mogelijkheden krijgen om van A naar B te reizen. Denk bijvoorbeeld aan de 
opmars van de elektrische fiets, het succes van de OV-fiets en de introductie van 
mobiliteitsdiensten zoals deelauto's en deeltaxi's. Een ontwikkeling die wordt 
versterkt door tal van technologische vernieuwingen, zoals nieuwe 
communicatiemiddelen (o.a. nieuwe toepassingsmogelijkheden van smartphones) 
en geïntegreerde betaalsystemen. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen speelt het openbaar vervoer een steeds 
kleinere rol bij de invulling van de basismobiliteit (= sociale functie van het 
openbaar vervoer). Een ontwikkeling die al meerdere decennia zichtbaar is, maar 
de laatste jaren is versterkt door de uitrol van R-net en de introductie van nieuwe 
vervoersvormen en mobiliteitsdiensten. Anders gezegd, steeds minder mensen in 
het concessiegebied Amstelland-Meerlanden zijn afhankelijk van openbaar vervoer 
dat dicht bij hun huis en bestemming halteert (= fijnmazig openbaar vervoer). 
Gevolg is dat het gebruik van het fijnmazige openbaar vervoer afneemt, waardoor 
dit deel van het openbaar vervoersysteem afhankelijker wordt van de financiële 
bijdrage van de Stadsregio (de kostendekkingsgraad neemt af). 

Deze ontwikkelingen vragen om een andere rol van het openbaar vervoer in het 
concessiegebied Amstelland-Meerlanden die is afgestemd op de gewijzigde behoefte 
van reizigers. Recentelijk heeft de Stadsregio in dat kader voor het openbaar 
vervoer de volgende ambities en kaders vastgelegd 3: 
• Verleggen van het accent naar het verbinden van de belangrijkste economische 

bestemmingsgebieden binnen en buiten de regio. De focus is daarbij niet langer 
alleen gericht op woon/werkstromen, maar ook op toerisme, winkelgebieden en 
evenementen. Verder is er aandacht voor ontbrekende en zwakke schakels in 
het regionaal netwerk, met focus op plekken waar de hoofdnetwerken en de 
lokale (taxi)netwerken elkaar ontmoeten en extra aandacht voor informatie. 

• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoernetwerk met 
betrouwbare en acceptabele reistijden, waarbij streven is dat de grootstedelijke 
voorzieningen vanuit iedere kern binnen 45 minuten te bereiken zijn. 

• Realiseren van een hogere klantwaardering en reizigersgroei door de kwaliteit 
van het openbaar vervoer te verbeteren (zoals kortere reistijden en hogere 
frequenties), onder andere door de verdere uitrol van R-net en het verbeteren 
van de infrastructuur (zowel weg als haltes en informatie). Dit moet ertoe 

2 Rapportage MIRT Onderzoek Werkpakket 2: Zoeken naar oplossingsrichtingen, d.d. 4 
november 2014, p. 7. 

3 Stadsregio Amsterdam (2014), Regionale agenda 2014/2018, zoals vastgesteld door de 
Regioraad op 9 december 2014. 

/ i Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
- r # H W - . 8 van 87 

S ( j d i ( t ( i o A m t t c d s m 



leiden dat voor dezelfde bijdrage van de Stadsregio meer openbaar vervoer kan 
worden aangeboden. 

• Zorgen voor een optimale keten door verdere verbetering van de samenhang 
tussen de netwerken voetganger, fiets, auto en OV {ketenintegratie), onder 
andere door het stelsel van (OV-)knooppunten en hun omgeving te verbeteren 
en uit te breiden. 

• Werken aan duurzame mobiliteit door binnen het beleid en de investeringen 
extra accent te leggen op duurzaamheid. 

De Stadsregio ziet zichzelf daarbij als regisseur van dit openbaar vervoersysteem, 
maar biedt nadrukkelijk ruimte voor het ondernemerschap van vervoerders. 

1.4 Doelstellingen aanbesteding Concessie Amstelland-
Meerlanden 2018 

De doelen en kaders die de Stadsregio ten aanzien van het openbaar vervoer 
hanteert, zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen die de Stadsregio met de 
(aanbesteding van de) concessie Amstelland-Meerlanden 2018 (verder: de 
Concessie) nastreeft. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de op 10 december 
2015 door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam vastgestelde 
Aanbestedingsstrategie Openbaar Vervoerconcessie Amstelland-Meerlanden 2018. 

Het doel van de aanbesteding is het tijdig gunnen van de Concessie aan de 
vervoerder waarvoor het meeste geldt dat hij: 
1. de reiziger en zijn reis van deur tot deur centraal stelt en daarmee ook over de 

grenzen van zijn eigen systeem heen kijkt, ofwel een vervoerder die: 
a. kwalitatief hoogwaardige producten/diensten levert, 
b. zich niet beperkt tot het 'traditionele' busproduct, en 
c. zijn aanbod afstemt op de huidige en toekomstige reisbehoeften van 

inwoners en bezoekers (werknemers, toeristen, winkelend publiek, 
evenementenbezoekers, e.d.) van het Concessiegebied; 

2. de bereidheid en flexibiliteit heeft om gedurende de gehele concessieperiode 
proactief in te spelen op verwachte en onverwachte ontwikkelingen in het 
Concessiegebied; 

3. zijn bijdrage levert aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de 
Stadsregio op het gebied van onder meer bereikbaarheid, duurzaamheid, 
toegankelijkheid en veiligheid; en 

4. een aanbieding doet die past binnen het meerjarige financiële kader van de 
Stadsregio. 

Bovenstaande doelstellingen zijn mede afgeleid van de beleidsuitgangspunten van 
de Stadsregio op het gebied van openbaar vervoer, zoals vastgelegd in de OV-visie 
2010-2030, de nota Beter Benutten Regionaal Openbaar Vervoer Amsterdam, de 
Investeringsagenda OV en de Lijnennetvisie 2018 en van de recentelijk opgestelde 
visie busvervoer Schiphol 2018 en 2028. Hieronder zijn de doelstellingen nader 
uitgewerkt. 

1.4.1 De re iz iger en z i jn reis cent raa l 
De Stadsregio verwacht dat de vervoerder zijn producten/diensten zo goed 
mogelijk afstemt op de vraag van (potentiële) reizigers. De vervoerder krijgt van 
de Stadsregio veel ontwikkelruimte bij de invulling van het OV-aanbod, zodat hij 
zijn OV-aanbod gedurende de gehele concessieperiode op de (gewijzigde) vraag af 
kan blijven stemmen. De Stadsregio wil daarbij dat de vervoerder bestaande 
reizigers behoudt en nieuwe reizigers weet aan te trekken. Hiervoor is onder meer 
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een hoogwaardige kwaliteit van producten en diensten essentieel. Dit moet tot 
uitdrukking komen in een stijgende trend in de klantwaardering. 

In veel gevallen staat een openbaar vervoerrit echter niet op zichzelf, maar maakt 
deze deel uit van een ketenverplaatsing. De Stadsregio is op zoek naar een 
vervoerder die zich nadrukkelijk manifesteert als regisseur van de hele keten. Een 
vervoerder die zich niet beperkt tot 'zi jn' busproduct, maar ook een rol voor zichzelf 
ziet weggelegd als het gaat om het verbeteren van het voor- en natransport in 
samenhang met 'zi jn' busproduct door de aansluiting op andere (openbaar) 
vervoersystemen te optimaliseren. En daarbij optimaal gebruik maakt van nieuwe 
(technologische) ontwikkelingen, onder meer op het gebied van 
informatievoorziening en betalen. 

1.4.2 I n s p e l e n op ( o n ) v e r w a c h t e ontwikke l ingen 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is het gebruik van het openbaar 
vervoer in Amstelland-Meerlanden de afgelopen jaren fors toegenomen en is de 
verwachting dat het aantal reizigers in de nieuwe concessieperiode verder zal 
toenemen, mede door de verwachte groei van Schiphol. De uitdaging voor de 
vervoerder bestaat eruit om niet alleen bij de start, maar gedurende de gehele 
looptijd van de Concessie de verwachte groei te faciliteren, zonder dat hier extra 
financiële middelen van de Stadsregio tegenover staan. De Stadsregio zoekt een 
vervoerder die hier proactief invulling aan geeft door aan de ene kant een zeer 
efficiënte bedrijfsvoering te hanteren en aan de andere kant op creatieve wijze het 
aanbod op de naar verwachting groeiende en veranderende vraag te laten 
aansluiten. 

Maar niet alleen de vervoerder, ook de Concessie zelf moet voldoende flexibel zijn 
om gedurende de looptijd optimaal in te kunnen spelen op (on)verwachte 
ontwikkelingen. Met name technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat noch de 
Stadsregio noch vervoerders in 2016, het jaar waarin de nieuwe 
concessieafspraken worden opgesteld, een compleet beeld hebben hoe de OV-
wereld er in bijvoorbeeld 2020 of 2025 exact uitziet. Denk bijvoorbeeld aan de 
opkomst van allerlei (aan nieuwe, meer geavanceerde ICT-systemen gerelateerde) 
deelconcepten, zoals deelauto's, deelfietsen en deeltaxi's, die wellicht een andere 
invulling aan de basismobiliteit (= sociale functie van het openbaar vervoer) gaan 
geven. Door flexibiliteit in te bouwen zorgt de Stadsregio ervoor dat de Concessie 
de ruimte biedt om deze ontwikkelingen waar mogelijk en wenselijk te kunnen 
benutten. 

1.4.3 Bi jdragen aan real isat ie doelste l l ingen Stadsreg io 
Vanzelfsprekend geldt dat de activiteiten van de vervoerder in het kader van de 
Concessie moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die de 
Stadsregio met het openbaar vervoer nastreeft. De beleidsdoelstellingen die onder 
meer op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en 
(sociale) veiligheid liggen, zijn vastgelegd in de OV-visie 2010-2030, de nota Beter 
Benutten Regionaal Openbaar Vervoer Amsterdam, de Investeringsagenda OV en 
de Lijnennetvisie 2018. 

Bereikbaarheid 
Zoals gesteld is bereikbaarheid cruciaal voor het functioneren van de 
Metropoolregio Amsterdam. Het openbaar vervoer vervult een belangrijke rol bij 
het faciliteren van de verwachte groei in de mobiliteitsvraag naar geconcentreerde 
werk-, onderwijs- en sociaal-recreatieve bestemmingen, vooral bij reizen over 
langere afstanden (> 10 km) naar Amsterdam tijdens de spits. Investeringen in het 
kader van de Investeringsagenda OV moeten de snelheid en betrouwbaarheid en 
daarmee de positie van het openbaar vervoer verbeteren. Deze investeringen 
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leiden tot kortere reistijden, besparing op de exploitatiekosten en een betere 
bereikbaarheid van de regio Amsterdam. 

Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Hoewel nog 
niet is uitgekristalliseerd wat in de toekomst de dominante technologie zal worden, 
is het gezien die ontwikkelingen een reële verwachting dat vanaf 2025 100% van 
de nieuwe instroom van bussen kan bestaan uit betrouwbare en betaalbare zero 
emissie technieken. De Stadsregio ziet echter mogelijkheden om al eerder een start 
te maken met de transitie naar zero emissie busvervoer door gebruik te maken van 
technologieën zoals Batterij-trolleybussen (Trolley 2.0 met gedeeltelijke 
bovenleiding) en Plug-in bussen. De toepassing van groengas versterkt de 
verduurzaming van de busvloot in de overgang naar zero emissie technieken. Het 
doel voor de Concessie is een optimum te vinden tussen de omvang van 
investeringen gericht op de transitie naar zero emissie busvervoer en het resultaat 
voor een duurzame samenleving op de korte en lange termijn. 

Toegankelijkheid 
Iedereen moet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, maar dit is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. De Stadsregio streeft ernaar dat in 2030 een 
belangrijk deel van het openbaar vervoer per bus, tram en metro volledig 
toegankelijk is. 

(Sociale) Veiligheid 
Uit de klantenwensenpiramide die door NS is ontwikkeld om wensen van reizigers in 
kaart te brengen en te wegen, blijkt dat reizigers - naast betrouwbaarheid -
veiligheid het belangrijkst vinden. Daarna volgen kwaliteitsaspecten als gemak, 
comfort en beleving. Met andere woorden, het openbaar vervoer kan nog zo snel en 
comfortabel zijn, als reizigers zich niet op hun gemak voelen op het perron of in het 
voertuig dan blijft een deel van hen weg. Kortom, de (sociale) veiligheid van het 
openbaar vervoer moet in orde zijn. 

1.4.4 P a s s e n d binnen meer ja r ig f inanciee l kader S tadsreg io 
In de meerjarenraming van de Stadsregio is vanaf 2018 jaarlijks € 37,1 miljoen 
gereserveerd als bijdrage in de exploitatiekosten van het openbaar vervoer in de 
Concessie Amstelland-Meerlanden. Dit is inclusief de bijdrage van de provincie 
Noord-Holland voor de exploitatie van het Haarlemse deel van R-netlijn 300 (de 
voormalige Zuidtangent) die vanaf het Dienstregelingjaar 2016 volledig onder 
verantwoordelijkheid van de Stadsregio valt. Een eventuele bijdrage van Schiphol 
aan de exploitatiekosten van Schiphol Sternet (op dit moment € 4,6 miljoen) is 
hierin nog niet meegenomen, omdat over de continuering van deze bijdrage vanaf 
2018 nog gesprekken gaande zijn. Ook is nog geen rekening gehouden met de 
gevolgen van de implementatie van de Lijnennetvisie 2018 na opening van de 
Noord/Zuidlijn voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage. Ten slotte moet nog een 
voorbehoud worden gemaakt waar het gaat om mogelijke begrotingswijzigingen. 

1.5 Doel en inhoud ontwerp PvE 

De hiervoor beschreven doelstellingen zijn vertaald naar eisen waaraan de 
toekomstige vervoerder (verder: de Concessiehouder) met ingang van het 
Dienstregelingjaar 2018 moet voldoen. In het ontwerp PvE staan de eisen die aan 
het openbaar vervoer in het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden en de 
Concessiehouder worden gesteld. Daarnaast moet de Concessiehouder zich aan alle 
wettelijke bepalingen en regelingen houden die relevant zijn bij de uitvoering van 
de Concessie. Deze wettelijke bepalingen en regelingen zijn niet in dit ontwerp PvE 
opgenomen. 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
11 van 87 



Belangrijk is op te merken dat in het ontwerp PvE de eisen zijn opgenomen 
waaraan de Concessiehouder in ieder geval moet voldoen (= minimumeisen). Het 
ontwerp PvE beschrijft niet het ambitieniveau dat de Stadsregio met de Concessie 
nastreeft. Zoals eerder aangegeven wil de Stadsregio ruimte bieden voor het 
ondernemerschap van de Concessiehouder. Te zijner tijd zal de Stadsregio in de 
Offerteaanvraag vervoerders uitdagen om deze ruimte zo te benutten dat zij 
maximaal bijdragen aan de doelstellingen die de Stadsregio met de Concessie 
nastreeft. Met de minimumeisen geeft de Stadsregio kaders aan de 
Concessiehouder mee als het gaat om in de invulling van de geboden 
(ontwikkel)ruimte. 

Het ontwerp PvE bevat geen bepalingen met betrekking tot de financiële relatie 
tussen de Stadsregio en de Concessiehouder en de instrumenten die de Stadsregio 
tot haar beschikking heeft om naleving van de eisen in het uiteindelijke PvE af te 
dwingen. Deze bepalingen zullen deel gaan uitmaken van de Offerteaanvraag die de 
Stadsregio ten behoeve van de aanbestedingsprocedure zal opstellen. Het ontwerp 
PvE bevat ook geen afspraken met derden (= andere partijen dan de Stadsregio en 
de Concessiehouder). Het ontwerp PvE heeft uitsluitend betrekking op de relatie 
tussen de Stadsregio en de Concessiehouder. 

Wanneer in het vervolg van dit ontwerp PvE een begrip met een hoofdletter is 
geschreven, dan is in de begrippenlijst aan het eind van het ontwerp PvE een 
definitie van het betreffende begrip opgenomen. 

1.6 Betrokkenheid stakeholders bij het (ontwerp) PvE 

Bij het opstellen van het ontwerp PvE is aan diverse organisaties gevraagd input te 
leveren met betrekking tot de eisen die aan het Openbaar Vervoer in het 
Concessiegebied Amstelland-Meerlanden en aan de Concessiehouder gesteld 
moeten worden. 

Dit ontwerp PvE wordt ter advisering voorgelegd aan de Reizigers Advies Raad van 
de Stadsregio Amsterdam, de Adviescommissies van de OV-concessies Amstelland-
Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek en Waterland, Schiphol en de aangrenzende 
concessieverleners (de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en 
Utrecht, alsmede de gemeente Almere). Met de genoemde concessieverleners zal 
vooral overleg worden gevoerd over de afstemming van het Openbaar Vervoer in 
het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden met dat in de aangrenzende 
concessiegebieden. Ook wordt het ontwerp PvE, hoewel niet wettelijk verplicht, ter 
inzage gelegd om eenieder, waaronder de Regioraad, de gelegenheid te bieden een 
reactie op het ontwerp PvE te geven voordat het PvE definitief wordt vastgesteld. 

1.7 Status (ontwerp) PvE en verdere procedure 

De adviezen en reacties op het ontwerp PvE Concessie Amstelland-Meerlanden 
2018 worden opgenomen in een Reactienota. In de Reactienota geeft de Stadsregio 
aan of en, zo ja, op welke wijze deze adviezen en reacties in het uiteindelijke PvE 
voor de Concessie worden verwerkt. Zowel de Reactienota als het uiteindelijke PvE 
worden door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam vastgesteld. Aan 
het ontwerp PvE zelf kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Na vaststelling van het uiteindelijke PvE zal de Stadsregio een Offerteaanvraag 
opstellen. De Offerteaanvraag is een technische en juridische uitwerking van het 
PvE. Het PvE maakt geen deel uit van de Offerteaanvraag, maar alle eisen in het 
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PvE worden omgezet in bepalingen in de Offerteaanvraag. De Offerteaanvraag 
wordt door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam vastgesteld en zal 
niet voor advies of reactie aan de in paragraaf 1.6 genoemde partijen worden 
voorgelegd. 

Na vaststelling van de Offerteaanvraag start de aanbestedingsprocedure. Doel van 
deze procedure is om op basis van de criteria die in de Offerteaanvraag zijn 
vastgelegd die vervoerder te selecteren die aan alle eisen voldoet en die het meest 
aan de wensen van de Stadsregio tegemoet komt en daarmee in de ogen van de 
Stadsregio het meeste bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen genoemd in 
paragraaf 1.4. 
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SCOPE VAN DE CONCESSIE 
Dit hoofdstuk beschrijft de inhoud van de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018. 
Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn (i) de afbakening van het 
Concessiegebied Amstelland-Meerlanden alsmede het door de Concessiehouder te 
gedogen Openbaar Vervoer binnen dit gebied, (ii) de ingangsdatum en duur van de 
Concessie en (iii) de door de Concessiehouder uit te voeren activiteiten (op 
hoofdlijnen). 

2.1 Concessiegebied Amstelland-Meerlanden 

2.1.1 Geografische afbakening 
De Concessie betreft het recht, maar ook de plicht om met uitsluiting van anderen 
Openbaar Vervoer per Auto en Bus te verrichten binnen het Concessiegebied 
Amstelland-Meerlanden. Het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden (Figuur 1) 
beslaat het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel (met uitzondering van de kern Duivendrecht) en 
Uithoorn. 

Ha;irt&mme"!iBêf 

OuderAimslsl 

Figuur 1 Geografische afbakening Concessiegebied Amstelland-Meedanden 

De Concessie omvat tevens het recht om grensoverschrijdend Openbaar Vervoer 
per Auto en Bus naar omliggende Concessiegebieden te verrichten via de in Bijlage 
1 genoemde routes: de Uitlopers. Gelet op het huidige gebruiken investeringen in 
aanleg en aanpassing van (bus)infrastructuur is de Concessiehouder verplicht om 
op een aantal Uitlopers Openbaar Vervoer aan te bieden (zie de verplichte 
verbindingen in paragraaf 3.2). Op de overige Uitlopers genoemd in Bijlage 1 geldt 
dat de Concessiehouder wel Openbaar Vervoer mag aanbieden, maar hiertoe niet 
verplicht is. 
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2.1.2 Te gedogen O p e n b a a r Vervoer 
Openbaar Vervoer per tram, metro en trein, Openbaar Vervoer over water en 
tijdelijk Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld ter vervanging van het hiervoor genoemde 
Openbaar Vervoer, maken geen deel uit van de Concessie en dienen door de 
Concessiehouder gedoogd te worden. Daarnaast dient de Concessiehouder 
grensoverschrijdende Buslijnen vanuit omliggende concessiegebieden naar en 
vanuit het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden te gedogen (zie Bijlage 2), 
ongeacht de frequenties en de bedieningstijden van deze Buslijnen. 

2.1.3 Uithoornl i jn 
Op dit moment onderzoekt de Stadsregio de mogelijkheid en wenselijkheid om de 
Amstelveenlijn, na diens ombouw, door te trekken naar Uithoorn: de Uithoornlijn. 
Eén van de vragen die in dat kader nog onderzocht worden, is of, indien tot aanleg 
van de Uithoornlijn besloten wordt, deze hoogwaardige tramverbinding onder de 
Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 of onder de Concessie Amsterdam 2012 
gaat vallen. 

2.2 Ingangsdatum en duur van de Concessie 
De Concessie start op 10 december 2017 en eindigt uiterlijk in december 2017 op 
de wijzigingsdatum van de dienstregeling van het Hoofdrailnet (= trein) dan wel op 
een nader door de Stadsregio te bepalen zondag in december 2027. De 
concessieduur is daarmee 10 jaar. 

Op grond van de Wp2000 kan de Stadsregio de Concessie, rekening houdend met 
de (uitzonderlijk lange) afschrijvingstermijn van de activa, met maximaal de helft 
van de looptijd verlengen als de Concessiehouder een aanzienlijk deel van de totale 
activa ter beschikking stelt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
Concessie. Om het voor de Concessiehouder aantrekkelijker te maken om tijdens 
de looptijd van de Concessie (deels) over te gaan naar zero emissie vervoer (zie 
hoofdstuk 11) zal in de Concessie de optie worden opgenomen om de 
concessieduur met maximaal 5 jaar te verlengen. Deze optie voorziet in de 
mogelijkheid om een besluit tot verlenging gedurende de looptijd van de Concessie 
te nemen, bijvoorbeeld wanneer investeringen in zero emissie vervoer om 
technische redenen niet bij aanvang van de Concessie worden gedaan, maar in een 
later stadium. Ook dan dient aan de hierboven genoemde wettelijke vereisten voor 
verlenging te worden voldaan. 

Daarnaast zal de Stadsregio in de Concessie de optie opnemen om de 
concessieduur (verder) te verlengen indien een aanpassing van de Wp2000 dit 
mogelijk maakt, en wel tot de na aanpassing geldende maximaal toegestane 
concessieduur. 

In beide gevallen geldt dat de Stadsregio de concessieduur alleen zal verlengen 
wanneer de Concessiehouder naar tevredenheid van de Stadsregio presteert. 

2.3 Taken en verantwoordelijkheden Concessiehouder 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle 
activiteiten rond de ontwikkeling en uitvoering van het Openbaar Vervoer per Auto 
en Bus, inclusief aanvullende mobiliteitsdiensten, in het Concessiegebied 
Amstelland-Meerlanden. Hieronder vallen onder andere het opstellen en nauwgezet 
uitvoeren van een Dienstregeling, het invullen van de Basismobiliteit, het 
bevorderen van de veiligheid en het verstrekken van (actuele) reisinformatie. 
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2.3.1 Ontwikkel ro l OV-aanbod 
De Stadsregio kiest ervoor de Concessiehouder een grote rol te geven bij de 
ontwikkeling van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied Amstelland-
Meerlanden. De Stadsregio verwacht dat op deze wijze de doelstellingen van de 
Concessie, zoals beschreven in paragraaf 1.4, het beste gerealiseerd kunnen 
worden. De Concessiehouder heeft immers beter zicht op (i) de wensen van 
(potentiële) reizigers en (ii) methoden om deze wensen op efficiënte wijze in te 
vullen. Door het aantal eisen waaraan de Concessiehouder in ieder geval moet 
voldoen beperkt te houden en deze minimumeisen zoveel mogelijk functioneel te 
formuleren, krijgt de Concessiehouder ontwikkelruimte. 

2.3.2 R e g i s s e u r v a n de keten 
De Concessiehouder dient oog te hebben voor de gehele vervoerketen en zich niet 
alleen te richten op 'zijn' busproduct. Weliswaar zal de focus op het busproduct 
blijven liggen, maar het is belangrijk om het voor- en natransport in samenhang 
met dit busproduct te verbeteren door de aansluiting op andere (openbaar) 
vervoersystemen te optimaliseren. 

Van de Concessiehouder wordt verwacht dat hij regie voert op: 
1. de aansluiting en afstemming van 'zijn' busproduct, met name R-net, op trein 

en ander vormen van openbaar vervoer, 
2. de wijze waarop reizigers van en naar haltes (kunnen) reizen (de zogenoemde 

'first & last mile'), en 
3. de invulling van de Basismobiliteit in het Concessiegebied. 

Deze regierol beperkt zich niet beperkt tot het (OV-)aanbod zelf, maar omvat ook 
aspecten als reisinformatie, tarieven en vervoerbewijzen en sociale veiligheid. 

2.3.3 Soc ia le vei l igheid 
Sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer is belangrijk. Bij het bevorderen van de 
sociale veiligheid speelt de Concessiehouder een grote rol. De specifieke eisen die 
de Stadsregio in dat kader aan de Concessiehouder stelt, zijn in hoofdstuk 10 
verder uitgewerkt. 

Omdat sociale onveiligheid een algemeen maatschappelijk probleem is dat zich niet 
tot het Openbaar Vervoer beperkt, voert het te ver de verantwoordelijkheid voor de 
sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied 
Amstelland-Meerlanden volledig bij de Concessiehouder neer te leggen. Zo hebben 
gemeenten een taak en verantwoordelijkheid als het gaat om de sociale veiligheid 
rondom haltes; en hebben politie en justitie een taak en verantwoordelijkheid wat 
betreft een snelle opvolging van veiligheidsincidenten en de vervolging van daders. 

2.3.4 B e h e e r en onderhoud inf rastructuur 
De Wegbeheerders stellen infrastructuur beschikbaar aan de Concessiehouder en 
zorgen voor vervanging, vernieuwing en duurzame instandhouding van deze 
infrastructuur. In de verdeling van deze taken en verantwoordelijkheden zal geen 
wijziging optreden. Het beheer en onderhoud van infrastructuur maakt geen deel 
uit van de Concessie. 

2.3.5 B e h e e r en onderhoud ha l tes 
Aanleg, beheer en onderhoud van haltes is de verantwoordelijkheid van de 
Wegbeheerders. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het plaatsen en 
onderhouden van haltepalen en het aanbrengen van statische reisinformatie op alle 
haltes in het Concessiegebied. De Concessiehouder dient de haltepalen bij overgang 
van de Concessie om niet over te dragen aan de opvolgende Concessiehouder. 
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2.3.6 Market ing 
Gelet op de samenhang van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied 
Amstelland-Meerlanden met het overige Openbaar Vervoer binnen de Stadsregio 
Amsterdam, stemt de Concessiehouder zijn marketingactiviteiten af met die van de 
andere concessiehouders die in de regio actief zijn. Teneinde 
concessiegrensoverschrijdende marketingactiviteiten te stimuleren heeft de 
Stadsregio in 2009 een marketingbureau opgericht. Zolang het marketingbureau, of 
diens eventuele opvolger, actief is, sluit de Concessiehouder zich hierbij aan. De 
Concessiehouder acteert actief in het marketingbureau door het beschikbaar stellen 
van Personeel en legt jaarlijks een contributie in. 
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VERVOERKUNDIGE EISEN 
3.1 Achtergrond 

Het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden neemt een unieke plaats in Nederland 
in. In het Concessiegebied bevinden zich belangrijke motoren van de Nederlandse 
economie waarvan de luchthaven Schiphol een van de grootste en bekendste is. 
Bovendien ligt het Concessiegebied op het knooppunt van intensief gebruikte 
netwerken van verschillende modaliteiten. In de afgelopen jaren is er fors 
geïnvesteerd in de kwaliteit van het Openbaar Vervoer om het gebied nu en in de 
toekomst bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

De Stadsregio stelt zich tot doel de mobiliteitsbehoefte van reizigers zo goed 
mogelijk te faciliteren. Om dit te bereiken zet de Stadsregio in op het verder 
versterken van het bestaande HOV-bussysteem en het spoorwegnet. De overige 
vormen van Openbaar Vervoer en verschillende vormen van voor- en natransport 
feederen steeds meer op dit netwerk. Bij dit laatste gaat het niet alleen om 
traditionele vormen als Ontsluitende lijnen, de (eigen) fiets en lopen, maar in 
toenemende mate ook om flexibelere vormen van (openbaar) vervoer zonder vaste 
dienstregeling en deelsystemen. De Concessiehouder dient er mede voor te zorgen 
dat deze verschillende vervoersvormen - 'de keten' - goed op elkaar aansluiten. 

Verbindend netwerk 
Het netwerk van Verbindende lijnen vormt de ruggengraat van de Concessie 
Amstelland-Meerlanden. Binnen dit netwerk bieden de R-netlijnen snelle, robuuste 
en betrouwbare verbindingen tussen verschillende knooppunten. Vrije 
businfrastructuur en prioritering ten opzichte van ander verkeer maken van de R-
netlijnen een snel en betrouwbaar alternatief. Het grote belang van deze 
Verbindende lijnen voor het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied, is voor de 
Stadsregio reden om deze verbindingen in het PvE verplicht voor te schrijven. 

Naast de R-netlijnen rijden er op de corridor Amsterdam - Amstelveen -
Aalsmeer/Uithoorn Buslijnen die (nog) niet aan alle kwaliteitseisen van R-net 
voldoen. De vraag naar en het belang van deze verbindingen zijn echter zodanig 
groot dat ook deze verbindingen in het PvE verplicht worden voorgeschreven. 

Schipholnet (werknaam) 
Door de verscheidenheid aan ruimtelijke functies en als gevolg daarvan de zeer 
uiteenlopende mobiliteitsbehoefte op en rondom de luchthaven Schiphol neemt dit 
gebied een unieke positie in binnen het Concessiegebied. In 2000 is onder de naam 
Schiphol Sternet een OV-systeem geïntroduceerd specifiek voor Schiphol en haar 
directe omgeving, waarbij het voormalige personeelsvervoer en het (deels parallel 
rijdende) openbaar vervoer werden samengevoegd. In 2006 is Schiphol Sternet 
geïntegreerd in de huidige concessie Amstelland-Meerlanden. De functie van 
Schiphol Sternet concentreert zich in steeds grotere mate op het vervoer op de 
luchthaven zelf en minder op het vervoer van en naar de omringende regio. De 
Stadsregio is voornemens om ook in de nieuwe Concessie aan het Openbaar 
Vervoer op Schiphol een aparte status te geven en hanteert hiervoor voorlopig de 
werknaam 'Schipholnet'. Omdat op het moment van vaststellen van dit ontwerp-
PvE nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over continuering van de huidige 
financiële bijdrage van Schiphol, wordt ten aanzien van de eisen aan Schipholnet 
zoals vastgelegd in dit ontwerp-PvE een voorbehoud gemaakt zolang continuering 
van deze bijdrage nog niet geformaliseerd is. 
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Basismobiliteit 
Naast het bieden van een verbindend netwerk en Schipholnet heeft de 
Concessiehouder tevens een verantwoordelijkheid bij de invulling van de basis 
mobiliteitsbehoefte van bewoners en bezoekers in het Concessiegebied ( = 
Basismobiliteit). Hierbij biedt de Stadsregio de Concessiehouder de ruimte om in 
minder dicht bevolkte gebieden binnen het Concessiegebied al dan niet samen met 
partners alternatieve mobiliteitsdiensten aan te bieden in plaats van het traditionele 
Openbaar Vervoer per Bus. Dit stelt hem in staat maatwerk te leveren afgestemd 
op de mobiliteitsbehoefte in een gebied. 

Keten 
Het openbaar vervoersysteem is een wisselwerking tussen verschillende schakels 
waarbij knooppunten een belangrijke rol spelen. Voor de reiziger, die onderweg van 
deur naar deur te maken heeft met verschillende onderdelen in de vervoerketen, is 
een zo betrouwbaar en robuust mogelijke overstap essentieel om het systeem als 
één geheel te zien en er met een vertrouwd gevoel gebruik van te maken. Om dit 
te bereiken, stelt de Stadsregio in hoofdstuk 5 van dit PvE een aantal eisen ten 
aanzien van de aansluitingen tussen de verschillende schakels in de keten. Ook als 
het gaat om het verbeteren van het voor- en natransport, comfort, reisinformatie, 
marketing en tariefproducten wordt van de Concessiehouder verwacht om integraal 
te denken. Tegelijkertijd realiseert de Stadsregio zich dat veel kennis, expertise en 
belang bij de Concessiehouder ligt en wil zij de Concessiehouder niet teveel 
beknotten in de verantwoordelijkheid. 

3.2 Verplichte verbindingen 

Voor het definiëren van de trajecten die de Concessiehouder minimaal moet bieden, 
heeft de Stadsregio een aantal knooppunten benoemd die onderling verbonden 
moeten zijn. Aan de verbindingen tussen deze knooppunten (= Verplichte 
trajecten) zijn eisen verbonden ten aanzien van minimale bedieningstijden en 
frequenties. 

Het staat de Concessiehouder vrij om zelf een lijnennet te ontwikkelen dat de 
knooppunten met elkaar verbindt. Zo kan hij ervoor kiezen om meerdere verplichte 
verbindingen tot één lijn samen te voegen (= koppeling van Verplichte trajecten), 
maar ook dat tussen twee knooppunten meerdere Buslijnen rijden (= bundeling van 
Buslijnen op één Verplicht traject). Voorwaarde hierbij is dat de Concessiehouder 
een lijnennet aanbiedt dat reizigers in staat stelt om met maximaal één overstap 
van knooppunt naar knooppunt te reizen. 

3.2.1 Knooppunten 
De Stadsregio onderscheidt in het Concessiegebied (en net daarbuiten) een aantal 
knooppunten die het netwerk structureren. De Concessiehouder heeft de vrijheid 
om een samenhangend netwerk te ontwikkelen dat de Verplichte trajecten tussen 
deze knooppunten omvat. Op de knooppunten kan worden overgestapt tussen 
Verbindende lijnen. Ontsluitende lijnen, en waar relevant op trein, metro en andere 
mobiliteitsvormen. Het gaat om de volgende knooppunten: 
• Aalsmeer Busstation Zwarteweg (gereed eind 2017) 
• Amstelveen Busstation 
• Amsterdam Bijlmer/ArenA Station 
• Amsterdam Zuid Station 
• Haarlem Station 
• Hoofddorp Spaarne Gasthuis 
• Hoofddorp Station 
• Nieuw Vennep Station 
• Schiphol Knooppunt Noord 
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• Schiphol Knooppunt Zuid/Rijk 
• Schiphol Plaza / Schiphol Airport Station 
• Uithoorn Busstation 

Naast bovenstaande knooppunten onderscheidt de Stadsregio een aantal begin-/ 
eindpunten die vanwege hun belangrijke herkomst- en bestemmingsfunctie 
verplicht bediend moeten worden, te weten: 
• Amsterdam Elandsgracht (voor nachtlijnen is het begin-/eindpunt Amsterdam 

Centraal Station)Schiphol Justitieel Complex 
• Schiphol P30 
• Schiphol ZO 

Ten slotte zijn er verschillende sub-knooppunten te benoemen die ook van belang 
zijn voor de reizigers in het Concessiegebied. De Verbindende trajecten moeten 
deze sub-knooppunten aandoen, behalve als het sub-knooppunt al ontsloten wordt 
door de trein. Het gaat om de volgende sub-knooppunten: 
• Amsterdam Amstelveenseweg Metrostation 
• Amsterdam Lelylaan Station 
• Amstelveen Oranjebaan 
• Amstelveen Ouderkerkerlaan 
• Amstelveen Poortwachter 
• Amstelveen Sacharovlaan 
• Halfweg-Zwanenburg Station 
• Hoofddorp Centrum 
• Nieuw Vennep Getsewoud 
• Schiphol Oost 

3.2.2 Verb indende t ra jec ten 
De Concessiehouder biedt de in figuur 2 getoonde trajecten tussen knooppunten, 
sub-knooppunten en begin-/eindhaltes. Dit netwerk bestaat hoofdzakelijk uit 
Verbindende trajecten, maar omvat ook een aantal tot Schipholnet behorende 
trajecten. 
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Nisuw-Vannep 
Getsewoud 

Figuur 2 Overzicht verplichte verbindingen, (sub-)knooppunten en begin-/ 
eindhaltes 

Verplichte Verbindende trajecten 
Binnen het verbindende netwerk zoals getoond in figuur 2 worden de volgende 
Verbindende trajecten verplicht voorgeschreven: 

Haarlem Station - Amsterdam Zuid Station 
Haarlem Station - Knooppunt Schiphol Noord via Badhoevedorp 
Haarlem Station - Hoofddorp Spaarne Gasthuis via Heemstede 
Haarlem Station - Hoofddorp Spaarne Gasthuis via Vijfhuizen 
Hoofddorp Station - Hoofddorp Spaarne Gasthuis via Centrum 
Hoofddorp Station - Hoofddorp Spaarne Gasthuis via van Heuven Goedhartlaan 
Hoofddorp Station - Schiphol Plaza Station 
Hoofddorp Station - Knooppunt Schiphol Zuid/Rijk 
Hoofddorp Station - Nieuw Vennep Getsewoud 
Aalsmeer Busstation Zwarteweg - Knooppunt Schiphol Zuid/Rijk 
Aalsmeer Busstation Zwarteweg - Uithoorn Busstation 
Schiphol Plaza Station - Knooppunt Schiphol Noord 
Knooppunt Schiphol Noord - Amstelveen Busstation 
Knooppunt Schiphol Noord - Amsterdam Busstation Elandsgracht via 
Metrostation Amstelveenseweg 
Amsterdam Bijlmer Arena Station - Amstelveen Busstation via Oranjebaan 
Amsterdam Bijlmer Arena - Amstelveen Busstation via Ouderkerkerlaan 
Amstelveen Busstation - Aalsmeer Busstation Zwarteweg via Poortwachter of 
Sacharovlaan en niet via terrein Bloemenveiling 
Amstelveen Busstation - Uithoorn Busstation via Poortwachter of Sacharovlaan 
(verplichting vervalt bij realisatie en ingebruikname Uithoorn(tram)lijn) 
Amstelveen Busstation - Busstation Elandsgracht via metrostation 
Amstelveenseweg 
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• Amstelveen Busstation - Amsterdam Zuid (vanaf ingebruikname 
Noord/Zuidlijn) 

Voor de verbindingen Aalsmeer - Amstelveen - Amsterdam Zuid/Elandsgracht en 
Uithoorn - Amstelveen - Amsterdam Zuid/Elandsgracht geldt daarbij dat per 
herkomst de Ritten evenredig verdeeld dienen te worden over de bestemmingen 
Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid. Na eventuele realisatie van de 
Uithoornlijn vervalt de verplichting om op deze verbindingen een Verbindende lijn 
aan te bieden met bijbehorende frequenties en bedieningstijden. Mogelijk moet de 
Concessiehouder in plaats daarvan een Ontsluitende lijn tussen Uithoorn en 
Amstelveen aanbieden. 

Het traject Knooppunt Schiphol Noord - Amsterdam Zuid wordt niet verplicht 
voorgeschreven. Dit traject voldoet niet aan de eisen (gebruik, frequentie, 
bedieningsperioden) die de Stadsregio aan Verbindende trajecten stelt. Bovendien 
hebben reizigers alternatieve reismogelijkheden, namelijk via de verbinding 
Knooppunt Schiphol Noord - Amsterdam Elandsgracht en met de trein. De 
Concessiehouder heeft echter de vrijheid om toch een verbinding tussen beide 
knooppunten aan te bieden. 

Verplichte verbindingen in het kader van Schipholnet 
In aanvulling op de verplichte Verbindende trajecten schrijft de Stadsregio tevens 
de volgende verbindingen, die allemaal vallen onder de productformule Schipholnet, 
verplicht voor: 
• Station Schiphol Plaza- Knooppunt Schiphol Noord 
• Station Schiphol Plaza- Schiphol P30 
• Schiphol P30 - Knooppunt Schiphol Zuid 
• Station Schiphol Plaza- Schiphol Justitieel Complex 
• Knooppunt Schiphol Noord - Knooppunt Schiphol Zuid/Rijk via Schiphol Oost 
• Knooppunt Schiphol Noord - KLM Hoofdkantoor via Schiphol Oost (vervalt bij 

realisatie en bediening van halte Oude Dorp/KLM Hoofdkantoor op A9) 
• Knooppunt Schiphol Noord - Amstelveen Poortwachter en/of Sacharovlaan via 

Schiphol Oost 
• P30 - Schiphol Zuidoost 

In de ochtend- en avondspits biedt de Concessiehouder een sneldienst aan op de 
gehele ring (Plaza - Noord - Oost - Rijk - Plaza). Buiten de ochtend- en avondspits 
op werkdagen is het toegestaan om de verbindingen over de ring te combineren 
met de overige lijnen die deel uitmaken van Schipholnet. 

Aandachtspunten 
Op dit moment rijden er Buslijnen vanuit Amstelveen naar Aalsmeer Hortensiaplein 
en Uithoorn Busstation door naar respectievelijk Mijdrecht, Kudelstaart en Uithoorn 
Amstelplein. De Concessiehouder mag deze verbindingen koppelen met andere 
verbindingen die behoren tot de Concessie. 

De bediening van de gemeente De Ronde Venen valt primair onder de 
verantwoordelijkeheid van de Provincie Utrecht. Inwoners van deze gemeente zijn 
echter steeds meer op de regio Amsterdam georiënteerd en een substantieel aantal 
reizigers maakt op dit moment gebruik van de Buslijnen vanuit deze gemeente 
richting het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden. Om die reden heeft de 
Stadsregio aangegeven bereid te zijn om, zodra meer duidelijkheid bestaat over het 
OV-aanbod van de nieuwe concessiehouder in de provincie Utrecht, in overleg met 
de gemeente en de provincie Utrecht te onderzoeken welke busverbindingen vanuit 
het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden richting de gemeente De Ronde Venen 
in aanvulling op dit aanbod noodzakelijk dan wel wenselijk zijn. 
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3.3 Ontsluiting concessiegebied 

3.3.1 Bediening Woon- en Werkgebieden 
Overeenkomstig het gestelde in de OV-visie 2010-2030 van de Stadsregio is het 
uitgangspunt voor de eisen aan de ontsluiting van het Concessiegebied Amstelland-
Meerlanden dat alleen die Woon- of Werkgebieden en zorginstellingen een vorm 
van Openbaar Vervoer krijgen waar verwacht mag worden dat voldoende mensen 
van het Openbaar Vervoer gebruik zullen maken (= collectiviteitcriterium4). Het 
aantal inwoners of werknemers is daarbij bepalend voor het type Openbaar Vervoer 
waarmee een gebied bediend wordt. 

De volgende Woon- en Werkgebieden, onderscheiden naar de categorieën A, B en 
C, krijgen in ieder geval een vorm van Openbaar Vervoer: 
A. Woongebieden met meer dan 4.000 inwoners en een gemiddelde dichtheid van 

minimaal 20 inwoners per hectare. 
B. Woongebieden met 1.000 tot 4.000 inwoners en een gemiddelde dichtheid van 

minimaal 20 inwoners per hectare, en 
Werkgebieden, zijnde bedrijfs- en kantorengebieden, met minimaal 2.000 
werknemers en een gemiddelde dichtheid van minstens 40 werknemers per 
hectare. 

C. Woongebieden met minder dan 1.000 inwoners indien: 
1. deze Woongebieden een aaneengesloten kern vormen of 
2. ten minste veertig reizigers per dag vanuit deze Woongebieden reizen of 
3. het woongebied in de bestaande situatie ook ontsloten wordt met Openbaar 

Vervoer. 

Gebieden vallend in categorie A krijgen ten minste één directe verbinding zonder 
overstap naar één van de in paragraaf 3.2.1 genoemde knooppunten. Gebieden 
vallend in categorie B of C krijgen ten minste één directe verbinding zonder 
overstap naar een van de in paragraaf 3.2.1 genoemde knooppunten of sub
knooppunten. 

Bijlage 3 bevat een overzicht van de Woon- en Werkgebieden die op basis van 
bovenstaande normen bediend moeten worden. De Concessiehouder dient deze lijst 
jaarlijks op basis van gegevens uit het CBS/BCR Buurtcode Register te actualiseren. 

Naast bestaande Woongebieden ontsluit de Concessiehouder ook nieuwe 
Woongebieden die volgens de bouwplannen dan wel naar verwachting van de 
Stadsregio aan bovenstaande norm gaan voldoen, en wel vanaf het moment dat de 
eerste 250 woningen zijn opgeleverd. 

Ten slotte ontsluit de Concessiehouder in ieder geval ook de volgende 
zorginstellingen in het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden: 
• Spaarne Gasthuis (Hoofddorp) 
• Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen) 

Bedieningsniveau 
Ten aanzien van het bedieningsniveau in de Woon- en Werkgebieden vallend in de 
categorieën A tot en met C gelden de volgende minimumeisen: 
A. Op werkdagen: een uurdienst van 7:00 tot 23:00 uur en een halfuurdienst in 

de ochtend- en avondspits. 
Op zaterdag: een uurdienst van 8:00 tot 23:00. 
Op zon- en feestdagen: een uurdienst van 9:00 tot 23:00. 

4 Stadsregio Amsterdam (2008), OV-Visie 2010-2030 Stadsregio Amsterdam: Regionaal 
OV als impuls voorde Metropool Amsterdam, p. 48. 
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B. Op werkdagen: een uurdienst van 7.00 tot 19.00 uur. 
Op zaterdag: een uurdienst van 08.00 tot 18.00 uur. 

C. Gelijk aan B. 

Vanwege de beperkte vraag vanuit de betreffende Woongebieden gelden de 
volgende uitzonderingen op bovenstaande minimumeisen: 
• Ouderkerk aan de Amstel: Bedieningsniveau A geldt alleen op werkdagen 

tijdens de ochtendspits, daluren en de avondspits. 
• Hoofddorp Oost: Hier geldt bedieningsniveau B in plaats van A. 

De Concessiehouder mag in Woon- en Werkgebieden vallend in de categorieën B en 
C een andere vorm van Basismobiliteit bieden dan een Veguliere' Buslijn. Met 
Basismobiliteit doelt de Stadsregio op een voor iedereen toegankelijke vorm van 
collectief personenvervoer per Auto of Bus die in de basis mobiliteitebehoefte van 
bewoners en bezoekers van het Concessiegebied voorziet. Wanneer de 
Concessiehouder voor een andere invulling van de Basismobiliteit kiest, gelden de 
volgende regels: 
• Aanbod van substantieel meer reismogelijkheden dan het geëiste minimum 

bedieningsniveau, waarbij in de Offerteaanvraag nader invulling wordt gegeven 
aan het begrip 'substantieel'; 

• Naadloze en betrouwbare aansluiting op een (sub-)knooppunt op Verbindende 
lijnen en/of de trein; 

• Aantrekkelijke reistijden; 
• Gebruiksvriendelijke aanmeldprocedure via een website, app, telefoon en 

andere tijdens de concessieperiode gangbare communicatievormen; 
• Acceptabele vooraanmeldtijden, waarbij reizigers zich bij voorkeur tijdens hun 

Rit met een Verbindende lijn en/of trein nog kunnen aanmelden; 
• Indien reizigers vanaf centrale haltes worden opgehaald, voldoende tijd tussen 

het aanmelden en vertrektijdstip voor reizigers om zich naar deze halte te 
begeven; 

• In beginsel en zover relevant, voldoen aan alle eisen die gelden voor het 
reguliere Openbaar Vervoer vallend onder de Concessie. 

Om de kwaliteit van de Basismobiliteit te stimuleren zal bij de beoordeling van de 
inschrijvingen aan vervoerders die hierin slagen een hogere score worden 
toegekend. 

3.3.2 Ontslui t ing 
De eisen aan de locatie van haltes sluiten aan op de meest recent vastgestelde 
eisen in de concessie Amsterdam. Haltes bevinden zich in principe op maximaal 400 
meter hemelsbrede afstand van het zwaartepunt van de bebouwing. Echter, 
gebleken is dat het invloedsgebied van HOV-haltes twee keer zo groot is als van 
'gewone' haltes, te weten 800 meter 5. In de concessie Amsterdam heeft de 
Stadsregio deze gedifferentieerde halteafstanden voor de eerste keer toegepast, 
gewerkt. En ook voor een HOV-systeem zoals R-net gaat de Stadsregio inmiddels 
van de grotere halteafstanden uit. Dit vanuit de ervaring dat reizigers vanwege de 
hogere frequenties, snelheid en betrouwbaarheid van HOV-lijnen, bereid zijn verder 
naar een halte van deze lijnen te lopen o f te fietsen. 

Treinstations hebben over het algemeen een nog groter invloedsgebied dan HOV-
haltes. Uit onderzoek6 blijkt dat bij regionale verplaatsingen (veelal met de trein) 
reizigers het acceptabel vinden dat de voor- en natransporttijd 1,5 maal zo lang is 

5 F. Van der Blij, J. Veger & C. Slebos (2010), "HOV op loopafstand: Het invloedsgebied van HOV-
haltes", CVS-paper. 

6 VHP & Goudappel Coffeng B.V.(1999), "Onderzoek naar typering van knopen". Rotterdam, VHP & 
Goudappel Coffeng BV 

/• Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
J / I V W . 24 van 87 



als bij interlokale verplaatsingen. Voor deze interlokale verplaatsingen vormen de 
HOV-lijnen de belangrijkste OV-schakel zijn. Gegeven deze wetenschap gaat de 
Stadsregio voor Treinstations van een invloedsgebied uit dat 1,5 maal zo groot is 
dan het invloedsgebied van HOV-haltes, namelijk 1200 meter. 

Uitgaande van deze verschillende invloedsgebieden geldt dat een Woon- of 
Werkgebied als ontsloten wordt beschouwd als ten minste 90% van alle adressen 
binnen dit gebied: 
1. binnen een straal van 1.200 meter van een treinstation liggen, en/of 
2. binnen een straal van 800 meter van een halte van een Verbindende lijn liggen 

(zowel R-net als overige Verbindende lijnen), en/of 
3. binnen een straal van 400 meter van een halte van Ontsluitende lijnen of 

Schipholnet of van een opstappunt van een andere vorm van Baismobiliteit 
liggen. 

Bovenstaande normen houden in dat de Concessiehouder woningen binnen 1200 
meter van een treinstation niet met een andere OV-vorm hoeft te ontsluiten zolang 
met de verbindingen vanaf dit treinstation aan de eisen wordt voldaan die de 
Stadsregio aan de bedieningstijden en frequenties van verbindingen stelt. Hetzelfde 
geldt voor woningen die binnen 800 meter van een halte van een Verbindende lijn 
liggen; hier hoeft de Concessiehouder geen andere vorm van Openbaar Vervoer 
aan te bieden zolang de lijnen die bij deze halte stoppen aan de eisen ten aanzien 
van bedieningstijden en frequenties voldoen. 

Ten slotte wordt een zorginstelling als ontsloten beschouwd als de belangrijkste 
publieksingang binnen een loopafstand van 250 meter van een halte ligt. 

Buurtbus 
De Concessiehouder is verplicht Buurtbus Zwaanshoek (lijn 401) te faciliteren. 
Hetzelfde geldt voor nieuwe Buurtbussen die met instemming van de Stadsregio in 
het Concessiegebied gaan rijden. De Concessiehouder stelt in alle gevallen 
Buurtbussen beschikbaar en draagt er zorg voor dat deze Buurtbussen aan de 
buitenkant duidelijk herkenbaar zijn, goed onderhouden en inzetbaar zijn en 
voorzien zijn van een werkend OV-Chipkaartsysteem. De Concessiehouder draagt 
er tevens zorg voor dat gekwalificeerde vrijwilligers in staat worden gesteld 
Openbaar Vervoer door middel van een Buurtbus te verzorgen. 

3.3.3 Ontheff ing onts lu i t ingse isen 
Het Openbaar Vervoer kan alleen rijden op wegen die geschikt zijn voor Openbaar 
Vervoer. In sommige gevallen is de infrastructuur daarvoor niet geschikt en vervalt 
de verplichting tot ontsluiting (per Vegulier OV). Het gaat hier om de kern 
Vijfhuizen, waarvoor geldt dat de Concessiehouder kan volstaan met de bediening 
van de bestaande halte Vijfhuizen (die in de huidige situatie door R-net lijn 300 
wordt bediend) en de kern Zwaanshoek die ook in de huidige situatie al door een 
Buurtbus wordt bediend. Voor de Woongebieden aan de westzijde van Nieuw 
Vennep Getsewoud Noord en Nieuw Vennep Getsewoud Zuid geldt dat met de 
bediening van de huidige haltes van lijn 310 voldaan wordt aan de 
ontsluitingsnorm. 

Om aan de ontsluitingseisen te voldoen kan de Concessiehouder ook gebruik maken 
van lijnen van andere concessiehouders en de trein, zolang deze lijnen worden 
aangeboden. In geval van hoogwaardig openbaar vervoer geldt daarbij dezelfde 
normen van respectievelijk 800 meter en 1200 loopafstand (hemelsbreed). Dit 
betekent dat een groot deel van Amstelveen in de huidige situatie ontsloten wordt 
door Amstelveenlijn 51 naar Westwijk en dat belangrijke delen van de gemeente 
Haarlemmermeer ontsloten worden door treinstations in en aan de rand van deze 
gemeente. 
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Ten slotte hoeft een Woon- of Werkgebied of zorginstelling niet (geheel) conform 
de eisen uit het PvE ontsloten te worden wanneer de Concessiehouder naar het 
oordeel van de Stadsregio kan aantonen dat de lijnvoering die nodig is om het 
Woon- of Werkgebied of de zorginstelling te ontsluiten ertoe leidt dat veel 
(doorgaande) reizigers ver moeten omrijden en/of lijnen waarvan maar weinig 
reizigers gebruik maken aan het openbaar vervoeraanbod moeten worden 
toegevoegd. 

3.4 Bedieningstijden en intervallen 

3.4.1 Bedieningsperioden 
Binnen de Dienstregeling voor het Openbaar Vervoer worden de bedieningsperioden 
onderscheiden zoals weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Bedieningsperioden Openbaar Vervoer 
Werkdaqen 

Vroege ochtend: 
6:00 - 07:00 uur 

Ochtendspits: 07:00 - 09:00 uur 
Overdag: 09:00 - 16:00 uur 

Avondspits: 16:00 - 19:00 uur 
Avond: 

19:00 - 24:00 

Zaterda 

07:00 - 18:00 

Zonda 

08:00 - 18:00 uur 

Avond: 
18:00 uur - 24:00 

3.4 .2 Verb indende t ra jec ten 
Tabel 2 geeft weer tijdens welk deel van de dag de Verbindende trajecten minimaal 
bediend moeten worden. 

Tabel 2: Minimale bedieningstijden Verbindende trajecten 

06:00 -24:00 07:00 - 24:00 
Zonda 

08:00 - 24:00 

De tijdstippen in de tabel moeten als volgt gelezen worden: 
• De eerste volledige Rit komt op werkdaqen uiterlijk om 06:00 uur, op zaterdag 

uiterlijk om 07:00 uur en op zondag uiterlijk om 08:00 uur aan op een 
knooppunt; 

• De eerste volledige Rit vertrekt op werkdaqen uiterlijk om 06:00 uur, op 
zaterdag uiterlijk om 07:00 uur en op zondag uiterlijk om 08:00 uur vanaf een 
knooppunt; 

• De laatste volledige Rit komt op maandag tot en met zondag niet eerder dan 
om 24:00 uur aan op knooppunt. 

• De laatste volledige Rit vertrekt op maandag tot en met zondag niet eerder dan 
om 24:00 uur vanaf een knooppunt. 

Tabel 3 toont het maximaal toegestane interval in minuten tussen opeenvolgende 
Ritten op de Verbindende trajecten van en naar een knooppunt gedurende deze 
bedieningsperioden. 
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Tabel 3: 

Periode 

Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende Ritten op 
Verbindende trajecten 

Werkdagen Zaterdag+ zondag 

Vroege ochtend 30 
Ochtendspits 10 
Overdag 15 
Avondspits 10 
Avond 30 

30 

30 

Uitzonderingen 
• Voor de verbinding tussen Amstelveen Busstation en Amsterdam Bijlmer Arena 

via de Ouderkerkerlaan geldt dat de bediening op zaterdag en zondag niet 
vereist is. 

• Tijdens vakantieperiodes geldt in de ochtend- en avondspits op werkdagen 15 
minuten als maximaal toegestaan interval. 

• Voorde verbindingen Uithoorn Busstation - Amstelveen Busstation; Aalsmeer 
Busstation - Amstelveen Busstation; Amstelveen Busstation - Amsterdam Zuid 
en Amstelveen Busstation - Amsterdam Elandsgracht geldt tijdens de ochtend
en avondspits op werkdagen 15 minuten als maximaal toegestaan interval. 

3.4.3 Schipholnet 
Binnen Schipholnet wordt onderscheid gemaakt tussen het kerntraject en de 
uitlopers. Het kerntraject omvat de verbindingen tussen Schiphol Plaza en 
Knooppunt Schiphol Noord en de relaties tussen Schiphol Plaza en Schiphol P30. 

Tabel 4 bevat de minimale bedieningstijden op het kerntraject van Schipholnet. De 
tijdstippen in de tabel moeten op vergelijkbare wijze worden gelezen als die in 
tabel 2. 

Tabel 4: Minimale bedieningstijden kerntraject binnen Schipholnet 
Werkdagen 

06:00 - 24:00 
Zaterdag 

07:00 - 24:00 
Zondag 

00:08 - 24:00 

Tabel 5 toont het maximaal toegestane interval in minuten tussen opeenvolgende 
Ritten op het kerntraject van Schipholnet. 

Tabel 5: 

Periode 

Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende Ritten op het 
kerntraject binnen Schipholnet 

Werkdagen Zaterdag+ zondag 

Vroege ochtend 
Ochtendspits 
Overdag 
Avondspits 
Avond 

10 
05 
10 
05 
10 

10 

10 

Voor de overige delen van Schipholnet, niet behorend tot het kerntraject, gelden de 
bedieningstijden zoals weergegeven in tabel 6. De tijdstippen in de tabel moeten op 
vergelijkbare wijze worden gelezen als die in tabel 2. 
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Tabel 6: Minimale bedieningstijden Schipholnet buiten het kerntraject 
Werkdagen 

07:00 - 19:00 
Zaterdag Zondag 

Geen verplichte bediening Geen verplichte bediening 

Tabel 7 toont het maximaal toegestane interval in minuten tussen opeenvolgende 
Ritten op de overige verbindingen binnen Schipholnet gedurende deze 
bedieningsperioden. Daar waar meerdere Buslijnen dezelfde route rijden, gelden de 
getoonde intervallen voor iedere Buslijn afzonderlijk. 

Tabel 7: Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende Ritten op 
verbindingen binnen Schipholnet niet behorend tot het kerntraject 

Periode 
Vroege ochtend 

Ochtendspits 
Overdag 
Avondspits 
Avond 

Werkdagen 
Geen verplichte 

bediening 
30 
60 
30 

Geen verplichte 
bediening 

Zaterda 

Geen verplichte 
bediening 

Geen verplichte 
bediening 

Zonda 

Geen verplichte 
bediening 

Geen verplichte 
bediening 

De Offerteaanvraag zal voor Schipholnet aanvullende eisen bevatten ten aanzien 
van productformules, betrouwbaarheid, regelmaat en andere beheersafspraken, 
instapregime, bagageruimte, geldigheid van personeelsabonnementen, et cetera. 

3.4.4 Onts lu i tende verbindingen 
Tabel 8 geeft de tijden weer waarop de Concessiehouder in ieder geval de 
Woongebieden behorend tot categorie A (zie subparagraaf 3.3.1) moet bedienen. 
De tijdstippen in de tabel moeten op vergelijkbare wijze worden gelezen als die in 
tabel 2. 

Tabel 8: Minimale bedieningstijden Ontsluitende relaties in Woongebieden 
Werkdagen 

07:00 - 23:00 
Zaterdag 

08:00 - 23:00 
Zondag 

9:00 - 23:00 

Tabel 9 toont het maximaal toegestane interval in minuten tussen opeenvolgende 
reismogelijkheden met het Openbaar Vervoer in deze Woongebieden gedurende 
deze bedieningsperioden. 

Tabel 9: Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende reismogelijkheden 
Periode 
Vroege 
ochtend 
Ochtendspits 

Overdag 
Avondspits 

Werkdagen 
Geen verplichte 

bediening 
30 

60 
30 

Zaterdag 

60 

Zondag 

60 

Avond 60 60 60 
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Tabel 10 geeft de tijden weer waarop de Concessiehouder in ieder geval de Woon-
en Werkgebieden behorend tot de categorieën B en C (zie subparagraaf 3.3.1) 
moet bedienen. De tijdstippen in de tabel moeten op vergelijkbare wijze worden 
gelezen als die in tabel 2. 

Tabel 10: Minimale bedieningstijden Ontsluitende relaties in Woongebieden 
Werkdagen 

07:00 - 19:00 
Zaterdag 

08:00 - 18:00 
Zondag 

Geen verplichte bediening 

Tabel 11 toont het maximaal toegestane interval in minuten tussen opeenvolgende 
reismogelijkheden met het Openbaar Vervoer of een andere vorm van 
Basismobiliteit in deze Woon- en Werkgebieden gedurende deze 
bedieningsperioden. 

Tabel 11: Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende reismogelijkheden 
Periode 
Vroege 
ochtend 
Ochtendspits 

Overdag 
Avondspits 

Werkdagen 
Geen verplichte 

bediening 
60 

60 
60 

Zaterdag 

60 

Zondag 

Geen verplichte 
bediening 

Avond Geen verplichte 
bediening 

Geen verplichte 
bediening 

Geen verplichte 
bediening 

Buurtbus 
De huidige Buurtbus Zwaanshoek (lijn 401) voorziet op werkdagen in de ontsluiting 
van de Woongebieden die door deze Buurtbus worden bediend. Bediening van deze 
Woongebieden op zaterdag is niet verplicht. 

3.5 Nachtlijnen 

De Concessiehouder biedt ten minste de in figuur 3 getoonde verbindingen tijdens 
de Nacht aan. 
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Hoofddor 
Spaarnegasthuis 

Legenda nachtnet 

Spoorverbindingen 
Verbindend 
Schipholnet 
Knooppunt 

Figuur 3: Voorgeschreven verbindingen nachtnet met spoornet en knooppunten 

De volgende verbindingen worden voorgeschreven: 
• Verbindende trajecen nachtnet: 

o Haarlem - Hoofddorp Spaarne Gasthuis 
o Hoofddorp Spaarne Gasthuis - Hoofddorp Station 
o Hoofddorp NS - Schiphol Plaza 
o Amstelveen Busstation - Schiphol Plaza 
o Amstelveen Busstation - Amsterdam Bijlmer Arena 
o Amsterdam Centraal - Schiphol Plaza 
o Amsterdam Centraal - Amstelveen Busstation 
o Amstelveen Busstation - Uithoorn Busstation 
o Amstelveen Busstation - Aalsmeer Zwarteweg 

• Schipholnet nachtnet: 
o Schiphol Plaza - Schiphol Noord 
o Schiphol Plaza - P30 

De Concessiehouder stemt het aanbod aan nachtvervoer af op de vraag van 
reizigers. De nachtlijnen mogen tijdens verschillende nachten met verschillende 
frequenties rijden, met inachtneming van de bepalingen in tabellen 12 en 13. In 
alle gevallen vertrekt de eerste Rit van een nachtlijn binnen één uur nadat de 
laatste Rit van de verbindende en/of ontsluitende Buslijn op dezelfde verbinding 
vanaf zijn beginpunt is vertrokken. In het geval van Schipholnet is dit binnen 10 
minuten. 

Voor de Verbindende trajecten binnen het nachtnet gelden de eisen zoals 
beschreven in tabel 12. Deze eisen gelden voor beide richtingen. 
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Tabel 12: Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende Ritten op  
Verbindende trajecten binnen het nachtnet 

Periode 
Maandag-t/m Zondagnacht 

Interval 
60 

De eisen uit tabel 12 gelden voor de verbindingen Amsterdam Centraal -
Amstelveen Busstation, Amstelveen Busstation - Aalsmeer Zwarteweg en 
Amstelveen Busstation - Uithoorn Busstation niet op zondag tot en met 
woensdagnacht. De doelgroep van deze lijnen is hoofdzakelijk uitgaanspubliek in 
tegenstelling tot de andere nachtlijnen die zich meer op reizigers van en naar 
Schiphol richten. Daarnaast zijn deze verbindingen enkel verplicht vanaf 
Amsterdam Centraal naar de streek. 

Voor de Buslijnen die deel uitmaken van Schipholnet nachtnet gelden de eisen zoals 
beschreven in tabel 13. Deze eisen gelden voor beide richtingen. 

Tabel 13: 

Periode 

Maximaal toegestane interval tussen opeenvolgende Ritten achtnet van 
Schipholnet nachtnet 

Maandag- t /m Zondagnacht 

Interval 

10 

Om aan de eisen in tabel 13 te voldoen, mag de Concessiehouder de Ritten van de 
Verbindende lijnen binnen het nachtnet en van Buslijnen die deel uitmaken van 
Schipholnet nachtnet die dezelfde relaties bedienen, bij elkaar optellen op het 
moment dat de betreffende Buslijnen met elkaar in patroon rijden waarbij de Ritten 
evenredig over het uur verdeeld zijn. 

3.6 Eisen aan de Dienstregeling 

3.6.1 Feestdagen 
Op Koningsdag biedt de Concessiehouder minimaal de zaterdagdienstregeling aan. 
In de Nachten voorafgaand aan en volgend op Koningsdag geldt minimaal de 
Dienstregeling voor de nacht van vrijdag op zaterdag. 

Rond de overgang van Oudjaarsdag naar Nieuwjaarsdag mag de Concessiehouder 
het Openbaar Vervoer tussen 23:00 en 01:00 uur stilleggen. In de Nacht volgend 
op Oudjaarsdag geldt de Dienstregeling voor de Nacht van zaterdag op zondag 
(waarbij de nachtlijnen ook gewoon volgens Dienstregeling rijden). Op de overige 
algemeen erkende feestdagen geldt minimaal de zondagdienstregeling. 

3.6 .2 B a s i s - en vakant ied ienstper iode 
Per dienstregelingjaar mag de Concessiehouder maximaal 2 typen 
dienstregelingperioden onderscheiden, te weten een basisdienstperiode en een 
vakantiedienstperiode. De vakantiedienstperiode beslaat maximaal de periode van 
de algemeen erkende zomervakantie en kerstvakantie van het voortgezet 
onderwijs. Zowel tijdens de basisdienstperiode als de vakantiedienstperiode moet 
de Concessiehouder volledig aan dit Programma van Eisen voldoen en moet hij 
uitgaan van dezelfde lijnvoering en dezelfde bedieningsperioden. 

Eventuele aanvullende Buslijnen die de Concessiehouder ten behoeve van 
scholieren aanbiedt, hoeft de Concessiehouder gedurende algemeen erkende 
schoolvakanties niet te exploiteren. 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
31 van 87 



3.6.3 Wi jz iging Dienstregel ing 
Vervoerders voegen bij hun inschrijving een voorstel voor de Dienstregeling 2018 
toe dat is gebaseerd op de in de Offerteaanvraag en het PvE opgenomen eisen. De 
Concessiehouder dient alle in zijn inschrijving aangeboden Ritten in ieder geval 
gedurende het eerste Dienstregelingjaar uit te voeren. Het is de Concessiehouder 
vervolgens toegestaan de Dienstregeling één maal per jaar te wijzigen, eventuele 
overgangen tussen de verschillende dienstregelingsperioden gedurende het 
Dienstregelingjaar zoals bedoeld in paragraaf 3.6.2 niet meegerekend. Majeure 
ontwikkelingen daargelaten (zie paragraaf 17.3) is de voorwaarde daarbij dat de 
Concessiehouder aan de eisen uit dit PvE blijft voldoen en een voorzieningenniveau 
aan blijft bieden dat qua omvang minimaal vergelijkbaar is met het 
voorzieningenniveau zoals opgenomen in zijn inschrijving. 

De ingangsdatum van de gewijzigde Dienstregeling valt samen met de 
ingangsdatum van de Dienstregeling voor het Hoofdrailnet (trein), tenzij de 
Stadsregio en de Concessiehouder anders overeenkomen. In bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld bij een ingrijpende wijziging van het wegennet, kan de 
Concessiehouder een verzoek bij de Stadsregio indienen voor een tussentijdse 
wijziging van de Dienstregeling. 

