MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Analysefase

Openbaar vervoer,
ketenmobiliteit en fiets

Op 26 februari heeft Minister Schultz van Haegen de startbeslissing genomen voor deze Verkenning,
conform MIRT spelregels en Tracéwet. De Verkenning is opgedeeld in een analysefase, oplossingenfase
en een beoordelingsfase. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is het sluitstuk van de analysefase
en markeert de overgang naar de oplossingenfase.
De MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doelstelling:
Verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie
en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
De doelstelling is aangevuld met de volgende ambities:
1. Aandacht hebben voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en OV-netwerk
(spoor en bus).
2. Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor
bereikbaarheidsopgaven.
3. Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden.
27 januari 2016
Onderstaande partijen stemmen in met Openbaar vervoer, ketenmobiliteit en fiets:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Holland
• Stadsregio Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Zaanstad
• Gemeente Beemster
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Oostzaan
• Gemeente Wormerland
• Gemeente Hoorn
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Onderstaande partijen werkten mee aan de analysefase:
Agriport • ANWB • Bedrijvenvereniging Beemster • Ministerie van Binnenlandse Zaken • Connexxion •
Ministerie van Economische Zaken • Fietsersbond • Gebiedscommissie Laag-Holland • Hart voor Stad •
Metropoolregio Amsterdam • gemeente Drechterland • gemeente Edam/Volendam • gemeente
Enkhuizen • gemeente Hollands Kroon • gemeente Koggenland • gemeente Medemblik • gemeente
Opmeer • gemeente Waterland • gemeente Zeevang • Greenport Noord-Holland Noord • Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek • LTO • Milieudefensie • Milieufederatie • MKB Nederland • MU Consult •
Nekkerzoomstichting • NS • EVO • Prorail • Reizigers Adviesraad • Staatsbosbeheer • Stichting Behoud
Waterland • Stichting Beemstergroen • Toeristische Kanobond Nederland • Westfriese Bedrijvengroep •
Wijkoverleg Oud-Koog • Zaans Ondernemersnetwerk
Opgesteld i.s.m. Mu Consult
Vormgeving: Maatschap voor Communicatie / Mijs cartografie en vormgeving
Fotografie: Tineke Dijkstra
www.corridoramsterdamhoorn.nl
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Samenvatting
In dit rapport treft u de resultaten aan van de analyse op vraag en aanbod rondom de
modaliteiten OV, fiets en ketenmobiliteit in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn.
Deze rapportage is één van de basisdocumenten voor de vervaardiging van de Notitie
Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Uit dit rapport kan worden afgeleid dat het OV in dit
deel van Nederland een belangrijke rol speelt in het bereikbaar houden van de regio. Vooral
van de treinverbinding tussen Hoorn en Amsterdam wordt veel gebruikgemaakt. Maar ook
de overige modaliteiten als het snelle, frequente en comfortabele busvervoer (R-net) en de
fiets leveren een bijdrage aan het bereikbaar houden van de regio.
Toch kunnen investeringen in de netwerken van deze modaliteiten om twee redenen
verbeteringen in de bereikbaarheid in het gebied opleveren:
• waarborgen van de kwaliteit van OV en fietsvoorzieningen: het OV in de corridor dient
zijn marktaandeel te behouden. Dat betekent dat het OV-aanbod de basiskwaliteit moet
blijven bieden om de autonome groei in de vraag te kunnen opvangen; dat kan door
verdere verbetering, al dan niet in combinatie met ketenmobiliteitsvoorzieningen. Voor
de fietsinfrastructuur geldt hetzelfde;
• verleiden van de keuzereiziger op de belangrijke deur-tot-deurrelaties (vergroten van het
marktaandeel OV en het aandeel fietsverplaatsingen in de spits); een verbetering van OV
en/of ketenmobiliteit in deze corridor biedt kansen voor een daling of verminderde
toename van het autoverkeer op de A7, A8 en de N235/N247.
Op basis van een analyse van vraag naar en aanbod van OV, fietsinfrastructuur en keten
mobiliteitsvoorzieningen en op basis van een confrontatie tussen deze beiden zijn opgaven
en oplossingsrichtingen onderscheiden. Omdat de voorzieningen rondom ketenmobiliteit
een regionaal/lokaal karakter hebben, zijn deze in dit rapport globaal benoemd, maar
uitgewerkt in de regionale werkgroepen.
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Hoofdopgave

Modaliteit
Spoor

Deelopgaven

Oplossingsrichtingen

• Zeker stellen basiskwaliteit
OV (betrouwbaarheid,
capaciteit)
• Kwaliteitsverbetering om
(meer) keuzereizigers te
trekken (o.a. zitplaatskans,
aansluitingen, afstemming
bus/trein etc.)
• Ontwikkelen nieuwe
hoog-waardige diensten
op vanuit bereikbaarheidsproblematiek relevante
relaties

• KT: operationele maatregelen
t.b.v. basiskwaliteit
• KT/MLT: uitbreiding spitscapaciteit
bestaande trein- en busdiensten
• MLT: inframaatregelen vergroten
robuustheid treindienstregeling
• MLT: spitsmijden
• MLT/LT: (extra) OV-verbinding
Purmerend -Schiphol

• Vergroten van de bijdrage
Overig OV
• Verbeteren aantrekkelijkvan openbaar vervoer aan de
heid bus op oost-west
bereikbaarheid van de
relaties (R-net), bijv.
corridor Amsterdam -Hoorn
Purmerend/Zaanstreek
en belangrijke bestemmingsgebieden in de Metropool
Regio Amsterdam door
verbetering van het openbaar
Ketenmobiliteit • Faciliteren overstap-voorvervoer voor (multimodale)
zieningen bij stations en
deur-tot-deurverplaatsingen
R-net haltes voor fiets-OV
ketenverplaatsingen
• Faciliteren overstap-voorzieningen bij stations en
R-net knooppunten voor
auto-OV-ketenverplaatsingen

• Het verbeteren van
Fiets
fietsverbindingen tussen de
(hoofdvervoerregio Purmerend/Waterland wijze)
en Hoorn en tussen
Purmerend/Waterland en
Zaanstreek. Dat is goed voor
de bereikbaarheid in de
corridor Amsterdam-Hoorn.”
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• Verbeteren oost-west
verbindingen fiets voor
regionale verplaatsingen
• Verbeteren noord-zuid
verbindingen op
middellange afstanden
(West-Friesland, Alkmaar
en Purmerend)

• Spitsmijden (KT, MLT)Lijnennet
(MLT)
• Integrale reisinformatie (KT, MLT)
• Betere busbediening van OV
knooppunten (stations) en betere
afstemming bus/trein, koppeling
OV/doelgroepenvervoer (MLT)
• Bieden van voldoende capaciteit
op P+R-terreinen (Hoorn,
Purmerend) (KT, MLT);
• Bieden van logische en
comfortabele overstap-voorzieningen (KT, MLT);
• Bieden van voldoende capaciteit
van fietsparkeer-voorzieningen bij
stations en R-net haltes
• Zorgen voor goede bewegwijzering naar en bereikbaarheid van
P+R-locaties
• Zorgen voor adequatie
informatievoorziening en
veiligheid op overstaplocaties
• Traject Waterland West
-Waterland Oost
• Traject Zaanstreek -Waterland
West.
• Traject
Waterland West - West-Friesland
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1

Inleiding

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Het openbaar vervoer biedt, al dan niet in combinatie met ketenmobiliteit, op een aantal
grotere vervoerstromen in de corridor Amsterdam-Hoorn een aantrekkelijk alternatief
voor automobilisten. Met gerichte verbetering van het OV op kansrijke relaties kan die
bijdrage worden vergroot; dit betekent het behoud en waar mogelijk een vergroting van
het aandeel OV-reizigers in de totale mobiliteit. Ook de fiets kan, zeker tegen de achtergrond van het toenemend gebruik van de e-bike, op een aantal onderscheiden reistrajecten een prima alternatief vormen voor de auto.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de analyses die in het kader van de MIRT-verkenning
Corridor Amsterdam-Hoorn op deze modaliteiten hebben plaatsgevonden. Dit rapport
vormt samen met de rapporten uit de overige werkstromen (Verkeer, Ruimtelijke Analyse en
Innovatie en Informatie) de basis voor de op te stellen Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO).
Na het vaststellen van de NKO worden de geïdentificeerde oplossingsrichtingen nader
uitgewerkt in concrete oplossingen, die vervolgens uiteindelijk moeten leiden tot een
voorkeurspakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de corridor op de langere
termijn te verbeteren.

Aanleiding MIRT-verkenning
De knooppunten Zaandam (A7 en A8) en Coenplein (A8 en A10) zijn bekende fileknelpunten
in het hoofdwegennet. Filemeldingen op radio en tv zijn hier dagelijks aan de orde. Om
deze hardnekkige files aan te pakken is afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen.
Zo is in mei 2013 de Tweede Coentunnel geopend en is de oude Coentunnel gerenoveerd
(geopend in juli 2014). Daarbij zorgen de in 2013 geopende Westrandweg (A5) en de aanleg
van spitsstroken op de A7 en A8 tussen de aansluitingen Purmerend-Zuid en Oostzaan/
Zaanstad-Zuid -eind 2015 gereed -voor meer wegcapaciteit. Hoewel deze maatregelen de
bereikbaarheidsknelpunten op de A7 en A8 goeddeels oplossen, blijkt uit het in 2013
afgeronde MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) dat deze wegen na 2020
opnieuw te maken krijgen met grote bereikbaarheidsproblemen.
In de Uitvoeringsagenda Aanpak Noordkant Amsterdam is op 17 oktober 2013 door Rijk en
regio daarom besloten tot een MIRT-verkenning A7-A8. Hierin moeten mogelijke oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheidsproblemen na 2020 verkend worden.
In het startdocument dat vervolgens voor deze MIRT-verkenning is vervaardigd, is aangegeven dat de bereikbaarheidsproblematiek in het gebied met een brede blik dient te worden
geanalyseerd. Besloten werd toen om bij het aanscherpen van de opgave en het verkennen
van de mogelijke oplossingsrichtingen te kijken naar ontwikkelingen, trends en opgaven
die in de regio spelen - op het gebied van woningbouw, economie, landschap, openbaar
vervoer en mobiliteitsgedrag. Daarbij werd geopperd dat het denkbaar is dat door de
gezamenlijke aanpak win-winsituaties ontstaan, waarbij de bereikbaarheid verbetert,
andere vraagstukken worden opgelost en (regionale) ambities kunnen worden gerealiseerd.
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Doel en ambitie MIRT-verkenning
Op basis van de formele opdracht uit de Uitvoeringsagenda en de noodzaak tot een brede
aanpak luidt de hoofddoelstelling van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn:
Het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage
te leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

De formele opdracht, zoals beschreven in paragraaf 1.2 van het startdocument van deze
MIRT-verkenning, is aangevuld met de volgende drie ambities:
1. er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het
fietsnetwerk en het OV-netwerk (spoor en buslijnen);
2. rekening houden met -en waar mogelijk versterken van- landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden;
3. rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar
oplossingen voor de bereikbaarheidsopgaven.
Aanpak verkenning
De aanpak voor de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn is gestoeld op drie pijlers, die goed
aansluiten op het programma ‘Meer Bereiken’, dat door de minister van I&M en de
staatsecretaris in 2013 in een kamerbrief is geïntroduceerd.
De aanpak moet gebaseerd zijn op samenwerking met regionale overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Alleen dan komen gedragen oplossingen op tafel met een zo
hoog mogelijke maatschappelijke waarde. Omdat breed gekeken wordt, is inbreng door en
samenwerking met regionale overheden en partijen nodig, aangezien zij bevoegdheden
hebben op het gebied van ruimtelijke ordening, wegbeheer of openbaarvervoerconcessies.
Omgaan met onzekerheden is ook een belangrijk onderdeel van de aanpak. De mobiliteitsontwikkeling in het corridorgebied wordt voornamelijk bepaald door de factoren economie, demografie en technologie en de ontwikkeling van deze factoren is hoogst onzeker.
Dat heeft te maken met het tijdsgewricht waarin wij leven, met de grote zoekopgave naar
woningbouwlocaties in de MRA en het moeilijk te peilen effect van technologische
ontwikkelingen op het mobiliteitsgedrag. Dit alles vraagt om een adaptieve aanpak, waarbij
wel afspraken worden gemaakt over de richting en financiering van oplossingsrichtingen en
de verdeling van verantwoordelijkheden, maar flexibel wordt omgegaan met exacte
eindoplossingen en realisatiedata. Maatregelpakketten zullen zo worden samengesteld, dat
ze niet meteen leiden tot een eindsituatie, maar waar nodig kunnen worden aangepast.
Flexibiliteit is nodig om in te spelen op onverwachte ontwikkelingen.
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In de corridorstudie staat niet het aanbod (infrastructuur) centraal, maar de vraag (de
reiziger, het goederenvervoer). De gebruiker centraal betekent dat vanuit de gebruiker
geredeneerd naar oplossingen moet worden gekeken. Dat houdt in dat onderzocht wordt
waar reizigers en goederenstromen vandaan komen, wat hun eindbestemming is en waar
hun vervoerwijzekeuze op gebaseerd is. Inzicht in het gedrag van de gebruikers is cruciaal
om de mobiliteitsvraag zo scherp mogelijk te formuleren en om het aanbod daarop zo goed
mogelijk in te richten.
Om de gekozen aanpak in deze verkenning vorm te geven is ervoor gekozen om de
probleemanalysefase via een viertal werkstromen te laten plaatsvinden. Elk van deze vier
werkstromen komt aan het einde van de analysefase met een afsluitend rapport, waarin de
kansrijkheid van de werkstroomonderdelen wordt aangegeven.
Naast de werkstroom ‘OV, fiets en ketenmobiliteit’, waarvan dit rapport verslag doet, zijn er
nog de werkstromen ‘Verkeer’, ‘Ruimtelijke Analyse’ en ‘Informatie en Innovatie’.
Doel werkstroom ‘OV, fiets en ketenmobiliteit’
In deze werkstroom worden de vraag- en aanbodkant voor het openbaar vervoer en
ketenmobiliteit met elkaar geconfronteerd. Ook is binnen het corridorgebied gekeken naar
de infrastructuur voor de fiets en gezocht naar aanknopingspunten met betrekking tot de
vraag naar fietsinfrastructuur. Hieruit volgen bereikbaarheidsknelpunten (en achterliggende oorzaken) voor deze modaliteiten. Getracht is inzicht te genereren in de kansrijkheid
van het OV, de ketenmobliliteit en de fiets, in het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen in het corridorgebied. Daarbij zijn twee belangrijke centrale vragen van belang:
1. Kan het aandeel OV (en fiets) in het totale aantal verplaatsingen in de belangrijkste deur-totdeurrelaties in dit gebied op het huidige niveau gehouden worden als dat marktaandeel al
substantieel is ten opzichte van het gemiddelde OV-aandeel voor de regio?
2. Kan het aandeel OV (en fiets) in de deur-tot-deurrelaties in het gebied vergroot worden, als dat
aandeel in het gebied op dit moment klein tot matig is?

Naast het in beeld brengen van vraag naar en aanbod van OV- en fietsvoorzieningen zal ook
gekeken worden naar de huidige concurrentiekracht van deze modaliteiten ten opzichte
van de auto.
Formeel is het doel van dit onderdeel van de verkenning dan ook:
Op welke belangrijke deur-tot-deurrelaties in het corridorgebied tussen Amsterdam en Hoorn
kunnen het openbaar vervoer in brede zin (spoor, overig OV en voorzieningen t.b.v. ketenmobiliteit)
en de fiets als hoofdvervoerwijze een bijdrage leveren aan verbetering van de bereikbaarheid in
2020/2030?
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Analyse als basis voor besluitvorming over Zeef 0
De kansrijke relaties en eventuele knelpunten voorzien we van een aantal oplossingsrichtingen. Deze beoordelen we kwalitatief op de mogelijke bijdrage aan verbetering van de
bereikbaarheid. De kansrijke oplossingen kunnen in aanvullend onderzoek nader worden
uitgewerkt en onderzocht. In de beoordeling onderscheiden we oplossingen voor de korte
termijn (realisatie tot 2017), de middellange termijn (realisatie tussen 2017 en 2023) en de
lange termijn (realisatie na 2023).
Binnen de systematiek van de MIRT-verkenning worden op een aantal momenten keuzes
gemaakt om zo toe te werken naar een uiteindelijk voorkeursalternatief. Deze trechteringsmomenten (Zeef 1 en Zeef 2) staan omschreven in het startdocument. Om gericht alle
mogelijke oplossingen in beeld te brengen ten behoeve van Zeef 1 is aan het eind van deze
analysefase een extra eerste trechteringsstap toegevoegd: het bepalen of een oplossingsrichting kansrijk is of niet. Dat is gedaan, omdat deze verkenning is gestart vanuit een brede
aanpak, waarbij de inventarisatiefase en de analysefase een veelheid aan mogelijke
oplossingsrichtingen heeft opgeleverd. Om minder kansrijke oplossingen snel te kunnen
uitsluiten wordt in deze eerste stap (het Zeef 0 moment) op basis van analyses op hoofdlijnen nagegaan of het zinvol is om de oplossingsrichting verder mee te nemen in de
verkenning en uit te werken tot concrete maatregelen.