3.6.4 Afs temming 
De Concessiehouder stemt de vertrektijden van lijnen die (gedeeltelijk) dezelfde 
route volgen op elkaar af zodat de vertrektijden zo goed mogelijk over het uur 
gespreid worden. Waar relevant, stemt de Concessiehouder de vertrektijden van 
zijn lijnen ook af op de vertrektijden van grensoverschrijdende lijnen die 
gedeeltelijk dezelfde route volgen maar niet tot de Concessie behoren. Wanneer 
een Buslijn of een combinatie van Buslijnen behorend tot een andere concessie 
voorziet in een voorgeschreven verbinding of de ontsluiting van een Woon- of 
Werkgebied dan is de Concessiehouder niet verplicht om - zolang die lijn of 
combinatie van lijnen geëxploiteerd wordt - niet verplicht om deze verbinding of 
ontsluiting te bieden. 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat lijnen op knoop- en overstappunten zo goed 
mogelijk op elkaar aansluiten. De Concessiehouder geeft in zijn Vervoerplan aan 
waar en wanneer hij een aansluiting biedt en in hoeverre daarbij sprake is van een 
gegarandeerde aansluiting in de zin dat bij een vertraging de aansluitende rit wacht 
of dat er binnen een beperkte tijd een volgende rit of vervangend vervoer aanwezig 
is. 

3.6.5 Omleid ingen 
De Concessiehouder verwerkt omleidingen die langer dan één week duren minimaal 
één week van tevoren in de digitale Dienstregeling op zijn website en draagt zorg 
voor de levering van de geactualiseerde gegevens ten behoeve van reisinformatie 
via 9292.nl, de diverse DRIS-systemen en andere denkbare bronnen van digitale 
reisinformatie. Daarnaast hangt de Concessiehouder duidelijk leesbare en 
begrijpelijke mededeling op in de Abri's langs de routes die als gevolg van de 
omleiding wijzigen. Uitgangspunt hierbij is dat Wegbeheerders minimaal drie weken 
vantevoren bij de Concessiehouder aangeven dat er werkzaamheden plaatsvinden 
en welke impact deze werkzaamheden eventueel hebben op (de uitvoering van) de 
Dienstregeling. 

3.6.6 Procedure Dienstregel ing 
Ieder jaar stelt de Concessiehouder een concept-Vervoerplan op waarin hij, 
uitgaande van (i) de resultaten van onderzoek naar reizigerswensen, (ii) een 
analyse van het gebruik van het bestaande openbaar vervoeraanbod, (iii) een 
analyse van demografische, infrastructurele, ruimtelijke en sociaaleconomische 
ontwikkelingen en (iv) eventuele aanvullende eisen en wensen van de Stadsregio 
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en eventuele wensen van derden ten aanzien van lijnvoering, bedieningstijden en 
frequenties, de ontwikkelmogelijkheden van het Openbaar Vervoer behorend tot de 
Concessie voor het komende jaar beschrijft. Het concept-Vervoerplan bevat een 
gemotiveerd voorstel voor aanpassingen van het openbaar vervoeraanbod. 

De Stadsregio organiseert jaarlijks een dienstregelingconferentie. De 
Concessiehouder doet mee aan de dienstregelingconferenties. Doel van deze 
conferenties is te zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende 
concessiehouders die actief zijn in de stadsregio Amsterdam. Op deze conferentie 
komen alle concessiehouders bijeen om geïnformeerd te worden over de 
voorgenomen wijzigingen en vervolgens de verschillende dienstregelingen op elkaar 
af te stemmen. De conferentie wordt jaarlijks gehouden in het voorjaar. 

De Concessiehouder legt het concept Vervoerplan met de jaarlijkse 
dientregelingswijzigingen voor advies voor aan de Reizigers Advies Raad en de 
Adviescommissie van de Concessie Amstelland-Meerlanden, waarbij hij de door de 
Stadsregio vastgestelde procedure volgt. 

S l . d t ' * ( i o A m i l . f d . m 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
33 van 87 



GEBRUIK INFRASTRUCTUUR 

4.1 Beschikbare infrastructuur 

Voor de exploitatie van het Openbaar Vervoer kan de Concessiehouder gebruik 
maken van alle wegen in het Concessiegebied, tenzij Wegbeheerders (i.e., 
gemeenten, hoogheemraadschap. Schiphol, de provincies Utrecht, Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) expliciet hebben aangegeven dat wegen niet 
geschikt zijn voor Bussen of Openbaar Vervoer. 

De Concessiehouder dient zijn openbaar vervoeraanbod af te stemmen op de 
capaciteit van de Beschikbare Infrastructuur, waaronder busstations, en daarbij de 
beschikbare vrije busbanen waar mogelijk te benutten, tenzij de Stadsregio 
hiervoor na een verzoek van de Concessiehouder ontheffing heeft verleend. Figuur 
4 geeft een overzicht van de exclusief voor Openbaar Vervoer Beschikbare 
Infrastructuur in het Concessiegebied. 

businfrastructuur 
concessie Amstel & Meerlanden 

Figuur 4 Overzicht van exclusief voor het Openbaar Vervoer Beschikbare 
Infrastructuur in het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden 

Wanneer (een deel van) een Woongebied, Werkgebied of zorginstelling niet via 
voor het Openbaar Vervoer geschikte infrastructuur bereikbaar is, kan de 
Stadsregio ontheffing verlenen voor de verplichting tot ontsluiting van (dat deel 
van) het Woongebied, het Werkgebied of de zorginstelling. Ook kan de Stadsregio 
ontheffing voor deze verplichting verlenen indien (een deel van) een Woongebied, 
Werkgebied of zorginstelling alleen te bereiken is via infrastructuur dat niet voldoet 
aan de volgende eisen (voor zover het hierbij niet gaat om routes waar volgens de 
huidige Dienstregeling Bussen rijden): 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
34 van 87 



Binnen de bebouwde kom geldt een minimale maximumsnelheid van 50 km/u 
(met uitzondering van wegvakken ter hoogte van scholen en in winkelgebieden 
met een maximum lengte van 400 meter) en er zijn geen snelheidsverlagende 
voorzieningen anders dan door het CROW geclassificeerd als geschikt voor 
Openbaar Vervoer routes toegepast getroffen; 
Buiten de bebouwde kom geldt een minimale maximumsnelheid van 80 km/u en 
er zijn geen snelheidsverlagende maatregelen voorzieningen getroffen. 

4.2 Benutting bestaande en nieuwe infrastructuur 

In het kader van de Investeringsagenda OV is de Stadsregio continu bezig met het 
verbeteren van de infrastructuur waar het Openbaar Vervoer in de regio gebruik 
van maakt. Op dit moment zijn meerdere hoogwaardige busbanen beschikbaar voor 
de Concessiehouder. Daarnaast worden diverse uitbreidingen in de infrastructuur 
uitgewerkt die voor de start van de Concessie of gedurende de Concessie gereed 
zullen komen. Het gaat hier onder meer om de projecten OV-knooppunt Schiphol 
Zuid, Busbaan en Busstation Aalsmeer, de HOV-busbaan Schiphol Oost en de HOV-
Bollenstreek. 

De Concessiehouder wordt actief betrokken bij de vormgeving, uitwerking en 
realisatie van investeringsprojecten in het kader van bovengenoemde programma's. 
De exacte werkwijze en rolverdeling wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een 
afsprakenkader met alle betrokkenen (Stadsregio, Wegbeheerders en 
Concessiehouder). Uitgangspunt daarbij is dat de voordelen van deze investering 
aan de zijde van de Concessiehouder (bijvoorbeeld op het gebied van snelheid, 
doorstroming en betrouwbaarheid) weer worden geïnvesteerd in de verdere 
verbetering van het Openbaar Vervoer en op die manier ten goede komen aan de 
reizigers, bijvoorbeeld via uitbreiding van het aanbod, verhoging van de kwaliteit of 
investeringen in de infrastructuur. Bovendien draagt de uitvoering van deze 
projecten bij aan de realisatie van een positieve output voor de Concessiehouder 
(in termen van reizigers(kilometers) en/of opbrengsten). 

De Concessiehouder maakt in ieder geval gebruik van de beschikbare 
businfrastructuur. Figuur 4 toont de businfrastructuur volgens de huidige inzichten. 
De Stadsregio behoudt zich het recht voor deze kaart tijdens de looptijd van de 
Concessie te actualiseren op basis van nieuwe/gewijzigde inzichten. De 
Concessiehouder stemt de routes van (verbindende) Buslijnen op (veranderingen 
in) de kwaliteit van deze infrastructuur af. 

Sl.d.rcfio Amtl. td.m 
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bestaande en nieuwe projecten 
concessie Amstel & Meerlanden 
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Figuur 5 Overzicht van bestaande en nieuwe projecten t.b.v. het openbaar 
vervoer in Concessiegebied Amstelland-Meerlanden 

Voor het gebruik van bepaalde infrastructuur gelden beperkingen. Zo is op dit 
moment de capaciteit van busstations op Schiphol Plaza, Amsterdam Zuid, 
Amsterdam Elandsgracht en Haarlem Station beperkt. De Concessiehouder dient bij 
het opstellen van de Dienstregeling rekening te houden met deze beperkingen. 

4.3 Herinrichting van infrastructuur 

Indien Wegbeheerders wijzigingen willen doorvoeren in de Beschikbare 
Infrastructuur, is de Concessiehouder verplicht om hierover advies af te geven als 
de betreffende Wegbeheerder hierom verzoekt. De Concessiehouder informeert de 
Stadsregio over de inhoud van zijn advies. 

Daarnaast kan de Concessiehouder op eigen initiatief voorstellen doen voor 
aanpassing van de Beschikbare Infrastructuur. 

4.4 Haltes 

De Concessiehouder kan gedurende de Concessieperiode voorstellen om haltes aan 
te passen, te verplaatsen of op nieuwe plekken te realiseren. Naast de kosten die 
hiermee gemoeid zijn, zijn de doelstellingen van dit PvE, overwegingen met 
betrekking tot de verkeersveiligheid en eventueel beleid op het gebied van haltes 
door de Wegbeheerders criteria bij de beoordeling van deze voorstellen. De 
realisatiekosten voor aanpassingen en verplaatsingen zijn voor rekening van de 
Wegbeheerder. De Stadsregio kan deze kosten subsidiëren. 
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Indien een Wegbeheerder uit eigen beweging een wijziging aan wil brengen in de 
haltes, is de Concessiehouder verplicht om hierover op verzoek van de betreffende 
Wegbeheerder advies af te geven. De Concessiehouder informeert de Stadsregio 
over de inhoud van zijn advies. 

4.5 Beschikbaarheid infrastructuur 

De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van infrastructuur ligt bij de 
betreffende Wegbeheerder. De Stadsregio is voornemens met de Wegbeheerders 
een convenant af te sluiten waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot 
de beschikbaarheid van de infrastructuur en de verdeling van kosten op het 
moment dat de infrastructuur (tijdelijk) niet beschikbaar is. In het uiterste geval 
kan de Stadsregio een ontheffing op het PvE verlenen. 
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UITVOERINGSKWALITEIT 

5.1 Algemeen 

Voor reizigers is naast een goede opzet van de Dienstregeling ook een betrouwbare 
en veilige uitvoering van het Openbaar Vervoer van groot belang. Maar ook 
vanwege de begrensde capaciteit van de (bus)infrastructuur op bijvoorbeeld 
Schiphol en in Amsterdam en Haarlem is een betrouwbare en regelmatige 
uitvoering van de Dienstregeling belangrijk. 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onder meer de 
volgende uitvoeringsaspecten van het openbaar vervoer: 

Vervoergarantie en zitplaatskans 
Rituitval 
Regelmaat/punctualiteit 
Garanties aan de reizigers 
Uitvoeringskwaliteit bij evenementen 

De Concessiehouder beschikt bij aanvang van de Concessie over een 
Betrouwbaarheidsplan waarin hij beschrijft hoe hij aan de eisen ten aanzien van de 
uitvoeringskwaliteit gaat voldoen. Gedurende de looptijd van de Concessie stelt hij 
zijn Betrouwbaarheidsplan periodiek bij op basis van de ervaringen die hij tijdens 
de uitvoering van het Openbaar Vervoer heeft opgedaan. 

5.1.1 Beroep op innovat ieve ve rmogen C o n c e s s i e h o u d e r 
Ontwikkelingen op het gebied van (informatie)technologie maken het steeds beter 
mogelijk om de uitvoeringskwaliteit van het Openbaar Vervoer continu (real-time) 
te monitoren en waar nodig bij te sturen. Zo worden op dit moment de aankomst
en vertrektijden van Bussen bij haltes al continu geregistreerd om reizigers van 
actuele reisinformatie over hun Rit en hun reis te kunnen voorzien (zie ook 
hoofdstuk 7). 

Een nieuwe toepassingsmogelijkheid van real-time informatie over de positie en 
snelheid van Bussen is om de regelmaat van hoogfrequente Buslijnen te verbeteren 
door een Bus iets te versnellen als deze vertraging heeft/dreigt te gaan krijgen of 
juist iets te vertragen als deze te vroeg bij een halte arriveert/dreigt te arriveren 
(zie ook subparagraaf 5.4.1). Verder kan real-time informatie over de 
bezettingsgraad van Bussen gebruikt worden om automobilisten te verleiden met 
hun auto naar een P+R-terrein te rijden om daar over te stappen op een Bus 
waarin nog voldoende capaciteit beschikbaar is en die hen snel naar hun plek van 
bestemming brengt. De Stadsregio en Schiphol zien deze (nieuwe) toepassingen 
van (informatie)technologie als meer dan wenselijk vanwege de genoemde 
beperkte capaciteit van de businfrastructuur (Schiphol-Plaza, busbanen en 
tunnelcapaciteit) en vanwege het zoveel mogelijk in de toekomst bereikbaar 
houden van de luchthaven. 

Andere, comfort verhogende toepassingsmogelijkheden van nieuwe 
(informatie)technologieën waaraan op dit moment gedacht wordt zijn het 
automatisch aanpassen van het geluidsniveau van halteomroepsysteem (zie ook 
subparagraaf 7.4.1) en het ondersteunen van chauffeurs om dicht langs de 
halteperrons te kunnen halteren (zie ook subparagraaf 6.3.1). 

Gelet op de snelheid en (soms) onvoorspelbaarheid van technologische 
ontwikkelingen is het niet mogelijk en wenselijk om in dit ontwerp PvE een 
uitputtende lijst op te nemen van doeleinden waarvoor de Concessiehouder nieuwe 
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(informatie)technologieën in moet zetten. In plaats daarvan zoekt de Stadsregio 
een vervoerder die optimaal gebruik maakt van nieuwe (informatie)technologieën 
om de betrouwbaarheid en het comfort van het Openbaar Vervoer en daarmee de 
kwaliteit voor reizigers te verbeteren en tegelijkertijd zo effectief mogelijk gebruik 
te maken van de soms schaarse Beschikbare infrastructuur. 

5.2 Vervoergarantie en zitplaatskans 

Om te bewerkstelligen dat reizigers zo comfortabel mogelijk kunnen reizen stelt de 
Stadsregio normen ten aanzien van de door de Concessiehouder in te zetten 
vervoerscapaciteit. 

5.2.1 E isen 
De volgende eisen gelden met betrekking tot de vervoergarantie en zitplaatskans: 
a. De Concessiehouder vervoert iedereen die zich op de halte bevindt met de 

eerstvolgende Rit. 
b. De Stadsregio accepteert dat tijdens Spitsperioden en in de Nacht reizigers 

vanwege de grote vraag soms moeten staan, zolang dit niet langer is dan 15 
minuten. Tijdens andere perioden van de week kunnen reizigers, extreme 
omstandigheden daargelaten, altijd zitten. 

5.2.2 Capaci te i tsbepal ing 
De Concessiehouder geeft jaarlijks in zijn Vervoerplan aan welke capaciteit, 
uitgedrukt in het aantal zit- en staanplaatsen, hij op een Buslijn inzet om aan de in 
subparagraaf 5.2.1 genoemde eisen te kunnen voldoen. De Concessiehouder 
baseert zich daarbij op actuele bezettingscijfers voor de drukste momenten van de 
week en de drukste maanden van het jaar. Tijdens de uitvoering van de 
Dienstregeling zet de Concessiehouder op Buslijnen ten minste de capaciteit in 
zoals vastgelegd in zijn Vervoerplan, tenzij de Stadsregio vooraf met een 
neerwaartse aanpassing van de in te zetten capaciteit heeft ingestemd. 

5.2.3 Ti jdel i jk capac i te i ts tekor t 
Bij een te voorzien tijdelijk extra aanbod, dat wil zeggen een tijdelijk extra aanbod 
van reizigers dat minimaal 24 uur bij de Concessiehouder is aangekondigd of 
bekend mag worden verondersteld (bijvoorbeeld op feestdagen, bij evenementen 
en bij wegwerkzaamheden), zet de Concessiehouder op voorhand voldoende extra 
capaciteit in teneinde te voldoen aan de in subparagraaf 5.2.1 genoemde eisen. De 
Concessiehouder verzamelt proactief informatie over omstandigheden die tijdelijk 
een extra inzet noodzakelijk maken. 

Bij een redelijkerwijs niet door hem te voorzien extra aanbod van reizigers zorgt de 
Concessiehouder ervoor dat reizigers zo spoedig mogelijk na de geplande 
vertrektijd van de betreffende Rit vervoerd worden. Indien op de Ritten die binnen 
30 minuten na de geplande vertrektijd van deze Rit volgen onvoldoende capaciteit 
beschikbaar is of de frequentie lager is dan één Rit per 30 minuten, zet de 
Concessiehouder na maximaal 60 minuten, gerekend vanaf de vertrektijd van de 
oorspronkelijke Rit, voldoende extra capaciteit in. De Concessiehouder geeft in zijn 
Betrouwbaarheidsplan aan hoe hij aan deze verplichting gaat voldoen. 

5.2.4 St ructuree l capac i te i ts tekor t 
Wanneer tijdens de uitvoering van de Dienstregeling blijkt dat de capaciteit zoals 
vastgelegd in zijn Vervoerplan structureel onvoldoende is, zet de Concessiehouder 
extra capaciteit in teneinde te voldoen aan de in subparagraaf 5.2.1 genoemde 
eisen. De kosten van deze capaciteitsuitbreiding komen voor rekening van de 
Concessiehouder. 
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5.3 Rituitval 

Reizigers moeten er vanuit kunnen gaan dat hun Rit wordt uitgevoerd. De 
Concessiehouder wordt geacht zich maximaal in te spannen om de uitval van Ritten 
te voorkomen. En wanneer een Rit onverhoopt toch uitvalt, spant de 
Concessiehouder zich maximaal in om de overlast voor reizigers te minimaliseren. 
De Concessiehouder mag in dat geval, wanneer de tijd tussen opeenvolgende 
Ritten van de betreffende Buslijn niet meer dan 10 minuten bedraagt, de in de 
Dienstregeling aangegeven vertrektijden van eerdere en latere Ritten met enkele 
minuten aanpassen om zo snel mogelijk tot een regelmatige uitvoering van de 
Dienstregeling te komen (= regelmaatbeheersing). Tevens informeert de 
Concessiehouder reizigers bij rituitval (i) op haltes uitgerust met displays voor het 
tonen van actuele reisinformatie, (ii) in de voertuigen en (iii) via de website en 
(een) mobiele app(s), over gewijzigde vertrektijden en alternatieve 
reismogelijkheden. 

5.4 Regelmaat en punctualiteit 

5.4.1 Rege lmaat bij hoogfrequente Bus l i jnen 
Voor Buslijnen die hoogfrequent rijden, dat wil zeggen met een frequentie van 8 of 
meer Ritten per uur, vindt de Stadsregio een goede regelmaat van opeenvolgende 
Ritten belangrijker dan het feit of iedere afzonderlijke Rit op tijd vertrekt. De 
Stadsregio wil bij dergelijke hoge frequenties, mede vanwege beperkingen van de 
Beschikbare Infrastructuur, voorkomen dat Bussen vlak achter elkaar komen te 
rijden ("klonteren"). Onder een goede regelmaat verstaat de Stadsregio dat de tijd 
tussen twee opeenvolgende Ritten van (een bundel van) Buslijnen vanaf hun 
Beginpunt, OV-knooppunten en Overstaphaltes: 
• bij een frequentie van 8 Ritten per uur tussen de 6,5 en 8,5 minuten bedraagt, 
• bij een frequentie van 10 Ritten per uur tussen de 5 en 7 minuten bedraagt, 
• bij een frequentie van 12 Ritten per uur tussen de 4 - 6 minuten bedraagt, 
• et cetera. 

Ingeval de laatste Rit van een Buslijn moet wachten op een vertraagde Bus, tram, 
metro of trein waarop aansluiting wordt geboden, mag de Concessiehouder van 
bovenstaande normen afwijken. 

5.4.2 Punctual i te i t bij over ige Bus l i jnen 
Ingeval Buslijnen met een lagere frequentie dan 8 Ritten per uur rijden, vindt de 
Stadsregio het belangrijk dat Bussen op tijd vertrekken. Hieronder verstaat de 
Stadsregio dat: 
• Bussen nooit eerder vanaf het Beginpunt, OV-knooppunten en Overstaphaltes 

vertrekken dan in de Dienstregeling is aangegeven; 
• Bussen binnen 120 seconden na de in de Dienstregeling aangegeven tijd vanaf 

het Beginpunt vertrekken; 
• Bussen binnen 180 seconden na de in de Dienstregeling aangegeven tijd vanaf 

OV-knooppunten en Overstaphaltes vertrekken. 

Indien een Bus moet wachten op een vertraagde Bus, tram, metro of trein waarop 
een gegarandeerde aansluiting wordt geboden, zoals bedoeld in subparagraaf 
5.5.1, mag de Concessiehouder van de twee laatstgenoemde normen afwijken. 

5.4.3 Be t rouwbare r i j t i jden 
Om tot een betrouwbare uitvoering van de Dienstregeling te komen is het 
belangrijk dat de Dienstregeling op reële rijtijden is gebaseerd. De Concessiehouder 
stelt per Buslijn, per dagsoort en per dagdeel de rijtijd zodanig vast dat, grote 
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calamiteiten en verstoringen daargelaten, Ritten conform de Dienstregeling kunnen 
worden uitgevoerd. 

5 .5 G a r a n t i e s 

5.5.1 Aanslu i tgarant ie 
Het missen van een aansluiting kan voor reizigers tot grote vertragingen leiden. De 
Concessiehouder zorgt er daarom voor dat alle in de Dienstregeling aangegeven en 
gegarandeerde aansluitingen gerealiseerd worden. Ook zorgt de Concessiehouder 
er voor dat aansluitingen van de laatst vertrekkende Bus van een bepaalde Buslijn 
op een vertraagde trein gerealiseerd worden. 

Bij vertragingen informeert de Concessiehouder reizigers over de eventuele 
gevolgen van de vertraging voor hun aansluitingen. De Concessiehouder neemt 
hiertoe in zijn Betrouwbaarheidsplan een procedure op voor informatieverstrekking 
en communicatie richting reizigers bij onregelmatigheden. De Concessiehouder 
geeft in zijn Betrouwbaarheidsplan ook aan op welke wijze hij invulling zal geven 
aan de eisen ten aanzien van gegarandeerde aansluitingen. 

5.5.2 V e r v a n g e n d ve rvoer 
Bij incidenten of calamiteiten informeert de Concessiehouder reizigers (i) op haltes 
uitgerust met displays voor het tonen van actuele reisinformatie, (ii) in de 
voertuigen en (iii) via de website en (een) mobiele app(s), over alternatieve 
reismogelijkheden. Wanneer er geen adequate alternatieve reismogelijkheden zijn, 
zet de Concessiehouder binnen 1 uur na het begin van een incident of calamiteit 
voldoende vervangend vervoer in. Deze verplichting geldt niet indien de 
Beschikbare Infrastructuur het inzetten van vervangend vervoer niet toelaat en de 
Concessiehouder niet kan uitwijken naar alternatieve routes. De Concessiehouder 
geeft in zijn Betrouwbaarheidsplan aan hoe hij aan deze verplichting zal gaan 
voldoen. 

Treinvervangend vervoer 
De Stadsregio onderzoekt op dit moment samen met NS en Schiphol de 
mogelijkheden om de Concessiehouder een rol te laten spelen bij de uitvoering van 
treinvervangend vervoer in geval van verstoringen van het treinverkeer rond 
Schiphol. Mogelijkheden waaraan wordt, zijn: 
• Tijdelijke uitbreiding van het aantal Ritten van R-netlijnen; 
• Inzet van de technische en/of exploitatieve reserve op het treinvervangende 

traject. 

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om al het 
treinvervangend vervoer gebruik van de vrije busbanen op en rond Schiphol te 
laten maken. Mocht de Stadsregio met NS en Schiphol tot nadere afspraken komen 
over het treinvervangend vervoer dan wordt de Concessiehouder geacht zijn 
medewerking aan de uitvoering van deze afspraken te verlenen. 

5.5.3 S tak ingen 
In geval van een staking onder het Personeel waardoor de Concessiehouder de 
Dienstregeling niet (volledig) kan uitvoeren, spant de Concessiehouder zich 
maximaal in om voldoende (vervangende) vervoercapaciteit op het traject P30 -
Plaza - P40 - Schiphol Oost ten behoeve van de Schipholmedewerkers te kunnen 
bieden, eventueel in de vorm van besloten vervoer. 

5.5.4 Vergoedingsrege l ing 
De Concessiehouder biedt een vergoedingsregeling aan voor reizigers die langer 
dan 30 minuten op hun vertrekhalte of een Overstaphalte moeten wachten, omdat 
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de uitvoeringskwaliteit niet voldoet aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen. De 
Concessiehouder volgt daarbij eventuele landelijke afspraken ten aanzien van een 
op te zetten vergoedingsregeling. De vergoedingsregeling is onderdeel van het 
Betrouwbaarheidsplan. 

5.6 Uitvoeringskwaliteit bij evenementen 

In geval van grootschalige evenementen in het Concessiegebied Amstelland-
Meerlanden en/of rond de Uitlopers (o.a. Amsterdam, Haarlem), waaronder onder 
meer de Uitmarkt, de Van Dam tot Dam Loop en evenementen die plaatsvinden op 
Koningsdag, Bevrijdingsdag en Oudejaarsnacht, spant de Concessiehouder zich 
maximaal in om te kunnen blijven voldoen aan de eisen ten aanzien van de 
uitvoeringskwaliteit zoals beschreven in dit hoofdstuk. 

Indien de Concessiehouder als gevolg van (grootschalige) evenementen die veel 
bezoekers trekken extra capaciteit moet inzetten, treedt hij in overleg met de 
organisatoren van deze evenementen over de vergoeding van de eventueel hieraan 
verbonden meerkosten. De Concessiehouder informeert de Stadsregio over de 
uitkomsten van dit overleg. 
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MATERIEEL 

6.1 Samenstelling wagenpark 

De Concessiehouder stemt het Materieel dat hij voor de uitvoering van de 
Concessie in wil zetten af op het verwachte aantal reizigers. R-net verbindingen 
worden uitgevoerd met Groot materieel. De Concessiehouder mag op Ontsluitende 
lijnen Klein materieel en/of Auto's inzetten. Voor de inzet van Auto's en Klein 
materieel gelden dezelfde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld vervoergarantie en 
zitplaatskans, toegankelijkheid en herkenbaarheid als voor de inzet van Groot 
materieel. 

6.2 Comfort en netheid 

De Concessiehouder zet Materieel in dat voldoet aan de volgende eisen ten aanzien 
van comfort en netheid: 
• Voldoende beenruimte 
• Goede vering 
• Geluidsarme motoren 
• Voldoende ruimte voor bagage 
• Voldoende mogelijkheden voor staande reizigers om zich vast te houden 
• Een goedwerkend klimaatbeheersingssysteem 
• Een schone bus 
• Een gratis WiFi-systeem met voldoende capaciteit 

Het Personeel ziet er op toe dat er in de voertuigen niet wordt gerookt en reizigers 
geen muziek afspelen anders dan via een koptelefoon. 

6.3 Toegankelijkheid 

Alle voertuigen dienen toegankelijk te zijn voor reizigers met een auditieve, visuele 
of motorische beperking en voor reizigers met bagage, kinderwagens of rollators. 

6.3.1 Re iz igers met een mobi l i te i tsbeperking 
Met het oog op de toegankelijkheid zet de Concessiehouder uitsluitend (semi-) 
Lagevloerbussen in voor de uitvoering van de Concessie. In elk voertuig is plek 
voor minimaal één rolstoel, waarbij voorzieningen zijn getroffen om deze rolstoel 
vast te zetten. Op deze plek mogen klapstoelen worden aangebracht, mits deze 
automatisch opklappen wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. 

Bij de inrichting van de voertuigen worden contrasterende kleuren gebruikt zodat al 
het meubilair, de stangen en knoppen duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. De 
stopknop ter hoogte van de rolstoelplaats(en) bevindt zich op een zodanige locatie 
dat deze voor mensen in een rolstoel gemakkelijk te bereiken is. 

Alle Nieuwe voertuigen van 12 meter en langer (=Groot materieel) zijn voorzien 
van een automatische neiginstallatie die standaard in gebruik is (dat wil zeggen, 
zonder tussenkomst van de chauffeur) en een werkende elektrisch bediende 
oprijplaat. 

Alle Nieuwe (taxi-)voertuigen korter dan 12 meter (= Klein materieel en Auto's) 
hebben een voorziening waarmee reizigers in een rolstoel of met een kinderwagen 
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of rollator gemakkelijk het voertuig kunnen betreden. Binnen deze (taxi-) 
voertuigen is ruimte voor één rolstoel. Wat betreft de verdere inrichting van deze 
(taxi-)voertuigen gelden dezelfde bepalingen als voor de Nieuwe voertuigen van 12 
meter en langer. 

Om de in- en uitstap te vergemakkelijken draagt de Concessiehouder er zorg voor 
dat voertuigen dicht langs de halteperrons halteren, bijvoorbeeld door de 
voertuigen met sensoren uit te rusten. 

6 .3 .2 K i n d e r w a g e n s , v o u w f i e t s e n , e .d . 
De Concessiehouder staat toe dat reizigers de rolstoelplaats(en) ook gebruiken voor 
het plaatsen van kinderwagens, vouwfietsen, rollators en bagage. Deze 
mogelijkheid vervalt op het moment dat een reiziger in een rolstoel het voertuig 
betreedt. Het Personeel ziet er indien nodig op toe dat in dat geval een 
rolstoelplaats wordt vrijgemaakt. 

6.4 Communicatieapparatuur 

Met het oog op een vlotte doorstroming zijn alle (taxi-)voertuigen voorzien van 
goedwerkende KAR- en Vecom/Vetag-apparatuur waarmee voorrang verkregen kan 
worden bij verkeersregelinstallaties. De Concessiehouder treedt met 
Wegbeheerders in overleg over prioritering van zijn voertuigen bij de afhandeling 
van het verkeer. 

Alle (taxi-)voertuigen zijn verder voorzien van goedwerkende apparatuur waarmee 
chauffeurs kunnen communiceren met de Centrale Verkeersleiding (CVL), 
bijvoorbeeld om in geval van vertragingen aansluitingen te kunnen blijven bieden. 

6.5 OV-chipkaartapparatuur 

Alle (taxi-)voertuigen zijn voorzien van gecertificeerde en goedwerkende OV-
chipkaartapparatuur voor het in- en uitchecken door reizigers. Overige eisen ten 
aanzien van de OV-chipkaart zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 

6.6 Productformules 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat alle voertuigen die hij inzet op Buslijnen die 
onder de productformule R-net vallen, in ieder geval zijn uitgevoerd in de 
kleurstelling en zijn voorzien van de naamstelling die bij deze productformule hoort, 
conform het'Handboek R-net'. De Concessiehouder mag voertuigen die zijn 
uitgevoerd in de kleurstelling en zijn voorzien van de naamstelling die horen bij de 
productformule R-net niet inzetten op Buslijnen die niet onder de productformule R-
net vallen, tenzij de Stadsregio hiervoor ontheffing heeft verleend. 

De Stadsregio zal in overleg met Schiphol de toegevoegde waarde van de huidige 
productformule Sternet onderzoeken. Centraal staat daarbij de vraag: "Wat is de 
meerwaarde van een productformule voor Schiphol Sternet, nu in de concessie 
Amstelland-Meerlanden ook de productformule R-net zal worden geïmplementeerd 
en is het wenselijk om beiden naast elkaar te laten bestaan?" Deze vraag zal 
worden bekeken uit het oogpunt van de marketingmix van product, plaats, prijs, 
promotie en presentatie. 
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6.7 Reclame 

Voor voertuigen die de Concessiehouder op Buslijnen inzet die onder de 
productformule R-net vallen, gelden wat betreft de mogelijkheden tot het 
aanbrengen van reclame-uitingen de relevante bepalingen uit het'Handboek R-net'. 

Voor de voertuigen die de Concessiehouder inzet op Buslijnen die niet onder de 
productformule R-net vallen geldt dat het aanbrengen van reclame-uitingen is 
toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende bepalingen: 
• De reclame-uitingen voldoen aan de geldende zeden en normen. 
• Het is niet toegestaan al dan niet doorzichtige reclame te plakken (i) op de 

ruiten van (taxi-)voertuigen, (ii) over lijnnummers of bestemmingsaanduidingen 
en/of (iii) over displays in de (taxi-) voertuigen. 

• De locaties van de deuren van de (taxi-) voertuigen en van de eventuele 
knoppen om deze deuren te bedienen duidelijk herkenbaar blijven. 

Voor de voertuigen die de Concessiehouder inzet op het Schipholnet geldt dat het 
aanbrengen van reclame-uitingen aan de buitenkant van de voertuigen alleen is 
toegestaan na voorafgaande instemming van Schiphol. 

6.8 Uitzonderingen 

Voor Groot materieel dat hij inzet op Ritten die niet zijn opgenomen in de 
Dienstregeling (Versterkingsritten of extra Ritten die nodig zijn om aan de in 
hoofdstuk 5 geformuleerde eisen te voldoen) kan de Concessiehouder bij de 
Stadsregio ontheffing vragen voor specifieke eisen die in dit hoofdstuk en in de 
hoofdstukken 10 en 11 aan het in te zetten Materieel gesteld worden. De 
ontheffingen kunnen onder meer de leeftijd van het Materieel en verplichte 
functionaliteiten als reisinformatie en de aanwezigheid van een veiligheidscamera 
en rolstoelplank betreffen. 

Voor zover de verleende ontheffing ertoe leidt dat de milieuprestaties van het Groot 
materieel minder goed zijn dan die van het Materieel dat de Concessiehouder 
standaard inzet, zet de Concessiehouder dit Materieel zo min mogelijk in op Ritten 
van en naar locaties waar sprake is van een probleem op het gebied van 
luchtkwaliteit. 
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INFORMATIE AAN DE REIZ IGER 

7.1 Algemeen 

Om hun reis te kunnen plannen en waar nodig aan te passen, moeten reizigers op 
elk moment van hun reis over duidelijke, correcte, eensluidende en actuele 
reisinformatie kunnen beschikken. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van reisinformatie met betrekking tot het Openbaar Vervoer in het 
Concessiegebied Amstelland-Meerlanden. 

Dit hoofdstuk bevat een aantal eisen waaraan de reisinformatie in ieder geval moet 
voldoen. Binnen deze kaders kan de Concessiehouder zelf een afweging maken 
welke reisinformatie hij extra beschikbaar stelt, hoe hij deze reisinformatie 
vormgeeft en via welke kanalen hij deze reisinformatie beschikbaar stelt. De 
Concessiehouder maakt daarbij optimaal gebruik van nieuwe (digitale) kanalen om 
(potentiële) reizigers te informeren over het Openbaar Vervoer in het 
Concessiegebied en zorgt voor eenduidige uitstraling bij gebruik van verschillende 
kanalen. Omdat de Rit met het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied in veel 
gevallen slechts een onderdeel is van de reis die een reiziger maakt, verwacht de 
Stadsregio van de Concessiehouder ook een actieve rol als het gaat om het 
informeren van reizigers over de reismogelijkheden voor de overige delen van hun 
reis (= ketenbenadering). 

De Concessiehouder beschrijft zijn ideeën over vormgeving en inhoud van 
reisinformatie en de kanalen die hij voor de verspreiding van deze informatie in zal 
zetten in een Reisinformatieplan dat hij voor advies aan de Reizigers Advies Raad 
voorlegt. In zijn Reisinformatieplan geeft de Concessiehouder aan in hoeverre zijn 
ideeën passen binnen de in dit hoofdstuk geschetste kaders dan wel wat de 
redenen zijn om van deze kaders af te willen wijken. Indien de ideeën van de 
Concessiehouder naar het oordeel van de Stadsregio tot een grotere tevredenheid 
bij reizigers leidt als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van (actuele) 
reisinformatie, dan kan de Stadsregio besluiten de betreffende kaders aan te 
passen. 

7 . 2 I n f o r m a t i e v o o r a f g a a n d a a n d e r e i s 

7.2.1 B e s c h i k b a r e re is informat ie 
De Concessiehouder zorgt ervoor dat mensen in ieder geval de volgende 
reisinformatie gratis kunnen opvragen/raadplegen/downloaden via internet, (een) 
apps en de klantenservice: 
• Informatie over afzonderlijke Buslijnen en eventuele andere vervoersdiensten, 

met in ieder geval een overzicht van de haltes, de aankomst- en vertrektijden 
per halte, de overstapmogelijkheden op belangrijke (overstap)locaties en de 
gegarandeerde aansluitingen op zowel de eigen Buslijnen als op lijnen van 
andere concessiehouders; 

• Haltevertrekstaten, met de vertrektijden van de Buslijnen die vanaf de 
betreffende halte vertrekken; 

• Lijnennetkaart, met daarop in ieder geval alle routes en haltes van alle lijnen 
van, naar en binnen het Concessiegebied, ook als deze niet tot de Concessie 
behoren; 

• Informatie over het nachtnet, met een overzichtskaart van de routes en haltes 
van alle nachtlijnen en de Dienstregeling van alle nachtlijnen; 
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• Informatie voor toeristen, met een overzichtskaart van belangrijke toeristische 
bestemmingen binnen het Concessiegebied die per openbaar vervoer te 
bereiken zijn. Deze informatie is in ieder geval in het Nederlands en Engels 
beschikbaar; 

• Informatie over actuele vertrektijden, ook in geval van ongeplande omleidingen 
en uitval van Ritten; 

• Informatie over tarieven en de verkrijgbaarheid van de OV-Chipkaart; 
• Informatie over de vergoedingsregeling (zie subparagraaf 5.5.4); 
• Informatie over de aanvraagprocedure van vraagafhankelijk vervoer, voor 

zover aangeboden door de Concessiehouder; 
• Informatie over de bereikbaarheid van landelijke of regionale 

reisinformatiesystemen; 
• Informatie over de bereikbaarheid van de eigen klantenservice en klachtenlijn, 

inclusief telefoonnummer en website; 
• Adres en telefoonnummer van het OV-loket en de Geschillencommissie 

Openbaar Vervoer. 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat alle informatie toegankelijk is voor mensen 
die slecht(er) kunnen zien en kan worden uitgeprint in een handzaam formaat. 

De Concessiehouder zorgt er voor dat alle informatie minimaal twee weken voor 
aanvang tot aan het einde van de dienstregelingperiode waarop de informatie 
betrekking heeft, verkrijgbaar is. 

In geval van ongeplande omleidingen en rituitval zorgt de Concessiehouder er voor 
dat reizigers uiterlijk 15 minuten nadat de situatie zich voordoet hierover 
geïnformeerd worden. De Concessiehouder biedt diensten aan voor het melden van 
omleidingen, vertragingen en andere verstoringen van de Dienstregeling. 

De Concessiehouder mag de in deze subparagraaf genoemde diensten ook door een 
derde partij aan laten bieden, onder de voorwaarde dat reizigers deze via de 
kanalen van de Concessiehouder kunnen vinden en deze partij hiervoor geen 
kosten bij reizigers in rekening brengt. 

7.2.2 In format iepunten 
De Concessiehouder richt in ieder geval op Amstelveen busstation en in Hoofddorp 
een voor reizigers eenvoudig te bereiken bemand informatiepunt in. Reizigers 
kunnen op deze informatiepunten: 
• antwoord krijgen op vragen die zij hebben over hun reis, 
• de in subparagraaf 7.2.1. opgenomen reisinformatie verkrijgen, 
• informatie over deur-tot-deur verplaatsingen van de reiziger, 
• zaken met betrekking tot de OV-chipkaart regelen (o.a. saldo opladen, 

vervangende kaart aanvragen in geval van verlies of een defecte kaart, 
restitutie van abonnementen en informatie over producten op de kaart), en 

• een klacht indienen. 

Tabel 12 toont de minimale openingstijden van de informatiepunten. De 
Concessiehouder ziet erop toe dat de servicemedewerkers op de informatiepunten 
voor reizigers duidelijk herkenbaar zijn. 

Tabel 12: Minimale openingstijden informatiepunten 
Locatie Werkdaqen Zaterdag, Zondag Feestdagen 
Amstelveen busstation 08:00 - 19:00 09:00 - 17:00 Niet verplicht 
Hoofddorp 07:00 - 21:00 08:00 - 21:00 10:00-18:00 

Voor wat betreft de voorlichting aan werknemers op Schiphol werkt de 
Concessiehouder samen met het Vervoer Coördinatie Centrum Schiphol. 
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7.2.3 L a n d e l i j k / r e g i o n a a l re is in fo rmat iesys teem 
De Concessiehouder stelt gegevens over het Openbaar Vervoer behorend tot de 
Concessie gratis beschikbaar aan door de Stadsregio aan te wijzen 
reisinformatiesystemen met een landelijk/regionaal bereik (momenteel: de NDOV-
loketten en de server van de NDOV-beheerorganisatie). De Concessiehouder levert 
hierbij in ieder geval: 
1 Statische gegevens (onder meer Dienstregeling, vervoerbewijzen, geografische 

positie van haltes, tarieven, zone-indeling en geldigheid, geplande afwijkingen 
van de Dienstregeling zoals omleidingen en afwijkende haltes); 

2 Actuele gegevens (onder meer ongeplande afwijkingen van de Dienstregeling, 
uitgevallen Ritten, en grootschalige wijzigingen bij calamiteiten en extreme 
weersomstandigheden). 

De Concessiehouder levert deze gegevens digitaal aan conform een door de 
Stadsregio voorgeschreven protocol. 

Alle gegevens die de Concessiehouder in dit kader beschikbaar stelt, beschouwt de 
Stadsregio als openbare gegevens. Met inachtneming van relevante wettelijke 
bepalingen kunnen deze gegevens zowel in bewerkte als onbewerkte vorm aan 
afnemers beschikbaar worden gesteld. Deze afnemers kunnen hiermee bijvoorbeeld 
via apps reizigers van informatie voorzien. 

7.3 Informatie op de haltes 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het beheer van de statische 
reisinformatie op alle haltes binnen het Concessiegebied. Dit betreft zowel 
informatie over de Buslijnen van de Concessiehouder zelf als informatie over lijnen 
van andere concessiehouders die de betreffende halte aandoen. 

Voor haltes gelegen buiten het Concessiegebied waarvoor de Concessiehouder niet 
zelf verantwoordelijk is voor het informatiebeheer, verstrekt de Concessiehouder 
tijdig de relevante informatie over de Buslijnen die deze haltes aandoen aan de 
concessiehouder die de reisinformatie van de betreffende halte beheert. 

7.3.1 S ta t i sche informatie 
De Concessiehouder draagt er zorg voor dat in ieder geval de volgende informatie 
op haltes aanwezig is: 
• De haltenaam; 
• Een haltevertrekstaat voor elke Buslijn die vanaf de halte vertrekt (eventueel 

weer te geven als combinatietabel in het geval dat op bepaalde routes meerdere 
Buslijnen rijden), met: 
o het lijnnummer en de eindbestemming; 
o de vertrektijden van alle Ritten van de lijn vanaf deze halte; 
o een overzicht van de resterende haltes tot aan de eindbestemming; 

• Informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt en oplaadpunt van de OV-
chipkaart; 

• Informatie over de bereikbaarheid van de eigen klantenservice en klachtenlijn, 
inclusief telefoonnummer en wesite; 

• Een verwijzing naar de website van de Concessiehouder waar actuele informatie 
over verkoop- en oplaadpunten van de OV-chipkaart kan worden gevonden. 

Naast bovengenoemde informatie draagt de Concessiehouder er zorg voor dat op 
haltes die met een informatievitrine zijn uitgerust in ieder geval de volgende 
informatie aanwezig is: 
• Een lijnennetkaart van het dagnet met daarop ook de lijnen van andere 

vervoerders van en naar het Concessiegebied; 
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• Een lijnennetkaart van het nachtnet; 
• Een omgevingskaart met daarop aangegeven de belangrijkste attractiepunten in 

de omgeving van de halte; 
• Informatie over haltes die niet toegankelijk zijn voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking; 
• Vermelding van eventuele Ritten vanaf de betreffende halte die niet met 

toegankelijk Materieel worden gereden; 
• Informatie over tarieven (in ieder geval een tabel met de tariefafstanden tussen 

de haltes van de aanwezige lijnen), abonnementen en de verkrijgbaarheid van 
de OV-Chipkaart; 

• Informatie over de kanalen die de Concessiehouder inzet voor het verstrekken 
van reisinformatie (te denken valt onder meer aan internetsite, 
contactgegevens en openingstijden/bereikbaarheid); 

• Informatie over de vergoedingsregeling (zie subparagraaf 5.5.4). 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat tijdelijke afwijkingen van de Dienstregeling 
adequaat kenbaar gemaakt worden aan reizigers (zie paragraaf 7.5). Wanneer een 
halte tijdelijk vervalt of de Bus tijdelijk bij een andere halte stopt, geeft de 
Concessiehouder op de halten in ieder geval aan hoe lang de halte niet beschikbaar 
is en, middels een plattegrond en een routebeschrijving, hoe de reiziger bij de 
dichtstbijzijnde halte kan komen. 

Bij een wijziging van de Dienstregeling zorgt de Concessiehouder ervoor dat alle 
haltes op de ingangsdatum van de nieuwe Dienstregeling over de actuele informatie 
beschikken. De Concessiehouder mag niet eerder dan drie dagen voor de 
ingangsdatum van de nieuwe Dienstregeling de oude informatie vervangen. 

7.3.2 Actue le Reis informat ie 
De Concessiehouder levert de gegevens die nodig zijn om informatiepanelen op 
haltes en OV-knooppunten te kunnen voorzien van actuele en dynamische 
reisinformatie aan door de Stadsregio aan te wijzen organisaties conform een door 
de Stadsregio voorgeschreven standaard. De Concessiehouder is daarmee 
verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste, betrouwbare gegevens, zodat 
reizigers op haltes adequaat kunnen worden geïnformeerd. 

In samenspraak met Schiphol overweegt de Stadsregio om op enig moment de op 
de informatiepanelen te tonen informatie uit te breiden met informatie over de 
bezetting van de Bussen. Indien de Stadsregio hiertoe besluit draagt de 
Concessiehouder zorg voor de aanlevering van de gegevens die nodig zijn voor de 
uitvoering van dit besluit. 

7.4 Informatie tijdens de reis 

De Concessiehouder zorgt voor correcte en actuele reisinformatie in en op het 
voertuig. De Concessiehouder zorgt ervoor dat afwijkingen van de Dienstregeling 
op adequate wijze aan de reizigers in het voertuig kenbaar gemaakt worden, 
waarbij voorzover mogelijk de oorzaak van de afwijking wordt gemeld. 

Bij verstoringen in de dienstuitvoering informeert de Concessiehouder reizigers over 
de consequenties van deze verstoring voor hun reis en over alternatieve 
reismogelijkheden. De Concessiehouder zorgt er daarbij ook voor dat het Personeel 
in het voertuig over de informatie beschikt die nodig is om vragen van reizigers in 
het voertuig over consequenties van verstoringen voor hun reis en over 
alternatieve reismogelijkheden te kunnen beantwoorden. 
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7.4.1 In format ie in de voertu igen 
Alle voertuigen die ingezet worden, zijn voorzien van een werkend automatisch 
auditief halteomroepsysteem waarvan het volume kan worden afgestemd op de 
omgevingsgeluiden. Indien het automatisch auditief halteomroepsysteem niet 
functioneert, roept de bestuurder alle haltes en de belangrijkste 
overstapmogelijkheden vanaf deze haltes om. 

De Concessiehouder zorgt ervoor dat het adres van de eigen website, 
contactgegevens en openingstijden van de klantenservice aan de binnenzijde van 
alle voertuigen vermeld staat. 

Alle voertuigen die ingezet worden, zijn voorzien van werkende displays. De 
Concessiehouder maakt optimaal gebruik van deze displays voor het tonen van 
actuele reisinformatie. Onder actuele reisinformatie verstaat de Stadsregio in ieder 
geval de aankomsttijden op de eerstvolgende haltes en eindbestemming van de Rit 
en geboden aansluitingen op belangrijke Overstaphaltes inclusief de actuele 
vertrektijden van aansluitende (Bus)lijnen (van zowel de eigen Buslijnen als van 
lijnen van andere concessiehouders, waaronder indien relevant de trein). Bij de 
vormgeving van de actuele reisinformatie volgt de Concessiehouder eventuele 
standaarden zoals die landelijk zijn/worden vastgesteld. De Concessiehouder 
gebruikt de displays alleen voor het tonen van actuele reisinformatie en andere, 
voor reizigers interessante en/of relevante informatie over het Openbaar Vervoer in 
het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden en op de Uitlopers. 

7.4.2 In format ie op het voertuig 
De Concessiehouder zorgt ervoor dat aan de buitenzijde van de voertuigen de 
volgende informatie getoond wordt: 
• het lijnnummer en de eindbestemming op de route op voor- en instapzijde; 
• op nieuwe (taxi-)bussen op de voor-, rechter- en achterzijde van (taxi-)bussen 

het juiste lijnnummer van de betreffende (taxi-)bus getoond wordt. 

De Concessiehouder zorgt er daarbij voor dat alle informatie zowel bij daglicht, fel 
zonlicht als bij duisternis vanaf enige afstand leesbaar is. 

7.5 Wijziging van de Dienstregeling 

De Concessiehouder maakt (voorlopige) wijzigingen van de Dienstregeling minimaal 
vier weken voorafgaand aan de ingangsdatum bekend via actuele 
reisinformatiesystemen. 

De Concessiehouder maakt wijzigingen van de Dienstregeling minimaal twee weken 
voorafgaand aan de ingangsdatum algemeen bekend. Dit doet hij onder meer via: 
• Publicaties in huis-aan-huisbladen (zodanig dat het hele Concessiegebied 

inclusief uitlopers is afgedekt); 
• Posters, flyers of displays in de voertuigen; 
• Posters op de haltes waar een wijziging plaatsvindt; 
• De website, app, twitter, facebook of emailnieuwsbrieven van de 

Concessiehouder; 
• Actuele reisinformatiesystemen. 

De Concessiehouder maakt tijdelijke en / of tussentijdse wijzigingen (omleidingen) 
als gevolg van werkzaamheden of evenementen, waarbij een of meerdere haltes 
niet worden aangedaan, minimaal één week voorafgaande aan de wijziging via de 
hierboven beschreven kanalen algemeen bekend. 
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8 TARIEVEN EN VERKRIJGBAARHEID O V -
C H I P K A A R T 

8.1 Algemeen 

De Concessiehouder beschikt over een goed en betrouwbaar werkend OV-
chipkaartsysteem dat is gecertificeerd door en aangesloten op de landelijke 
backoffice van Trans Link Systems (TLS), waarmee reizigers voor alle door of 
namens de Concessiehouder aangeboden mobiliteitsdiensten kunnen betalen. De 
Concessiehouder draagt er daarbij zorg voor dat de reisgegevens verkregen met dit 
systeem het in ieder geval mogelijk maakt om de opbrengsten van interoperabele 
tarieven automatisch te laten verdelen door TLS, daarbij al dan niet ondersteund 
door inschakeling van een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

De Concessiehouder vervult een actieve rol bij de ontwikkeling en introductie van 
nieuwe betaalsystemen in het openbaar vervoer, zoals op dit moment het betalen 
met bankpas (EMV) en mobiele telefoon 7. De Concessiehouder zorgt er daarbij ten 
minste voor dat zijn OV-chipkaartsysteem zodanig is ingericht dat reizigers met de 
nieuwe betaalsystemen kunnen reizen. 

8.2 Tarieven 

Op 13 maart 2012 heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam de 
(gewijzigde) Tariefverordening Wp2000 Stadsregio Amsterdam vastgesteld. De 
Tariefverordening geeft aan hoe de OV-tarieven (jaarlijks) worden vastgesteld en 
kunnen worden gewijzigd. Andere voor de Concessie relevante onderdelen van de 
Tariefverordening zijn: 
• De prijs die voor een Rit betaald moet worden bestaat uit een vast deel 

(= vaste voet) en een variabel deel dat afhankelijk is van de afstand die een 
reiziger heeft afgelegd (= tariefafstand x kilometertarief). 

• Bepalend voor de tariefafstand (= het aantal kilometers) is in beginsel de route 
van het voertuig tussen de in- en uitstaphalte van de reiziger. 

• Voor bepaalde groepen kunnen leeftijdskortingen gelden. Leeftijdskortingen 
maken onderdeel uit van het Landelijk Tarievenkader (LTK). Indien de 
kortingspercentages in dit LTK worden gewijzigd, dan zal de Stadsregio zich 
daaraan conformeren en dient de Concessiehouder de alsdan gewijzigde 
kortingspercentages te hanteren. Mocht het aanpassen van landelijk 
gehanteerde kortingspercentages in de optiek van de Stadsregio leiden tot 
ongewenste effecten voor (een deel van) de reizigers op haar grondgebied of in 
deze Concessie, dan dient de Concessiehouder open te staan voor overleg over 
en zo nodig implementatie van aanvullende maatregelen, die deze ongewenste 
effecten (zoveel mogelijk) kunnen wegnemen. 

• Indien er (andere) wijzigingen in het LTK worden aangebracht, leidend tot 
andere landelijke producten en/of andere prijzen voor bestaande producten, 
dan zal de Stadsregio zich daaraan eveneens conformeren en is de 
Concessiehouder gehouden deze nieuwe landelijke tarieven te hanteren. 

7 NOVB (2014 ) , Visie OV betalen - Een verkenning naar de OV betaal technieken van de 
toekomst . 
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• De Concessiehouder verkoopt en accepteert in ieder geval twee typen 
interoperabele vervoersproducten. Voor abonnementsreizigers het Randstad 
Noord-Zoneabonnement en voor toeristen het Amsterdam & Region Travel
ticket of diens opvolgers. De prijzen van deze vervoerbewijzen zijn voor de 
gehele Stadsregio, alsmede bij overige concessiehouders die deze 
abonnementen hanteren, gelijk. Voor de Randstad Noord Zoneabonnementen 
wordt gebruik gemaakt van de zone-indeling zoals deze formeel door de 
Stadsregio is vastgelegd en die door DOVA8 wordt beheerd. De Concessiehouder 
kan, samen met andere concessiehouders van omliggende concessiegebieden, 
bij de Stadsregio ter toetsing voorstellen doen tot wijziging van de zone
indeling. 

• Wijziging of vervanging van de interoperabele abonnementen kan alleen tot 
stand komen in een gezamenlijk voorstel van de concessiehouders binnen de 
Stadsregio. De Concessiehouder werkt constructief mee aan nieuwe 
interoperabele initiatieven die erop gericht zijn om het reis- en betaalgemak te 
verbeteren. Dergelijk voorstellen worden getoetst door de Stadsregio. 

• In het nachtvervoer moet het voor reizigers mogelijk zijn gebruik te maken van 
de OV-chipkaart als geldig vervoerbewijs. Reizigers met een landelijk OV 
reisrecht (OV-Vrij abonnement). Randstad Noord-Zoneabonnement of diens 
eventuele opvolger(s) dan wel een ander, door de Concessiehouder te hanteren 
eigen abonnement, zijn uitgezonderd van het betalen van de prijs voor 
nachtvervoer. Deze reizigers mogen gebruik maken van hun abonnement 
zonder bijbetaling, voor zover de gemaakte reis valt binnen het reisrecht 
waarop het abonnement betrekking heeft. Daarnaast hanteert de 
Concessiehouder voor reizigers zonder OV-chipkaart een in alle voertuigen te 
verkrijgen nachtkaart, waarbij de tariefhoogte wordt afgestemd met de andere 
concessiehouders in de Stadsregio. De tariefhoogte van losse verkoop op het 
voertuig mag daarbij hoger zijn dan het tarief dat voor eenzelfde reis bij gebruik 
van de OV-chipkaart wordt gehanteerd. 

• De Stadsregio biedt de Concessiehouder de mogelijkheid om reizigers die niet in 
het bezit van een geldig vervoerbewijs zijn, te verplichten ter plekke een 
vervoerbewijs tegen een verhoogd tarief aan te schaffen waarmee een reiziger 
zijn reis kan afmaken. 

• De prijzen voor de kaartsoorten worden jaarlijks met een landelijk 
overeengekomen percentage, zijnde de Landelijke Tariefindex (LTI) gewijzigd, 
tenzij de Stadsregio anders besluit. Daarbij mag per kaartsoort van dit 
percentage worden afgeweken, zolang het gewogen gemiddelde van alle 
voorgenomen tariefstijgingen deze LTI niet overstijgt. 

• De te hanteren tarieven dienen niet alleen met die van concessiehouders binnen 
de Stadsregio, maar ook met die van omliggende concessiegebieden te worden 
afgestemd. Afspraken over het accepteren van eikaars vervoerbewijzen, 
waaronder die van abonnementsreizigers en/of regionale kortingsproposities, 
zoals die door concessieverleners zijn vastgelegd, dienen daarbij te worden 
gerespecteerd. 

Binnen de kaders van de Tariefverordening heeft de Concessiehouder een zekere 
mate van tariefvrijheid, ten aanzien van tariefdifferentiatie en aanvullende tarieven 
(bijvoorbeeld dagkaarten, wagenverkoop, eigen abonnementsoorten). De 
Stadsregio houdt daarbij de mogelijkheid open om gedurende de Concessieperiode 
de Concessiehouder toe te staan, dan wel te verplichten, tarieven te differentiëren 
naar bijvoorbeeld plaats, t i jd, product, reisfrequentie en/of doelgroep. 

DOVA is een samenwerkingsverband van veertien decentrale OV-autoriteiten, te weten 
twaalf provincies en twee vervoerregio's, waaronder de Stadsregio Amsterdam. 
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Met betrekking tot de invulling van zijn tariefvrijheid daagt de Stadsregio de 
Concessiehouder uit om reizigers langdurig aan zich te binden (= vaste klanten), 
bijvoorbeeld door nieuwe abonnementsvormen te introduceren. Ook daagt de 
Stadsregio de Concessiehouder uit om met voorstellen te komen die de tarieven die 
reizigers voor hun hele reis moeten betalen eenvoudiger, overzichtelijker en/of 
voordeliger maken (= ketenbenadering). 

De Concessiehouder legt zijn voorstel voor de tarieven en kaartsoorten die hij 
wenst te hanteren voor advies aan de Reizigers Advies Raad voor. Vervolgens legt 
de Concessiehouder zijn tariefvoorstel samen met zijn reactie op voornoemde 
advies ter vaststelling aan de Stadsregio voor. 

8.3 Jaarabonnement Schiphol 

De verbindingen die deel uitmaken van het Schipholnet zijn toegankelijk voor alle 
personeelsleden die in het bezit zijn van een geldig Jaarabonnement Schiphol 
(JAS). Op deze verbindingen mogen reizigers instappen via alle deuren. Overige 
Buslijnen van de Concessiehouder die Schiphol aandoen, maar geen deel uitmaken 
van Schipholnet, zijn ook toegankelijk met een geldig JAS abonnement voor 
vervoer op het luchthaventerrein en op de verbindingen naar Amstelveen. Lijnen 
van overige concessiehouders op en rond Schiphol zijn (vooralsnog) niet 
toegankelijk met het JAS abonnement. De mogelijke opbrengstenderving die door 
het verplicht accepteren van dit abonnement optreedt zal naar rato van de 
geleverde prestaties over betrokken concessiehouders worden verdeeld, waarbij 
gedurende de looptijd van de Concessie deze verdeling (periodiek) kan worden 
gewijzigd. De totale (maximale) hoogte van deze opbrengstenderving wordt door 
de Stadsregio vastgesteld. 

8.4 Verkrijgbaarheid (Distributie) 

Uitgangspunt voor de Concessie is dat de verkrijgbaarheid (distributie) van de OV-
chipkaart geen drempel voor reizigers mag vormen om van het Openbaar Vervoer 
in het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden gebruik te maken. De Stadsregio 
onderscheidt in dat kader verschillende distributiekanalen, te weten: 
• Verkoop bij informatieloketten. 
• Verkoop op haltes. Op haltes waar dagelijks gemiddeld meer dan 2000 reizigers 

instappen, plaatst de Concessiehouder een kaartautomaat waar reizigers in 
ieder geval producten en reissaldo kunnen kopen die zij met een bankpas 
kunnen betalen. 

• Verkoop bij wederverkopers. De Concessiehouder neemt de huidige locaties van 
door derden geëxploiteerde verkooppunten (= wederverkopers) als 
uitgangspunt voor zijn derdennetwerk, tenzij hij in de buurt van een locatie een 
kaartautomaat op een halte heeft geplaatst. De Concessiehouder draagt er zorg 
voor dat reizigers op deze locaties producten en reissaldo kunnen kopen en via 
internet bestelde producten en reissaldo kunnen afhalen. De Concessiehouder 
draagt er verder zorg voor dat deze locaties van buitenaf duidelijk herkenbaar 
zijn als locaties waar reizigers genoemde handelingen kunnen verrichten. 

• Online-verkoop. De Concessiehouder verkoopt zijn producten, waaronder de 
interoperabele producten die in het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden 
geldig zijn, online. De Concessiehouder streeft ernaar om met andere 
concessiehouders een gezamenlijke online verkoopplek in te richten. 

• Wagenverkoop. De Concessiehouder stelt reizigers zonder OV-chipkaart in de 
gelegenheid om in het voertuig een interoperabele wegwerp-chipkaart te kopen. 
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Tijdens de looptijd van de Concessie kan de Concessiehouder in zijn Distributieplan 
voorstellen doen om het distributienetwerk voor de de OV-chipkaart aan te passen 
aan de gewijzigde behoeften van reizigers. In het Distributieplan dat voor advies 
aan de Reizigers Advies Raad moet worden voorgelegd, geeft de Concessiehouder 
aan in hoeverre zijn voorstellen passen binnen de in deze paragraaf geschetste 
kaders dan wel wat de redenen zijn om van deze kaders af te willen wijken. Indien 
de voorstellen van de Concessiehouder naar het oordeel van de Stadsregio tot een 
grotere tevredenheid bij reizigers leidt als het gaat om de verkrijgbaarheid van 
vervoerbewijzen, dan kan de Stadsregio besluiten de betreffende kaders aan te 
passen. 
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9 PERSONEEL 

Net als voor elke vorm van dienstverlening geldt voor het openbaar vervoer dat de 
kwaliteit van het contact tussen reizigers en Personeel mede bepalend is voor de 
wijze waarop reizigers het openbaar vervoer ervaren. Het Personeel is immers de 
gastheer en het visitekaartje van het openbaar vervoer. 

Om de reiziger optimaal van dienst te zijn zorgt de Concessiehouder ervoor dat zijn 
Personeel: 
• Klantgericht, betrokken en correct optreedt; 
• Herkenbaar en goed verzorgd gekleed is; 
• De voertuigen op een voor reizigers comfortabele en voor medeweggebruikers 

veilige wijze bestuurt; 
• In, of in de onmiddelijke nabijheid van, het Materieel niet rookt, niet naar 

muziek luistert en niet gebruik maakt van de mobiele telefoon; 
• Zich maximaal inzet om een reis betrouwbaar en comfortabel te laten verlopen; 
• Bijdraagt aan de sociale veiligheid door de rust en orde in de bus te bewaken; 
• Er op toeziet dat reizigers met een mobiliteitsbeperking gebruik kunnen maken 

van de voor hen bestemde zitplaatsen; 
• Bekend is met de te volgen procedures en te nemen maatregelen in geval van 

incidenten en calamiteiten en daar ook naar kan handelen; 
• Bekend is met het openbaar vervoeraanbod in de regio en met de tarieven en 

verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen zodat het Personeel de vragen van 
reizigers over deze onderwerpen (eventueel na consultatie van de Centrale 
Verkeersleiding) kan beantwoorden; 

• De Nederlandse taal beheerst en bij voorkeur de Engelse taal. 
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10 S O C I A L E V E I L I G H E I D 

10.1 Algemeen 

Het is belangrijk dat reizigers zich veilig voelen wanneer ze met het Openbaar 
Vervoer reizen. En hetzelfde geldt voor het Personeel dat in het Openbaar Vervoer 
werkzaam is. De Concessiehouder heeft daarom een dubbel belang bij een veilig 
Openbaar Vervoer, namelijk als dienstverlener en als werkgever. 

In het Beleidskader Sociale Veiligheid van de Stadsregio staan de kaders 
omschreven wat betreft het te voeren sociale veiligheidsbeleid. De Concessiehouder 
weet zich gebonden aan het Beleidskader en handelt in overeenstemming met dit 
kader. Daarnaast conformeert de Concessiehouder zich aan landelijke afspraken op 
het gebied van sociale veiligheid, zoals onder meer vastgelegd in het convenant 
Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. 

Belangrijke indicatoren voor de mate van sociale veiligheid in en rond het Openbaar 
Vervoer zijn de ontwikkelingen in: 
• Het algemene gevoel van veiligheid van de reizigers (gebaseerd op de OV-

Klantenbarometer van het CROW/KpVV of diens opvolger); 
• Het gevoel van veiligheid van de reizigers in het voertuig (idem); 
• Het aantal geregistreerde incidenten; en 
• Het zwartrijdpercentage (bepaald volgens een door de Stadsregio goedgekeurde 

methodiek). 

Bij Concessiehouder krijgt de ruimte om maatregelen te ontwikkelen en te 
implementeren waarmee hij met de beschikbare middelen betere resultaten kan 
behalen. Omdat landelijk is afgesproken om sociale veiligheid buiten de 
concurrentie te houden - dat wil zeggen, sociale veiligheid is geen criterium bij de 
beoordeling van offertes - stelt de Stadsregio een aantal eisen ten aanzien van de 
omvang van de in te zetten middelen, te weten: 
• De Concessiehouder besteedt tijdens de looptijd van de Concessie minimaal 

€ 1 miljoen per jaar aan het handhaven/verbeteren van sociale veiligheid. 
• In de eerste twee jaar van de Concessie zet de Concessiehouder minimaal 16 

PTE in ten behoeve van service, toezicht, handhaving en (incidentele) 
kaartcontrole (= onderdeel budget voor sociale veiligheid). 

• In de resterende looptijd van de Concessie mag de Concessiehouder aan de 
Stadsregio een voorstel doen via het Actieplan Sociale Veiligheid op welke 
manier hij de sociale veiligheid wil handhaven/verbeteren. 

10.2 Integrale aanpak 

Om de sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer structureel te verbeteren, volgt 
de Concessiehouder een integrale aanpak bestaande uit drie componenten: 
1. Service, toezicht en handhaving 
2. Kaartcontrole 

3. Samenwerking met overige partijen 

10.2.1 S e r v i c e , toezicht en handhav ing 
Om hen een veilig gevoel te geven, is het belangrijk dat reizigers het gevoel 
hebben dat de Concessiehouder toezicht houdt en direct handhavend kan optreden 
wanneer zich een vervelende situatie voordoet. Service, toezicht en handhaving 
behelzen onder andere: 
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• Mensel i jk toezicht en handhav ing 9 : De Concessiehouder zet tijdens de 
gehele looptijd van de Concessie toezichthouders in. De Concessiehouder zorgt 
daarbij in ieder geval voor de inzet van toezichthouders op elk van de 
nachtritten. Toezichthouders zijn als zodanig herkenbaar, onder meer door het 
dragen van een uniform. Het optreden van toezichthouders is in de eerste 
plaats gericht op preventie en deëscalatie. Indien de situatie daar om vraagt, 
treden toezichthouders handhavend op en zijn daarom BOA bevoegd. 

• Service aan re iz igers: Toezichthouders hebben een servicegerchte instelling, 
zijn klantvriendelijk en zijn voor reizigers aanspreekbaar om reguliere vragen 
over het Openbaar Vervoer adequaat te beantwoorden. 

• Voor l icht ing: De Concessiehouder draagt via gerichte voorlichting aan 
specifiek (reizigers)groepen op preventieve wijze bij aan de bevordering van de 
sociale veiligheid in en rond het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied 
Amstelland-Meerlanden. 

• Cameratoezicht : Alle Bussen die voor de uitvoering van de Concessie worden 
ingezet zijn uitgerust met goed functionerende, registratieve camera's. De 
Concessiehouder maakt vooraf afspraken met politie en justitie over het 
uitlezen van opnames in het geval zich een incident heeft voorgedaan. 

De Concessiehouder stemt de inzet van de toezichthouders af op de behoefte aan 
service en toezicht bij reizigers. In zijn afweging neemt de Concessiehouder 
factoren mee als het aantal reizigers, incidenten, het percentage zwartrijders en het 
veiligheidsgevoel van reizigers en Personeel. 

Afhankelijk van gebeurtenissen, samenwerking met derden en noodzaak, zet de 
Concessiehouder projecten op met een incidenteel of structureel karakter. In zijn 
Actieplan Sociale veiligheid beschrijft de Concessiehouder jaarlijks de verdeling 
over structurele en incidentele inzet. De Concessiehouder rapporteert jaarlijks over 
inzet en effecten daarvan en stemt in overleg met de Stadsregio de inzet voor het 
komende jaar af via het Actieplan Sociale Veiligheid en het Meerjarenplan Sociale 
Veiligheid. 