Aanpak werkstroom ‘OV, fiets en ketenmobiliteit’
Modelgebruik en regionale expertise
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is naast een vraaganalyse op basis van
het verkeersmodel VENOM 2013, gekeken naar het huidige OV-aanbod en het huidige
aanbod aan fietsvoorzieningen en voorzieningen bij de belangrijke overstaplocaties in het
corridorgebied.
Op basis van beschikbare documentatie van o.a. de MRA (Metropoolregio Amsterdam), de
Stadsregio Amsterdam (SRA) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), een
aantal expertsessies en gesprekken met deskundigen (concessieverleners, vervoerders (NS,
EBS en Connexxion), gemeenten en infrabeheerders als Prorail is inzicht verkregen in het
huidige en op korte termijn te verwachten OV-product in de regio.
Relatie met andere werkstromen
De werkstroom wordt voor een deel gevoed door de andere werkstromen maar de resultaten uit deze werkstroom zijn voor de overige werkstromen ook een bron geweest waaruit
geput kon worden. Met name met de regionale werkgroepen verkeer, die in de werkstroom
Verkeer zijn onderscheiden, is nauw samengewerkt. In dit rapport zal dan ook herhaaldelijk
verwezen worden naar de rapporten van de overige werkstromen.
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In principe staan in dit rapport de corridorbrede oplossingsrichtingen vermeld. Daar waar
omwille van een goed functionerend OV- en fietsnetwerk opgaven geformuleerd moeten
worden op het lokale niveau, zal dat in dit rapport worden vermeld, maar de uitwerking
ervan kunt u vinden in de verslaglegging van de regionale groepen. In dit rapport worden de
grote lijnen geschetst voor de corridor en wordt waar nodig verwezen naar de overige
documenten.
Zoals aangegeven wordt het openbaar vervoer in deze MIR-verkenning beschouwd vanuit
twee gezichtspunten. In de eerste plaats dient het OV-systeem (en het fietsnetwerk)
kwalitatief zodanig op orde te zijn, dat daarmee de bereikbaarheid in het corridorgebied
voor de huidige gebruikers (en de voorspelde toekomstige gebruikers) gegarandeerd is en
zelfs verbeterd wordt. Maar ook kunnen het OV-systeem ende kwalitatief hoogwaardige
fietsinfrastructuur worden ingezet in het kader van het oplossend vermogen voor de
knelpunten op de weg. Hierbij zijn diverse aspecten van het openbaar vervoer van belang.
In de werkstroom Verkeer is één aspect van deze relatie beschreven, te weten de reistijdverhouding tussen auto en OV. Nagegaan is in hoeverre op specifieke relaties kansen aanwezig
zijn voor verbetering en daarmee voor de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van
de auto. In dit rapport wordt daar waar relevant ingegaan op de resultaten van deze
exercitie. Voor het complete beeld wordt u verwezen naar het betreffende rapport.
Werkwijze identificeren van kansen OV
De centrale vraag is of, en zo ja, op welke relaties het openbaar vervoer in brede zin (dus
inclusief ketenverplaatsingen) en de fiets een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van
de bereikbaarheid van de corridor Amsterdam-Hoorn in 2020/2030. De kansen op het
succesvol realiseren van die bijdrage bestaan vooral op vervoerstromen die voldoende
omvang hebben om kwalitatief hoogwaardig en voor keuzereizigers attractief OV en
comfortabele infra te bieden. Op basis daarvan ligt de focus op:
• omvangrijke vervoerstromen: bij kleine reizigersaantallen is het economisch niet
mogelijk om een met de auto concurrerend OV-aanbod te realiseren;
• kansrijke OV-systemen: alleen kwalitatief hoogwaardige OV-systemen als railvervoer en
R-net zijn in staat om automobilisten op grotere schaal te verleiden tot andere
vervoerwijzen;
• multimodaliteit: we besteden zowel aandacht aan de mogelijkheden van openbaar
vervoer als hoofdvervoerwijze als aan OV als onderdeel van een verplaatsingsketen.
• daar waar grote deur-tot-deur relaties over fietsbare afstanden plaatsvinden, zal worden
nagegaan in hoeverre de fiets als hoofdverplaatsingsmiddel een aantrekkelijk alternatief
kan vormen, indien geïnvesteerd wordt in comfortabele en snelle fietsroutes.
De beantwoording van bovenstaande centrale vraag vergt een confrontatie van vraag en
aanbod, zowel voor de huidige als de toekomstige situatie. Allereerst is een analyse gemaakt
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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van de huidige en toekomstige vervoervraag bij ongewijzigd beleid. Op basis van verkeersmodel Venom is de autonome ontwikkeling van het aantal verplaatsingen naar modaliteit
bepaald tussen diverse gebieden binnen en rondom de corridor Amsterdam -Hoorn.
Aansluitend is een analyse gemaakt van de kwaliteit en de mogelijkheden van het OV op de
betreffende relatie(s). Op basis daarvan bepalen we de mogelijke kansen voor het OV. Tevens
onderzoeken we of, en zo ja, welke knelpunten het OV-systeem zelf al kent op deze relaties.
Dit biedt inzicht in mogelijke beperkingen in en kansen op vergroting van de OV-bijdrage
aan de bereikbaarheid. Hiertoe kijken we vooral naar de huidige invulling van de basiskwaliteit en aansluitend naar de hoogwaardigheid van het OV.
Een zinvolle manier om oplossingsrichtingen voor OV, fiets en ketenmobiliteit te rubriceren
is om gebruik te maken van een opdeling naar de korte, de middellange en de lange termijn
waarin de oplossingen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste reden voor dit
onderscheid is het verschil in vrijheidsgraden: op de korte termijn kunnen alleen kleine
aanpassingen aan bijvoorbeeld dienstregelingen worden gerealiseerd, op middellange
termijn zijn aanpassingen aan spoordienstregeling en businfrastructuur mogelijk en op de
lange termijn behoren ook aanpassingen aan de railinfrastructuur tot de mogelijkheden.
De termijnen hangen tevens samen met de voor eind 2017 voorziene ingebruikname van de
Noord/Zuidlijn van de metro in Amsterdam, die tot aanpassingen in het busnet zal leiden.
In deze MIRT-verkenning kijken we naar de situatie in 2030. Maar ook is in het startdocument terug te vinden, dat we geen kant-en-klaar eindbeeld nastreven, maar een proces,
waarbij op basis van flexibiliteit, monitoring en bijsturing toegewerkt wordt naar de
gewenste eindsituatie. Voor die gewenste eindsituatie zijn al wel de middelen georganiseerd, maar het tempo waarin straks het gekozen voorkeursalternatief gaat worden
uitgerold zal afhangen van het feit of de ontwikkelingen die nu voorzien worden, ook
daadwerkelijk en in het voorziene tempo gaan plaatsvinden.
Werkwijze voor de fiets
Een soortgelijke exercitie zou ook moeten plaatsvinden voor de fietsverplaatsingen.
Een probleem daarbij is evenwel dat fietsverplaatsingen (zowel bij het voor- als het
natransport van een ketenverplaatsing, maar ook als vervoerwijze an sich) niet (goed) door
verkeers-modellen worden ingeschat. We weten dus niet veel over het toekomstige
fietsgebruik. Maar er zijn in het fietsgebruik in Nederland wel zodanig ontwikkelingen
gaande, die niet alleen steeds meer inzicht (zullen) bieden in het fietsgebruik, maar
overheden er ook toe aanzetten om meer dan in het verleden te investeren in fietsinfrastructuur. Daarom wordt in deze analyse gebruik gemaakt van de verplaatsingscijfers van
Venom en voor die relaties, die qua omvang interessant zijn én qua afstand fietsbaar, is
nagegaan of een verbetering van de fietsbereikbaarheid, met name dus op de regionale
trajecten, de fiets als vervoerwijze in het woon-werkverkeer potentieel interessant maakt.
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Leeswijzer
Dit rapport geeft de resultaten weer van de analyse m.b.t. de modaliteiten OV en fiets in het
corridorgebied Amsterdam-Hoorn. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vervoervraag per
deelgebied. In beeld wordt gebracht hoe de belangrijkste vervoerstromen in het gebied nu
en in 2030 lopen, hoe groot die stromen zijn en welke kwalitatieve eisen met name
OV-reizigers hebben ten aanzien van het OV-reisproduct.
In hoofdstuk 3 wordt per deelgebied geschetst welke knelpunten en opgaven kunnen
worden benoemd m.b.t. het OV en de ketenmobiliteit. In hoofdstuk 4 komen de kansen
voor de fiets aan bod.
In hoofdstuk 5 wordt tot slot de balans opgemaakt; er wordt stilgestaan bij de opgaven,
kansen en oplossingsrichtingen voor elk van de geanalyseerde vervoerwijzen. Dit hoofdstuk
vormt in feite het voorstel voor het vervolg van de MIRT-verkenning.
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2

Vervoervraag

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige en toekomstige vraag naar mobiliteit, onderscheiden
naar auto en OV. Op basis hiervan kan inzichtelijk worden gemaakt op welke relaties
mogelijkheden kunnen bestaan om het aandeel van het OV in de mobiliteit te behouden
en te vergroten.

Inleiding
In de analyse maken we onderscheid naar vervoerrelaties tussen -indien niet anders
aangegeven- de bestemming Amsterdam en Schiphol en de herkomstgebieden in het
onderzoeksgebied. Hiertoe onderscheiden we de onderstaande herkomsten en bestemmingen (zie ook de kaart op de volgende pagina).
Herkomstgebieden:
1 Kop van Noord-Holland: het gebied tussen Hoorn en de Afsluitdijk, waaronder de
Wieringermeer;
2 West-Friesland: het gebied in de driehoek Hoorn -Enkhuizen -Medemblik;
3 Waterland-Oost: het gebied rond Volendam -Monnickendam -Edam;
4 Waterland-West: het gebied rond Purmerend;
5 Zaanstreek: het gebied rond Zaandam;
6 Binnengebied: de regio ten noorden van Zaandam, ten westen van Purmerend -Hoorn
en ten oosten van Alkmaar.
Bestemmingsgebieden:
7 Amsterdam-Centrum;
8 Amsterdam-Zuidoost;
9 Amsterdam-Zuid inclusief de Zuidas;
10 Amsterdam-West inclusief het Westelijk Havengebied;
11 Schiphol.
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Figuur 2.1: overzicht herkomst- en bestemmingsgebieden
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Omvang en structuur vervoervraag
Kwantitatief
De ontwikkelingsmogelijkheden voor het OV worden bepaald door de aanwezigheid van
voldoende vervoerpotentie. Alleen als er voldoende (bestaande en) potentiële reizigers zijn,
bestaan er kansen om een OV-aanbod te creëren dat inspeelt op de wensen van de bestaande OV-reiziger en om automobilisten te verleiden gebruik te maken van het OV.
De tabellen 2.1 en 2.2 tonen de omvang van het aantal auto- en OV-verplaatsingen tussen de
belangrijkste herkomsten in het corridorgebied en de bestemmingen in de regio
Amsterdam voor de jaren 2015 en 2030, onderscheiden naar de scenario’s RC en GE, het
zogeheten lage en hoge groeiscenario. De belangrijkste conclusies zijn:
• de ontwikkeling van de totale mobiliteit (auto en OV) op deze relaties is vrij onzeker, met
prognoses die variëren van een afname met veertig procent tot een toename van twintig
procent. De ontwikkeling van het autoverkeer kent een al even grote marge tussen een
afname van dertig en een toename van twintig procent, de autonome ontwikkeling van
het openbaar vervoer ligt tussen een afname van vijfendertig en een toename van vijftien
procent;
• het huidige marktaandeel van het openbaar vervoer op de relaties vanuit het corridorgebied naar de bestemmingen in Amsterdam en Schiphol (i.e. 33%) blijft vrijwel behouden:
de prognose voor 2030 ligt tussen eenendertig en tweeëndertig procent. Hierbij moet
worden bedacht dat in het model niet is uitgegaan van een aanpassing van het
OV-aanbod, met uitzondering van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en de
invoering van PHS op de Zaanlijn;
• de marktaandelen van het openbaar vervoer naar Amsterdam Centrum zijn zeer hoog
door de combinatie van goede OV-bereikbaarheid, moeizame autobereikbaarheid en
vooral hoge parkeertarieven;
• de ontwikkeling van decentrale polen als Schiphol, de Zuidas en Zuidoost leidt tot een
verschuiving van de mobiliteitsvraag ten nadele van de bestemming
Amsterdam-Centrum.
Tabel 2.1: verplaatsingen vanuit corridorgebied naar regio Amsterdam
Huidige mobiliteit
bestemming

auto

OV

A’dam ZO

22.757

A’dam Zuid
A’dam West

Verwachting 2030
RC auto

GE auto

4.927

18

16.810

27.833

4.510

7.073

21

20

19.244

6.141

24

14.510

23.238

5.047

7.879

26

25

25.482

6.277

20

19.325

29.979

5.339

7.833

22

21

9.469

4.393

32

7.359

12.199

3.564

6.328

33

34

Overig

16.582

9.205

36

10.224

21.623

6.023

10.298

37

32

Totaal

155.639

76.513

33

105.636

193.443

49.555

86.921

32

31

Schiphol

RC OV

Aandeel OV2030

% OV

GE OV

RC

GE

Bron: Venom, bewerking MuConsult.
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Tabel 2.2 geeft een overzicht van alle verplaatsingen vanuit het corridorgebied naar
bestemmingen binnen het corridorgebied en de belangrijke bestemmingen in en nabij
Amsterdam.
Kwalitatief
Naast de ontwikkeling van de omvang van de vraag, ofwel het aantal reizigers, kan ook
worden gekeken naar de kwaliteitsaspecten van de vervoervraag. Hierbij zijn twee aspecten
te beschouwen, te weten de basiskwaliteit en hoogwaardigheid ):
• de basiskwaliteit heeft betrekking op het voldoen aan de basisverwachtingen van de
klant. De belangrijkste aspecten zijn daarbij: betrouwbaar vervoer (op tijd, geen uitval),
voldoende kans op een zitplaats, schoon materieel, haltes en stations, goede informatie,
kloppende aansluitingen en voldoende (sociale) veiligheid;
• invulling van het aspect hoogwaardigheid maakt het OV nog aantrekkelijker voor de
OV-gebruiker maar vergroot ook de substitutiekans voor automobilisten. Anders gesteld:
het creëren van onder meer hoge reissnelheid, gebruiksgemak (zoals faciliteiten in
voertuig, makkelijk tarief etc.), comfortabel materieel en service is een voorwaarde om
een deel van de automobilisten te verleiden gebruik te maken van het OV.
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• Tabel 2.2: verplaatsingen onderzoeksgebied in 2015 en 2030 (Bron: Venom, bewerking MuConsult).
OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
4.219
1.904
4.380
1.077
725
1.204
1.010
787
1.108
1.102
705
1.194
762
452
902
518
290
565
1.315
1.166
1.747
2.773
2.544
3.337
17.933 17.389 24.713
2.590
2.114
3.169
33.298 28.076 42.319
25.129 23.503 33.531

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
2.331
1.040
2.258
319
259
393
231
189
248
396
264
414
403
240
483
273
153
271
134
130
158
181
168
191
1.958
1.658
2.044
413
344
422
6.639
4.445
6.880
2.959
2.453
3.086

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
55
55
52
30
36
33
23
24
22
36
37
35
53
53
53
53
53
48
10
11
9
7
7
6
11
10
8
16
16
13
24
16
16
13
10
9

Bestemmingen
West
A'dam Centrum
Friesland A'dam ZO
A'dam Zuid
A'dam West
Schiphol
A'dam Noord
Kop Noord Holland
Waterland Oost
Waterland West
Zaanstreek
Totaal
A'dam+Schiphol

OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
11.527
6.237 12.252
3.443
2.330
3.824
2.446
1.976
2.750
2.827
1.997
3.226
1.996
1.299
2.551
1.416
828
1.606
17.933 17.389 24.713
6.184
5.240
8.180
10.344
9.557 12.834
6.442
5.816
8.455
64.559 52.670 80.392
42.319 38.831 55.789

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
5.842
2.744
5.083
179
712
1.047
70
422
567
31
589
874
924
599
1.186
123
355
627
3.487
1.658
2.044
2.864
912
1.142
2.873
759
881
1.789
568
672
18.181
9.317 14.123
11.136
4.252
5.367

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
51
44
41
5
31
27
3
21
21
1
29
27
46
46
46
9
43
39
19
10
8
46
17
14
28
8
7
28
10
8
35
18
18
29
11
10

Bestemmingen
Waterlan A'dam Centrum
d Oost
A'dam ZO
A'dam Zuid
A'dam West
Schiphol
A'dam Noord
Kop Noord Holland
Waterland Oost
Waterland West
Zaanstreek
Totaal
A'dam+Schiphol

OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
30.756 17.311 35.723
7.398
5.727 11.012
8.249
5.892 10.710
8.673
5.958 10.068
4.070
3.168
5.468
5.003
3.594
6.762
1.315
1.166
1.747
19.109 18.813 23.978
6.184
5.240
8.180
7.226
7.057 10.200
97.984 73.927 123.848
38.838 35.870 50.867

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
11.934
6.737 13.281
1.330
1.092
2.182
2.324
1.705
2.933
2.692
1.739
2.977
1.224
960
1.864
1.213
953
1.521
134
130
158
1.687
1.517
1.774
1.093
912
1.142
582
586
758
24.212 16.331 28.591
4.709
4.098
5.354

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
39
39
37
18
19
20
28
29
27
31
29
30
30
30
34
24
27
22
10
11
9
9
8
7
18
17
14
8
8
7
33
22
23
13
11
11

OV+auto-verplaatsingen
Bestemmingen
2015 RC2030 GE2030
Waterlan A'dam Centrum
24.397 11.202 26.582
d West
A'dam ZO
4.540
2.865
5.150
A'dam Zuid
6.118
4.162
7.027
A'dam West
5.682
4.868
6.614
Schiphol
2.651
2.204
3.384
A'dam Noord
5.045
2.857
5.868
Kop Noord Holland 2.773
2.544
3.337
Waterland Oost
19.109 18.813 23.978
Waterland West
10.344
9.557 12.834
Zaanstreek
25.539 25.466 32.898
Totaal
106.197 84.539 127.673
A'dam+Schiphol
62.810 59.237 78.915

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
13.587
6.053 13.402
1.672
1.049
1.692
2.211
1.516
2.507
958
756
958
737
653
995
2.270
1.257
2.283
181
168
191
1.687
1.517
1.774
952
759
881
1.304
1.201
1.311
25.559 14.929 25.993
6.394
4.902
6.440

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
56
54
50
37
37
33
36
36
36
17
16
14
28
30
29
45
44
39
7
7
6
9
8
7
9
8
7
5
5
4
30
18
20
11
8
8

OV+auto-verplaatsingen
Bestemmingen
2015 RC2030 GE2030
A'dam Centrum
36.775 25.825 47.143
A'dam ZO
11.224
9.674 13.716
A'dam Zuid
7.563
6.739
9.521
A'dam West
13.477 11.136 16.711
Schiphol
4.384
3.799
6.222
A'dam Noord
13.805
8.678 17.121
Kop Noord Holland 2.590
2.114
3.169
Waterland Oost
7.226
7.057 10.200
Waterland West
25.539 25.466 32.898
Zaanstreek
6.442
5.816
8.455
Totaal
129.024 106.303 165.156
A'dam+Schiphol
55.602 49.130 71.843

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
11.876
8.498 13.486
1.427
1.398
1.760
1.306
1.215
1.624
2.199
1.991
2.611
1.104
1.111
1.801
5.326
3.307
5.597
413
344
422
582
586
758
1.304
1.201
1.311
669
568
672
26.207 20.219 30.041
8.293
6.005
8.759

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
32
33
29
13
14
13
17
18
17
16
18
16
25
29
29
39
38
33
16
16
13
8
8
7
5
5
4
10
10
8
25
19
18
17
12
12

herkomst bestemming
Kop
Noord
Holland

Zaanstreek

A'dam Centrum
A'dam ZO
A'dam Zuid
A'dam West
Schiphol
Amsterdam Noord
Waterland Oost
Waterland West
West-Friesland
Zaanstreek
Totaal
A'dam+Schiphol
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3

Afstemming vraag en
aanbod openbaar vervoer

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Dit hoofdstuk analyseert voor de onderscheiden deelgebieden de mate waarin het
aanbod aan openbaar vervoer is afgestemd op de huidige en potentiële vraag van
reizigers in 2015 en 2030. De potentiële vraag betreft de reizigers die het OV zouden
kunnen gebruiken, maar dit niet doen omdat het OV onvoldoende aan hun wensen
tegemoet komt. Uitkomst van de analyse is een overzicht van relaties waar het OV een
aantrekkelijk alternatief zou kunnen bieden, zowel voor herkomst-bestemmingsrelaties
als voor ketenmobiliteit. Per relatie is aangegeven welke aanvullende verbeteringen van
het OV bijdragen aan het benutten van de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de
corridor Amsterdam-Hoorn te verbeteren.