10.2 .2 Kaar tcontro le 
De Concessiehouder ziet erop toe dat reizigers in het bezit zijn van een geldig 
vervoerbewijs en bij het instappen inchecken. De Concessiehouder is 
verantwoordelijk voor de controle van vervoerbewijzen. Naast instapcontrole door 
de chauffeur zijn op de Buslijnen met een 'open instapregime' aanvullende 
kaartcontroles noodzakelijk. De Concessiehouder geeft in zijn Actieplan Sociale 
Veiligheid aan op welke Buslijnen en tijdstippen hij kaartcontroles uit zal voeren. Hij 
houdt daarbij rekening met (i) de mogelijkheid voor reizigers om het voertuig te 
betreden zonder in te checken of om direct weer uit te checken en (ii) het 
percentage reizigers dat dit ook daadwerkelijk doet. 

10.2 .3 S a m e n w e r k i n g met over ige part i jen 
Samenwerking met overige partijen is cruciaal voor het handhaven/verbeteren van 
het niveau van sociale veiligheid. De Concessiehouder maakt actief afspraken en 
gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met andere betrokken partijen,, 
waaronder gemeenten, politie, justitie (OM) en andere concessiehouders die in het 
Concessiegebied Amstelland-Meerlanden en rond de Uitlopers actief zijn, maar ook 
scholen, horecagelegenheden, sportverenigingen, evenementenorganisaties, e.d. 
De Stadsregio verwacht in dat kader dat de Concessiehouder: 

Handhaving behelst het repressief optreden bij overlastgevend en strafbaar gedrag, het 
verlenen van noodhulp aan reizigers en Personeel en wederzijdse ondersteuning tussen 
politie of overig bevoegd gezag en de Concessiehouder. 
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het initiatief neemt om met betrokken partijen afspraken te maken en 
constructief met deze partijen samenwerkt; 
deelneemt aan het overleg in het kader van het Veiligheidsarrangement 
Amsterdam of diens opvolger. Zolang in (delen van) Amsterdam het 
Veiligheidsteam Openbaar Vervoer actief is, maakt de Concessiehouder met het 
Veiligheidsteam Openbaar Vervoer afspraken over de onderlinge samenwerking 
ter bevordering van de sociale veiligheid; 
deelneemt aan het project 'samenwerking verkeerscentrales' waarin 
wederzijdse assistentieverlening is geregeld tussen concessiehouders op lijnen 
die overlappen met andere concessiegebieden; 
met Wegbeheerders afspraken maakt over onder meer de graffitiverwijzdering 
en de inrichting van haltes, zoals de gebruikte kleuren (licht), de 
overzichtelijkheid, de verlichting en de vormgeving van het straatmeubilair; 
meewerkt aan initiatieven van de Stadsregio om met partijen binnen het 
Concessiegebied afspraken te maken gericht op bevordering van de sociale 
veiligheid (bijvoorbeeld veiligheidsarrangementen, afspraken met 
Wegbeheerders, etc.) en deze afspraken naleeft; 
participeert in een convenant Sociale Veiligheid indien één of meerdere 
gemeenten in het Concessiegebied een dergelijk convenant willen opstellen. 

10.3 Meerjarenplan en Actieplan Sociale Veiligheid 

Het Beleidskader Sociale Veiligheid van de Stadsregio omvat onder andere eisen 
ten aanzien van de inhoud van het door de Concessiehouder op te stellen 
Meerjarenplan en Actieplan Sociale Veiligheid. 

10.3.1 Meer jarenplan Socia le Vei l igheid 
De Concessiehouder stelt iedere driejaar een Meerjarenplan Sociale Veiligheid op. 
Het Meerjarenplan bevat een visie van de Concessiehouder ten aanzien van het 
handhaven/verbeteren van de sociale veiligheid en stelt kaders voor het jaarlijkse 
Actieplan Sociale Veiligheid (zie subparagraaf 10.3.2). Het Meerjarenplan bevat 
daarnaast streefcijfers voor: 
• de drie in paragraaf 10.1 genoemde indicatoren, 
• het gevoel van veiligheid van de reizigers op de halte (op basis van de 

Klantenbarometer van het CROW/KpVV of diens opvolger), 
• het aantal geregistreerde incidenten per jaar in de Concessie onderverdeeld 

naar de aard van het incident overeenkomstig de landelijke incidentenregistratie 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

• het gevoel van veiligheid onder het Personeel, 
• de reinheid en comfort van de voertuigen, gemeten volgens de systematiek 

beeldbestek voertuigen. 

De Concessiehouder legt zijn Meerjarenplan Sociale Veiligheid voor advies aan de 
Reizigers Advies Raad voor (zie paragraaf 14.1). De Concessiehouder informeert de 
Stadsregio over de wijze waarop hij met dit advies denkt om te gaan. In overleg 
met de Stadsregio maakt de Concessiehouder met gemeenten/Wegbeheerders, 
politie en justitie afspraken over de elementen uit het Meerjarenplan en/of het 
Actieplan Sociale Veiligheid. 

10.3 .2 Act ieplan Soc ia le Vei l igheid 
Ieder jaar legt de Concessiehouder een Actieplan Sociale Veiligheid ter goedkeuring 
voor aan de Stadsregio. Het Actieplan Sociale Veiligheid dat een geldigheidsduur 
van 1 jaar heeft, omvat de volgende elementen: 
• Beschrijving van de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid 

(incidenten, waarderingen volgens reizigers- en personeelsmonitoren, 
zwartrijdpercentages en beeldbestek); 
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• Inzet van toezichthouders, acties en resultaten van het voorafgaande jaar; 
• Geplande inzet toezichthouders in het komende jaar (kwantiteit en kwaliteit, 

beoogd effect, onderscheid naar structurele en incidentele acties), waaronder de 
inzet op het nachtnet; 

• Overige maatregelen (inzet camera's, aanpassingen Materieel, cursussen, e t c ) ; 
• Afstemming maatregelen met derden, waaronder het Veiligheidsteam Openbaar 

Vervoer, politie, justitie en gemeente/Wegbeheerders; 
• Afspraken over de samenwerking tussen verkeerscentrales 
• Geplande uitgaven. 

Voordat de Concessiehouder zijn Actieplan Sociale Veiligheid ter goedkeuring aan 
de Stadsregio voorlegt, biedt hij het Actieplan voor advies aan de Reizigers Advies 
Raad aan (zie paragraaf 14.1). Een afschrift van dit advies en de manier waarop de 
Concessiehouder met dit advies is omgegaan maakt integraal deel uit van het bij de 
Stadsregio in te dienen Actieplan. 

10.4 Monitoring en rapportage 

De Concessiehouder informeert de Stadsregio ten minste één keer per kwartaal 
over de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid en de stand van zaken 
wat betreft de uitvoering van het Actieplan Sociale Veiligheid. Naast de beschrijving 
van de ontwikkelingen in het Actieplan Sociale Veiligheid levert de Concessiehouder 
ieder kwartaal aan de Stadsregio een overzicht van de incidenten die hebben 
plaatsgevonden (op maandbasis), uitgesplitst op halteniveau, per lijn en op het 
niveau van de gehele Concessie. De Concessiehouder geeft daarbij tevens aan op 
welke dagen en tijdstippen de incidenten hebben plaatsgevonden. Een en ander 
conform een landelijk uniform registratiesysteem voor incidenten, thans zijnde de 
A-B-C-methodiek. 

De Concessiehouder verleent medewerking aan (i) de CROW/KpVV-
Klantenbarometer waarbinnen sociale veiligheid één van de onderwerpen is, (ii) de 
landelijke monitor zwartrijden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, (iii) de landelijke personeelmonitor en (iv) de landelijke veiligheidsscan (of 
diens opvolgers). 

De Concessiehouder en de Stadsregio wisselen op eikaars verzoek en op eigen 
initiatief informatie uit over sociale veiligheid. In overleg met de Stadsregio, 
informeert de Concessiehouder reizigers. Personeel en publiek over de voortgang 
en effecten van maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid. 
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11 DUURZAAMHEID 

11.1 Algemeen 

Op het gebied van duurzaamheid volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Hoewel nog 
niet is uitgekristalliseerd wat in de toekomst de dominante technologie zal worden, 
is het gezien die ontwikkelingen een reële verwachting dat vanaf 2025 alle nieuwe 
Bussen met betrouwbare en betaalbare zero emissie technieken zullen zijn 
uitgerust. De Stadsregio ziet echter mogelijkheden om al eerder een start te maken 
met de transitie naar zero emissie busvervoer door gebruik te maken van 
technologieën zoals Batterij-trolleybussen (Trolley 2.0 met gedeeltelijke 
bovenleiding) en Plug-in bussen. De toepassing van groengas versterkt de 
verduurzaming van de busvloot in de overgang naar zero emissie technieken. 

De uitdaging voor de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 is om een optimum te 
vinden tussen de omvang van investeringen gericht op de transitie naar zero 
emissie busvervoer en het resultaat voor een duurzame samenleving op de korte 
en lange termijn. 

11.2 Duurzaamheidplan 

De Stadsregio kiest er voor om de transitie naar zero emissie bustechnieken als 
gunningscriterium bij de aanbesteding te hanteren. Concreet betekent dit dat 
vervoerders wordt gevraagd om in hun inschrijving een Duurzaamheidplan op te 
nemen waarin zij aangeven hoe zij tot een duurzamere uitvoering van de Concessie 
zullen komen. De kwaliteit van het Duurzaamheidplan is mede bepalend bij de 
keuze van de toekomstige Concessiehouder. 

In zijn Duurzaamheidplan beschrijft de Concessiehouder: 
• De streefcijfers die hij hanteert en de maatregelen die hij treft om de C02-

uitstoot per reizigerskilometer te reduceren. De Concessiehouder geeft aan of 
en hoe hij het transitiepad naar zero emissie tijdens de Concessie vorm geeft. 
Aan de realisatie van dit transitiepad wordt een boeteregeling gekoppeld, 
waardoor de Stadsregio meer zekerheid heeft dat de Concessiehouder zijn 
toezeggingen zal nakomen; 
De streefcijfers die hij hanteert en de maatregelen die hij treft om de uitstoot 
van vervuilende stoffen en geluid naar de omgeving te beperken; 

• De wijze waarop hij rekening houdt met de grotere noodzaak tot verbetering 
van de leefbaarheid in de stedelijke en al zwaarbelaste gebieden; 

• Welke overige maatregelen hij neemt om de duurzaamheid te vergroten op het 
gebied van ruimtegebruik, grondstoffengebruik, onderhoud en dagelijks 
beheer, energiegebruik, milieubewustzijn van het Personeel en dergelijke. 

11.3 Milieuprestaties voertuigen 

De eigenschappen van het Materieel hebben de grootste invloed op de mate van 
duurzaamheid van een Concessie. De Stadsregio wil de Concessiehouder de ruimte 
geven om het transitiepad naar zero emissie zo optimaal mogelijk vorm te geven. 
Om deze ruimte niet onbedoeld in te perken, onderzoekt de Stadsregio op dit 
moment nog wat deze ambitie betekent voor minimumnormen ten aanzien van de 
emissie van schadelijke stoffen bij aanvang en tijdens de looptijd van de Concessie. 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
60 van 87 



Wanneer uit haalbaarheidsstudies zoals die op dit moment door de Stadsregio en 
Schiphol worden uitgevoerd, blijkt dat het verstandig is om in het kader van de 
transitie naar zero-emissie busvervoer op een nog nader te bepalen datum aan de 
Concessiehouder infrastructuur beschikbaar te stellen (zoals laadpalen), dan zal de 
Concessiehouder vanaf die datum met de specifiek hierop toegesneden techniek 
van de beschikbaar gestelde infrastructuur gebruik moeten gaan maken. Naar 
verwachting zal de komende maanden meer duidelijkheid komen over de inzet van 
zero emissie bustechnieken op bijvoorbeeld de voormalige Zuidtangent en 
Schipholnet. Mocht hiertoe besloten worden dan zal dit te zijner tijd in het 
uiteindelijke PvE een plek krijgen. 

In alle gevallen geldt dat, vanwege algemene wet- en regelgeving, nieuwe Bussen 
die de Concessiehouder voor de uitvoering van de Concessie inzet, ten minste aan 
de Euro 6-norm moeten voldoen. 
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12 MARKETING 

12.1 Algemeen 

De Stadsregio verwacht van de Concessiehouder dat hij door aantrekkelijke 
productformules en tariefacties en de juiste promotie en communicatie mensen 
weet te overtuigen vaker met het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied 
Amstelland-Meerlanden te reizen. De Concessiehouder wordt hiertoe ook geprikkeld 
doordat zijn inkomsten direct gekoppeld zijn aan de ontwikkeling in het aantal 
betalende reizigers. 

12.2 Marketingplan 

Jaarlijks legt de Concessiehouder zijn marketingactiviteiten voor het komende jaar 
vast in een Marketingplan dat is gebaseerd op (i) een analyse van kansrijke 
doelgroepen en hun specifieke wensen, (ii) een evenementenkalender met 
regionale en landelijke activiteiten en (iii) de resultaten die met eerdere 
marketingacties zijn bereikt. Het Marketingplan bevat per doelgroep doelstellingen 
op het gebied van reizigers- en opbrengstengroei evenals concrete 
marketingactiviteiten om deze doelstellingen te realiseren. Vanzelfsprekend mogen 
goedlopende marketingacties opnieuw in het Marketingplan worden opgenomen. 

De Stadsregio verlangt van de Concessiehouder speciale aandacht voor het behoud 
en het koesteren van de huidige reizigers, het promoten van het OV-gebruik tijdens 
de Spitsperioden en het vullen van de lege stoelen tijdens de daluren. De 
Stadsregio ziet daarbij (buitenlandse) toeristen (zie ook paragraaf 12.5) en 
forensen als belangrijke en kansrijke doelgroepen die (meer) gebruik kunnen 
maken van het Openbaar Vervoer. De Stadsregio verwacht dat de Concessiehouder 
van de actuele wensen van de doelgroepen op de hoogte blijft via sociale media, 
een digitaal reizigersplatform of andere digitale vormen. 

De Concessiehouder besteedt jaarlijks minimaal € 200.000,- aan de marketing van 
het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied. Om de uitvoering van de in het 
Marketingplan opgenomen marketingacties te monitoren bespreekt de Stadsregio 
ieder kwartaal de voortgang van de geplande acties met de Concessiehouder 
tijdens concessiebeheeroverleggen. 

12.3 OV Marketingbureau 

De Concessiehouder stemt zijn marketingactiviteiten af met die van de andere 
concessiehouders die in de regio actief zijn via het OV Marketingbureau (zie ook 
paragraaf 2.3.7). De Concessiehouder acteert actief in het OV Marketingbureau, 
stelt hiervoor Personeel beschikbaar en legt jaarlijks een contributie in. 

12.4 Productformules R-net en Schipholnet 

De Stadsregio rolt samen met omringende concessieverleners de productformule R-
net uit en ontwikkelt in samenwerking met Schiphol de productformule Schipholnet. 
De Stadsregio heeft hoge verwachtingen van deze productformules en verplicht de 
Concessiehouder daarom mee te werken aan het Vermarkten' daarvan. 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
62 van 87 



12.5 Toeristen 

Om het reizen per Openbaar Vervoer voor toeristen makkelijker te maken hebben 
de concessiehouders in de Metropoolregio Amsterdam de Amsterdam & Region 
Day-ticket ontwikkeld (zie ook paragraaf 8.2). De Stadsregio streeft daarbij naar 
een uitbreiding van de verkooppunten van deze dagkaart, bijvoorbeeld op een 
prominente plek op Schiphol, in Aalsmeer en/of Amstelveen. Desgevraagd draagt 
de Concessiehouder zorg voor de exploitatie van dergelijke verkooppunten. 

De concessiehouders in de regio hebben daarnaast een OV-routekaart gemaakt. 
Deze OV-routekaart toont de Openbaar Vervoersverbindingen naar de belangrijkste 
toeristische attracties. De Concessiehouder draagt zorg voor de verspreiding van 
deze kaart in het Concessiegebied, bijvoorbeeld in Bussen. 

Voor toeristen is herkenbaarheid naast gemak een belangrijke voorwaarde om van 
het Openbaar Vervoer gebruik te maken. Vanuit dat oogpunt stelt de Stadsregio 
continuering van de naam 'Amsterdam Airport Express' voor de Buslijn tussen 
Schiphol en het centrum van Amsterdam verplicht. Daarnaast vindt de Stadsregio 
het wenselijk om de haltenamen bij de belangrijkste toeristische attracties in het 
Concessiegebied te voorzien van herkenbare haltenamen. De Stadsregio verwacht 
dat de Concessiehouder hiervoor met voorstellen komt (bijvoorbeeld 'Halte 
Bloemenveiling' bij de ingang van de bloemenveilig). 
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13 CONSUMENTENBESCHERMING 

13.1 Klachtenafhandeling 

Wanneer een reis onverhoopt niet verloopt zoals gepland kunnen reizigers zich in 
ieder geval op de volgende manieren tot de Concessiehouder wenden om zich 
hierover te beklagen: 
• Telefonisch, tegen het standaard tarief binnen de regio, bereikbaar ten minste 

op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur; 
• Per Mail; 
• Via Internet; 
• Social media/app; 
• Schriftelijk. 

Wanneer een reiziger een klacht indient ontvangt hij van de Concessiehouder 
binnen vijf werkdagen een bevestiging dat zijn klacht in behandeling is genomen. 
Uiterlijk vier weken na het indienen van de klacht ontvangt de reiziger een reactie. 
De reactie aan de reiziger omvat ten minste de volgende elementen: 
• Inhoudelijke reactie op de klacht; 
• Uitsluitsel over wat er met de klacht gedaan zal worden; 
• Verwijzing naar het OV-loket dat kan adviseren en bemiddelen; 
• Vermelding van een landelijke geschillencommissie Openbaar Vervoer waaraan 

de klager een geschil kan voorleggen (Geschillencommissie Openbaar Vervoer, 
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag) alsmede de voorwaarden die deze 
commissie hanteert voor het in behandeling nemen van klachten. 

In principe is de klachtenafhandeling een zaak tussen de Concessiehouder en de 
reiziger. Klachten die betrekking hebben op de infrastructuur of het openbaar 
vervoerbeleid geeft de Concessiehouder binnen vijf werkdagen door aan 
respectievelijk de betreffende Wegbeheerder (gemeente, provincie of 
hoogheemraadschap) of de Stadsregio. De Concessiehouder meldt in dat geval bij 
de ontvangstbevestiging welke partij de klacht verder zal afhandelen. 

13.2 Klachtenoverzicht 

Het aantal en de aard van de klachten geven een belangrijke indruk van de 
prestaties van het Openbaar Vervoer. De Concessiehouder zendt de Stadsregio en 
het Consumenten Platform (zie paragraaf 14.2) daarom ieder kwartaal een 
overzicht waarin is opgenomen: 
• De aard van de binnengekomen klachten; 
• Op welke Rit (lijn, tijd) deze klachten betrekking hebben; 
• De snelheid van afhandeling; 
• De actie die door de Concessiehouder is ondernomen om herhaling van de 

klacht of soortgelijke klachten te voorkomen. 
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13.3 OV-loket en landelijke geschillencommissie 

De Concessiehouder verleent zijn medewerking aan eventuele 
bemiddelingspogingen van het OV-loket. Daarnaast is de Concessiehouder 
aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Indien, 
bijvoorbeeld vanuit de Reizigers Advies Raad, in samenspraak met de Stadsregio 
een regionale geschillencommissie wordt opgericht, sluit de Concessiehouder zich 
ook bij deze commissie aan. 

Slld>ri|io kmiWitm 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
65 van 87 



14 REIZ IGERSINSPRAAK 

In de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) is bepaald dat zowel de Stadsregio als 
de Concessiehouder aan consumentenorganisaties periodiek advies moeten vragen 
en informatie moeten verschaffen. 

14.1 Reizigers Advies Raad (RAR) 

De Reizigers Advies Raad (RAR) is een door de Stadsregio ingesteld advies- en 
overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van consumentenorganisaties 
(zie bijlage 4) uit de vier concessiegebieden. De RAR dient volgens de wet om 
advies te worden gevraagd bij: 

De voorgenomen wijzigingen en uitvoering van de Dienstregeling; 
De wijze waarop de Concessiehouder de reiziger informeert over de 
Dienstregeling en de tarieven; 
De vervoervoorwaarden (tarief) en voorgenomen wijzigingen daarvan, 
waartegen Openbaar Vervoer wordt verricht; 
De modellen van vervoerbewijzen die de Concessiehouder uitgeeft; 
De wijze waarop en de mate waarin deze vervoerbewijzen verkrijgbaar zijn en 
hoe deze betaald kunnen worden; 
De voorzieningen die de Concessiehouder treft ten aanzien van de 
toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer voor reizigers met een handicap; 
De voorzieningen die de Concessiehouder treft ten behoeve van het 
waarborgen van een verantwoorde mate van (sociale-) veiligheid van reizigers 
en Personeel; 
De procedure voor de behandeling van klachten van de reiziger en de wijze 
waarop de Concessiehouder de reiziger hierover informeert; 
De regeling voor vergoeding aan de reiziger in geval van vertraging of 
vervallen Ritten. 

De RAR geeft een zogenaamd 'gekwalificeerd advies'. Dit betekent dat wanneer de 
Stadsregio of de Concessiehouder een advies niet overneemt, dit gemotiveerd zal 
moeten worden. De Stadsregio neemt de adviezen en de eventuele motivatie om 
adviezen niet over te nemen mee bij de beoordeling van voorstellen van de 
Concessiehouder. De Stadsregio informeert de RAR over het resultaat van deze 
beoordeling en de overwegingen die daarbij hebben gespeeld. 

Daarnaast kan de RAR aan de Stadsregio, de Concessiehouder of een 
Wegbeheerder gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die 
van invloed zijn of kunnen zijn op de uitvoering of het gebruik van het Openbaar 
Vervoer in het Concessiegebied Amstelland-Meerlanden. 

Voor de positie van de RAR wordt verwezen naar de op 7 februari 2011 door het 
dagelijks bestuur van de Stadsregio vastgestelde 'Regeling betreffende de instelling 
van een Reizigers Adviesraad van de Stadsregio Amsterdam voor het Openbaar 
Vervoer'. 
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14.2 Consumenten Platform 

Het Consumenten Platform is een door de Concessiehouder ingesteld overlegorgaan 
dat bestaat uit leden van de consumentenorganisaties uit het Concessiegebied. Dit 
kunnen leden vanuit de RAR zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Minimaal twee keer 
per jaar organiseert de Concessiehouder een bijeenkomst met het Consumenten 
Platform. 

De Concessiehouder consulteert de leden van het Consumenten Platform in ieder 
geval over de inhoud van een adviesaanvraag zoals bedoeld in paragraaf 14.1 
voordat de Concessiehouder deze aanvraag bij de RAR indient. Daarnaast 
informeert de Concessiehouder de leden van het Consumenten Platform over de 
(resultaten van) maatregelen ten aanzien van: 
• Aan het publiek kenbaar gemaakte doelstellingen van de Concessiehouder over 

de kwaliteit van het door hem te verrichten Openbaar Vervoer; 
• De gekozen marketing- en communicatiestrategie om te komen tot een 

toename van het aantal reizigers; 
• Andere relevante onderwerpen die op enig moment spelen. 

De Concessiehouder neemt de reactie van het Consumenten Platform mee in zijn 
adviesaanvraag en maatregelen. Anders dan bij het advies van de RAR heeft het 
advies van het Consumenten Platform een informele status. 

De Concessiehouder houdt er rekening mee dat de leden van het Consumenten 
Platform zelf ook onderwerpen voor consultatie of informatie kunnen agenderen. In 
dat geval voorziet de Concessiehouder het Consumenten Platform van de 
noodzakelijke informatie. 

14.3 Consultatie individuele reizigers en andere 
belanghebbenden 

De Concessiehouder biedt individuele reizigers en andere belanghebbenden de 
mogelijkheid om ideeën of suggesties met betrekking tot het Openbaar Vervoer in 
het Concessiegebied bij hem kenbaar te maken. De Concessiehouder dient op ieder 
idee of suggestie een adequate inhoudelijke reactie te geven. 

De Concessiehouder mag zelf bepalen hoe hij individuele reizigers en andere 
belanghebbenden actief bij de ontwikkeling en uitvoering van de Concessie zal gaan 
betrekken (bijvoorbeeld via periodiek te houden klantenpanels of via het internet). 
Voorafgaand aan de start van de Concessie dient de Concessiehouder bij de 
Stadsregio hiervoor een voorstel in. Alvorens zijn voorstel bij de Stadsregio in te 
dienen, legt de Concessiehouder dit voorstel voor advies voor aan de RAR. Uiterlijk 
zes maanden na de start van de Concessie dient het consultatietraject naar het 
oordeel van de Stadsregio en RAR goed en volledig te functioneren. 

Minimaal twee keer per jaar informeert de Concessiehouder de Stadsregio, de RAR 
en het Consumenten Platform over de door individuele reizigers en andere 
belanghebbenden ingebrachte ideeën en suggesties, over zijn reactie daarop en 
over de resultaten van het consultatietraject. De Concessiehouder stelt deze 
informatie op een dusdanig moment beschikbaar dat het Consumenten Platform en 
de RAR de informatie mee kunnen nemen in hun reactie op acties, plannen en 
adviesaanvragen van de Concessiehouder. 
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15 INFORMATIE EN MONITORING 
15.1 Algemeen 

De Stadsregio ziet er nauw op toe dat de Concessiehouder de afspraken in de 
Concessie nakomt. Daarbij maakt de Stadsregio gebruik van informatie afkomstig 
uit verschillende bronnen. De Stadsregio streeft er daarbij naar dat de informatie 
die zij vanuit de verschillende bronnen ontvangt zoveel mogelijk in de vorm van 
open data algemeen beschikbaar wordt. 

Op het moment dat de Stadsregio constateert dat de Concessiehouder bepaalde 
afspraken niet nakomt, staan de Stadsregio verschillende sturingsinstrumenten 
(bijvoorbeeld een Bonus of een Malus gekoppeld aan geleverde prestaties en een 
Boete gekoppeld aan minimumeisen) ter beschikking om naleving van de afspraken 
af te dwingen. 

15.2 Informatieverstrekking door de Concessiehouder aan de 
Stadsregio 

15.2.1 Management informatie 
De Concessiehouder informeert de Stadsregio over de uitvoering van de Concessie 
door middel van managementinformatie. Elke maand verschaft de Concessiehouder 
op een online platform managementinformatie met daarin ten minste alle 
informatie-elementen die deel uitmaken van het Model Informatieprofiel Openbaar 
Vervoer 2008 (MIPOV 2008) of diens opvolger. 

15 .2 .2 Real t ime monitoring 
De Concessiehouder levert actuele gegevens over de uitvoering van de 
Dienstregeling ( = realtime data) conform een door de Stadsregio voorgeschreven 
protocol aan de Stadsregio. De Stadsregio gebruikt deze data onder meer voor het 
monitoren van de uitvoeringskwaliteit waaronder punctualiteit, regelmaat, rituitval 
en rijtijden. 

15.2 .3 G e g e v e n s OV-ch ipkaar t 
De Concessiehouder stelt, met in achtneming van de wettelijke kaders, alle 
informatie die voortkomt uit het gebruik van de OV-chipkaart zonder voorbehoud 
beschikbaar aan de Stadsregio. De Stadsregio kan deze informatie naar eigen 
inzicht gebruiken en openbaar maken. Vanzelfsprekend respecteert de Stadsregio 
daarbij de regels die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

In het geval dat de Concessiehouder in de toekomst gebruik gaat maken van 
andere 'kaartdragers' dan de OV-chipkaart, dan dient hij alle informatie die 
voortkomt uit het gebruik van deze kaartdragers op dezelfde wijze als bij de OV-
chipkaart aan de Stadsregio beschikbaar stellen. 

15.2 .4 Vervoerkundig onderzoek 
Om een actueel beeld te blijven houden van het reisgedrag van de reizigers houdt 
de Concessiehouder ten minste om de drie jaar een representatief onderzoek naar 
diverse kenmerken van het Openbaar Vervoer in het Concessiegebied. Dit 
onderzoek omvat in ieder geval: 
• (ontwikkelingen in) het aantal in- en uitstappers per halte; 
• (ontwikkelingen in) herkomst, bestemming en reismotief van de reizigers; 
• (ontwikkelingen in) het gebruikte voor- en natransport. 
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De Concessiehouder analyseert de resultaten van dit onderzoek en vertaalt dit naar 
het concept Vervoerplan. De Concessiehouder stelt de onderzoeksresultaten en de 
door hem uitgevoerde analyses beschikbaar aan de Stadsregio. 

15.2 .5 Controle g e g e v e n s 
De Stadsregio is bevoegd de juistheid van door de Concessiehouder geleverde 
gegevens (al dan niet steekproefsgewijs) te controleren. De Concessiehouder dient 
volledige medewerking aan dergelijke controles te verlenen, onder andere door op 
verzoek van de Stadsregio de betreffende (bron)gegevens ter beschikking te 
stellen. 

1 5 . 3 I n f o r m a t i e ui t o v e r i g e w a a r n e m i n g e n 

15.3.1 Eigen onderzoek door S tadsreg io 
De Stadsregio kan zelf onderzoek (laten) uitvoeren naar (de uitvoering van) het 
Openbaar Vervoer behorend tot de Concessie. Het kan hier ondermeer, maar niet 
uitsluitend, gaan om waarnemingen door mystery guests. De Concessiehouder 
dient volledige medewerking aan dergelijke onderzoeken te verlenen. 

15 .3 .2 K lan tenbarometer 
De Stadsregio laat ieder jaar een klanttevredenheidonderzoek uitvoeren om een 
actueel beeld te verkrijgen van wat reizigers vinden van de kwaliteit van het 
Openbaar Vervoer in het Concessiegebied. Momenteel doet de Stadsregio dit onder 
de paraplu van de landelijke klantenbarometer georganiseerd door het 
CROW/KpVV. In dit onderzoek worden reizigers gevraagd in de vorm van 
rapportcijfers hun waardering te geven over verschillende kwaliteitsaspecten van 
het Openbaar Vervoer. 
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16 FINANCIËLE ASPECTEN 

16.1 Inkoop extra vervoer 

De Stadsregio kan, eventueel op verzoek van gemeenten en andere partijen, bij de 
Concessiehouder extra Openbaar Vervoer inkopen bovenop het 
voorzieningenniveau dat in de Concessie is vastgelegd (= Meerwerk). Het kan dan 
gaan om een nieuwe Buslijn, een routewijziging, hogere frequenties en/of langere 
bedieningstijden. 

De Stadsregio kan de Concessiehouder opdragen tegen een in de Concessie vast te 
leggen tarief voor Meerwerk extra Openbaar Vervoer aan te bieden tot een nader te 
bepalen maximum. De Concessiehouder mag deze opdracht niet weigeren en 
ontvangt voor dit Meerwerk een aanvullende Subsidie. 

Ook het omgekeerde is mogelijk. De Stadsregio kan de Concessiehouder opdragen 
het openbaar vervoeraanbod in het Concessiegebied tot een nader te bepalen 
maximum te verminderen, bijvoorbeeld in geval van nieuwe openbaar 
vervoerverbindingen die een alternatief vormen voor het Openbaar Vervoer 
behorend tot de Concessie of bij een verlaging van de bijdrage die de Stadsregio 
jaarlijks van het Rijk ontvangt. Als gevolg van het Minderwerk ontvangt de 
Concessiehouder een lagere Subsidie; een en ander conform een in de Concessie 
vast te leggen tarief voor Minderwerk. 

Wanneer een gemeente of andere partij de Stadsregio verzoekt extra Openbaar 
Vervoer in te kopen, brengt de Concessiehouder hierover advies uit aan de 
Stadsregio en de betreffende partij. Bij de beoordeling van het verzoek van de 
gemeente of andere partij en het daaropvolgende advies van de Concessiehouder 
hanteert de Stadsregio de volgende criteria: 
• Een nieuwe Buslijn of een gewijzigde route/hogere frequentie/langere 

bedieningstijd van een bestaande Buslijn mag in principe niet ten koste gaan 
van het aantal reizigers op andere Buslijnen; 

• Een routewijziging van een Buslijn mag niet leiden tot een verslechtering van 
een bestaande verbinding dan wel een verslechtering van de bereikbaarheid van 
een bepaalde locatie, tenzij de verwachting is dat de wijziging per saldo gunstig 
is voor de realisatie van de doelstellingen die de Stadsregio met de Concessie 
nastreeft. 

16.2 Gratis of goedkoop Openbaar Vervoer 

De Stadsregio is bereid mee te werken aan plannen van gemeenten en andere 
partijen op het gebied van gratis of goedkoop Openbaar Vervoer voor doelgroepen. 
De Stadsregio is alleen bereid, via een tijdelijke bijdrage, mee te betalen aan 
plannen voor gratis of goedkoop Openbaar Vervoer als deze passen bij de doelen 
van de OV-Visie 2010-2030. In alle gevallen levert de Concessiehouder een actieve 
en constructieve bijdrage aan de realisatie van plannen op het gebied van gratis of 
goedkoop Openbaar Vervoer zolang dit past binnen de dan geldende 
Dienstregeling. 
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17 O V E R I G E ONDERWERPEN 

17.1 Implementatie 

Een goed begin is het halve werk. Omdat de Stadsregio met het verlenen van de 
Concessie nieuwe afspraken met de Concessiehouder maakt, is het mogelijk dat in 
het begin bij de uitvoering van deze afspraken kinderziektes om de hoek komen 
kijken. In het belang van de reiziger, die geen last mag hebben van de overgang 
van de oude afspraken naar de nieuwe afspraken, stelt de Stadsregio daarom eisen 
aan de implementatie van deze nieuwe afspraken. Met deze eisen beoogt de 
Stadsregio twee dingen te bewerkstelligen: 
• De ongestoorde doorgang van de dagelijkse praktijk; 
• De soepele invoering van innovaties op basis van de nieuwe afspraken. 

17.1.1 Imp lementa t iep lan 
Reizigers zijn erbij gebaat dat het Openbaar Vervoer vanaf het eerste moment goed 
geregeld is. Daarom voegen vervoerders aan hun inschrijving een 
Implementatieplan toe waarin zij beschrijven op welke wijze zij procesmatig 
invulling zullen geven aan de periode tussen de gunning en de start van de 
Concessie (= implementatieperiode). Het Implementatieplan heeft tot doel 
minimaal te garanderen dat er geen overgangsproblemen optreden bij de start van 
de Concessie. De Stadsregio neemt de kwaliteit van het Implementatieplan mee bij 
de beoordeling van de inschrijvingen. En tijdens de implementatieperiode ziet de 
Stadsregio er nauwlettend op toe dat de Concessiehouder zijn Implementatieplan 
adequaat uitvoert. 

17.1 .2 I n n o v a t i e s 
Hoewel het enerzijds gewenst is dat de Concessiehouder innovaties doorvoert en 
meer vervoer aanbiedt, kan het anderzijds lastig zijn om bij de start van de 
Concessie een groot aantal veranderingen tegelijk door te voeren. Vervoerders 
krijgen daarom de ruimte om in hun inschrijving aan te geven welke onderdelen 
van hun aanbieding zij gefaseerd doch niet later dan zes maanden na de start van 
de Concessie zullen invoeren. Deze fasering zal geen invloed hebben op de 
beoordeling van de inschrijvingen. De fasering ontslaat de Concessiehouder niet 
van zijn verplichting om tijdens deze eerste zes maanden te voldoen aan de eisen 
die de Stadsregio stelt aan de opzet en uitvoering van het Openbaar Vervoer in het 
Concessiegebied. 

17.2 Compensatie tijdens opstartperiode 

Indien zich direct na de start van de Concessie problemen voor doen bij de 
uitvoering van de Dienstregeling (in de eerste maand na de start is de rituitval 
meer dan 1 % en vertrekt meer dan 25% van de bussen te vroeg of meer dan 1 
minuut te laat van de beginhalte en/of 3 minuten te laat van OV-knooppunten), 
compenseert de Concessiehouder de reizigers die hier hinder van ondervinden. 

17.3 Omgaan met majeure ontwikkelingen 

Bij ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van de Concessiehouder met een grote 
(financiële) impact voor de Concessiehouder (zowel positief als negatief) kan de 
Stadsregio, in overleg met de Concessiehouder, de Concessie aanpassen, maar is 
hiertoe niet verplicht. In voorkomende gevallen brengen de Stadsregio en de 
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Concessiehouder gezamenlijk de financiële impact van deze ontwikkelingen op 
transparante wijze in kaart. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen kunnen zijn 
de ingebruikname van de Noord/Zuid-lijn en de (eventuele) Uithoornlijn en 
langdurige, grootschalige werkzaamheden in het kader van het Masterplan Schiphol 
en ZuidAsdok. 
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BEGRIPPENLIJST 

In het programma van eisen en bijbehorende bijlagen wordt verstaan onder: 

Actieplan Sociale 
Veiligheid 

het plan bedoeld in subparagraaf 10.3.2 van het 
Programma van Eisen. 

Adviescommissie van de 
Concessie Amstelland-
Meerlanden 

adviescommissie van het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio Amsterdam zoals bedoeld in de Verordening 
op de commissies van advies voor de concessiegebieden 
in de stadsregio Amsterdam, vastgesteld in de openbare 
vergadering van de regioraad van de Stadsregio 
Amsterdam d.d. 18 december 2001 (besluit nr. 2001), 
samengesteld uit de portefeuillehouders voor openbaar 
vervoer van de gemeenten Aalsmeer, e tc . 

Auto motorrijtuig ingericht voor het vervoer van ten hoogste 
acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen. 

Basismobiliteit een voor iedereen toegankelijke vorm van collectief 
personenvervoer per Auto of Bus zonder vaste route dat 
in de basis mobiliteitsbehoefte van bewoners en 
bezoekers in het Concessiegebied voorziet. 

Beginpunt de eerste halte waar reizigers volgens de Dienstregeling 
kunnen instappen voor een Rit. 

Beleidskader Sociale 
Veiligheid 

het door de Stadsregio vastgestelde beleid ten aanzien 
van sociale veiligheid. 

Beschikbare Haltes de haltes die kunnen worden gebruikt bij de uitvoering 
van de Concessie. 

Beschikbare 
Infrastructuur 

de infrastructuur die kan worden gebruikt bij de 
uitvoering van de Concessie. 

Betrouwbaarheidsplan het plan bedoeld in hoofdstuk 5 van het Programma van 
Eisen. 

Boete een bedrag aan geld dat de Concessiehouder dient te 
voldoen aan de Stadsregio indien de Concessiehouder 
verplichtingen niet nakomt. 

Bonus een vast bedrag aan geld dat de Concessiehouder in zijn 
geheel verkrijgt indien aan nader omschreven 
voorwaarden wordt voldaan. 

Bus motorrijtuig ingericht voor het vervoer van meer dan 8 
personen, de bestuurder daaronder niet begrepen. 

Buslijn een vaste route die een bus of auto rijdt met een 
bepaalde frequentie, in een bepaalde bedieningsperiode 
en halterend bij bepaalde bushaltes zoals aangegeven in 
de Dienstregeling. 

Buurtbus Auto die wordt ingezet voor het verrichten van 
Openbaar Vervoer dat wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers die zich hebben georganiseerd in een 
buurtbusvereniging. 

Concessie, of Concessie 
Amstelland-Meerlanden 
2018 

het recht van de Concessiehouder om met uitsluiting 
van anderen Openbaar Vervoer te verrichten in het 
Concessiegebied gedurende de concessieperiode. 

Concessiegebied het gebied als omschreven in paragraaf 2.1 van het 
Programma van Eisen. 

Concessiehouder de vervoerder waaraan de Concessie Amstelland-
Meerlanden 2018 is gegund. 
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Consumenten Platform een Consumenten Platform dat door de 
Concessiehouder wordt samengesteld. Het 
Consumentenpanel komt ten minste twee keer per jaar 
bijeen op verzoek van de Concessiehouder. 

Consumentenorganisaties de consumentenorganisaties als bedoeld in artikel 31 
van de Wet Personenvervoer 2000 en die voldoen aan 
de bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 

Dienstregeling een voor een ieder kenbaar schema van 
reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de 
halteplaatsen waartussen en de tijdstippen, per halte, 
waarop Openbaar Vervoer wordt verricht, zo nodig 
onder de vermelding dat halteplaatsen of tijdstippen 
door de reiziger zijn te beïnvloeden. De dienstregeling 
beschrijft ook het nachtvervoer en vermeldt op een voor 
het publiek toegankelijke wijze onder meer: 
- Beginpunten; 
- Eindpunten; 
- OV-knooppunten; 
- Aansluitpunten; 
- Buslijnen; 
- De haltes die per lijn worden aangedaan; 
- de aankomst en vertrektijden bij elk van die haltes; 
- Wijst het publiek op de geboden 
overstapmogelijkheden. 

Dienstregelingjaar een aangesloten periode waarin de Dienstregeling geldig 
is. 

Eindpunt de laatste halte waar reizigers volgens de Dienstregeling 
kunnen uitstappen bij een Rit. 

Groot materieel een bus met een lengte van ten minste 12 meter. 
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
Implementatieplan het plan van de Concessiehouder tot implementatie van 

de nodige maatregelen om vanaf de eerste dan van de 
concessieperiode het Openbaar Vervoer te verstrekken. 

Jaar aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden. 

Investeringsagenda OV de door de Regioraad van de Stadsregio op 10 
december 2013 vastgestelde Investeringsagenda OV. 

Klein materieel een bus korter dan 12 meter en met minimaal acht 
zitplaatsen, de zitplaats van de chauffeur niet 
meegerekend. 

Lagevloerbus Bus met in ieder geval tussen de eerste en tweede deur 
een vlakke vloer met een maximumhoogte van 35 
centimeter ten opzichte van het straatniveau. 

Lijnennetvisie 2018 de door het dagelijks bestuur van de Stadsregio 
Amsterdam vastgestelde visie op het openbaar 
vervoernetwerk na ingebruikname van de 
Noord/Zuidlijn. 

Malus een vast bedrag aan geld dat de Stadsregio Amsterdam 
in zijn geheel van de Subsidie aftrekt indien niet aan 
nader omschreven voorwaarden wordt voldaan. 

Materieel de voertuigen die Concessiehouder voor de uitvoering 
van de Concessie gebruikt en/of doet gebruiken. 

Meerjarenplan Sociale 
Veiligheid 

het plan bedoeld in subparagraaf 10.3.1 van het 
Programma van Eisen. 
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Meerwerk in opdracht van de Stadsregio Amsterdam door de 
Concessiehouder daadwerkelijk verricht Openbaar 
Vervoer in aanvulling op het Openbaar Vervoer zoals de 
Concessiehouder dat ingevolge de Concessie vóór die 
opdracht behoorde te verrichten. 

Minderwerk door de Concessiehouder in opdracht van de Stadsregio 
Amsterdam daadwerkelijk minder verricht Openbaar 
Vervoer ten opzichte van het Openbaar Vervoer zoals de 
Concessiehouder dat ingevolge de Concessie vóór die 
opdracht behoorde te verrichten. 

Nacht de periode tussen 00.00 en 06.00 uur. 
Nieuwe voertuigen Voertuigen met bouwjaar 2017 of later. 
Offerteaanvraag een verzameling van eisen (inclusief nota's van 

inlichtingen) zoals die door de Stadsregio aan het 
Openbaar Vervoer en/of de Concessiehouder worden 
gesteld. 

Ontsluitende lijn een Buslijn die gericht is op het aanbieden van 
verbindingen met een meer sociaal karakter. 

Openbaar Vervoer voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een 
dienstregeling per Bus en/of Auto. 

OV-chipkaart een landelijk elektronisch vervoerbewijs. 
OV-Visie 2010-2030 de door de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam 

vastgestelde visie op het Openbaar Vervoer voor het 
Regionaal Orgaan Amsterdam. 

Overstaphalte een halte waar volgens de Dienstregeling een 
aansluiting op een andere bus of de trein wordt 
geboden. 

Personeel al die personen en/of rechtspersonen die bij de 
Concessiehouder in dienst zijn, zijn ingehuurd, 
ingeleend of anderszins door de Concessiehouder 
worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van 
deze Concessie, waaronder mede te verstaan 
onderaannemers en leveranciers. 

Rit het bieden van een, voor een ieder openstaande, 
vervoersmogelijkheid langs een route, van Beginpunt 
naar Eindpunt. 

R-net lijn een Buslijn die gericht is op het aanbieden van 
hoogwaardige en snelle verbindingen met de Metropool 
Regio Amsterdam. 

Spitsperiode de periode op Werkdagen tussen 7.00 en 9.00 uur in de 
ochtend en 16.00 en 19.00 uur in de middag. 

Stadsregio Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam 
Subsidie de aanspraak van de Concessiehouder op financiële 

middelen, door de Stadsregio Amsterdam verstrekt met 
het oog op uitvoering van de Concessie Amstelland-
Meerlanden 2018. 

Tariefverordening de Tariefverordening Wp2000 Stadsregio Amsterdam 
zoals vastgesteld op 16 december 2008 of diens 
opvolger. 

Uitrijkaart buskaart waarmee in geval van het meerijden zonder 
geldig toegangsbewijs de huidige rit uitgereden kan 
worden. 

Verbindende lijn een Buslijn die gericht is op het verbinden van twee of 
meer knooppunten met elkaar. 
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Verbindend traject een traject dat twee knooppunten met elkaar verbindt. 
Versterkingsrit inzetten van één of meer extra voertuig(en) naast het 

reguliere voertuig om een in de Dienstregeling 
gepubliceerde Rit uit te kunnen voeren en/of aan de 
vraag op een bepaald tijdstip te kunnen voldoen. 

Vervoerplan het plan bedoeld in subparagraaf 3.8.3 van het 
Programma van Eisen. 

Wegbeheerder de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie die 
bij de Wet Herziening Wegenbeheer is belast met de 
aanleg, het beheer, onderhoud en beschikbaar stellen 
van weginfrastructuur. 

Werkgebied een gebied met voornamelijk een werkgerelateerde 
functie, niet zijnde landbouw, zoals opgenomen in het 
CBS/BCR Buurtcode Register. 

Woongebied een gebied met voornamelijk een woonfunctie zoals 
opgenomen in het CBS/BCR Buurtcode Register. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Uitlopers van de Concessie 

Op de volgende uitlopers is bediening alleen toegestaan op momenten dat de 
Concessiehouder Amsterdam tussen Amsterdam Centraal Station en Marnixstraat 
géén dagdienstregeling rijdt: 

• Amsterdam Centraal Station over de Amstelveense Weg - Cornelis 
Krusemanstraat - De Lairessestraat - Van Baerlestraat - Paulus Potterstraat -
Hobbemastraat - Stadhouderskade - Nassaukade - Elandsgracht -
Marnixstraat - Rozengracht - Raadhuisstraat - Nieuwezijds Voorburgwal -
Martelaargracht - Prins Hendrikkade - Droogbak 

Op de volgende uitlopers is bediening ten alle tijden toegestaan: 

• Amsterdam Busstation Elandsgracht over de Amstelveense Weg - Cornelis 
Krusemanstraat - De Lairessestraat - Van Baerlestraat - Paulus Potterstraat -
Hobbemastraat - Stadhouderskade - Nassaukade - Elandsgracht -
Marnixstraat. 

• Amsterdam Zuid over de A4 - AIO - Oude Haagseweg - Anderlechtlaan -
Amstelveense Weg - Boelelaan - Parnassusweg - Beethovenstraat 
Strawinskylaan 

• Amsterdam Zuid over de Buitenveldertselaan -AJ Ernststraat - Van 
Leijenberghlaan - De Boelelaan - Parnassusweg - Beethovenstraat -
Strawinskylaan 

• Amsterdam Uilenstede over de A2 - AIO - Europaboulevard - Europaplein -
Stadionweg - Apollolaan - Diepenbrockstraat - Wielingenstraat -
Beethovenstraat - Strawinskylaan 

• Amsterdam Bijlmer Arena over de Burgemeester Stramanweg - Holterbergweg 
- Hoogoorddreef - Foppingadreef - Bijlmerdreef - Dolingadreef - Daalwijkdreef 
- Elsrijkdreef - 'S Gravend ij kdreef - Karspeldreef - Kromwijkdreef 

• Amsterdam Lelylaan over de Langsom - Plesmanweg - Laan van Vlaanderen 
(West) - Antwerpenbaan - Louwesweg - Johan Huizingalaan - Pieter 
Calandlaan. 

• Amsterdam Lelylaan over de Langsom - Sloterweg - Anderlechtlaan - Laan van 
Vlaanderen - Antwerpenbaan - Louwesweg - Johan Huizingalaan - Pieter 
Calandlaan. 

• Amsterdam Matterhorn over de Ookmeerweg - Baldwinstraat 

• Almere Buiten over de A6 - A9 - Hogering - Audioweg - Barkweg - Udenstraat 
- Geldersebrug - Scarlattibrug - Haydenplantsoen - Rameaubrug - Chopinpad 
- Ella Fitzgeraldpad - Toon Hermanstraat - Wim Sonneveldstraat -
Trommelstraat - Ouverture - Pastinaakstraat - Mirtestraat - Witte Klaverstraat 
- Waterwijkpoort - Haringvlietstraat - Pirellipad - E.F. van den Banweg -
Matieu Cordangpad - Gerrit Schuitepad - Geuzenpad - 15 Augustuspad -
lepenstraat - Ballerinapad - Karoenpad - Fassbinderstraat - Pasolinistraat -
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Annie Bosstraat - Bette Davisstraat - Almere Flevoziekenhuis -
Wagenmakerbaan - Almelostraat 

• Abcoude over de A2 - Burgemeester Des Tombeweg - Hoogplein -
Amsterdamse Straatweg - Nieuwe Amsterdamseweg 

• Haarlem NS over de N205 - Schipholweg - Rustenburgerlaan -Frederikspark -
Houtplein - Tempeliersstraat - Van Eedenstraat - Wilhelminastraat - Zijlvest -
Kinderhuisvest - Parklaan - Jansweg - Kruisweg 

• Haarlem NS over de Azieweg - Europaweg -Schalkwijkerstraat - Turfmarkt -
Verwulft - Gedempte Oude Gracht - Nassaulaan - Parklaan - Jansweg -
Kruisweg 

• Haarlem NS over de Cruquiusweg - Heemsteedse Dreef - Zuiderhoutlaan -
Dreef - Houtplein - Tempeliersstraat - Van Eedenstraat - Wilhelminastraat -
Zijlvest - Kinderhuisvest - Parklaan - Jansweg - Kruisweg 

• Mijdrecht Rondweg via busbaan Amstelhoek - Hofland 

• Mijdrecht Rondweg via N201 - Hofland 

• Oegstgeest President Kennedylaan via de A44 - Van Pallandtlaan - Parklaan -
Hoofdstraat - Wasbeekerlaan - Stationsplein - Klinkenberg - Warmonderweg -
A44 - Rijnzichtweg - Rhijngeesterstraatweg - Dorpsstraat 

• Lisse Hyacinthenstraat over de Kanaalstraat - Broekweg 

• Bennebroek Annemonenplein over de Meerweg - Bennebroekerlaan -
Zwarteweg 

• Station Halfweg Zwanenburg over de Oranje Nassaustraat - N200 -
Haarlemmerstraatweg 

Uitlopers concessie 

Figuur BI Kaartbeeld uitlopers van de concessie 

— — — nachthui 

T^A\VtV 
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Bijlage 2 Te gedogen lijnen 

• Lijn 5: Amsterdam Centraal - Amstelveen Binnenhof (in loop van de 
concessieperiode wellicht een ander beginpunt) 

• Lijn 51 : Amsterdam Centraal - Amstelveen Westwijk (in loop van de 
concessieperiode beperkt tot Amsterdam Zuid - Amstelveen Westwijk, 
en mogelijk uitgebreid tot Amsterdam Zuid - Uithoorn Busstation of 
Dorpscentrum) 

Lijn 56: Leimuiden - Leiden Centraal 
Lijn 57: Leiden Centraal - Nieuw Vennep Station 
Lijn 69: Amsterdam Sloterdijk - Schiphol Plaza 
Lijn 121: Hilversum Station - Uithoorn Busstation 
Lijn 130: Breukelen Station - Uithoorn Busstation 
Lijn 147: Alpen aan de Rijn - Uithoorn Busstation 
Lijn 361: Noordwijk - Schiphol Plaza 
Lijn 365: Leiden CS - Schiphol Plaza 
Lijn 370: Alphen ad Rijn - Schiphol Plaza 
Lijn 526: Breukelen - Uithoorn Busstation 
Lijn 680: Heemstede Aerdenhout NS - Zwanenburg 
Lijn 723: Roelofarendsveen - Lisserbroek 
Lijn 754: Amsterdam CS - Amstelveen Busstation 
Lijn 858: Keukenhof - Schiphol Plaza 

t U i i r a | l e Amit i rd im 
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Bijlage 3 Overzicht Woon- en Werkgebieden in 2015 

Figuur B2 Overzichtskaart Woongebieden (update kaart en juiste nummering nog 
nodig) 

CBS data 2015: Kerncijfers wij ken en buurten 

Regio Inwoneraant 
al 

Oppervlakte 
in ha. 

Bevolkingsdic 
htheid (per 

ha.) 

Ontsluitings-
plichting 
(>1000 

inwoner en 
dichtheid >20) 

Aalsmeer 

Wijk 00 Aalsmeer 

31.077 

12.030 

2040 

721 

15,24 

16,69 
1 Centrum 2.270 54 42,5 JA 
2 Stom meer 6,370 184 34,66 JA 
3 Hornmeer 2.470 263 9,42 JA 
4 Uiterweg 910 221 4 1 3 NEE 

Wijk 01 Kudelstraat en 
Kalslagen 9.200 435 21,15 

5 Kudelstaart 9.200 435| 21,15 JA 

Wijk 02 Oosteinde 9.840 884 11,14 
6 Bovenlanden 1.000 154 6,48 NEE 
7 Greenpark 715 213 3,37 NEE 
8 Oosteinde 7.730 271 28,55 Ja 

9 Schinkelpolder 390 245 1,6 NEE 
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Amstelveen 87.162 4.143 21,04 

Wijk 00 Amstelveen 

5.730 10 Randwijck 5.730 80 71,99 JA 
11 Patrimonium 3.085 95 32,52 JA 
12 Elsrijk-West 4630 72 64,4 JA 
13 Elsrijk-Oost 5.050 77 65,56 JA 
14 Stadshart 4.005 70 57,48 JA 
15 Uilenstede en Kronenburg 3.605 46 77,76 JA 
16 Kostverloren 4.615 76 60,83 JA 

17 Bankras 4.910 86 56,87 JA 
18 Buitengebied-Noord 825 403 2,06 NEE 
19 Oude Dorp en Bovenkerk-Dorp 3.685 93 39,75 JA 
20 Keizer Karelpark-West 5.710 134 42,66 JA 
21 Keizer Karelpark-Oost 5.025 124 40,62 JA 
22 Groenelaan 7.255 132 54,88 JA 
23 Waardhuizen 6.015 90 66,76 JA 
24 Middenhoven 7.095 112 63,15 JA 
25 Bovenkerk en Legmeer 95 61 1,55 NEE 
26 Westwijk-Oost 8.530 139 61,2 JA 
27 Westwijk-West 5.875 101 57,93 JA 

28 Buitengebied-Zuid 1.270 1.499 0,85 NEE 
29 Amsterdamse Bos 105 651 0,16 NEE 

Haarlemmermeer 

Wijk 01 Hoofddorp 

144.152 

73.295 

17.686 

3.598 

8,07 ' 

20,37 
30 Hoofddorp West 1.090 35 31,03 JA 

31 Hoofddorp Zuid 2.940 93 31,61 JA 
32 Hoofddorp Graan voor Visch 3.320 52 63,58 JA 
33 Hoofddorp Oost 4.450 129 34,59 JA 
34 Hoofddorp Noord 3.150 113 27,92 JA 
35 Hoofddorp Pax West 2.605 46 57,2 JA 

36 Hoofddorp Pax Oost 2460 47 52,9 JA 
37 Hoofddorp Bornholm West 4.210 64 65,55 JA 
38 Hoofddorp Bornholm Oost 3.815 73 52,08 JA 
39 Hoofddorp Overbos Noord 4.810 74 65,42 JA 

40 Hoofddorp Overbos Zuid 5.575 92 60,75 JA 
41 Hoofddorp Toolenburg West 6.580 108 61 JA 
42 Hoofddorp Toolenburg Oost 8390 106 79,31 JA 

43 Hoofddorp Vrijschot Noord 445 32 14,23 NEE 
44 Hoofddorp Floriande West 10.205 171 59,64 JA 

45 Hoofddorp Floriande Oost 8.070 136 59,3 JA 
46 Hoofddorp Toolenburg Zuid 100 141 0,72 NEE 

47 Hoofddorp De Landman 65 426 0,15 NEE 

48 Hoofddorp Omgeving 260 1132 0,23 NEE 
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49 Hoofddorp De Hoek 15 108 0,18 NEE 
50 Hoofddorp Graan voor Visch Zuid 680 55 12,31 NEE 
51 Hoofddorp Beukenhorst Oost 15 179 0,11 NEE 
52 Hoofddorp De President 0 117 NEE 
53 Hoofddorp Buiten 0 70 NEE 

Wijk 02 Nieuw-Vennep 31.290 3.359 9,32 
54 Nieuw-Vennep Oost 710 121 5,9 NEE 

55 Nieuw-Vennep Welgelegen 1.840 50 36,48 JA 
56 Nieuw-Vennep Welgelegen Noord 2.360 70 33,62 JA 
57 Nieuw-Vennep West 2.595 61 42,5 JA 
58 Nieuw-Vennep Zuid 2.045 72 28,45 JA 
59 Nieuw-Vennep Linquenda 3.910 61 64,45 JA 
60 Nieuw-Vennep Getsewoud Noord 7.865 115 68,57 JA 
61 Nieuw-Vennep Getsewoud Zuid 9.225 117 79,14 JA 
62 Nieuw-Vennep Wilhelminahoeve 20 74 0,28 NEE 
63 Nieuw-Vennep Omgeving 580 2575 0,23 NEE 
64 Nieuw-Vennep 't Kabel 120 43 2,89 NEE 

Wijk 03 Zwanenburg 7.600 695 10,94 
65 Zwanenburg West 2.055 49 41,95 JA 
66 Zwanenburg Zuidwest 975 22 44,95 NEE 
67 Zwanenburg Zuidoost 875 18 48,49 NEE 

68 Zwanenburg Oost 1.080 36 30.39 JA 
69 Zwanenburg Noordoost 990 21 47,12 NEE 
70 Zwanenburg Noordwest 1.090 17 63,1 JA 

71 Zwanenburg Dijk 445 48 9,34 NEE 

72 Zwanenburg Omgeving 70 484 015 NEE 

Wijk 04 Lijnden / Boesingheliede 970 1.076 0,9 
73 Lijnden Omgeving 125 655 0,2 NEE 
74 Lijnden 700 61 11,51 NEE 
75 Boesingheliede 140 360 0 4 NEE 

Wijk 05 Badhoevedorp 12.095 884 13,68 
76 Badhoevedorp Omgeving 95 375 0,26 NEE 
77 Badhoevedorp Noordwest 2.935 39 76,07 ja 
78 Badhoevedorp West 1.135 18 62,75 JA 
79 Badhoevedorp Bouwlust 1.320 82 16,04 JA 
80 Badhoevedorp Zuid 900 20 45,81 NEE 
81 Badhoevedorp Centrum 1.515 33 45,93 JA 
82 Badhoevedorp Noordoost 1.115 21 52,03 JA 
83 Badhoevedorp Antoniushoeve 1.165 42 27,84 JA 
84 Badhoevedorp Oost 1.010 30 33,39 JA 
85 Badhoevedorp Schuilhoeve 5 57 NEE 
86 Badhoevedorp Dijk 455 10 45,03 NEE 

88 Badhoevedorp Nieuwe Meer 425 156 2,73 NEE 
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Wijk 06 Aalsmeerderbrug/Oude 
Meer/Rozenburg 750 591 12,8 

89 Schiphol-Rijk 20 177 0,12 NEE 

90 Oude Meer 170 88 1,94 NEE 

100 Aalsmeerderbrug 505 58 8,64 NEE 
101 Rozenburg Noord 25 54 0,52 NEE 
102 Rozenburg Omgeving 25 213 0,14 NEE 

3.995 785 5,1 
103 Rijsenhout Dorp 1.555 31 50,32 JA 

104 Rijsenhout Zuid 1.270 50 25,46 JA 

105 Rijsenhout Dijk 570 29 19,94 NEE 

106 Rijsenhout Omgeving 600 675 0,89 NEE 
Wijk 08 Burgerveen / Leimuiderbrug / 
Weteringbrug 730 501 1,46 

107 Burgerveen 310 117 2,67 NEE 
108 Leimuiderbrug 55 136 0,41 NEE 

109 Weteringbrug 360 248 146 NEE 

Wijk 09 Abbenes / Buitenkaag 1.580 1.229 1,29 
110 Abbenes 875 38 23,04 NEE 

111 Abbenes Omgeving 170 1.060 0,16 NEE 

112 Buitenkaag 430 97 4,46 NEE 

Abbenes Dijk , 100 34 2,95 NEE 

Wijk 10 Lisserbroek 3.500 567 6,18 
114 Lisserbroek 3.385 175 19,36 JA* 

115 Lisserbroek Omgeving 115 392 0 3 NEE 

Wijk 11 Beinsdorp 227 4,29 

115 Beinsdorp Omgeving 80 205 0,39 NEE 

116 Beinsdorp (wijk) 890 22 40,48 NEE 

Wijk 12 Zwaanshoek 619 2,82 
117 Zwaanshoek 1.385 69 20,08 JA 

118 Zwaanshoek Omgeving 355 550 065 NEE 

Wijk 13 Cruquius 1.015 339 2,99 

119 Cruquius 645 135 4,79 NEE 

120 Cruquius Omgeving 95 137 0,69 NEE 

121 Cruquius Cruqiushoeve 270 67 4,04 NEE 

Wijk 15 Vijfhuizen 4.490 1.178 3.81 
122 Vijfhuizen 1.890 57 33,27 JA 

123 Vijfhuizen Stellinghof 1.885 47 39,86 JA 

124 Vijfhuizen Omgeving 405 946 0,43 NEE 

125 Vijhuizen Nieuwebrug 305 128 2,42 NEE 

Ouder-Amstel 13.289 2.412 5,51 

Wiik 00 13.285 2.411 5,51 
126 Ouderkerk aan de Amstel 7.790 206 37,83 JA 

127 Verspreide huizen in de 
Rondehoeppolder 365 1.190 0,31 NEE 
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128 Verspreide huizen in de 
Duivendrechtsche polder 80 418 0,2 NEE 

129 
Verspreide huizen in de Bullewijker 
polder 75 280 0,27 NEE 

130 Verspreide huizen langs De Bullewijk en 
De Hole 140 76 1,89 NEE 

Uithoorn 28,731 1.824 15,75 

Wijk 15 Dorpscentrum 910 23 40,3 
131 Dorpscentrumcentrum 910 23 403 NEE 

Wijk 25 Thamerdal 3.355 60 56,22 
132 Thamerdal 3.355 60 56,22 JA 

7.390 133 55,59 
133 Zijdelwaard 7.390 133 55,59 JA 

Wijk 45 Legmeer 6.815 170 40,19 
134 Legmeer 6.815 170 40,19 JA 

Wijk 50 Langs de Vuurlinie 170 209 1 
135 Langs de Vuurlinie 170 209 081 NEE 

Wijk 55 Veilinggebied 133 0,68 

136 Veillnggebied 90 133 068 NEE 

Wijk 65 Meerwijk 5.885 98 60,35 
137 Meerwijk 5.885 98 60,35 JA 

Wijk 75 Bedrijventerrein 255 97 2,65 
138 Bedrijventerrein 255 97 Z65 NEE • Wijk 85 Meerwijk 3.420 166 20,6 
139 De Kwakel 3.420 166 20,6 JA 

Wijk 90 Glastuinbouwgebied 315 404 0,78 
140 Glastuinbouwgebied 315 404 018 NEE 

Wijk 95 Veenweideqebied 110 333 0,33 
141 Veenweidegebied 110 333 0,33 NEE 

* Zie bijzonderheden ontsluiting Lisserbroek in hoofdstuk 3 
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Figuur B3 Overzichtskaart Werkgebieden (update kaart nog nodig) 

Kerncijfers Werkgebieden (update nog nodig) 

Jaar 
Aantal 

arbeidsplaatsen 
Oppervlakte 

(in ha.) 

Arbeidsplaats 
dichtheid (per 

ha.) 

Ontsluiting 
verplicht? 

2012 

Greenpark 1.339 Nee 

Hornmeer 5.833 Ja 

Oosteinde 1.704 Nee 

4 Patrimonium 2.926 Ja 

5 Keizer Karelpark-West 3.004 Ja 

6 Kronenburg/Uilenstede 4.405 Ja 

7 Keizer Karelpark-Oost 2.548 Ja 

8 Bovenkerk/Legmeer 3.754 Ja 

9 Stadshart 5.576 Ja 

10 Groenelaan 7.198 Ja 

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 
85 van 87 



11 Badhoevedorp Antoniushoeve 207 Nee 

12 Badhoevedorp Schuilhoeve 425 Nee 
13 Beukenhorst-West 2.771 Ja 
14 Beukenhost-Oost 8.421 Ja 

15 Boesingheliede 247 Nee 

16 Cruqius 1.002 Nee 
17 Cruquiushoeve 1.906 Nee 

18 De Hoek 2.241 Ja 

19 De President 692 Nee 
20 Floriande West (Spaarne Gasthuis) 2.372 Ja 

21 Lisserbroek Kruisbaak 275 Nee 

22 Graan voor Visch-Zuid 2.616 Ja 
23 Hoofddorp-Noord 1.999 Nee 

24 
Hoofddorp-Oost (Centrum/ Van 
Stampleln) 5.876 Ja 

25 Lijnden Oost 1.324 Nee 

26 Nieuw Vennep Spoorzicht 1.352 Nee 

27 Nieuw Vennep Pionier 543 Nee 

28 Nieuw Vennep Vicon 305 Nee 

29 Nieuw Vennep Zuid 1.445 Nee 

30 Oude Meer 721 Nee 

31 Rijsenhout Centrum 304 Nee 
32 Rijsenhout A4 88 Nee 

33 Schiphol Centrum 35.602 Ja 

34 Schiphol Oost 8.994 Ja 

35 Schiphol Zuid 2.496 Ja 

36 Schiphol Zuid-oost 3.650 Ja 
37 Schiphol-Rijk 6.432 Ja 

38 Schiphol Noord 1.729 Nee 

39 Vijfhuizen 56 Nee 

40 Zwaanshoek 74 Nee 
41 Zwanenburg Oost 133 Nee 
42 Zwanenburg De Weeren 1.456 Nee 

Gemeente Ouder Amstel , • 44 Ambachtenstraat 200 Nee 
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Bijlage 4 Samenstelling Reizigers Advies Raad 

• Rover 
• Vereniging Stadsvervoerbelang 
• ANBO - Senioren Raad Zaanstad 
• ANBO - gewest Amsterdam 
• Cliëntenbelang 
• Landelijk Studenten Vakbond (LSVb) 
• Fietsersbond 
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J i ^ J Provincie 
Noord-Holland 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam 
Postbus 626 
1000 AP AMSTERDAM 

Gedeputeerde Staten 
Uw contactpersoon 

 

BEL/W 

Doorkiesnummer  

@noord-holland.nl 

1 I 3 

Betreft: Reactie op Ontwerp-PvE concessie Amstelland-Meerlanden 

Geacht bestuur, 

Verzenddatum 

1 7 MAM! 2016 
Kenmerk 777905/783650 

Hierbij doen wij u toekomen onze reactie op het door u op 1 februari j l . 
toegestuurde Ontwerp van het Programma van Eisen (PvE) van de 
concessie Amstelland-Meerlanden. 

Uw kenmerk 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het Ontwerp PvE. 
Het heeft betrekking op een economisch zeer belangrijk gebied met o.a. 
de luchthaven Schiphol. Een optimaal functionerend openbaar vervoer 
in dit gebied is een belangrijke voorwaarde voor een goede 
bereikbaarheid en leefbaarheid. De provincie heeft hierin in het 
verleden veel geïnvesteerd door de aanleg van de vrije busbaan van 
Haarlem en Nieuw-Vennep naar Hoofddorp en Schiphol (de voormalige 
Zuidtangent). Ook werkt de provincie hard aan nieuwe projecten zoals 
de busbaan op Schiphol-Oost, de nieuwe knooppunthalte Schiphol-Zuid 
en de vrije busbaan door Aalsmeer. Wij leggen ook eigen financiële 
middelen in voor deze projecten. Tevens is de provincie wegbeheerder 
van een groot aantal vrije busbanen en busstroken in dit gebied. Mede 
dankzij de vier R-netlijnen in dit concessiegebied (met uitlopers naar 
Haarlem) is een netwerk ontstaan van snelle en frequente verbindingen, 
die echt een alternatief vormen voor het gebruik van de auto. Wij 
verwachten een verdere optimalisatie bij de start van de nieuwe 
concessie in december 201 7. 

Mede vanwege onze rol als wegbeheerder, hebben wij de volgende 
opmerkingen over het Ontwerp PvE. 
In hoofdstuk 3 worden de vervoerkundige eisen besproken. Binnen het 
verbindende netwerk vormen de R-netlijnen een belangrijk onderdeel. 
Bij de totstandkoming van de huidige R-netlijn 340 (Haarlem -
Heemstede - Uithoorn) heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld 
In welke haltes in Haarlem en Heemstede (dus buiten het 
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concessiegebied Amstelland-Meerlanden) uiteindelijk konden worden 
gepromoveerd tot R-nethalte. Wij hebben daarna het voortouw genomen 
om de huidige R-nethaltes in Heemstede op te waarderen tot 
volwaardige R-nethaltes incl. DRIS-display, het toegankelijk maken van 
de haltes en het plaatsen van de benodigde fietsenstallingen. Naar 
verwachting zijn deze werkzaamheden vóór de zomer afgerond. Om 
misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u expliciet in het PvE op te 
nemen dat alle bestaande R-nethaltes in Haarlem en Heemstede ook 
bediend moeten worden door de voorgestelde R-netlijnen van de 
nieuwe vervoerder. 

Bij paragraaf 3.6.5 (Omleidingen) dient ook rekening gehouden te 
worden met enkele grootschalige werken van de provincie zoals de 
vervanging van de brug over de Ringvaart bij Cruquius, de bouw van 
een nieuw viaduct over de Oude Haagseweg en de aanpassing van de 
kruising N232 - Amsterdamsebaan in Badhoevedorp. 

In paragraaf 4.5 wordt gesproken over een op te stellen convenant 
tussen de Stadsregio en de wegbeheerders in het concessiegebied. Wij 
wachten uw voorstel voor een convenant af. U zult begrijpen dat de 
beschikbaarheid van businfrastructuur niet 100 % kan zijn, vanwege de 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur. 

Bij paragraaf 6.3.1 (Reizigers met een mobiliteitsbeperking) dient 
aangegeven te worden dat de voertuigen die rijden over het kerntraject 
van de voormalige Zuidtangent geschikt moeten zijn om haltes van 30 
cm. hoogte te kunnen bedienen. De standaard-haltehoogte van 1 8 cm. 
is op het kerntraject niet beschikbaar. 

In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op de communicatieapparatuur. Wij 
zouden graag de volgende tekst toegevoegd zien: "Gezien de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals in paragraaf 5.1 
beschreven, verzoeken we de concessiehouder rekening te houden met 
en eventueel mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën om voorrang te verlenen aan voertuigen van openbaar 
vervoer, bijvoorbeeld met WiFi-p protocol." 

In de rol van beheerder van de Abdijtunnel (bustunnel onder de A4) ziet 
de provincie graag de volgende toevoeging en in hoofdstuk 9 van het 
PvE: "Het personeel van de vervoermaatschappij dient aantoonbaar 
kennis te hebben van en opgeleid te zijn m.b.t. het handelen bij 
calamiteiten in tunnels. Er dient met name een aantoonbare 
instructie/opleiding te zijn met betrekking tot het snel ontruimen en 
evacueren van passagiers bij een calamiteit in een tunnel (in casu de 
Abdijtunnel). Deze opleiding dient jaarlijks herhaald te worden 
gedurende de concessieduur. Aan de tunnelbeheerder van de in de 
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HOV-busbaan gelegen tunnels dient op verzoek gegevens over deze 
opleiding/training overlegd te worden." 

In hoofdstuk 11 wordt het onderwerp Duurzaamheid behandeld. Wij 
onderschrijven uw streven om een snelle transitie te maken naar zero 
emissie bussen, zoals bijvoorbeeld elektrische bussen. De prioriteit zal 
daarbij moeten liggen op het kerntraject, omdat via dat traject de 
meeste reizigers worden vervoerd. Dit is ook opgenomen in het rapport 
"Zuidtangent elektrisch" dat wij samen met de Stadsregio Amsterdam 
hebben laten opstellen. Voorwaarde is hierbij wel dat voldaan wordt aan 
de wet- en regelgeving m.b.t. tunnelveiligheid. Tot slot hebben wij nog 
een toevoeging op paragraaf 11.3: "In de Abdijtunnel zijn bussen die 
gebruik maken van CNG of LNG niet toegestaan. " 

Wij treden indien nodig graag verder met u in overleg om eventuele 
vragen of onduidelijkheden toe te lichten. 

Wij wensen u veel succes toe bij de verdere procedure. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen. 

Sectormanager Verkeer en Vervoer 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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Van:
Verzonden: maandag 20 juni 2016 16:13
Aan:  

 

Onderwerp: FW: Aanbesteding Vervoersconcessie Amstelland Meerlanden 2018 - Definitief 
Programma van Eisen en Reactienota

Bijlagen: B-6 bijlage2 - 2016 0609 Reactienota (zoals verstuurd naar het DB op 9 juni)_1.pdf

Hallo allemaal, 
 
Inmiddels is het definitieve PvE van de concessie Amstelland-Meerlanden vastgesteld door de Stadsregio 
Amsterdam. 
De reacties op onze brief zijn opgenomen in bijgevoegd document onder de nummers 267, 274, 284, 311, 315, 357 
en 41. 
Hieronder staat de verdere procedure. Het is de bedoeling dat de nieuwe concessie op 10 december 2017 van start 
gaat. 
 
Groeten, 
 

 
 

Van: @stadsregioamsterdam.nl]  
Verzonden: donderdag 9 juni 2016 14:28 
CC: AanbestedingAML2018 
Onderwerp: Aanbesteding Vervoersconcessie Amstelland Meerlanden 2018 - Definitief Programma van Eisen en 
Reactienota 
 
Beste leden van de adviescommissie, 
 
Tijdens de adviesperiode van de aanbesteding ‘Vervoersconcessie Amstelland Meerlanden 2018’ in februari/maart 
2016 heeft de Stadsregio Amsterdam uw advies ontvangen op het ontwerp Programma van Eisen. Uw advies is - 
eventueel gebundeld met andere, vergelijkbare reacties - opgenomen in de Reactienota waarin de Stadsregio 
aangeeft of en, zo ja, op welke wijze de adviezen en reacties in het definitieve Programma van Eisen voor de 
concessie Amstelland-Meerlanden 2018 zijn verwerkt. 
 
Op 9 juni 2016 heeft het dagelijks bestuur het definitief Programma van Eisen en de Reactienota definitief 
vastgesteld. De stukken zijn te vinden op de website van de Stadsregio Amsterdam. 
 
Vervolgproces van de aanbesteding 
Het Programma van Eisen is juridisch en technisch uitwerkt in een bestek. Deze uitwerking en de besluitvorming 
hierover vindt in beslotenheid plaats. Dit is inherent aan een aanbestedingsprocedure. Volgens planning worden 
medio juni 2016 de aanbestedingsdocumenten via het aanbestedingsplatform Tenderned beschikbaar gesteld aan 
geïnteresseerde vervoerders. Tot 1 oktober 2016 kunnen vervoerders hun offertes indienen en naar verwachting 
wordt eind 2016 de winnende vervoerder bekend gemaakt. De vervoerder heeft vervolgens tot eind 2017 om zich 
voor te bereiden op de uitvoering van de nieuwe concessie, die op 10 december 2017 ingaat 
 
Met vriendelijke groeten,  

 
 
Projectsecretaris afdeling Openbaar Vervoer 
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Stadsregio Amsterdam || www.stadsregioamsterdam.nl || 020 527 37 00 
Jodenbreestraat 25 || 1011 NH Amsterdam 
Postbus 626 || 1000 AP Amsterdam 
 
 
 

 
Disclaimer: 
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
 
Gebruik (openbaarmaking, vermenigvuldiging,verspreiding of verstrekking) van deze informatie door derden en zij die niet gerechtigd zijn daarvan kennis te 
nemen, is verboden. 
 
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. 
 
De Stadsregio Amsterdam is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 
 
Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. 
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401 Proces Adviescommissie AML

Allereerst bedanken wij u voor de wijze waarop u de communicatie over het Ontwerp-Programma van Eisen 

(PvE) heeft verzorgd, zowel middels de informatieve bijeenkomsten voor de raadsleden als de informatie op 

de website van de Stadsregio.

Wij danken u voor uw waardering voor de wijze waarop de communicatie rond het ontwerp 

Programma van Eisen is verzorgd.

402 Proces Adviescommissie AML

Qua proces hebben wij echter als aandachtspunt dat de adviesperiode te kort is. Wij constateren dat de 

doorlooptijd voor de standpuntbepaling in de colleges en het betrekken van de gemeenteraden erg krap is 

waardoor de gemeenteraden of nog net wel geconsulteerd werden of alleen geïnformeerd zijn.

Wij nemen kennis van uw opmerking en zullen deze meenemen bij de voorbereiding van de 

eerstvolgende concessie die door ons moet worden verleend.

398 Proces Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Wij adviseren u om in het vervolgproces inzichtelijk te maken welke gewichten u aan de gunningscriteria 

toekent aan de aanbieding die de inschrijver doet bovenop de minimumeisen uit het PvE.

Het gaat hierbij om vertrouwelijke informatie die met het oog op het level playing field bij de 

aanbesteding niet vroegtijdig bij één of meerdere potentiële inschrijvers bekend mag zijn. Wel 

zullen wij de begeleidingscommissie met vertegenwoordigers vanuit gemeenten meenemen bij de 

bepaling van de gunningscriteria.

400 Proces FNV Streekvervoer

Graag zijn wij bereid om onze opmerkingen en aanbevelingen mondeling toe te lichten. Wij danken u voor uw aanbod, maar beschouwen het overleg met vakbonden primair als 

verantwoordelijkheid van de concessiehouder in zijn rol van werkgever.

405 Proces Gemeente de Ronde Venen

Op bestuurlijk niveau hebben wij diverse malen met elkaar gesproken over het openbaar vervoer in onze 

gemeente.Wij waarderen dat wij op deze manier zijn betrokken bij het proces.Ook de aanwezigheid en 

toelichting van uw medewerkers aan onze raadsleden tijdens een recent gehouden sessie over deze 

aanbesteding,hebben wij als positief ervaren.

Wij danken u voor uw waardering voor de wijze waarop wij uw gemeente bij de totstandkoming van  

het ontwerp Programma van Eisen hebben betrokken en de communicatie rond het ontwerp 

Programma van Eisen in uw gemeente hebben verzorgd.

399 Proces Onbekend

Wat heeft het voor zin om inspraak te hebben op uw Openbaar Vevoer plannen voor regio Amstelland 

Meerlanden?Wat heeft het voor zin om inspraak te hebben op uw Openbaar Vevoer plannen voor regio 

Amstelland Meerlanden?

U wil niet investeren in meer materiaal ter vervoer Passeniers, nog voldoende chauffeurs in dienst nemen 

om een goede dienstregeling te hebben.

U wil niet investeren in behoud van 5 minuten frequentie van bussen naar Amsterdam Centraal Station 

vanuit elke woonplaats in de regio Amstelland en Meelanden.

Ook geen investering in verbetering van dienstregeling naar Schiphol Noord, Schiphol Plaza of Shipshol 

bedrijven park, Utrecht Centraal Station, Hilversum en Breukelen Station.

U wilt dus alle lijnen laten verdwijnen en geen nieuwe busverbindingen maken met voldoende frequentie, 

aanbod en haltes.

Dus waarom dan inspraak doen voor iets waarin je geen invloed op hebt en alle besluiten al reeds genomen 

zijn vanachter een luie kantoorstoel, zonder enig inzicht in Openbaa Vervoer wensen van de klant, nog te 

luisteren naar de klant? U vindt Amstelland Meerlanden oninteressant als vervoersgebied als geen 

investeringen vanuit de winsten uit verleden in nieuwe zaken, goedkopere reiskosten per kilometer, 

afschaffen opstaptarief, niet op elkaar sluitende overstappen op stations of haltes en geen belang hebben in 

het Openbaar Vervoer blijkbaar!

Wij nemen kennis van uw reactie. Uw reactie wekt de suggestie dat wanneer meer mensen van het 

openbaar vervoer gebruik maken, de uitvoering van het openbaar vervoer steeds goedkoper zou 

worden waardoor uitbreiding van het aanbod en verlaging van tarieven hand in hand kunnen gaan. 

Helaas is dit niet het geval en geldt ook voor de sterkste lijnen in het concessiegebied Amstelland-

Meerlanden dat de reizigersopbrengsten de exploitatiekosten niet volledig dekken en dat er dus een 

bijdrage van de Stadsregio noodzakelijk blijft om deze lijnen te kunnen exploiteren. Wel geldt hierbij 

dat door investeringen in de infrastructuur van deze lijnen het verschil tussen de 

reizigersopbrengsten en de exploitatiekosten kleiner is geworden. Dit is één van de manieren 

waarop wij investeren in het openbaar vervoer in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden.

403 Proces RAR

De RAR waardeert het dat ook bij dit proces de Stadsregio  de reiziger in een vroegtijdig stadium bij het tot 

stand komen van het Ontwerp PvE  heeft betrokken. Het doel is wensen en opmerkingen zo mogelijk direct 

in een ontwerp PvE te kunnen verwerken. Dat proces is goed verlopen.

Wij danken u voor uw waardering voor de wijze waarop wij de RAR bij de totstandkoming van het 

ontwerp Programma van Eisen hebben betrokken.

404 Proces RAR

De RAR signaleert dat in het nu voorliggende Ontwerp PvE veel maar niet alle voorstellen  zijn gehonoreerd. 

De RAR is van oordeel dat deze het toch verdienen om in het PvE te worden opgenomen.

Wij zijn verheugd over uw opmerking dat in het ontwerp Programma van Eisen veel van uw 

voorstellen een plek hebben gekregen. Het feit dat wij ook rekening moeten houden met de 

belangen van andere partijen evenals met de financiële kaders, maakt het niet mogelijk om alle 

voorstellen van alle partijen te honoreren.

421 Proces Regioraadslid

Hoe zijn de reizigers en burgers (naast de RAR) betrokken bij de inspraak op het ontwerp-PvE? De burgers en reizigers zijn op de hoogte gesteld van de inspraakperiode via de weekbladen in de 

gemeenten in Amstelland Meerlanden, via sociale media zoals de website van de Stadsregio en 

twitter, in de bussen in Amstelland Meerlanden en via advertorials in het blad Echo, Metro en de 

Telegraaf.

407 Algemeen Adviescommissie AML (Aalsmeer)
Visie Aalsmeer en ontwikkelingsplannen Greenport/Flora Holland aan bestek toevoegen Wij zullen genoemde plannen als achtergrondinformatie bij de aanbestedingsdocumenten voegen.

362
Algemeen Adviescommissie Zaanstreek

De adviescommissie merkt op dat het ontwerp-Programma van Eisen Amstelland Meerlanden geen gevolgen 

heeft voor de concessie Zaanstreek.

Wij delen uw constatering.

365
Algemeen Almere en Flevoland

Met interesse hebben wij het gemakkelijk te lezen en te begrijpen ontwerp Programma van Eisen 

doorgenomen.

Wij danken u voor uw waardering voor het ontwerp Programma van Eisen.

1 van 48
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367

Algemeen CNV

Het totale beleid van de stadsregio is in belangrijke mate gebaseerd op het uit de pas lopen van inkomsten 

en uitgaven sinds de BredeDoelUitkering niet meer kostendekkend is, nadat de indexatie gewijzigde werd.

De uitgangspunten  van dit PvE zijn niet goed en passen niet op alle punten in een bezuinigingsstrategie. Er 

wordt door het dagelijks bestuur van de stadsregio bewust ingezet op verdere investeringen in R-net, ten 

koste van het onderliggende netwerk van “gewone” (fijnmaziger) buslijnen. Daarmee is de reiziger niet 

gebaat. 

Het R-net is een bezuiniging. Het wordt de reiziger uitgelegd als een verbetering, met de nodige 

bedrieglijkheid, want de aankomst is niet de uitstaphalte, maar het bestemmingsadres. Het vertrek is niet de 

instaphalte, maar het vertrekadres. De tijd die gemoeid is met het afleggen van de halteafstand maakt deel 

uit van de reis. Daardoor is een reis niet zo aantrekkelijk als de stadsregio wil doen geloven. De acceptatie 

van het R-net en verder lopen kwam/komt niet spontaan van de reiziger, maar pas nadat hij geen keus meer 

had/heeft.

Wij nemen kennis van uw opvatting. Wij delen deze niet en voelen ons daarin gestuurd door het 

sterk toenemende aantal reizigers dat voor R-net kiest en de waardering die zij voor dit product 

hebben. Het klopt dat er door bezuinigingen op de BDU minder middelen voor het openbaar 

vervoer beschikbaar zijn en dat dwingt ons om keuzes te maken wat betreft een doelmatige inzet 

van middelen. Uitgaande van de huidige prognoses ten aanzien van de BDU-uitkering zijn wij daarbij 

in staat om ook in de komende concessieperiode de basismobiliteit te blijven garanderen.

360

Algemeen NS

Zoals door u zelf ook onderkend in ontwerp PvE is de uitvoering van deze concessie voor NS van groot 

belang. Allereerst vanuit de strategie van NS om te werken aan openbaar vervoer ‘van deur tot deur’, maar 

ook vanuit de ligging van station Schiphol binnen het gebied van deze aan te besteden concessie.

Net als u onderkennen wij de sterke relatie en samenhang die tussen trein en bus in het 

concessiegebied Amstelland-Meerlanden. Mede om die reden leggen wij in het Programma van 

Eisen meer nadruk op de ketenreis in plaats van op de individuele busrit.

361

Algemeen NS

De complexiteit van deze PvE is groot; de belangen van de regio bij een goede PvE zijn ook groot. Daarom 

hecht NS veel waarde aan een goede samenwerking met u als concessieverlener en met de potentiele 

concessiehouder na de aanbesteding.

Net als u hechten wij veel waarde aan ons overleg met NS zoals dat nu al plaatsvindt. Naar 

aanleiding van uw opmerking hebben wij in paragraaf 2.3.2 van het Programma van Eisen een extra 

zin opgenomen dat de concessiehouder de invulling van zijn regierol moet afstemmen met andere 

concessiehouders. 

2

Algemeen OV Bureau Groningen Drenthe

Meer/minderwerkregeling is hier vaag gehouden. Wij nemen kennis van uw opmerking. Het Programma van Eisen bevat geen financiële afspraken 

tussen de Stadsregio en de concessiehouder; deze krijgen een plek in andere concessiedocumenten.

363

Algemeen Provincie Noord Holland

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het Ontwerp PvE. Het heeft betrekking op een 

economisch zeer belangrijk gebied met o.a. de luchthaven Schiphol. Een optimaal functionerend openbaar 

vervoer in dit gebied is een belangrijke voorwaarde voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. De 

provincie heeft hierin in het verleden veel geïnvesteerd door de aanleg van de vrije busbaan van Haarlem en 

Nieuw-Vennep naar Hoofddorp en Schiphol (de voormalige Zuidtangent). Ook werkt de provincie hard aan 

nieuwe projecten zoals de busbaan op Schiphol-Oost, de nieuwe knooppunthalte Schiphol-Zuid en de vrije 

busbaan door Aalsmeer. Wij leggen ook eigen financiêle middelen in voor deze projecten. Tevens is de 

provincie wegbeheerder van een groot aantal Vrije busbanen en busstroken in dit gebied. Mede dankzij de 

vier R-netlijnen in dit concessiegebied (met uitlopers naar Haarlem) is een netwerk ontstaan van snelle en 

frequente verbindingen, die echt een alternatief vormen voor het gebruik van de auto. Wij verwachten een 

verdere optimalisatie bij de start van de nieuwe concessie in december 2017.

Wij delen uw constatering dat in het concessiegebied sprake is van een netwerk van snelle en 

frequente verbindingen. Zoals in het Programma van Eisen is aangegeven zien wij dit netwerk als de 

ruggengraat van het OV-netwerk in het concessiegebied en verwachten wij dat de concessiehouder 

dit netwerk verder zal versterken, onder meer om aan de verwachte extra vraag van reizigers te 

kunnen voldoen. 

364

Algemeen Provincie Utrecht

Wij onderschrijven de ambitie om te streven naar een kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk met 

betrouwbare en acceptabele reistijden waarbij er nadrukkelijk ruimte ontstaat voor het ondernemerschap 

van vervoerders.

U geeft aan te streven naar vraaggericht OV met veel ontwikkelruimte voor de vervoerder bij de invulling 

van het OV-aanbod. Dat is exact de wijze waarop wij onze (aan de concessie Amstelland-Meerlanden 

grenzende) streekvervoerconcessie in de markt hebben gezet.

Bij paragraaf 1.6 viel het ons op dat de gemeente De Ronde Venen niet wordt genoemd terwijl we hebben 

begrepen dat zij ook de mogelijkheid hebben gekregen (op hun verzoek) om te reageren op het ontwerp PvE 

en dat u inmiddels zelfs ook het ontwerp PvE heeft toegelicht in de gemeenteraad van De Ronde Venen.

Wij danken u voor uw steun voor de keuzes die wij in het ontwerp Programma van Eisen hebben 

gemaakt als het gaat om de eisen aan het OV-aanbod.

De reden dat de gemeente De Ronde Venen niet met naam genoemd wordt is dat wij aan deze 

gemeente niet formeel om een advies hebben gevraagd. De formele adviesaanvraag is aan de 

provincie Utrecht gericht waarbinnen deze gemeente ligt. Wel is het ontwerp Programma van Eisen 

ter informatie naar de gemeente gestuurd, net als naar een aantal andere gemeenten en 

organisaties die niet met naam in het ontwerp Programma van Eisen genoemd worden. De 

gemeente heeft daarbij net als andere organisaties en burgers de mogelijkheid gehad om op het 

ontwerp Programma van Eisen te reageren. De gemeente heeft van deze mogelijkheid ook gebruik 

gemaakt.
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366

Algemeen Schiphol

Wij hebben het document met veel belangstelling gelezen en willen de Stadsregio allereerst complimenteren 

met  de wijze waarop de verschillende onderdelen van de aanbesteding van het Openbaar Vervoer zijn 

weergegeven en beschreven. Wij zijn met name positief over het streven naar een hoogwaardige kwaliteit 

van producten en diensten, de ketenbenadering, het inspelen op onverwachte ontwikkelingen, de inzet van 

ICT en het streven naar duurzaamheid, dat uit de tekst naar voren komt. Dit zijn onderdelen die ook binnen 

de luchthaven van groot belang worden geacht en daartoe dan ook bijzondere aandacht vereisen. 

Daarnaast zijn wij positief over de opname van een artikel over trein-vervangend vervoer.

Samen met u als aanbestedende dienst van het busvervoer en de NS streeft de luchthaven naar een 

optimale customer journey. 

Wij danken u voor uw waardering voor het ontwerp Programma van Eisen in het algemeen en een 

aantal specifieke onderwerpen in het bijzonder.

420 Algemeen Uithoorn

Tevens zijn wij zeer tevreden met de huidige concessiehouder Connexxion , dus svp geen andere 

concessiehouder met alle risico's vandien.

In het Programma van Eisen en de onderliggende aanbestedingsstrategie hebben wij toegelicht 

waarom de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 moet worden aanbesteed. Het is niet mogelijk 

om de concessie onderhands aan een bepaalde vervoerder te gunnen.

359

Algemeen Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Wat is nu aantoonbaar beter/ aantrekkelijk? Dat wordt nergens benoemd. Het lijkt ons dat het 

toetsingskader vooraf duidelijk zou moeten zijn. Ook als u geen normen zouden de punten van aandacht 

inzichtelijk moeten zijn. In de discussie over Lijnennetvisie en Vervoersplan van het afgelopen jaar werd een 

model gehanteerd waarin niet de aspecten waren opgenomen die voor reizigers belangrijk zijn (naast sociale 

veiligheid) namelijk (aantal) wachttijden en reistijden De RAR heeft afgelopen jaar nog het advies gegeven 

(in het kader van de Second Opinion Lijnennetvisie) om ook deze punten mee te nemen. Dat zou bij de 

aanbesteding dan  ook moeten gebeuren. Voor wie en bij wie aantoonbaar aantrekkelijk: Voor iedereen? 

Gemiddeld? Voor sommigen? Voor een aantal lijnen? Bezien naar iedere lokale situatie? Voor een bepaald  

percentage? Als u gaat differentiëren: opnieuw het toetsingskader vooraf.

In de aanbestedingsdocumenten zullen wij onder meer aangeven op welke aspecten wij het OV-

aanbod van de inschrijvers zullen beoordelen. De kwaliteit van ansluitingen, bedieningsperioden, 

frequenties en reistijden/directe verbindingen zullen daarbij een rol spelen.

358

Algemeen Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Ook met de publieksbrochure is het lastig om op basis van de informatie  een goed beeld te krijgen wat de 

gevolgen zijn in de concrete situatie. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. Gelet op de ontwikkelruimte die wij de concessiehouder 

bieden, zal pas na gunning blijken hoe het OV-netwerk er bij start van de concessie uit komt te zien.

3

1. CNV

Onzekerheden: er bestaan verschillende onzekerheden die het voor elke ondernemer bemoeilijken om in te 

schrijven. Onzekerheden leiden tot het aanhouden van grote onvoorzien- of reserveposten die op hun beurt 

kostprijsverhogend werken. Ook is het mogelijk dat aanbieders te grote risico’s nemen. Problemen zoals bij 

EBS zijn niet meer uniek. Om een zo goed mogelijke aanbieding te krijgen dienen er geen onzekerheden te 

zijn. 

Voor iedere concessie die wordt aanbesteed geldt dat inschrijvers te maken hebben met bepaalde 

onzekerheden. Wij zijn ons bewust van de effecten die deze onzekerheden op de inschrijvingen 

kunnen hebben en proberen risico's daarom zoveel mogelijk bij die partij te leggen die deze risico's 

het beste kan beïnvloeden. Vanuit die gedachte is paragraaf 17.3 van het Programma ven PvE 

gewijd aan de wijze waarop wij met eventuele majeure ontwikkelingen tijdens de concessieperiode 

zullen omgaan.

4

1. CNV

Deze onzekerheden dienen zekerheden te zijn vóór de aanbesteding van start gaat. Zo nodig de concessie 

uitstellen tot de zekerheden er zijn.

De huidige concessie kent door de eerdere verlenging met twee jaar een looptijd van 10 jaar, de 

maximum concessieduur die de wet toestaat. Verlenging van de huidige concessie is daarmee niet 

meer mogelijk.

5

1.3 OV Bureau Groningen Drenthe

Nadrukkelijk inzetten op bereikbaarheid/dikke stromen: Stelling: (p8): “…speelt het openbaar vervoer een 

steeds kleinere rol bij de invulling van de basismobiliteit (=sociale functie van het openbaar vervoer)” .  

Desondanks krijgt vervoerder wel rol van “regisseur van de keten” , w.o. bereikbaarheidsoplossingen.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Met name bij verbindende lijnen waar sprake is van grotere 

afstanden tot de haltes speelt de reisketen, waaronder het voor- en natransport, een belangrijke rol. 

De concessiehouder wordt gevraagd de regie over deze keten te voeren. Hoe hij dit gaat doen wordt 

meegenomen bij de beoordeling van de inschrijvingen.

7

1.3 CNV

Uitbreiding van het aanbod is op veel R-netlijnen niet nodig, gezien de overcapaciteit die op deze 

verbindingen in veel gevallen geboden wordt. Het is onverstandig omgaan met belastinggeld om vrij lege 

bussen rond te laten rijden, zelfs als ze rood zijn en een mooi R-net logo  hebben. R-net holt de sociale 

functie van openbaar vervoer uit.  Stop met de overcapaciteit op R-net en steek dat geld in een fijnmazig 

onderliggend lijnennet.

Wij delen uw mening niet. Zeker tijdens de spitsperioden is op een aantal R-netlijnen nu al sprake 

van een tekort aan capaciteit. Gelet op de verwachte groei zal dit tekort in de komende jaren 

waarschijnlijk verder toenemen. Van de concessiehouder wordt gevraagd om zijn aanbod zo goed 

mogelijk af te stemmen op de (toekomstige) vraag.

9

1.3 Hoofddorp

“zorgen voor een optimale keten door verdere verbetering van de samenhang tussen de netwerken 

voetganger, fiets, auto en OV....”. Dit is een uitstekend uitgangspunt maar dient ook opvolging. Bij het 

opheffen van halte Hoofddorp Houtwijkerveld voor lijn 340 en vervangen door halte Geniedijk is deze 

doelstelling niet meegenomen gezien het feit dat voor een groot deel van achterliggende wijken geen 

rekening is gehouden met de niet bestaande voetgangers infrastructuur. Ik verwacht dus ook aanvullende 

zekerstelling dat ook omliggende infrastructuur wordt aangepakt. Anders is het dus GEEN Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer. Ook de gemeente Haarlemmermeer laat hier grote steken vallen met de opmerking “als 

er iets gebeurd dan nemen we wel maatregelen”.. Ik mag hopelijk de verwachting uitspreken dat deze zaken 

beter afgestemd en geregeld worden.

Wij onderschrijven het belang van goede loop- en fietsroutes naar haltes en knooppunten. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de wegbeheerders, in dit geval de gemeente 

Haarlemmermeer.
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6

1.3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

2e alinea : bewuste keuze of noodzaak (zie opmerkingen) 

4e alinea: vermindering sociale functie openbaar vervoer /gebruik fijnmazig netwerk onder meer door 

onaantrekkelijk maken van fijnmazig netwerk. Zie wijzigingen vervoersplan 2016. In de Westerpost van 27 

jan 2016 verwijzing naar proefschrift G van den Heuvel TU Delft 1997, Openbaar Vervoer een systematische 

aanpak: elke gedwongen overstap levert reizigersverlies op  van 30%. 

U kunt dit weer toetsen in het evaluatie onderzoek van vervoersplan 2016.

Eerste bullet: “aandacht voor ontbrekende en zwakke schakels waar hoofdnetwerken en lokale netwerken 

elkaar ontmoeten”  - kunt u dit concreet maken? En gaat u deze “aandacht” omzetten in “identificeren en 

oplossen”

Tweede bullet : 45 min - ongeacht de afstand? Is niet logischer hierin te differentiëren: hoe dichterbij , hoe 

sneller voorzieningen bereikt moeten zijn?  

Met het oog op de bereikbaarheid van de regio is het een bewuste en noodzakelijke keuze om het 

aanbod op R-netlijnen uit te breiden om aan de groeiende vraag te voldoen.

Zoals aangegeven is al een aantal decennia sprake van een afnemende rol van het openbaar vervoer 

in de basismobiliteit. Ervaring daarbij leert dat een uitbreiding van het aanbod om de sociale functie 

van het openbaar vervoer te versterken niet tot meer reizigers leidt; reden waarom de betreffende 

overheden en vervoerders deze uitbreidingen in latere jaren weer hebben teruggedraaid. In het 

Programma van Eisen spelen we in op deze algemene trend door ruimte te bieden voor een andere, 

meer op de vraag afgestemde invulling van de basismobiliteit.

Binnen het OV-netwerk in Amstelland-Meerlanden is een belangrijke rol weggelegd voor de 

knooppunten die in het verbindingenschema in hoofdstuk 3 zijn benoemd. De Stadsregio investeert 

ook in de verbetering van knooppunten, zoals het knooppunt Schiphol Noord. Van de 

concessiehouder wordt, onder meer vanuit zijn rol van ketenregisseur, aandacht gevraagd voor de 

aansluitingen op deze knooppunten; zowel binnen het verbindende net als tussen het verbindende 

net en lokale netwerken/andere mobiliteitsdiensten. 

De ambitie van 45 minuten moet gezien worden als bovengrens. Zowel de Stadsregio als de 

concessiehouder hebben er belang bij om reistijden zo kort mogelijk te houden, omdat dan meer 

reizigers van het OV gebruik zullen maken.

8

1.3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Bullet: samenhang voetganger-netwerken en OV knooppunten: zie opmerking 7 

1.4.1 afgestemd op de vraag --- of de behoefte? 

Gelet op hun ligging verwachten wij niet dat veel mensen naar OV-knooppunten zullen lopen. Wel 

zien we dat steeds meer mensen naar deze knooppunten fietsen, hetgeen al tot uitbreidingen van 

de fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten heeft geleid. Daarnaast zijn de OV-knooppunten goed 

bereikbaar via het verbindende en ontsluitende net waarvan de haltes zich binnen loopafstand 

bevinden. 

10

1.4 CNV

De stadsregio vraagt van de vervoerder dat hij zijn producten en diensten zo goed mogelijk afstemt op de 

vraag van reizigers, maar verbiedt vervolgens verbindingen (bijvoorbeeld Elandsgracht–CS ) en ritten op 

verbindingen die bewezen hebben aan een zeer grote vraag te voldoen. In plaats daarvan moeten reizigers 

straks tegen wil en dank naar station Zuid vervoerd worden, waar zij vaak tegen hun zin moeten 

overstappen op de Noord-Zuidlijn. Zelfs uit eigen onderzoek (EENZ) van de stadsregio blijkt dat. De NZ-lijn is 

beloofd als een extra verbinding bovenop het bestaande lijnennet, nu wordt het een verplichte vervanging 

voor veel bovengrondse tram- en buslijnen. De reiziger is de dupe van falend beleid van de stadsregio en de 

gemeente Amsterdam.

In de OV Lijnennetvisie 2018 heeft de Stadsregio de uitgangspunten voor het bovengrondse netwerk 

na ingebruikname van de Noord/Zuidlijn uitgewerkt. Uit het onderliggende onderzoek blijkt dat veel 

reizigers een kortere reistijd krijgen als zij op de Noord/Zuidlijn overstappen. Omdat een overstap 

op de Noord/Zuidlijn niet voor alle reizigers gunstig uitpakt, blijft er een rechtstreekse verbinding 

met het centrum van Amsterdam die eindigt bij de Elandsgracht.

11

1.4.1 CXX

Ten aanzien van het meerjarig financieel kader: U geeft aan dat er momenteel nog geen duidelijkheid is over 

de eventuele bijdrage van Schiphol. Om onzekerheid bij inschrijvers te voorkomen, is het wenselijk dat deze 

bijdrage wel bekend is bij start van de aanbesteding.

In de aanbestedingsdocumenten zullen wij de hoogte van de bijdrage van Schiphol verwerken.

12
1.4.1 CXX

Ten aanzien van het meerjarig financieel kader: Wij vragen u rekening te houden met de gevolgen van de 

Lijnennetvisie 2018 op de exploitatiebijdrage.

In de aanbestedingsdocumenten zullen wij de gevolgen van de ingebruikname van de 

Noord/Zuidlijn op de exploitatiebijdrage verwerken.

13

1.4.1 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

2e alinea van boven: keten: aansluiting op voor en natransport en andere systemen: voor de reiziger gaat 

het om logische knooppunten== overstappen/aansluitingen  op weg naar bestemming

Wij delen uw mening dat de overstappunten op  voor reizigers logische plekken op weg naar hun 

bestemming moeten liggen. Het grote aantal knooppunten dat in het verbindende net is 

opgenomen, stelt de concessiehouder in staat om dit te realiseren.
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14

1.4.3 CXX

In de transitie naar zero emissie zijn batterij-trolleybussen een optie. Kunt u aangeven wie verantwoordelijk 

is voor de aanleg en voor de kosten van de bovenleiding op de openbare weg. Daarbij willen we u er op 

wijzen dat het voor inschrijvers van belang is dat voor start van de aanbesteding opdrachtgever reeds met 

de verschillende wegbeheerders heeft afgestemd dat de vergunningen worden afgegeven voor de aanleg 

van deze bovenleidingen.

Wij zien batterij-trolleybussen als één van de opties om te komen tot zero emissie busvervoer. 

Vanwege de grotendeels vrijliggende busbaan zou met name de voormalige Zuidtangent een buslijn 

kunnen zijn om om met batterij-trolleybussen uit te voeren. Op basis van een verkennende studie in 

opdracht van de Stadsregio en de provincie Noord-Holland concluderen wij echter dat uitvoering 

van deze buslijn met elektrische  bussen waaronder batterij-trolleybussen vanwege onzekerheden 

en risco's vooralsnog geen haalbare optie is. Op dit moment worden  er dan ook geen 

voorbereidingen getroffen voor de aanleg van bovenleidingen die de inzet van batterij-trolleybussen 

(bij start van de concessie) mogelijk maken. Het staat inschrijvers evenwel vrij om zelf met 

voorstellen te komen voor de inzet van batterij-trolleybussen bij de uitvoering van de concessie. De 

inschrijver is in dat geval zelf verantwoordelijk voor de aanschaf/aanleg en het beheer en 

onderhoud van zowel de voertuigen als de voor de inzet van deze voertuigen benodigde 

infrastructuur (waaronder bovenleidingen). Deze verantwoordelijkheid betreft onder meer 

financiële en organisatorische aspecten (waaronder de vergunningverlening en toestemming om 

door de Abdijtunnel te rijden). Inschrijvers dienen in hun inschrijving aannemelijk te maken dat 

sprake is van realistische voorstellen die zij zelf volledig en tijdig kunnen uitvoeren (dus geen 

voorstel onder voorwaarden wat betreft de bijdrage/inzet van derden). 

16

1.4.3 Hoofddorp

Sociale veiligheid uit zich ook in de infrastructuur, dus geen verlaten donker fietspad om bij de bushalte te 

komen (zoals bij halte Hoofddorp Geniedijk voor lijn 340).

Tevens is het verbazingwekkend dat een halte op redelijke afstand van een bejaardenhuis/verzorgingstehuis 

wordt opgeheven. Dit is niet sociaal en ook niet veilig.

Wij onderschrijven uw opmerking dat een donker en verlaten fietspad niet bijdraagt aan het gevoel 

van veiligheid. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van loop- en fietsroutes naar 

haltes en knooppunten ligt echter bij de wegbeheerders, in dit geval de gemeente 

Haarlemmermeer.

Bij het besluit om haltes op te heffen, kijken wij onder meer naar het aantal reizigers dat dagelijks 

van deze haltes gebruik maakt. De ervaring leert dat bewoners van bejaarden- en verzorgingshuizen 

in het algemeen zelden of niet gebruik van het openbaar vervoer maken. Voor bezoekers en 

medewerkers van deze huizen hoeft een iets langere loopafstand, vergelijkbaar met de normen 

elders in het concessiegebied, geen probleem te zijn om van het OV gebruik te maken.

15

1.4.3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Sociale veiligheid. Waarom verwezen naar onderzoek NS en niet naar discussie over lijnennet/vervoersplan. 

Gemak is “zacht”, maar voor reizigers wel belangrijk en “hard”meetbaar in aantal overstappen en 

wachttijden. Waarom dit niet benoemd?

Wij hebben naar het onderzoek van NS verwezen omdat hierin alle verschillende kwaliteitsaspecten, 

zowel 'hard' als 'zacht', aan bod komen. Uit dit onderzoek blijkt het belang dat reizigers aan 

veiligheid hechten.

17

1.4.3 en 11.1 FNV Streekvervoer

U besteedt veel aandacht aan het busmaterieel met betrekking tot duurzaamheid en spreekt uw 

verwachting uit, dat in 2025 alle instroom van nieuw materieel uit bussen met zero emissie bestaat. FNV 

Streekvervoer is voorstander van een geleidelijke vervanging van het busmaterieel. Dat zorgt ervoor dat er 

geen extra geld besteed hoeft te worden aan vervroegde vervanging van nog niet afgeschreven materieel 

(ook dat is een vorm van duurzaamheid) en maakt gedurende de hele concessieperiode instroom van 

materieel wat voldoet aan de nieuwste stand van technische ontwikkelingen mogelijk. Door slimme inzet 

van het materieel kan een extra impuls aan de verbetering van het milieu gegeven worden.

Wij adviseren het Dagelijks Bestuur om in het PvE op te nemen, dat de bussen bij concessiewisseling over 

gaan naar de nieuwe concessieverkrijger. In onze visie moeten ook concrete eisen gesteld worden aan het 

onderhoud van het busmaterieel gedurende de gehele concessieperiode.

FNV Streekvervoer is teleurgesteld over het feit, dat u in het OPvE geen aandacht besteed aan eisen voor de 

werkplek van de chauffeur, de buscabine. Wij dringen er nadrukkelijk op aan om in het PvE op te nemen, dat 

nieuw aan te schaffen busmaterieel minimaal moet voldoen aan de wettelijke eisen en aan de eisen en 

afspraken over het busmaterieel/buscabine, die genoemd worden in de cao Openbaar Vervoer.

Zoals wij in het Programma van Eisen hebben aangegeven vragen wij van de inschrijvers een 

transitieplan naar zero emissie busvervoer. Inschrijvers kunnen daarmee zelf een afweging maken in 

hoeverre zij gedurende de concessieperiode (diesel)bussen door zero emissie bussen willen 

vervangen. De Stadsregio zal in de aanbestedingsdocumenten een overnameregeling voor die zero 

emissie bussen opnemen waarvan het einde van de afschrijvingsperiode naar het oordeel van de 

Stadsregio een aantal jaren na het einde van de concessie ligt.

Met betrekking tot uw opmerking over de buscabine constateren wij dat u refereert aan eisen en 

wensen zoals opgenomen in de wet en de CAO Openbaar Vervoer. De concessiehouder moet per 

definitie aan alle wettelijke bepalingen en regelingen voldoen. Het is dan ook niet noodzakelijk deze 

in het Programma van Eisen over te nemen.

18

1.5 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Minimum eisen versus ambitieniveau: wel aangeven naar welke punten gekeken wordt(algemene 

opmerking) en in dit verband aansluiting op lokale netwerken noemen. Daaronder kan Rnet vallen (als 

Badhoevedorp bediend wordt door Rnet maar halte is alleen bereikbaar met vervoer á eenmaal per uur, dan 

is zeker op de terugweg de Rnet frequentie in delen van Badhoevedorp gewoon eenmaal per uur). 

Aangezien alle eisen in het PvE worden omgezet in bepalingen in de offerte-aanvraag  (zie algemene 

opmerking)

Wij onderschrijven uw opmerking dat bij een overstap van een hoogfrequente op een laagfrequente 

buslijn de kwaliteit van de aansluiting extra belangrijk is. Wij zullen uw opmerking betrekken bij de 

uitwerking van het vervoerkundige deel van het bestek.
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1.7 CXX

Een opmerking ten aanzien van de reactienota: vervoerders ontvangen deze ook graag. De Reactienota zal in ieder geval via de website van de Stadsregio verkrijgbaar zijn. Daarnaast 

krijgen alle organisaties en burgers die op het ontwerp Programma van Eisen hebben gereageerd de 

Reactienota per mail toegezonden.

20

1.7 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Tegen het vastgestelde PvE is geen beroep en bezwaar mogelijk is; dan  moet in het PvE duidelijk worden 

aangegeven wat er nu precies in het bestek verder wordt uitgewerkt. Dat geldt nu niet voor de vraag: wordt 

er op buurt/wijk/of kern niveau ontsloten, wordt de aansluiting op het Rnet gewaarborgd.

Wij nemen kennis van uw opmerking. De inhoud van deze Reactienota is voor vaststelling van het 

Programma van Eisen met de Regioraad besproken. In de Reactienota geven we naar aanleiding van 

gemaakte opmerking meer inzicht in de uitwerking van het vervoerkundige deel van het bestek. 

Uitgangspunt daarbij zijn de normen voor de bediening van buurten/wijken/kernen die  in het 

ontwerp Programma van Eisen zijn beschreven en waarbij is aangegeven dat minimaal een 

verbinding met één van de knooppunten en daarmee een aansluiting op een verbindende (R-net)lijn 

moet worden geboden. De concessiehouder krijgt binnen deze kaders de ruimte om zijn aanbod zo 

goed mogelijk op (ontwikkelingen in) de vraag af te stemmen.

65

2.1 RAR

Het betreft hier niet alleen Meer taxi maar het totale aanvullende kleinschalige openbare vervoer In het Programma van Eisen wordt de Meertaxi niet met naam genoemd. In zijn algemeenheid geldt 

dat collectieve vraagafhankelijke vervoersystemen zoals de Meertaxi niet onder de definitie van 

openbaar vervoer vallen en daarmee geen deel uitmaken van de concessie.

66

2.1.2 CXX

Kunt u verduidelijken wat u in dit geval verstaat onder tijdelijke openbaar vervoer, bijvoorbeeld in het kader 

van majeure infrastructurele wijzigingen?

Wij hebben de formulering naar aanleiding van uw opmerking gewijzigd. Bedoeld wordt tijdelijk 

Openbaar Vervoer ter vervanging van het Openbaar Vervoer per tram, metro en trein en over 

water.

69
2.1.3 CNV

Onzekerheid: De Amstelveenlijn en de uitbater, krijgt de winnaar van de concessie ook de 

Amstelveen(Uithoorn)lijn? 

Zie ons antwoord op reactie 68.

67

2.1.3 FNV Streekvervoer

Werkgelegenheid onder druk door opening Noord-Zuidlijn en plannen doortrekken Amstelveenlijn. De 

opening van de Noord-Zuidlijn en de plannen voor het doortrekken van de Amstelveenlijn zijn een 

bedreiging voor de werkgelegenheid van buschauffeurs in de concessie AML. Uitgangspunt van FNV 

Streekvervoer is: Geen gedwongen ontslagen. Het werk van de buschauffeurs in de concessie AML kan 

gegarandeerd worden door uitbreiding van het aantal dienstregelingsuren op andere lijnen in het 

concessiegebied en door het beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen aan buschauffeurs op de Noord-

Zuidlijn en de Amstelveenlijn. Wij roepen u op om tijdig met FNV Streekvervoer in gesprek te gaan over 

oplossingen voor deze problematiek.

Wij nemen kennis van uw reactie. Wij zien de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en 

werknemers als onderdeel van het personeelsbeleid dat de verantwoordelijkheid van de 

concessiehouder is. Hieronder vallen ook gesprekken met vakbonden bij wijzigingen in het 

personeelsbestand, ongeacht de oorzaak van deze wijzigingen. 

68

2.1.3 RAR

Op dit moment onderzoekt de Stadsregio de mogelijkheid en wenselijkheid om de Amstelveenlijn na 2020 

als hoogwaardige tramverbinding  van Amstelveen Westwijk naar Uithoorn door te trekken. 

Als hiertoe  besloten wordt,  zal  duidelijk moeten zijn of deze hoogwaardige tramverbinding (Uithoornlijn ) 

onder de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 of onder de Concessie Amsterdam 2012 gaat vallen. 

De RAR vraagt  zich in dit kader af of het realistisch is dat de Uithoornlijn als tramverbinding onderdeel zou 

kunnen uitmaken van de concessie A-M 2018 aangezien de concessiehouder dan een  “eilandbedrijf” moet 

runnen met alle nu nog onbekende consequenties voor materieel, onderhoud etc. Door deze optie open te 

houden creëer je onzekerheid voor de inschrijvers, met mogelijk ongunstige biedingen als gevolg. 

In het ontwerp Programma van Eisen wordt gerefereerd aan een onderzoek dat op dat moment nog 

plaatsvond. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en is de lijn die gekozen wordt dat inschrijvers in 

hun inschrijving geen rekening hoeven te houden met de mogelijkheid dat zij de Uithoornlijn 

moeten gaan exploiteren. Zoals in paragraaf 17.3 is beschreven, beschouwt de Stadsregio de 

eventuele aanleg van de Uithoornlijn als een majeure ontwikkeling die tot aanpassingen van de 

afspraken kan leiden.

72
2.2 CNV

Het tweede getal 2017 dient 2027 te zijn. (Het zou overigens prettig zijn als dit slechte programma van eisen 

slechts maximaal 21 dagen zou gelden).

Wij hebben het jaartal aangepast.

71

2.2 CXX

Hoe ziet SRA de ingangsdatum van de nieuwe concessie in relatie tot het in gebruik nemen van de N/Z lijn 

die voor Q3 2017 gepland staat?

De concessie start op 10 december 2017, ongeacht het moment waarop de Noord/Zuidlijn in 

gebruik wordt genomen.

73
2.2 Meerdere partijen

‘De concessie start op 10 december 2017 en eindigt uiterlijk in december 2017'. Einddatum veranderen in 

2027.

Zie ons antwoord op reactie 72.

70

2.2 OV Bureau Groningen Drenthe

Concessieduur biedt mogelijkheid om tot 15 jaar te verlengen  (i.v.m. verduurzaming), of zelfs langere als de 

wet dat toestaat. Opmerkelijk is ze dit niet concretiseren vooraf: als jij dit doet, dan doen wij dat.  Ik zou het 

als vervoerder lastig vinden om hierop in te schrijven.

De voorwaarden waaronder de concessieduur tot 15 jaar verlengd kan worden zullen wij in de 

aanbestedingsdocumenten nader uitwerken.

74

2.2 en 10 FNV Streekvervoer

FNV Streekvervoer spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio kiest 

voor de maximale concessieduur van 10 jaar en het belang van Sociale Veiligheid onderschrijft

Wij danken u voor uw steun voor onze keuzes ten aanzien van de concessieduur en het belang van 

sociale veiligheid.
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75

2.3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Regisseur:  Aansluiting op trein, toevoegen en lokaal netwerk en bestemming In paragraaf 2.3.2 wordt reeds aandacht gevraagd voor lokale netwerken door de aansluiting op 

andere vormen van openbaar vervoer, ook in geval van een andere invulling van de Basismobiliteit, 

expliciet te benoemen.

78

2.3.2 CNV

Kleinschalig vervoer als first en last mile in aanvulling op R-Net noodzaakt een grote inzet van kleine 

voertuigen, want er zijn veel reizigers (tegelijk). De huidige praktijk van een redelijk strakke route die 

mensen op een werkelijk redelijke loopafstand van huis brengt is de beste oplossing. “Innovatieve” 

vernieuwingen hebben alleen zin als het bijbehorende probleem er werkelijk is, niet als het er aan de haren 

bij gesleept wordt. Een lijn kan/mag/moet zichzelf feederen in het eerste/laatste stuk van zijn route, dat 

wordt al jaren gedaan en het is niets meer en niets minder dan het direct invullen van de first en last mile in 

de eerst/laatste kilometers van de lijn. Dit is veel efficiënter dan het apart inzetten van kleine voertuigen.

Wij bieden de concessiehouder de ruimte om binnen de kaders zoals vastgelegd in het Programma 

van Eisen zelf met een aanbod voor de 'first & last mile' te komen. Wij merken daarbij op dat 

specifiek voor R-net restricties gelden wat betreft de routes die gevolgd kunnen worden. Daarbij 

zien we dat mensen bereid zijn om verder naar R-nethaltes te fietsen of te lopen, ook wanneer zij 

daarvoor nu gebruik kunnen maken van een ontsluitende buslijn. Deze mensen kiezen ook nu al zelf 

voor een andere invulling van de 'first & last mile'.

76

2.3.2 GVB

In artikel 2.3.2. stelt u eisen aangaande de regierol over de keten. Wij missen de eis over samenwerking met 

de omliggende concessiehouders

In paragraaf 2.3.2 geven wij aan wat de concessiehouder in zijn rol van regisseur in ieder geval moet 

bereiken en schrijven wij niet voor hoe hij dit moet bereiken. Wij zien het overleg met andere 

concessiehouders als één van de manieren om de afstemming en aansluitingen tussen de 

verschillende vormen van (openbaar) vervoer te verbeteren.

77

2.3.2 Hoofddorp

Het concept van de “ firts & last mile” klinkt goed, maar moet wel gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld door 

een voetpad aan te leggen naar de bus haltes. Alleen maar haltes opheffen voor een snellere verbinding 

weegt niet altijd op tegen de 2 maal langere loopafstand naar de halte over een niet aanwezig voetpad, dus 

over foetspad, langs de geniedijk.

Wij onderschrijven het belang van goede loop- en fietsroutes naar haltes en knooppunten. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de wegbeheerders, in dit geval de gemeente 

Haarlemmermeer.

412

2.3.2 Regioraadslid 

First en last mile: het gaat niet alleen om de fiets maar ook over scooters, lopen en scootmobiels. De regiefunctie ten aanzien van de first and last mile omvat het hele scala van vervoersvormen 

waarvan reizigers gebruik kunnen maken om naar en van de halte te reizen.

413

2.3.2

Hoe reëel is het om minimumeisen te stellen als je ook ambitie hebt voor ketenvervoer? Het een sluit het ander niet uit. De minimumeisen geven aan welk OV-aanbod mensen in een 

bepaalde regio in ieder geval mogen verwachten. De minimumeisen hebben veelal betrekking op 

een lijn of verbinding die vaak maar een onderdeel van de reisketen is. Het is aan de 

concessiehouder om gegeven de minimumeisen zo goed mogelijk in het ketenvervoer te voorzien. 

79

2.3.3 CXX

U geeft terecht aan dat sociale veiligheid rondom het openbaar vervoer niet alleen de taak is van de 

vervoerder. Om misvattingen in de toekomst te voorkomen, is het verstandig om taken en (financiële) 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen voor start van de aanbesteding duidelijk af te bakenen. 

In hoofdstuk 10 van het Programma van Eisen hebben wij aangegeven wat wij van de 

concessiehouder verwachten als het gaat om het waarborgen van de sociale veiligheid in en rond 

het openbaar vervoer en is een budget aangegeven dat de concessiehouder hier minimaal aan moet 

besteden.
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80

2.3.3 en 10 FNV Streekvervoer

Sociale Veiligheid. Agressie, roofovervallen en vernieling in het Openbaar Vervoer zijn helaas aan de orde 

van de dag. Uitgangspunt moet zijn dat reizigers met een goed gevoel en zonder zorgen over hun veiligheid 

gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer en dat werknemers een veilige werkplek hebben. De 

concessieverlener dient alles in het werk te stellen om de veiligheid van reizigers en werknemers in het 

Openbaar Vervoer te bevorderen.

De eis aan de concessiehouder, opgenomen in het OPvE op pagina 56: 10.1 om minimaal € 1 miljoen per jaar 

te besteden aan handhaven en verbetering van de Sociale Veiligheid vinden wij ruim onvoldoende. Niet 

alleen is het genoemde bedrag te laag, maar zijn de omschreven maatregelen volgens FNV niet voldoende 

om tot verbetering te komen.

Wij stellen voor om de volgende maatregelen op te nemen in het Programma van Eisen (PvE) en om het 

bedrag voor de jaarlijkse besteding voor de Sociale Veiligheid dusdanig te te verhogen, dat deze 

maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

• Uitbreiden van het aantal toezichthouders naar minimaal 45;

• Deze toezichthouders zijn BOA bevoegd;

• Deze toezichthouders treden altijd in koppels van minimaal 2 op;

• Vanaf ingang nieuwe concessie zijn alle bussen cashless (gebruik maken van bij voorkeur technische 

mogelijkheden voor contactloos betalen op de bus);

• Forse uitbreiding van het aantal kaartautomaten en verkooppunten;

• Een duidelijkheid in het kaartsysteem en tariefstelling (kaarten op alle OV in de regio toepasbaar, los van 

welke maatschappij en concessie);

• Een open instapregime is slecht voor de sociale veiligheid: meestal concentreert de ‘narigheid’ zich achter 

in de bus. In het geval dat het Dagelijks Bestuur blijft kiezen voor een open instapregime eisen wij dat alle 

bussen, die op lijnen met een open instapregime ingezet worden, voorzien zijn van tourniquets op de 

achterdeuren;

• Uitbreiden van het aantal camera’s bij de achterdeuren en achter in de bus en verbetering van de kwaliteit 

van de camerabeelden;

• Duidelijk kenbaar maken aan de passagiers, dat ook achter in de bus camera’s geplaatst zijn.

Wij nemen uw suggesties ten aanzien van het cameratoezicht in de bussen mee bij de nadere 

uitwerking van het Programma van Eisen in de aanbestedingsdocumenten. In paragraaf 8.4 is reeds 

opgenomen dat de concessiehouder op veelgebruikte haltes een kaartautomaat moet plaatsen. 

Hoofdstuk 8 bevat ook een aantal eisen voor het accepteren van interoperabele kaarten en 

abonnementen. De huidige resultaten op het gebied van sociale veiligheid geven voor ons geen 

aanleiding om de overige maatregelen die u voorstelt als verplichting in het Programma van Eisen 

op te nemen; dit mede gelet op de extra kosten die deze maatregelen met zich meebrengen.

97

3. Amsterdam Marketing

Streef naar een goede bereikbaarheid van de belangrijkste toeristische locaties in de Amstelland-

Meerlanden concessie na waarbij de bezoeker idealiter zo min mogelijk hoeft over te stappen als deze 

vanuit Amsterdam komt. Uit het bezoekersonderzoek van Amsterdam Marketing blijkt dat een 

internationale bezoeker aan Amsterdam gemiddeld 4 uur de regio in gaat. De te bezoeken 

bezienswaardigheden liggen op maximaal 45 minuten reistijd met het OV van Amsterdam CS, dit in 

aansluiting op de Strategische Agenda Toerisme 2025 van de Metropool Amsterdam. Desgewenst kan 

Amsterdam Marketing een lijst met de belangrijkste toeristische locaties in de concessie Amstelland-

Meerlanden aanleveren.

De Stadsregio zoekt een vervoerder die zo goed mogelijk de toeristische markt bedient. We zullen 

een lijst opvragen bij Amsterdam Marketing met de belangrijkste toeristische locaties. 

98

3. Amstelveen (Nes aan de Amstel)

Wellicht is het mogelijk om een verbinding tussen het dorp Nes aan de Amstel met de middelbare scholen 

Herman Wessling College en het Amstelveen College te maken. Dan kunnen de kinderen in bijvoorbeeld de 

winter of met slecht weer ook met de bus, dus dat zou wel wat meer klanten opleveren.

De inschrijvers zijn vrij om dit aan te bieden. MIddels toezending van de reactienota worden de 

inschrijvers hier op gewezen.

107

3. Adviescommissie AML

Wij stemmen in met de doelstelling van de aanbesteding en de uitgangspunten van het PvE dat de 

minimumeisen bevat waar de vervoerder aan moet voldoen. Het netwerk van verbindende lijnen vormt de 

ruggengraat van onze concessie. Tegelijkertijd wordt de bediening van de kleine kernen, ook die met minder 

dan 1.000 inwoners, geëist waardoor ook de basismobiliteit gegarandeerd is. Wij adviseren u om op de 

punten, zoals hierboven beschreven, de minimale eisen uit te breiden.

Zie ons antwoord op reactie 247.

82

3. Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Vanuit Kudelstaart/Aalsmeer bestaat een grote vervoersvraag van middelbare scholieren naar de

middelbare school-complexen in Amstelveen Zuid

De verbinding Kudelstaart - Amstelveen zal als gunningscriterium worden opgenomen.

108

3. Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Invloedsgebieden haltes R-NetA/erbindend OV-net:In Aalsmeer lijkt de hele kern onder het invloedsgebied 

van lijn 340 te gaan vallen. Bestuurlijk wordt ingezet op bediening van het centrum Aalsmeer en 

Hortensiaplein met een ontsluitende lijn (bijvoorbeeld lijn 171 die ook naar Aalsmeer Raadhuisplein 

(keermogelijkheid) kan rijden via Hortensiaplein, of (indien mogelijk) naar Schiphol Zuid/Rijk kan rijden).

De nu bediende haltes in het oude dorp liggen ruim binnen de maximale afstand van 800 meter 

(hemelsbreed van R-nethaltes en ook op een afstand van maximaal 400 meter (hemelsbreed) van 

haltes van het overige OV. De meerwaarde van de route door het oude dorp is daardoor zeer 

beperkt. 

109
3. Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Flexibiliteit vervoerder t.a.v. OV-bediening toekomstige Flower Experience Wij stellen geen beperkingen aan de concessiehouder ten aanzien van een flexibele bediening van 

de toekomstige Flower Experience.

8 van 48



REACTIENOTA N.A.V. ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN CONCESSIE AMSTELLAND-MEERLANDEN 2018

# Paragraaf Organisatie/woonplaats Reactie/Advies Reactie Stadsregio

110

3. Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Vervoerder motiveren onderzoek te doen naar haalbaarheid van OV (of basismobiliteit) vanuit 

Aalsmeer/Kudelstaart naar Zuid-Holland en hierop in te gaan in zijn inschrijving aan de Stadsregio

We zullen de concessiehouder niet vragen om hier actief onderzoek naar te doen. Wel zullen we de 

provincie Zuid Holland vragen om de mogelijkheden tot het bieden van 

provinciegrensoverschrijdend vervoer te verruimen door akkoord te gaan met het benoemen van 

de verbinding Kudelstaart Leimuiden als uitloper van de concessie Amstelland Meerlanden in de 

concessie Zuid-Holland-Noord, wanneer de concessiehouder hier markt in ziet. 

83

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Aansluiting 'LOV' Bijlmer-A'veen busstation (171) op lijn 300 en 356 op Busstation A'veen (in beide 

richtingen)

Bij de invoering van R-netlijn 356 is afgesproken dat lijn 171 te Amstelveen Busstation met name in 

de stille uren aansluit op lijn 356. Dit ter compensatie van het vervallen van directe reisrelaties vanaf 

de (stopdienst-)haltes tussen Bijlmer-ArenA en Amstelveen richting Haarlem e.v.v. na het 

verdwijnen van lijn 175. De inschrijvers zullen in de onderbouwing van de aansluitingen in hun 

netwerk ook een afweging over het wel of niet bieden van deze aansluiting moeten geven. 

84

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Ontsluitend OV naar Ziekenhuis Amstelland sluit aan op andere ontsluitende OV lijnen (die ziekenhuis niet 

aandoen) op busstation Amstelveen (v.v.)

De Stadsregio onderkent het belang van goed OV naar het Ziekenhuis vanaf Amstelveen Busstation. 

We zullen een verbinding Amstelveen Busstation - Ziekenhuis voorschrijven. Het is aan de 

concessiehouder hoe aangesloten wordt vanuit het ziekenhuis op andere buslijnen. 

85

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

In de huidige concessie wordt de wijk Waardhuizen intern bediend door een lijnbus (lijn 149), de afspraak is 

dat dóór deze wijk alléén kleinschalig materieel mag (en kan) rijden. Lijn 149 rijdt tevens een 1-richtingslus 

Busstation Amstelveen-Oude Dorp-Busstation Amstelveen, deze lijn rijdt gedurende de hele week 2 x per 

uur. Doordeweeks overdag rijdt lijn 149 (Uithoorn-Nes-Waardhuizen-Groenelaan-Busstation) door als lijn 

149 die de 1-richtingslus Oude Dorp verzorgt. Vervolgens rijdt deze bus weer als lijn 149 naar Waardhuizen

In de aanbestedingsdocumenten zullen deze mogelijkheden en beperking ten aanzien van het 

gebruik van de betreffende infrastructuur als achtergrondinformatie aan de inschrijvers worden 

meegegeven.

86

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Lijn 199 is combi van Schiphol-bereikbaarheid en ontsluitend OV in A'veen, lijn loopt in huidige situatie door 

t/m station Amsterdam Zuid via Amstelveen Busstation (B en W Amstelveen willen deze buslijn behouden)

De Stadsregio zal bediening van de route van lijn 199 tussen Schiphol en 

Poortwachter/Sacharovlaan uitvragen. De rest van de huidige lijn 199 is niet verplicht maar mag 

worden aangeboden al dan niet gekoppeld aan Schipholnet. Zie ook het antwoord op reactie 196

87
3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

De supervroege 'speciale' ritten voor de Bloemenveiling Deze ritten worden niet geeist maar we willen de inschrijvers hier wel nadrukkelijk op wijzen. 

88
3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Net boven 3.4.3: Inspectie ILT uiterst kritisch op kruisingen tussen verbindend OV onderling De inschrijvers zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de huidige veilige situatie . 

89

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Lijn 487 kent vanwege de vrijdagmarkt op deze dag een hogere vervoervraag Het is aan de inschrijvers hoe met deze kennis om te gaan. Uit de chipkaartdata die de Stadsregio als 

achtergrondinformatie aan inschrijvers beschikbaar stelt, blijkt deze hogere vervoervraag .

90
3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Huidig ontsluitend OV-net in Amstelveen kent hoge klantwaardering (huidige lijnen 149, 199, 487) Het is aan de inschrijvers hoe hij in zijn aanbod rekening houdt met de huidige klantwaardering en 

vervoervraag en welke prioriteiten hij daarbij stelt.

91

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Lijn 171 Aalsmeer-A'veen Busstation-Amsterdam Bijlmer/ArenA is de onderliggende buslijn op basis waarvan 

bestuurlijk akkoord is gegaan met het wijzigen van buslijn 175 in R-Net buslijn 356

In subparagraaf 3.3.1. zal bij de uitzondering voor Ouderkerk aan de Amstel worden benoemd dat 

deze halte ook 's avonds en in het weekend bediend moet worden.

92

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Langs de Amstel, ten noorden van de Amstelbrug bij Ouderkerk a/d Amstel, is het KNGF 

(blindengeleidehonden-opleidingsinstituut) gevestigd dat voor de bezoekers vanaf de bushalte bij de 

Amstelbrug te Ouderkerk niet goed te belopen is. Suggestie is om deze bestemming 'basismobiliteit' te 

bieden.

Inschrijvers die vervoersvormen bieden om kwetsbare groepen reizigers naar en van instellingen te 

brengen, krijgen bij de beoordeling van hun inschrijving een hogere score voor de kwaliteit van het 

vervoerplan.

111

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Het in het PvE ontbreken van een passage waarin de vervoerder wordt gewezen op (mogelijke) effecten als 

gevolg van de Ombouw Amstelveenlijn (inclusief effect tijdelijk vervoer) en de verbreding van de A9. 

Mogelijke effecten, als gevolg van gezamenlijk door Rijkswaterstaat, de Stadsregio en Amstelveen 

overeengekomen maatregelen, kunnen leiden tot een tijdelijke afname van doorstroming van busverkeer. 

Wij vinden dit een maatschappelijk risico voor de vervoerder. Het OTB van Rijkswaterstaat geeft aan dat 

maximale inspanning is/wordt verricht teneinde de verkeersdoorstroming tijdens realisatie van de 

verbreding van de A9 op een zo goed mogelijk niveau te houden.Binnen het project Amstelveenlijn en A9 

wordt gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing ten aanzien van alle verkeerssoorten.

Als bijlage bij het bestek zal meer achtergrondinformatie  over de Amstelveenlijn en ombouw A9 

worden toegevoegd.

112

3. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Ontsluitende buslijn 199: in bestek opnemen dat er grote vervoersspanning bestaat tussen Amstelveen 

Zuid/Westwijk en Schiphol Oost/Plaza + advies B en W om huidige buslijn 199 in de gemeente behouden.

De relatie Amstelveen Zuid naar Schiphol wordt geist in het kader van Schipholnet. Voor de wijze 

waarop de Stadsregio omgaat met het fijnmazige busnetwerk zie ons antwoord op reactie 196.
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113

3. Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Bepaalde woongebieden in Nieuw-Vennep vallen binnen de haltetafstand van Station Nieuw-Vennep 

waardoor de vervoerder in onze concessie niet verplicht is een bus te laten rijden. Aangezien deze 

woongebieden buiten de halteafstand van de verbindende R-net lijn vallen en indien er geen verbinding 

door een andere vervoerder wordt geboden is het mogelijk dat de inwoners van deze gebieden volledig 

afhankelijk zijn van de trein. Wij adviseren om in deze woongebieden in dat geval minimaal een bepaalde 

vorm van basismobiliteit te bieden en een rechtstreekse verbinding met Hoofddorp Centrum.

Als gunningscriterium zal een extra verbinding tussen de wijken die grenzen aan de Hoofdvaart in 

Nieuw Vennep en Hoofddorp Centrum worden opgenomen.

114

3. Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer wordt in de regio Haarlemmermeer-Zuid -Kennemerland en 

IJmond met ingang van 1-1-2017 een vervoerscentrale opgericht, waaronder de verschillende vormen van 

doelgroepenvervoer worden gevoegd, beginnend met het WMO-vervoer van de hele regio. De 

vervoerscentrale voert de regie uit; vijf tot acht nog te contracteren vervoerders gaan dit uitvoeren onder 

regie van de centrale. De toekomstige concessiehouder openbaar vervoer moet een samenwerkingspartner 

van de vervoerscentrale zijn in het kader van het OV-advies dat de vervoerscentrale straks zal afgeven. Dit 

om een beweging te stimuleren van doelgroepenvervoer richting meer gebruik van openbaar vervoer.

Wij delen uw opmerking dat het wenselijk is om de samenhang tussen het openbaar vervoer en het 

doelgroepenvervoer te versterken. In dat kader heeft de Stadsregio Ii het Programma van Eisen 

opgenomen dat de concessiehouder in het kader van zijn regisseursrol in ieder geval als 

samenwerkingspartner van de vervoerscentrale moet optreden. Tevens is de mogleijkheid 

opengehouden dat de concessiehouder op termijn de rol van de vervoerscentrale overneemt. 

115
3. Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Wij constateren met tevredenheid dat u op ons verzoek de ontsluitingseisen voor de kleine kernen naar 

beneden heeft bijgesteld.

Wij nemen kennis van uw opmerking.

116

3. Adviescommissie AML (Ouder Amstel)

Koppeling met doelgroepenvervoer:

De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel zijn momenteel bezig met de gezamenlijke voorbereiding 

van de aanbesteding van het doelgroepen vervoer. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om op termijn, 

samen met aangrenzende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, de Ronde Venen) een gezamenlijke 

regiecentrale op te zetten. Het is belangrijk dat de toekomstige concessiehouder openbaar vervoer een 

samenwerkingspartner van deze nieuw te vormen vervoerscentrale voor het doelgroepenvervoer van deze 

gemeenten zal zijn.

Zie ons antwoord op reactie 114.

119

3. CNV

De stadsregio moet af zien van het R-net in Uithoorn en in overeenkomstige kernen voor het vervoer naar 

Amstelveen en Amsterdam, daar voor in de plaats moet het basisnetwerk uitstekende 

doorstromingsgarantie krijgen.

De Stadsregio onderschrijft de noodzaak voor en streeft dan ook naar verbetering van de 

doorstroming. Dit geldt ook voor de verbinding vanuit Uithoorn die tot het verbindende netwerk 

gerekend wordt.