Kop van Noord-Holland (Oost)
Vraag
Tabel 3.1.1: top vijf vervoerrelaties Kop van Noord-Holland (Oost)
Bestemming
West-Friesland
A'dam Centrum
Waterland West
Zaanstreek
Waterland Oost
Overig
Totaal corridor

Verplaatsingen OV
Verplaatsingen 1)
2015 2030RC 2030GE 2030RC 2030GE
17.933
17.389
24.713
1.658
2.044
4.219
1.904
4.380
1.040
2.258
2.773
2.544
3.337
168
191
2.590
2.114
3.169
344
422
1.315
1.166
1.747
130
158
4.469
2.960
4.973
1.105
1.808
33.298
28.076
42.319
4.445
6.880

Aandeel OV
2015
‘30RC
11
10
55
55
7
7
16
16
10
11
36
37
24
16

‘30GE
8
52
6
13
9
36
16

Bron: Venom, bewerking MuConsult

Inzetten op behoud van het hoge aandeel OV
marktaandeel OV kan wellicht omhoog
Verhoging van het lage aandeel OV lijkt kansrijk

De totale omvang van mobiliteit tussen het oostelijk deel van de Kop van Noord Holland en
de rest van de provincie is met 33.000 verplaatsingen per dag vrij bescheiden. De belangrijkste bestemmingen zijn West-Friesland en Amsterdam-Centrum. Deze relaties zijn ook als
kansrijk aangemerkt. De relatie met West-Friesland kent veel verplaatsingen, maar een laag
OV-aandeel (geel), waardoor mogelijk veel OV-aandeel te winnen is. De relatie met
Amsterdam-Centrum kent een hoog OV-aandeel (groen), waarbij de inzet meer op het
behoud van marktaandeel gericht zou moeten worden. Overigens zal een belangrijk deel
van de reizigers binnen de onderscheiden verplaatsingsstromen gebruik maken van de
A7 en A8.
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Figuur 3.1.2: lijnennet Kop van Noord-Holland (Oost)

Aanbod
Bus
De Kop van Noord-Holland
bestaat uit relatief landelijk
gebied, waardoor het OV-aanbod
beperkt is. Er rijden alleen bussen,
waarvan lijnbundel 350/351 de
belangrijkste is. Deze verzorgt de
verbinding tussen Alkmaar en
Harlingen/Leeuwarden met haltes
in Nieuwe Niedorp (met
Transferium, gericht op Alkmaar),
Middenmeer en Wieringerwerf.
Voor vervoer richting Amsterdam
en Schiphol heeft de lijn
nauwelijks betekenis, omdat de
reisroute over Alkmaar omslachtig
is en veel tijd vergt.
De streekbuslijnen 134 en 135
verzorgen de verbinding van Den
Oever via Wieringerwerf en
Middenmeer naar Hoorn, waar
kan worden overgestapt op de
Figuur 3.1.2: lijnennet Kop van Noord-Holland (Oost)
trein naar Amsterdam. Beide lijnen
rijden overdag in een uurdienst; op zondagen rijdt lijn 134 niet, evenals tijdens de daluren
in de schoolvakanties. Daarnaast is sprake van relatief lange reistijden naar bestemmingen
in en om Amsterdam, waardoor geen sprake is van een aantrekkelijk alternatief voor
automobilisten. In de praktijk zullen keuzereizigers die naar Amsterdam het OV willen
gebruiken per auto naar Hoorn reizen en daar overstappen op de trein.
Het OV-aanbod in deze regio staat al langere tijd onder druk, waardoor een negatieve spiraal
is ontstaan. Vermindering van het aanbod maakte het OV minder aantrekkelijk, waardoor
het aantal reizigers afnam, wat een nieuwe beperking van het aanbod in gang zette. Deze
ontwikkeling wordt versterkt door de verwachte daling van het aantal inwoners in de regio
en de vergrijzing.
Ketenmobiliteit
Ketenmobiliteit voor reizen naar de regio Amsterdam en verder zijn mogelijk via het
Transferium Hoorn. Dit vereist wel het gebruik van de eigen auto als voortransport naar
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

OV, ketenmobilitiet en fiets

| 23

Hoorn, daar de afstand van twintig kilometer en meer te groot is voor de fiets en de e-bike.
Station Hoorn beschikt over een P+R-terrein dat, ondanks de grote capaciteit van 640
plaatsen, de capaciteitsgrens nadert. De ambitie van de gemeente Hoorn om de capaciteit
fors uit te breiden biedt vooralsnog voldoende perspectief om toekomstige groei op te
vangen. Om deze potentiële doelgroep (automobilisten uit West-Friesland en op de A7)
kansrijk te bedienen is het noodzakelijk de door de doelgroep verwachte kwaliteit te bieden
(zie hiervoor hoofdstuk 2).
Conclusie: Het OV-aanbod in de Kop van Noord-Holland staat al langer onder druk. Een terug
lopend inwoneraantal en toenemende vergrijzing leiden tot een afname van de kwaliteit. Dit maakt
het moeilijk om het openbaar vervoer in de kop van Noord-Holland voldoende aantrekkelijk te
maken om automobilisten op de A7 te verleiden om voor deur-tot-deurvervoer het OV te
gebruiken. Belangrijkste redenen zijn de noodzakelijke overstap in Hoorn in combinatie met de
relatief grote kans op gemiste trein-bus-aansluitingen in combinatie met de lagere frequenties en
bedieningstijden van de bussen.
Ketenmobiliteit met de auto als voortransport biedt wel mogelijkheden om het aantal auto
verplaatsingen op de corridor Amsterdam-Hoorn te beperken. Het transferium Hoorn biedt
hiervoor goede mogelijkheden. Hiervoor is een kwalitatief goede treinverbinding een voorwaarde.

West-Friesland
Vraag
Tabel 3.2.1: top vijf vervoerrelaties West-Friesland
Bestemming
Kop Noord Holland
A'dam Centrum
Waterland West
Zaanstreek
Waterland Oost
Overig
Totaal corridor

Bron:

Verplaatsingen OV
Verplaatsingen 1)
2015 2030RC 2030GE 2030RC 2030GE
17.933
17.389
24.713
1.658
2.044
11.527
6.237
12.252
2.744
5.083
10.344
9.557
12.834
759
881
6.442
5.816
8.455
568
672
6.184
5.240
8.180
912
1.142
12.128
8.430
13.957
2.676
4.300
64.559
52.670
80.392
9.317
14.123

Aandeel OV
2015
‘30RC
19
10
51
44
28
8
28
10
46
17
11
32
28
18

‘30GE
8
41
7
8
14
31
18

Venom, bewerking MuConsult

De belangrijkste bestemmingen vanuit en naar West-Friesland zijn naast AmsterdamCentrum de regio Purmerend en het oostelijk deel van de Kop van Noord-Holland. Het
aandeel van het OV is met 28 procent relatief hoog, maar dreigt bij gelijkblijvend beleid te
halveren. De belangrijkste OV-relaties worden vrijwel allemaal bediend per trein, uitgezonderd de relatie met oostelijk Waterland. Het hoge OV-aandeel op deze laatste relatie is toe te
schrijven aan de invoering van R-net. Veel scholieren maken hiervan gebruik.
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Aanbod
Trein
Dit gebied heeft de vorm van een driehoek met Hoorn, Enkhuizen en Medemblik als
hoekpunten. De zijde Hoorn-Enkhuizen wordt goed ontsloten door de trein, die aantrekkelijke verbindingen met Amsterdam biedt. De treinen rijden tussen Enkhuizen en Hoorn als
stoptrein, waarna non-stop naar Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal wordt
gereden. Mede door de hoge reissnelheid en de voldoende frequentie (halfuurdienst met in
de spits verdichting tot kwartierdienst) is sprake van aantrekkelijk vervoer dat door velen
gebruikt wordt. Het aantal in- en uitstappers op de West-Friese stations groeide van 23.000
per dag in 2004 naar 26.700 in 2014 (zie ook figuur 2.3.2), een toename van ruim zestien
procent.
De keerzijde van de vervoergroei is het ontstaan van capaciteitsproblemen in de spitsrichting1), ’s morgens richting Amsterdam en ’s avonds richting Hoorn-Enkhuizen. Door de
lange lijnvoering (de treinen rijden vanaf Amsterdam door naar Amersfoort en Deventer) en
het enkelspoor tussen Hoorn en Enkhuizen is de betrouwbaarheid laag: treinen zijn relatief
vaak te laat en/of vallen uit (zie tabel 2.3.3). In combinatie met de grote spitsdrukte betekent
dit een groot risico op het verlies van bestaande klanten. Dit lijkt ook de verklaring te zijn
voor de afname van het aantal reizigers met 2,1 procent van 2013 naar 2014.
Overigens wijst NS op het feit dat één van de belangrijke oorzaken van de volle treinen op
dit traject, het uitvallen of inkorten van treinen, met de invoering van extra materieel vanaf
2017 zal zijn verholpen. Met de dan in te voeren nieuwe dienstregeling verwacht NS de
punctualiteit en betrouwbaarheid te kunnen garanderen, waardoor het uitvallen van
treinritten tot het verleden zal behoren.
Tabel 3.2.3: infragerelateerde punctualiteit en treinuitval december 2014 -december 2015
punctualiteit*

treinuitval*

IC

Enkhuize - Hoorn - Amsterdam C - Amersfoort - Schothorst / Deventer

Treindienst

93,7%

0,9%

IC

Enkhuizen - Hoorn - Amsterdam C (spitstrein)

95,6%

3,2%

SPR

Hoorn - Kersenboogerd - Hoorn - Hoofddorp

90,4%

5,4%

SPR

Hoorn - Alkmaar - Haarlem

88,1%

1,2%

*Gemeten over periode dec. 2014 -dec. 2015 op basis van 3-minutennorm en met infrastructuur als oorzaak;
gegevens over overige oorzaken zijn niet bekend. Bron: dashboard ProRail (http://prestaties.prorail.nl/).

De problemen op de Hoornlijn zijn in het verleden vooral te herleiden geweest tot
verstoringen op het spoornet elders, zoals werkzaamheden aan de uitbreiding van de
Westtak bij Riekerpolder. De stoptrein Hoorn-Kersenboogerd-Schiphol-Hoofddorp heeft
daarnaast veel last van de stremmingen in de Schipholtunnel, wat de lage punctualiteit en
de hoge treinuitval (zie tabel 3.2.3) verklaart.
1 Zie input NS MIRT-verkenning corridor Amsterdam-Hoorn, waarin NS op basis van een in april 2015 gehouden meting aan geeft dat
in twintig procent van de treinen sprake was van onvoldoende capaciteit om aan de eigen planningsnormen te voldoen.
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Met de nieuwe grote werken aan het spoor in het vooruitzicht (bij Amsterdam CS en bij de
Zuidas, vanaf 2018 en later) bestaat een risico op hinder voor de treinenloop, ook voor de
Hoornlijn. Dit kan initiatieven voor een vergroting van de rol van het OV in de totale
mobiliteit bemoeilijken; het is de gezamenlijke opgave van partijen om op de juiste wijze
voor te sorteren op de geplande werkzaamheden aan het spoor in dit gebied.
Het belangrijkste station in aantallen reizigers is Hoorn, wat zowel toe te schrijven is aan de
centrumfunctie van de stad als aan de aanwezigheid van een transferium. Het totaal aantal
in- en uitstappers bedraagt ruim 25.000 per dag. Uit NS-gegevens blijkt dat ongeveer veertig
procent van deze mensen naar een station in Amsterdam (inclusief Schiphol) reist, dertig
procent reist naar een bestemming in het studiegebied en dertig procent naar andere
bestemmingen.
Bus
De buslijnen 139 en 239 verbinden Medemblik met Hoorn, waar kan worden overgestapt op
de genoemde treinverbinding. Overdag rijdt lijn 239 in een halfuurdienst, op zaterdag in
een uurdienst. ’s Avonds en op zondagen rijdt de lijn via Zwaag als lijn 139 in een uurdienst.
De reistijd van 36 minuten voor het traject Medemblik-Hoorn is relatief lang ten opzichte
van de reistijd per auto van 15 tot 20 minuten. Vanuit Andijk kunnen reizigers de lijnen 131
en 132 gebruiken om via verschillende routes in Hoorn te komen. Ook hier geldt dat de
frequentie (overdag samen een halfuurdienst) en de reistijd (circa 45 minuten ten opzichte
van 25 minuten per auto) onvoldoende aantrekkelijk zijn om als alternatief voor de auto
te dienen.
De korte aansluitingen van de trein op beide busdiensten zijn in principe positief omdat ze
bijdragen aan verkorting van de reisduur. Vertragingen op het spoor leiden voor reizigers
vanuit Amsterdam echter al snel tot het missen van een busaansluiting, waardoor over
stappende reizigers te maken krijgen met vertragingen van een half uur of meer. Omdat dit
relatief vaak voor komt, is het gebruik van de bus als voor-/natransport voor de trein
-ondanks de goede planning- niet aantrekkelijk.
Het aantal busreizigers in dit gebied is thans bescheiden, wat te verklaren is uit het beperkte
aantal inwoners en de snelle verplaatsingsmogelijkheden per auto binnen het gebied.
Medemblik en Andijk zijn de enige grotere kernen, maar leveren onvoldoende vervoer op
om hogere frequenties te rechtvaardigen. De verwachting is dat het aantal inwoners in
West-Friesland zal afnemen, wat een uitbreiding van het OV-aanbod niet direct kansrijk
maakt.
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Figuur 3.2.4: OV-netwerk West-Friesland

Station Hoorn fungeert als centraal OV-knooppunt voor de regio, vooral voor reizen naar en
van Amsterdam. De busdienstregeling is hier goed op afgestemd, met in de meeste gevallen
een overstaptijd van zes tot tien minuten (zie bijlage 2). Door de beperkte punctualiteit van
de treindienst (zie tabel 3.2.3) komt het regelmatig voor dat reizigers hun aansluitende bus
missen, wat door de beperkte frequentie van de busdiensten leidt tot lange wachttijden en
veel discomfort.
Ketenmobiliteit
De stadsdienst Hoorn biedt in Hoorn een fijnmazige gebiedsontsluiting, maar verbindt de
stad ook met omliggende plaatsen als Opmeer, Nibbixwoud en Abbekerk. De bus heeft
binnen Hoorn slechts een bescheiden functie, wat toe te schrijven is aan de compactheid
van de stad en de daaruit voortvloeiende korte verplaatsingsafstanden. Met een marktaandeel fiets van 61 procent ) van het aantal verplaatsingen kan Hoorn met recht een fietsstad
worden genoemd. Het hoge fietsgebruik vormt enerzijds een bedreiging voor de ontsluitende functie van het busvervoer. Anderzijds biedt de populariteit van de fiets de mogelijkheid om het OV meer te richten op een verbindende rol, waarbij de fiets als voor-/natransport fungeert. Het duidelijkste voorbeeld hiervan vormt station Hoorn, waar de fiets een
belangrijke rol in het voor- en natransport vervult.
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De e-bike: kans voor ketenmobiliteit
De steeds bredere acceptatie van de elektrische fiets (ook onder scholieren is de e-bike populair)
verandert de functie van dit vervoermiddel. Tot nu toe geldt een afstand van vijf kilometer als
voortransport op OV als fietsbaar; de fiets als hoofdvervoerwijze is kansrijk op afstanden tot
ongeveer tien of twaalf kilometer. De e-bike maakt het niet alleen mogelijk om grotere afstanden
af te leggen (forensen, scholieren), maar biedt ook nieuwe doelgroepen (ouderen) de mogelijkheid
de fiets als voor-/natransport voor het OV te gebruiken. Voor het ontsluitende OV betekent dit
weliswaar een bedreiging, maar voor verbindend OV biedt de e-bike juist aantrekkelijke kansen om
het invloedsgebied van een halte te vergroten. Per saldo kan dit leiden tot vergroting van het
marktaandeel van het OV op langere afstanden, wat kan bijdragen aan verbetering van de
bereikbaarheid op onder meer de corridor Amsterdam - Hoorn. Zie ook hoofdstuk 4 voor de fiets
als alternatief voor woon-werkverkeer (niet-ketenmobiliteit)

Het noodzakelijke voor- en natransport per bus is onvoldoende aantrekkelijk, waardoor in
veel gevallen per auto naar een van de stations moet worden gereisd. Alle stations beschikken over P+R-terreinen, waarmee deze vorm van ketenvervoer wordt bevorderd. In Hoorn is
het P+R-terrein opgewaardeerd tot Transferium. De meeste terreinen kampen volgens
betrokkenen met capaciteitsproblemen, waaruit te concluderen is dat P+R voorziet in een
behoefte. Gegevens ter onderbouwing hiervan zijn alleen in Hoorn beschikbaar. Hieruit
blijkt dat het Transferium Hoorn structureel overbelast is, wat aanleiding is voor de
gemeentelijke ambitie om de capaciteit significant uit te breiden.