95

3. Gemeente de Ronde Venen

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2013 de Verkeersvisie vastgesteld.Deze visie geeft een beeld van de 

toekomstige verkeerssituatie van onze gemeente op de (middel)lange termijn.De Verkeersvisie vormt het 

inhoudelijke uitgangspunt voor de gemeentelijke inbreng in het kader van de aanbesteding OV 

concessie.Onze visie is dat het openbaar vervoer vanuit onze gemeente op een snelle wijze en in een hoge 

frequentie moet aansluiten op het stedelijke openbaar-ven/oersnetwerk van Amsterdam en Utrecht.De 

reiziger kan vanaf daar gebruik maken van dit netwerk.Ook de bereikbaarheid van onze kleine kernen moet 

in de toekomst op peil blijven.Wij zien kleinschalige en flexibelere vormen van openbaar vervoer als 

verbindende schakel tussen de kleine en de grote kernen van onze gemeente.Wij zien daarbij oplossingen 

door verschillende vormen van kleinschalig vervoer (buurtbus,leerlingenvervoer,Regiotaxi te combineren.De 

Stadsregio Amsterdam,de Provincie Utrecht (als concessieverlener voor busvervoer provincie Utrecht)en wij 

moeten streven naar een gezamenlijke visie op het openbaar-vervoersnetwerk.De concessies zijn namelijk in 

zeer sterke mate met elkaar verbonden,zodat afzonderlijke trajecten niet leiden tot een goed openbaar-

vervoernetwerk voor onze gemeente.

Het initiatief voor een gezamelijke visie op het OV in de Ronde Venen ligt bij de Provincie Utrecht. 

Vanzelfsprekend zullen wij graag meewerken aan het opstellen en realiseren van deze visie zoals we 

nu ook in het proces met het PvE meewerken aan een voorstel voor gezamenlijke exploitatie voor 

de verbinding tussen de Ronde Venen en Uithoorn

117

3. Gemeente de Ronde Venen

Inmiddels is er duidelijkheid over het aanbod vanuit de concessie busvervoer provincie Utrecht. Dit biedt de 

mogelijkheid om in de concessie Amstelland-Meerlanden rekening te houden met het aanbomogelijkheid 

om in de concessie Amstelland-Meerlanden rekening te houden met het aanbod van Syntus.

In het Programma van Eisen heeft de Stadsregio de verbinding Uithoorn Busstation - Mijdrecht 

Rondweg verplicht gesteld. Bij de invulling van de eisen ten aanzien van deze verbinding mag de 

concessiehouder het aanbod van de concessiehouder Utrecht betrekken.

118

3. Gemeente de Ronde Venen

Het zorgen voor een goede bereikbaarheid van scholen in de vorm van scholierenvervoer. Dit soort vervoer 

moet tenminste in de huidige vorm behouden blijven.Voor ons geldt dit voor de huidige schoolbus vanuit 

Abcoude naar scholen in Amsterdam-Zuid.

Zie ons antwoord op reactie196.
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103

3. Gemeente Haarlem

Vier van uw concessielijnen, R-netlijnen 300, 340, 346 en 356, doen als ‘uitloper’ Haarlem aan. Deze lijnen 

zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van Haarlem en worden veelvuldig door Haarlemmers 

gebruikt. Door de jaren heen zijn deze lijnen ontwikkeld tot succesvolle frequente HOV-lijnen, ook buiten de 

spitsperioden. Gezien deze successen blijft de gemeente Haarlem zich graag inzetten voor het nog verder 

verbeteren van het gebruik van het openbaar vervoer. Dit doen we samen met de provincie Noord-Holland 

die doorstromingsmaatregelen in hun Investeringsagenda OV 2015-2020 hebben opgenomen die ook voor 

uw lijnen van toepassing zijn.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Om de snelheid van de R-netverbindingen te waarborgen 

zullen wij de verplichte bediening in Haarlem en Heemsteden beperken tot de huidige haltes  . 

104

3. Gemeente Haarlem

Ondanks het succes van de R-netlijnen 300, 340, 346 en 356 spreken wij onze zorg uit voor de toekomst van 

R-netlijn: 346 naar Amsterdam-Zuid. Gebleken is dat deze HOV-lijn veel last heeft van vertragingen en 

ongevallen op de snelweg, waardoor deze verbinding in de drukke perioden niet betrouwbaar is. Ook de 

plannen van project Zuidasdok voorzien niet in het wegnemen van deze zorg, met name bij de AIO bij de 

Schinkelbrug. Hier hebben ook uw lijnen 197 en 310 hinder van.

Wij pleiten voor een infrastructuur die deze HOV-lijnen faciliteert, zodat deze verbinding ook robuust kan 

blijven. 

De Stadsregio werkt in het kader van het programma HOV A9 samen met haar partners aan 

verbetering van de doorstroming van lijn 346 en 356 . Het programma HOV A9 heeft ook een sterke 

relatie met de plannen van Zuidasdok. In de aanloop naar het Tracébesluit is gebleken dat op de A10 

Noord geen sprake is van doorstromingsproblemen voor de R-netbussen. Wel wordt er nog gekeken 

naar optimalisatie van de doorstroming van de bus op de A10 Zuid, inclusief het gebruik van de 

vluchtstrook door de bus. Bij gebrek aan ruimte betreft het hier geen aparte busbaan die is 

afgescheiden van de overige rijbanen. Tijdens alle bouwwerkzaamheden in het Zuidasgebied, 

waaronder de werkzaamheden aan Zuidasdok, is het van groot belang dat de eventuele vertraging 

die de R-net buslijnen van deze werkzaamheden zullen ondervinden tot een minimum wordt 

beperkt. Omdat de R-net buslijnen op de A10 meerijden met het overige verkeer, is het in de 

definitieve situatie na oplevering van Zuidasdok niet te voorkomen dat de R-net buslijnen op de A10 

van en naar de Zuidas vertraging zullen hebben wanneer zich ongevallen en calamiteiten voordoen.

105
3. Gemeente Haarlem

Punt van aandacht is om ook voor een goede doorstroming van de 346, 197,310 lijnen te houden tijdens de 

bouwwerkzaamheden van Zuidasdok.

Zie ons antwoord op reactie 104

106

3. Inspreker Regioraad 15 maart 2016

Verbinding lijn 1 of 2 met bus naar Badhoevedorp heeft een lange wachttijd, 30 minuten. Wij zullen bij de beoordeling van de inschrijvingen de kwaliteit van de geboden aansluitingen op 

lijnen vanuit andere concessies, waaronder die vanuit de concessie Amsterdam., meenemen Tijdens 

de concessie zullen wij de concessiehouder vragen om dit expliciiet onderdeel te laten zijn van zijn 

jaarlijkse vervoerplan. 

96

3. Provincie Utrecht

We missen de scholierenlijnen bij de vervoerkundige eisen. We verzoeken u om de huidige scholierenlijn uit 

Abcoude naar scholen in Amsterdam en Amstelveen verplicht voor te schrijven.

Zie ons antwoord op reactie 196.

93

3. Provincie Zuid Holland

De concessie Amstelland -Meerlanden grenst aan onze concessie Zuid-Holland Noord.ln uw concept 

Programma van Eisen staan de routes genoemd van uw buslijnen in ons vervoergebied en andersom.Wij 

hebben niet de intentie een wijziging aan te brengen in de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt rond het 

gedogen van deze buslijnen. Kanttekening daarbij is dat onze concessiehouder, binnen de kaders van de 

verleende concessie, zelf de afweging maakt of zij gebruik maakt van de mogelijkheid tot een te gedogen 

busroute in uw vervoergebied.

Wij nemen kennis van uw opmerking.

94

3. Provincie Zuid Holland

Wel vragen wij u aandacht voor de afstemming op de beoogde R-net-corridor Noordwijk Schiphol.De 

afstemming is besproken in het bestuurlijk overleg van 14 maart 2014. Wij gaan er vanuit dat het 

Programma van Eisen genoeg ruimte laat om invulling te geven aan deze afspraken,danwel een mogelijke 

actualisatie hiervan.

Zie ons antwoord op reactie 393.

102

3. Qbuzz

In het PvE zijn eisen aangaande het Schipholnet en informatie over de nieuwe infra rond dit gebied nog niet 

geheel duidelijk. Kunnen wij ervan uit gaan dat deze informatie in het definitieve PvE aangevuld wordt? 

Onder andere over  ”een sneldienst op de gehele ring” (welke haltes dienen wel en niet aangedaan te 

worden, of is dit aan de inschrijver?) en de exacte vormgeving van het HOV traject tussen knooppunt Zuid en 

Schiphol Oost  is wat ons betreft meer informatie gewenst om misverstanden te voorkomen. Het valt ons op 

dat de minimumeisen ook voor wat betreft bedieningsperiode per lijn aanzienlijk lager zijn dan nu. Wellicht 

heeft dit te maken met het feit dat bij het verschijnen van het concept PvE afspraken met Schiphol nog niet 

definitief waren. Wij hopen op verduidelijking in het definitieve PvE. 

De bedieningseisen voor Schipholnet zijn in het definitieve PvE en bestek nader  gespecificieerd. 
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101

3. Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Badhoevedorp ligt tegen Amsterdam aan en is daar wat  scholen, winkels en voorzieningen betreft niet 

alleen op “georiënteerd” maar ook mee verbonden (het is dus geen vrijbllijvende keuze).  Voorbeeld: 

Huisartsenzorg buiten kantooruren wordt geleverd door de huisartsenpost OLVG West. Voor Badhoevedorp 

is aansluiting op het lokale netwerk: aansluiting op het netwerk in Amsterdam – met die frequentie, en op 

die tijdstippen: avond en nacht. Dit niet alleen in verband met school of werk, maar ook met de veiligheid 

van de uitgaande jeugd. Aandachtspunt: niet alleen op heen- maar ook op terugweg. 

Hetzelfde geldt voor Schiphol:  daar ligt Badhoevedorp naast. Driekwartier onderweg, met overstappen, is 

geen kwaliteit te noemen.

Uit de cijfers van het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer (Transtec) blijkt dat Badhoevedorp 

zowel absoluut als relatief een groot gebruik van het OV maakt – althans in  2015 (voor het Vervoersplan 

2016). Behalve een basismobiliteit van kernen kleiner dan 1000 moet de ratio OV-reizigers versus inwoners 

een punt van aandacht zijn bij het beoordelen van “aantrekkelijkheid”, omdat dit een maat is voor de impact 

van uw wijzigingen op de leefbaarheid. Ook in een kern van 12.000 inwoners. 

De “ambitie “van de aanbesteder zal zichtbaar worden in het concrete aanbod. Svp toetsen voor iedere kern 

en dus voor de reiziger uit Badhoevedorp een goede aansluiting op GVBlijnen bijvoorbeeld lijn 1 en 2 (niet 

alleen het sub-knooppunt) en aansluiting op vervoer naar Schiphol via Knooppunt Schiphol Noord of 

Schipholnetwerk, zowel op heen als terugweg.   

Als gunningscriterium zal een verbinding tussen Badhoevedorp en Amsterdam Lelylaan via Nieuw 

Sloten worden opgenomen.

99
3. Zwanenburg

Anticipeer op de ontwikkeling van de komst van Factory Outlet, planning opening is 2017 (?) Deze suggestie wordt meegegeven aan de inschrijvers. MIddels toezending van de reactienota 

worden de inschrijvers hier op gewezen.

100

3. Zwanenburg

De ontwikkeling van stationsgebied Halfweg-Zwanenburg meenemen in het PvE: steeds meer bedrijven 

vestigen zich in de oude torens van de oude suiker fabriek (Sugar City) met de komst van de outlet zullen er 

nog veel mensen komen te werken.

Deze suggestie wordt meegegeven aan de inschrijvers. MIddels toezending van de reactienota 

worden de inschrijvers hier op gewezen.

81

3. en 5. Qbuzz

Wij zijn zeer verheugd te lezen dat de vervoerder alle ruimte krijgt een lijnennet te ontwikkelen dat past bij 

de werkelijke reisbehoefte van de huidige en (gecombineerd met andere bronnen)  toekomstige passagiers. 

Hiervoor is het echter wel noodzakelijk om een uitstekend inzicht te hebben in de huidige reisbewegingen 

binnen het gebied. Het is tegenwoordig gebruikelijk om geanonimiseerde en deels veralgemeniseerde data 

aan te leveren bij het verschijnen van het bestek. Deze data kan gebruikt worden om op basis van gebruik 

van huidige lijnen te muteren op de dienstregeling, maar slechts beperkt op het lijnennet. 

OV chipkaartdata kan tegenwoordig voor een veel breder doel ingezet worden, zonder dat de privacy van 

reizigers aangetast wordt en zonder dat technische grenzen bereikt worden. Wij vragen daarom om bij het 

verschijnen van het bestek direct een uitgebreidere hoeveelheid ov-chipdata beschikbaar te stellen op basis 

van gemaakte reizen binnen het concessiegebied (inclusief “uitlopers” die tot de huidige of toekomstige 

concessie behoren), in plaats van enkel op basis van losse ritten. Hiermee kan een aanzienlijk betere analyse 

van het OV-gebruik gemaakt worden en daarmee kan de vrijheid die u als concessieverlener biedt ook 

optimaal benut worden. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk om een goede invulling te kunnen geven 

aan de door u gestelde eisen voor wat betreft zitplaatskans en vervoercapaciteit. 

De door ons gewenste data zou de volgende gegevens bevatten:

- Een tabel met ritgegevens (bezetting)

Deze tabel bevat per rit, per lijn, per dag het aantal personen dat reist van halte X naar halte Y. 

- Een tabel met reisgegevens

Deze tabel bevat per dag en uurblok de herkomst en bestemming (dit betreft reizen, dus inclusief 

overstappen van maximaal 35 minuten)

- Een tabel met overstapgegevens

Deze tabel bevat per dag, per uurblok alle overstappen (binnen 35 minuten) van lijn X, halte A, naar lijn Y, 

halte B. 

Zonder een gedegen analyse ontstaat concurrentie op basis van een voorsprong op kennis en ervaring in het 

gebied, versus een werkelijk frisse blik op het vervoer in het AML gebied. Wij benadrukken daarom de 

Dank voor suggestie. Beleid is om zoveel mogelijk data te leveren aan inschrijvers zolang dit niet 

instrijd is met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
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120

3.1 Adviescommissie AML

Koppeling doelgroepenvervoer en basismobiliteit. Het openbaar vervoer als basismobiliteit biedt een 

interessante optie om een koppeling met het doelgroepenvervoer mogelijk te maken. Het gaat nu nog om 

twee gescheiden domeinen. Wij zijn van mening dat het PvE deze koppeling tussen deze terreinen mogelijk 

moet maken zodat ze niet afgegrendeld blijven en er mogelijk synergie kan worden bereikt. Het PvE moet 

hiertoe een opening bieden zodat de vervoerder open staat voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 

concessie en wordt uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen.

Zie ons antwoord op reactie 114.

121

3.1 Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Op Schiphol is 24 uur per dag, zeven dagen per week bedrijvigheid. Dat betekent dat er ook 24 uur per dag 

openbaar vervoer nodig is. Alle verbindende lijnen van en naar Schiphol Plaza moeten daarom ook 's nachts 

rijden. Bijkomend voordeel is dat er ook een nachtelijke verbinding ontstaat met Amsterdam Centraal 

middels een gegarandeerde overstap op Schiphol Plaza. Wij adviseren om Nieuw-Vennep Getsewoud te 

benoemen als knooppunt (in plaats van sub-knooppunt) en vervolgens op te nemen in het schema van 

voorgeschreven verbindingen nachtnet met spoornet en knooppunten.

Het is aan de inschijvers om op basis van de door de Stadsregio aangeleverde gegevens de sterke en 

zwakke punten van de kansen en bedreigingen voor het openbaar vervoer te analyseren (= SWOT-

analyse). De Stadsregio verwacht dat inschrijvers op basis van deze analyse met een voor de reiziger 

zo passend mogelijk vervoeraanbod komen. Het vervoeraanbod en de onderbouwing van de keuzes 

die daarbij zijn gemaakt, waaronder de wijze waarop inschrijvers voorzien in de vervoerbehoefte 

richting Schiphol, zal een rol spelen bij de beoordeling van de inschrijvingen.

De vervoervraag van een nachtverbinding naar Nieuw Vennep Getsewoud achten wij onvoldoende 

om hier aanvullende eisen voor op te nemen. Indien inschrijvers hier wel markt zien dan hebben zij 

uiteraard de vrijheid om hier op in te spelen.

126 3.1 CNV Onzekerheid: Het Schipholnet, hoe gaat het er uitzien? Zie ons antwoord op reactie 102.

122

3.1 CNV

R-net biedt vaak overcapaciteit. Er worden kostbare dienstregelingsuren verspild aan een productformule, 

want het paradepaardje moet toch vaak voorbij komen. Zelfs als er bijna geen vraag is. Gevolg: veel bijna 

lege bussen tijdens de daluren (bijvoorbeeld lijn 310 en 340) en in de avonduren (lijn 310). Het R-net moet 

op de vraag afgestemd worden, niet zinloos leeg rondrijden.

R-net staat voor een bepaalde kwaliteit. Vanuit dat oogpunt stellen wij minimum kwaliteitseisen die 

gedurende de hele dag gelden. Dit kan tot lagere bezettingen in de avond leiden, maar wij 

bestrijden dat sprake zou zijn van bussen die leeg rondrijden.

123 3.1 CNV Het basisnet moet eveneens op de vraag afgestemd worden/blijven Wij delen uw mening.

124

3.1 CNV

De sociale functie van openbaar vervoer (de basismobiliteit) uitvoeren met belbussen, deelauto’s, etc. werkt 

versnipperend en zal verder afkalven van de basismobiliteit inhouden. Deze trend zal, als hij verder 

doorwerkt, ook effect hebben op het totale netwerk, dus ook het R-netwerk. Kind van de rekening zijn 

vooral inwoners van woonwijken, waarbij ouderen en minder-validen extra gedupeerd zijn als hun buslijn of 

bushalte opgeheven wordt.

De stadsregio en de wegbeheerders zijn niet consequent als het om de invoering van R-net en het versnellen 

van buslijnen gaat. Aan de ene kant worden buslijnen omgezet in R-netlijnen en worden haltes opgeheven 

(bijvoorbeeld lijn 140 is 340 geworden en bij lijn 172 zijn haltes opgeheven) en tegelijkertijd worden aan de 

andere kant voorrangsregelingen bij verkeerslichten voor bussen afgeschaft (bijvoorbeeld in Amsterdam, 

Hoofddorp en Amstelveen). Conclusie: de bus rijdt de opgeheven halte voorbij, omdat hij zogenaamd sneller 

moet rijden, maar staat even verderop voor een rood licht dat voorheen altijd groen/wit was.

Het afschaffen van prioriteit bij verkeerslichten herkennen wij niet. Daar waar bussen prioriteit 

horen te hebben en dat niet hebben zoeken we altijd zo snel mogelijk naar oplossingen om deze 

prioriteit te herstellen met de wegbeheerder en de concessiehouder. Iedere hulp voor het 

signaleren van onvolkomenheden in de dagelijkse praktijk is daarbij welkom. Onze visie op de 

sociale functie op het OV hebben wij uitgebreid beschreven in het PvE, en wel onder de passages 

over de basismobiliteit. 

125
3.1 CXX

Wij willen u verzoeken om in het definitieve PvE duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet hebben van 

een aparte status van het vervoer op Schiphol

In het ontwerp PvE wordt al aangeven dat Schipholnet een apart netwerk betreft, net als Sternet in 

de huidige situatie. Zie verder ons antwoord op reactie 102.

127

3.1 Gemeente de Ronde Venen

Wij vragen u om de vervoerder te stimuleren andere en creatieve vormen van vervoer aan te bieden, zoals 

een combinatie van doelgroepenvervevoer bieden. Door dit regionaal op te pakken kan er een 

wisselwerking ontstaan tussen het fysieke en sociale domein.De concessiehouder kan hierbij als partner 

fungeren.

Zie ons antwoord op reactie 95.

128

3.1 GVB

In hoofdstuk 5 van het PvE stelt u een aantal eisen ten aanzien van aansluitingen tussen verschillende 

schakels in de keten. Hierbij stelt u geen eisen over de aansluitingen met de omliggende concessiehouders. 

De reiziger denkt niet in concessies en derhalve is afstemming met andere vervoerders in de keten relevant. 

Wij adviseren u om hierover een eis op te nemen.

Zie ons antwoord op reactie 106.

129

3.1 RAR

Het is de RAR al eerder opgevallen dat er geen duidelijke kwaliteitseisen zijn gedefinieerd voor het R-net in 

termen van minimale frequentie etc.  Er zijn wel richtlijnen, maar die verschillen per regio en hebben geen 

duidelijke juridische status. Dit is van belang omdat dit doorwerkt in de definities van loopafstanden etc. (zie 

ook RAR opmerking over 3.4). Indien deze eisen niet (landelijk) worden vastgesteld moet de Stadsregio 

Amsterdam hier zelf duidelijkheid in scheppen.  

In het afsprakenkader tussen overheden in de Randstad zijn duidelijke afspraken gemaakt over de 

minimumeisen van R-net. De neerslag van deze afspraken vindt u in het PvE.
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414

3.1 Regioraadslid

Kleinschalig OV moet aansluiten op het type gebruikers. De mogelijkheid om een flexibele, vraaggestuurde invulling aan de Basismobiliteit te geven, biedt de 

concessiehouder meer ruime om kleinschalige vervoersvormen op de behoeften van specifieke 

groepen reizigers af te stemmen.

133

3.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Suggestie om lijn 171 route te wijzigen: langs de achteruitgang van Flora Holland en 'om' de

zuidwestzijde van Nieuw Oosteinde, deel route huidige lijn 171 vervalt hiermee, dit gebied zou

'basismobiliteit' geboden moeten worden

Deze suggestie gaat uit van de veronderstelling dat lijn 172 via de Legmeerdijk rijdt en niet meer 

over het terrein van Flora Holand. Wij vinden dat een goed uitgangspunt voor het versnellen van de 

verbinding Aalmseer - Amstelveen. We vragen de gemeente Aalsmeer dan wel nadrukkelijk voor een 

goede doorstroming van de bussen op het kruispunt Legmeerdijk - Burg. Kastelijnweg. Het is 

voorstelbaar dat inschrijvers vervolgens kiezen voor een route langs de achteruitgang van de Flora 

in plaats van de huidige route van lijn 171. Voor de procedure rond de dan niet meer bediende 

haltes op de Aalsmeerderweg verwijzen wij graag naar ons antwoord op reactie 196.

134
3.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Aansluiting op busstation tussen verbinding Kudelstaart-Aalsmeer-Busstation Amstelveen-

Amsterdam én ontsluitende busverbinding Busstation Amstelveen-Ziekenhuis Amstelland

Zie ons antwoord op reactie 84.

135

3.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Aansluiting tussen busverbinding uit Kudelstaart op R Net verbinding westwaarts vice versa Overdag zijn de R-netverbindingen zodanig frequent dat de tijdliggingen niet echt een punt zijn. Veel 

belangrijker is dat wij niet weten hoe het netwerk van de inschrijvers er straks uit gaat zien en welke 

aansluitinging dan belangrijk zijn. Daarbij is het niet mogelijk om overal goed aan te sluiten omdat 

de keuze voor de ene aansluiting kan betekenen dat de andere niet mogelijk is. De inschrijvers 

moeten in het kader van een bij de inschrijving op te leveren aansluitschema een afweging maken 

welke aansluitingen zij wel of niet bieden. De kwaliteit van het aansluitschema en de onderliggende 

afwegingen speelt een rol bij de beoordeling van de inschrijvingen.

136

3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

R-Net routes lijn 300 en 356 in Amstelveen:

T.a.v de in het PvE opgenomen passage waarin staat, dat de R-net weekendbediening van de halte 

Ouderkerkerlaan mag vervallen. Vervoerkundig gezien is dit logisch. In 2002 is echter bestuurlijk door zowel 

de Stadsregio als gemeente Amstelveen besloten om lijn 300 via Langerhuize te laten rijden. In december 

2010 is deze route ingegaan. In 2012 is dit wederom breed ter discussie gesteld, waarbij -na diverse 

afstemmingen tussen de SRA, Connexxion en de gemeente Amstelveen door deze 3 partijen is besloten, lijn 

300 wederom via Langerhuize te laten (blijven) rijden. Er is echter reden om het nu weer ter discussie te 

stellen:

o De Oranjebaan biedt een overstap op 2 tramverbindingen, op de Ouderkerkerlaan op één o In het 

weekend kent Oranjebaan een grotere vervoerspanning, de halte ligt centraler in

Amstelveen en de route is korter o In het weekend rijdt lijn 300 nu via Langerhuize; feitelijk via een gebied 

waar deze mate van OV-bediening zwaar overtrokken is, dit past beter bij de huidige weekendfrequentie van 

buslijn 356

o Kantoren Langerhuize hebben zich gevestigd op basis van een directe verbinding met

Schiphol Plaza (lijn 300 via de Oranjebaan betekent een goede overstap op R-Net knooppunt Schiphol Noord 

in de verbinding Langerhuize-Schiphol Plaza)

o Een erg kritische Inspectie ILT ten aanzien van de kruising Handelweg/Van Heuven Goedhartlaan a.g.v. een 

aanrijding tussen een streekbus en een tram (lijn 5) aldaar

o Amstelveen heeft in de A9 planvorming geanticipeerd op een routeversnelling van lijn 300, in plaats van 

via de Meander (die in de A9-planvorming een sterkere rol krijgt als parkeerring) is voorzien in een route via 

de Burg. Rijnderslaan. Meander voorzien van een zwaardere buslijn is maatschappelijk onwenselijk, 

tegelijkertijd is lijn 356 via de Meander al bijna even zo zwaar

o In de planvorming werkzaamheden verbreding A9 en Ombouw Amstelveenlijn past het naar verwachting 

beter om lijn 300 terug te brengen naar de Oranjebaan. Na realisatie van de verbrede A9 zijn de routes van 

lijn 300 en 356 uitwisselbaar.

We kunnen ons voorstellen dat wij, vanwege de recente frequentieverhoging op lijn 356 en het 

gereed komen van Schiphol Noord waardoor er goede reismogelijkheden zijn via de route van lijn 

356 naar Schiphol Plaza,  toestaan dat lijn 356 via Langehuizen rijdt en lijn 300 via de Oranjebaan. 

Maar het handhaven van de huidige routes vinden wij ook prima. 

137

3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

HOV Schiphol-oplossing lijn 241 Station Zuid-KLM hoofdkantoor-A'veen Oude Dorp-Schiphol Oost-Zuid/Rijk 

opnemen en relateren aan de in het PvE verplicht gestelde vervoersverbinding Amstelveen Busstation-

Amsterdam Zuid.

De vervoersspanning op de reisrelaties van lijn 241 achten wij te beperkt om hier in het PvE eisen op 

te nemen voor het blijven bieden van deze verbinding. De verbinding wordt wel genoemd in de 

busvisie Schiphol. Het is aan de inschrijvers om te beoordelen of een dergelijke verbinding 

voldoende vervoerwaarde heeft om deze aan te bieden.

130
3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Laat vervoerder speciale aandacht richten op de OV-Bediening Amstelveen Oude Dorp Met de  ontsluitingseisen moeten de inschijvers hun aandacht al richten op de bediening van het 

Oude Dorp (gebied 11). 

131
3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Er wordt géén directe verbinding Schiphol Plaza-Amstel veen Busstation geëist. Wij adviseren deze wel op te 

nemen (Schiphol is 'één van de Amstelveense treinstations').

Wij hebben uw advies overgenomen.
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132

3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Subknoop Poortwachter speelt een rol in de busverbindingen vanuit/naar Uithoorn en verder, subknoop 

Sacharovlaan voor Aalsmeer. Als de Uithoorntram niet wordt gerealiseerd, beziet Amstelveen graag de 

mogelijkheid de overstap 'Uithoornbussen' op Amstelveenlijn te laten plaatsvinden op de Bovenkerkerweg 

waarmee de route via Poortwachter vermeden wordt (kruising met tram, verkeersveiligheidskwestie 

Inspectie Leefomgeving en Transport).

Wij kunnen met uw verzoek instemmen onder de voorwaarde dat de halte Poortwachter in dat 

geval verschoven wordt.

138
3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Wat is de status van de spitsbusverbinding Almere-Schiphol Oost? (in ieder geval tot de komst van een 

eventuele halte voor R Net op de A9 ter hoogte van Amstelveen KLM hoofdkantoor)

Zie ons antwoord op reactie 144.

139

3.2 Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Bepaalde woongebieden in Zwanenburg vallen binnen de haltetafstand van Station Halfweg-Zwanenburg 

waardoor de vervoerder in onze concessie niet verplicht is een bus te laten rijden. Daardoor is het mogelijk 

dat de inwoners van deze gebieden volledig afhankelijk zijn van de trein. Wij adviseren om in deze 

woongebieden in dat geval minimaal een bepaalde vorm van basismobiliteit te bieden en een rechtstreekse 

verbinding met Hoofddorp Centrum die daarmee ook de overige woongebieden in Zwanenburg ontsluit.

Voor een groot deel van Zwanenburg dat buiten de invloedcirkel van Station Halfweg valt, gelden de 

eisen ten aanzien van de Basismobiliteit. De vervoersspanning richting Hoofddorp achten wij niet 

groot genoeg om deze verbinding verplicht te stellen. Wel zullen wij deze verbinding wel als 

gunningscriterium meenemen. Zie ook ons antwoord op reactie 196.

140

3.2 Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Momenteel ontbreekt een rechtstreekse verbinding tussen Hoofddorp Spaarne Gasthuis - Hoofddorp 

Centrum - Schiphol Plaza (niet via Station Hoofddorp). Deze gewenste verbinding biedt daarmee vanuit 

Hoofddorp Centrum een rechtstreekse route naar Schiphol Plaza zonder noodzakelijke overstap op Station 

Hoofddorp en is als kansrijke verbinding opgenomen in de OV Visie Schiphol 2018-2028. Bovendien wordt 

hiermee de verbinding van Hoofddorp naar Schiphol Zuidwest/Zuidoost verbeterd. Tegelijkertijd vermindert 

vanaf het knooppunt Spaarne Gasthuis de druk binnen Hoofddorp op de bestaande R-net lijn 300 en 

verbetert de doorstroming op de Zuidtangentbaan.

We hebben een uitgekient R-netsysteem waarmee reizigers snel vanuit Hoofddorp naar Schiphol 

Plaza kunnen reizen. Voor het toevoegen van een extra verbinding zien wij geen grote meerwaarde, 

omdat de kwaliteit van de busverbindingen tussen Hoofddorp en Schiphol al erg hoog is. Daarom 

willen we deze verbinding niet verplicht stellen.  Een reden voor inschrijvers om een dergelijke 

verbinding aan te bieden kan  het ontlasten van lijn 300 zijn. In de busvisie Schiphol wordt deze 

verbinding daarom ook als een mogelijk interessante verbinding beschreven. Het is echter aan de 

inschrijvers om te beoordelen of een dergelijke verbinding voldoende meerwaarde heeft.

153

3.2 Almere en Flevoland

Voor het woon-werkverkeer van inwoners  is een busverbinding tussen Almere en Schiphol Oost belangrijk. 

De huidige lijn 216 rijdt tussen Almere Buiten en Schiphol Oost en de voormalige lijn 215 tot voor kort tussen 

Almere Buiten en Schiphol Oost. Helaas hebben wij geconstateerd dat beide (spits) buslijnen wel door de 

inschrijver aangeboden mogen worden, maar niet verplicht zijn. Dit betekent veelal dat deze lijnen niet 

worden aangeboden. Dit betreuren wij en adviseren derhalve om deze buslijnen op te nemen in de 

verplichte verbindingen. 

We constateren dat het merendeel van de reizigers met de trein en Schipholnet minstens net zo snel 

op Schiphol Oost zijn als met lijn 215. Vanwege de komst van de Hanzelijn is de treinverbinding 

Schiphol Almere substatieel verbetert. We kunnen ons voorstellen dat er reizigers zijn die de 

voorkeur voor een directe busverbinding hebben, maar dit is voor ons voldoende reden om deze 

verbinding verplicht te stellen. Inschrijvers kunnen zelf een afweging maken om deze verbinding al 

dan niet aan te bieden. 

154

3.2 Gemeente de Ronde Venen

Deze concessie betreft voor onze gemeente op dit moment de buslijnen 142,174 en 242 (alle drie Wilnis-

Mijdrecht-Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam),de schoolbus van en naar Abcoude en de nachtbus vanuit 

Amsterdam naar Mijdrecht en Wilnis.De verbinding tussen Wilnis en Amsterdam functioneert ons inziens 

goed.Het voorziet in een reizigersbehoefte en de bezettingsgraad van de bussen is goed.l-let gedeelte in 

onze gemeente is een goede combinatie van relatief beperkte afstanden tot de haltes,acceptabele 

reistijden,een goede frequentie en ritten in de ochtend,avond en het weekend.Ook de school-en nachtbus 

voorzien in een behoefte.Wij zien geen aanleiding om hierin een wijziging aan te brengen.

Zie ons antwoord op reactie 237.

268

3.2 Gemeente de Ronde Venen

Het opnemen van de verbinding Uithoorn-Mijdrecht als verplichte verbinding,waarbij er in combinatie met 

het aanbod vanuit de OV-concessie voor het busvervoer provincie Utrecht minimaal een kwartierdienst 

ontstaat op deze verbinding. Deze verbinding is door de Stadsregio toegezegd.

De Stadsregio neemt deze verbinding als verplichte verbinding in het PvE op, waarbij de 

concessiehouder in de spits een halfuurdienst en buiten de spits een uurdienst moet bieden. De 

ritten komen bovenop het aanbod van de concessiehouder provincie Utrecht.

141

3.2 Gemeente de Ronde Venen

Wij willen dat de lijn vanuit Mijdrecht (en bij voorkeur Wilnis) via Uithoorn doorrijdt in de richting van 

Amstelveen en Amsterdam, zoals dat nu ook is.Dit functioneert op dit moment goed.Zodra de Uithoornlijn 

gereed is,treden wij graag in overleg om te bezien of aanpassing hiervan noodzakelijk is.

Wij zien het belang van een directe verbinding verder dan Uithoorn in. De inschijvers hebben de 

mogelijkheid om hetzij een verbinding te bieden naar Amstelveen en verder, hetzij richting Aalsmeer 

en verder. In beide gevallen moet te Uithoorn een goede overstap worden geboden op de niet 

rechtstreekse verbindingen.

142

3.2 Gemeente de Ronde Venen

Wij willen dat de bereikbaarheid van Hoofddorp en vooral Schiphol vanuit onze gemeente verbetert. Dit is 

belangrijk voor de bedrijven in onze gemeente. Dit is belangrijk voor de bedrijven in onze gemeente. 

Uitgangspunt moet zijn dat Hoofddorp en Schiphol (via de zuidkant van de luchthaven)met maximaal 

eenmaal overstappen bereikt kunnen worden.

Zie ons antwoord op reactie 150.

143

3.2 Gemeente de Ronde Venen

Wij constateren dat de verbinding tussen Wilnis en Amsterdam via Mijdrecht goed functioneert. Ook de 

school- en nachtbus voorzien in een behoefte. Het voorliggende Ontwerp-Programma van Eisen biedt niet 

de garantie dat dit aanbod op eenzelfde niveau in stand blijft. Wij vragen een aanpassing van de definitieve 

versie van het Programma van Eisen.

Wij hebben ervoor gekozen om de verbinding vanuit Wilnis niet verplicht te stellen vanwege het 

verbeterde aanbod vanuit de concessie Utrecht waardoor de inwoners vanaf december 2016 met 

lijn 126 sneller en vaker naar Amsterdam kunnen reizen.Dit geldt ook voor de nachtlijn die 

geintroduceerd wordt. Voor de wijze waarop de inschrijvers met de schoolbus omgaan zie ons 

antwoord op reactie 196.

144

3.2 Gemeente Diemen

Wij verzoeken u om te zorgen voor een goede aansluiting vanuit de nieuwe concessie op het station 

Bijlmer/Arena en om goede verbindingen met, en overstapmogelijkheden op,dit knooppunt en andere 

knooppunten zoals de busstations in Amstelveen en Uithoorn.

De twee verplichte verbindingen tussen Amstelveen en Bijlmer-ArenA voorzien in uw behoefte.
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145

3.2 Kudelstaart

Het openbaar vervoer naar Kudelstaart is slecht. Er mist een directe aansluiting van Kudelstaart naar een 

intercity station. Hoofddorp is geen intercity station. Meerdere malen moeten overstappen zorgt ervoor dat 

de verbinding niet betrouwbaar is. 

Wij onderkennen de lange reisafstand vanuit Kudelstaart richting een Intercity-station. Wij proberen 

in onze lijnvoeringsplannen de reistijden tussen de verschillende kernen en de IC-knooppunten te 

minimaliseren. We streven naar een goede aansluiting van Kudelstaart op het HOV-netwerk. Via dit 

netwerk kunnen diverse stations snel, vaak en betrouwbaar worden bereikt. 

146
3.2 Schiphol

het KLM hoofdkantoor niet wordt genoemd. De luchthaven acht het wenselijk dat het KLM hoofdkantoor als 

verplichte bestemmingslocatie voor het Schipholnet wordt opgenomen.

De verbinding van Schipholnet naar Amstelveen Busstation moet via KLM Hoofdkantoor rijden. Dit 

wordt toegevoegd aan de beschrijving van deze verbinding.

147

3.2 Schiphol

Knooppunt Schiphol Noord – KLM hoofdkantoor. 

Deze verbinding dient niet automatisch te vervallen als er een halte op de A9 wordt gerealiseerd. Zij is 

afhankelijk van de afspraken tussen Schiphol en de KLM met betrekking tot het Schipholnet. Vriendelijk 

verzoek deze passage met betrekking tot het automatisch vervallen van deze verbinding te verwijderen.

Uw reactie is in lijn gebracht met hetgeen dat is opgenomen in de overeenkomst tussen Schiphol en 

de Stadsregio Amsterdam.

148

3.2 Schiphol

Verbinding Schiphol Rijk – Oost KLM hoofdkantoor

Verzoek deze verbinding als verplichte verbinding op te nemen als uitvloeisel  van de afspraken tussen 

Schiphol en KLM.

Uw reactie is in lijn gebracht met hetgeen dat is opgenomen in de overeenkomst tussen Schiphol en 

de Stadsregio Amsterdam.

149

3.2 Uithoorn (?)

Extra overstappen, soms wel twee keer om bestemming te bereiken, is een antireclame voor het OV. 

Amstelveen wordt dubbel geraakt door Amstelveenlijn en het busvervoer.

In het PvE wordt geen besluit genomen over wel of niet moeten overstappen. Twee keer 

overstappen proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Het aantal maal dat dit voorkomt is 

beperkt en dit zal in de toekomst ook zo blijven. Dat streven is vanuit Aalsmeer, Uithoorn en 

Amstelveen vorm gegeven door zoveel mogelijk directe verbindingen te blijven eisen. 

150
3.2 Uithoorn (?)

Wat gebeurt er met de bussen 170/172/174 als de NZ lijn nog niet in Q4 van 2017 gaan rijden? De inschrijvers wordt gevraagd om tot start van NZ-lijn verbindingen met Amsterdam Centraal in 

stand te houden. 

151
3.2 Uithoorn (?)

Als de buslijnen 170/172/174 geschrapt worden, valt de verbinding van de westkant Amstelveen  met 

Amsterdam CS en centrum weg.

Deze verbindingen worden niet geschrapt. Ook als de Uithoornlijn er komt valt de genoemde 

verbinding niet weg.

152

3.2 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Basismobiliteit lokaal

Keten: “beknotten in de verantwoordelijkheid” – van te voren punten waar op beoordeeld word inzichtelijk 

maken voor de burger svp.

- 3.2” Max een overstap  van knooppunt naar knooppunt “ Voor de reiziger is van belang het aantap 

overstappen van deur naar bestemming. 

De beoordelingscriteria zijn onderdeel  van het bestek. Uiteraard worden deze beoordelingscriteria 

zo vormgegeven dat deze aansluiten bij de doelen uit het PvE. Door het aantal overstappen van 

knoop naar knoop tot 1 te beperken, beperken wij tevens het aantal overstappen van herkomst 

naar bestemming, waarbij vermindering van het aantal overstappen het streven is.

155

3.2 en 3.3 Oogvereniging Regio Amsterdam

Lange loopafstanden: naar aanleiding van het gestelde in deze paragrafen wil de oog vereniging, toegespitst 

op de situatie voor Amstelveen, het volgende onder uw aandacht brengen.

De huidige lijnbundel via de Keizer Karelweg (170/172/142/174_ wordt aangemerkt als een verbindende lijn. 

Evenals de lijnen 5 /51 (concessie Amsterdam. Dit betekent dat, uitgaande van 800 meter loopafstand voor 

wijken tussen deze lijnbundels (gebied rond Rembrandtweg) en aan de rand van de bebouwing (Amstelveen 

oost, Amsterdamseweg, Oude Dorp en het Raadhuis) in het PVE geen verbinding is voorgeschreven. Hier 

rijden in de huidige situatie bnaast het verbindende net ontsluitende buslijnen. Bijvoorbeeld de huidige lijn 

199 Rembrandtweg). Vanuit de minimum eisen van het PVE zou deze niet meer gereden behoeven te 

worden.Dit  betekent dat ook het verzorginshuis Nieuw Vredeveld niet meer bediend wordt. Op pagina 25 

van het PVE wordt echter gesproken over een loopafstand rond vepleeg en verzorgingshuizen van 250 

meter. Niet duidelijk is of dit dringend is voorgeschreven. Wij willen hier wel op aandringen. Zonder halte is 

dit verzorgingshuis niet meer voor ouderen en mensen met een beperking te bereiken. 

Lijnvoering aan de rand van de concessie: Wij willen met nadruk wijzen op de gevolgen die het verdwijnen 

van ontsluitende buslijnen op de Rembrandtweg, Amsterdamse weg, bankras Kostverloren oost zou geven 

voor mensen met een visuele beperking. Door de lange en ingewikkelde looproutes naar de halte, is voor 

velen het gebruik van het openbaar vervoer dan niet meer mogelijk. Te meer ook daar het hier hemelsbrede 

afstanden betreft en niet de feitelijke, in de praktijk vele malen langere, loopafstand. Met bovendien 

ingewikkelde looproutes ‘binnendoor’, die voor onze doelgroep niet te doen zijn.  In het PVE zal ons inziens 

minimaal moeten worden opgenomen dat de vervoerder extra punten krijgt als hij voor deze gebieden een 

goed ontsluitend net uitwerkt. En graag ontvangen wij duidelikheid over de criteria voor zorginstellingen als 

Nieuw Vredeveld. Wij gaan uit dat 250 meter hier als uitgangspunt geldt. Ook vragen wij in het PVE expliciet 

aandacht voor het Raadhuis Amstelveen.

De zorginstellingen zoals bedoeld op pagina 25 slaan terug op de zorginstellingen op pagina 23. Hier 

staat Nieuw Vredeveld niet tussen. Op deze wijze is het hele PvE opgebouwd. Zie ook ons antwoord 

op reactie 196 voor de beoordeling van de wijze waarop de inschrijvers omgaan met het fijnmazige 

OV-netwerk. Gezien de vele zorgen over de bediening van het gebied rond de Rembrandtweg zal het 

aanbod van inschrijvers beter beoordeeld worden indien ze in dit gebied minimaal  Basismobiliteit 

aanbieden. 
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157 3.2.1 Adviescommissie AML (Aalsmeer) Naar verwachting wordt Busstation Zwarteweg 2e helft 2018 in gebruik genomen Dit zullen wij meenemen in het PvE.

158

3.2.1 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Wij missen bij deze paragrafen, of elders in het PVE, dat de vervoerder aan de rand van het concessiegebied 

de lijnvoering optimaal afstemt op lijnen van de andere concessie. Bijvoorbeeld in Buitenveldert. Hier rijden 

nu lijn 199 (concessie A&M) en de tramlijnen 5 en 51 (concessie Amsterdam), parallel aan elkaar via de 

Buitenveldertselaan. Terwijl de wijk er om heen geen ontsluitend openbaar vervoer meer heeft. Ook zijn er 

lijnen (bijvoorbeeld de 487) die bij de gemeentegrens (concessiegrens op een onlogische plek en niet bij een 

(sub) knooppunt eindigen.  Dit zou ons inziens bij een optimale afstemming anders kunnen, waardoor met 

dezelfde (financiële) inzet, een betere spreiding en bediening bereikt kan worden. Wij pleiten er voor om 

deze afstemming (en oog voor spreiding) in de concessie op te nemen.

Dat is de reden dat wij deze haltes als subknooppunten hebben gecatagoriseerd.

156

3.2.1 Gemeente Haarlem

In Haarlem missen wij de knooppunten die door uw concessielijnen worden aangedaan. Dit zijn:

1) Houtplein-Tempeliersstraat

2) Schalkwijk-Centrum

3) Schipholweg-Europaweg

Voor Haarlem en de regio vinden hier veel concessie-overschrijdende overstappen plaats. Door deze locaties 

als knooppunten op te nemen vragen we aandacht om de aansluitingen in de daluren op uw eigen en 

andere concessielijnen zo goed mogelijk

te organiseren.

De genoemde plekken zien wij niet als belangrijke knooppunten waar grote overstapbewegingen 

plaatsvinden. Bovendien geldt dat het hier wensen van aansluitingen onderling ten koste gaat van 

aansluitingen elders op belangrijkere overstapknopen.

159

3.2.1 RAR

Hier wordt opgemerkt  dat de Verbindende trajecten  de vermelde  sub-knooppunten moeten aandoen, 

behalve als het sub-knooppunt al ontsloten wordt door de trein.

De RAR is echter van mening dat deze sub-knooppunten juist prioriteit moeten hebben i.v.m. overstap op 

het treinnet. 

Daar waar wij een overstap op het treinnet belangrijk vinden, is dit geregeld met de voorgeschreven 

verbindende relaties.

160

3.2.1 RAR

De RAR  is van oordeel  dat de  overstaphalte Haarlem Tempelierstraat moet worden toegevoegd als 

subknooppunt, aangezien dit een belangrijk knooppunt is voor het verbinden van de Rnet-lijnen uit de regio 

bollenstreek/Aalsmeer (Rnet 340/Arriva lijn 50) met de 

Rnet-lijnen  346/356 en overige bussen.

De genoemde plekken zien wij niet als belangrijke knooppunten waar grote overstapbewegingen 

plaatsvinden. Bovendien geldt dat het hier wensen van aansluitingen onderling ten koste gaat van 

aansluitingen elders op belangrijkere overstapknopen.

161

3.2.1 RAR

Tevens  ondersteunt de RAR het verzoek van het Rocov Noord Holland/gebiedskamer Haarlem IJmond  de 

halte “Haarlem Schalkwijk”  ook als sub-knooppunt toe te voegen. Vele reizigers uit Heemstede en Haarlem 

gebruiken de Rnet lijnen 300, 340, 346 en 356 t elke ochtend massaal om naar hun werk in de 

Haarlemmermeer en  de Zuid-As te reizen.

De genoemde plekken zien wij niet als belangrijke knooppunten waar grote overstapbewegingen 

plaatsvinden. Bovendien geldt dat het hier wensen van aansluitingen onderling ten koste gaat van 

aansluitingen elders op belangrijkere overstapknopen.

162

3.2.1 en 3.3.2 Oogvereniging Regio Amsterdam

Aangegeven is dat de Verbindende trajecten  de vermelde sub-knooppunten moeten aandoen, behalve als 

het sub-knooppunt al ontsloten wordt door de trein. Dit laatste begrijpen wij niet. Juist e aantakkiing van 

bus op trein is erg belangrijk. Zeker voor mensen uit onze doelgroep. Zij hebben, in tegenstelling tot 

anderen, vaak niet de mogelijkheid om per fiets of te voet naar een station te reizen in hun voor en na 

transport. 

Wij vinden het dan ook niet logisch en zeer ongewenst om treinstations te betrekken bij de 

ontsluitingseisen. Bus en trein dienen elkaar juist maximaal aan te vullen en bij knooppunten op elkaar in te 

haken. Kwaliteit aansluiting voor mensen met een beperking:

In het programma van eisen is opgenomen dat de vervoerder zelf de aansluiting uitwerkt tussen buslijnen. 

Wij willen graag voor dit punt in het PVE aandacht vragen. Voor mensen met een (visuele) beperking is het 

van groot belang dat die aansluiting zonder obstakels plaats heeft en dat bussen bij voorkeur op dezelfde 

halte aansluiten, dan wel direct bij elkaar (naast elkaar). 

Zie ons antwoord op reactie 159.Wij streven er naar dat de bus op treinen aansluit, vandaar de 

nadruk op de knooppunten en subknooppunten. Ook vinden wij dat trein en bus maximaal elkaar 

moeten aanvullen. Als mensen op loopafstand van het station wonen dan is het echter niet nodig 

om hier apart een bus voor te laten rijden.  Voor de overig reizigers vinden wij het belangrijk dat 

inschrijvers, als ondereel van hun aansluitschema, aangegeven hoe zij de overstap voor deze 

reizigers zo comfortabel mogelijk maken. 

181

3.2.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Verbinding Aalsmeer-Schiphol Plaza. Bestuur Aalsmeer zet stevig in op directe verbinding, aangeven

op welke wijze invulling wordt gegeven (PvE stelt directe verbinding niet verplicht maar dwingt ook

geen immer hoogfrequente verbinding Schiphol Plaza-Schiphol Zuid/Rijk, incl. een gegarandeerde

overstap aldaar van/op lijn 340).

Bij de directe verbindingen wordt een goede overstap geëist bij Schiphol Zuid. De eisen voor de 

relatie Schiphol Zuid/Rijk - Schiphol Plaza zijn in het definitieve PvE  opgehoogd.
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175

3.2.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Kudelstaart: verplichting opnemen dat de OV-verbinding van/naar Kudelstaart is gekoppeld aan de

OV verbinding (over de Legmeerdijk) naar Amsterdam/Aalsmeer (motie Aalsmeer versnelling lijn 172, PvE 

laat vervoerder vrij qua OV-bediening waarmee bijvoorbeeld een pendelbus Aalsmeer

Zwarteweg-Kudelstaart ook mogelijk wordt).

Hoewel het aan de concessiehouder om een keuze te maken welke verbindingen hij als doorgaande 

verbindingen aanbiedt en welke niet. Wij onderkennen evenwel het belang van de verbinding 

Kudelstaart - Amstelveen en zellen deze verbinding als gunningscriterium opnemen. Zie ook ons 

antwoord op reactie 82. 

176
3.2.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Het ontbreken van de eis tot een verplichte verbindingen R Net Amstelveen Busstation-Schiphol Plaza die wij 

in het PvE opgenomen willen zien worden

Wij hebben de verbinding opgenomen in het definitieve PvE.

182

3.2.2 Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

De verbinding Station Haarlem - Schiphol Plaza en de verbinding Nieuw-Vennep Getsewoud -Schiphol Plaza 

zijn in het PvE niet als doorgaande verbindingen opgenomen. Daarmee is het theoretisch mogelijk dat 

onderweg op een knooppunt moet worden overgestapt. Wij adviseren deze verbindingen als doorgaande 

verbindingen op het desbetreffende traject voor te schrijven als onderdeel van een logisch bestaand 

verbindend netwerk.

Een reis van een knooppunt naar een willekeurig ander knooppunt mag maximaal een overstap 

omvatten. Daarnaast wordt aan de inschrijvers een vervoerkundig logisch lijnennet uitgevraagd dat 

aansluit op de wensen van de reiziger. Een lijnennet waarbij veel reizigers moeten overstappen, zien 

wij niet als een logische lijnvoering en zal door ons minder hoog worden gewaardeerd.

183

3.2.2 Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

In het overzicht van verplichte verbindingen, (sub-) knooppunten en begin- /eindhaltes is Hoofddorp 

Centrum als sub-knooppunt benoemd. Wij zijn van mening dat Hoofddorp Centrum een dermate belangrijke 

functie in het netwerk vervult dat de betreffende halte dient te worden aangemerkt als knooppunt in het 

verbindende netwerk waardoor ook in het ontsluitende netwerk een rechtstreekse verbinding met 

woongebieden met meer dan 4.000 inwoners alsmede een directe lijn met Schiphol Plaza mogelijk wordt 

gemaakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het knooppunt Hoofddorp Centrum niet kan functioneren 

als eindpunt met keervoorzieningen en buffercapaciteit;

Hoofddorp Centrum is geen knooppunt omdat er geen interactie plaatsvindt tussen verschillende 

verbindende lijnen. Het is wel een sub-knooppunt omdat we Hoofddorp Centrum wel als een locatie 

willen aanmerken waar het overige OV aan kan sluiten op de verbindende lijnen. Bovendien is het 

een belangrijke herkomst en bestemming voor de regio. Ook voor sub-knooppunten geldt dat een 

rechtstreekse verbinding tussen gebieden met meer dan 4000 inwoners en Hoofddorp Centrum 

mogelijk wordt gemaakt. De Stadsregio ziet ook het belang in van de verbinding Floriande - 

Hoofddorp Centrum en zal deze verbinding opnemen in de gunningscriteria. Ten aanzien van de 

vraag over Schiphol Plaza zie ons antwoord op reactie 142.

168

3.2.2 Adviescommissie AML (Uithoorn)

Graag behoud rechtstreekse verbinding met Hoofddorp/Haarlem en Station Bijlmer.

In het knooppuntnetwerk staat slechts een verplichte verbinding tussen knooppunt Busstation Uithoorn en 

Aalsmeer en ziet graag het behoud van de rechtstreekse verbinding met Hoofddorp/Haarlem zoals met de 

huidige lijn 340.

Uithoorn hecht ook aan een goede verbinding met Station Bijlmer zoals die in de huidige concessie 

rechtstreeks door buslijn 146 wordt verzorgd.

Zie  ons antwoord op reactie 171 met betrekking tot het onderwerp bieden van directe 

verbindingen. Lijn 146 is een ontsluitende lijn. Voor de wijze waarop wij met deze lijn omgaan 

verwijzen we naar ons antwoord op reactie 196.

164

3.2.2 Adviescommissie AML (Uithoorn)

Lijnennetvisie en motie duidelijk in PvE opnemen:

Voor de verbindingen Aalsmeer/Uithoorn - Amstelveen - Amsterdam Zuid/Leidseplein geldt dat per 

herkomst de ritten evenredig verdeeld dienen te worden over de bestemmingen Amsterdam Centrum en 

Amsterdam Zuid.

In de Lijnennetvisie 2018 is echter ook opgenomen dat reizigers uit Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen allen 

een rechtstreekse verbinding zullen hebben met zowel Station Zuid als het Museumplein en Leidseplein.

In het defintieve PvE wordt dit verder verduidelijkt.

165

3.2.2 Adviescommissie AML (Uithoorn)

Wat er na realisatie van een Uithoornlijn met de bussen gebeurt, is nog in onderzoek en wordt deze zomer 

bekend en vastgesteld.

In het Ontwerp PvE staat dat na eventuele realisatie van de Uithoornlijn de verplichting vervalt om op deze 

verbindingen een verbindende lijn aan te bieden met bijbehorende frequenties en bedieningstijden.

Uithoorn wil deze tekst aangepast zien zodat ook na eventuele realisatie van de Uithoornlijn een 

rechtstreekse busverbinding kan blijven rijden. Het onderzoek naar de Uithoornlijn en buspakketten loopt 

daarbij nog en zal later dit jaar meer duidelijkheid geven. In de motie en Lijnennetvisie wordt ook niet 

gesproken over een periode tot aan een eventuele Uithoornlijn.

Zie ons antwoord op reactie 184. De Uithoornlijn wordt niet genoemd in de lijnennetvisie. Dus de 

Lijnennetvisie gaat dan ook uit van de situatie zonder Uithoornlijn. Wel hebben wij de tekst met 

betrekking tot de gevolgen van de eventuele aanleg van de Uithoornlijn voor het busvervoer van en 

naar Uithoorn zodanig aangepast dat duidelijk is dat een besluit hierover in het kader van het 

project Uithoornlijn genomen zal worden.

167

3.2.2 CNV

Omdat er aantoonbaar vraag is naar een busverbinding via de busbundel Amstelveen/Amstelveenseweg 

naar Westermarkt, Dam, Nieuwezijdsvoorburgwal en Centraal Station, minstens moet het de vervoerder 

toegestaan/niet verboden worden om hier  met één lijn hier vervoer aan te bieden. Ook omdat de 

NoordZuidlijn hier geen redelijk alternatief is. De vervoervisie is geen wet van meden en perzen, maar biedt 

de mogelijkheid om uitzonderingen te maken. 

In de lijnennetvisie is het uitgangspunt geformuleerd dat na opening Noord/Zuidlijn de 

concessiehouder Amstelland Meerlanden niet verder mag rijden dan busstation Elandsgracht. Dit 

uitgangspunt wordt gerespecteerd.

184

3.2.2 CNV

Toevoegen bij verplichte verbindende trajecten:

- Uithoorn – Amstelveen – Amsterdam CS .

- Kudelstaart – Aalsmeer – Amstelveen – Amsterdam CS .

Zie ons antwoord op reactie 179.

185 3.2.2 CNV Onzekerheid: De Uithoornlijn, tram of bus? Zie ons antwoord op reactie 184.
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177

3.2.2 CNV

Op welke telcijfers is de verdeling tussen station Zuid en Elandsgracht gebaseerd? Voor zover ons bekend 

zijn deze getallen nooit verstrekt en is derhalve niet aannemelijk gemaakt dat deze verdeling tegemoet komt 

aan de vraag van de reizigers. Indien de getallen er wel zijn, dan deze alsnog z.s.m. verstrekken.

De verdeling is gebaseerd op een door de Regioraad aangenomen motie die in de OV Lijnennetvisie 

2018 is verwerkt. Hieraan voorgaand is een modelmatige studie uitgevoerd op basis van een 

veelheid aan gegevens waaronder telcijfers. 

169

3.2.2 CNV

In het overleg met de gemeente De Ronde Venen moet de stadsregio inzetten op het uitbreiden van de 

verbinding Amstelveen – Uithoorn – Mijdrecht Rondweg naar Wilnis, via het bedrijventerrein van Mijdrecht. 

Uit het aanbod van de nieuwe concessiehouder in de provincie Utrecht (Syntus) blijkt namelijk dat dit een 

ontbrekende schakel is in het lijnennet in de gemeente De Ronde Venen.

Het openbaar vervoer in de Ronde Venen valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie 

Utrecht. De Stadsregio heeft in het defintieve PvE wel de eis opgenomen dat de concessiehouder 

naast de door de concessiehouder Utrect geboden verbinding ook zelf een verbinding tussen 

Mijdrecht en Uithoorn moet aanbieden teneinde in de behoefte van reizigers te voorzien.

170

3.2.2 CXX

Mogelijk moet de concessiehouder na realisatie van de Uithoornlijn een ontsluitende lijn tussen Uithoorn en 

Amstelveen bieden. Indien dit het geval is, zien we in het PvE graag terug wat er concreet van de vervoerder 

verwacht wordt in die situatie. 

Deze afweging vindt plaats in het kader van het project Uithoornlijn en niet in het PvE.

191

3.2.2 CXX

"Bij realisatie halte Oude Dorp/KLM…" Kunt u in het definitieve PvE de concrete planning van deze halte 

opnemen?

Indien deze halte er komt (de Stadsregio heeft deze ambitie maar er is nog geen definitief besluit 

genomen), dan zal deze halte tegelijk met de ombouw van de A9 worden gerealiseerd. De ombouw 

van de A9 is vanaf 2020 tot half 2024 voorzien.

171

3.2.2 Adviescommissie Amsterdam

Op basis van de lijnennetvisie is de verwachting geuit dat circa de helft van de bussen uit de 170 bundel op 

Amsterdam Zuid zal eindigen en de resterende op de Elandsgracht. Niet duidelijk is hoe op de realisatie van 

deze verwachting door dit PvE gestuurd wordt.

Dit wordt als eis in het PvE meegenomen en wordt  genoemd bij de verplichte verbindingen.

178

3.2.2 Gemeente Haarlem

Uw lijnen zijn regionaal gericht, maar vervullen ook een belangrijke functie voor het interne verkeer binnen 

Haarlem. Met name de bereikbaarheid van het centrum vanuit het Stationsplein en de stadsdelen 

Schalkwijk, Oost en Zuidwest worden goed verzorgd door uw lijnen. Het behoud van de huidige R-nethaltes 

en hjnvoenng in Haarlem is voor ons daarom essentieel en zien wij graag opgenomen in paragraaf 3.2 van 

verplichte verbindingen.

Zie ons antwoord op reactie 274.

172

3.2.2 GVB

Wij missen de eisen uit uw Lijnnetvisie met betrekking tot het aantakken op knooppunten. In de 

lijnennetvisie stelt u als eis dat 50% dient aan te takken en 50% door rijdt naar Elandsgracht (=busstation 

Marnixstraat/Appeltjesmarkt). Er staat zelfs dat er minimaal 4x per uur naar Busstation Elandsgracht (in 

spits) geboden moet worden. Er staan geen maximale frequenties. De concessiehouder mag dus nog steeds 

zelf bepalen hoe vaak ze de stad in rijden. Dat is strijdig met uw Lijnennetvisie. De Lijnennetvisie dient als 

uitgangspunt voor de concessie Amsterdam en de uitlopers vanuit AML dienen hier aan te voldoen. Wij 

verzoeken u het PVE op de lijnennetvisie te toetsen.

Het aantal ritten is zeker gemaximaliseerd. In de lijnennetvisie is bedoeld dat de helft van het aantal 

ritten van de huidige 170-bundel doorrijdt naar Elandsgracht en de andere helft naar Zuid, waarbij 

afwijken in het kader van de bestuurlijk  toegezegde vervoerkundig regelruimte mogelijk is. 

186

3.2.2 GVB

De corridor van Amstelveenseweg – Museumplein – Elandsgracht – Dam – CS mag worden geboden als de 

concessiehouder van de concessie Amsterdam daar geen verbinding aanbiedt. Dit is strijdig met de 

lijnennetvisie. Daarin staat dat concessiehouders van omliggende concessies daar sowieso niet mogen 

rijden, ongeacht wat de concessiehouder van de concessie Amsterdam doet.

In de lijnennetvisie is bepaald dat na opening van de Noord/Zuidlijn de concessiehouder Amstelland 

Meerlanden alleen mag rijden op de corridor Amstelveenseweg- Elandsgracht. De verbinding 

Elandsgracht - Dam - Centraal Station vervalt derhalve, met uitzondering van de nachtelijke uren. Op 

die momenten is de concessiehouder Amstelland Meerlanden wel toegestaan om tussen Centraal 

Station en Elandsgracht te rijden.

187

3.2.2 KLM

Onder verplichte verbindingen in het kader van Schipholnet ontbreekt het traject Knooppunt Schiphol 

Noord – subknooppunt Cateringweg (schiphol-noord). De halte Cateringweg een bedrijvenregio ontsluit > 

2000 werknemers.

Zie ons antwoord op reactie 175.

166

3.2.2 KLM 

Onder verplichte verbindende trajecten ontbreekt het traject  Knooppunt Schiphol Noord – subknooppunt 

Cateringweg (schiphol- noord). De halte Cateringweg een bedrijvenregio ontsluit > 2000 werknemers

De halte Cateringweg ligt binnen een straal van 800 meter van de halte Knooppunt Schiphol Noord. 

Bovendien rijdt daar lijn 69 en de verplicht aan te bieden verbinding Schiphol Noord - Amsterdam 

Elandsgracht. 

173

3.2.2 NS

Bij de verplichte verbindende trajecten worden wel Schiphol Plaza- Hoofddorp, Schiphol Plaza-Schiphol 

Noord gemeld worden, maar niet de verbindingen vanaf Schiphol Plaza naar Amsterdam-Zuid en 

Amsterdam Bijlmer Arena. Daarmee worden twee routes die nu regelmatig als alternatief voor de trein 

worden aanbevolen (bij verstoringen of geplande buitendienststellingen) niet verplicht gesteld. Dat baart 

ons zorgen.

Het is niet de primaire taak van de concessiehouder Amstelland Meerlanden om lijnen aan te bieden 

voor het geval delen van het spoornetwerk uitvallen. Het is een mooie bijkomstigheid als het 

aanbod van de concessiehouder bijdraagt aan de realisatie van de behoefte voor een robuuster OV-

netwerk bij calamiteiten. 
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163

3.2.2 Provincie Utrecht

Als verbindend traject de verbinding “Amsterdam centraal station – Amstelveen busstation – Uithoorn 

busstation – Mijdrecht Rondweg” toe voegen als verplichte bediening. De huidige verbinding via de lijnen 

142, 174 en 242 is van groot belang voor inwoners uit de kern Mijdrecht (en in mindere mate Wilnis) in de 

richting Amsterdam (centrum) en via één overstap op Uithoorn busstation naar Schiphol/Hoofddorp. In 

figuur 2 op blz 21 staat deze verbinding ook ingetekend. 

Als gevolg van het bekend worden van het ov-aanbod van onze nieuwe concessiehouder kunnen we nu 

concluderen dat het aantal bussen tussen Mijdrecht en Uithoorn afneemt door het verdwijnen van lijn 121 

en het verlagen van de frequenties van lijn 130 op dit traject. Dit is een extra reden om de huidige 

verbinding van in ieder geval Mijdrecht naar Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam CS als verplicht te bedienen 

voor te schrijven. U geeft zelf op blz. 22 onder het kopje “aandachtspunten” aan dat het bekend worden van 

het aanbod aanleiding kan zijn om nog aanpassingen te doen in het PvE. We verzoeken u deze daarom ook 

door te voeren. 

Zodra de Uithoornlijn gereed is, treden wij graag in overleg over de gevolgen hiervan voor deze verbinding 

en of aanpassing wenselijk/noodzakelijk is.

Zie ons antwoord op reactie 117. De Stadsregio zal graag te zijner tijd in overleg treden met de 

provincie Utrecht over de situatie na opening van de Uithoornlijn.

174

3.2.2 RAR

Een “hemelsbrede cirkel” kan leiden tot aanzienlijk langere loopafstanden, indien er  geen rechtstreekse weg 

is naar de halte of als er water of wegen zijn die niet overgestoken kunnen worden. 

Hemelsbrede loopafstand is  een makkelijk criterium om te hanteren om voorstellen van inschrijvers 

toetsbaar te maken. Bovendien leert de ervaring dat bij een hemelsbrede afstand van 800 meter de 

gemiddelde loopafstand rond 500 meter ligt. Daarnaast overlappen de invloedsgebieden van veel 

haltes  elkaar waardoor loopafstanden in de praktijk korter zijn. 

179

3.2.2 RAR

De RAR  is van oordeel dat er een  verplichte verbinding  tussen  Schiphol Plaza met Amsterdam 

Elandsgracht. zonder overstap op Schiphol Knooppunt Noord  moet worden aangeboden. Op dit traject  

reizen  veel  vliegtuigpassagiers en personeel met veel bagage. 

Bij de inrichting  van de bussen moet hiermee rekening worden gehouden. 

Na eventuele realisatie van de  Uithoornlijn , dient er wel een ontsluitende lijn tussen Uithoorn  Busstation 

en Amstelveen Busstation  te worden  aangeboden.  Op Lijn 51 zal de tramhalte Amstelveen Centrum 

vervallen, waardoor reizigers vanuit Uithoorn dan 1 of 2 keer moeten overstappen om in Amstelveen 

stadshart of Amstelveen  Busstation te komen.

De  verbinding Schiphol Plaza - Amsterdam Elandsgracht wordt als verplichte verbinding in het 

Programma van Eisen opgenomen. Wij delen uw mening dat bij de inrichting van de bussen 

rekening moet worden gehouden met ruimte voor de bagage. Dit zullen wij ook opnemen in het 

PvE. De keuze voor het wel of niet parallel toestaan van een buslijn aan de Uithoornlijn wordt 

gemaakt in het kader van het project Uithoornlijn. 

180

3.2.2 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Sub knooppunt moet worden aangedaan door Verbindende trajecten behalve als ontsloten door trein? 

Verplichte trajecten (knooppunt/knooppunt) en verbindende lijnen (van wat?)

Ook na herhaald lezen werd mij niet duidelijk wat er bedoeld werd. 

De huidige formuliering in het ontwerp-PvE is verwarrend. Bedoeld is dat verbindende trajecten 

door ons worden voorgeschreven en dat deze knooppunten en subknooppunten moeten aandoen 

ongeacht of deze worden bediend door een trein. Overig vervoer, waarbij de inschrijvers de vrijheid 

hebben om hun eigen routes te bepalen, dient een rechtstreekse verbinding te bieden met een van 

de knooppunten of subknooppunten uit paragraaf 3.2.1.

188

3.2.2 Zwanenburg

Zwanenburg opnemen in figuur 2 Zwanenburg is geen verplicht met een verbindende relatie te ontsluiten kern. Daarvoor gelden de 

ontsluitingsnormen. Vandaar dat in  figuur 2 Zwanenburg niet terugkomt.

189

3.2.2 Zwanenburg

Station Halfweg-Zwanenburg opnemen als verplichte verbinding: Stationsgebied Halfweg-Zwanenburg heeft 

nu alleen een busverbinding richting Haarlem en Amsterdam. Het gebied ondergaat een megaontwikkeling 

waarbij zorg is over de bereikbaarheid. Station Halfweg-Zwanenburg is een zeer goede verbetering voor het 

gebied. Gezien de ontwikkelingen (Sugar City) en de betere bereikbaarheid van kantoren is een goede 

busverbinding zeer wenselijk. 

Zie ons antwoord op reactie 141.

190 3.2.2 Zwanenburg Zwanenburg opnemen als verplichte verbinding. Zie ons antwoord op reactie 141.
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195

3.3 Adviescommissie AML

Het netwerk van verbindende lijnen vormt de ruggengraat van onze concessie. Binnen dit netwerk bieden 

deze verbindende lijnen snelle, robuuste en betrouwbare verbindingen tussen de verschillende 

knooppunten. Vanwege het grote belang worden deze verbindingen en de bedieningstijden in het PvE 

verplicht voorgeschreven.

Alle verbindingen die buiten het netwerk van verbindende lijnen vallen worden aangemerkt als Ontsluitende 

verbindingen. Hiervoor geldt voor de vervoerder alleen de verplichting dat ten minste een directe verbinding 

zonder overstap naar één van de knooppunten wordt geboden op de minimale bedieningstijden. Er worden 

op dit niveau geen verplichte ontsluitende verbindingen voorgeschreven en de vervoerder krijgt daarmee de 

vrijheid om het ontsluitende netwerk in te richten. Kleine kernen krijgen een vorm van ontsluitend openbaar 

vervoer bij woongebieden met minder dan 1.000 inwoners indien:

- deze woongebieden een aaneengesloten kern vormen of

- ten minste veertig reizigers per dag vanuit deze woongebieden reizen of

- het woongebied in de bestaande situatie ook ontsloten wordt met openbaar vervoer.

Dit kan worden uitgevoerd met een lijnbus maar ook met een flexibel systeem zonder vaste route of vaste 

dienstregeling waarbij op de knooppunten wordt aangesloten op de verbindende lijnen. Wij vinden het 

belangrijk dat met de bediening van kleine kernen in deze behoefte aan basismobiliteit wordt voorzien.

De Stadsregio is verheugd dat dit uitgangspunt door de adviescommissie wordt onderschreven.

196

3.3 Adviescommissie AML

De huidige concessie kent een tweetal scholierenlijnen (612 en 622), alsmede een aantal ontsluitende 

buslijnen die door scholieren worden gebruikt (zoals Zwanenburg-Hoofddorp, Badhoevedorp-Hoofddorp, 

Nieuw-Vennep/Abbenes-Oegstgeest en Kudelstaart/Aalsmeer- Amstelveen Zuid). Wij adviseren in uw bestek 

op te nemen, dat inschrijvende vervoerders een visie opnemen waarin ze verantwoorden hoe wordt 

omgegaan met deze verbindingen, op basis van het aantal reizigers op deze verbindingen. Indien een 

vervoerder één of meerdere verbindingen wil wijzigen of ter discussie wil stellen, dan zien wij graag dat de 

vervoerder aangeeft op welke alternatieve wijze de scholieren met vergelijkbare reistijd gaan worden 

vervoerd. Wij verwijzen -als suggestie- naar de systematiek die u in het PvE heeft opgenomen ten aanzien 

van basismobiliteit en/of maatwerk als mogelijke terugvaloptie bij een beperkte vervoervraag.

De Stadsregio neemt deze goede suggestie over. De inschrijvers wordt gevraagd om een visie te 

geven op de wijze waarop men met de ontsluitende lijnen, scholierenlijnen en basismobiliteit 

omgaat en dient daarbij veranderingen van verbindingen en venstertijden ten opzichte van de 

bestaande situatie te onderbouwen.

197

3.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Opnemen dat vervoer bereidheid moet hebben om, in afstemming met SRA/Amstelveen, een op de 

(omgebouwde) Amstelveenlijn afgestemd ontsluitend busnet in Amstelveen te creëren, mogelijke overstap 

bij ongelijkvloerse kruising Kronenburg + lokale doorgaande oost-westverbindingen inclusief bediening 

Olympiadelaan.

De ontwikkelvrijheid ligt bij de vervoerder. De vervoerder is verplicht om met onder andere de 

Stadsregio en de inliggende gemeenten af te stemmen over de invulling van deze ontwikkelvrijheid. 

De adviescommissie, bestaande uit de gemeenten, wordt immers om een advies gevraagd voor het 

jaarlijkse vervoerplan.

198

3.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

VU Ziekenhuis toevoegen aan de in het PvE opgenomen opsomming van verplicht te bedienen ziekenhuizen 

(In PvE staat Ziekenhuis Amstelland en Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp weergegeven).

 Bedoeld zijn hier de eisen voor de bediening van de ziekenhuizen in het concessiegebied. VU 

Ziekenhuis valt buiten de concessie en zal daarom niet worden opgenomen. Echter door de 

verplichte verbindingen in het PvE is Amstelland Meerlanden verzekerd van een busverbinding langs 

het VU-ziekenhuis.

199

3.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Bedieningseisen van verzorgingshuizen en grote scholen gelijkstellen met die in de concessie Amsterdam 

(omdat Amstelveen eenzelfde stedelijke dichtheidsgraad kent als de buitenwijken van Amsterdam).

Ten aanzien van de verzorgingshuizen is in de Regioraad door de portefeuillehouder toegezegd  de 

consequenties van vergelijkbare bedieningseisen zoals in de concessie Amsterdam te onderzoeken. 

Uit het onderzoek blijkt dat in het concessiegebied 18 verzorgingshuizen en  seniorencomplexen 

meer dan 100 bewoners hebben (= norm in concessie Amsterdam). Van deze locaties bevinden zich 

vijf locaties binnen een loopafstand van 250 meter van een halte die ook in 2018 zeker bediend zal 

blijven worden, omdat dit een halte van een verbindende lijn betreft. Van de overige locaties 

bevinden zich er zes binnen een loopafstand van 250  meter van een bestaande halte. Voor de 

laatste zeven locaties zullen, voor zover de infrastructuur dit toelaat, speciaal haltes aangelegd 

moeten worden en zal de concessiehouder de lijnvoering   aan moeten passen. De kosten van de 

aanleg van halteparen ter ontsluiting van deze zeven locaties kunnen één tot enkele miljoenen 

bedragen. Daar bovenop komen dan nog hogere exploitatiekosten als gevolg van langere rijtijden 

(vaak één tot enkele minuten per rit). Dit terwijl de ervaring leert bewoners van deze locaties vaak 

andere vervoersvormen kiezen en dat voor werknemers en bezoekers van de locaties het veelal 

geen bezwaar is dat zij, net als bij hun herkomstadres het geval is, verder naar een halte moeten 

lopen.

De grote scholen blijven in zijn algemeenheid goed bereikbaar met de eisen uit het PvE. Kortere 

loopafstanden dan in het PvE geëist vinden wij voor scholen minder relevant. 
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200

3.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

T.a.v. ontsluitende buslijnen in gebieden met meer dan 4000 inwoners t.a.t. 2 x per uur een bus als 

minimumfrequentie opnemen.

De minimumeisen in het PvE zijn 2x per uur in de spits en 1x in de dal en avond op werkdagen en in 

het weekend. Via gunningscriteria zullen de inschrijvers beloond worden indien zij hogere 

frequenties aanbieden. Indien inschrijvers substantieel afwijken van het bestaande 

bedieningsniveau dan zullen zij dit moeten onderbouwen. Voor sommige gebieden zoals Hoofddorp 

Floriande is  echter  een hogere frequentie wenselijk. Voor het aanbieden van hogere frequenties in 

dergelijke gebieden zullen dan ook gunningspunten worden gegeven.

201

3.3 Adviescommissie AML (Ouder Amstel)

Bus door dorpskern en haltering Amstelbrug:

De gemeente Ouder-Amstel vindt de voortzetting van de bus door de dorpskern van Ouderkerk aan de 

Amstel en het halteren van de lijnbussen bij de brug over de Amstel, conform het voorgestelde Programma 

van Eisen, van groot belang voor de ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp.

Wijdanken de de gemeente Ouder-Amstel tevreden voor hun waardering voor dit uitgangspunt.

202
3.3 CNV

Het gewone fijnmazige netwerk is niet minder populair geworden, maar gemaakt en dat gaat nog steeds 

verder met de “innovaties” zoals  belbussen en deelauto’s.

De Stadsregio deelt uw standpunt niet.

203

3.3 CNV

De 45 minuten reistijdeis gaat niet over de hele reis, maar alleen over het aandeel van het vervoermiddel in 

de reis. Met deze 45 minuten draait men de reiziger een rad voor de ogen.

De 45-minuten reistijd in paragraaf 1.3 is geen eis maar een steefwaarde. Er is hier niet genoemd 

dat het alleen gaat over het aandeel van het vervoermiddel in de reis. Met de streefwaarde van 45-

minuten beoogt de Stadsregio een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren. 

194

3.3 Qbuzz

Van de vervoerder wordt verwacht zijn bod af te stemmen op de vraag, onder andere aan de hand van 

gegevens over werkgelegenheid. Is de Stadsregio voornemens gegevens over werkgelegenheid per locatie 

beschikbaar te stellen? Indien deze gegevens niet voor iedereen gelijk beschikbaar zijn, ontstaat het risico op 

concurrentie op basis van een voorsprong op kennis en ervaring in het gebied, in plaats van op werkelijke 

kwaliteit.

In de bijlage van het PvE worden aantallen werknemers per bedrijventerrein in de concessie 

genoemd. Daarnaast  zijn wij van mening dat de zittende vervoerder niet meer gegevens kan 

verkrijgen dan iedere andere inschijver.  

415

3.3 Regioraadslid

Het is zeer wenselijk dat bewoners van verzorgingshuizen en complexen waar senioren wonen binnen 

acceptabele adstand een halte hebben voor een bus en/of tram. Graag acceptabele ontsluitingsnormen voor 

verzorgingshuizen en complexen waarin senioren wonen ('verzorgingstehuizen nieuwe stijl') toevoegen in 

het Programma van Eisen.

Ten aanzien van de verzorgingshuizen heeft de portefeuillehouder toegezegd  de consequenties van 

vergelijkbare bedieningseisen zoals in de concessie Amsterdam te onderzoeken. Uit het onderzoek 

blijkt dat in het concessiegebied 18 verzorgingshuizen en  seniorencomplexen meer dan 100 

bewoners hebben (= norm in concessie Amsterdam). Van deze locaties bevinden zich vijf locaties 

binnen een loopafstand van 250 meter van een halte die ook in 2018 zeker bediend zal blijven 

worden, omdat dit een halte van een verbindende lijn betreft. Van de overige locaties bevinden zich 

er zes binnen een loopafstand van 250  meter van een bestaande halte. Voor de laatste zeven 

locaties zullen, voor zover de infrastructuur dit toelaat, speciaal haltes aangelegd moeten worden en 

zal de concessiehouder de lijnvoering   aan moeten passen. De kosten van de aanleg van halteparen 

ter ontsluiting van deze zeven locaties kunnen één tot enkele miljoenen bedragen, mede vanwege 

de gewenste toegankelijkheid van deze haltes. Daar bovenop komen dan nog hogere 

exploitatiekosten als gevolg van langere rijtijden (vaak één tot enkele minuten per rit). Dit terwijl de 

ervaring leert dat bewoners van deze locaties vaak andere vervoersvormen kiezen en dat voor 

werknemers en bezoekers van de locaties het veelal geen bezwaar is dat zij, net als bij hun 

herkomstadres het geval is, verder naar een halte moeten lopen.

416

3.3 Regioraadslid

De bediening van zorginstellingen en scholen duidelijker weer geven. Wat valt er binnen en buiten de 

invloed van de genoemde haltecirkels?

Zie ons antwoord op reactie 415

De grote scholen blijven in zijn algemeenheid goed bereikbaar met de eisen uit het PvE. Kortere 

loopafstanden dan in het PvE geëist vinden wij voor scholen minder relevant. 

193

3.3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Woon/werkgebied is dat een kern, buurt of wijk: Tenminste een directe verbinding zonder overstap naar 

een van de genoemde (sub)knooppunten: ambitie zou dus kunnen zijn: naar meer dan een knooppunten 

een directe verbinding zonder overstap?

Ja, dat klopt. Zie ons antwoord op reactie 192.

192

3.3 Zwanenburg

Betere verbindingen vanuit kleine kernen opnemen: In het PvE komen verbindingen naar kleine kernen 

nauwelijks terug. Er is behoefte aan betere verbindingen vanuit de kernen.

In het kader van de oppervlakteontsluiting is vereist om minimaal een verbinding met één 

(sub)knooppunt te bieden. Inschrijvers die verbindingen met meerdere (sub)knooppunten 

aanbieden zullen bij de beoordeling van de inschrijving een hogere score krijgen.

205

3.3.1 Adviescommissie AML (Uithoorn)

Goede ontsluiting bedrijventerrein: de ontsluitende buslijn 149 ontsluit in de huidige concessie in Uithoorn 

o.a. het bedrijventerrein in Uithoorn. Uithoorn pleit ook in de nieuwe concessie voor een goede ontsluiting 

van dit bedrijventerrein.

In ieder woon- en werkgebied dat nu met het openbaar vervoer wordt bediend moeten de 

inschrijvers OV blijven aanbieden. Dit geldt ook voor het bedrijventerrein in Uithoorn.  
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207

3.3.1 CNV

Blijft Nes aan de Amstel straks bediend met regulier openbaar vervoer, minimaal een uurdienst op 

werkdagen? Als dit niet uit de opsomming 1 t/m 3 volgt, dan de verbinding Uithoorn – Nes aan de Amstel – 

Amstelveen busstation opnemen als verplicht verbindend traject op pagina 21.

Nes aan de Amstel blijft een vorm Basismobiliteit behouden, zoals beschreven in paragraaf 3.1 en 

subparagraaf 3.3.1 . Het is aan de inschrijvers om te kiezen voor een vaste lijndienst (met minimaal 

een uursbediening) dan wel voor een flexibele, vraagafhankelijk vervoersvorm.

206

3.3.1 Gemeente de Ronde Venen

Bedrijventerrein Mijdrecht wordt in de nieuwe concessie busvervoer Provincie Utrecht nauwelijks 

ontsloten.Wij willen er sterk op aandringen om het Bedrijventerrein vanuit de richting Uithoorn te 

ontsluiten,gezien de reizigersbehoefte vanuit Amstelland--Meerlanden.De bussen uit de Amstelland-

Meerlandenconcessie kunnen via het bedrijventerrein rijden alvorens om te keren.

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht om het bedrijventerrein 

Mijdrecht te ontsluiten. De Stadsregio kiest er, gelet op het belang  van deze verbinding voor de 

regio, niettemin voor om de verbinding Mijdrecht- Uithoorn verplicht te stellen. Inschrijvers krijgen 

van ons de ruimte om het bedrijventerrein te bedienen, onder de voorwaarde dat de provincie 

Utrecht hiermee instemt. De Stadsregio zal de bediening van het bedrijventerrein in ieder geval niet 

verplicht stellen noch belonen met gunningspunten. 

204

3.3.1 RAR

De RAR verzoekt de Stadsregio Amsterdam een vervoeranalyse te verrichten voor de belangrijkste 

woonwerkrelaties. Met name in het Schipholgebied is sprake van een 24/7 economie. Bijvoorbeeld categorie 

B zou in de spits minimaal een halfuursdienst moeten krijgen en voor bepaalde gebieden een bij de 

vervoervraag passende bediening. Tevens verzoeken wij om een vervoeranalyse naar het huidige gebruik 

van ontsluitende lijnen.

Het is aan de inschijvers om op basis van de door de Stadsregio aangeleverde gegevens de sterke en 

zwakke punten van de kansen en bedreigingen voor het openbaar vervoer te analyseren (= SWOT-

analyse). De Stadsregio verwacht dat inschrijvers op basis van deze analyse met een voor de reiziger 

zo passend mogelijk vervoeraanbod komen. Ten aanzien van categorie B geldt dat  de inschrijvers  

de vrijheid hebben om in de spits een halfuurdienst aan te bieden om aan de vraag van reizigers te 

voldoen.

210
3.3.1/3.3.2 Hoofddorp

Buslijn 145: doorlaten rijden tot Elandsgracht ipv station Lelylaan. Onderdeel van de bestuurlijk vastgestelde lijnennetvisie is dat buslijnen vanuit Badhoevedorp 

maximaal tot Lelylaan blijven rijden. 

208

3.3.1/3.3.2 Seniorencomplex Amaliahof

Lijn 340 Uithoorn-Haarlem de oude haltes RK Kerk en Houtwijkerveld aan de kruisweg in Hoofddorp weer 

herstellen. Vlakbij een seniorencomplex, een verzorgingstehuis Meerstede en verzorgingstehuis in het oude 

buurtje zijn gelegen en het ROC bij de Wilsonstraat en bij Houtwijkerveld het verpleeg/verzorgingstehuis 

Bornholm.

Bestuurlijk is besloten voor deze halteconfiguratie. De Stadsregio heeft dan ook niet de behoefte om 

de oude haltes via het Programma van Eisen voor de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 te 

herstellen. Zie ook ons antwoord op reactie 199.

209

3.3.1/3.3.2 Uithoorn

Goede en snelle busverbindingen met centrum Amsterdam en cs Amsterdam. Verbindingen rijden volgens 

de huidige route en niet via station Amsterdam zuid, dit zal alleen maar meer kosten ten koste van de 

snelheid.

Het centrum van Amsterdam blijft bediend met een verbinding volgens de huidige route. 

Amsterdam Centraal is na opening Noord/Zuidlijn substantieel sneller te bereiken met een overstap 

op Amsterdam Zuid.

229

3.3.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Neem als Stadsregio een standpunt in ten aanzien van invloedsgebieden van 'sterke verbindende

streekbuslijnen' (lijn 172 kent vanaf Kudelstaart t/m Amstelveen Busstation naar onze mening een

invloedsgebied van 400 meter)

In het PvE is een standpunt hierover genomen. Het traject Kudelstaart - Aalsmeer valt onder de 

norm van 400 meter (hemelsbreed) ; het traject Aalsmeer - Amstelveen onder de norm van 800 

meter (hemelsbreed). Hieraan gekoppeld is een verschil in minimumeisen ten aanzien van 

bedieningstijden en frequenties, waarbij ten noorden van Aalsmeer hoger frequenties worden 

geëist. Dit verschil wordt mede ingegeven door het feit dat op het traject Kudelstaart - Aalsmeer 

weinig doorgaande reizigers in de bussen zitten waardoor vaker stoppen vervoerkundig 

verdedigbaar is. 

230
3.3.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Maak op een kaartbeeld zichtbaar welke delen van Aalsmeer buiten de invloedsgebieden van R Net vallen 

en welke gebieden in welke categorie vallen.

Dit wordt opgenomen in het PvE. Daarnaast zal er aan worden gegeven in welke categorie de 

woonbuurten vallen.

225

3.3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Van de verbindende busas Aalsmeer-Amstelveen Busstation (huidige lijn 172) zijn wij van mening, dat de 

invloedscirkels in Amstelveen geen 800 maar 600 meter bedragen

De bepaling van de invloedgebieden op 800 meter is gebaseerd op onderzoek dat op bladzijde 24 

van het ontwerp Programma van Eisen is aangehaald. Daarnaast gelden dezelfde argumenten als bij 

ons antwoord op reactie 218 waar wordt gepleit om de invloedsgebieden tot 400 meter te 

beperken. Merk daarbij nog op dat een wijziging van de norm van 800 naar 600 meter ertoe kan 

leiden dat haltes verplaatst moeten worden.

231

3.3.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Daar waar nu een normale verbindende regionale buslijn rijdt met veel haltes kan het niet zo zijn dat door 

omzetting naar R Net de onderliggende haltes 'verlaten' worden zonder dat hier basismobiliteit wordt 

geboden.

Het verlaten van onderliggende haltes is inderdaad mogelijk. De inschrijvers zullen de keuzes die ze 

hierbij maken moeten verantwoorden.

214

3.3.2 Adviescommissie AML (Haarlemmermeer)

Voor de buurtbus Zwaanshoek wordt in het PvE geen bediening op zaterdag verplicht gesteld. Wij adviseren 

om aan te sluiten bij de minimale bedieningstijden van de betreffende categorie van het ontsluitende net 

(dus ook op zaterdag). Aandachtpunt hierbij is op welke wijze de bediening moet worden uitgevoerd op de 

tijden dat de verbinding niet met een buurtbus kan worden geboden.

Wij nemen uw verzoek niet over en zullen in het PvE geen eisen stellen aan de bediening van 

Zwaanshoek op zaterdag. Wel staat het de buurtbusvereniging vrij om hier invulling aan te geven.
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218

3.3.2 Adviescommissie AML (Uithoorn)

De cirkels die getrokken zijn om de haltes van de lijnen 170 en 172 zijn 800 meter terwijl het geen HOV lijnen 

zijn. Hierdoor worden wel gebieden afgedekt die daardoor geen andere bediening meer verplicht krijgen.

Verzoek is dus om de haltecirkels van de lijnen 170 en 172 'gewoon' 400m te laten zijn.

De lijnen vallen welliswaar momenteel niet onder de R-net productformule maar de Stadsregio ziet 

deze lijnen wel degelijk als verbindende lijnen. Dat betekent hoogfrequent en streven naar hogere 

snelheden. Grotere halteafstanden passen daarbij. De eisen die in het Programma van Eisen aan 

deze verbindingen worden gesteld maken het mogelijk om Aalsmeer en Uithoorn en het achterland 

van deze kernen een snellere en betere verbinding te bieden met Amsterdam dan in de huidige 

situatie. Inschrijvers zijn echter niet verplicht om de 800m-normen aan te houden; zij krijgen de 

ruimte om zelf een afweging te maken zolang aan de gestelde normen voldaan wordt. Indien de 

inschrijvers menen dat het vervoerkundig wenselijk is om kortere halteafstanden aan te houden dan 

de norm van 800 meter (hemelsbreed) vereist dan is deze ruimte er. Voor wat betreft Uithoorn 

Zijdelwaard erkennen wij dat de ophaalfunctie van de daar aanwezige buslijnen voor haltes met een 

kleinere oppervlakteontsluiting pleiten. Als uitzondering op de regel zal daarom voor de verbinding 

Uithoorn - Amstelveen - Amsterdam enkel in Uithoorn een norm van maximaal 400 in plaats van 800 

meter (hemelsbreed) tot de haltes gelden. Voor de rest van de verbinding  Uithoorn - Amstelveen - 

Amsterdam blijft de norm van 800 meter (hemelsbreed) gelden.

215

3.3.2 Adviescommissie Zaanstreek

Wij adviseren u om bij buurtbusprojecten rekening te houden met het inplannen van een reserve-bus. Uit 

de opgedane ervaring in de concessie Zaanstreek weten wij dat het niet aanwezig zijn van een dergelijk 

reservevoertuig, tot onnodige misverstanden leidt.

De inschrijvers zijn verplicht om te allen tijde een voertuig beschikkbaar te stellen die aan alle eisen 

voldoet. 

211

3.3.2 Almere en Flevoland

De geboden vrijheid voor de vervoerder voor het aanbieden van basismobiliteit zal, zeker voor dit type 

vervoer, beter  aansluiten bij de vervoersbehoefte van reizigers. Ditr is een verandering in denken, welke wij 

van harte ondersteunen. Het valt te overwegen de belanghebbenden een grotere rol bij de invulling van dit 

vervoer te laten spelen.

Wij waarderen uw steun voor de ingezette lijn. Wij nemen uw suggestie over om belanghebbenden 

een belangrijke rol te laten spelen bij de invulling. Wij zullen de inschrijvers vragen hoe zij dit willen 

aanpakken tijdens de implementatieperiode en tijdens de uitvoering van de concessie. 

219

3.3.2 CNV

De enquête van de stadsregio in mei 2015  bevatte fouten, daarover is gepubliceerd op OVUithoorn.nl. Op 

deze site werd een verbeterde en uitgebreidere enquête plaatst, welke tot nu toe 60 keer ingevuld is. Hieruit 

blijkt onder meer dat de bereidheid om langer onderweg te zijn naar een halte er niet of nauwelijks is.

De groei van R-net met langere afstanden naar de haltes heeft gezorgd voor een sterke 

reizigersgroei op de bestaande R-netlijnen. De toename van de halteafstand en de 

frequentieverhoging in Heemstede en Haarlem in december 2014 heeft bij lijn 340 bijvoorbeeld 

voor ongeveer 25% extra reizigers gezorgd. Hieruit blijkt de bereidheid van mensen om verder naar 

de halte te lopen of fietsen, omdat de langere voor- en natransporttijd wordt gecompenseerd door 

een hogere frequentie en kortere reistijd in het voertuig.

220

3.3.2 CNV

Een haltecirkel van 800 meter wordt uitgelegd als een loopafstand van 800 meter, maar dat kan een veel 

langere werkelijke af te leggen afstand opleveren. Dat is het verschil tussen hemelsbreed en een stratenplan.

De haltecirkel van 800 meter is een maat voor de loop- of fietsafstand. Dat er een verschil zit tussen 

de werkelijke en hemelsbrede afstand is evident. Daardoor kan de werkelijke afstand beperkt langer 

zijn dan de 800 meter. Echter merken wij ook op dat het overgrote deel van de reizigers minder dan 

800 meter naar een halte hoeft te lopen of te fietsen; de gemiddelde afstand bedraagt 500 meter.

221
3.3.2 CNV

Grotere halteafstanden in combinatie met één of meerdere haltes te vroeg uitchecken leveren verlies aan 

opbrengsten op en vervuilde productiestatistieken.

Ons ontgaat de relevantie van deze opmerking.

222

3.3.2 CNV

Grotere halteafstanden zijn strijdig met de doelstelling dat ouderen langer zelfstandig en thuis blijven 

wonen, ze hebben geen goed vervoer meer.

Het aantal mensen dat ineens niet meer met het OV kan reizen door de langere loopafstanden is 

beperkt. Mensen die vanwege de afgenomen toegankelijkheid als gevolg van de langere 

loopafstanden niet langer met het OV kunnen reizen, kunnen veelal van alternatieve 

vervoerssystemen gebruik maken die door de overheid worden aangeboden zoals het WMO-

vervoer. 

223

3.3.2 CNV

Daar waar er goede lijnen/bundels bestaan die niet voor R-net in aanmerking komen moet de focus op goed 

vervoer liggen, ook als dat niet het R-net is. Kleinschaligheid moet niet toegepast worden om in combinatie 

met R-net een op zich goed basisnet te vervangen, dat zou niet efficiënt zijn en tegen de wens van de 

reiziger in,. Als voorbeeld is het e.e.a. deels in deze kaart van Uithoorn uitgewerkt. Hier kunnen in de 

legenda de buslijnen worden aan en uitgezet, de loopafstanden van 400 meter van de huidige lijnen en 

enkele loopafstanden van 800 meter. Dit toont aan dat het niet mogelijk is om één van de routes te verlaten, 

zonder belangrijk reizigers te verliezen. Exploitatie met een R-net zal over de huidige routes moeten 

geschieden om haltes van betekenis te bereiken. Er kunnen hooguit enkele haltes vervallen, maar dat zal de 

loopafstanden vergroten en de acceptatie van de reiziger verminderen, want deze R-net verbinding lost 

nauwelijks iets op. Hier is het beter om het huidige net te handhaven.

Het is aan de inschrijvers om binnen het PvE een afweging te maken wat betreft de routes en de 

inzet van de verschillende materieeltypes op deze routes. 
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213

3.3.2 FNV Streekvervoer

Werkverdringing: Het zal u niet verbazen, dat FNV Streekvervoer tegen de inzet van vrijwilligers in het 

Openbaar Vervoer is. Verder uitbreiding van buurtbussen zal op felle tegenstand van onze kant stuiten. Wij 

eisen dat al het Openbaar Vervoer in de concessie AML uitgevoerd wordt door werknemers, die onder de 

cao Openbaar Vervoer vallen. Openbaar Vervoerwerk is vakmanschap en geen werk voor hobbyisten.

Het ontwerp-PvE stuurt niet op uitbreiding van het aantal buurtbussen. Wel stelt het ontwerp-PvE 

dat de concessiehouder nieuwe door de Stadsregio goedgekeurde buurtbusprojecten moet 

faciliteren. Dit laatste zal in gebieden zijn waar nu geen OV is. Dit zien wij niet als werkverdringing; 

zonder buurtbus zou er op deze plekken immers geen bus rijden. Ten tweede stellen wij dat wij niet 

treden in de verhouding tussen werkgevers en werknemers van een vervoerbedrijf. Ten slotte 

merken wij op dat alle inschrijvers moeten voldoen aan de geldende wet en regelgeving.

212

3.3.2 Gemeente Bloemendaal

De buurtbus doortrekken naar het dorp Vogelenzang. Daaraan is geen verdere uitwerking gegeven in het 

verleden, omdat de  verwachting is dat dan een 2e buurtbus moet worden ingezet. Hetgeen waarschijnlijk 

niet is te realiseren vanuit de concessie Amstelland-Meerlanden. Niettemin blijft het combineren van 

vervoersbehoeften wel een wens en wellicht is dit in de toekomst toch te organiseren met medewerking van 

de concessiehouder in Haarlem-IJmond.

Om de door u genoemde reden is in het PvE het doortrekken van de buurtbus naar Vogelenzang 

geen uitgangspunt. Vanzelfsprekend zal de concessiehouder zijn medewerking moeten verlenen als 

er een initiatief ontstaat vanuit  de concessie Haarlem-IJmond om de buurtbus door te trekken naar 

Vogelenzang.

217

3.3.2 Hoofddorp

De invloedssfeer van HOV haltes is 800 meter. Door het opheffen van twee haltes (Hoofddorp 

Houtwijkerveld en Kerk) en het vervangen van een enkele halte in het midden (Geniedijk) wordt deze norm 

overschreden. Dit is dus tegen uw eigen regels. Dus van Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar slecht 

openbaar vervoer. En dat dit dan in totaal 550000 EUR mag kosten, waarvan 450000 van de Stadsregio 

Amsterdam en ruim 100000 van de gemeente Haarlemmermeer is een schande.

Wij nemen kennis van uw standpunt. Wat betreft de afstand tot de HOV-haltes geldt dat, anders 

dan u suggereert, in de nieuwe situatie de norm van 800 meter (hemelsbreed) niet overschreden 

wordt.

228

3.3.2 Inspreker Regioraad 15 maart 2016

De volgende randvoorwaarden meenemen: 1. Dat de Stadsregio en de vervoerder, als er sprake is van 

eenkeuzemogelijkheid tussen routes, moeten kiezen voor die route, waar geen andere OV haltes binnen 400 

meter loopafstand zijn. 2. Dat als aan die eerste randvoorwaarde is voldaan, men kiest voor die route waar 

de meeste mensen van het OV gebruik maken.

Met onze eisen in het PvE geven we in onze ogen redelijke waarborg voor de bediening van de 

gebieden. Nog stringentere eisen leiden tot onevenredig beslag op het beschikbare OV-budget van 

de Stadsregio en gaat ten kosten van de bediening van grote groepen reizigers.

227

3.3.2 Ouderen Combinatie Amstelveen

We zien graag dat de vervoerder de rol van ketenregisseur op zich neemt, met extra aandacht voor de wijk 

Keizer Karel Park. Door het wegbezuinigen van twee lijnen in deze wijk, waar een groot aantal Amstelveense 

ouderen woont is het vervoersprobleem erg groot. De afstanden naar welke lijn dan ook zijn echt te groot 

voor hen.j A 1 Wij hoorden dat in diverse andere landen daar een simpele oplossing voor is gevonden. We 

hopen dat u voor de 'Amstelveense senioren'' ook een oplossing kunt en wilt realiseren.

De gehele wijk ligt binnen een afstand van 800 meter en het overgrote deels zelfs binnen 400 

metervan een halte van een verbindende lijn. Daarnaast kan de concessiehouder met een flexibele, 

vraagafhankelijke invulling van de Basismobiliteit in de geschetste vervoersvraag voorzien. In het 

recente verleden heeft er nog een buslijn door de wijk gereden via de Lindenlaan, waarvan het 

gebruik zeer minimaal was. 

224

3.3.2 Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland

Lange Loopafstanden in Amstelveen Noord. In Amstelveen wordt voorgeschreven een openbaar vervoer as 

via de Keizer Karelweg / Amstelveenseweg. De bundel van de 170 lijnen. Daarnaast is er de as van de 

sneltram via de Beneluxbaan. Op dit moment is daar tussen in een (derde) openbaar vervoer verbinding die 

juist voor mensen die moeilijk ter been zijn en voor ouderen van groot belang is. Dat is de lijn 199, die via de 

Rembrandtweg rijdt. Zien wij het goed, dan is deze verbinding is in de nieuwe concessie niet meer verplicht 

voorgeschreven. Dit betekent dat er met name voor mensen uit onze doelgroep, lange loopafstanden gaan 

ontstaan. Ze vallen nog wel binnen de criteria, maar omdat de 170 lijnen zogenaamde verbinden lijnen zijn, 

is dat 600 meter loopafstand naar een halte maximaal. Voor mensen uit onze doelgroep absoluut lang en 

het niet meer hebben van de lijn 199 betekent dus een achter uitgang. Dit terwijl op alle onderdelen uit de 

concessie juist een vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie wordt geëist. Met name geldt hier ook 

de verbinding met het stadshart, ook vanuit het verpleeghuis Nieuw Vredeveld. Nu een bus voor de deur, in 

de nieuwe concessie mogelijk dus niet meer. Althans, niet meer verplicht voorgeschreven. OLGA pleit voor 

het behouden van deze verbinding via de Rembrandtweg en deze dus in het programma van eisen verplicht 

voor te schrijven

Zie ons antwoord op reactie 155.

216

3.3.2 RAR

De Concessiehouder is verplicht de Buurtbus Zwaanshoek (lijn 401) te faciliteren. Ook mogen met 

instemming van de Stadsregio Amsterdam nieuwe buurtbussen gaan rijden. In de huidige concessie rijdt de 

Meer OVbus  (halte –halte) dat door het materieel  van Meertaxi wordt uitgevoerd.  Dit zou binnen de 

nieuwe Concessie 2018 ook mogelijk gemaakt moeten worden.

Zie ons antwoord op reactie 65.
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3.3.2 RAR

De RAR  vindt  het niet logisch om treinstations te betrekken bij de ontsluitingseisen, omdat dit een wezenlijk 

andere vervoersvorm is dan streekvervoer. Dit kan leiden tot onverwachte en ongewenste effecten (zoals 

geen bus naar of bij een treinstation). 

De RAR verzoekt  de Stadsregio Amsterdam  om een vervoeranalyse uit te voeren voor de betreffende 

gebieden, zoals Nieuw Vennep.

Als er een treinstation in de buurt is dan hebben inwoners een OV-bediening, net als het geval is bij 

bushaltes. We zien vaak dat in  de buurt van treinstations buiten de grotere steden het busgebruik 

beperkt is, tenzij de treinverbinding niet alle vervoerkundig relevante reisrelaties bedient. De 

inschrijvers hebben hier de mogelijkheid om in de nieuwe concessie busverbindingen te realiseren. 

Specifiek voor de hier aangehaalde situatie in Nieuw Vennep geldt dat de inschrijvers bij de 

beoordeling van de inschrijvingen extra punten krijgen voor het aanbieden van een verbinding naar 

Hoofddorp Centrum. De systematiek van aansluiten van bussen op knooppunten, waar het PvE 

vanuit gaat, leidt er overigens juist toe dat bussen bij treinstations blijven komen.

232

3.3.3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

400 m halte of opstappunt, tenzij binnen 800 meter van Rnet.  Hoe, wanneer en door wie wordt dit 

getoetst? 

De afstand van 800 meter  is gebaseerd op een veronderstelde “bereidheid”, die eerder met 

“noodzaak”heeft te maken: maar wat is een redelijke afstand? Zou dat niet eerder bv 600 meter zijn voor 

Rnet? dat zou voor Badhoevedorp een extra Rnet halte kunnen betekenen tussen halte Oost Badhoevedorp 

en (toekomstig) West Badhoevedorp

Toetsing vindt door de Stadsregio plaats met behulp van een GIS-applicatie. De gebruikte GIS-data is 

terug te vinden op de site van het CBS bij de wijk- en buurtkaart. Zie ons antwoord op reactie 225 

voor de argumentatie die aan de keuze voor 800m-cirkels ten grondslag ligt.

236

3.4 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Houd rekening met de bestaande afwijkende vroege ritten Flora Holland. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om waar vervoerkundig zinvol vroege ritten aan 

te bieden. Het niet bieden van vroege ritten naar Flora Holland en naar Schiphol zal negatief worden 

beoordeeld.

237

3.4 Adviescommissie AML (Uithoorn)

Tussen Mijdrecht en Uithoorn 4x per uur een bus naast lijn 130.

In het knooppuntnetwerk staat De Ronde Venen ingetekend als verplichte verbinding.

De invulling van de nieuwe ov-concessie Utrecht is inmiddels bekend. Op het traject

De Ronde Venen - Uithoorn vervalt buslijn 121 en halveert de frequentie van lijn 130 naar 2x/u. De

wens van Uithoorn is om, naast lijn 130, net als de overige verplichte verbindingen een minimale

frequentie van 4x per uur te rijden. (Nu rijden er in de spits 13x per uur bussen!)

In het definitieve Programma van Eisen is de eis opgenomen dat de concessiehouder tijdens de spits 

keer per uur in de spits en buiten de spits een keer per uur van Mijdrecht naar Uithoorn en v.v. rijdt. 

Daarbij is rekening gehouden met het aanbod vanSyntus,  de concessiehouder Utrecht. De 

Stadsregio verwacht dat een aanbod van 4x per uur in totaliteit tussen Mijdrecht en Uithoorn 

voldoende is om de vervoervraag te voldoen. Het huidige aanbod met 13 bussen per uur is aan de 

hoge kant. Daarbij komt dat Syntus vanaf december 2016 een snellere en frequente verbinding 

tussen de Ronde Venen en Amsterdam Bijlmer-ArenA zal gaan bieden. Dit zal naar verwachting voor 

een lagere vervoervraag zorgen vanuit de Ronde Venen richting Amsterdam via Uithoorn. 

240

3.4 Badhoevedorp

Hoe slimmer de route van het openbaar vervoer en hoe beter de aansluittijden op ander openbaar vervoer 

hoe meer mensen er gebruik van maken. Rechtstreekse langere routes zijn vaak het prettigst. Meer 

overstapmogelijkheden.

De Stadsregio onderschrijft deze stelling. Echter langere routes zorgen wel vaak voor een slechtere 

betrouwbaarheid (waarbij vertragingen doorwerken).

235

3.4 NS

de vereiste bedieningstijden voor verbindende trajecten sluit niet aan op vroegste en laatste treinen naar 

treinknooppunten. We vragen u dit te heroverwegen. De ervaring van NS in deze regio is dat diverse 

reizigers veel waarde hechten aan deze vroegste en laatste verbindingen in verband vroege vluchten op 

Schiphol en ploegendiensten op Schiphol. In aanvulling hierop vragen wij tevens aandacht voor de 

mogelijkheden voor het bieden van aansluitingen op het de Nachtnettreinen van NS.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om waar vervoerkundig zinvol op vroege en/of 

late treinritten en nachttreinen aan te sluiten. 

239

3.4 RAR

De RAR  vraagt zich af  Wat zijn de definitieve verschillen tussen R-net en “ verbindende”  lijnen en wat zijn 

de bijbehorende kwaliteitseisen. ( Zie ook RAR opmerking over 3.1) 

Onder R-net vallen de huidige R-netlijnen. Tot de verbindende lijnen behoren, naast de R-netlijnen, 

ook de routes van lijn 170 en 172. De kwaliteitseisen van R-net liggen vast in de productformule van 

R-net. De verbindende lijnen van de 170/172-bundel vallen niet onder R-net, maar omdat het hierbij 

om lijnen met een hoge vervoerkundige kwaliteit gaat rekent de Stadsregio ze toch tot de 

verbindende lijnen en gelden hiervoor vergelijkbare eisen.

238

3.4 Schiphol

Stopdienst of Sneldienst: De eis van een verplichte sneldienst over de gehele ring komt niet overeen met de 

opgestelde OV visie voor Schiphol. Het is de keuze aan de vervoerder of er een stop- danwel sneldienst in 

gezet wordt en of er een ring gerealiseerd wordt. Schiphol verzoekt dan ook om dit aan te passen in lijn met 

de opgestelde OV-visie. 

In de busvisie Schiphol is vastgesteld dat het aanbieden van een sneldienst (R-net) over de gehele 

Schipholring substantieel hogere kosten met zich meebrengt dan een mengvorm van stop- en 

sneldiensten (Schipholnet). Door in de spits  sneldiensten en stopdiensten aan te bieden op de ring 

en buiten de spits enkel stopdiensten kan naar verwachting een kwalitatief goede bediening tegen 

acceptabele kosten worden geboden. In het reguliere overleg  tussen Schiphol en de Stadsregio 

zullen de eisen rond deze bediening verder worden besproken en waar nodig aangescherpt. 

234

3.4 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Knoop en overstappunten ook afgestemd op vertrektijden etc. Betekent dat :ook bij de aansluiting op lokale 

netwerken en overstaphaltes? Dan graag aandacht voor frequentieverschil en zorgen voor optimale 

aansluiting in beide richtingen (heen en terug)

De inschrijvers moeten in de offerte en tijdens de concessie voorstellen doen wat betreft de 

aansluiting op andere bussen, treinen, trams en metro's. De kwaliteit van de voorstellen worden 

door de Stadsregio beoordeeld. 

233

3.4 Zwanenburg

Hoofddorp is slecht te bereiken met openbaar vervoer, er is behoefte dat de bus (lijn 161) vaker rijdt. De concessiehouder heeft de mogelijkheid om vaker te gaan rijden. Gezien het huidige gebruik van 

lijn 161 ligt het niet in de verwachting dat de vervoerder hier gebruik van gaat maken. En gezien het 

beperkte gebruik eisen we ook geen hogere frequentie.
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3.4.1 GVB

In tabel 1 stelt u dat de laatste ritten tot 24.00 uur moeten worden aangeboden. Na de ingebruikname van 

de Noord/Zuidlijn zal deze ook na 24:00 uur op Station Zuid aankomen. Reizigers verwachten wel dat de bus 

naar bijv. Uithoorn hier een aansluiting op biedt. Wij adviseren u om de bedieningsperiode hierop aan te 

laten sluiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om waar vervoerkundig zinvol op vroege en/of 

late ritten van de metro aan te sluiten. 

243

3.4.2 Oogvereniging Regio Amsterdam

In tabel 3 (pagina 27) is opgenomen dat voor de verbinding tussen Amstelveen Busstation en Amsterdam 

Bijlmer Arena via de Ouderkerkerlaan geldt, de bediening op zaterdag en zondag niet vereist is. Wij willen er 

op wijzen, dat de andere Overstaphalte Oranjebaan, voor mensen met een (visuele) beperking, vanwege de 

locatie van de lift en de ligging van bushaltes, een lastiger overstappunt is dan de Oudekerkerlaan. beide 

haltes hebben helaas maar aan één zijde een lift, maar bij de Oudekerkerlaan is de situatie toch 

overzichtelijker en beter te doen. Bovendien lijkt het ons erg omslachtig als in het weekend de situatie voor 

bepaalde buslijnen anders is dan door de week. Wij dringen er op aan om dit voorbehoud te schrappen.

Wij geven dit als aandachtspunt mee aan de inschrijvers.

242

3.4.2 RAR

In tabel 3 wordt voor verbindende lijnen een maximaal interval toegestaan van 15 minuten. Gezien de 

huidige (qua capaciteit noodzakelijke) frequentie en het belang van sommige van deze verbindende lijnen 

(zoals de bundel 170-172) vinden wij dat in de spits het maximaal 

toegestane interval 10 minuten zou moeten zijn. 

Op sommige trajecten achten wij de vervoersvraag  te gering om een maximum interval van 10 

minuten te eisen.

246
3.4.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Noem de uitlopers 186/187/199 (lopen Amstelveen in) en de gedachte nieuwe 241 uit de OV Visie Schiphol De busvisie Schiphol wordt bijgevoegd bij het bestek. Daarin worden onder meer deze verbindingen 

beschreven. 

244
3.4.3 Delft

Er staat dat het Schipholnet op zondag moet opstarten vanaf 00:08 uur. Het lijkt er op dat hier 08:00 uur 

bedoeld wordt.

Dat is inderdaad correct. Wij danken u voor uw oplettendheid.

245

3.4.3 Schiphol

Het derde aspect betreft de specifieke eisen voor het Schipholnet qua bedieningsperiode, frequenties, 

inrichtingseisen etc. De opgenomen eisen komen niet overeen met de overeengekomen afspraken in de 

huidige concessie. Gezien de uitzonderlijke situatie van de luchthaven als 24/7 bedrijf, zijn wij van mening 

dat de specifieke eisen met betrekking tot het Schipholvervoer het beste tot uiting komen in een separaat 

onderdeel/hoofdstuk van het bestek en niet als subonderdeel van de algemene eisen in het PvE. Dit komt de 

duidelijkheid en overzichtelijkheid van het PvE ten goede.  De luchthaven zou graag zien dat deze 

onderdelen in een apart hoofdstuk bij elkaar worden opgenomen.

De bedieningsperiodes worden aangepast in het defintieve PvE op basis van goed constructief 

overleg tussen Schiphol en de Stadsregio. Ten aanzien van het bestek zullen wij de eisen betreffende 

Schipholnet goed en duidelijk markeren.

247

3.4.4 Adviescommissie AML

Met betrekking tot de bedieningstijden hechten wij er belang aan dat in de basismobiliteit ook 's avonds en 

in het weekend wordt voorzien, als er voor een kern in de huidige concessie op die momenten ook een 

bediening is.

De afspraak is dat waar OV rijdt er OV blijft rijden. Het is niet zo dat de momenten wanneer er nu 

OV rijdt er ook OV blijft rijden. De inschrijvers krijgen de ruimte om wijzigingen in het OV-aanbod 

door te voeren. Hierbij geldt dat hun aanbod hoger wordt gewaardeerd wanneer inschrijvers ook ‘s 

avonds en in het weekend Basismobiliteit bieden.

249

3.4.4 Oogvereniging Regio Amsterdam

In tabel 8  wordt aangegeven dat de Concessiehouder de woongebieden behorend tot  categorie A op 

werkdagen vanaf 07.00 uuren op zaterdag vanaf 08.00  uur  moet bedienen. Wij zijn van mening dat de 

bediening een uur eerder dient aan te vangen. Juist, omdat met een ontsluitende buslijn mogelijk naar een 

verbindende lijn, een knooppunt, moet worden gereden. Voor veel mensen uit onze doelgroep een must, 

omdat alternatief voortransport naar de halte er vaak niet is. Zeven uur strookt niet met het woon /werk 

patroon van vele reizigers. 

Zie ons antwoord op reactie 248. Voor de zaterdagen is de vervoerspanning tussen 7:00 en 8:00 te 

beperkt om dit te eisen. De inschrijvers hebben wel de mogelijkeheid om dit aan te bieden.

248

3.4.4 RAR

In tabel 8  wordt aangegeven dat de Concessiehouder de woongebieden behorend tot  categorie A op 

werkdagen vanaf 07.00 uur moet bedienen.

De RAR is van oordeel dat deze woongebieden dermate belangrijk zijn, dat een bediening op werkdagen in 

de vroege ochtend  vanaf 06.00 uur verplicht moet zijn,  zodat reizigers in ieder geval van/naar een 

knooppunt kunnen reizen.

Deze suggestie nemen wij over in het PvE. 

252

3.5 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Nachtverbinding Amsterdam-Aalsmeer door laten rijden naar Aalsmeer Dorp (via Kasteleinweg)

zodat ook de Crown Studio's worden bediend

De vervoerkundige meerwaarde van deze nachtverbinding is voor ons niet direct duidelijk. De 

inschrijvers kunnen zelf een afweging te maken hoe met dit verzoek om te gaan.

250

3.5 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Nachtbus uit Amsterdam op Busstation Amstelveen aansluiting geven van/naar nachtbus Schiphol. Dit geven wij graag mee aan de inschrijvers. De inschrijvers zullen hier een voorstel voor moeten 

doen als onderdeel van hun inschrijving. Dit voorstel wordt beoordeeld door de Stadsregio.
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3.5 Adviescommissie AML (Uithoorn)

Nachtlijnen uit Amsterdam zonder overstap: Een nachtlijn tussen Uithoorn en Amsterdam Leidseplein is niet 

als verplichte verbinding vermeld in het Ontwerp PvE. Een mogelijke nachtelijke overstap scoort slecht op 

fysieke en sociale veiligheid. We zien deze nachtlijn als onderdeel van rechtstreekse verbinding Uithoorn - 

Leidseplein en gaan er van uit dat dit ook in het PvE komt.

De nachtlijnen moeten zonder overstap worden aangeboden. We hebben de tekst van het 

Programma van Eisen hierop aangepast.

254

3.5 Adviescommissie Zaanstreek

Wij zien in het Programma van Eisen graag opgenomen dat er dagelijkse directe nachtbusverbinding vanuit 

Amsterdam-Zuid en Schiphol naar Oostzaan en Zaanstad ontstaat via het Leidscheplein.Daarmee ontstaan 

directe verbindingen voor zowel werknemers als uitgaanspubliek.

De verschillende concessiehouders hebben de vrijheid om gezamenlijk met een voorstel hiervoor te 

komen Dit kan ook na gunning van de concessie plaatsvinden. Een voorstel hiertoe valt buiten de 

beoordeling. Vanwege de organisatorische uitdagingen in verhouding met de vervoerkundige 

meerwaarde schrijft de Stadsregio deze verbinding niet voor. 

256
3.5 CXX

U stelt hier ‘deze eisen gelden voor beide richtingen’. Dit staat niet bij alle tabellen expliciet vermeld, 

waarom hier wel, of waarom elders niet?

Voor andere tabellen geldt de toevoeging "deze eisen gelden voor beide richtingen' ook.

251

3.5 GVB

In de lijnennetvisie is afgegeven dat de huidige concessiehouder niet meer doorrijdt naar Amsterdam CS. In 

artikel 3.5 stelt u als eis dat nachtlijnen vanaf Amstelveen geboden dienen te worden. Dit is strijdig met de 

lijnennetvisie

De lijnennetvisie geeft aan hoe de lijnen straks aansluiten op de Noord/Zuidlijn. De lijnennetvisie 

doet geen uitspraken over de momenten waarop de Noord/Zuidlijn niet rijdt, te weten in de 

nachtlijke uren. 

255

3.5 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

In dit nachtnet zijn kernen (bijvoorbeeld Badhoevedorp) niet meer te zien. Gezien oriëntatie van jeugd op 

Amsterdam- in ieder geval enkele keren of bijvoorbeeld in het weekend nachtlijn naar Amsterdam? 

GVB reed tot voor kort een nachtlijn naar Badhoevedorp. Vanwege de slechte bezetting is deze 

verbinding ingekort en komt deze niet meer in Badhoevedorp. Het ligt dan ook niet voor de hand 

om deze verbinding in het kader van de concessie Amstelland Meerlanden 2018 uit te vragen.  

260

3.6.1 CXX

Op Oudejaarsavond rijdt het OV en de meeste concessies tot ongeveer 20.00 uur. U vraagt de vervoerder 

het OV tussen 23.00 en 1.00 stil te leggen. Hoe zit dat met andere SRA vervoerders? In hoeverre is het niet 

beter om dat gelijk te stellen zodat er duidelijkheid is voor alle reizigers/vervoerders?

Zie ons antwoord op reactie 258.

257

3.6.1 Delft

Er wordt gesteld dat op oudjaarsavond de dienstregeling mag worden gestaakt vanaf 23:00. Dat is zeer laat 

in vergelijking met de huidige 20:00 uur. Is hier sprake van een fout of moet er op oudjaarsavond 

daadwerkelijk zo lang worden doorgereden?

Nee dat is geen fout, maar een bewuste keuze. 

258

3.6.1 FNV Streekvervoer

Oudjaarsnacht. In de nacht van Oudjaar op Nieuwjaar het Openbaar Vervoer van 23:00 uur tot 01:00 uur stil 

gelegd mag worden. FNV Streekvervoer is van mening, dat het doorrijden tot 23:00 uur extra gevaar 

oplevert voor de veiligheid van passagiers en de chauffeurs. FNV Streekvervoer vreest overlast door 

vuurwerk en dronkenschap. Omdat op Oudejaarsavond de politie al overbelast is willen wij dat u in het PvE 

de eis opneemt, dat die avond extra toezichthouders ingezet worden. Onze voorkeur gaat er echter naar uit 

om de bussen op Oudjaarsavond om uiterlijk 21:00 uur te laten stoppen en vervolgens om 01:00 uur de 

dienstregeling te hervatten.

De Stadsregio is van mening dat het niet meer van deze tijd is dat de dienstverlening op 

oudjaarsavond na 20.00 uur wordt afgebouwd. Het is in het algemeen belang dat reizigers met het 

openbaar vervoer kunnen reizen, zodat zij deel kunnen nemen aan de festiviteiten die vanwege het 

nieuwe jaar worden georganiseerd. De Stadsregio streeft naar een

“maatwerkoplossing” die goed aansluit bij de (verwachte) vervoersvraag op deze avond.

259

3.6.1 GVB

De concessiehouder mag rond de overgang van Oudejaarsdag naar Nieuwjaarsdag het OV tussen 23.00 en 

01.00 uur stilleggen. Betekent dit dat de laatste rit om 23.00 vertrekt of dat de laatste rit op dat tijdstip 

binnenkomt? 

Zie ons antwoord op reactie 258.

262

3.6.2 CXX

In hoeverre is het mogelijk om  - naast zomervakantie en kerstvakantie - nog meer vakantiesoorten zoals 

krokus-, mei,- en herfstvakantie onderscheiden? Indien u van mening bent dat het al dan niet doorrijden 

invloed heeft op de kwaliteit van het vervoer, raden we u aan dit op te nemen in de toelichting op de 

beoordeling van het vervoerplan.

Uitgangspunt is maximaal 2 dientregelingsperioden. Als inschrijvers evenwel hele goede 

argumenten hebben om hier in beperkte mate van af te wijken dan is dit toegestaan. De inschrijvers 

moet dan wel duidelijk maken welke vervoerkundige voordelen hier tegenover staan. Deze afweging 

zal onderdeel zijn van de beoordeling van het vervoerplan.

261

3.6.2 GVB

Er worden maximaal 2 typen dienstregelingen gevraagd, dit terwijl u vraagt in te springen op nieuwe wensen 

van mobiliteit. In de vervoerconcessie Amsterdam worden ook afwijkende dienstregelingen op drukke dagen 

gereden. Voor de duidelijkheid naar de reizigers ligt het voor de hand dat de concessiehouder van 

Amstelland-Meerlanden hier op aansluit. 

Maatwerk op drukke dagen is altijd mogelijk waarbij door de Stadsregio wel van de concessiehouder 

verwacht dat hij streeft naar een beperkt aantal dienstregelingsperioden.

263

3.6.4 GVB

Waarom is de afstemming van de dienstregeling met aangrenzende concessies alleen beperkt tot 

vertrektijden? Ziet u geen additionele waarde in afstemming over routes en bediending door groot 

materieel vs. basismobiliteit?

Het gaat over het afstemmen van lijnen die dezelfde route volgen. Vanzelfsprekend dient voor het 

totaal afstemming tussen concessiehouders plaats te vinden over routes van buslijnen. Dit vindt 

plaats in het kader van de jaarlijks op te stellen vervoerplannen.
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3.6.4 Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland

Samenwerken aan de rand van de concessie in Amstelveen /Buitenveldert. Hoewel dit fysiek buiten het 

werkgebied van OLGA ligt, vragen wij toch uw aandacht voor het punt. Samenwerking aan de rand van de 

concessie krijgt in het PVE geen aandacht. Nergens wordt geëist dat de toekomstige vervoerder met de 

naburige concessiehouder de lijnvoering afstemt om daarmee in die randen een beter gespreid net te 

krijgen. Nu rijden bijvoorbeeld de lijn 199 (Amstel en Meerlanden concessie) en de tramlijnen 5/51 (GVB 

concessie) naast elkaar over de Buitenveldertselaan, terwijl Buitenveldert West verstoken blijft van 

openbaar vervoer. Voor mensen met een beperking dus ook hier lange loopafstanden. Als de 

concessiehouder verplicht wordt om met de andere concessiehouder afstemming te hebben, in dit geval 

met het gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, en er zou een betere afstemming van elkaars lijnen plaats 

hebben, dan zou het OV met dezelfde middelen echt beter kunnen zijn dan nu. Zo zou bijvoorbeeld 

Connexxion lijn 199 met een iets gewijzigde route (via de Laan Walcheren, de Keizer Karelweg, de Kalfjeslaan 

en de Cusorstraat in Buitenveldert terug naar de Buitenveldertselaan, de bediening in Buitenveldert West 

kunnen verzorgen, waar dus nu de lijn 62 door het GVB is geschrapt. Een heel verhaal, maar juist voor 

mensen die slecht ter been zijn is een goede ontsluiting van belang. In Buitenveldert en delen van 

Amstelveen noord zijn de loopafstanden met 600 meter naar de halte lang. OLGA stelt u daarom voor om in 

het PVE de verplichting tot samenwerking in de lijnvoering op te nemen.

Van de concessiehouder wordt sowieso verwacht dat hij zijn aanbod afstemt op het OV-aanbod in 

de omliggende concessies. 

266

3.6.5 CXX

Uitgangspunt hierbij is dat Wegbeheerders minimaal drie weken van tevoren bij de Concessiehouder 

aangeven dat er werkzaamheden plaatsvinden en welke impact deze werkzaamheden eventueel hebben op 

(de uitvoering van) de Dienstregeling.’ Dit is erg weinig, zeker zonder zekerheid over een nieuw convenant. 

In de praktijk blijkt dat wegbeheerders (te) gemakkelijk omgaan met dergelijke situaties indien er niet 

voldoende druk op staat. Daarom is wat meer druk op de wegbeheerder wenselijk.

Op dit moment zijn wij met de wegbeheerders bezig met het afsluiten van een convenant. We zullen 

dit in de overleggen meenemen. Het nieuwe convenant zal bij het bestek worden toegevoegd.

265

3.6.5 GVB

In hoeverre verwacht u dat de concessiehouder in overleg gaat met aangrenzende vervoerders over de 

inrichting en uitvoering van eventuele omleidingen?

We verwachten dat concessiehouders hierover met elkaar in overleg treden, waarbij wij opmerken 

dat GVB op dit moment binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam de verantwoordelijkheid heeft 

om hier de regie op te voeren. 

267

3.6.5 Provincie Noord Holland

(Omleidingen) dient ook rekening gehouden te worden met enkele grootschalige werken van de provincie 

zoals de vervanging van de brug over de Ringvaart bij Cruquius, de bouw van een nieuw viaduct over de 

Oude Haagseweg en de aanpassing van de kruising N232 - Amsterdamsebaan in Badhoevedorp.

De inschrijvers zullen inderdaad rekening moeten houden met dergelijke wegwerkzaamheden. Aan 

de andere kant is het ook aan de wegbeheerder om in vroegtijdig stadium in overleg te treden met 

de vervoerder om negatieve gevolgen van omleidingen voor zowel de wegbeheerder als vervoerder 

zo beperkt mogelijk te houden. 

273

4. Adviescommissie Amsterdam

Het PvE bepaalt dat de concessiehouder het ov aanbod dient af te stemmen op de capaciteit van de 

beschikbare infrastructuur waaronder busstations. Teneinde de concessiehouder hiertoe goed in staat te 

stellen is het van groot belang dat voorafgaand aan en gedurende de uitvoering van de concessie de 

capaciteit zorgvuldig gemonitord wordt. Uitkomsten van bijvoorbeeld de infratoets en beleidskeuzes op 

basis van het in ontwikkeling zijnde afwegingskader kunnen daarbij meegenomen worden. Ook de uitkomst 

van de monitoring kan gevolgen hebben voor de gewenste flexibiliteit van de concessiehouder. In de 

aanbestedingsstrategie heeft u aangekondigd dat Amsterdam gevraagd wordt een bushalte te creëren op de 

Stadhouderskade. Dit is in onderzoek; tegelijkertijd betekent dat niet dat de realisatie mogelijk is.

Wij nemen kennis van uw opmerkingen. In de voorbereiding van de aanbesteding stellen wij 

wegbeheerders in de gelegenheid om eventuele beperkingen ten aanzien van het gebruik van de 

infrastructuur door het openbaar vervoer kenbaar te maken, zodat wij deze aan inschrijvers kunnen 

meegeven. Wij vragen daarbij wel aan wegbeheerders om terughoudend te zijn wat betreft 

eventuele beperkingen, teneinde de concessiehouder voldoende ruimte te kunnen bieden om zijn 

aanbod op de behoefte van reizigers af te stemmen.

Wat betreft de bushalte op de Stadhouderskade: deze halte vloeit voort uit de uitspraak van de 

Regioraad dat er rechtstreekse verbindingen moeten blijven van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn 

naar het centrum van Amsterdam. Wij gaan er vanuit dat het mogelijk zal zijn om deze verbindingen 

te kunnen bieden via voor reizigers logische routes en haltes.
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4. Bereikbaarheid Amsterdam Zuid

In ‘Bereikbaarheid Amsterdam Zuid’ werken de Stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeente 

Amsterdam en Rijkswaterstaat West Nederland Noord de komende jaren samen. Deze samenwerking is 

opgezet om gezamenlijk gesteld te staan voor het borgen van de bereikbaarheid van de Metropoolregio 

Amsterdam wanneer diverse, grote en minder grote, bouwprojecten in uitvoering gaan in het zuidelijk deel 

van Amsterdam. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van Zuidasdok, de verbreding van A9 tussen Holendrecht en 

Badhoevedorp in het kader van Schiphol Amsterdam Almere (SAA), de Ombouw Amstelveenlijn en de 

reconstructie van de Boelelaan. Deze werkzaamheden in het zuidelijk deel van Amsterdam raken het 

concessiegebied van Amstelland Meerlanden, waar nu de aanbesteding voor voorbereid wordt. Enerzijds 

omdat deze bouwprojecten van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van het wegennet voor het 

openbaar vervoer. En omdat het streven altijd is het openbaar vervoer zo min mogelijk te hinderen. Ook 

kunnen de werkzaamheden van invloed zijn op de reistijd van het openbaar vervoer. Anderzijds kan het bij 

hinder op de weg aantrekkelijk zijn voor projecten om extra vervoer in te kopen als het openbaar vervoer 

een interessant alternatief is voor bijvoorbeeld automobilisten.

Wij onderkennen de gevolgen van genoemde projecten voor de Concessie Amstelland-Meerlanden 

2018. Wij zullen informatie over deze projecten als achtergrondinformatie bij de 

aanbestedingsdocumenten voegen. Daarnaast hebben wij een aantal projecten in paragraaf 17.3 

van het ontwerp Programma van Eisen als majeure ontwikkelingen benoemd die mogelijk tot 

aanpassing van de concessie kunnen leiden.

271

4. NS

Aandacht voor mede gebruik door NS bussen van OV en HOV busbanen (gepland en ongepland) daar waar 

nodig, betekent ook dat toegankelijkheid geregeld moet zijn

Het is aan de betreffende wegbeheerder om toestemming te verlenen voor het gebruik van 

businfrastructuur door treinvervangende bussen. Uitgangspunt van de Stadsregio daarbij is dat het 

medegebruik van de businfrastructuur niet ten koste mag gaan van de doorstroming van de 

reguliere bussen.

272

4. NS

Borgen van voldoende haltecapaciteit voor NS Bussen op Schiphol Plaza en de OV Busstations bij de NS 

Stations in de regio

Wij nemen uw opmerking mee bij de plannen voor de herinrichting van Schiphol Plaza zoals die 

thans worden voorbereid. De beschikbaarheid van voldoende haltecapaciteit is echter van 

meerdere factoren afhankelijk, zodat wij op dit punt geen garanties kunnen geven.

274

4. Provincie Noord Holland

Binnen het verbindende netwerk vormen de R-netlijnen een belangrijk onderdeel. Bij de totstandkoming van 

de huidige R-netlijn 340 (Haarlem -Heemstede - Uithoorn) heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld In 

welke haltes in Haarlem en Heemstede (dus buiten het concessiegebied Amstelland-Meerlanden) 

uiteindelijk konden worden gepromoveerd tot R-nethalte. Wij hebben daarna het voortouw genomen om de 

huidige R-nethaltes in Heemstede op te waarderen tot volwaardige R-nethaltes mci. DRIS-display, het 

toegankelijk maken van de haltes en het plaatsen van de benodigde fietsenstallingen. Naar verwachting zijn 

deze werkzaamheden v5ôr de zomer afgerond. Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u expliciet 

in het PvE op te nemen dat alle bestaande R-nethaltes in Haarlem en Heemstede ook bediend moeten 

worden door de voorgestelde R-netlijnen van de nieuwe vervoerder.

Wij kunnen uw zorg bij deze wegnemen. Om desinvesteringen te voorkomen schrijven wij het 

gebruik van infrastructuur waarin de afgelopen jaren is geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het kader van 

R-net, verplicht voor. Hier vallen in Haarlem en Heemstede ook de R-nethaltes onder.

270

4. Qbuzz

De vervoerder krijgt in het PvE veel ruimte voor het zelf inrichten van het ontsluitende netwerk. Dit verleidt 

mogelijk tot wijzigingen in de routevoering. Hoe staat de Stadsregio tegenover het niet langer gebruiken van 

bestaande halteinfrastructuur en het anderzijds nodig hebben nieuwe (halte)infrastructuur?

Wij realiseren ons dat de ontwikkelruimte die wij de concessiehouder bieden ertoe kan leiden dat 

bepaalde (halte)infrastructuur niet meer gebruikt wordt. Om desinvesteringen te voorkomen 

schrijven wij het gebruik van infrastructuur waarin de afgelopen jaren is geïnvesteerd, bijvoorbeeld 

in het kader van R-net, verplicht voor. Voor de overige infrastructuur geldt dat wij inschrijvers 

vragen om bij hun voorstellen voor wijzigingen in het OV-aanbod in de nieuwe concessie 

aannemelijk te maken dat de meerwaarde voor reizigers opwegen tegen de eventuele kosten van 

aanpassingen aan de infrastructuur die voor deze wijzigingen noodzakelijk zijn. Inschrijvers dienen 

tevens aannemelijk te maken dat deze aanpassingen tijdig gerealiseerd kunnen worden; met andere 

woorden, zij mogen wat betreft de gestanddoening van hun aanbod geen voorbehoud maken wat 

betreft de realisatie van de aanpassingen aan de infrastructuur.

349
4.1 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

(indien werkzaamheden Kasteleinweg nog niet zijn afgerond december 2017) vervoerder wijzen op 

werkzaamheden, tot Kasteleinweg gereed is huidige route lijn 340 handhaven.

Wij zullen uw opmerking als aandachtspunt in de aanbestedingsdocumenten opnemen.

276
4.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Kaart bovenaan P 36: toevoegen nieuwe R-Net route via Burg. Rijnderslaan na ombouw A9 (gereed 2024). Wij hebben de kaart aangepast.

278

4.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Figuur 5 pagina 36: Onder 'infra in onderzoek' staat de voormalige 2e HOV-as opgenomen, vanuit zowel 

Amsterdam als Amstelveen is in het recente verleden bestuurlijk reeds het standpunt ingenomen, dat infra-

aanpassingen alleen op zeer kleine schaal onderzocht kunnen worden.

Wij zijn bekend met uw standpunt. Momenteel is nog geen besluit genomen over de Uithoornlijn. 

De exacte ambitie van de Stadsregio op de 2e OV-as hangt af van dit besluit. Ook bij een positief 

besluit over de Uithoornlijn zal de Stadsregio nog steeds de ambitie hebben om, al dan niet 

kleinschalig, verbeteringen door te voeren op deze as gezien de dan ook nog grote vervoerwaarde.  
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4.2 Bereikbaarheid Amsterdam Zuid

Flexibiliteit voor de bouwprojecten om extra openbaar vervoer in het concessiegebied in te kopen indien dit 

bijdraagt aan de compensatie van de verkeershinder.In artikel 4.2 staat dat de Dagelijks Bestuur van het 

ROA opdracht kan geven aanvullend vervoer in te zetten en hiervoor subsidie kan verlenen aan de 

vervoerder. Wij zouden graag zien dat de procedure die hiervoor doorlopen moet worden, een veel kortere 

doorlooptijd heeft, zodat het voor projecten eenvoudiger wordt via de concessieverlener extra openbaar 

vervoer in te kopen (gelede bussen, intensivering dienstregeling e.d.). Nu wordt deze termijn van inkoop van 

extra openbaar vervoer gezien de lange proceduretijd  veelal niet gehaald door projecten. Dit is daarmee 

een risico voor het goed kunnen bedienen van de reiziger door de vervoerder. Graag gaan wij met u in 

overleg om te onderzoeken hoe deze procedure realistischer en praktischer kan worden ingericht. 

Uiteindelijk met als doel om de reiziger nog beter te bedienen.

Graag gaan wij in op uw verzoek. Wij merken al wel op dat de concessiehouder in ieder geval 

voldoende tijd moet krijgen om het aanvullende openbaar vervoer te organiseren (inzet materieel 

en personeel). Omdat de voorbereiding van projecten vaak ook een langere doorlooptijd kent, is het 

vooral belangrijk dat, wanneer mogelijk aanvullend openbaar vervoer ingezet moet worden, de 

concessiehouder en de Stadsregio tijdig betrokken worden bij de voorbereiding van deze projecten. 