Conclusie: het busvervoer heeft vooral een regionaal ontsluitende functie en vormt slechts beperkt
een alternatief voor het gebruik van de auto. De belangrijkste redenen zijn de relatief lage snelheid
ten opzichte van de auto en de bescheiden frequenties, die bij (vaker optredende) treinvertragingen
leiden tot een gemiste busaansluiting en lange wachttijden.
Het spoorvervoer vervult daarentegen wel een rol van betekenis, wat mede toe te schrijven is aan
de snelle en aantrekkelijke treinverbinding met Amsterdam. Een verdere ontwikkeling van het
spoorvervoer is alleen mogelijk wanneer de kwaliteit wordt verhoogd door het oplossen van de
capaciteitsproblemen in de spits, verhoging van de punctualiteit en vermindering van het
percentage uitvallende treinen. Dit is ook van belang voor het stimuleren van deur-tot-deurvervoer
met het OV: een hogere punctualiteit van de treindienst vergroot het aantal gehaalde busaan
sluitingen en voorkomt ergernis en discomfort bij reizigers.
De auto en de fiets worden veelvuldig als voor- en natransport gebruikt, waardoor het Transferium
Hoorn de capaciteitsgrens nadert. De gemeente Hoorn heeft daarom de ambitie de capaciteit van
Transferium Hoorn uit te breiden. Een verdere uitbreiding van de voorzieningen voor keten
mobiliteit kan het aandeel van trein (en mogelijk R-net) in de mobiliteit vergroten. Om dat te
bereiken zijn ten minste maatregelen nodig om de basiskwaliteit van het spoorvervoer te
herstellen en te borgen.
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Waterland-Oost
Vraag
Tabel 3.3.1: top vijf vervoerrelaties Waterland Oost
Bestemming
A'dam Centrum
A'dam West
A'dam Zuid
A'dam ZO
Zaanstreek
Overig
Totaal corridor

Bron:

1)
Verplaatsingen OV
Verplaatsingen
2015 2030RC 2030GE 2030RC 2030GE
30.756
17.311
35.723
6.737
13.281
8.673
5.958
10.068
1.739
2.977
8.249
5.892
10.710
1.705
2.933
7.398
5.727
11.012
1.092
2.182
7.226
7.057
10.200
586
758
23.799
20.226
32.357
3.541
5.444
97.984
73.927 123.848
16.331
28.591

Aandeel OV
2015
‘30RC
39
39
31
29
28
29
18
19
8
8
18
18
25
22

‘30GE
37
30
27
20
7
17
23

Venom, bewerking MuConsult

De regio Waterland-Oost is vooral gericht op Amsterdam en kent omvangrijke vervoerstromen. Het gebied is met openbaar vervoer alleen per bus bereikbaar. De kwaliteit van het
bussysteem is hoog, wat het hoge marktaandeel van het OV verklaart. Ten opzichte van
andere regio’s, zoals West-Friesland, is het OV-aandeel echter relatief laag, wat toe te
schrijven is aan het ontbreken van een railverbinding.
De relaties van Waterland-Oost naar Amsterdam-Centrum, -West en -Zuid kennen in 2030
een hoog marktaandeel en een grote omvang (groen). Hier is sprake van kwalitatief goede
OV-verbindingen die mogelijkheden kunnen bieden om verdere groei te faciliteren. Dit
geldt eveneens voor de verbindingen met Amsterdam-Zuidoost: het iets geringere marktaandeel ten opzichte van de andere Amsterdamse bestemmingen geeft aan dat hier wellicht
nog winst behaald kan worden (licht groen). De verbinding met de Zaanstreek kent,
ondanks de relatief grote omvang van zeven- tot tienduizend verplaatsingen slechts een laag
OV-aandeel.
Aanbod
Bus
Het oostelijk deel van de regio Waterland bestaat uit de kernen Edam-Volendam,
Monnickendam, Oosthuizen, Marken en Broek in Waterland. Het busnet is sterk gericht op
de verbinding met Amsterdam-Centraal station en - in de spitsuren - Amsterdam Bijlmer.
De lijnen rijden vanaf Monnickendam gebundeld over vrije busbanen richting Amsterdam,
waardoor een hoge frequentie en reissnelheid geboden worden.
In noordelijke richting rijdt een aantal lijnen vanaf Edam via Oosthuizen naar Hoorn.
Vrijwel al deze lijnen zijn recentelijk opgewaardeerd naar R-net-niveau, waardoor sprake is
van een ook voor automobilisten aantrekkelijk aanbod. Sinds de opwaardering lijkt het
aantal reizigers te zijn toegenomen. Het marktaandeel van de bus in verplaatsingen naar
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R-NET RICHTING HOORN

Figuur 3.3.2: OV-net Waterland-Oost

Amsterdam-Centrum bedraagt 39 procent, wat een zeer hoge waarde voor busvervoer is.
Ook op de verbindingen naar Amsterdam-West en -Zuid worden hoge marktaandelen
bereikt. Het openbaar vervoer draagt op die manier duidelijk bij aan de beperking van het
autoverkeer op de ring A10 Noord en de N247, en in mindere mate op de A7.
Het marktaandeel van het OV voor verplaatsingen naar Amsterdam-Zuidoost ligt met
achttien procent onder het corridor-gemiddelde van drieëndertig procent (zie tabel 2.1).
Dit ondanks de invoering van R-net-spitslijnen, die onder de naam ‘bizzliner’ de regio
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Waterland via de A10 Noordoost rechtstreeks verbinden met Amsterdam-Zuidoost. Dit biedt
spitsreizigers een reistijdwinst tot twaalf minuten ten opzichte van de route via Centraal
Station en gebruik van de metro, wat zich weerspiegelt in het voor busverbindingen hoge
marktaandeel van het OV gedurende de spits.
De punctualiteit is in het algemeen goed. Verstoringen vinden momenteel vooral plaats in
de namiddag rondom Amsterdam CS. Dit wordt vooral veroorzaakt door drukte op de toe
leidende wegen. Met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn (zie onder) zal dit tot het
verleden behoren. De belangrijkste OV-verbindingen tussen de oostzijde van Waterland en
Schiphol verlopen eveneens via Amsterdam CS, ondanks de aanwezigheid van een treinverbinding vanuit Hoorn en Purmerend. De route via Amsterdam Centraal is mede dankzij
R-net sneller en kent een hogere frequentie.
Ketenmobiliteit
De ontwikkeling van ketenmobiliteit staat in deze regio nog in de kinderschoenen, er zijn
geen officiële P+R-terreinen aan de R-net-routes. Door de lange afstand tot de A7 (circa 10
km) is de kans om van de A7 afkomstige keuzereizigers tot gebruik van de bus te verleiden
gering, ondanks het kwalitatief goede busvervoer. Mogelijk bestaan wel kansen om
autoverkeer op de N247 door P+R te beperken. Het gebruik van de fiets in combinatie met
R-net lijkt daarentegen wel mogelijkheden te bieden om als alternatief voor automobilisten
te dienen, gelet op het gegeven dat binnen korte tijd na de introductie van R-net de
fietsenstallingen bij de haltes al moesten worden uitgebreid wegens capaciteitsproblemen.
Exacte gegevens over de bezettingen ontbreken echter.
Noord/Zuidlijn metro Amsterdam
De omvang van het OV-gebruik rechtvaardigt de verwachting dat met name de R-net-lijnen
in deze regio ook in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen in de mobiliteit, met
name op relaties met Amsterdam-Centrum en de Bijlmer. De ingebruikname van de Noord/
Zuidlijn van de Amsterdamse metro leidt wel tot een verandering, daar een groot aantal
lijnen wordt ingekort tot het metro-eindpunt Noord. Hierdoor vervalt in veel gevallen de
rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centraal; de overstap op de metro leidt naar
Centraal Station tot een extra reisduur van circa twee minuten. Hier staat echter tegenover
dat de binnenstad en de Zuidas ongeveer zes resp. twaalf minuten sneller te bereiken zijn
(zie tabel 3.3.3).
Ervaringen uit onder meer Rotterdam, waar sinds het eind van de jaren zeventig de
streekbuslijnen uit de stad zijn teruggetrokken naar metrostations aan de stadsrand, wijzen
uit dat een goede overstap (droog, betrouwbaar) geen belemmering hoeft te vormen voor
verdere vervoergroei.
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Tabel 3.3.3: effect overstap metro Amsterdam Noord
huidig net

metro

reisduur

overstap

reisduur

overstap

Amsterdam Centraal

12

1¹

14

1¹

Binnenstad (Rokin)

24

1²

18

1²

Zuidas (station Zuid)

38

1³

26

1³

Van Het Schouw naar:

1 Gebaseerd op 3 minuten overstaptijd en 2 minuten wachttijd op metrostation Noord, bustijden o.b.v. dienstregeling EBS
2 Huidig net: 6 minuten looptijd en 1 minuut wachttijd tram, metro: rijtijd CS -Rokin 3 minuten + 1 minuut looptijd van perron naar straatniveau
3 Huidig net: overstapduur CS is 6 minuten looptijd plus 5 minuten wachttijd op lijn 51

Conclusies: het openbaar vervoer in het oostelijk deel van de regio Waterland is vooral gericht op
de verbinding met Amsterdam Centraal, Centrum en Bijlmer. De aanleg van vrije busbanen en
doorstromingsmaatregelen heeft tot een hoge kwaliteit van het busvervoer naar Amsterdam
geleid, met een hoog aandeel in de modal split. De opwaardering van de busdiensten naar
R-net-niveau per december 2011 heeft tot een verdere toename van het aantal reizigers geleid.
Hierdoor heeft het OV een hoog aandeel in de modal split en levert het een grote bijdrage aan de
beperking van het verkeer op de A7 en N247.
Amsterdam Bijlmer is vanuit het oostelijk deel van Waterland bereikbaar via Amsterdam Centraal;
de combinatie van R-net en metro biedt kwalitatief hoogwaardig OV. Gedurende de spitsuren
rijden vanuit de gehele regio Waterland R-net-spitsbussen naar de Bijlmer, die een directe en nog
snellere reismogelijkheid bieden. Hierdoor is sprake van een aantrekkelijk en OV-aanbod.
Luchthaven Schiphol is vanuit de regio het snelst en frequentst te bereiken via Amsterdam Centraal
en vanaf 2017 via de Noord-Zuid lijn vanaf Amsterdam Zuid. De reisduur van circa 50 minuten
vanuit Edam is concurrerend met de rijtijd per auto van 40 minuten. De alternatieve route met
overstap op de trein in Purmerend duurt langer (circa 64 minuten) en rijdt minder vaak.
De verbinding met de Zuidas verloopt eveneens via Amsterdam Centraal met overstap op metrolijn
51. Ondanks de lange looproutes op het station, de beperkte frequentie en lange route van lijn 51
ligt de reistijd vanuit Edam en Volendam met 45 minuten maar weinig hoger dan de verwachte
spitsrijtijd per auto van 37 minuten. Door de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn neemt de
reistijd af naar circa 36 minuten.
Toepassing van Ketenmobiliteit biedt vooral kansen bij de combinatie fiets en bus aan herkomstzijde. Een succesvolle uitvoering leidt tot een grotere behoefte aan R-net-verbindingen en een
kleinere vraag naar vervoer ‘bij de eigen voordeur’, wat nieuwe mogelijkheden kan scheppen om
OV-routes te strekken (i.e. langere afstanden tussen de haltes).
De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn van de Amsterdamse metro leidt voor mensen die
Amsterdam Centraal als bestemming hebben of hier overstappen naar de trein tot een toename
van de reistijd met twee minuten. De reistijdwinst komt vooral terecht bij reizigers naar het
Amsterdamse stadscentrum en Station Zuid/WTC, die tot twaalf minuten sneller op hun bestemming kunnen zijn.
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Waterland-West
Vraag
Tabel 3.4.1: top vijf vervoerrelaties Waterland-West
Bestemming
Zaanstreek
A'dam Centrum
Waterland Oost
A'dam Zuid
A'dam West
Overig
Totaal corridor
Bron:

1)
Verplaatsingen OV
Verplaatsingen
2015 2030RC 2030GE 2030RC 2030GE
25.539
25.466
32.898
1.201
1.311
24.397
11.202
26.582
6.053
13.402
19.109
18.813
23.978
1.517
1.774
6.118
4.162
7.027
1.516
2.507
5.682
4.868
6.614
756
958
20.690
15.338
24.353
3.883
6.119
106.197
84.539 127.673
14.929
25.993

Aandeel OV
2015
‘30RC
5
5
56
54
9
8
36
36
17
16
28
25
24
18

‘30GE
4
50
7
36
14
25
20

Venom, bewerking MuConsult

De voor het westelijk deel van Waterland in omvang belangrijkste vervoerrelaties zijn
gericht op Amsterdam, de Zaanstreek en het oostelijk deel van Waterland. De relatie met
Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Zuid kennen een hoog marktaandeel voor het OV
(groen). In de richting Amsterdam-West is sprake van een minder grote vervoerstroom,
maar wel een redelijk marktaandeel. Hier zijn mogelijk kansen op verdere vergroting van
het marktaandeel aanwezig. De vervoerstromen naar de Zaanstreek en Waterland-Oost zijn
omvangrijk, maar kennen juist een laag marktaandeel voor het OV (geel). Dit kan een
aanwijzing zijn voor groeimogelijkheden voor het OV door betere afstemming van het
aanbod op de potentiële vraag.
Aanbod
Trein
De westzijde van Waterland bestaat uit de kern Purmerend en haar directe omgeving. De
spoorlijn Zaandam-Hoorn doorsnijdt Purmerend in noord-zuidrichting; de drie stations
(Overwhere, Centrum en Weidevenne) zorgen ervoor dat vrijwel heel Purmerend binnen het
bedieningsgebied van de trein valt. De stations worden uitsluitend bediend door de
stoptrein Hoorn-Zaandam-Amsterdam-Sloterdijk-Schiphol, die in Zaandam een krappe
(drie minuten) aansluiting biedt op de stoptrein naar Amsterdam Centraal. In Sloterdijk
stopt de trein op het excentrisch gelegen perron aan de Hemboog, wat de overstap op
stadsvervoer minder aantrekkelijk maakt. Het aantal treinreizigers vanuit Purmerend is
daardoor relatief bescheiden, de drie stations trekken samen circa 6.500 in- en uitstappers
per dag (zie figuur 3.4.2).
Figuur 3.4.2 laat ook zien dat de groei van het aantal reizigers geleidelijk afvlakte, ondanks
de opening van station Weidevenne. In 2014 was voor het eerst sprake van een daling van
het aantal treinreizigers, tegelijkertijd nam het aantal busreizigers toe. De verschuiving is
mogelijk toe te schrijven aan de lage punctualiteit en hoge rituitval van de stoptreindienst
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Figuur 3.4.2: treingebruik Purmerend
Aantallen in- en uitstappers Purmerend
8.000

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2005

2006

Purmerend-Overwhere

2004

Purmerend

2013

2014

Purmerend Weidevenne

Figuur 3.4.2: treingebruik Purmerend

Hoorn-Kersenboogerd-Purmerend-Zaandam-Schiphol (zie tabel 3.2.3) in combinatie met
een sterke verbetering van de kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid van het busvervoer
ten gevolge van de invoering van het R-net in de periode 2011-2014.
Een derde van de treinreizigers gaat naar Amsterdam Sloterdijk, slechts een zesde naar
Amsterdam Centraal. Schiphol is slechts voor 3 procent van de reizigers de bestemming. Dit
laatste is opmerkelijk, omdat de treindienst vanuit Purmerend primair op Amsterdam-West
en Schiphol is gericht. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de reiziger met eigen vervoer
(fiets, e-bike, auto) naar het station komt, is de trein duidelijk aantrekkelijk met een reistijd
van 31 minuten; knelpunt is de relatief lage frequentie (halfuurdienst) en de grote spitsdrukte. Wanneer het voortransport tussen woning en station in de vergelijking wordt
meegenomen, blijkt ook hier de bus door de nabijheid van R-net-haltes aantrekkelijk.
Bus
De spoorlijn wordt in Purmerend aangevuld met een fijnmazig busnet, dat zodanig is
opgezet dat (vrijwel) iedere wijk een overstapvrije en hoogwaardige verbinding met
Amsterdam Centraal heeft. De belangrijkste plaatsen rondom Purmerend (Middenbeemster,
Graft, Ilpendam) zijn per bus verbonden met Purmerend; een deel van deze bussen rijdt
door naar Amsterdam Centraal. Een groot deel van deze busdiensten is per december 2011
opgewaardeerd naar R-net-niveau.
De bus speelt in het hele gebied een zeer belangrijke rol in het openbaar vervoer, wat een
rechtstreeks gevolg is van de vele rechtstreekse verbindingen met Amsterdam Centraal en
het ontbreken van een rechtstreekse treindienst naar Amsterdam Centraal. Mede hierdoor is
de bus op deze relaties duidelijk sneller. Enige uitzondering is de vertreklocatie station
Purmerend, vanwaar de trein met overstap van drie minuten in Zaandam in negenentwintig
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minuten Amsterdam bereikt. Desondanks is te verwachten dat ook hier de bus aantrekke
lijker is: bussen die vertrekken van de haltes in de omgeving van het station hebben slechts
24-27 minuten nodig om in Amsterdam te komen en kennen geen krap geplande overstap.

R-net naar
Amsterdam

Figuur 3.4.3: OV-netwerk Waterland, westelijk deel

De verbinding naar Amsterdam-Centrum kent een vergelijkbare verdeling, ook hier is de
bus in vrijwel alle gevallen aantrekkelijker dan de trein door een kortere reisduur, hogere
frequentie, directe verbindingen en een lager tarief. De invoering van de OV-chipkaart heeft
dit effect versterkt door het vervallen van het stad-streek-supplement op NS-trajectkaarten.
Hierdoor moest een treinforens naar Amsterdam-Centrum twee abonnementen (in plaats
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van één) aanschaffen, wat evenmin bij draagt aan de aantrekkelijkheid van de trein. In de
verbinding met Amsterdam Bijlmer speelt de trein, ondanks het bestaan van drie stations in
Purmerend en twee in Amsterdam Bijlmer, geen grote rol. Ook hier is het gebruik van de
bus (rechtstreekse Bizzliner of met overstap op metro op Amsterdam Centraal) de snelste,
meest frequente en goedkoopste vervoerwijze.
De R-net-bus is ook het snelste, frequentste en voordeligste vervoermiddel om op de Zuidas
te geraken (zie bijlage 2). Uitzondering is het gebied direct rondom de NS-stations, waar de
trein in combinatie met een overstap op metrolijn 50 net iets sneller is dan de busroute via
Amsterdam Centraal. De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn leidt op deze relatie tot forse
veranderingen. De overstap op metrostation Noord levert reizigers naar de Zuidas een
tijdwinst van circa twaalf minuten op (zie ook tabel 3.3.3).
De relatief hoge reissnelheid met het OV verklaart de grote aantallen reizigers en het hoge
aandeel van het OV in de totale mobiliteit. Dit is vooral toe te schrijven aan het bestaan van
hoogfrequente rechtstreekse verbindingen met station Amsterdam Centraal vanuit alle
Purmerendse wijken.
Ketenmobiliteit
De Purmerendse stations Weidevenne, Centrum en Overwhere zijn voorzien van parkeerplaatsen die weliswaar geen formele ‘P+R status’ hebben maar wel als zodanig fungeren.
Deze terreinen worden volgens de gemeente goed gebruikt, hoewel cijfers ontbreken.
Daarnaast is bij station Purmerend Centrum sprake van medegebruik door aanliggende
bedrijven. Aan de noordzijde van Purmerend is aan de N244 een P+R-terrein gepland dat
gericht is op van de A7 afkomstige automobilisten die per bus verder willen reizen naar
Amsterdam. Het P+R-terrein wordt bediend door de R-net-lijnen 301 en 306. Omdat de
bussen eerst de wijken van Purmerend bedienen en dan pas snel naar Amsterdam rijden
lijkt dit voor automobilisten niet bijzonder aantrekkelijk. Desondanks lijkt wel een markt
voor parkeren en reizen met R-net te bestaan, want de gemeente heeft signalen dat in de
omgeving van R-net-haltes aan de zuidkant van de stad sprake is van een verhoogde
parkeerdruk in de woonwijken, die mogelijk wordt veroorzaakt door mensen die met de bus
verder reizen. Dit zou mogelijkheden kunnen bieden om aan de zuidzijde van Purmerend
een P+R locatie te ontwikkelen.
De fiets wordt veelvuldig gebruikt als voor- en natransport voor zowel de trein als voor
R-net. De gemeente Purmerend heeft aangegeven dat de stallingscapaciteit recent is
uitgebreid om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Dit draagt bij aan de verdere
toename van het OV-gebruik, en daarmee aan de bereikbaarheid van de corridor
Amsterdam-Hoorn.
De huidige inzichten gaan ervan uit dat Purmerend ook in de toekomst alleen door de
stoptrein Hoorn-Zaandam-Schiphol wordt bediend. De door Purmerend gewenste IC-stop
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lijkt moeilijk te realiseren vanwege de strakke tijdligging en de wens om de reistijd
Hoorn-Amsterdam aantrekkelijk te houden. Om diezelfde reden stopt de IC ook niet in
Zaandam. Enerzijds ontbreekt de benodigde infrastructuurcapaciteit (noodzakelijke
opening van de spoorbrug over de Zaan bij Kogerveld, alsmede capaciteit van de Hemtunnel
en baanvak Sloterdijk-Amsterdam Centraal), anderzijds zou dit voor reizigers uit WestFriesland tot kwaliteitsverlies leiden.
De busverbindingen functioneren door de snelle en directe verbindingen tussen alle
Purmerendse wijken en Amsterdam Centraal goed, waardoor zij veel autoverkeer op de A7
en de N235 voorkomen. Het vervoer op deze lijnen neemt nog altijd toe, waardoor in de
nabije toekomst de capaciteit mogelijk moet worden uitgebreid, hetzij door inzet van
grotere eenheden hetzij door hogere frequentie. Het laatste kan overigens op het traject
Amsterdam-Het Schouw mogelijk tot capaciteitsknelpunten leiden. Bij de ingebruikname
van de Noord/Zuidlijn van de Amsterdamse metro wordt een groot deel van de bussen
ingekort tot metrostation Noord. Zoals eerder aangegeven hoeft dit, bij een goed geplande
overstap, geen nadelige gevolgen te hebben en is voor reizigers richting Amsterdam
Centrum en de Zuidas zelfs sprake van tijdwinst.
Conclusie: het OV vervult voor de verbinding van Purmerend naar Amsterdam-Centrum, -Zuid en
-West, alsmede naar Schiphol al een belangrijke rol, waardoor veel autoverkeer op de A7 en de
N235 wordt voorkomen. Hierbij is sprake van een taakverdeling: de trein bedient AmsterdamWest, de Zuidas en Schiphol, de bus Amsterdam-Centrum en de Bijlmer. Na ingebruikname van de
Noord/Zuidlijn wordt voor de Zuidas de verbinding met bus en metro in de meeste gevallen
aantrekkelijker. Uitzondering hierop zijn de verbindingen vanuit Middenbeemster en vooral Graft,
die ondanks de invoering van R-net nog vrij lange verplaatsingstijden per OV kennen. Op al deze
relaties bestaan kansen om de rol van het OV verder te vergroten omdat de ingebruikname van de
Noord/Zuidlijn de verbindingen met Amsterdam-Centrum en de Zuidas verbetert.
Wat opvalt is het lage marktaandeel van het OV in de forse vervoerstroom tussen Waterland-West
en de Zaanstreek. Het gebied wordt alleen bediend door de genoemde halfuurdienst
Purmerend-Zaandam.
De toepassing van op de A7 gerichte ketenmobiliteit (auto + OV) lijkt minder kansrijk. Dit komt
enerzijds door de ongunstige ligging van het bestaande P+R-terrein aan de A7/N515 en het
geplande terrein op de /N244 (Purmerend Noord); het aanbieden van een directe (spits)verbinding
met Amsterdam Centraal zou hier soelaas kunnen bieden. Alternatief is het realiseren van een op
R-net gericht P+R-terrein aan de zuidzijde van Purmerend, zodat overstappende automobilisten
een frequente en directe verbinding met Amsterdam kan worden geboden. Bij de NS-stations
bestaat wel parkeergelegenheid, maar wordt geen officieel P+R-terrein aangeboden. Daarnaast
biedt de trein niet de gewenste verbinding naar Amsterdam-Centrum. Een P+R-terrein bij station
Overwhere zou door de nabijheid van N244 en A7 mogelijk kansen bieden voor OV-reizen richting
Amsterdam-West en Schiphol.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

OV, ketenmobilitiet en fiets

| 37

Zaanstreek
Vraag
Tabel 3.5.1: top vijf vervoerrelaties Zaanstreek
Bestemming
A'dam Centrum
Waterland West
A'dam Noord
A'dam West
A'dam ZO
Overig
Totaal corridor

1)
Verplaatsingen OV
Verplaatsingen
2015 2030RC 2030GE 2030RC 2030GE
36.775
25.825
47.143
8.498
13.486
25.539
25.466
32.898
1.201
1.311
13.805
8.678
17.121
3.307
5.597
13.477
11.136
16.711
1.991
2.611
11.224
9.674
13.716
1.398
1.760
28.205
25.525
37.568
3.824
5.277
129.024 106.303 165.156
20.219
30.041

Aandeel OV
2015
‘30RC
32
33
5
5
39
38
16
18
13
14
14
15
20
19

‘30GE
29
4
33
16
13
14
18

Bron: Venom, bewerking MuConsult

Inzetten op behoud van het hoge aandeel OV
marktaandeel OV kan wellicht omhoog
Verhoging van het lage aandeel OV lijkt kansrijk

Het marktaandeel van het openbaar vervoer op de belangrijkste vervoerrelaties vanuit de
Zaanstreek is lager dan op grond van de ontsluitingskwaliteit (4x IC en 4x stoptrein op de
Zaanlijn) verwacht zou mogen worden. Zelfs naar het centrum van Amsterdam is het
marktaandeel niet zo hoog als op basis van het treinaanbod verwacht zou mogen worden.
Het hoge marktaandeel van het openbaar vervoer in de relatie met Amsterdam-Noord is
opmerkelijk, wat toe te schrijven is aan de invoering van R-net.
Aanbod
Trein
De Zaanstreek wordt doorsneden door de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest-Zaandam-Amsterdam
(Zaanlijn), die een zeer intensieve treindienst kent. Zowel IC’s als stoptreinen rijden elk
kwartier. De Zaanstreek kent veel stations op deze lijn, waardoor een snelle en frequente
dienst op Amsterdam Centraal en Bijlmer (elk kwartier in de spits, elk half uur daarbuiten)
wordt geboden. Met overstap op station Sloterdijk (of, eens per half uur, Zaandam) kan ook
Schiphol relatief makkelijk worden bereikt. Zaandam Kogerveld heeft een station aan de
Hoornse lijn, dat bediend wordt door de stoptrein Hoorn Kersenbogerd-Schiphol. De trein
biedt reizigers vanuit de Zaanstreek, alsmede de regio Uitgeest-Alkmaar-Den Helder een
alternatief voor het gebruik van de auto, waardoor het wegennet minder belast wordt.
Hieronder valt ook de A8 op het deeltraject Zaandam-ring A10.
Het aantal in- en uitstappers vertoont vanaf 2004 een geleidelijk stijgende lijn, hoewel in de
periode 2013 -2014 de groei er op alle stations uit lijkt te zijn. Bij de stations Wormerveer en
Koog-Bloemwijk lijkt dat al eerder op te treden. Opmerkelijk is het grote aantal reizigers dat
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Figuur 3.5.2: treingebruik Zaanlijn
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Figuur 3.5.2: treingebruik Zaanlijn

van Krommenie-Assendelft gebruik maakt, wat mogelijk aan het gunstig ten opzichte van
het wegennet gelegen P+R-terrein (276 plaatsen, gratis) toe te schrijven is.
De afvlakking van de groei van het aantal treinreizigers is waarschijnlijk te verklaren uit de
verminderde kwaliteit van de treindienst: de punctualiteit is gedaald en de capaciteit is
onvoldoende om in de spits aan de comfortnormen te voldoen. De combinatie van een
intensieve treindienst en een slechts tweesporig traject leidt relatief makkelijk tot vertragingen en, bij grotere vertraging, uitval van treinen (zie tabel 3.5.3). Door het grote aantal
reizigers leidt vertraging en/of uitval van een trein snel tot een groter aantal reizigers in
andere treinen, waardoor vooral in de spitsuren relatief vaak capaciteitsproblemen
optreden¹. Dit leidt tot de conclusie dat de kwaliteit van het spoorvervoer geen gelijke tred
heeft gehouden met de ontwikkeling van de vraag; op langere termijn kan dit de aantrekkelijkheid van de trein voor automobilisten verminderen.
Tabel 3.5.3: infragerelateerde punctualiteit en treinuitval dec. 2014 -dec. 2015 *
Treindienst

punctualiteit˚

treinuitval˚

Zaanlijn
IC

Nijmegen - Amsterdam C - Alkmaar - Den Helder

89,9%

1,2%

IC

Maastricht - Amsterdam C - Alkmaar

87,9%

2,0%

SPR

Rotterdam - Gouda - Amsterdam C - Zaandam - Uitgeest

91,4%

1,6%

SPR

(Rhenen -) Amsterdam C - Zaandam - Uitgeest

89,9%

2,2%

IC

Enkhuizen - Hoorn - Amsterdam C - Amersfoort - Schothorst / Deventer

92,0%

1,8%

IC

Enkhuizen - Hoorn - Amsterdam C (spits)

84,4%

1,1%

SPR

Hoorn - Kersenboogerd - Hoorn - Zaandam - Schiphol *

90,4%

5,4%

Hoornlijn

* Wegens ontbreken meetpunten in Zaandam en Uitgeest is voor de punctualiteit van de treindiensten op de Zaan- en Hoornlijn gebruik
gemaakt van gegevens van station Amsterdam Centraal en Hoorn (treindienst Hoorn -Schiphol).
˚ Gemeten over periode dec. 2014 -dec. 2015 op basis van 3-minutennorm en met infrastructuur als oorzaak; gegevens over overige
oorzaken zijn niet bekend. Bron: dashboard ProRail (http://prestaties.prorail.nl/).

1 Zie http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/klachten-over-overvolle-treinen, d.d. 30 november 2015
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Figuur 3.5.4: OV-lijnennet Zaanstreek

Bus
Het busnet in de Zaanstreek vervult twee functies. Enerzijds verbindt het de diverse
woonlocaties en kernen onderling en met de diverse stations, anderzijds verbindt het
Zaandam met Amsterdam-Noord en Amsterdam Centraal. De feederfunctie van de bus op de
trein lijkt voor de stoptreinstations niet optimaal te functioneren: op een aantal relaties,
waaronder in Wormerveer, is sprake van lange overstaptijden (zie bijlage 2.4). Opmerkelijk
is dat een OV9292-zoekvraag voor reizen van Assendelft naar Amsterdam of Schiphol niet de
verwachte route met de stadsbus via station Zaandam als gunstigste reisroute oplevert,
maar de route met de buurtbus naar station Krommenie-Assendelft.
De aansluitingen op station Zaandam functioneren van bus naar trein goed als gevolg van
de intensieve treindienst. Wanneer een trein naar Amsterdam wordt gemist gaat de
volgende binnen enkele minuten, waardoor vertragingen weinig invloed hebben. In
omgekeerde richting vormt de lagere frequentie van de bus een knelpunt omdat bij het
missen van de bus een langere wachttijd ontstaat. Het gebruik van eigen vervoer als vooren natransport in de vorm van fiets of auto is daardoor aantrekkelijker.
De buslijnen die de oostzijde van Zaanstad en het centrum van Zaandam aandoen, zijn de
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laatste jaren opgewaardeerd naar R-net-niveau, wat tot een toename van het vervoer heeft
geleid. De lijnen bieden reizigers uit dit gebied een goed alternatief voor de bestemmingen
in en om Amsterdam, hoewel het gebruik van de trein in de regel sneller is. Voor reizigers in
Zaandam Oost zorgt de bus evenwel voor een snel alternatief. Dit geldt ook voor het
toeristisch vervoer vanuit Amsterdam naar de Zaanse Schans, dat een sterke groei doormaakt. Mogelijk is dit toe te schrijven aan marketing.
Uit tabel 3.5.1 is tevens af te leiden dat sprake is van een omvangrijke vervoerstroom naar
het westelijk deel van Waterland. Het OV tussen beide regio’s is bescheiden in aanbod
(stoptrein Zaandam-Purmerend, buslijn 121 Wormerveer-Purmerend), wat het lage
marktaandeel van het openbaar vervoer (vijf procent) verklaart. Het is tegelijkertijd een
indicatie van een mogelijke marktkans voor het openbaar vervoer.
Tabel 3.5.5: reistijden OV regio Zaanstad naar Amsterdam / Schiphol
Halte

Centraal

Centrum

Zuidas

Bijlmer

Schiphol

P+R Afrit 2 A7 ¹

46

61

56

68

42

Zaandam, Zaans MC ²

24

39

37

53

30

Zaandam, station

13

28

25

32

18

Assendelft, gemeentehuis ³

40

55

54

59

49

Wormerveer, Marktplein ⁴

33

48

46

48

40

1 Reisroute via Amsterdam Sloterdijk, richting Schiphol overstap bus-trein op Kogerveld
2 Reisroute via station Zaandam (met stadsbus) of Kogerveld (met R-net)
3 Reisroute via Krommenie-Assendelft per buurtbus
4 Geen goede aansluiting station Wormerveer, uitgegaan van 10 minuten lopen

Ketenmobiliteit
De stations aan de Zaanlijn beschikken over bescheiden P+R-faciliteiten, maar bieden wel
aantrekkelijk en snel vervoer naar Amsterdam-West, Amsterdam-Centrum, de Bijlmer en,
met overstap op de ringlijn van de metro, de Zuidas. Bij station Krommenie-Assendelft ligt
een grotere P+R gunstig ten opzichte van de A9. Dit draagt bij aan het verminderen van het
autoverkeer op de A9 en A8, welke laatste uitmondt op de A7 bij Zaandam. Belangrijkste
knelpunt is hier de capaciteit van de P+R-terreinen en de grote spitsdrukte.
een P+R-terrein gerealiseerd dat wordt bediend door R-net-lijn 395 naar Amsterdam
Sloterdijk, waarmee deze buslijn dus concurreert met de treindiensten. De rijtijd naar
Sloterdijk bedraagt 31 tot 36 minuten, tegen een reistijd per auto van ongeveer twaalf
minuten zonder files. De bestemmingen Amsterdam Centraal en centrum zijn vanaf de P+R
niet rechtstreeks te bereiken (tenzij men bereid is circa twaalf minuten naar de halte van lijn
391 te lopen), maar vergen een overstap op trein, bus of tram op Sloterdijk.
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Conclusie: het OV heeft een belangrijke rol in de lokale en regionale mobiliteit, waardoor het een
groter autogebruik voorkomt. Het hoge OV-gebruik leidt tot knelpunten op een aantal treinverbindingen, met als grootste de punctualiteit en de capaciteit van stoptreinen tijdens de spits. Zonder
herstel van de basiskwaliteit zal een verdere groei van het aantal reizigers en het marktaandeel van
de trein moeilijk zijn.
De opwaardering van een aantal buslijnen tussen Zaandam en Amsterdam-Noord naar R-netniveau lijkt te hebben geleid tot een hoog marktaandeel van het OV. Dit is een duidelijke indicatie
dat de kwaliteitsverbetering van het busvervoer op drukke corridors lonend kan zijn. De functie van
de bus als feeder van de treinen op de Zaanlijn kan worden verbeterd, wat tot een voor de klant
aantrekkelijker ‘totaal OV-systeem’ leidt. Daarnaast lijken kansen aanwezig om het beperkte
marktaandeel van het OV tussen de belangrijke vervoerstroom tussen de Zaanstreek en het
westelijk deel van Waterland (omgeving Purmerend) te vergroten.
De toepassing van ketenmobiliteit betreft vooral inwoners van de regio die per fiets naar
R-net-haltes en stations komen, om vanaf daar met het OV verder te reizen. Hier zijn geen directe
knelpunten bekend, al wordt ook niet overal basiskwaliteit gehaald. Een (verdere) opwaardering
van de kwaliteit van fietsenstallingen kan mogelijk bijdragen aan vermindering van de automobiliteit. De combinatie auto en OV is vooral gericht op mensen van buiten de regio, die over de
snelwegen A7 (P+R afrit 2) en A9 (P+R Krommenie-Assendelft) onderweg zijn. Voor beide terreinen
bestaat nog groeipotentie.