277

4.2 Lisserbroek

Lage brug HOV wordt gekozen als de brug er komt. In het ontwerp PvE staat op bladzijde 36 Figuur 5 als 

nieuw project de HOV Noordwijk-Schiphol genoemd. Op www.stadsregioamsterdam.nl staat in het 

nieuwsbericht HOV lage brug: ‘kan de nieuwe wijken in Haarlemmermeer bereiken’. Voor Lisserbroek is dat 

vooralsnog, met deze mogelijke lage brug, niet het geval. De verbinding die dan mogelijk gaat ontstaan is te 

ver van de dorpskern en de nieuwbouw om reizigers uit Lisserbroek te bereiken. Een definitief besluit voor 

de komst van de nieuwe brug is nog niet gevallen en de komst van een brug voor HOV Noordwijk-Schiphol 

wordt door de dorpsraad van Lisserbroek niet toegejuicht, omdat de verkeersdruk bij de huidige brug daar 

niet mee wordt verminderd. 

Indien er een HOV-brug komt tussen Lisse en Lisserbroek dan is de insteek van de Stadsregio dat er 

ook HOV van deze brug en bijbehorenden busbaan gebruik gaat maken. Het overgrote deel van 

Lisserbroek valt dan binnen de norm van 800 meter (hemelsbreed) van een nog nader te bepalen 

centrale halte en wordt daarmee goed met OV bedient.

280

4.4 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Infra-situatie haltes Schiphol Oost T-splitsing: er moet op deze T-splitsing in alle richtingen kunnen worden 

overgestapt

Die mogelijkheid is aanwezig. Voor een buslijn van Schiphol-Rijk naar Amstelveen  is er een 

reservering voor haltes ter hoogte van de Brugstraat opgenomen. Bij gebruik van deze haltes kan 

voor start concessie gebruik worden gemaakt van deze reservering.

279

4.4 Hoofddorp

Wat zijn de doelstellingen voor verkeersveiligheid ? Dit is vast voor gemotoriseerd verkeer, niet voor 

voetgangers. Het klinkt goed maar ik kan dit in alle redelijkheid niet altijd terugvinden. Dus wees aub meer 

specifiek anders is dit alleen maar ruis.

Bij de effecten van infrastructurele aanpassingen voor de verkeersveiligheid kijken wij naar de 

gevolgen voor alle typen weggebruikers, dus ook voor voetgangers.

417

4.4 Regioraadslid

Hoofdstuk 4 in het PvE (halte realisatie) is niet voldoende helder: het verzoek is om hierin efficiënt te werk te 

gaan, bijvoorbeeld als het gaat om design aanpassingen, en de vraag daarbij is wie hiervoor 

verantwoordelijk is.

Wij realiseren ons dat de ontwikkelruimte die wij de concessiehouder bieden ertoe kan leiden dat 

bepaalde (halte)infrastructuur niet meer gebruikt wordt. Om desinvesteringen te voorkomen 

schrijven wij het gebruik van infrastructuur waarin de afgelopen jaren is geïnvesteerd, bijvoorbeeld 

in het kader van R-net, verplicht voor. Voor de overige infrastructuur geldt dat wij inschrijvers 

vragen om bij hun voorstellen voor wijzigingen in het OV-aanbod in de nieuwe concessie 

aannemelijk te maken dat de meerwaarde voor reizigers opwegen tegen de eventuele kosten van 

aanpassingen aan de infrastructuur die voor deze wijzigingen noodzakelijk zijn. Inschrijvers dienen 

tevens aannemelijk te maken dat deze aanpassingen tijdig gerealiseerd kunnen worden; met andere 

woorden, zij mogen wat betreft de gestanddoening van hun aanbod geen voorbehoud maken wat 

betreft de realisatie van de aanpassingen aan de infrastructuur.

281

4.4.2 CNV

De Stadsregio zet sterk in op stiptheid en punctualiteit en regelmaatbeheersing. Er wordt een scala aan 

mogelijkheden genoemd om het te realiseren. Het faciliteren bestaat uit het bij elkaar brengen van 

betrokken partijen, zoals wegbeheerders en locale (lokale) overheden. Meer niet. Zo zal het niet tot succes 

komen, de stadsregio kan niet volstaan met de lakens uitdelen, tegelijkertijd wetende hoe slecht de 

doorstroming nu is en wat de zeer bedenkelijke rol van wegbeheerders en locale (lokale) overheden is. De 

stadsregio moet wegbeheerders en locale (lokale) overheden opdragen om mee te werken aan betere 

doorstroming. Dat moet een dwingend karakter hebben, de betrokken partijen hebben reeds aangetoond 

daar behoefte aan te hebben.

Wij nemen kennis van uw opmerking. In de Investeringsagenda OV heeft de Stadsregio aangegeven 

welke infrastructurele maatregelen zij voor ogen heeft om de positie van het openbaar vervoer te 

versterken. Bij de uitvoering van de maatregelen blijven wij afhankelijk van de bereidheid van de 

wegbeheerders, veelal inliggende gemeenten, die hierin ook hun eigen afwegingen maken. 

283

4.5 Adviescommissie AML (Amstelveen)

In het PvE wordt ook hoofdstuk over het 'convenant infra' beschreven. Dit convenant loopt af met ingang 

van de nieuwe concessie. Amstelveen/Uithoorn/Aalsmeer zijn in overleg met de Stadsregio over de wijze 

van prolongatie.

Het is onze intentie om het wegenconvenant met de inliggende gemeenten als bijlage bij de 

aanbestedingsstukken te voegen.
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4.5 CXX

U geeft aan dat de Stadsregio voornemens is een convenant af te sluiten met wegbeheerders. Het heeft 

onze sterke voorkeur dat dit in het definitieve PvE vast staat en indien dit niet is vastgelegd dan is het 

belangrijk de risico’s te duiden indien er geen convenant is. Als huidig vervoerder hebben wij gemerkt wat 

de impact is op het gedrag van wegbeheerders wanneer dit convenant wel is afgesloten. 

Daarnaast spreken wij ook de nadrukkelijke wens uit tot een convenant met de wegbeheerders van 

gemeente Amsterdam, Schiphol en Provincie Noord-Holland.

Het is onze intentie om het wegenconvenant met de inliggende gemeenten als bijlage bij de 

aanbestedingsstukken te voegen. Ook is het onze intentie om in ieder geval met de provincie Noord-

Holland en mogelijk ook Schiphol een wegenconvenant af te sluiten, die in dat geval ook als bijlagen 

bij de aanbestedingsstukken zullen worden gevoegd. Het is tot op heden niet gelukt om een 

vergelijkbaar convenant met de gemeente Amsterdam af te sluiten.

284

4.5 Provincie Noord Holland

Wij wachten uw voorstel voor een convenant af. U zult begrijpen dat de beschikbaarheid van 

businfrastructuur niet 100 % kan zijn, vanwege de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de 

infrastructuur.

Het is onze intentie om het wegenconvenant met de provincie Noord-Holland als bijlage bij de 

aanbestedingsstukken te voegen.

285

5.1 CXX

In het PvE missen wij eisen ten aanzien van uitvoeringskwaliteit rondom wegwerkzaamheden. Met het oog 

op de grote bouwprojecten in de regio is het wenselijk om hier eisen over te formuleren.

Insteek bij het Programma van Eisen is dat de concessiehouder ook in geval van 

wegwerkzaamheden de dan geldende dienstregeling conform de eisen aan de uitvoeringskwaliteit 

uitvoert. Wel kunnen wij in geval van majeure ontwikkelingen de eisen aan de uitvoeringskwaliteit 

aanpassen als de specifieke omstandigheden daatoe aanleiding geven.

286

5.2.1 CXX

Ten aanzien van capaciteit zegt u dat alle reizigers op de halte mee moeten en dat er zitplaatsgarantie is 

buiten de spitsperiode. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van 5.2.3. Moeten we ook zitplaatsgarantie 

bieden als er een stremming bij NS is buiten de spits en er een onvoorzien extra aanbod is van reizigers? Hoe 

is dat in geval van evenementen? Wij verzoeken u om de uitzonderingen duidelijk te definiëren. Een 

mogelijkheid is het hanteren van de regel dat het niet kunnen voldoen aan de capaciteitsregel op een 

specifieke dienstregelingrit op één dag in de maand een incident is en niet hoeft te leiden tot extra inzet. Bij 

voortduring twee maal per maand (of meer) dient een structurele oplossing te worden geboden.

In paragraaf 5.2.3 hebben we aangegeven dat bij een te voorziene extra vraag van reizigers, 

bijvoorbeeld in geval van evenementen, de bepalingen in paragraaf 5.2.1 gelden. Bij een 

redelijkerwijs niet te voorziene extra vraag van reizigers, zoals bij een onverwachte stremming bij 

NS, gelden de bepalingen in paragraaf 5.2.3. In paragraaf 5.2.4 wordt ingegaan op de situatie waarin 

sprake is van een structureel capaciteitstekort.

287

5.2.2 Qbuzz

Gezien de aard van de in 5.2.2 en 5.5.1 gestelde eisen, is het aanvullend op onze vraag hierboven, belangrijk 

een goed inzicht te hebben op wagenverkoop van losse kaartjes (niet verchipt) per lijn op ritniveau. Zonder 

dit inzicht ontstaat het risico op concurrentie op basis van een voorsprong op kennis en ervaring in het 

gebied, in plaats van op werkelijk geboden kwaliteit en capaciteit.  

Wij nemen kennis van uw opmerking en zullen hier bij de samenstelling van het pakket met 

achtergrondinformatie rekening mee houden.

288

5.3 CXX

U wenst dat vervoerder aanstuurt op regelmaat. Door te sturen op regelmaat in plaats van op punctualiteit 

kunnen bepaalde aansluitingen - waar een reiziger op rekent - hierdoor mogelijk niet gerealiseerd worden. 

Daarom enkele vragen:

• Hoe verhoudt zich dat tot aansluitgaranties van hoogfrequente lijnen op laagfrequente lijnen?

• Hoe kijkt u aan tegen het mogelijk versnellen (te vroeg doorkomen) van een lijn om de regelmaat te 

verbeteren? 

• Hoe gaat u bij regelmaatbeheersing om met de prestatiemetingen en bijbehorende bonussen en 

malussen?

De Stadsregio verwacht dat de eisen ten aanzien van regelmaatbeheersing bij hoogfrequente lijnen 

beter aansluiten bij de behoeften van grote groepen reizigers. Ook worden deze eisen ingegeven 

door capaciteitsbeperkingen van de beschikbare infrastructuur. De Stadsregio realiseert zich dat in 

specifieke situaties deze eisen nadelig voor een overstappende reiziger kunnen uitpakken, maar dit 

nadeel is vergelijkbaar met het nadeel dat een reiziger bij een vertraging van een hoogfrequente 

buslijn zou ondervinden. De Stadsregio realiseert zich ook dat de inzet van financiële 

sturingsinstrumenten afgestemd  moet worden op de keuze voor regelmaatbeheersing bij 

hoogfrequente lijnen. In de aanbestedingsdocumenten is hier verder invulling aan gegeven. 
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5.4 Schiphol

Zoals in het concept PvE al is aangestipt zal de periode 2018-2018 op de luchthaven voor een belangrijk 

gedeelte in het teken staan van de aanpassingen van de OV-knoop en het Masterplan. Beiden zijn ingegeven 

vanuit de noodzaak tot  uitbreidingen om de groei van de Luchthaven te accommoderen. Naar het zich nu 

laat aanzien zullen beide projecten een grote impact hebben op de beschikbaarheid en capaciteit van de 

aanwezige (Openbaar Vervoer) infrastructuur op het  centrum van het luchthaventerrein. Wij zijn dan ook 

van mening dat de inzet van innovatieve technieken om de betrouwbaarheid en regelmaat beter te kunnen 

beheersen niet alleen wenselijk maar tevens noodzakelijk is.  Deze wens vloeit ook voort uit de noodzaak om 

zo optimaal mogelijk om te kunnen gaan met de  beschikbare schaarse Infrastructuur, als ook om de 

capaciteitsgevolgen van de nieuwe regelgeving op het gebied van Tunnelveiligheid op te kunnen vangen. 

Een verdere automatisering van het busvervoer is, gezien de ontwikkelingen in de Automotive sector,  een 

reële mogelijkheid die benut moet worden. Zo biedt volgens ons een variant op de reeds bestaande techniek 

op het gebied van  Cooperative Adaptive Cruise Control, reële kansen en mogelijkheden om punctualiteit en 

regelmaat te vergroten en daarmee het klantcomfort naar een hoger plan te tillen. 

Wij zouden graag de Stadsregio daarbij ondersteunen om het onderdeel innovatie/ICT verder uit te werken.

Wij denken dat het daarom wenselijk en noodzakelijk is om de paragraaf over het innovatieve vermogen 

verder aan te scherpen en het bestek daartoe uit te breiden, om te zorgen dat de vereiste  realisatie van dit 

onderdeel ook voldoende kan worden geborgd. 

In paragraaf 5.1.1 hebben wij aangegeven dat wij een beroep doen op het innovatieve vermogen 

van de concessiehouder, onder andere als het gaat om het verhogen van de stiptheid en regelmaat 

van het openbaar vervoer. Omdat de verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid primair bij de 

concessiehouder ligt kiezen wij voor functionele eisen ten aanzien van dit kwaliteitsaspect in plaats 

van het voorschrijven van bepaalde oplossingsrichtingen. Zouden wij voor deze laatste optie kiezen 

dan zou dit betekenen dat wij ons mede verantwoordelijk maken voor de prestaties van de 

concessiehouder op het gebied van betrouwbaarheid.

291

5.4.3 CNV

Betrouwbare rijtijden. Trajecten waar trams en bussen gezamenlijk op rijden dienen voor alle tram- en 

buslijnen dezelfde rijtijden te hebben en dezelfde prioriteit in verkeersregelinstallaties, dit om problemen te 

voorkomen. De stadsregio moet hier regelend in optreden. 

Het waarborgen en verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer is een belangrijk 

aandachtspunt. In het kader daarvan bepleit de Stadsregio bij wegbeheerders om het openbaar 

vervoer prioriteit bij verkeersregelinstallaties te geven.

290

5.4.3 CXX

Betrouwbare en reële rijtijden: per 1 mei 2016 worden ruim 6000 DRU toegevoegd aan de dienstregeling en 

ook in 2017 zullen er 1000 DRU worden toegevoegd vanwege toenemende rijtijden. Op basis van de huidige 

dienstregeling komen deze extra DRU’s niet naar voren. In het kader van level playing field is het belangrijk 

dat potentiële inschrijvers gewezen worden op deze extra DRU’s in de dienstregeling.  

Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij zijn voornemens om informatie over de dienstregeling en 

vervoerplannen als bijlage bij het bestek op te nemen.

418

5.5 Regioraadslid

Rijtijden aanpassen op belangrijke netwerkpunten, vb. Badhoevedorp naar Schiphol. Geen goede 

aansluiting.

Belangrijk om te realiseren is dat het in de praktijk niet mogelijk is om op alle knooppunten binnen 

een netwerk goede aansluitingen te bieden. De keuze voor de ene aansluiting kan betekenen dat 

een andere niet mogelijk is. De inschrijvers moeten in het kader van een bij de inschrijving op te 

leveren aansluitschema een afweging maken welke aansluitingen zij wel of niet bieden. De kwaliteit 

van het aansluitschema en de onderliggende afwegingen speelt een rol bij de beoordeling van de 

inschrijvingen.

292

5.5.1 Adviescommissie AML

In het openbaar vervoer netwerk vervullen knooppunten een belangrijke rol. Op deze knooppunten kan 

worden overgestapt op verschillende soorten netwerken. Een aansluitgarantie is hierbij van essentieel 

belang voor alle modaliteiten en onafhankelijk van de betreffende vervoerder. Dus niet alleen bus/trein, 

maar ook bus/bus en bus vervoerder A/bus vervoerder B. Wij adviseren u om de vervoerder een 

aansluitschema te laten opstellen waarin hij aangeeft welke aansluitingen hij biedt.

Wij nemen uw advies mee bij de uitwerking van de gunningscriteria in het bestek.

296

5.5.2 CNV

Onzekerheid: Evenementen en calamiteiten, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld moet er geleverd 

worden…..

De Stadsregio zoekt een vervoerder die flexibel en ondernemend genoeg is om op dergelijke 

onzekerheden in te spelen teneinde zo goed mogelijk aan de vraag van reizigers tegemoet te 

komen.
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5.5.2 CXX

U stelt hier: ‘Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om al het treinvervangend 

vervoer gebruik van de vrije busbanen op en rond Schiphol te laten maken.’ Wij zijn hier geen voorstander 

van om de volgende redenen:

• De meeste voertuigen die treinvervangend vervoer verzorgen, zijn niet voorzien van KAR, waardoor er 

langere wachttijden voor stoplichten ontstaan - ook voor achterliggende lijnbussen.• Momenteel lopen we 

al aan tegen de grenzen van de capaciteit voor wat betreft beschikbare infrastructuur. Door meer vervoer 

over de busbaan toe te laten, zal vervoerder risico lopen op gebied van betrouwbaarheid en 

uitvoeringskwaliteit.

We adviseren daarom in ieder geval de vervoerder te consulteren alvorens een beslissing te nemen. 

Wij delen uw zorg dat het gebruik van de vrije busbanen door treinvervangende bussen niet ten 

koste mag gaan van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in het concessiegebied. Het is 

aan de betreffende wegbeheerder om al dan niet toestemming te verlenen voor het gebruik van 

businfrastructuur door treinvervangende bussen. 

294

5.5.2 NS

In geval van geplande buitendienststellingen of ongeplande calamiteiten op het spoor is NS zoekend naar 

(meer) mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van bestaande alternatieve OV-diensten. De buslijnen in 

deze concessie zijn daar potentieel uitermate geschikt voor. NS zou graag concessiehouder uitnodigen 

binnen de aanbesteding met ideeën te komen hoe en welke rol hij hierin kan spelen. Vervolgens kan in 

overleg tussen NS en aanbieder gesproken worden over de verdere invulling en randvoorwaarden van deze 

rol. NS denkt daarbij aan de volgende elementen:

o tijdelijke (extra) capaciteit op relaties: Schiphol Plaza – Amsterdam-Zuid, Schiphol Plaza - Hoofddorp, 

Schiphol Plaza - Amsterdam Bijlmer Arena, Schiphol Plaza – Haarlem (voor zowel gepland als ongeplande 

situaties)

o afspraken over hoe om te gaan met tarieven: mogelijkheden tot in- en uitchecken NS reizigers in regulier 

OV, treinreizigers op treintarief en/of op bustarief, abonnementhouders (zie ook paragraaf 8.2 in ontwerp 

PvE)

o communicatie-aspecten richting reizigers

NS kan zich voorstellen dat een aantal elementen nadere toelichting en/of uitwerking behoeft. Uiteraard 

werkt NS daar graag aan mee. We realiseren ons dat de vraag om samenwerking bij verstoringen ook inzet 

en/of middelen vanuit NS zal vragen en een prikkel voor de potentiele concessiehouder om zich hiervoor in 

te zetten. Graag zijn we bereid hier verder het gesprek over aan te gaan.

Wij nemen uw advies mee bij de uitwerking van de gunningscriteria in het bestek. 

Gelet op de fase in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure waarin wij ons thans 

bevinden, zijn wij terughoudend met het aangaan van gesprekken met derden over onderwerpen 

die de gunningscriteria voor de aanbesteding raken.

297

5.5.3 FNV Streekvervoer

Stakingen: FNV Streekvervoer dringt er nadrukkelijk op aan om dit artikel niet op te nemen in het PvE. Wij 

zien dit als uitholling van het stakingsrecht. Mocht u toch besluiten om dit artikel op te nemen in het PvE dan 

kunt u erop rekenen, dat wij in geval van stakingen scherp op toe zullen zien, dat eenieder gebruik kan 

maken van zijn stakingsrecht en dat we het laten verrichten van besmet werk tijdens stakingen hard zullen 

bestrijden.

Wij nemen kennis van uw opmerking. De eis vloeit voort uit afspraken tussen de Stadsregio en 

Schiphol die zijn ingegeven door het belang van het Schipholnet voor Schipholmedewerkers.

298

5.5.4 RAR

In het Ontwerp PvE 2018 staat te lezen dat  ‘ De Concessiehouder biedt een vergoedingsregeling aan voor 

reizigers die langer dan 30 minuten op hun vertrekhalte of een Overstaphalte moeten wachten, omdat  de 

uitvoeringskwaliteit niet voldoet aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen’ .

De RAR  is van oordeel dat dit ook zou moeten gelden voor reizigers  die  >30 minuten wachten op OV-

knooppunten

De OV-knooppunten vallen onder de definitie van een Overstaphalte. Daarmee wordt aan uw wens 

voldaan.

300

5.6 Adviescommissie Amsterdam

Het PvE vermeldt dat de concessiehouder bij evenementen in overleg treedt over een mogelijke vergoeding 

voor meerinzet. Deze passage wekt de indruk dat eendergelijke vergoeding door de organisator van het 

evenement beschikbaar is,hetgeen niet zonder meer het geval is. Amsterdam stelt in principe hiervoor geen 

vergoeding ter beschikking.

Wij zijn teleurgesteld in uw opstelling. Wij zouden graag zien dat één van de voorwaarden bij de 

vergunningverlening is dat de organisator in zijn vergunningaanvraag een vervoersbudget opneemt 

zodat de meerkosten niet per definitie voor rekening van de concessiehouder komen.

299

5.6 CXX

U stelt: ‘Indien de Concessiehouder als gevolg van (grootschalige) evenementen die veel bezoekers trekken 

extra capaciteit moet inzetten, treedt hij in overleg met de organisatoren van deze evenementen over de 

vergoeding van de eventueel hieraan verbonden meerkosten.’ Ervaring leert dat veel organisatoren geen 

budget hebben ingeruimd voor vervoer. Hoe dient vervoerder hier dan mee om te gaan? Tevens willen we 

adviseren dat het raadzaam is dat in de vergunning van een grootschalig evenement reeds een 

vervoersbudget moet worden opgenomen, om hiervoor benoemd probleem op voorhand te voorkomen.

Wanneer de organisator van een evenement niet bereid of in staat is om bij te dragen in de 

meerkosten, komen deze kosten voor rekening van de concessiehouder. Naar aanleiding van uw 

advies zullen wij er bij gemeenten op aandringen om uw suggestie over te nemen om in de 

vergunningaanvraag een vervoersbudget op te nemen als voorwaarde voor de vergunningverlening 

te stellen.
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6 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Materieel: 15 meter bussen zijn ongewenst omdat gebleken is, dat deze de infrastructuur danwel direct 

aangrenzende fysieke objecten/groen beschadigen. Wij spreken om dezelfde reden onze zorg uit omtrent 

gelede bussen met een dubbele achteras. Daarnaast vragen wij ons af of langere voertuigen (ook eventueel 

dubbelgeleed) per definitie langs alle haltes van het verbindend OV passen.

Wij zullen uw opmerking als aandachtspunt meegeven aan vervoerders die voornemens zijn op de 

aanbesteding van de concessie in te schrijven. Wij merken op dat de wegbeheerder kan aangeven 

welke restricties er gelden voor het gebruik van de infrastructuur door het openbaar vervoer.

302

6.1 en 11 Provincie Utrecht

Wij kunnen uit zowel hoofdstuk 6 als 11 niet opmaken of u een eis stelt voor de maximale leeftijd van het 

materieel. Is de concessiehouder bij start concessie verplicht is om nieuw materieel aan te bieden? Als die 

verplichting er niet is, is onduidelijk welke milieunormering u voorschrijft voor bestaand materieel. We 

verzoeken u deze op te nemen waarbij minimaal EEV wordt voorgeschreven voor bestaand materieel. 

Het klopt dat het ontwerp Programma van Eisen nog geen eisen bevatte ten aanzien van de leeftijd 

van het materieel dat de concessiehouder mag inzetten. In het kader van zijn transitiepad naar zero 

emissie vervoer kan een inschrijver ervoor kiezen om tijdelijk bestaande bussen op buslijnen in te 

zetten. Voorwaarde daarbij is dat deze bussen minimaal aan de EEV norm voldoen.

303 6.2 RAR Toevoegen 'voldoende ruimte voor bagage' Deze eis is al in het Programma van Eisen opgenomen.

304

6.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Omdat op station Zuid de komende jaren veel gewerkt wordt en er nieuwe overstapsituaties ontstaan, zou 

er een 'host' vanuit de vervoerders moeten worden aangeboden die ondersteunt in de overstap. Voor 

ouderen zou dit ook fysieke ondersteuning cq meelopen kunnen betekenen.

Te zijner tijd zullen wij in het kader van de voorbereiding van de werkzaamheden op station Zuid 

aan de projectorganisatie en de betreffende vervoerders vragen met voorstellen te komen voor een 

goede informatievoorziening zodat reizigers ook tijdens de werkzaamheden hun weg op dit 

belangrijke OV-knooppunt kunnen vinden.

305

6.3 CNV

Toegankelijkheid is op papier geregeld, maar dient in de praktijk goed uitgewerkt te zijn. Daarom dienen 

consumenten- en patiëntenorganisaties betrokken te worden bij het opstellen van het bestek, zodat 

voorkomen wordt dat materieel wordt besteld met allerlei gemiste kansen voor toegankelijk openbaar 

vervoer voor ouderen en mensen met een beperking. In ieder geval moet een volledig vlakke en lage vloer 

over de gehele voertuiglengte verplicht worden gesteld. 

Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp Programma van Eisen heeft overleg plaatsgevonden 

met een werkgroep vanuit de Reizigers Advies Raad waarin de door u genoemde doelgroepen 

vertegenwoordigd zijn. Tijdens dit overleg is ook het onderwerp toegankelijkheid aan bod gekomen, 

hetgeen heeft geresulteerd in de tekst zoals opgenomen in het ontwerp Programma van Eisen. Wij 

zijn dan ook van mening dat het aspect toegankelijkheid voldoende geborgd is.

306

6.3 CNV

Knielen. Het wordt de vervoerder verplicht om de voertuigen te laten knielen, tbv (t.b.v.) van een nagenoeg 

gelijkvloerse instap. Daarmee bemoeit de stadsregio zich te veel met details. Beter is het om voor te 

schrijven hoeveel het niveauverschil tussen de voertuigvloer en het halte perron mag zijn. De vervoerder 

moet aangemoedigd worden om dit te realiseren en moet daartoe ook middelen krijgen, zoals een budget 

en overlegmogelijkheden met een dwangclausule om in samenwerking met de wegbeheerder tot realisatie 

te komen. De stadsregio moet faciliteren er rekening mee houden dat het resultaat telt en dat er meerdere 

wegen naar Rome kunnen leiden. Verdergaande innovativiteit van de vervoerder moet beloond worden.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij hebben bewust voor operationele eisen ten aanzien van 

de toegankelijkheid gekozen, waaronder de eis ten aanzien van een automatische neiginstallatie, 

omdat de functionele eis die u voorstelt tot veel discussies kan leiden en daardoor onvoldoende 

goed te handhaven is waardoor de toegankelijkheid niet gewaarborgd kan worden.

307

6.3 CNV

Kleinschalig vervoer voor de sociale functie, levert toegankelijkheidsproblemen op. Een gewone 

personenauto of gewone kleine bus voldoet niet aan de zelfde toegankelijkheidseisen als de huidige grote 

bussen. Vervoer met kleine bussen, vereist dat de toegankelijkheidseisen gelijk zijn aan die van een grote 

bus, per slot van rekeningen betekent een ketenbenadering dat elke schakel van de keten een volwaardige 

schakel moet zijn.

Wij nemen kennis van uw opmerking. In de inleidende zin van paragraaf 6.3 stellen wij dat alle 

voertuigen toegankelijk dienen te zijn. Dit geldt zowel voor groot als klein materieel.

310

6.3.1 CXX

U vraagt hier ‘Alle Nieuwe voertuigen van 12 meter en langer (=Groot materieel) zijn voorzien van een 

automatische neiginstallatie die standaard in gebruik is (dat wil zeggen, zonder tussenkomst van de 

chauffeur) en een werkende elektrisch bediende oprijplaat.’ Wij verzoeken u deze eis te heroverwegen om 

de volgende redenen:

• Het automatisch neigen van een voertuig wordt door reizigers niet als comfortabel ervaren

• Neigen kost extra energie. Met name bij ZE-voertuigen kan dat kritisch worden voor wat betreft de 

actieradius.

• Niet alle haltes zijn dusdanig vormgegeven dat automatisch neigen altijd goed gaat. Door neigen door de 

chauffeur – of in elk geval het kunnen overrulen van de neiging – kan de chauffeur schade aan de bus (en 

verstoring van de dienstuitvoering) voorkomen. 

• Ervaring leert dat elektrische oprijplaten momenteel nog veel storingen tonen. Met het oog op 

toegankelijkheid is het niet wenselijk. Om die reden adviseren wij een handbediende rolstoelplank.

Wij nemen uw verzoek gedeeltelijk over. In de uiteindelijke versie van het Programma van Eisen 

wordt gesproken over een oprijplaat, waarmee de concessiehouder zelf het type oprijplaat kan 

kiezen. Wij handhaven de eis van een automatische neiginstallatie die standaard in gebruik is, maar 

hebben hieraan toegevoegd dat de chauffeur in specifieke situaties de neiging kan overrulen.   
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6.3.1 FNV Streekvervoer

Toegankelijkheid: U eist dat alle nieuwe voertuigen, langer dan 12 meter, voorzien moeten zijn van een 

automatische neiginstallatie, die standaard in gebruik is zonder tussenkomst van de chauffeur. Wij begrijpen 

dat een ‘knielende bus’ de toegankelijkheid van de bus kan bevorderen, maar wijzen u op de negatieve 

gevolgen voor de chauffeur. Door het knielen/kantelen van de bus krijgt de chauffeur ieder keer bij het 

halteren van de bus en dat gedurende zijn hele dienst, te maken met een scheve werkplek, wat op lange 

termijn zal leiden tot het ontstaan van beroepsziektes.

Graag wijzen wij u op alternatieven om de toegankelijkheid van de bus te verbeteren. Opties zijn onder 

andere:

• een forse uitbreiding van het aantal verhoogde haltes;

• frequenter en beter onderhoud om het verzakken van deze haltes te voorkomen;

• haltes bouwen, van die het ‘haltedeel’ vast zit aan het trottoir, waardoor verzakking vermindert en bij 

verzakking geen hoogte verschil tussen halte en trottoir ontstaat.

Wij roepen u dringend op om versneld deze wijzigingen in de infrastructuur aan te laten brengen en de 

bestaande ‘verzakte haltes’ versneld te laten ophogen, zodat het knielen van de bus tot een minimum 

beperkt kan worden.

Wij nemen kennis van uw opmerking, maar handhaven de eis ten aanzien van de automatische 

neiginstallatie. Reden is dat de alternatieve oplossingen die u voorstelt ingrijpend en kostbaar zijn, 

terwijl deze oplossingen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer niet volledig waarborgen. U 

geeft zelf in uw reactie ook aan dat de voorgestelde oplossingen ertoe leiden dat het knielen van de 

bus tot een minimum beperkt kan worden, maar dat knielen in specifieke situaties nog steeds 

noodzakelijk blijft.

312

6.3.1 Oogvereniging Regio Amsterdam

Wij missen in het PVE dat er in de bus een duidelijk herkenbare zitplaats aanwezig is voor mensen met een 

beperking, bij voorkeur dicht bij de voordeur en bij de chauffeur. Ook wordt nergens melding gemaakt dat 

de haltes digitaal omgeroepen dienen te worden. nog altijd heeft een blinde of slechtziende reiziger niet 

dezelfde informatie dan anderen. Hij of zij mist de informatie die in de bus op de monitor wordt getoond. Er 

zijn apps in ontwikkeling om deze informatie ook via smart of Iphone toegankelijk te krijgen. Wij pleiten er 

voor op te nemen dat de apparatuur in de bus deze app toepassing mogelijk maakt en de vervoerder 

hieraan alle medewerking geeft.

Aan inschrijvers zal worden gevraagd om in hun materieelplan aan te geven welke maatregelen zij in 

de voertuigen treffen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te waarborgen. Dit kan 

bijvoorbeeld het bieden van een duidelijk herkenbare zitplaats zijn. De kwaliteit van het 

materieelplan maakt onderdeel uit van de beoordeling van de inschrijvingen.  

In paragraaf 7.4.1 is opgenomen dat alle voertuigen voorzien moeten zijn van een automatisch 

auditief halteafroepsysteem.

Uw verzoek dat de informatie op de displays in voertuigen ook beschikbaar is voor een app 

toepassing zullen wij als aandachtspunt meegeven aan vervoerders die voornemens zijn op de 

aanbesteding van de concessie in te schrijven.

308

6.3.1 Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland

Niet alleen toegankelijk, maar ook bruikbaar openbaar vervoer. Op een aantal punten in het PVE wordt 

aandacht gevraagd voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld bij het materieel dat de concessiehouder 

moet rijden. En ook van het personeel wordt gevraagd dat men mensen met een beperking de nodige 

aandacht geeft. Waar OLGA expliciet aandacht voor vraagt is dat de concessiehouder bij de aansluiting van 

buslijnen en de plekken waar dat plaats heeft, rekening houdt met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld 

dat ze voor de belangrijkste overstap relaties tussen buslijnen, op dezelfde halte kunnen blijven wachten, of 

dat de aantakkende bus zonder obstakels te bereiken is. OLGA stelt u voor om het vorenstaande als een 

verplichting in het PVE op te nemen.

De concessiehouder heeft er zelf belang bij dat reizigers makkelijk kunnen overstappen omdat het 

OV hierdoor aantrekkelijker wordt. Binnen de randvoorwaarden die volgen uit de inrichting van 

haltes en knooppunten heeft de concessiehouder ook invloed op de kwaliteit van de overstap, 

bijvoorbeeld door de keuzes wat betreft de plek waar bussen halteren. De inrichting van haltes en 

knooppunten zelf is de verantwoordelijkheid van de betreffende wegbeheerder en niet van de 

concessiehouder. De concessiehouder kan wel met voorstellen komen voor aanpassingen van haltes 

en knooppunten. 

311

6.3.1 Provincie Noord Holland

Er dient aangegeven te worden dat de voertuigen die rijden over het kerntraject van de voormalige 

Zuldtangent geschikt moeten zijn om haltes van 30 cm. hoogte te kunnen bedienen. De standaard-

haftehoogte van 1 8 cm. is op het kerntraject niet beschikbaar.

Wij zullen uw opmerking meegeven aan vervoerders die voornemens zijn op de aanbesteding van 

de concessie in te schrijven.

313

6.3.2 RAR

"rolstoelplek mag gebruikt worden voor bagage e.d., deze vrij te maken voor een eventuele 

rolstoelgebruiker"

De RAR zou het liefst een tweede multifunctionele ruimte zien , waar reizigers hun bagage, kinderwagens 

enz. kwijt kunnen (desnoods ook door een rolstoeler te gebruiken).

Reizigers naar Schiphol hebben vaak bagage bij zich. Juist zou het in deze concessie goed  zijn als hier bij de 

inrichting van de bussen rekening mee wordt gehouden.

Wij nemen uw verzoek niet over om een tweede multifunctionele ruimte verplicht te stellen. Wij 

laten het aan de inschrijvers over om hierin hun eigen afweging te maken en nemen hun voorstellen 

mee bij de beoordeling van de inschrijvingen. 

Een uitzondering zijn de voertuigen die op Schipholnet worden ingezet. Deze moeten wel voorzien 

zijn van extra bagageruimte.

314

6.4 GVB

In de concessie Amsterdam zijn allerlei technologische innovaties met betrekking tot verkeerslicht 

beïnvloeding gaande. Hoe borgt u dat de toekomstige concessiehouder Amstelland-Meerlanden meewerkt 

aan nieuwe technologieën, dan wel over te laten gaan op een nieuwe technologie?

Zoals in paragraaf 5.1.1 is aangegeven doen wij een beroep op het innovatieve vermogen van de 

concessiehouder. In dat kader noemen wij het gebruik van nieuwe (informatie) technologieën om 

de uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. De door u genoemde 

technologische innovaties met betrekking tot verkeerslicht beïnvloeding vallen hier in principe 

onder. In paragraaf 6.4 hebben wij dit explicieter aangegeven.

315

6.4 Provincie Noord Holland

Wij zouden graag de volgende tekst toegevoegd zien: “Gezien de ontwikkeling van nieuwe technologieën 

zoals in paragraaf 5.1 beschreven, verzoeken we de concessiehouder rekening te houden met en eventueel 

mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën om voorrang te verlenen aan voertuigen van 

openbaar vervoer, bijvoorbeeld met WiFi-p protocol.”

Wij hebben uw tekstvoorstel overgenomen in het Programma van Eisen.

36 van 48



REACTIENOTA N.A.V. ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN CONCESSIE AMSTELLAND-MEERLANDEN 2018

# Paragraaf Organisatie/woonplaats Reactie/Advies Reactie Stadsregio

316

6.5 Oogvereniging Regio Amsterdam

Voor mensen met een visuele beperking is het van belang dat de chipkaart apparatuur voor het in– en 

uitchecken in iedere bus op de zelfde plek zit. Dit vanwege de vindbaarheid. Graag dit in het programma van 

eisen opnemen. Ook is het van belang dat de apparatuur een herkenbaar en goed hoorbaar signaal geeft.

Wij zullen uw opmerking m.b.t. de locatie van kaartlezers als aandachtspunt meegeven aan 

inschrijvers en dit meenemen bij de beoordeling van de toegankelijkheid van de in te zetten 

voertuigen. Voor de herkenbaarheid en hoorbaarheid van het signaal zijn de landelijke afspraken 

het uitgangspunt.

318
6.6 Adviescommissie AML (Amstelveen)

(t.b.v. AM breed) Is productformule Schipholnet bekend vóór de implementatiefase? De uitkomst van het onderzoek naar de meerwaarde van een aparte productformule voor Schiphol 

Sternet zullen wij verwerken in de aanbestedingsdocumenten.

317
6.6 CXX

U geeft aan dat u in overleg met Schiphol de toegevoegde waarde van Schiphol Sternet gaat onderzoeken. 

Stelt u dit onderzoek beschikbaar bij het PvE?

De uitkomst van het onderzoek naar de meerwaarde van een aparte productformule voor Schiphol 

Sternet zullen wij verwerken in de aanbestedingsdocumenten.

419

6.6 Regioraadslid (zelfde als CNV)

R-Net formule heeft ook een keerzijde, namelijk bij de inzet van materieel heb je meer bussen nodig omdat 

de bussen niet inwisselbaar zijn. R-Net bussen blijven altijd rijden, ook in daluren wanneer ze erg leeg zijn. R-

Net heeft wel eigen busbanen, maar bij stoplichten geen voorrang. Kost veel geld, gaat ten koste van 

fijnmazig vervoer.

Gelet op het grote aantal bussen dat nodig is voor de uitvoering van de verschillende onderdelen 

van het OV-netwerk verwachten wij niet dat het hanteren van verschillende productformules in 

deze concessie tot een minder efficiënte inzet van materieel zal leiden. Daarbij geldt dat de 

productformules bijdragen aan de herkenbaarheid van het OV voor de reiziger.

320

6.7 CNV

Voor een reiziger moet aan het voertuig duidelijk zijn met welke vervoerder hij reist. Dit voorkomt ook 

mogelijke discussie met de bestuurder over het wel of niet geldig zijn van bepaalde vervoerbewijzen. 

Daarom dient de naam van de vervoerder zowel op de voorzijde als op de rechterzijde van het voertuig 

zichtbaar te zijn. Ook indien reclame op de voertuigen wordt aangebracht.

Om ervoor te zorgen dat reizigers hun bus snel kunnen vinden, vinden wij het belangrijk dat in ieder 

geval het lijnnummer en de eindbestemming van de bus makkelijk vindbaar is. Dit wordt in 

paragraaf 7.4.2 geëist. De concessiehouder mag zelf een afweging maken of hij ook zijn naam op de 

buitenzijde van de bussen aanbrengt, tenzij vanuit productformules hieraan beperkingen worden 

gesteld. 

319

6.7 Oogvereniging Regio Amsterdam

Er staat voorgeschreven: De locaties van de deuren van de (taxi-) voertuigen en van de eventuele knoppen 

om deze deuren te bedienen duidelijk herkenbaar blijven. Voor zeer slecht zienden is het essentieel dat 

deuren vrijgehouden worden van reclame. Graag deze aanvulling.

Wij nemen uw verzoek niet over. Wij willen het aanbrengen van reclame op deuren niet zonder 

meer uitsluiten. Voorwaarde is wel dat de deuren niet volledig van glas zijn en dat locaties van 

deuren duidelijk herkenbaar blijven.

321

6.8 CXX

U geeft aan dat de concessiehouder ontheffing kan krijgen. Dit is geen zekerheid. Concessiehouder kan er 

daardoor niet met zekerheid vanuit gaan of hij bepaald materieel wel kan inzetten. Wij vragen u daarom om 

op voorhand eisen te stellen aan dergelijk materieel, zodat vervoerder hier rekening mee kan houden in zijn 

bieding.

Wij nemen uw zorg mee bij de uitwerking van de mogelijkheid tot ontheffing in de 

aanbestedingsdocumenten.

322

7. Amsterdam Marketing

Organiseer veldwaarnemingen (zoals eerdere ‘safari’s’)  bij belangrijke OV knooppunten in de Amstelland-

Meerlanden concessie welke tot doel heeft om met een blik van een (buitenlandse) bezoeker te kijken naar 

de aanwezige OV informatievoorziening: is de bezoeker in staat om bij het uitstappen de weg te vinden?

Wij nemen uw suggestie mee in het kader van de verdere verbetering van OV-knooppunten. Wij 

merken daarbij op dat de wegbeheerder verantwoordelijk is voor aanpassing van de inrichting van 

deze knooppunten.

323

7. Amsterdam Marketing

Meertalige informatievoorziening naar de consument, in ieder geval in het Engels in alle vormen, inclusief 

informatieschermen. Bezoekers worden veelvuldig geconfronteerd met slechts Nederlandstalige 

informatievoorziening. Om het gebruik van het Openbaar Vervoer te stimuleren zou het streven moeten zijn 

om tot een meertalige informatievoorziening te komen vóór (oriëntatiefase) op internet, en tijdens bezoek 

(in de bus; op de schermen en via het omroepsysteem; in de bushaltes).

Wij delen uw standpunt dat meertalige informatievoorziening van meerwaarde kan zijn. Gelet op 

het kostenverhogende effect dat hiervan uitgaat, schrijven wij dit niet voor. Inschrijvers hebben 

evenwel de ruimte om dit aan te bieden wanneer zij denken dat zij hierdoor meer buitenlandse 

reizigers zullen trekken en zo hun opbrengsten kunnen verhogen.

324

7.1 RAR

Vaak is  een Rit met het Openbaar Vervoer in veel gevallen slechts een onderdeel van de reis die een reiziger 

maakt, De RAR zou daarom  een inspanningsverplichting van de Concessiehouder willen zien ten aanzien van 

het verbeteren van het ketenvervoer, met name het gebruik van de fiets en ook de trein. 

Uw wens sluit aan bij onze ambitie om de concessiehouder nadrukkelijker een rol te laten vervullen 

als ketenregisseur (zie paragraaf 2.3.2).

325

7.2 RAR

Om de toeristen beter van OV informatie te voorzien wordt van de Concessiehouder  een 

inspanningsverplichting  verwacht  in samenwerking  met de overige vervoerders binnen de Stadsregio 

Amsterdam een betere relatie tussen de verschillende Websites van de vervoerders te realiseren.

Wij zien uw advies als een mogelijke invulling van de rol van ketenregisseur door de 

concessiehouder. Om dit duidelijk te maken hebben wij in het Programma van Eisen een extra 

bepaling opgenomen waaruit dit blijkt. 

326

7.2 RAR

De Concessiehouder beschrijft zijn ideeën over vormgeving en inhoud van reisinformatie en de kanalen die 

hij voor de verspreiding van deze informatie in zal zetten in een Reisinformatieplan dat hij voor advies aan 

de Reizigers Advies Raad voorlegt.

Wij constateren dat dit advies overeenkomt met de tekst zoals opgenomen in paragraaf 7.1 van het 

ontwerp Programma van Eisen.

327

7.2.1 (5.1.1) Oogvereniging Regio Amsterdam

Wij missen in het PVE, dat informatie ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk gemaakt 

dient te worden. Bijvoorbeeld via braille uitgaven, groot letter, of digitale beschikbaarheid. De website van 

de vervoerder dient aan de (europese) toegankelijkheid criteria(voor mensen met een beperking) te 

voldoen.

Op pagina 47 van het ontwerp Programma van Eisen hebben wij opgenomen dat alle informatie 

toegankelijk moet zijn voor mensen die slecht(er) kunnen zien.

330

7.2.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Aangeven dat er nu op busstation Amstelveen een verkooppunt is, te weten

'Breaxx'. In 8.4 staat naar onze mening nog niet concreet genoeg opgenomen dat de winnende vervoerder 

deze faciliteit moet prolongeren.

Breaxx is een productformule van de huidige concessiehouder. Dit beperkt onze mogelijkheden om 

continuering van deze productformule voor te schrijven, vanwege de afspraken die hierover met de 

huidige concessiehouder moeten worden gemaakt. Met het eisen van een informatiepunt op 

busstation Amstelveen is continuering van een verkoop- en informatievoorziening voor reizigers in 

ieder geval gewaarborgd.
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7.2.2 CXX

Concessiehouder dient in ieder geval op Amstelveen busstation en op Hoofddorp een bemand 

informatiepunt in te richten. Wordt de ruimte voor service/informatiepunten door de Stadsregio 

beschikbaar gesteld tegen vooraf vastgesteld tarief of dient de vervoerder dit zelf te organiseren? In 

hoeverre is er op Hoofddorp sprake van een OV Servicepunt i.s.m NS?

De concessiehouder dient zelf geschikte ruimtes voor de informatiepunten te vinden. De locatie van 

het informatiepunt in Hoofddorp hebben wij in het ontwerp Programma van Eisen niet nader 

gespecificeerd, omdat wij de concessiehouder de ruimte willen bieden om zelf een locatie te kiezen 

die voor veel reizigers aantrekkelijk is.

328

7.2.2 GVB

In artikel 7.2.2 stelt u eisen aan het bedienen van een tweetal informatiepunten. Hoe borgt u dat de nieuwe 

concessiehouder betrokken wordt bij de invulling van de behoefte van de reizigers op een gezamenlijk 

informatiepunten op belangrijke vervoersknooppunten zoals Station Zuid in Amsterdam? 

De in het ontwerp Programma van Eisen genoemde informatiepunten liggen binnen het 

concessiegebied Amstelland-Meerlanden. Voor informatiepunten buiten het concessiegebied geldt 

dat deze onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende concessiehouder vallen. Wel kunnen 

concessiehouders, bijvoorbeeld binnen het OV Marketingbureau, onderling nadere afspraken 

maken ten aanzien van deze informatiepunten.

331

7.2.2 Oogvereniging Regio Amsterdam

Wij gaan er vanuit dat service medewerkers op de informatiepunten, mensen met een (visuele) beperking, 

ondersteuning kunnen bieden bij het invullen van formulieren die voor de OV chipkaart en andere zzaken 

nodig zijn. Wij pleiten er voor dit expliciet in het PVE op te nemen.

Wij gaan hier ook vanuit, maar hebben in het Programma van Eisen een extra bepaling opgenomen 

waaruit dit blijkt.

332

7.2.2. FNV Streekvervoer

Informatiepunten: FNV Streekvervoer pleit voor uitbreiding van vaste verkoop en informatiepunten onder 

de volgende voorwaarden:

• Vaste locaties eigendom of gehuurd door de concessieverlener;

• Goede inbraakbeveiliging en cameratoezicht;

• Voorzien van sanitair;

• Bemand door gekwalificeerd personeel in dienst van de concessiehouder;

• Een vaste locatie voor het infopunt lijn 197 op Schiphol heeft onze prioriteit.

Wij nemen uw verzoek niet over. Wij verwachten dat de meerwaarde van extra verkoop- en 

informatiepunten voor reizigers niet opwegen tegen de meerkosten. Met betrekking tot een 

eventueel bemand informatiepunt op Schiphol Plaza merken wij op dat de gesprekken hierover in 

volle gang zijn. Ingeval deze gesprekken uitmonden in concrete afspraken gaat de Stadsregio er 

vanuit dat de concessiehouder Amstelland-Meerlanden zijn bijdrage levert als het gaat om de 

bemensing van dit informatiepunt.

333

7.3 NS

Voor zover al niet geborgd, graag de mogelijkheid open hebben om actuele reisinformatie tussen NS en 

concessiehouder onderling (online) te kunnen delen

Actuele informatie over vertrektijden van bussen is in principe via de NDOV-loketten op te vragen. 

Wij gaan er vanuit dat NS vergelijkbare informatie (via de NDOV-loketten) aan de concessiehouder 

beschikbaar stelt.

334

7.4.1 CXX

In het concept PvE geeft u aan dat de reisinformatie op de displays in de voertuigen moet voldoen aan de 

landelijke standaard en dat de concessiehouder de displays enkel gebruikt voor het tonen van actuele 

reisinformatie en andere relevante informatie over OV in het concessiegebied. Ten aanzien van voornoemde 

hebben wij de volgende opmerkingen/vragen:

• Definieer in het PvE wat de landelijke standaard is

• Door de huidige formulering wordt overige relevante reisinformatie (Bijvoorbeeld aansluitende 

concessiegebieden/deeltaxi) uitgesloten. Is dat wenselijk?

• In de huidige concessie wordt in overleg met de Stadsregio informatie getoond die niet OV-gerelateerd is, 

maar van belang voor de regio (events) of gerelateerd is aan MVO. Is het de bedoeling dat dit in de nieuwe 

concessie niet meer gebeurt?

De landelijke standaard zal te zijner tijd als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd 

worden.

De eis met betrekking tot het tonen van niet OV-gerelateerde informatie op de displays hebben wij 

aangepast en in lijn gebracht met de bepalingen zoals die op dit moment in onze andere 

(streek)concessies gelden.

335

7.5 CXX

Bekendmaking van wijziging dienstregeling ligt nu qua media-inzet behoorlijk vast. Wij adviseren u hier de 

concessiehouder meer vrijheid te geven, zeker met het oog op toenemende penetratie van mobiel gebruik 

en een afname van print media.

Wij hebben uw verzoek overgenomen. In de uiteindelijke versie van het Programma van Eisen is 

aangegeven dat de concessiehouder in zijn reisinformatieplan moet aangeven welke 

informatiekanalen hij inzet om een nieuwe dienstregeling onder de aandacht van inwoners en 

bezoekers van het concessiegebied te brengen.

336

8. Adviescommissie AML (Amstelveen)

Meewerken aan interoperabele wegwerpenipkaarten (1-uurs/2-uurskaarten Amsterdam ook geldig in 

streekvervoer).

In paragraaf 8.4 van het ontwerp Programma van Eisen is al de eis opgenomen dat de 

concessiehouder in het voertuig een interoperabele wegwerp-chipkaart moet verkopen.

338

8. Inspreker Regioraad 15 maart 2016

Overstappen op lijn 145 betekent 2 losse kaartje, in totaal 7 euro voor enkele reis, is duur. In paragraaf 8.4 van het ontwerp Programma van Eisen is de eis opgenomen dat de 

concessiehouder in het voertuig een interoperabele wegwerp-chipkaart moet verkopen. De 

Stadsregio is voornemens om ook met andere concessiehouders die in opdracht van de Stadsregio 

openbaar vervoer verzorgen afspraken te maken over het accepteren en verkopen van 

interoperabele wegwerp-chipkaarten.

339

8. Provincie Utrecht

We vinden de aandacht voor grensoverschrijdende reizigers te weinig verplichtend. Op dit moment zijn de 

Utrechtse sterabonnementen ook geldig in de concessie Amstelland Meerlanden. We stellen voor een 

algemene bepaling op te nemen zoals “concessiehouder accepteert alle chipkaartproposities van 

aangrenzende concessiehouders”.

In paragraaf 8.2 van het ontwerp Programma van Eisen hebben wij aangegeven dat de 

concessiehouder afspraken tussen concessieverleners wat betreft het accepteren van elkaars 

vervoerbewijzen dient te respecteren. Wij zijn namelijk van mening dat concessieverleners hierover 

eerst overeenstemming moeten hebben voordat een concessiehouder hiertoe verplicht kan 

worden.
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8. Provincie Utrecht

Iets op nemen over voorkomen van dubbel opstaptarief bij overstappen over de concessiegrens; met name 

bij regionale producten gaat dit namelijk niet automatisch goed.

Het voorkomen van het in rekening brengen van een dubbel opstaptarief is in principe in het 

Landelijk Tarievenkader geborgd. Het opnemen van een vergelijkbare bepaling in het Programma 

van Eisen zal de door u aangestipte problemen niet oplossen. Beter is het dat betrokken 

concessieverleners en concessiehouders in voorkomende gevallen nagaan waardoor deze 

problemen veroorzaakt worden en hoe deze kunnen worden opgelost.

337

8. RAR

De Stadsregio Amsterdam zou eisen moeten stellen in het PvE 2018  om interoperabele chipkaarten te 

gebruiken voor overstap op andere vervoerders. De reiziger heeft behoefte aan integratie van kaartsoorten 

en tarieven. 

Paragraaf 8.2 en paragraaf 8.4 van het ontwerp Programma van Eisen bevatten eisen ten aanzien 

van het accepteren en verkopen van interoperabele chipkaarten en abonnementen.

343

8.1 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Tarieven: vervoerder wijzen op aantrekkelijker maken van tarieven op langere afstand door hoger 

instaptarief en lager kilometertarief

Wij nemen uw suggestie niet over. Reden is dat de hoogte van het opstaptarief landelijk bepaald 

wordt, waardoor de concessiehouder niet de mogelijkheid heeft om het opstaptarief te verhogen.

345

8.1 Amsterdam Marketing

Streef ernaar om het contactloos betalen met debetcards, creditcards en smartphones mogelijk te maken. 

Dit is nu nog een grote drempel voor bezoekers.

Wij delen uw beeld dat de introductie van nieuwe betaalsystemen de drempel voor bezoekers van 

de regio om met het openbaar vervoer te reizen kan verlagen. Om die reden hebben wij in de 

laatste alinea van paragraaf 8.1 opgenomen dat de concessiehouder een actieve rol bij de 

ontwikkeling van dergelijke betaalsystemen moet vervullen.

344

8.1 CNV

OV-chipkaart. De vervoerder moet aangemoedigd worden / de gelegenheid krijgen voor innovaties in het 

ritprijsbetaalsysteem. Echte innovatie is niet de kaartdrager. Het moet mogelijk worden om anoniem 

kortingen voor vaste klanten te krijgen. De benadering van de vaste klant moet niet persoonsgebonden zijn, 

een pasfoto moet niet meer op de kaart vereist zijn, vaste klanten hebben altijd meer kaarten dan zij strikt 

nodig hebben en hebben een relatie met de aanbieder via hun factuur, zij betalen alles dat er met hun 

kaarten gereisd wordt. Uiteindelijk verloopt de reis daardoor sneller en punctueel, er is minder oponthoud 

door uitchecken en losse kaartverkoop.

Wij nemen uw suggestie niet over. Wel merken wij op dat de introductie van nieuwe 

betaalsystemen het betaalgemak voor reizigers kan vergroten en mogelijk het in- en uitstapproces 

kan versnellen wanneer de wagenverkoop hierdoor afneemt. Daarnaast bieden wij de 

concessiehouder de ruimte om vaste reizigers te belonen voor hun loyaliteit door het bieden van 

kortingen of andere acties. Wij zien dit echter als onderdeel van de ontwikkelruimte van de 

concessiehouder; dit in relatie tot zijn opbrengstverantwoordelijkheid. 

342

8.1 CXX

De omschrijving ten aanzien van inzet van nieuwe betaalsystemen is nu niet volledig duidelijk omschreven. 

Wij stellen voor dat de concessiehouder dient aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Coöperatie OV 

betalen. Dit voorkomt bovendien onrealistische biedingen op het gebied van implementatie van 

betaalwijzen, waarover andere brancheafspraken zijn gemaakt.

Wij nemen uw suggestie over en zullen dit in de aanbestedingdocumenten verder uitwerken.

341

8.1 OV Bureau Groningen Drenthe

Er wordt geen uitspraak gedaan over de vraag wie nieuwe betaalsystemen gaat betalen. Jullie of de 

vervoerder. “actieve rol” suggereert dat jullie bekostigen. Kan een groot punt zijn als jij het er in wilt hebben 

en zij jullie willen plukken.

Wij kiezen ervoor om in onze Programma's van Eisen geen financiële afspraken tussen de Stadsregio 

en de concessiehouder op te nemen. Dat is de reden dat het ontwerp Programma van Eisen geen 

bepaling bevat over de bekostiging van een nieuw betaalsysteem. Ons uitgangspunt is dat de 

ontwikkeling en introductie van een nieuw betaalsysteem voor rekening en risico van de 

concessiehouder is. 

347

8.2 Adviescommissie AML

Met betrekking tot het differentiëren van tarieven adviseren wij om de vervoerder niet toe te staan of te 

verplichten om aparte spits- en of R-net tarieven in te voeren.

Wij nemen uw advies niet over. Zoals in het ontwerp Programma van Eisen is aangegeven biedt de 

door de Regioraad vastgestelde Tariefverordening ruimte voor tariefdifferentiatie. Hier is indertijd 

bij de herziening van de Tariefverordening bewust voor gekozen en de ervaringen in andere 

concessiegebieden zijn positief. Wij zien dan ook geen reden om de tariefvrijheid van de 

concessiehouder van de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 op dit punt te beperken. 

348
8.2 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Een gemiddelde prijsstijging over alle vervoer is toegestaan, wij adviseren de Stadsregio een

passage op te nemen dat geen aparte spits- en/of R-Net tarieven mogen worden ingevoerd.

350
8.2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Een gemiddelde prijsstijging over alle vervoer is toegestaan, wij adviseren de Stadsregio een passage op te 

nemen dat geen aparte spits- en/of R-Net tarieven mogen worden ingevoerd.

Zie ons antwoord op reactie 348.

351

8.2 CXX

Indien er sprake is van wijziging of vervanging van interoperabele abonnementen, dienen ook de 

concessiehouder van Provincie Noord-Holland en Almere geraadpleegd te worden. Wij stellen voor dit toe te 

voegen in het PvE.

In paragraaf 8.2 van het ontwerp Programma van Eisen hebben wij aangegeven dat de 

concessiehouder de te hanteren tarieven met de concessiehouders van aangrenzende 

concessiegebieden dient af te stemmen. Tevens is aangegeven dat hij afspraken tussen 

concessieverleners wat betreft het accepteren van elkaars vervoerbewijzen dient te respecteren. 

Wij verwachten dat uw punt daarmee voldoende is geborgd. 

346

8.2 Gemeente Haarlem

De diverse OV-concessies brengen verschillende tarieven in kaart. Voor de gebruiksvriendelijkheid bepleiten 

wij uniformiteit.

In paragraaf 8.2 van het ontwerp Programma van Eisen hebben wij aangegeven dat de 

concessiehouder afspraken tussen concessieverleners wat betreft het accepteren van elkaars 

vervoerbewijzen dient te respecteren. Zelf voeren wij met enige regelmaat overleg over dit 

onderwerp met aangrenzende concessieverlener, waaronder de provincie Noord-Holland. 
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353

8.3 CXX

Ten aanzien van het JAS hebben wij een tweetal opmerkingen:

• In de huidige situatie is JAS niet meer geldig op buslijnen van en naar Amstelveen busstation m.u.v. 

buslijnen van en naar KLM hoofdkantoor.

• JAS is ook geldig bij de GVB. Dat is in het concept-PvE onjuist benoemd.

In de aanbestedingsdocumenten zullen wij het geldigheidsgebied van het JAS-abonnement in meer 

detail beschrijven.

In het definitieve Programma van Eisen hebben wij opgenomen dat het JAS-abonnement ook op lijn 

69 van GVB geldig is.

352

8.3 GVB

Op welke wijze vindt in de nieuwe concessieperiode de verrekening van de opbrengstderving als gevolg van 

de verplichte acceptatie van het Jaarabonnement Schiphol plaats met de concessiehouder? Is dit separaat 

gekoppeld aan de vervoerprestatie en/of rechtstreeks via de werkgevers van Schiphol of impliciet, zoals in 

de huidige concessie, via de exploitatiesubsidie?

Net als nu het geval is geeft Schiphol aan de Stadsregio een vaste bijdrage voor de afname van een 

bepaald aantal Jaarabonnementen Schiphol. De concessiehouder ontvangt van de Stadsregio een 

exploitatiebijdrage waarin de bijdrage van Schiphol is verwerkt.

354

8.4 CXX

U eist kaartverkoopautomaten op haltes waar dagelijks gemiddeld meer dan 2000 reizigers instappen. De 

vervoerder heeft daarnaast de verplichting specifieke verkooppunten te bieden en in te spelen op goede 

distributie en verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen, gelet ook op de doelgroepen. Kunt u instemmen met 

een aanpassing van de eis, wanneer sprake is van samenloop met een verkooppunt, bijvoorbeeld op 

Schiphol of wanneer vervoerder kan aantonen dat de instappers in grote mate reeds een vervoerbewijs 

bezitten, zoals een bedrijfspas of een OV-studentenkaart? 

Wij nemen uw voorstel over om geen kaartverkoopautomaat te eisen op een halte waar ook een 

informatiepunt gevestigd is. De overige aspecten van uw voorstel nemen wij niet over. De 

kaartautomaten zijn mede bedoeld om het instapproces op drukke haltes te versnellen. Dit proces 

kan ook verstoord worden wanneer een beperkt aantal instappers op de halte niet in het bezit van 

een OV-chipkaart, bedrijfspas of OV-studentenkaart is.

355

8.4 CXX

Concessiehouder dient in het voertuig een interoperabele wegwerp-chipkaart aan te bieden. Kunt u 

aangeven met welke gebieden/partijen deze interoperabel moet zijn? Indien dit met bijvoorbeeld GVB is, 

dienen hier op voorhand afspraken over gemaakt te zijn - dat kan vervoerder niet eenzijdig beslissen. 

Zie ons antwoord op reactie 338.

356

9. CXX

In uw eisen ten aanzien van het personeel maakt u geen onderscheid tussen rijdend en (onder meer) 

controlerend personeel. Controle-eenheden maken veelal gebruik van communicatiemiddelen (waaronder 

een mobiele telefoon). Met deze formulering zou dat niet meer mogelijk zijn. Ook voor een chauffeur kan 

het soms (bijvoorbeeld bij een calamiteit) wenselijk zijn om zijn telefoon te gebruiken in de buurt van het 

voertuig. Daarom het verzoek om de eisen omtrent personeel anders te formuleren.

Wij hebben uw verzoek overgenomen en de tekst van het PvE op dit punt aangepast.

357

9. Provincie Noord Holland

In de rol van beheerder van de Abdijtunnel (bustunnel onder de A4) ziet de provincie graag de volgende 

toevoeging en in hoofdstuk 9 van het PvE: “Het personeel van de vervoermaatschappij dient aantoonbaar 

kennis te hebben van en opgeleid te zijn m.b.t. het handelen bij calamiteiten in tunnels. Er dient met name 

een aantoonbare instructie/opleiding te zijn met betrekking tot het snel ontruimen en evacueren van 

passagiers bij een calamiteit in een tunnel (in casu de Abdijtunnel). Deze opleiding dient jaarlijks herhaald te 

worden gedurende de concessieduur. Aan de tunnelbeheerder van de in de HOV-busbaan gelegen tunnels 

dient op verzoek gegevens over deze opleiding/training overlegd te worden.”

Wij hebben uw verzoek overgenomen in die zin dat wij van de concessiehouder eisen dat het 

personeel aantboonbare kennis moet hebben en voldoende opgeleid dient te zijn. De overige 

onderdelen van uw verzoek nemen wij niet over, omdat wij (i) niet overtuigd zijn van de noodzaak 

tot het jaarlijks herhalen van de opleiding, terwijl hier wel hoge kosten tegenover staan, en (ii) wij 

eraan hechten dat de informatieverstrekking door de concessiehouder via de Stadsregio verloopt.

21

10. Inspreker Regioraad 15 maart 2016

Overstap op station Lelylaan is onprettig/onveilig. Veilig is een overstap bij het Antoni van 

Leeuwenhoekziekenhuis.

Reizigers kunnen zelf kiezen of zij op station Lelylaan dan wel bij het Antoni van 

Leeuwenhoekziekenhuis overstappen en zijn dus niet verplicht op station Lelylaan over te stappen 

als zij dat onprettig/onveilig vinden.  Overigens wordt op dit moment gewerkt aan een 

kwaliteitsverbetering van station Lelylaan.

22

10.2 RAR

De RAR  is van oordeel  dat de Stadsregio Amsterdam duidelijke minimumeisen moet stellen aan controle op 

zwartrijden.

Omdat de concessiehouder opbrengstverantwoordelijk is en ook de exploitatiebijdrage die hij van 

de Stadsregio ontvangt afhankeiljk is van de opbrengsten die hij genereert, heeft hij een duideiljke 

financiële prikkel om zwartrijden tegen te gaan. Als onderdeel van het jaarlijkse Actieplan Sociale 

Veiligheid moet de concessiehouder aangeven hoe hij gegeven zijn ambitieniveau ten aanzien van 

het percentage zwartrijders, de kaartcontroles vormgeeft. Dit actieplan moet, evenals het 

Meerjarenplan Sociale Veiligheid, voor advies aan de RAR worden aangeboden.

23

10.2 CNV

Sociale veiligheid, de inzet voor de nieuwe concessie is gelijk aan de huidige inzet. Dat is onvoldoende. Het 

wordt meer aan de ondernemer overgelaten, als deze het niet nodig vindt of er creatief op kan bezuinigen, 

dan zal dat te koste gaan van de sociale veiligheid. Zwartrijden. Sociale veiligheids incidenten ontstaan vaak 

door pogingen tot zwartrijden zoals te vroeg uitchecken. De beste manier om deze veiligheidsincidenten te 

voorkomen is het onmogelijk maken om te vroeg uit te checken. Uitchecken moet buiten de bus geschieden, 

nadat die is vertrokken.

De stadsregio dient voor te schrijven dat het budget voor sociale veiligheid minstens even groot was als 

gedurende de looptijd van de Taskforce veilig openbaar vervoer. In deze periode nam de veiligheid toe en 

daalde het aantal incidenten en overtredingen. Sinds de taskforce is opgeheven (door bezuinigingen) zijn 

deze positieve effecten teniet gedaan.

Wij nemen kennis van uw opmerking. In hoofdstuk 10 van het Programma van Eisen hebben wij 

eisen opgenomen ten aanzien van het budget en aantal fte's dat de concessiehouder minimaal ten 

behoeve van de sociale veiligheid moet inzetten. Daarmee geven wij invulling aan landelijke 

afspraken om het onderdeel sociale veiligheid buiten de concurrentie te houden en waarborgen wij 

continuering van de huidige inzet op sociale veiligheid. In zijn Actieplan Sociale Veiligheid geeft de 

concessiehouder aan welke maatregelen hij vanuit het geoormerkte budget voor sociale veiligheid 

treft. Als onderdeel van het jaarlijkse Actieplan Sociale Veiligheid moet de concessiehouder 

aangeven hoe hij gegeven zijn ambitieniveau ten aanzien van het percentage zwartrijders, de 

kaartcontroles vormgeeft. Het uitchecken buiten de bus achten wij geen haalbare kaart gelet op de 

keuzes die eerder landelijk bij de invoering van de OV-chipkaart zijn gemaakt.

40 van 48



REACTIENOTA N.A.V. ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN CONCESSIE AMSTELLAND-MEERLANDEN 2018

# Paragraaf Organisatie/woonplaats Reactie/Advies Reactie Stadsregio

409

10.2 Regioraadslid

Kan intimiderende gedrag van controleurs worden aangekaart bij de vervoerder? De concessiehouder moet toezien op het gedrag van controleurs. Daarbij moet in ogenschouw 

worden genomen dat controleurs  soms met lastige reizigers te maken hebben.

410 10.2.2 Regioraadslid Zijn controleurs bevoegd om boetes uit te delen? Controleurs zijn bevoegd om boetes uit te delen.

24

10.2.3 Hoofddorp

Conssiehouder maakt aktief “ afspraken op bevordering van de sociale veiligheid”. Ik ga ervanuit dat dit per 

2018 gaat verbeteren en dat er dus nog verbeteringen volgen ten op zichte van de huidige afspraken met de 

consessie houder. Het is nooit te laat om te verbeteren.

Zoals wij in de inleidende zinnen van paragraaf 10.2 hebben verwoord, is het onze ambitie om de 

sociale veiligheid gedurende de concessieperiode structureel te verbeteren. De acties en 

maatregelen van de concessiehouder zullen hier  dan ook op gericht moeten zijn.

25

10.3 Badhoevedorp

Veiligheid: 30 minuten lang wachten Cornelis Leylaan Amsterdam en Busknooppunt Schiphol Noord geen 

veilig pretje is. In de avond en weekenden de frequentie verhogen (dus om de 15 minuten) danwel 

verplaatsen van haltes naar centralere plekken: Zoals Amsterdam Centrum of Schiphol Centrum

Allereerst merken wij op dat maar weinig reizigers bij een overstap op een halfuurfrequentie 30 

minuten op de overstaphalte hoeven te wachten. Veel reizigers zullen in dat geval hun vertrektijd zo 

kiezen dat de wachttijd op de overstaphalte beperkt blijft. Verder merken wij op dat op dit moment 

gewerkt wordt aan een kwaliteitsverbetering van station  Lelylaan en knooppunt Schiphol Noord.

26

10.3.1 FNV Streekvervoer

Meerjarenplan Sociale Veiligheid: FNV Streekvervoer dringt erop aan om in het PvE op te nemen, dat 

vakbonden nauw betrokken worden bij het opstellen van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid.

Wij beschouwen het al dan niet betrekken van OR en vakbonden bij de planvorming  onderdeel van 

het personeelsbeleid dat onder de verantwoordelijkheid van de concessiehouder valt. Om die reden 

stellen wij hier in het Programma van Eisen geen nadere eisen aan.

27

10.3.1 CXX

U verwijst naar de systematiek volgens het beeldbestek voertuigen. Wij begrijpen dat u hier de 

Kwaliteitscatalogus ov-voertuigen 2014 van het KpVV/CROW bedoelt. Kunt u dit bevestigen? Wij wijzen er 

voor de volledigheid op dat deze kwaliteitscatalogus momenteel geen gangbaar meetinstrument is in 

openbaar vervoerconcessies.

Wij kunnen dit bevestigen en hebben de tekst van het Programma van Eisen hierop aangepast. 

Omdat de kwaliteitscatalogus een relatief nieuw product is dat het KpVV/CROW onder meer in 

samenspraak met de Stadsregio recentelijk heeft ontwikkeld, klopt uw constatering dat deze 

catalogus momenteel nog geen gangbaar meetinstrument is in OV-concessies.

28

11. Gemeenste Zaanstad

Voorts zijn wij erg benieuwd naar de invulling van de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 11 Duurzaamheid.Ook 

onze adviescommissie wil graag stappen zetten in het proces om tot schonere bussen te komen en wil 

daarbij graag aansluiten op de beleidslijnen van de SRA. Wij zijn daarom erg geïnteresseerd naar de invulling 

van vervoerders van het het gevraagde Duurzaamheidsplan en de duurzamere uitvoering van de Concessie

Wij zijn zelf ook heel benieuwd naar de voorstellen waarmee inschrijvers komen om het openbaar 

vervoer verder te verduurzamen. Na gunning informeren wij u graag over het voorstel van de 

winnende inschrijver.

408

11 Regioraadslid

Duurzaamheidcriteria: als deze sneller gerealiseerd worden, krijgt de vervoerder dan een bonus? Een duurzaamheidseis is schonere uitlaatgassen: in 2030 moeten alle bussen aan de zero emissie 

doelstelling voldoen. In de aanloop daar naartoe worden bij de aanbesteding van de concessie 

Amstelland-Meerlanden 2018 al eerste stappen gezet. Zo wordt er onderzocht of het mogelijk is om 

vanaf de start van de nieuwe concessie elektrisch te rijden op het Schipholnet. Verder worden 

inschrijvers gestimuleerd om met een transitiepad te komen dat ertoe moet leiden dat een deel van 

het overige netwerk gedurende de concessieperiode ook met zero emissie bussen uitgevoerd gaat 

worden.

29

11.0 Gemeente Haarlem

Wij zijn verheugd te vernemen dat de Stadsregio de Concessiehouder de ruimte geeft om het transitiepad 

naar zero emissie zo optimaal mogelijk vorm te geven. Dit past in het beleid van Haarlem om in 2030 

klimaatneutraal te zijn.

Wij danken u voor uw steun voor de wijze waarop wij in het kader van deze concessie invulling 

willen geven aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

30

11.1 CNV

Duurzaamheid, betekent ook goed opgeleid en gekwalificeerd personeel, dat werkt onder de CAO voor het 

Openbaar Vervoer. Geen onderaanbesteding aan andere bedrijven, zoals tour- of taxibedrijven.

Wij zien geen directe relatie tussen duurzaamheid en het personeelsbeleid van de concessiehouder. 

Het personeelsbeleid zelf is de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. Als onderdeel van zijn 

ontwikkelruimte kan de concessiehouder er voor kiezen bepaalde onderdelen van de concessie door 

onderaannemers te laten uitvoeren.

31

11.2 OV Bureau Groningen Drenthe

Geen harde duurzaamheidsdoelen, alleen de ‘verwachting’ dat instroom vanaf 2025 100% duurzaam is. Bij 

de gunning moeten inschrijvers duurzaamheidsplan leveren met streefcijfers (CO2/rkm) en te nemen 

maatregelen (p. 60). wat is de status van een streefcijfer. Ik lees iets algemeens over boetes, maar kan daar 

geen harde conclusie uit trekken. Er is geen range aangegeven waarbinnen die streefcijfers zouden moeten 

vallen.

In het ontwerp Programma van Eisen hebben wij in algemene zin beschreven hoe de Stadsregio 

invulling wil geven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels hebben wij meer 

duidelijkheid over de (on)mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en is de tekst in 

hoofdstuk 11 verder geconcretiseerd. In de aanbestedingsdocumenten zullen wij de gunningscriteria 

op het gebied van duurzaamheid en de daaraan gekoppelde boetebepalingen verder uitwerken.

32

11.2 CXX

U vraagt om streefcijfers in het duurzaamheidsplan. Wij adviseren u hier om de vervoerder zicht te laten 

committeren aan de genoemde cijfers en de haalbaarheid ervan te onderbouwen. Hierdoor voorkomt u niet 

reële biedingen. Een alternatief is dat u zelf de streefwaarden vaststelt en de vervoerder vraagt een plan op 

te stellen hoe deze waarden te realiseren.

Wij zullen uw advies betrekken bij het de uitwerking van het onderdeel duurzaamheid in het bestek. 

Het is inderdaad onze bedoeling dat inschrijvers de haalbaarheid van hun toezeggingen op het 

gebied van duurzaamheid  aantonen en zich ook commiteren aan hun toezeggingen door hieraan 

een boetebepaling te koppelen.
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34

11.3 OV Bureau Groningen Drenthe

Onjuist uitgangspunt duurzaamheid (m.i.). “de eigenschappen van het materieel hebben de grootste invloed 

op de mate van duurzaamheid van een concessie”. O.i.:  1. De bezettingsgraad; 2. de doorstroming 3. 

rijgedrag  … …. …  en dan uiteindelijk de eigenschap van het materieel.

Wij delen uw opmerking niet dat als gekeken wordt naar duurzaamheid emissienormen in 

combinatie met type brandstof van ondergeschikt belang zouden zijn ten opzichte van de 

bezettingsgraad, de doorstroming en het rijgedrag. Daarbij sluit eerstgenoemde aspect aan bij 

landelijke afspraken gericht op emissieloos openbaar vervoer.

35

11.3 Stichting Waterstofland

Wij vinden het uitermate betreurenswaardig dat onze pogingen om door te dringen bij de voorzitter van het 

ROA en zijn ambtelijke ondersteuning een categorisch nee krijgen. Het opnemen van H2 als mogelijkheid 

binnen de concessie dient vandaag de dag standaard te zijn en niet door foute informatie en te weinig 

kennis buiten het PvE te blijven.

In het ontwerp Programma van Eisen is opgenomen dat vervoerders wordt gevraagd om een 

transitiepad richting zero emissie busvervoer in hun inschrijving op te nemen en dat dit transitiepad 

onderdeel is van de gunning. Daarbij hebben wij H2 als mogelijkheid niet uitgesloten. Vervoerders 

mogen deze oplossing dus aanbieden. Wel gelden op bepaalde routes vanuit 

veiligheidsoverwegingen restricties ten aanzien van het gebruik van gas en waterstof. 

36

11.3 Pitpoint Fuels

Wij complimenteren u met de wijze waarop u aankijkt tegen de transitie naar zero emissie busvervoer. Deze 

is volledig in lijn met onze visie op de energietransitie: starten met elektrisch bussen (pilots) waar het 

passend is en versterking met groengas voor de resterende lijnen.

Wij danken u voor uw steun voor de wijze waarop wij in het kader van deze concessie invulling 

willen geven aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

37

11.3 Pitpoint Fuels

PitPoint is een leverancier van schone brandstoffen. Wij leveren Groengas, Groene Waterstof en Groene 

Elektriciteit. Wij geven advies over onze verschillende schone brandstoffen, de inzetbaarheid daarvan en de 

bijbehorende infrastructuur. Graag maken wij inzichtelijk dat een combinatie van elektrische en groengas 

bussen een realistisch scenario is dat direct bijdraagt aan het realiseren van uw visie voor 2025. Hiermee legt 

u de basis voor een gecontroleerde transitie naar emissievrij busvervoer

Wij nemen kennis van uw aanbod. In de voorbereiding op het ontwerp Programma van Eisen heeft 

de Stadsregio reeds een uitgebreide verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot verdere 

verduurzaming van het openbaar vervoer.

38

11.3 CXX

Indien het PvE de mogelijkheid biedt om direct vanaf start van de concessie met ZE te starten, de inschrijver 

via de gunningscriteria hiervoor beloond wordt  én de opdrachtgever zorg draagt voor de oplaad 

infrastructuur, dan dient de ingebruikname van ZE bussen en laadinfrastructuur elkaar aan te sluiten 

(laadapparatuur dient geplaatst te zijn voordat bussen gaan rijden). Hiervoor moet aandacht zijn in het 

duurzaamheidsplan. Indien opdrachtgever eigenaar wordt van laadinfrastructuur, dan willen wij u adviseren 

te kiezen voor een algemeen geaccepteerde standaard zodat vervoerder keuzevrijheid behoudt in keuze van 

voertuigleverancier.

Wij onderkennen het belang van compatibiliteit van de laadinfrastructuur met de voertuigen. 

Daarom kiezen wij ervoor de verantwoordelijkheid voor de aanschaf (en plaatsing) van zowel de 

laadinfrastructuur als de voertuigen bij de concessiehouder te beleggen.

33

11.3 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

In Aalsmeer is een biovergist-installatie aanwezig met overcapaciteit. Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij hebben contact gelegd met de betreffende organisatie en 

aangegeven dat zij hun diensten kunnen aanbieden. Desgewenst zijn wij bereid om een 

conceptovereenkomst voor de levering van biogas als bijlage bij het bestek te voegen. Het is in dat 

geval aan de inschrijvers om te bepalen of zij van dit aanbod gebruik wensen te maken. 

39

11.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Concreter aangeven hoe wordt omgegaan met het thema Duurzaamheid en de ingroei van inzet van niet-

dieselbussen.

In het ontwerp Programma van Eisen hebben wij in algemene zin beschreven hoe de Stadsregio 

invulling wil geven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels hebben wij meer 

duidelijkheid over de (on)mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en is de tekst in 

hoofdstuk 11 verder geconcretiseerd. In de aanbestedingsdocumenten zullen wij de gunningscriteria 

op het gebied van duurzaamheid en de daaraan gekoppelde boetebepalingen verder uitwerken.

40

11.3 Adviescommissie Amsterdam

hierop gestuurd kunnen worden. Wij stellen voor in het PvE te vragen om een PvA om op termijn zero 

emissie te kunnen rijden en om gegarandeerde inzet van zero emissie bussen binnen de huidige 

Amsterdamse milieuzone in 2026, net zoals voor het GVB. Het verplicht stellen van de euro VI norm voor 

nieuwe bussen is een wettelijke eis. Er ontbreekt echter een eis voor niet-nieuwe bussen. Ook hier is een eis 

van belang om te voorkomen dat er (oudere) vervuilende bussen worden ingezet tijdens calamiteiten. Voor 

vaste lijnen vragen wij ook voor niet-nieuwe bussen euroVI te eisen, voor inzet tijdens calamiteiten is dit ook 

wenselijk.

In het ontwerp Programma van Eisen is opgenomen dat vervoerders wordt gevraagd om een 

transitiepad richting zero emissie busvervoer in hun inschrijving op te nemen en dat dit transitiepad 

onderdeel is van de gunning. Hoe dit transitiepad er uiteindelijk uit komt te zien hangt af van de 

vraag welke vervoerder de aanbesteding wint en welk transitiepad deze vervoerder voorstelt. Wij 

kunnen de inzet van zero emissie bussen binnnen de huidige Amsterdamse milieuzone vanaf 2026 

daarom niet garanderen.

Wij zullen naar aanleiding van uw opmerking wel in het Programma van Eisen opnemen dat 

bestaande bussen minimaal aan de EEV-norm moeten voldoen. Wij verwachten daarbij dat 

inschrijvers maar in beperkte mate en voor een korte periode gebruik zullen maken van de 

mogeiijkheid om bestaande bussen in te zetten.

42 van 48



REACTIENOTA N.A.V. ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN CONCESSIE AMSTELLAND-MEERLANDEN 2018

# Paragraaf Organisatie/woonplaats Reactie/Advies Reactie Stadsregio

41

11.3 Provincie Noord Holland

Wij onderschrijven uw streven om een snelle transitie te maken naar zero emissie bussen, zoals bijvoorbeeld 

elektrische bussen. De prioriteit zal daarbij moeten liggen op het kerntraject, omdat via dat traject de 

meeste reizigers worden vervoerd. Dit is ook opgenomen in het rapport “Zuidtangent elektrisch” dat wij 

samen met de Stadsregio Amsterdam hebben laten opstellen. Voorwaarde is hierbij wel dat voldaan wordt 

aan de wet- en regelgeving m.b.t. tunnelveiligheid. Tot slot hebben wij nog een toevoeging op paragraaf 11 

.3: “In de Abdijtunnel zijn bussen die gebruik maken van CNG of LNG niet toegestaan.

Op basis van de resultaten van de studie waaraan u refereert hebben wij de conclusie getrokken dat 

uitvoering van het kerntraject van de voormalige Zuidtangent met elektrische  bussen vanwege 

onzekerheden en risco's vooralsnog geen haalbare optie is. Het staat inschrijvers evenwel vrij om 

zelf met voorstellen te komen voor de inzet van zero emissie bussen op het kerntraject. Daarnaast 

zullen wij in het Programma van Eisen opnemen dat de concessiehouder moet meewerken aan een 

transitie naar zero emissie op het kerntraject wanneer wij hier samen met de provincie tijdens de 

concessieperiode  toe mochten besluiten. Verder treden wij graag met u in overleg over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van alternatieve brandstoffen op het 

kerntraject van de voormalige Zuidtangent.

42

11.3 Schiphol

Een tweede aspect waarop wij graag zien dat de ambitie naar boven wordt bijgesteld betreft  het aspect 

Duurzaamheid. Wij zouden graag zien dat bij de start van de nieuwe concessie alle bussen van het 

Schipholnet zonder uitstoot van schadelijke stoffen kunnen rijden. 

Het Schipholnet vormt een  compacte ‘enclave’ binnen de totale aanbesteding die zich hier uitstekend voor 

leent. Wel hebben we er begrip voor als dit mogelijk nog niet uitgewerkt kan worden in het PvE, maar dat dit 

gedetailleerd in het Bestek kan worden weergegeven. We hechten er wel grote waarde aan dat de ambitie 

wordt opgenomen en daarmee verder geconcretiseerd in artikel 11.3 Milieuprestaties. Een tekstvoorstel dat 

aan dit artikel toegevoegd kan worden zou als volgt kunnen luiden: "Hierbij geldt echter een uitzondering 

voor het Schipholnet (huidig Sternet). De verplichte verbindingen in het kader van Schipholnet lenen zich 

goed voro een vroege overstap op een toepassing van schone brandstoffen. Schiphol (en SRA) willen 

daarom vanaf de start van de nieuwe OV-concessie Amstelland Meerlanden (dec. 2017) een volledige inzet 

van zero emissiebussen op het Schipholnet".

In het ontwerp Programma van Eisen hebben wij in algemene zin beschreven hoe de Stadsregio 

invulling wil geven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels hebben wij meer 

duidelijkheid over de (on)mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en is de tekst in 

hoofdstuk 11 verder geconcretiseerd. Daarbij hebben wij onder meer aangegeven dat uitgangspunt 

is dat Schipholnet in principe vanaf de start van de concessie met elektrische bussen moet worden 

uitgevoerd.

43

12. Adviescommissie AML (Ouder Amstel)

Toerisme in de regio:

Wij vinden het verder waardevol, indien de toekomstige concessiehouder vanuit zijn regisseursrol voor de 

gehele vervoersketen zich ook inspant om het toerisme binnen de regio te bevorderen, nu dit ook tot meer 

buspassagiers kan leiden

Wij verwachten niet dat de concessiehouder net als bijvoorbeeld de VVV's het toerisme in de regio 

gaat bevorderen. Wel moet de concessiehouder zijn aanbod onder meer op de behoeften van 

toeristen afstemmen, onder andere door het bieden van duidelijke informatie, goede 

reismogelijkheden naar toeristische bestemmingen en aantrekkelijke tarieven.

44

12.2 CXX

Concessiehouder legt jaarlijks zijn marketingactiviteiten vast in een marketingplan. Ons inziens is een 

marketingplan van een jaar te beperkt om tijdens de totale concessieduur optimale marktwerking te 

bewerkstelligen. Het is daarom wenselijk om beleid op marketing op te nemen in het PvE.

Wij beschouwen de invulling van de marketing primair als verantwoordelijkheid van de 

concessiehouder. Wij bieden de concessiehouder daarbij de ruimte om een meerjarig 

marketingbeleid te ontwikkelen om dit vervolgens jaarlijks te concretiseren in de vorm van een 

marketingplan.

45

12.2 Badhoevedorp

Aanbod vervoer afstemmen op het doel van het gebruik van het OV. Vb. werkende en naar school gaande 

mensen willen graag zo snel mogelijk op plek van bestemming zijn in rechtstreekse route. Alle overstap 

momenten leiden altijd tot extra wachttijd In avond/weekend gaan mensen naar Theater/ Film / Sport / 

Sociale activiteiten in Centrum van de stad. Prettig als de openbaar vervoertijden hier zich op aanpassen. 

Wij bieden de concessiehouder de ruimte om zijn aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de 

behoeften van de verschillende doelgroepen binnen het openbaar vervoer. Hij mag daarbij 

onderscheid maken in vervoerdiensten voor specifieke doelgroepen wanneer hij daar meerwaarde 

in ziet. De concessie bevat een aantal financiële prikkels die ertoe bijdragen dat de concessiehouder 

met zijn aanbod de vraag op zal zoeken.

46

12.3 CXX

Kunt u aangeven wat de hoogte van de jaarlijkse contributie is voor het OV Marketingbureau? En wat is de 

inleg van andere concessiehouders?

Wij vragen van de concessiehouder geen vaste bijdrage aan het OV Marketingbureau. Wel wordt 

van de concessiehouder verwacht dat hij, net als de Stadsregio, bijdraagt in de kosten van 

activiteiten die binnen OV Marketingbureau worden afgesproken. Omdat de activiteiten  

concessiegrensoverschrijdend zijn, heeft de concessiehouder ook zelf belang bij de uitvoering van 

deze activiteiten.

47

12.4 CXX

U verplicht de concessiehouder mee te werken aan het ‘vermarkten’ van de productformules R-net en 

Schipholnet. Wij vragen u in het PvE concreet te zijn ten aanzien van de te verwachten acties

Wij gaan niet in op uw verzoek. Reden is dat wij een ondernemende concessiehouder zoeken die 

zelf ideeën inbrengt voor het vermarkten van onder andere beide productformules. Het 

voorschrijven van acties zou de ondernemingsruimte van de concessiehouder onnodig beperken.

48

12.4 Almere en Flevoland

Wij zijn verheugd te zien dat de Stadsregio Amsterdam onderkent dat het hanteren van verschillende 

productformules zinvol is. R-net en Schipholnet kunnen naast elkaar functioneren. Ook in Almere zien wij 

het onderscheid in productformules bij verschillende type netwerken. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij merken op dat met Schiphol Sternet ook nu al sprake is 

van een apade productformule voor het vervoer op Schiphol. Schipholnet is hier de opvolger van. 

Daarbij verschillen de lijnen van het Schipholnet vervoerkundig gezien van de R-netliljnen. Wij 

hechten eraan om dit verschil te benoemen, omdat wij eerder hebben aangegeven er voorstander 

van te zijn om het lokale vervoer in Almere onder de productformule R-net te brengen.
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12.4 CNV

R-net veroorzaakt ook een minder efficiënte inzet van materieel door de vervoerder, doordat de vervoerder 

bussen niet efficiënt in kan zetten omdat er op lijn X geen rode bus mag rijden en er op lijn Y een groene bus 

moet rijden, terwijl op lijn Z alleen een sternetbus mag worden ingezet. Dit soort fratsen gaat ten koste van 

extra ritten, en daar is de reiziger de dupe van.

Gelet op het grote aantal bussen dat nodig is voor de uitvoering van de verschillende onderdelen 

van het OV-netwerk verwachten wij niet dat het hanteren van verschillende productformules in 

deze concessie tot een minder efficiënte inzet van materieel zal leiden. Daarbij geldt dat de 

productformules bijdragen aan de herkenbaarheid van het OV voor de reiziger.

53

12.5 Amsterdam Marketing

Amsterdam Marketing heeft kennis genomen van het Ontwerp Programma van Eisen voor de Openbaar 

Vervoer Concessie Amstelland-Meerlanden. Amsterdam Marketing is de citymarketingorganisatie van de 

Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en hospitality. De ambitie 

van Amsterdam Marketing is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke 

metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers, bedrijven en beïnvloeders/ OV is heel belangrijk voor de 

bezoekers om zich te verplaatsen,en deze bezoekers zijn heel belangrijk voor het Openbaar Vervoer omdat 

zij met hun bestedingen bijdragen aan een hoger voorzieningenniveau waar ook de eigen inwoners van 

profiteren. In totaliteit besteden bezoekers aan de Metropool Amsterdam circa EUR 200 miljoen per jaar aan 

lokaal vervoer.

Met genoegen zien wij in het Ontwerp Programma van Eisen diverse aspecten terugkeren die goed inspelen 

op de behoefte van bezoekers, zoals deelname van de concessiehouder aan het Amsterdam & Region Travel 

Ticket, het blijven benutten van de naam Amsterdam Airport Express en de herkenbaarheid van 

haltenamen.

Wij danken u voor uw steun voor de wijze waarop wij in het Programma van Eisen inspelen op de 

behoeften van toeristen.

55

12.5 Amsterdam Marketing

Geef voor de bezoeker belangrijke OV lijnen een eigen ‘brand’, een voor de consument herkenbare 

identiteit. Dit versterkt de bekendheid van een busverbinding: een buslijn nummer zegt een bezoeker 

weinig. Goede voorbeelden van een lijndienst met een toeristische identiteit zijn buslijn 391 van Amsterdam 

naar de Zaanse Schans, welke vermarkt wordt als de Industrial Heritage Line, en buslijn 197 welke vermarkt 

wordt als de Amsterdam Airport Express. Amsterdam Marketing is een groot voorstander voor de realisatie 

van meer van dit soort ‘gebrande’ buslijnen mits dit in lijn is met de gekozen marketingstrategie. 

Wij danken u voor uw suggesties. Wij beschouwen de invulling van de marketing primair als 

verantwoordelijkheid van de concessiehouder, een en ander in afstemming met het OV 

Marketingbureau. Wanneer hij hier meerwaarde in ziet kan de concessiehouder  voorstellen voor 

branding van buslijnen doen.

51

12.5 CXX

U vraagt om herkenbare haltenamen bij toeristische attracties. De meeste van deze attracties bevinden zich 

in Amsterdam. Bepaalt concessiehouder dan deze haltenamen, of wordt dit bepaald door de gemeente 

Amsterdam?

Voor de haltes in Amsterdam geldt dat de houder van de concessie Amstelland-Meerlanden 

voorstellen kan doen voor andere haltenamen. De houder van de concessie Amsterdam neemt na 

overleg met de concessiehouder een besluit over het al dan niet aanpassen van een haltenaam.

52
12.5 NS

Graag toevoegen verplichte samenwerking in ATT en eventuele andere (nieuwe) toeristenformules. Wij hebben uw verzoek overgenomen en de tekst van paragraaf 8.2 hierop aangepast.

50
12.5 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Meewerken aan interoperabele wegwerpchipkaarten (1-uurs/2-uurskaarten Amsterdam ook geldig in 

streekvervoer, bijvoorbeeld om op de Flower Experience te komen)

In paragraaf 8.4 van het ontwerp Programma van Eisen is reeds aangegeven dat wegwerp-chipkaart 

die in de voertuigen verkocht worden interoperabel moeten zijn.

1

14 CXX

Inspraak is belangrijk, maar door de gestelde termijn soms tijdrovend. Sommige problemen vragen om een 

snelle oplossing, terwijl deze op basis van de regelingen voorgelegd dienen te worden in het kader van 

inspraak. Staat u open voor het opstellen van een versnelde procedure, in overleg met het RAR?

Wij staan open voor uw suggestie. Wanneer de Concessiehouder samen met de RAR tot afspraken 

komt over het volgen van een versnelde procedure in specifieke situaties kunnen deze afspraken op 

onze goedkeuring rekenen, onder de voorwaarde dat wij het bestuurlijke traject binnen de 

Stadsregio op een adequate wijze kunnen doorlopen.

57

15.2 Stadsregio Amsterdam

Niet alleen MIPOV data uitvragen Wij hebben naar aanleiding van uw opmerking de tekst van hoofdstuk 15 aangepast. Wij merken 

daarbij op dat deze tekst in de aanbestedingsdocumenten nog verder wordt uitgewerkt.

56

15.2 OV Bureau Groningen Drenthe

Data uitvraag is beperkt tot 4 soorten + controlerecht. Dit impliceert uitsluiting van de andere soorten data.  

OV-chipkaart data (goed) en ‘open’ GOVI data wordt wel geeist, maar niet allerlei andere (o.a. nodig voor 

CO2/rkm bepaling!) en toekomstige. Generiek formuleren: bijv. zoiets als “data die tot stand komen als 

gevolg van de uitvoering van de concessie zijn voor de concessieverlener beschikbaar voor analyse- en 

controledoeleinden.” Op deze wijze krijg je geen brede (structurele) uitvraag van brongegevens.

Wij hebben naar aanleiding van uw opmerking een algemene bepaling aan paragraaf 15.2 

toegevoegd. Overigens merken we op dat de eisen ten aanzien van de informatieverstrekking in 

meer detail in de aanbestedingsdocumenten worden uitgewerkt.

58
15.2.3 OV Bureau Groningen Drenthe

Formulering ‘andere kaartdragers dan de OV-chipkaart’ veranderen in ‘Andere betaalsystemen’ want is veel 

omvattender voor wat er komen gaat.

Wij hebben de formulering naar aanleiding van uw opmerking aangepast.

59

15.2.4 CXX

De door u gewenste informatie kan steeds preciezer uit (nieuwe) systemen of via andere methodieken 

geleverd worden. Kunt u aangeven of er sprake is of moet blijven van een traditioneel lijnonderzoek?

In het Programma van Eisen hebben wij aangegeven welke aspecten in ieder geval in het 

vervoerkundig onderzoek moeten worden betrokken. Wij stellen geen eisen aan de wijze waarop dit 

onderzoek moet worden uitgevoerd.

411
15.3.2 Regioraadslid

Klanttevredenheid: hoe wordt er rekening gehouden met de leeftijdsgroepen o.a. de 70 en 80 plussers. De OV Klantenbarometer, de graadmeter voor de ontwikkeling in de klanttevredenheid, maakt geen 

onderscheid naar leeftijdsgroepen.
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17.3 Bereikbaarheid Amsterdam Zuid

Tijdige afstemming over alle relevante werkzaamheden in (het invloedsgebied van) het 

concessiegebied.‘Bereikbaarheid Amsterdam Zuid’ (BAZ) heeft een actueel overzicht van alle 

werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. Door vroegtijdig met de concessiehouder af te stemmen 

kan in de dienstregeling voor een komend jaar al geanticipeerd worden op deze werkzaamheden. Zo kan 

vanuit BAZ informatie aan de concessiehouder verstrekt worden over de werkzaamheden, maar kan 

relevante informatie die uit het overleg komt ook door BAZ worden meegegeven aan betreffende projecten. 

Bijvoorbeeld de eis dat het openbaar vervoer op bepaalde routes altijd doorgang moet vinden. Wij zouden 

dan ook aansluiting willen hebben bij c.q. deelnemer willen zijn van het halfjaarlijks overleg zoals genoemd 

in Bijlage 11 in artikel 4.4.

In hoofdstuk 4 van het ontwerp Programma van Eisen gaan wij onder meer in op het overleg dat 

tussen concessiehouder en wegbeheerders moet plaatsvinden rond infrastructurele 

wijzigingen/werkzaamheden. Hieronder valt wat ons betreft ook het overleg tussen de 

concessiehouder en 'Bereikbaarheid Amsterdam Zuid'. Verder zijn wij voornemens om informatie 

over de werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam als bijlage bij het bestek op te nemen.

60

17.3 CXX

Gezien de majeure infrastructurele aanpassingen/veranderingen die substantiële impact kunnen hebben op 

de mobiliteitsvraag, wordt het risico op deze wijze wel heel erg neergelegd bij de vervoerder. Wat zijn de 

criteria/voorwaarden van SRA waaronder de concessie kan worden aangepast? 

Wij kunnen uw opmerking niet goed plaatsen. De tekst in paragraaf 17.3 over majeure 

ontwikkelingen is juist bedoeld om aan te geven dat wij de risico's bij dergelijke ontwikkelingen niet 

eenzijdig bij de concessiehouder neerleggen. In de aanbestedingsdocumenten wordt nader 

uitgewerkt welke procedure wij in dat geval zullen volgen.  

64

17.3 Adviescommissie AML (Aalsmeer)

Aangeven hoe wordt omgegaan met de zorg omtrent de Zuidas (capaciteit busstation,

overstapsituatie, Visie Zuidas waarin de De Boelelaan een prioritaire route wordt voor fiets en auto en dus 

VU Ziekenhuis niet meer kan worden aangedaan op de route naar station Amsterdam Zuid)

Wij volgen de ontwikkelingen rond de Zuidas nauwlettend en voeren in dat kader overleg  met 

zowel de projectorganisatie als de gemeente Amsterdam. Zo hebben wij recentelijk onze zienswijze 

gegeven op de concept Visie Zuidas. Daarbij zijn de belangen van het openbaar vervoer één van de 

aspecten die om onze aandacht vragen. 

61
17.3 Adviescommissie AML (Amstelveen)

A9 verbreding opnemen + ombouw Amstelveenlijn Wij hebben uw opmerking overgenomen en de tekst van paragraaf 17.3 hierop aangepast.

62

17.3 Adviescommissie Amsterdam

Wij onderschrijven het belang dat u hecht aan de flexibiliteit die u verlangt van de vervoerder. De grote 

dynamiek in de omgeving door projecten als Zuidasdok en Ombouw Amstelveenlijn noodzaakt daartoe. 

Tegelijkertijd wordt in het PvE nog de procedure Dienstregeling beschreven die een planningshorizon heeft 

van een jaar. De vraag kan gesteld worden of deze procedure voldoende aansluit bij de gewenste 

flexibiliteit.

In onze optiek sluiten beide zaken elkaar niet uit. De dienstregelingprocedure sluit aan bij 

internationale afspraken over het moment waarop de dienstregeling van het OV gewijzigd wordt, te 

weten de zondag volgend op de tweede zaterdag in december. Het Programma van Eisen biedt 

daarbij de mogelijkheid om tussentijds wijzigingen in de dienstregeling door te voeren. 

369

Bijlage 1 Delft

De genoemde toegestane uitlopers van de concessie zijn beperkend in de vrijheid van de concessiehouder 

om een optimaal vervoersnetwerk te ontwikkelen. De concessiegrens is erg dwingend. In het PvE wordt juist 

benadrukt dat de concessiehouder een belangrijke ontwikkelfunctie dient te krijgen. Om de 

concessiehouder meer ontwikkelvrijheid te geven, stel ik voor om ten minste de volgende uitlopers toe te 

staan in toevoeging op de bestaande lijst in bijlage 1. 1.Vanaf Uilenstede via de Van Boshuizenstraat, 

Europaboulevard, Station Rai, Metrostation Europaplein, President Kennedylaan of Rooseveltlaan en 

Vrijheidslaan naar het Amstelstation. 2. Vanaf Station Zuid via de Beethovenstraat, De Boelenlaan, 

Europaboulevard, Station Rai, metrostation Europaplein, President Kennedylaan, (evt. Rijnstraat) en 

Vrijheidslaan naar het Amstelstation. 3. Vanaf de Van Boshuizenstraat via de Van Leijenberghlaan en 

Beethovenstraat naar Station Zuid. Deze verbindingen kunnen zeer interessant zijn voor de concessiehouder 

om het verlies van de doorgaande lijn 51 te compenseren zodra deze wegvalt door de ombouw in het kader 

van het project Amstelveenlijn. Zelfs met de voorgestelde metroverbinding tussen Station Zuid en Station 

Amstel voor de concessie Amsterdam na het vervallen van lijn 51, is het aantrekkelijk om rechtstreekse 

verbindingen tussen Amstelveen en de regio rondom het Amstelstation te houden, gelet op de significante 

dagelijkse forensenstroom tussen deze gebieden. Immers, de metroverbinding tussen Station Zuid en 

Station Amstel voorziet hier niet in. Bovendien is die metroverbinding slechts een uitgangspunt in het 

project Amstelveenlijn en geen dwingende eis. Niet in de laatste plaats zijn de genoemde uitlopers 

interessant met het oog op een eventuele toekomstige ‘busdoorstreek’ vanaf de Olympiadelaan in 

Amstelveen via de Prof. Keesomlaan naar Buitenveldert, waarmee een derde OV noord-zuidas in 

Amstelveen en Buitenveldert mogelijk wordt. De hierboven voorgestelde toegestane uitlopers van de 

concessie zijn dan essentieel voor het mogelijk maken van een dergelijke verbinding. Tenslotte geven de 

hierboven voorgestelde toegestane uitlopers de mogelijkheid voor de concessiehouder AML om samen met 

de concessiehouder Amsterdam tot een optimale afstemming van het busvervoer in Buitenveldert te 

komen. 

Wij nemen uw verzoek niet over. Bij de bepaling van de uitlopers moeten wij rekening houden met 

de afspraken die in de concessies voor de aangrenzende gebieden zijn vastgelegd. Deze concessies 

geven de houder namelijk het exclusieve recht om het openbaar vervoer in het betreffende gebied 

te exploiteren, met uitzondering van een aantal vastgelegde routes waarop hij het openbaar vervoer 

van andere concessiehouders moet gedogen. Uitbreiding van het aantal routes waarvoor dit geldt 

zou een verdere inperking van het exclusieve recht betekenen en kan dan ook niet zonder meer 

worden uitgevoerd.

370
Bijlage 1 CXX

Eerste bullit is niet duidelijk, dit is naar ons idee een onderdeel van de concessie en niet een uitloper (zoals 

de naam van de bijlage aangeeft).

Wij delen uw mening niet. De eerste bullit betreft een route richting Amsterdam Centraal Station 

welke in het gebied van de concessie Amsterdam ligt.
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368

Bijlage 1 Provincie Utrecht

In bijlage 1 (uitlopers van de concessie) geeft u aan dat op de volgende uitlopers bediening ten alle tijden is 

toegestaan:

- Mijdrecht Rondweg via busbaan Amstelhoek – Hofland;

- Mijdrecht Rondweg via N201 – Hofland,

In onze concessie, ingaande 11 december 2016,  is echter alleen grensoverschrijdend vervoer vanuit de 

concessie Amstelland Meerlanden (gedooglijnen) toegestaan op de huidige routes van de lijnen 142, 174 en 

242. De door u voorgestelde route naar Mijdrecht Rondweg is volgens onze concessiebepalingen dus niet 

toegestaan. Onze bepalingen bieden wel de mogelijkheid de routes te wijzigen indien de belangen van onze 

concessiehouder niet evenredig worden geschaad. Daar is volgens ons geen sprake van dus verlenen we 

hierbij toestemming aan de door u voorgestelde gedoogroutes. We verzoeken u echter om ook de huidige 

routes van de lijnen 142, 174 en 242 tot Wilnis op te nemen in bijlage 1, zodat ook vervoer tot Wilnis 

mogelijk blijft vanuit de concessie Amstelland-Meerlanden.

Wij danken u voor uw coöperatieve instelling wat betreft de te gedogen routes. Wij zullen in bijlage 

1 de uitlopers van de concessie conform uw verzoek aanpassen.

371

Bijlage 1 Almere en Flevoland

In de bijlage is ook een route naar en in Almere genoemd. Wij adviseren u deze route aan te passen. De 

route gaat vanaf de A9, via de A1 en de A6 (inclusief de paralelle voorzieningen voor het busverkeer langs 

deze autosnelwegen) en in Almere over de busbanen. De in de bijlage opgenomen straten en paden zijn 

voro auto's toegankelijke wegen of fietspaden.

Wij hebben de beschrijving van de betreffende uitloper naar aanleiding van uw opmerking 

aangepast.

372

Bijlage 1 RAR

Eerste alinea: einde toevoegen: geen dagdienstregeling aanbiedt “die een rechtstreekse verbinding geeft op 

het genoemde traject”. Het GVB biedt nl. elke dag een dagdienstregeling op onderdelen van die trajecten. 

Fig. B1 daarop aanpassen (Elandsgracht-CS ook overdag mogelijk).

Wij nemen uw advies niet over. Het gaat hier om een recht van de houder van de Concessie 

Amstelland-Meerlanden 2018 om 's nachts naar Amsterdam Centraal te rijden. Hierbij is niet 

relevant of GVB als houder van de concessie Amsterdam overdag ook op deze route rijdt.

373
Bijlage 1 CNV

Bij vijfde stip: Wilnis via busbaan Amstelhoek, Hofland, Mijdrecht Rondweg, Mijdrecht Industrieweg. Wij hebben de verbinding van Mijdrecht richting Wilnis als uitloper toegevoegd.

374

Bijlage 2 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

De te gedogen lijn 69: ook bij een andere route, bijvoorbeeld door Badhoevedorp Wij hebben de huidige lijnvoering als uitgangspunt voor de te gedogen lijnen genomen. In de 

aanbestedingsdocumenten zal worden opgenomen dat de routes van de lijnen kunnen wijzigen, 

mits de belangen van de concessiehouder niet onevenredig worden geschaad.

375

Bijlage 2 Adviescommissie AML (Amstelveen)

Pagina 79/bijlage 2: lijn 5 eindbestemming is qua naam gewijzigd van 'Amstelveen Binnenhof naar 

'Amstelveen Stadshart', graag aanpassen. Er staat dat het beginpunt kan wijzigen. Wij wijzen u erop, dat in 

het bestuurlijk vastgestelde voorkeurstracé Ombouw Amstelveenlijn lijn 5 de huidige route met huidige 

begin- en eindpunt houdt

Wij hebben de beschrijving van de te gedogen lijn 5 aangepast.

376

Bijlage 2 CNV

Hoezo wellicht een ander beginpunt dan CS voor tram 5 in de loop van de concessieperiode? In maart 2012 

is in de zogeheten voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn besloten dat de lijnvoering van tram 5 in tact 

blijft: dus van CS naar Amstelveen Binnenhof v.v.

Zie ons antwoord op reactie 375

377

Bijlage 3 Lisserbroek

Data gaan wijzigen. Lisserbroek is een van de weinige kernen binnen het concessiegebied Amstelland-

Meerlanden die een zeer grote groei in inwoneraantal kan verwachten door woningbouw. De genoemde 

CBS-data 2015 op blz 80 van het ontwerp PvE zullen binnen de nieuwe concessietermijn verdubbelen. De 

nieuwe woonwijk is gepland in de driehoek Lisserbroekerweg, Lisserweg, Turfspoor en in het gebied 

Lisserweg/IJweg/Zwaansbroekerbos.   

In het uiteindelijke Programma van Eisen is een geactualiseerd overzicht van woon- en 

werkgebieden opgenomen. Daarbij hebben wij aangegeven dat de concessiehouder dit overzicht 

jaarlijks dient te actualiseren. Op het moment dat een bepaald woon- of werkgebied sterk groeit, 

kan het in een andere categorie gaan vallen en gaan andere bedieningseisen gelden. Omgekeerd 

geldt dit ook bij een eventuele krimp in een gebied.

386

Bijlage 3 Zwanenburg

Houd rekening met Halfweg in overzicht Woon- en Werkgebieden: Zwanenburg heeft relatief veel 

grondgebonden woningen en dus een relatieve lage bevolkingsdichtheid.  Door de benadering die nu is 

gekozen komt Zwanenburg niet in aanmerking voor een goede busverbinding. Bij een benadering waarbij 

wonen en werken wordt samengevoegd en Halfweg erbij wordt getrokken is een busverbinding vanuit 

Zwanenburg wel haalbaar.

Bij het opstellen van bijlage 3 hebben wij aansluiting gezocht bij een landelijk geldende 

gebiedsindeling. Deze indeling hanteren wij ook bij de andere door ons verleende concessies. Bij de 

bepaling van de gunningscriteria houden wij er wel rekening mee hoe deze indeling voor specifieke 

gebieden uitpakt. Daarbij merken we op dat de concessiehouder sowieso de ruimte heeft om meer 

openbaar vervoer aan te bieden dan op grond van de minimumeisen noodzakelijk is, zodat hij kan 

inspelen op de vraag vanuit deze gebieden.

387

Bijlage 3 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Indeling Badhoevedorp in CBS buurten: niet als geïsoleerde buurten beschouwen, Badhoevedorp verdient 

een ontsluiting van Minimaal tweemaal per uur, ook avonds in het weekend en ’s nachts. 

Bij het opstellen van bijlage 3 hebben wij aansluiting gezocht bij een landelijk geldende 

gebiedsindeling. Deze indeling hanteren wij ook bij de andere door ons verleende concessies. Bij de 

bepaling van de gunningscriteria houden wij er wel rekening mee hoe deze indeling voor specifieke 

gebieden uitpakt. Daarbij merken we op dat de concessiehouder sowieso de ruimte heeft om meer 

openbaar vervoer aan te bieden dan op grond van de minimumeisen noodzakelijk is, zodat hij kan 

inspelen op de vraag vanuit deze gebieden.
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378
Bijlage 3 CXX

Graag de ge-update kaart toevoegen in het definitieve PvE (nummers kloppen nu niet allemaal) Het uiteindelijke Programma van Eisen bevat een geactualiseerde versie van bijlage 3.

379 Bijlage 3 CXX Graag het gebiedenkaartje arceren met kleuren die de A, B en C gebieden aangeven De gevraagde informatie is aan de kaart toegevoegd.

380 Bijlage 3 CXX Graag een kolom erbij met A, B en C gebieden De gevraagde informatie is aan de tabel toegevoegd.

381 Bijlage 3 CXX Graag boven elke blz. opnieuw de kopregel herhalen als verklaring van de kolommen De gevraagde informatie is aan de tabel toegevoegd.

383
Bijlage 3 CXX

Buurt 79 is kleiner dan 20 en toch is er een "Ja" aangegeven bij ontsluitingsverplichting. Waarom is dit? Het uiteindelijke Programma van Eisen bevat een geactualiseerde versie van bijlage 3.

384 Bijlage 3 CXX Abbenes Dijk heeft geen nummer Het uiteindelijke Programma van Eisen bevat een geactualiseerde versie van bijlage 3.

385
Bijlage 3 CXX

Buurt 114 is kleiner dan 20 en toch is er een "Ja" aangegeven bij ontsluitingsverplichting. Er staat een * 

asterisk bij op blz. 84, maar in hoofdstuk 3 komt hier niets over terug.

Het uiteindelijke Programma van Eisen bevat een geactualiseerde versie van bijlage 3.

382

Bijlage 3 Adviescommissie AML

Met betrekking tot invloedsgebieden haltes R-Net/verbindend OV-net adviseren wij om op een kaartbeeld 

zichtbaar te maken welke gebieden in de A&M-kernen buiten de invloedscirkels van het R-Net / Verbindend 

OV-net vallen en welke gebieden vervolgens in welke betreffende categorie van het ontsluitende net vallen.

Maak tevens zichtbaar of kleinschalig vervoer:

• Langs alle haltes in het gebied A&M kan halteren

• Effect heeft op eventueel vervallen van haltes, moeten weghalen van abri's en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn ('veroorzaker betaalt').

Wij hebben de kaart met haltecirkels aan bijlage 3 toegevoegd.

Voor het kleinschalig vervoer geldt dat de concessiehouder vrij is wat betreft de locaties waar hij 

mensen ophaalt en afzet. Dit kan bij haltes zijn, maar ook bij de voordeur. Wanneer dit ertoe leidt 

dat haltes niet langer gebruikt worden, zullen wij met de betreffende wegbeheerder in overleg gaan 

over de uit te voeren werkzaamheden en de verdeling van de kosten. Vertrekpunt voor deze 

gesprekken zal het nog vast te stellen Afsprakenkader over de financiering van haltes zijn. Wij 

merken daarbij nog op dat de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur, waaronder haltes, 

een rol zullen spelen bij de beoordeling van het OV-aanbod van de inschrijvers.

391 Brochure Lisserbroek

Buslijn 162 voldoet aan de minimale eisen. Buslijn 162 voldoet op dit moment aan de minimale eisen die op 

bladzijde 13 van de brochure ontwerp PvE worden genoemd. Feit is wel dat de frequentie zo laag kan blijven 

(één maal per uur) en de route zo ver van de dorpskern, omdat veel reizigers naar Lisse wandelen om daar 

gebruik te maken van openbaar vervoer richting Schiphol en Leiden bijvoorbeeld voor school en studie. Bus 

162 sluit in Nieuw-Vennep NS mooi aan op de treintijden. Mijns inziens is dat vooral leuk voor een dagje uit 

en als je alle tijd hebt. Deze bus biedt één maal per uur een verbinding richting o.a. consultatiebureau(Nieuw-

Vennep) of  gemeenteloket (Nieuw-Vennep/Hoofddorp) en is derhalve wel de minimale verbinding die 

Lisserbroek nodig heeft.

Uw reactie bevestigt onze ervaring dat mensen bereid zijn om verder naar een R-nethalte of 

treinstation te lopen of te fietsen vanwege de hogere kwaliteit van het openbaar vervoer vanaf deze 

haltes/stations.

393 Brochure Lisserbroek

Laat de buslijn 310 doorrijden tot Lisserbroek. De eindhalte van de 310 op dit moment geen nut heeft als het 

gaat om de bereikbaarheid van reizigers. Het maken van een lus van de R-net lijn 310 naar Lisserbroek is 

eenvoudig en zou, vooral voor middelbare scholieren en studenten, het zelfstandig bereiken van HOV 

mogelijk maken. De halte is nu, voor reizigers uit Lisserbroek, alleen veilig bereikbaar voor auto’s of buslijn 

162 (éénmaal per uur). Met de fiets is de dichtstbijzijnde halte van R-Net niet bereikbaar. Bovendien gaan, 

met het doortrekken van de buslijn 310, de inwoners van de nieuwbouw ontsloten worden.

Bij realisatie van de HOV-busbrug en  busbaan hebben concessieverleners Zuid-Holland en 

Stadsregio Amsterdam de ambitie om met HOV van deze infrastructuur gebruik te laten maken. Op 

16 januari 2014 is dan ook afgesproken dat eind 2020 mogelijk 4 bussen per uur van 310 van 

Getsewoud doorrijden naar Lisse. Zonder goede HOV-infastructuur is dit niet wenselijk omdat dit 

een negatieve invloed heeft op de vereiste uitvoeringskwaliteit op de rest van het netwerk

388 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Lees voor “bereid om” – “genoodzaakt.” Dit is omdraaiing van de argumentatie Wij nemen kennis van uw opmerking, maar delen deze niet. Wij zien dat mensen, ook wanneer er 

een halte dichter bij de deur is, bereid zijn om verder naar een halte te lopen of te fietsen om een 

snelle, betrouwbare en hoogfrequente buslijn te pakken.

389 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Geen plek voor lijnen als 145: wordt vooruitgelopen op een toekomstige situatie? 
Zoals wij in het ontwerp Programma van Eisen hebben beschreven zien wij het verbindend netwerk 

als ruggengraat van het openbaar vervoer in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden. Dit 

netwerk schrijven wij redelijk gedetailleerd voor als het gaat om routes, haltes, bedieningstijden en 

frequenties. Daarbuiten krijgt de concessiehouder meer ruimte om zijn aanbod op de vraag af te 

stemmen. Uw opmerking dat er geen plek zou zijn voor lijnen als lijn 145 is daarom voorbarig.

390 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Langs de R-netlijnen heeft iedere reiziger een halte op max 800 meter afstand.  Echter niet iedere inwoner 

heeft een R-nethalte op max 800 afstand. Wat wordt dan bedoeld met “bediend”?
Het klopt dat niet iedere inwoner van het concessiegebied binnen een afstand van hemelsbreed 800 

meter van een R-nethalte woont. Voor die delen van het concessiegebied waar dit niet het geval is 

gelden de andere ontsluitingsnormen zoals die in het Programma van Eisen zijn opgenomen.

392 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Basismobiliteit aansluitend op knooppunt – ook aansluitend op bestemmingen in of buiten de wijk? Dwz 

concessie-overstijgend? 

Vanwege het exclusieve karakter van de concessies zal het voor de concessiehouder niet mogelijk 

zijn om reizigers naar willekeurige bestemmingen buiten het concessiegebied te brengen. Dit is ook 

niet onze bedoeling. Wij verwachten dat de basismobiliteit reizigers, anders dan de taxi, naar een 

logisch gelegen knooppunt brengt vanwaar zij met een verbindende lijn verder kunnen reizen.

394 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

In dit plaatje komt “Lichtgroen”dwz 400meter netwerk niet overeen met de werkelijkheid. Het grootste 

gedeelte van Badhoevedorp valt buiten de 400 meter halte-straal en daarmee in de 5% afwijking van die 

regel. Is dat ooit getoetst?

In het Programma van Eisen is een geactualiseerde kaart met de haltecirkels opgenomen.
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395 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Lopen wordt als voortransport, maar knooppunten staan in het netwerk centraal: de meeste knooppunten 

liggen echter niet op loopafstand. 

Het klopt dat in het schema van het verbindende netwerk alleen de (sub-)knooppunten zijn 

weergegeven, omdat deze een belangrijke rol spelen in de overstap tussen lijnen. Het verbindende 

netwerk omvat echter meer haltes (o.a. de huidige R-nethaltes) die vaak op loopafstand van 

belangrijke bestemmingen liggen.

396 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Duurzaamheid – kennelijk is er geen maatschappelijke verantwoordelijkheid meer voor het bevorderen van  

duurzaamheid, bijvoorbeeld door het  ov bereikbaar te houden in kernen die daar nu relatief veel gebruik 

van te maken enof die nu al een grote omgevingsbelasting hebben in verband met de nabijheid van 

Schiphol. Toename van autoverkeer door verslechtering van OV betekent toename van uitstoot Wat/ 

wanneer zijn daarvoor de afwegingen geweest – met name gezien de relatie met luchtkwaliteit. 

Wij distantiëren ons van uw suggestie dat in zijn algemeenheid sprake is van een verslechtering van 

het openbaar vervoer in het concessiegebied die ten koste van de duurzaamheid gaat. Wij voelen 

ons hierin gesteund door de sterke toename van het aantal reizigers in het gebied tijdens de huidige 

concessieperiode. Gegeven de beschikbare middelen, vraagt de toegenomen en gewijzigde vraag 

van reizigers wel om een andere invulling van het OV-aanbod; iets waar wij de afgelopen jaren 

samen met de huidige concessiehouder en wegbeheerders hard aan gewerkt hebben.

397 Brochure Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Het punt is dat alleen tevredenheid van reizigers wordt gemeten en niet van de voormalige reizigers die 

andere oplossingen hebben moeten kiezen.

U heeft wellicht een punt wanneer sprake zou zijn van een afname van het aantal reizigers. In het 

concessiegebied Amstelland-Meerlanden is echter sprake van een sterke toename van het aantal 

reizigers, waarbij het openbaar vervoer door deze reizigers steeds hoger wordt gewaardeerd.
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Gemeente Haarlem 

Haarlem 

INGEKOMEN 
21 AUG. 2013 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem 

Gedeputeerde StatéïTProvincie Noord-Holland 
T.a.v. dhr J. Remkes 

Dagelijks Bestuur Stadsregio Amsterdam 
T.a.v. dhr E. van der Laan 

I 
I 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Kopie aan 

Onderwerp 

19 augustus 2013 
STZ/2013/332815 

 
 

haarlem.nl 
Ministerie van BZK, t.a.v. dhr R. Plasterk 
Inrichting Vervoerregio Amsterdam e.o. 

Geachte bestuurders, 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de voornemens van de minister 
van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties over de provinciale opschaling, het 
afschaffen van de WGR+ en het oprichten van een Vervoerregio voor de regio 
Amsterdam - Almere. 

De 5 Colleges van Burgemeester enWethouders van de regio Zuid-Kennemerland 
(Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort) zien met de 
voorgestelde bestuurlijke wijzigingen aanleiding om met u in gesprek te gaan over 
de oprichting van de Vervoerregio Amsterdam - Almere. Het feit dat Zuid-
Kennemerland deel uitmaakt van het daily urban system van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA), al jaren actief deel uitmaakt van het MRA netwerk en de 
doelstellingen en opgaven van de MRA onderschrijft, vormt voor ons de aanleiding 
om toetreding tot de Vervoerregio serieus te overwegen. 

Graag worden wij betrokken bij de eerste discussies over de oprichting van de 
Vervoerregio om onze afweging op een later moment tijdig te kunnen maken. In 
afwachting van uw reactie, verblijven wij 

Hoogachtend, 

B.B.Sc meiders 

Burgemeester van Haarlem 

Namens de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermeiden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 



r ( ' n 3 
Stadsregio Amsterdam 

aan 
Aan de colleges van Gedeputeerde Staten van 
de provincies Noord-Holland en Flevoland 

*rop/e 
Aan de minister van BZK, dr. R.A.H. Plasterk 
en de staatssecretaris van I&M, mw W.J. Mansveld 

datum 
ons kenmerk 
bijlage(n) 
onderwerp 
inlichtingen 

Geacht college, 

19 september 2013 
UIT/2013/6373 

Vorming van een Vervoerregio 
 

De opgaven in de regio Amsterdam vragen om een goede samenwerking tussen 
gemeenten en provincies. Het kabinet onderschrijft dit en maakte op 17 juni 2013 in 
een wetsvoorstel duidelijk dat gemeenten en provincies in de regio Amsterdam 
gezamenlijk een vervoerregio moeten gaan vormen. 
Op 1 januari 2015 moet de vervoerregio operationeel zijn. Ten behoeve van de 
continuïteit van lopende projecten, na de intrekking van de plusregio, is het voor de 
stadsregio gemeenten van belang om nu te starten met de vorming van een 
vervoerregio. Gelet op de aard en schaal van de verkeer en vervoer opgaven is de 
betrokkenheid van provincies en andere gemeenten daarbij van uitermate groot 
belang. 

De Stadsregio gemeenten zijn in 2012 een verkenning gestart naar de wijze waarop zij 
de samenwerking in de toekomst willen organiseren. Daaruit kwam als eindbeeld naar 
voren: één samenhangend samenwerkingsverband voor de MRA, met daarbij een 
stevige en niet-vrijblijvende samenwerking voor verkeer en vervoer (vervoerregio) en een 
meer flexibele a la carte samenwerking voor de andere beleidsterreinen (Ruimte, 
Wonen, EZ en evt. anderen). De voorstellen om stappen te zetten naar dit eindbeeld 
willen wij graag gezamenlijk met de betrokken overheden in de metropoolregio 
uitwerken. 

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio sprak op 2 september 2013 al met enkele 
bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam over de toekomst van de regionale 
samenwerking en wil hier nu op korte termijn een vervolg aangeven. Wij nodigen u uit 
om de komende periode mee te werken aan voorstellen voor de oprichting van een 
vervoerregio die op 1 januari 2015 operationeel is. Wij vernemen graag voor 15 
oktober 2013 of u betrokken wilt zijn bij dit traject en wie uw provincie daarbij 
bestuurlijk gaat vertegenwoordigen in de te vormen stuurgroep van portefeuillehouders 
verkeer en vervoer. Op ambtelijk niveau wordt in de aanloop naar de eerste stuurgroep 
een plan van aanpak uitgewerkt, waarin extra aandacht is voor de wijze waarop we een 
goede communicatie over de voortgang van het proces naar alle betrokkenen gaan 
organiseren. 

P o s t b u s 6 2 6 1 0 0 0 AP A m s t e r d a m 
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Daarnaast gaan wij nog een overleg organiseren over de wijze waarop we de 
samenwerking op de andere beleidsterreinen in de Metropoolregio Amsterdam willen 
gaan organiseren, mede in relatie tot de vervoerregio en rekening houdend met de 
bestaande samenwerkingsverbanden (MRA, stadsregio, ea). 

Met vriendelijke groet, 

Namen 
Stadsn 

letlDagelijks Bestuur van de 
i\o A\nsterdam, 

Yic^^vfforzitter Stadsregio Amsterdam 
"ortefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst 





Provincie 
Noord-Holland 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

Stadsregio Amsterdam 
 

Postbus 626 
1 000 AP Amsterdam 

Gedeputeerde Staten 
Uw contactpersoon 

 

BEL/BOSE 

Doorkiesnummer  

@noord-holland.nl 

1 I 2 

Betreft: Antwoord op uw brief van 19 september 2013 

Geachte  

Eind september j l . ontvingen wij uw brief met als onderwerp 'Vorming 
van een vervoerregio' (uw kenmerk UIT/201 3/6373). In deze brief 
verzoekt u ons om aan te geven in hoeverre ons college mee wil werken 
aan voorstellen voor de oprichting van een vervoerregio. Hieronder 
gaan wij in op uw verzoek. 

Zoals bekend, onderschrijft ons college het kabinetsvoornemen tot 
afschaffing van de WGR-K Ons inziens zijn de huidige WGR-i-gebieden 
namelijk vormen van verlengd lokaal bestuur, waardoor de 
democratische legitimiteit ervan onvoldoende geborgd is. Raadsleden 
en deelnemende gemeenten hebben in onze ogen onvoldoende zicht op 
de besluiten die in regionaal verband worden genomen. Terugkoppeling 
en verantwoording vinden onvoldoende plaats. 

Vanuit vorenstaande vindt ons college het dan ook een gemiste kans 
dat het kabinet - met de afschaffing van de WGR+ - voorstelt om in de 
Randstad twee vervoerregio's - een voor de Noordvleugel en een voor 
de Zuidvleugel - op basis van vrijwilligheid te doen ontstaan die 
rechtstreeks middelen van het Rijk ontvangen. 

Des te vreemder is het in het licht bezien van het kabinetsvoornemen 
om de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland te fuseren. 
Minister Plasterk heeft immers voorgesteld om - in het kader van dit 
fusievoornemen - een stuurgroep in te richten die nader inzicht moet 
krijgen in de belangrijkste maatschappelijke opgaven en kansen van de 
te fuseren provincie. Daarbij zou gesproken moeten worden overtaken, 
bevoegdheden en budget voor de te vormen provincie. De instelling van 
een vervoerregio staat daar haaks op. 
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Tezelfdertijd begrijpen wij - gezien het voornemen van het kabinet tot 
inwerkingtreding van de wet afschaffing WGR+ per 1 januari 201 5 en de 
continuïteitsborging van lopende projecten, na eventuele intrekking van 
de plusregio - uw gestarte verkenning naar de wijze waarop u de 
samenwerking in de toekomst wil organiseren. 

U zult echter begrijpen dat wij - gelet op onze stellingname - op dit 
moment niet bestuurlijk participeren. Dit komt wellicht anders te liggen 
nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken, alsdan zullen wij ons 
beraden op de meest wenselijke toekomstige samenwerkingsvorm. Uw 
verzoek tot medewerking van ons college aan voorstellen voor de 
oprichting van een vervoerregio wijzen wij dan ook af. 

Wij verwachten u hiermee vol

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, 

G E.AVan Craaikamp ^W. Remkes 

NHoooi 
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Betreft: Voorbereiding vergadering stuurgroep Vervoerregio 
d.d. 19 november 2014 

Ceacht bestuur, 

Op 6 november j l . heeft een delegatie uit ons college met 
vertegenwoordigerts van de stuurgroep vervoerregio gesproken. Wij 
hebben het gesprek als constructief en openhartig ervaren. 
Hierbij informeren wij u dat ons college heeft besloten vanaf nu deel te 
nemen aan de stuurgroep vervoerregio. De gedeputeerde Mobiliteit zal 
ons college daarin vertegenwoordigen. Zij zal op 1 9 november bij de 
eerstvolgende stuurgroepvergadering aanwezig zijn. Daar zal zij ons 
standpunt op het voorliggende convenant toelichten. 
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Betreft: Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 
(Vervoerregio) 

Geachte leden, 

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende. 

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen te komen tot 
vermindering van de bestuurlijke drukte en o.a. de WGR+ gebieden 
(plusregio's) af te schaffen. Het wetsvoorstel is recentelijk in Eerste en 
Tweede Kamer aangenomen. In deze wet is bepaald dat de 
concessieverlening voor bepaalde vormen van openbaar vervoer bij 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan worden opgedragen aan en 
bij gemeenschappelijke regeling ingesteld openbaar lichaam. Dat kan 
alleen in de gebieden Amsterdam (het huidige gebied van de Stadsregio 
Amsterdam) en Den Haag/Rotterdam. Deze gebieden worden wel 
aangeduid als vervoerregio's. Deze vervoerregio's worden uitsluitend 
belast met verkeer en vervoer taken. De amvb is eind vorig jaar van 
kracht geworden. 

De samenwerkende partijen (de gemeenten deel uitmakend van de 
Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Almere, Lelystad en de provincie 
Flevoland) hebben een concept-convenant opgesteld. In het convenant 
wordt aangegeven op welke wijze deze partijen willen samenwerken om 
de versterking op het gebied van verkeer en vervoer vorm te geven en • 
te komen tot een vervoerregio. 

Partijen hebben nadrukkelijk verzocht dat de provincie Noord-Holland 
deelneemt aan de samenwerking. 

In onze vergadering van 1 8 november 2014 hebben wij ingestemd met 
deelname aan de samenwerking, echter onder de voorwaarden dat de 
vervoerregio zich beperkt qua omvang tot het gebied van de Stadsregio 
en qua taken tot verkeer en vervoer. In de stuurgroep die dit convenant 
voorbereidt van 20 november hebben wij dit ook afgesproken met de 

Verzenddatum 

2 8 JAN. 2015 

Kenmerk 

534201/534193 

Uw kenmerk 

n.v.t. 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

Houtplein 33 

Haarlem [2012 DE] 

www.noord-holland.nl 



212 

convenantspartijen. Deze partijen hebben het convenant op 22 januari 
201 5 ondertekend. 

In 201 6 zal een Vervoerregio tot stand moeten zijn gebracht en om dat 
voor te bereiden is, zoals gezegd een convenant opgesteld voorzien 
van een werkprogramma in opbouw voor het jaar 201 5. Dit convenant 
treft u bijgaand ter informatie aan. 

Van belang is dat de bevoegdheden van de deelnemende organisaties in 
tact blijven en dat de samenwerking zich richt op het werkgebied van 
de huidige stadsregio en Almere en Lelystad. 

Dit betekent dat onze provincie wel deel gaat uitmaken van de 
vervoerregio in oprichting, echter dat het takenpakket op gebied van 
verkeer en vervoer en de verantwoordelijkheden hiervoor bij ons blijvey 
liggen, inclusief financiën. 

Hoogachtend, 
Gedepi/tejerde Staten van Noord-Holland

nntb 

•amp r j .W. Remkes 
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Datum 22 januari 2015 
Ons kenmerk STZ/OGV/2015/30705 

Onderwerp Betrokkenheid regio Zuid Kennemerland/Umond bij de Vervoerregio 

Geacht College, 

Namens de wethouders Ronald Vennik (gemeente Velsen) en Cora Yfke 
Sikkema (gemeente Haarlem) doe ik u als lid van de Stuurgroep van de 
Vervoerregio i.o. bijgevoegde brief toekomen. 

Deze brief is per heden, namens alle gemeente uit de regio's Zuid 
Kennemerland en IJmond verzonden aan de voorzitter van de Stuurgroep i.o., 
de heer  
Voor de inhoud wil ik graag naar bijgev oegde brief verwijzen. 

Hoogachtend, 
Namens de beide wethouders. 

Afdelingshoofd Openbare ruimte. Groen en Verkeer. 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Zijlpoort. Gedempte Oude Gracht 2 
www.haarlem.nl 
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Aan: 
Het Bestuur van de Vervoerregio i.o. 
T.a.v. de voorzitter  
Postbus 626 
1000 AP Amsterdam 

In afschrift aan: 
Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam 
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
Het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland 
College B&W Lelystad 
College B&W Almere 

Ons kenmerk: bijlage bij Nota 2015/9436 
Opgesteld door:  
Datum: 20 januari 2015 

Onderwerp: betrokkenheid regio Zuid Kennemerland/Umond bij de Vervoerregio 

Geacht Bestuur, 

In de vergadering van de Stuurgroep Vervoerregio van 19 november jl. is besloten een Vervoerregio 
uit te werken voor het gebied van de Stadsregio Amsterdam, een deel van de Provincie Flevoland en 
de gemeenten Almere en Lelystad. Het convenant, waarin de intentie is vastgelegd om tot deze 
Vervoerregio te komen, is door de Provincie Noord-Hdland onderschreven. 

Gezamenlijke Inhoudelijke visie- en agendavorming 
Wij zijn verheugd dat voor de regio Kennemerland/Umond de mogelijkheid is geboden om via de 
wethouders uit Velsen en Haarlem deel te nemen aan het overleg van portefeuillehouders dat de 
uitwerking van de Vervoerregio gaat begeleiden. Op deze wijze kunnen wij inhoudelijk de 
noodzakelijke afstemming vormgeven. We willen daarom ook graag met u in gesprek over hoe we de 
inhoudelijke visie- en agendavorming kunnen aanpakken en organiseren van onze kant de benodigde 
bestuurlijke en ambtelijke aandacht en capaciteit. 

Functioneel daily urban system en geografische scope Vervoerregio 
Vorig jaar hebben de tien gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer de 
visie MRA West vastgesteld. 
Hierin is opgenomen dat onze regio's de MRA veel te bieden hebben waar hef gaat om zaken als 
woonkwaliteit, cultuur, recreatie en werkgelegenheid. Vanuit het zogenaamde daily urban system is 
een grote verwevenheid zichtbaar tussen onze gemeenten in het westelijk deel en de overige delen 
van de MRA. Een verwevenheid die naar voren komt in de dagelijkse verkeersstromen en de 
bereikbaarheidsknelpunten die we kennen. 



Vanuit de optiek dat de MRA als één daily urban system met één verkeers- en vervoerssysteem 
beschouwd moet worden, hebben onze gemeenten in de visie MRA West vastgelegd deelname aan 
de Vervoerregio, samen met de Provincies serieus te willen overwegen. 

Vanuit deze inhoudelijke optiek van daily urban system hechten wij er aan om met u de mogelijkheden 
fe verkennen om de geografische scope van de Vervoerregio fe verbreden van Stadsregio Amsterdam 
- met de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond - naar die van de Metropoolregio Amsterdam en de 
voor en nadelen van opschaling mef de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond fe bezien. 

Wij bespreken graag de mogelijkheid voor deze verkenning en op welke wijze wij daaraan kunnen 
bijdragen. 

Namens 
Heems1 

alleges van de gemeenten Haarlemmerliede Spaarnwoude, Zandvoort, Bloemendaal, 
3, Velsen. Bevepwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlem. 

Wethouder verkeer en vervoer gemeente Velsen 

Wethouder duuraaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud gemeente Haarlem 
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Betreft: Verlenging Convenant Versterking Samenwerking Verkeer 
en Vervoer (Vervoerregio) en Strategische Visie Mobiliteit

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) berichten wij u als volgt.

Bij brief van 27 januari 201 5 bent u geïnformeerd over het convenant 
versterking samenwerking verkeer en vervoer dat op 22 januari 201 5 
werd ondertekend. Het convenant stond destijds vooral in het teken van 
de komst van een vervoerregio ter vervanging van de huidige stadsregio 
Amsterdam. Anno 201 6 is duidelijk dat:

• de provincie Noord-Holland geen onderdeel zal zijn van de entiteit 
Vervoerregio Amsterdam, die per 1 januari 201 7 start, maar daar 
wel intensief mee zal samenwerken.

• het rijk heeft aangegeven dat het convenant voldoende is om de 
samenwerking van gemeenten en provincies vorm te geven.

• de convenantpartners van weleer (SRA, provincie Flevoland, Almere 
en Lelystad) de organische wijze van samenwerking willen 
continueren en daartoe het bestaande convenant willen verlengen 
voor onbepaalde tijd.

• het werkingsgebied van de samenwerking het grondgebied van de 
Stadsregio Amsterdam en die van de gemeenten Almere en Lelystad 
beslaat en daarom wordt aangeduid als: de Amsterdamse regio.

Voorzien wordt dat het geactualiseerde convenant op 9 december 201 6 
zal worden ondertekend door de partners van destijds.
De actualisatie zit vooral in het hedendaags maken van de bepalingen 
in het convenant. Voorbeeld: het aantal SRA-gemeenten is door 
samenvoeging gewijzigd van 16 naar 1 5 gemeenten.

Onveranderd blijven middelen en bevoegdheden berusten bij de eigen 
huishoudingen van de convenantspartners.
Op basis van het convenant van 201 5 werd een werkprogramma voor 
twee jaar opgesteld. Ook nu zal hiervan weer sprake zijn, maar is ook 
voorzien in een strategische visie mobiliteit, omdat het gat tussen een 
convenant en een werkprogramma te groot werd geacht.

NHoooi
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Deze visie beoogt niets anders te zijn dan een denkraam voor de 
inrichting en uitvoering van de samenwerking.
Wij hebben visie en concept-convenant ter informatie toegevoegd aan