Overig Noord-Holland Noord
Het resterende deel van de regio Noord-Holland Noord is voor deze analyse te onderscheiden in twee deelgebieden. Het westelijk en noordelijk deel is verkeerskundig ontsloten via
de A9 en heeft daardoor maar beperkt betekenis voor het gebied tussen Amsterdam en
Hoorn. Dit deelgebied blijft daarom buiten beschouwing. Het oostelijk van de A7 gelegen
gebied (oostelijk van Alkmaar, Koggenland en Beemster) is relatief dun bevolkt en kent
daardoor een bescheiden OV-aanbod. Aan de oostzijde verbindt buslijn 128 Noordbeemster,
Avenhorn en De Goorn met Hoorn, wat voor verbindingen naar Amsterdam en Schiphol
niet attractief is. Lijn 129 verbindt het centrale deel van de regio met Alkmaar en Purmerend
Tramplein, waar reizigers naar Amsterdam kunnen overstappen op R-net. De lijn bedient
echter geen van de Purmerendse NS-stations, waardoor geen snelle verbinding bestaat naar
het westen van Amsterdam en Schiphol. Het OV is daardoor geen aantrekkelijk alternatief
voor deur-tot-deurverplaatsingen naar Amsterdam en Schiphol.
Het gebruik van ketenvervoer is vanuit deze regio eveneens lastig. Voor de fiets zijn de
afstanden tot R-net-haltes en NS-stations te groot, zodat als enig alternatief de auto
overblijft. De NS-stations in Purmerend bieden parkeermogelijkheden, wat ketenreizen
naar Amsterdam-West, de Zuidas en Schiphol mogelijk maakt. Richting AmsterdamCentrum kan gebruik worden gemaakt van het in aanleg zijnde P+R-terrein aan de N244 bij
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

OV, ketenmobilitiet en fiets

| 42

Purmerend; de van hier vertrekkende bussen rijden echter eerst door de Purmerendse
woonwijken alvorens snel naar Amsterdam te rijden. De tweede mogelijkheid is het gebruik
van het P+R-terrein bij de Zaanse Schans bij afrit 2 van de A7; om dit terrein te bereiken
moet echter gebruik worden gemaakt van het drukste deel van de A7.
Conclusie: het OV biedt reizigers uit het centrale deel van Noord-Holland Noord slechts beperkte
reismogelijkheden richting Amsterdam en Schiphol. Hierdoor is de auto eigenlijk het enige zinvolle
alternatief. Door de lage dichtheden is concurrerend deur-tot-deurvervoer per OV niet realiseerbaar. Wel zouden mogelijkheden voor ketenvervoer auto en OV kansen kunnen bieden. Hoorn is
daarbij een kansrijke locatie.
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4

Fiets voor regionale
verplaatsingen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

In dit hoofdstuk gaan we in op de kansen voor de fiets als hoofdvervoerwijze in de
woon-werkverplaatsing. De fietsverplaatsing als onderdeel van de ketenverplaatsing is bij
het onderdeel ketenmobiliteit in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. Terwijl het fietsgebruik jarenlang niet echt is veranderd, zijn er inmiddels ontwikkelingen gaande die
zodanige kansen bieden voor regionale verplaatsingen dat er in deze verkenning
aandacht aan gegeven wordt.

Achtergrond en aanpak
Achtergrond
De Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland zijn de belangrijke partijen als het
gaat om het vormgeven van de regionale fietsinfrastructuur.
In het corridorgebied speelt de Stadsregio Amsterdam (SRA) met haar fietsbeleid een
belangrijke rol. Nadat al jaren via gericht beleid toegewerkt is naar een regionaal fietsnetwerk binnen de regiogemeenten is in de eerste helft van 2015 door de regioraad de
Investeringsagenda Fiets vastgesteld. Hierin schetst SRA het beleid voor de periode tot 2025,
waarvoor zij ook de nodige middelen opzijgezet heeft. Samen met de gemeenten probeert
SRA dat fietsbeleid verder vorm te geven, waarbij zij ook een bijdrage van de lagere
overheden vraagt.
Een deel van het corridorgebied (i.c. gemeente Hoorn/regio West-Friesland) ligt buiten de
SRA. Daar zijn het de gemeenten zelf die met hun fietsbeleid met initiatieven komen,
waarvoor zij bij de provincie Noord-Holland een subsidie kunnen aanvragen in het kader
van de Brede Doeluitkering (BDU). Daar waar het gaat om gewenste verbindingen die de
Stadsregiogrens overschrijden, is afstemming met de provincie en met de betreffende
gemeenten vereist.
Veel van de initiatieven betreffen de verbetering van de fietsparkeervoorzieningen rondom
stations en OV-haltes. In deze werkstroom is weliswaar geïnventariseerd bij partijen waar in
het corridorgebied sprake is van wensen ten aanzien van het fietsparkeren, maar de
uitwerking ervan is teruggelegd bij de regionale werkgroepen (Hoorn, Purmerend, Zaanstad
en Amsterdam, zie ook hoofdstuk 1). De oplossingsrichtingen die daarvoor zijn geformuleerd, treft u dan ook aan in de regionale rapportages.
Aanpak
Het grote probleem rondom analyses in het fietsgebruik is het ontbreken van betrouwbaar
cijfermateriaal. Het huidige fietsgebruik is veelal gebaseerd op steekproefonderzoek (OVIN)
en incidentele tellingen. Maar daaruit komt wel nadrukkelijk naar voren dat het fietsgebruik
toeneemt en ook dat met de introductie en verdere popularisering van de e-bike de
gemiddelde fietsafstand aan het toenemen is. Terwijl in het verleden werd gerekend met
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fietsafstanden van maximaal 7,5 km, wordt nu al rekening gehouden met afstanden tot 10 à
12,5 km. De ontwikkelingen in de kwaliteit van de e-bike, maar ook in de fietsinfra zijn
hieraan debet.
Met de gangbare verkeersmodellen is geen inzicht te verkrijgen in het toekomstige
fietsgebruik. Daarom zijn de potentiële groeikansen afgeleid uit de belangrijke deur-totdeurrelaties in het corridorgebied. Daar waar sprake is van een substantiële stroom
verplaatsingen en het marktaandeel in het OV bescheiden is en daarnaast de afstand tussen
herkomst en bestemming binnen de actieradius past van de fiets (e-bike), daar zijn wellicht
mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren. Dat kan met gerichte maatregelen als het
zorgen voor goede fietsinfrastructuur, maar ook via gedragsbeïnvloedingsstrategieën en
mogelijk via financiële prikkels.
Met de gegevens van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) zijn analyses
gemaakt voor de fiets. Het OViN brengt in kaart hoe en wanneer de Nederlandse bevolking
deelneemt aan het verkeer. Bij dit onderzoek wordt aan mensen gevraagd om voor één dag
bij te houden waar ze die dag heen gaan. De deelnemers geven dan ook aan met welk
vervoermiddel (bijvoorbeeld lopend, de fiets, de auto of de trein) ze onderweg waren, waar
de reis naar toe ging, het tijdstip van vertrek en aankomst en hoe ver het was (de afstand).
Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden met een steekproef van ca. 40.000 respondenten
(landelijk). Het OVIN is relatief goed gevuld in de provincie Noord-Holland. De uitkomsten
zijn daarom relatief betrouwbaar. Vanwege de relatief lage respons per gemeente is ervoor
gekozen het gemiddelde over 2013 en 2014 te nemen. De fietsanalyses zijn uitgevoerd voor
de kerngemeenten Hoorn, Purmerend, Zaanstad en Amsterdam. De omliggende gemeenten zijn niet meegenomen. De gegevens zijn opgehoogd naar de omvang van de gemeente.

Huidige situatie en ontwikkelingen
Fietsverplaatsingen als hoofdvervoermiddel
Gekeken is naar de fietsverplaatsingen, waarbij de fiets diende als hoofdvervoermiddel. De
onderstaande figuren tonen het fietsgebruik per kerngemeente in het studiegebied. In de
legenda is ook aangegeven hoe de modal split is van de fiets ten opzichte van het totaal
aantal verplaatsingen van, naar en binnen het gebied. Zo is in fig. 4.1 te zien dat er in Hoorn
1.000 uitgaande fietsverplaatsingen zijn in de ochtendspits op werkdagen, en dat dit vijftien
procent is van alle uitgaande verplaatsingen in de ochtendspits.
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Fietsverplaatsingen van/naar Hoorn
2013/2014 o.b.v. OViN

Fietsverplaatsingen van/naar Waterland
2013/2014 o.b.v. OViN

1.127

3.145

984

1.022

14.379

Inter (61%)

Inter (41%)

Uitgaand (15%)

Uitgaand (7%)

Inkomend (34%)

Fietsverplaatsingen van/naar Zaanstad
2013/2014 o.b.v. OViN
1.453

11.348

Fietsverplaatsingen van/naar Amsterdam
2013/2014 o.b.v. OViN
4.188

1.740

17.408

Inkomend (12%)

11.552

Inter (43%)

Inter (43%)

Uitgaand (8%)

Uitgaand (6%)

Inkomend (14%)

100.627

Inkomend (8%)

Figuur 4.1: huidig fietsgebruik in de kerngemeenten (Bron: OVIN 2013 en2014)

Het valt op dat:
• in alle deelgebieden de meeste fietsverplaatsingen interne verplaatsingen zijn (binnen de
gemeente). Wat opvalt is dat er in Amsterdam maar liefst 100.000 fietsverplaatsingen
worden gemaakt op werkdagen in de ochtendspits. Procentueel is de modal split in
Amsterdam niet hoger dan in Zaanstad en Waterland. In Hoorn wordt intern relatief veel
gefietst, met 61 procent van de interne modal split;
• het aandeel inkomende fietsverplaatsingen in Hoorn relatief hoog is ten opzichte van de
andere deelgebieden. In Hoorn worden 34 procent van de inkomende verplaatsingen in
de ochtendspits met de fiets gemaakt. In de andere deelgebieden is dit aandeel een stuk
lager;
• het aandeel uitgaande fietsverplaatsingen eveneens relatief hoog is in Hoorn. Hier wordt
vijftien procent van alle uitgaande verplaatsingen in de ochtendspits met de fiets
gemaakt. In de andere gebieden is dit zes tot acht procent.
Fietsverplaatsingen als voor- en natransport
Ook is gekeken naar de fiets als voor- en natransport voor andere verplaatsingen (met name
OV verplaatsingen). Figuur 4.2 toont de resultaten.
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Fietsverplaatsingen van/naar Hoorn OS
2013/2014 o.b.v. OViN

Inkomend

3.145

Uitgaand

Inter

0%

Inkomend

441

1.022

Fietsrit

814

Voortransport

14.379

390

50%

100%

1.740

Uitgaand

1.453

Inter

0%

Uitgaand

Voortransport

17.408

370

50%

100%

Fietsrit

1.867

Voortransport

11.348

0

50%

100%

Fietsverplaatsingen van/naar Amsterdam OS
2013/2014 o.b.v. OViN

Inkomend

Fietsrit

948

984

0%

1.722

3.190

1.127

Inter

Fietsverplaatsingen van/naar Zaanstad OS
2013/2014 o.b.v. OViN

Inkomend

Fietsverplaatsingen van/naar Waterland OS
2013/2014 o.b.v. OViN

11.552

Uitgaand 4.188

Inter

31.270

100.627

0%

Fietsrit

18.533

50%

Voortransport
4.352

100%

Figuur 4.2 Fietsgebruik in de corridor (Bron: OViN 2013-2014)

Uit figuur 4.2 valt op te maken dat:
• de fiets in Hoorn een bescheiden rol speelt als voortransport bij inkomende verplaatsingen. In Amsterdam is de fiets juist heel belangrijk als voortransport bij inkomende
verplaatsingen (wat wordt verklaard door het hoge aandeel OV- verplaatsingen naar
Amsterdam);
• bij de uitgaande verplaatsingen is een vergelijkbaar beeld te zien, behalve dat in alle
gebieden de fiets als voortransport een belangrijkere rol speelt bij uitgaande verplaatsingen dan bij inkomende verplaatsingen.
Ontwikkelingen rondom de e-bike
De elektrische fiets wint in steeds sneller tempo aan populariteit. Had eind 2007 nog maar
drie procent van de totale bevolking een e-bike, inmiddels is dat vijf procent geworden.
Verwacht wordt dat de groei van het gebruik van de e-bike zal toenemen. Daarmee komt het
fietsgebruik in een geheel ander licht te staan. De verplaatsingsafstanden worden langer en
de fietssnelheden zullen toenemen. Volgens cijfers van het KIM (2014) wijst alles erop dat de
e-bike de trend van groeiende fietsafstanden versterkt. De gemiddelde fietsafstand met een
e-bike is 6,3 kilometer voor alle verplaatsingen, ongeacht het motief. Dat is aanmerkelijk
langer dan de gemiddelde afstand die per rit met een gewone fiets gemaakt wordt (3,6 km).
Ook de snelheid zal gaan toenemen, zij het op dit moment nog beperkt. Met die ontwikkelingen in het achterhoofd komt de fiets ook voor de langere woon-werk afstanden nadrukCorridorstudie Amsterdam-Hoorn
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kelijker in beeld, zeker als ook geïnvesteerd wordt in fietsinfra, waarbij criteria als fietssnelheid, fietsveiligheid, comfort en fietsbeleving centraal staan.
In figuur 4.3 is het huidige utilitaire fietsnetwerk van het stadsregiogebied weergegeven.
Alle kernen in het gebied zijn uiteraard per fiets bereikbaar. In het verleden is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de routes. Toch zijn er nog ontbrekende schakels en een aantal
zwakke schakels. Bij dit laatste gaat het om delen van het netwerk die niet aan de door SRA
gestelde kwaliteitseisen (ontleend aan CROW) voor vorm, breedte en verharding voldoen.
Het SRA heeft zich - zoals vastgelegd in de Investeringsagenda Fiets - tot doel gesteld om in
de periode tot en met 2025 alle zwakke schakels uit het netwerk tot een gewenst niveau te
brengen.
Mogelijk kan in het kader van deze verkenning worden nagegaan of onderdelen in dit
fietsnetwerk, met name daar waar het gaat om SRA grens overschrijdende verbindingen, als
concrete maatregelen kunnen worden meegenomen. Met het doel van de verkenning voor
ogen, gaat het daarbij vooral om utilitaire verbindingen tussen de belangrijkste deur-totdeurrelaties in de regio.
Ook de ontbrekende schakels wil SRA aanpakken. In het corridorgebied is de schakel tussen
Purmerend en Volendam (N244) een belangrijke opgave. Met het beoogde uitvoeringspro-

Figuur 4.3: regionaal fietsnetwerk (SRA) ten noorden van het Noordzeekanaal (Bron: SRA, 2015)
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gramma wil SRA de belangrijkste herkomst- en bestemmingsgebieden aan elkaar verbinden. Het subsidiebedrag vanuit de Investeringsagenda Fiets kan oplopen tot 70 procent van
de subsidiabele kosten. Daarnaast wordt er gewerkt aan andere financierings-mogelijkheden wanneer de gemeenten het desondanks niet kunnen bolwerken. Zwakke schakels zijn
eveneens voor 70 procent subsidiabel, echter hierbij ligt het initiatief vooral bij de
gemeenten. In de groene schakels wordt in principe niet geïnvesteerd. Uitzonderingen
kunnen zijn het wegwerken van kruisingen, meekoppelen met een weg die op de schop
gaat, et cetera.
Fietscorridors
Met het aanbieden van comfortabele, aantrekkelijke en snelle fietsroutes kan het fietsen
over langere afstanden worden aangemoedigd. De aanleg van langeafstandsroutes gebeurt
al op diverse plekken in het land. Met speciale aandacht voor de doelgroep forensen, maar
zeker ook voor de graag fietsende toerist wordt toegewerkt naar voor de fietser hoogwaardige routes naar en vanuit de belangrijkste woon- en werkgebieden. In beginsel wordt voor
deze routes een hoger kwaliteitsniveau beoogd, conform de CROW-eisen. Dat betekent
brede, veelal met rood asfalt uitgeruste goed verlichte en bewegwijzerde fietspaden.
Voorrang voor de fietser op kruispunten en liefst niet gehinderd door verkeerslichten
(ongelijkvloers of een groene golf ). In de praktijk zal aanleg of grond van deze hoge eisen
soms niet haalbaar zijn, maar op die plekken wordt dan gestreefd naar maximale kwaliteit
binnen de mogelijkheden.
Vanuit het Rijk zijn in het kader van het programma ‘Fiets Filevrij’ dit soort initiatieven van
de grond gekomen. Een voorbeeld in de regio is de snelle fietsroute tussen Zaandam en
Amsterdam. Deze is voor een belangrijk deel al aangelegd. Samen met de regiogemeenten
is door SRA een ambitie geformuleerd om dit netwerk aan hoogwaardige snelle verbindingen uit te rollen. Daarbij wordt uitgegaan, zoals vermeld in de Investeringsagenda Fiets
(IA, 2015 pg 34) ‘van corridors tussen kernen met potentie om veel fietsers aan te trekken.
De eerste stap is om per corridor een plan uit te werken en dit op haalbaarheid en potentie
te toetsen. Dit past goed bij de ambitie vanuit de Strategische Agenda Toerisme in de MRA
2025 om meer toeristen en recreanten per fiets via een netwerk van snelle, hoogwaardige,
aantrekkelijke en herkenbare fietsroutes vanuit de stad naar de regio te leiden’.
In fig 4.4 is de bovenstaande ambitie in een kaartbeeld weergegeven. Een belangrijke
constatering is dat de fietscorridors heel erg op Amsterdam gericht zijn. Uit de grote
verplaatsingsstromen tussen de herkomst- en bestemmingsgebieden die in deze corridorstudie zijn onderscheiden (zie fig. 2.1 en hfdst 3) kunnen evenwel mogelijk ook de relaties
tussen Hoorn en Purmerend, die tussen Hoorn en Waterland-Oost en Waterland-West en de
relatie tussen Waterland-West en Zaanstad zinvolle aanvullingen zijn. Niet alleen vanuit het
perspectief van de forens, maar wellicht ook vanuit de wens om het fietstoerisme vanuit
Amsterdam naar de hotspots en tussen die hotspots in de regio te bevorderen.
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Fig 4.4 fietscorridors in de regio (Bron: SRA, 2015, Investeringsagenda Fiets)
Conclusie: Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van de elektrische fiets en het verder uitrollen
van hoogwaardige fietsinfrastructuur komt de fiets als hoofdvervoerwijze nadrukkelijker in beeld
bij het woon-werkverkeer. Omdat een deel van de in deze verkenning onderscheiden deur-totdeurstromen op fietsbare afstand liggen, lijkt de fiets een kansrijke rol te kunnen spelen in de
verbetering van de bereikbaarheid in de regio. Omdat er, met name door de SRA, al veel aandacht
wordt geschonken aan de verbetering van het fietsnetwerk in de regio, zal de opgave voor de
verkenning vooral liggen op kansrijke deur-tot-deurrelaties, die SRA grensoverschrijdend zijn of
binnen het corridorgebied Amsterdam niet als bestemming hebben.
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5

Opgaven en
oplossingsrichtingen

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Hoofdstuk 5 bevat een gebiedsgewijze analyse van de kansen om met OV, ketenmobiliteit
en de fiets als hoofdvervoerwijze de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn te
verbeteren. In dit hoofdstuk vatten we de mogelijkheden per vervoersysteem samen en
werken we deze verder uit. Dit mondt uit in mogelijke opgaven en oplossingsrichtingen
voor OV, ketenmobiliteit en fiets, onderscheiden naar de mogelijke realisatietermijn.

Opgaven en oplossingsrichtingen spoor
In de onderstaande tabel zijn mogelijke opgaven en oplossingsrichtingen gepresenteerd,
die in deze analysefase voor het spoor gedefinieerd kunnen worden. Daarbij is een
driedeling in de tijd gehanteerd. Voor het spoor worden maatregelen onderscheiden die
kunnen worden ontwikkeld en ingezet op de korte termijn (tot 2017), op de middellange
termijn (2017 -2023) en op de lange termijn (na 2023). De tabel refereert aan de realisatie
termijn (KT, MLT en LT).
Tabel 5.1:

Mogelijke Opgaven en oplossingsrichtingen spoor

hoofdopgave

deelopgaven

oplossingsrichtingen

• Vergroten van de bijdrage van
• Zeker stellen basiskwaliteit OV
• KT: operationele maatregelen t.b.v.
openbaar vervoer aan de
(betrouwbaarheid, capaciteit)
basiskwaliteit
bereikbaarheid van de Corridor
• Kwaliteitsverbetering om (meer)
• KT/MLT: uitbreiding spitscapaciteit
Amsterdam-Hoorn en belangrijke
keuzereizigers te trekken (o.a.
bestaande trein- en busdiensten
bestemmings-gebieden in de
zitplaatskans, aansluitingen,
• MLT: inframaatregelen vergroten
Metropool Regio Amsterdam door
afstemming bus/trein etc)
robuustheid treindienstregeling
verbetering van het openbaar vervoer • Ontwikkelen nieuwe hoog-waardige • MLT: spitsmijden
voor (multimodale)
diensten op vanuit bereikbaarheids- • MLT/LT: (extra) OV-verbinding
deur-tot-deurverplaatsingen
problematiek relevante relaties
Purmerend-Schiphol

Toelichting
De IC-dienst op spoorlijn Amsterdam-Zaandam-Hoorn-Enkhuizen trekt veel reizigers, wat
met name te verklaren is uit de snelle verbinding tussen West-Friesland en Amsterdam.
Deze dienst biedt goede kansen om de bijdrage van het OV aan de bereikbaarheid van de
corridor Amsterdam-Hoorn te vergroten. Dit geldt zowel voor West-Friesland, waar de IC op
alle tussenstations (Hoorn-Kersenboogerd, Hoogkarspel, Bovenkarspel-Grotenbroek en
Bovenkarspel-Flora) stopt, als voor Hoorn waarbij het de wens van de gemeente is om het
transferium fors uit te breiden.
De stoptreinen (sprinters) op de Hoornse Lijn verbinden Hoorn via Purmerend met
Zaandam, Amsterdam-West en Schiphol op basis van een halfuursdienst. Reizigers met
bestemming Amsterdam CS moeten in Zaandam overstappen, wat door de hoge frequentie
op de Zaanlijn (4 IC’s en 4 stoptreinen per uur) in de richting Amsterdam Centraal en
Bijlmer geen ernstige knelpunten oplevert. In de tegenovergestelde richting kan dit echter
wel hinderlijk zijn voor de reiziger, omdat door de lagere frequentie (halfuurdienst)
reizigers naar Purmerend en Hoorn bij vertragingen worden geconfronteerd met lange
wachttijden.
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Beide treindiensten bieden een goed startpunt voor een uitbreiding van de opgave.
Om deze kansen te benutten is het noodzakelijk de belangrijkste huidige knelpunten van
deze treindienst op te lossen, zodat ten minste de vereiste basiskwaliteit wordt gerealiseerd.
De capaciteit in de spitsrichting (’s morgens richting Amsterdam, ’s middags richting
Enkhuizen) is thans nauwelijks toereikend, waardoor reizigers vaak moeten staan. Dat
laatste is niet gewenst in de IC maar bij stoptreinen zijn staanplaatsen bij ritten tot vijftien
minuten voor NS acceptabel.
Capaciteitsuitbreiding is dus noodzakelijk; de mate waarin dit nodig is moet worden
bepaald op basis van vervoerprognoses. Omdat het merendeel van de IC treinen nu al met
dubbeldeksmaterieel wordt gereden (alleen de spitsdiensten kennen enkeldeksmaterieel),
moet worden bezien of de inzet van langere treinen mogelijk is in relatie tot de lengte van
de perrons. Ook voor de sprinters (nu enkeldeks) is capaciteitsuitbreiding te realiseren via
verlenging en het inzetten van dubbeldeksmaterieel.
Eventuele frequentieverhoging stuit op knelpunten in de beschikbare capaciteit bij
Amsterdam Centraal (Singelgracht), alsmede op het enkelsporige traject Hoorn
Kersenboogerd - Enkhuizen. Ook de spoorbrug over de Zaan beperkt op dit moment de
mogelijkheden om de frequentie in de spits uit te breiden.
Mogelijk kan wel overwogen worden om tussen Zaandam en Schiphol/Hoofddorp een
sprinterdienst te starten, waardoor vanuit Zaandam een kwartiersdienst naar Schiphol kan
worden aangeboden. Mocht deze sprinterdienst gerealiseerd kunnen worden -moeilijk
genoeg met de beperkte capaciteit die de Westtak te bieden heeft -, dan kan vervolgens
worden nagegaan of verlenging ervan richting Alkmaar of richting Purmerend zinvol is.
Een tweede knelpunt is de lage punctualiteit en het gemelde hoge uitvalpercentage. Dit
wordt zowel veroorzaakt door de hoge bezetting op het baanvak Amsterdam CentraalZaandam als door de lange route van de IC, die vanuit Amsterdam doorrijdt naar Amersfoort
en Deventer. Hierdoor worden vertragingen die elders in het net ontstaan doorgegeven aan
de Hoornse Lijn. Door de enkelsporigheid van het baanvak Kersenboogerd-Enkhuizen
geven vertraagde treinen uit Amsterdam de vertraging door aan de treinen naar Amsterdam;
om dit te voorkomen worden vertraagde treinen soms ingekort tot Hoorn, wat de relatief
hoge rituitval tussen Hoorn en Enkhuizen verklaart. Flexibiliteit in de dienstregeling om
vertragingen in te kunnen lopen, kan een oplossing zijn. De mogelijkheden zijn beperkt,
maar gedacht kan worden aan snelheidsverhoging op een aantal trajecten en aan generieke
maatregelen bij stations met overwegen (Hoorn en Purmerend Overwhere).
De treindienst op de Zaanlijn is volledig op Amsterdam Centraal gericht, waardoor reizigers
naar Amsterdam-West en Schiphol moeten overstappen. Dit kan eens per half uur in
Zaandam (op de stoptrein van de Hoornse Lijn) of vaker op Amsterdam Sloterdijk.
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De intensieve treindienst op de grotendeels slechts tweesporige lijn (tussen Zaandam en
Sloterdijk driesporig), heeft tot gevolg dat kleine vertragingen van de ene trein al snel tot
vertragingen bij andere treinen leiden. Door het ontbreken van inhaalmogelijkheden is het
moeilijk om vertragingen op te vangen. Bij Wormerveer is overigens een eerste inhaalspoor
gerealiseerd.
Ondanks de intensieve treindienst is ook op de Zaanlijn sprake van capaciteitsknelpunten.
Met name bij de stoptreinen komt het in de ochtendspits vaak voor dat reizigers op het
station moeten achterblijven omdat de trein onvoldoende capaciteit biedt ). Ook hier is een
uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. In de zg. kerstbrief van staatsecretaris Dijksma
van het Ministerie van IenM, waarin zij de Tweede Kamer informeert over de capaciteitsproblemen op het spoor en de door NS voorgestelde tijdelijke maatregelen, wordt ook de
Zaanlijn genoemd als traject waarop extra inzet van bussen soelaas zal bieden aan het
tijdelijk tekort aan materieel.
De treindienst op de Zaanlijn wordt naar verwachting verdicht tot zes IC’s en vier of zes
stoptreinen per uur per richting als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor
(PHS). Dit leidt in elk geval voor het langeafstandsvervoer tot meer aanbod en mogelijk
meer capaciteit. De capaciteitsproblemen spelen vooral op de stoptreindienst, waarbij een
uitbreiding van treinlengte en/of capaciteit wenselijk is.
Reistijdanalyse
Tot slot leggen we hier nog de relatie met mobiliteit over de weg:
Het oplossend vermogen van het openbaar vervoer voor bereikbaarheidsknelpunten op de weg is
deels gebaseerd op de reistijdverhouding tussen de vervoerwijzen auto en OV van deur tot deur (de
zogenaamde V/F factor). Daarom is in deze MIRT-verkenning, naast de reistijden met de auto (zie
Rapport Verkeer), ook gekeken naar de reistijden op de deur-tot-deurrelaties met het OV. Over het
algemeen wordt een reistijdverhouding van boven de 1,5 als matige OV-kwaliteit gezien.
Daaronder wordt het OV een reëel alternatief voor de auto. In bijlage 3 treft u de tabel aan met de
reistijdverhouding op alle trajecten in het prognosejaar.

Uit de analyse komt naar voren dat een aantal belangrijke deur-tot-deurrelaties met de auto
qua reistijd in 2030 zodanig onder druk komen te staan dat het OV een concurrerend
alternatief is geworden. Uiteraard geldt dit alleen voor het aspect reistijd. Zoals eerder
aangegeven stelt de OV-reiziger ook voorwaarden aan aspecten als comfort, punctualiteit,
frequentie en een hoge zitplaatskans. Met name de relaties vanuit Waterland naar
Amsterdam en Schiphol zijn in dit opzicht belangrijk. Voor een deel worden deze relaties
verzorgd door het spoor.
Ook op de relatie Alkmaar-Amsterdam/Schiphol blijkt op basis van de verschilanalyse
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tussen reistijd per auto en reistijd per OV, dat het OV in het hoge groeiscenario (GE) een met
de auto concurrerend alternatief biedt (zie bijlage 3, tabel 3.5).
Uitgangspunt bij de voor spoor geformuleerde opgaven is behoud van alle bestaande
NS-stations, waarbij m.b.t. het voorzieningenniveau bij de stations wordt verwezen naar de
regionale rapportages.

Opgave en oplossingsrichtingen bus
Met de introductie van R-net kent het corridorgebied een kwalitatief goed op de belangrijkste bestemmingen in de MRA toegespitst lijnennet met een hoge frequentie.. Als vanaf 2017
ook de Noord/Zuidlijn gaat rijden, betekent dit voor de noordelijke regio een verbetering
van de bereikbaarheid van de zuidelijke agglomeratie en Schiphol. De punctualiteit en
betrouwbaarheid is in het algemeen goed te noemen. Verstoringen treden nu veelal door
verkeersdrukte op in de avondspits bij Amsterdam CS.
In feite is de opgave voor de regionale R-net verbindingen bescheiden.
Tabel 5.2 Opgave en oplossingsrichtingen bus
hoofdopgave

deelopgaven

• Vergroten van de bijdrage van OV aan • Verbeteren aantrekkelijkheid bus op
de bereikbaarheid van de corridor
oost-west relaties (R-net), bijv.
Amsterdam-Hoorn en belangrijke
Purmerend-Zaanstreek
bestemmings-gebieden in de
Metropool Regio Amsterdam door
verbetering van het openbaar vervoer
voor (multimodale)
deur-tot-deurverplaatsingen

oplossingsrichtingen
• Spitsmijden (KT, MLT)
• Integrale reisinformatie (KT, MLT)
• Betere busbediening van
OV-knooppunten (stations) en
betere afstemming bus/trein,
koppeling OV/doelgroepenvervoer
(MLT)

Hieronder volgt voor de onderscheiden gebieden een toelichting op bovenstaande opgave:
Kop van Noord Holland en West-Friesland
Het busvervoer in het corridorgebied is in diverse deelgebieden te onderscheiden, met elk
een eigen karakter en mogelijkheden. De busdiensten in het oostelijk deel van de Kop van
Noord-Holland kennen een te lage frequentie en snelheid om een aantrekkelijk alternatief
voor de automobilisten op de A7 te bieden. De bussen rijden bovendien niet verder dan
Hoorn, zodat voor bestemmingen in Amsterdam en Schiphol moet worden overgestapt.
Hetzelfde geldt in grote lijnen voor de busdiensten in West-Friesland.
Het station van Hoorn is voor het busvervoer een belangrijk overstappunt; de dienstregeling
van de streekbussen is goed afgestemd op de aankomst- en vertrektijden van de IC-treinen.
De korte overstaptijden van vijf tot zeven minuten dragen maximaal bij aan het verminderen van het aan overstappen verbonden ongemak. Keerzijde hiervan is dat bij (regelmatig
voorkomende) treinvertraging de aansluitende bus gemist wordt, wat tot groot ongemak bij
overstappers leidt. De voor de dienstregeling 2017/2018 geplande verbetering van de
betrouwbaarheid van de trein heeft naar verwachting ook een positief effect op het gebruik
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van de bus als feeder voor de treindienst, al zal het effect hiervan op het autogebruik op de
corridor Amsterdam-Hoorn beperkt blijven.
Uit tabel 3.5 in bijlage 3, waarin voor een aantal trajecten de VF-factor (de reistijdverhouding
tussen OV en auto) is gepresenteerd, valt af te leiden dat het OV in dit gebied op reistijd
nauwelijks kan concurreren met de auto.
Waterland
De regio Waterland beschikt over een zeer goed ontwikkeld busnet, waarmee grote
aantallen reizigers vervoerd worden. Het aandeel van de bus in de totale mobiliteit is
hierdoor bijzonder groot en neemt, mede door de invoering van R-net, nog steeds toe. Een
verdere toename van het aantal reizigers vanuit de eigen regio is goed mogelijk, dit kan
evenwel in de ochtendspits tot capaciteitsknelpunten leiden. Er zijn evenwel nog voldoende
mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden door inzet van grotere eenheden. Een
verdere verhoging van de frequenties is ook denkbaar, maar kan op het gemeenschappelijke
traject Amsterdam-Het Schouw mogelijk tot capaciteitsknelpunten leiden.
De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn van de Amsterdamse metro heeft tot gevolg dat de
meeste bussen het metrostation ‘Noord’ aan doen. Het merendeel van die bussen eindigt
hier ook, de rest (circa 25 procent) rijdt door naar Centraal Station. De ingebruikname van
de Noord/Zuidlijn biedt het busvervoer grote kansen, omdat het bijdraagt aan verkorting
van de reisduur op de verplaatsingen naar het centrum van Amsterdam en naar de Zuidas.
Om de kansen te kunnen benutten is het van belang de overstap zowel functioneel als
operationeel vanuit klantbelang vorm te geven.
Doortrekking van de Noord/Zuidlijn richting Purmerend en Zaanstad is een inmiddels
afgeronde discussie. Bestuurlijk is hiervoor onvoldoende draagvlak, zowel bij de betreffende gemeenten als bij de Stadsregio. In deze verkenning wordt een eventuele doortrekking van de Noord/Zuidlijn dan ook op grond van eerdere argumenten niet als opgave
beschouwd.
Voor Waterland geldt dat een aantal reistrajecten in 2030 wel degelijk interessant worden als
gekeken wordt naar de ontwikkelingen in reistijd. Met het idee dat de reistijd met het OV in
2030 niet zal veranderen, maar de reistijd met de auto (zowel in RE als in GE) wel, lijken de
kansen voor het OV op dit aspect gunstig. De relaties tussen Purmerend enerzijds en
Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Zuidoost en Schiphol anderzijds kennen in 2030 een
voor het OV gunstige reistijdverhouding.
Zaanstreek
Het busvervoer in de Zaanstreek fungeert slechts in beperkte mate als feeder op de treindiensten naar Amsterdam en Schiphol omdat de aansluitingen niet optimaal zijn. Dit
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vermindert de aantrekkelijkheid van de bus als voor- en natransport voor de trein naar
Amsterdam en Schiphol, en daardoor de aantrekkelijkheid van het gehele OV.
Op het hoofdstation van Zaandam speelt dit probleem niet omdat hier zoveel treinen naar
Amsterdam (en, meestal met overstap in Sloterdijk, naar Schiphol) vertrekken dat overdag
altijd sprake is van een snelle overstap. De relatief lage reissnelheid per stadsbus maakt het
gebruik van OV voor deur-tot-deurverplaatsingen desondanks minder aantrekkelijk; vaak is
het gebruik van fiets of auto naar een van de stoptreinstations sneller.
De oostzijde en het centrum van Zaandam zijn door R-net-lijnen verbonden met
Amsterdam-Noord en Centraal. De reisduur naar Amsterdam Centraal is weliswaar langer
dan per trein, maar er kan rechtstreeks en tegen een lager tarief worden gereisd.
Het verbeteren van de reismogelijkheden tussen de Zaanstreek en het westelijk deel van de
regio Waterland biedt mogelijk een ontwikkelkans voor het openbaar vervoer. Het aantal
verplaatsingen tussen beide gebieden is vrij omvangrijk (ongeveer 25.000), maar het
marktaandeel van het OV is gering. Op basis van nader onderzoek kan worden bezien of hier
inderdaad mogelijkheden liggen, en zo ja, welke bijdrage dit levert aan de bereikbaarheid
van de corridor Amsterdam-Hoorn.
Tabel 3.5 in bijlage 3 geeft voor de Zaanstreek aan dat de reistijdverhoudingen tussen OV en
auto in 2030 niet echt gunstiger worden. De VF-factor blijft hoog en dat betekent dat zowel
in het lage als in het hoge groeiscenario een verplaatsing met de auto gunstiger uitpakt.
Alleen de relatie Zaandam-Amsterdam CS en Zaandam-Amsterdam Zuidas en Zuidoost
kennen een voor het OV gunstige reistijdverhouding in 2030.
Overig gebied
Van het resterende gebied ten noorden van het Noordzeekanaal zijn de west- en noordzijde
ontsloten via de A9, waardoor zij buiten het corridorgebied vallen. Het centrale deel is
relatief dunbevolkt en kent mede daardoor alleen laagfrequente busdiensten. Buslijn 129
Alkmaar -Schermerhorn-Noordbeemster-Middenbeemster-Purmerend eindigt bij het
busstation aan het tramplein en biedt geen overstap op de treinen vanuit Purmerend, wat
een OV-verplaatsing naar Amsterdam (met name west, zuid en Bijlmer) en Schiphol minder
aantrekkelijk maakt.
De enige relatie die qua reistijd goed blijft concurreren met de auto is die tussen Alkmaar en
Amsterdam Sloterdijk. De VF-factor is hier 1,4 bij RC en 1,2 bij GE. Het gaat hier echter om
een vergelijking met de reistijd per spoor.
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Algemene punten
Op een aantal stations, zoals Hoorn, is sprake van goed geplande aansluitingen tussen trein
en bus, met in het algemeen overstaptijden van vijf tot zeven minuten. De korte overstaptijd leidt tot een kortere reisduur en een minimale wachttijd, wat een ketenverplaatsing
bus-trein aantrekkelijk maakt. Noodzakelijke voorwaarde om die aantrekkelijkheid te
realiseren is een punctuele dienstuitvoering; een vertraging van vijf minuten of meer leidt
al snel tot het missen van een aansluitende bus, met voor reizigers uit Amsterdam een
wachttijd van een half uur of langer als gevolg. Door de relatief veel voorkomende vertragingen op het spoor komt dit vaak voor, wat er toe leidt dat reizigers ofwel met eigen
vervoer naar het station komen ofwel de gehele reis met de auto afleggen. Verbetering van
de punctualiteit van de treindienst is daarom niet alleen in het belang van het spoorvervoer,
maar van het gehele OV.
Op een aantal vervoerrelaties heeft de reiziger de keuze uit trein en bus, zoals bijvoorbeeld
Zaandam-Amsterdam en Hoorn-Amsterdam. Wanneer bij één van beide vervoerwijzen een
verstoring optreedt, zou de reiziger kunnen uitwijken naar de andere OV-modaliteit,
bijvoorbeeld bij een afsluiting van de IJ-tunnel of een storing in de Hemtunnel. Het
tariefsysteem biedt deze flexibiliteit echter niet, ondanks het bestaan van de OV-chipkaart.
De reiziger dient vooraf een keus te maken uit trein of bus, wanneer hij wegens een storing
het andere vervoermiddel wil gebruiken moet hij daarvoor de ritprijs betalen.
In veel Europese landen is dit probleem opgelost door invoering van een geïntegreerd
regiotarief dat geldig is in alle openbaar vervoer, inclusief de trein. Het tariefsysteem is vaak
eenvoudig van opzet met een beperkt aantal grote zones, waarvoor gebiedsabonnementen
en meerrittenkaarten verkrijgbaar zijn. De invoering van geïntegreerde tarieven heeft in alle
gevallen geleid tot een sterke toename van het OV-gebruik en een vermindering van het
autogebruik. Een geïntegreerd tariefmodel, zowel voor spoor als bus, zou ook in het
onderzoeksgebied kunnen bijdragen aan een verdere vergroting van het OV-aandeel in de
mobiliteit en kan op korte termijn worden geïmplementeerd.
Met het uit dienst nemen van de enige reguliere personenvervoerdienst over water in
Noord-Holland (Fast Flying Ferry Service tussen Amsterdam CS en IJmuiden) in 2014 is een
eind gekomen aan een tijdperk waarin kansen gezien werden voor personenvervoer over
water. Deze Oost-West verbinding bleek uiteindelijk niet exploitabel zonder aanzienlijke
subsidies van de regionale overheid.
Omdat het waterrijke gebied tussen Amsterdam en Hoorn veel obstakels kent in de vorm
van bruggen en sluizen en er al sprake is van een uitgebreid netwerk aan OV-voorzieningen
is het niet zinvol om te studeren op de mogelijkheden van personenvervoer over water.
Mogelijk kan deze vorm van transport worden opgepakt door de toeristische sector.
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Opgave en oplossingsrichtingen ketenmobiliteit
De ketenmobiliteit beslaat het voor-/natransport met eigen vervoer vanaf het vertrekadres,
meestal de eigen woning, naar een overstappunt. Hier wordt overgestapt op het openbaar
vervoer voor de verplaatsing naar de eindbestemming. We onderscheiden ketenvervoer met
de fiets en de auto. Uit de ervaringen van NS blijkt dat driekwart van de treinreizigers lopend
of fietsend naar het station komt. Het gaat dan ook bij ketenmobiliteit wel heel nadrukkelijk om goede fietsbereikbaarheid van stations en haltes en goede
fietsparkeervoorzieningen.
Tabel 5.3 Opgave en oplossingsrichtingen ketenmobiliteit
hoofdopgave

deelopgaven

• Vergroten van de bijdrage van
• Faciliteren overstap-voorzieningen
openbaar vervoer aan de
bij stations en R-net haltes voor
bereikbaarheid van de corridor
fiets-OV ketenverplaatsingen
Amsterdam-Hoorn en belangrijke
• Faciliteren overstap-voorzieningen
bestemmings-gebieden in de
bij stations en R-net knooppunten
Metropool Regio Amsterdam door
voor auto-OV ketenverplaatsingen
verbetering van het openbaar vervoer
voor (multimodale)
deur-tot-deurverplaatsingen

oplossingsrichtingen
• Bieden van voldoende capaciteit op
P+R-terreinen (Hoorn, Purmerend)
(KT, MLT)
• Bieden van logische en comfortabele
overstap-voorzieningen (KT, MLT)
• Bieden van voldoende capaciteit van
fietsparkeervoorzieningen bij
stations en R-net haltes
• Zorgen voor goede bewegwijzering
naar en bereikbaarheid van
P+R-locaties
• Zorgen voor adequatie informatievoorziening en veiligheid op
overstaplocaties

In de regionale rapportages wordt ingegaan op de locale opgaven en oplossingsrichtingen
rondom ketenmobiliteit.
Wel kan corridorbreed een aantal generieke opmerkingen worden geplaatst bij deze, vooral
voor het OV belangrijke vorm van reizen. Met name in Hoorn worden kansen gezien voor
goede overstapfaciliteiten van zowel auto als fiets.
Overigens is de tendens bij overstaplocaties om meer voorzieningen aan te bieden dan die
welke nodig zijn voor de overstap. De grotere stations ontwikkelen zich meer en meer door
ook andere producten aan te bieden aan de reiziger, variërend van fietsverhuur tot
detailhandel et cetera.
Fiets
Het ketenvervoer per fiets vindt veelal over kortere afstanden plaats, waarbij vijf tot zeven
kilometer als maximum geldt. Alle stations in de herkomstregio, alsmede de R-net-haltes
zijn voorzien van fietsenstallingen. De stationsfietsenstallingen worden goed gebruikt en
hebben in de regel te weinig capaciteit, met als gevolg dat fietsen op andere plaatsen
worden geparkeerd. Over de bezetting van fietsenstallingen bij R-net-haltes ontbreekt
informatie, maar de huidige vervoerders (EBS en Connexxion) geven aan dat onwenselijke
situaties bij haltes door chauffeurs worden gemeld.
Stimulering van het gebruik van de fiets als voortransport draagt bij aan de aantrekkelijkCorridorstudie Amsterdam-Hoorn
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heid van het OV; specifiek bij R-net biedt dit de mogelijkheid om de halte-afstanden (en
daarmee de reissnelheid) te vergroten. Een kans biedt de stimulering van de elektrische fiets
als voortransport. Dit brengt nieuwe doelgroepen de mogelijkheid om het OV te gebruiken.
Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook (of vooral) om mensen die op grotere
afstand van een station of halte wonen. Vanwege de hoge aanschafprijs van elektrische
fietsen is het beschikbaar zijn van een diefstal- en vandalismeveilige, liefst bewaakte stalling
essentieel.
De belangrijkste maatregel is om op relevante stations en OV-knooppunten hoogwaardige
voorzieningen aan te bieden die de volgende elementen kunnen omvatten:
• goed bereikbare stalling: goed uitgebouwde, veilige en logisch gerouteerde fietspaden
naar de stalling, bij voorkeur met zo min mogelijk oponthoud door VRI’s;
• gunstig gelegen stalling: de stalling ligt gunstig ten opzichte van de vertrek- en aankomstplaatsen van het OV, waardoor korte en snelle looproutes worden geboden;
• veilige stalling: de stalling biedt veiligheid aan rijwiel en berijd(st)er, bij voorkeur door
aanwezigheid van bewaking. Daarnaast is het van belang dat de stallingsplaatsen zodanig
ruim zijn gedimensioneerd dat de (kostbare elektrische) fiets niet beschadigd raakt door
andere fietsen;
• beschikbare stalling: de stalling heeft voldoende ruimte en de openingstijden zijn
dynamisch aangepast aan het openbaar vervoer, zodat ook reizigers die met de vertraagde
laatste trein aankomen hun fiets nog uit de stalling kunnen halen;
• gratis stalling: de stallingen zijn bij voorkeur gratis of tegen een beperkte vergoeding te
gebruiken. Dit draagt niet alleen bij aan het gebruik van het OV, maar beperkt ook de
overlast van wild geparkeerde fietsen in de omgeving;
• servicegerichte stalling: het aanbieden van diverse voorzieningen voor overstappende
reizigers, variërend van schermen met actuele vertrektijden bij de ingang van de stalling
tot oplaadfaciliteiten voor de elektrische fiets of de mogelijkheid om regenkleding te
laten drogen.
Binnen het gebied van de Stadsregio Amsterdam (SRA) is dit onderdeel goed opgepakt.
Al lange tijd wordt door hen in samenwerking met de vervoerders gekeken naar de
fietsparkeercapaciteit bij stations en haltes. In de in 2015 vastgestelde Investeringsagenda
Fiets geeft SRA een visie weer van de ontwikkelingen en investeringen in de periode tot
2025. In hoofdstuk 4 is dieper ingegaan op dit beleidsdocument. In het gebied buiten de
SRA is de provincie Noord-Holland de overheid die op basis van subsidie gemeenten
beweegt met plannen te komen voor de fiets. In het corridorgebied gaat het om de streek
ten noorden van de gemeenten Beemster en Zeevang. Een aandachtspunt hierbij is de
afstemming tussen enerzijds het beleid van SRA en anderzijds de visie en plannen van de
gemeenten buiten het SRA gebied. De provincie kan daarin een leidende rol vervullen.
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Auto
Bij de ketenverplaatsingen waarbij de auto als voortransport wordt gebruikt maken we
onderscheid tussen twee doelgroepen, namelijk inwoners van de regio en automobilisten
die gebruik maken van de A7. De basale eisen van beide groepen zijn weliswaar vergelijkbaar (gunstig op reisroute, goed OV, voldoende capaciteit, veilige parkeerplaats voor mens
en auto etc.), maar verschillen door een andere herkomst en daaruit voortvloeiende
specifieke behoeften.
De inwoners van een gebied zijn bereid om een P+R-terrein te gebruiken wanneer het OV
voldoende kwaliteit heeft. Betaald parkeren werkt ook bij lage tarieven afschrikwekkend,
zeker op niet geroutineerde OV-reizigers die de trein een keertje proberen, bijvoorbeeld
omdat de snelweg is afgesloten. Deze groep reizigers heeft behoefte aan een goede
begeleiding, beginnend bij bewegwijzering naar het P+R en eindigend bij actuele digitale
(en soms fysieke) hulp bij het gebruik van de kaartautomaat en het vinden van de juiste
trein of bus. De geroutineerde P+R-reiziger heeft veel minder faciliteiten nodig: de basics
van een P+R-terrein en OV-knooppunt moeten voor hen in orde zijn en het parkeren gratis.
De automobilisten op de A7 en A8 zijn te verleiden tot het gebruik van P+R wanneer zij tijdig
kunnen zien dat dit voor hen gunstiger is. Ook hier is onderscheid te maken tussen de
geroutineerde en incidentele P+R-gebruiker, waarbij de incidentele gebruiker aanzienlijk
meer informatie nodig heeft, variërend van bewegwijzering tot hulp bij het vinden van de
juiste trein/bus en aanschaf van een vervoerbewijs. Belangrijkste onderscheid met regionale
P+R-gebruikers is de ligging van het P+R (nabij snelweg) en de benodigde informatie op de
snelweg (bezetting P+R, reistijd en vertrektijd trein/bus, storingen). Onderscheiden naar
regio leidt dit tot de onderstaande inzichten.
• West Friesland: alle stations beschikken in mindere of meerdere mate over P+Rterreinen gericht op inwoners; het transferium Hoorn is daarnaast ook gericht op
A7-gebruikers. De kwaliteit van het OV (trein) is in principe voldoende, maar de betrouwbaarheid en de kwaliteit (met name capaciteit) houden geen gelijke tred met de vervoerontwikkeling. De geplande uitbreiding van het P+R-terrein in Hoorn genereert kansen
om het omvangrijke achterland en de A7 een aantrekkelijke mogelijkheid voor een
overstap op het OV te bieden.
• Oost-Waterland: in de regio Edam-Volendam-Monnickendam bestaan geen officiële
P+R, maar wordt wel gebruik gemaakt van bestaande parkeergelegenheid bij R-net-haltes
en busstations. Het ontbreken van op de A7 gerichte P+R is geen knelpunt omdat de
afstand tot de A7 te groot is om het terrein aantrekkelijk te maken. Wel is het denkbaar
dat kleinere en beter gemarkete terreinen meer automobilisten uit de regio kunnen
verleiden om de bus te gebruiken, waardoor de N247 wordt ontlast.
• West-Waterland: bij twee van de Purmerendse stations bestaan parkeerplaatsen, die
vooral lokaal lijken te worden gebruikt. Door de matige treinverbinding (zie paragraaf
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spoor) lijkt P+R hier ook minder interessant voor de automobilist. Buiten Purmerend
wordt momenteel bij de A7/N244 een P+R-terrein aangelegd met aansluiting op de
R-net-lijnen naar Amsterdam. Door de omslachtige route is dit minder aantrekkelijk voor
automobilisten.
• Zaanstreek: alle stations beschikken over P+R-voorzieningen, waarbij alleen in Zaandam
betaald moet worden. De terreinen in Krommenie-Assendelft en Uitgeest lijken attractief
voor zowel de automobilist op de N8/A8 als inwoners van de regio; de overige terreinen
lijken meer geschikt voor inwoners. Belangrijkste afbreukrisico is ook hier de teruggelopen kwaliteit van de treindienst.
Uit dit overzicht blijkt dat het enige voor automobilisten interessante overstappunt op het
OV te vinden is bij transferium Hoorn. Na de afslag Hoorn is het voor automobilisten
makkelijker en sneller om door te rijden naar een eindbestemming in Amsterdam of op
Schiphol. De twee bestaande P+R-terreinen schieten tekort in OV-aanbod, wat ook geldt
voor de Purmerendse treinstations. Desondanks lijkt voldoende markt te bestaan voor een
P+R-terrein bij Purmerend, al zal dit wel gunstiger in het bus- en/of spoornetwerk moeten
liggen.
Relevantie basiskwaliteit OV
Een deel van de P+R-gebruikers bestaat uit automobilisten die, bijvoorbeeld vanwege
wegwerkzaamheden, voor het eerst sinds lange tijd gebruik maken van het openbaar
vervoer. Bij een goede ervaring is de kans groot dat de klant vaker terug komt, bij een
slechte ervaring worden de vooroordelen over OV bevestigd en keert de klant het OV de rug
weer toe. Het belang van een goede kwaliteit is dus groot. De kwaliteit van het openbaar
vervoer, en zeker van P+R, wordt bepaald door de zwakste schakel in de kwaliteitsketen.
Voorbeelden zijn ontbrekende of onjuiste bewegwijzering naar een P+R-terrein (waardoor
de klant het terrein niet eens vindt), onduidelijke informatie over het te verwachten
OV-aanbod (klant zal niet overwegen gebruik te maken van P+R) of uitvallende treinen en
bussen (bevestigt vooroordelen automobilisten), waardoor de reis langer duurt dan
verwacht. Pas wanneer de basiskwaliteit van zowel het P+R als het bijbehorende OV
voldoende op orde is kan het P+R-terrein actief vermarkt worden.

Opgave en oplossingsrichtingen fiets
De fiets is in opkomst voor de langere (regionale) verplaatsingen. Dit heeft te maken met de
toenemende populariteit van de elektrische fiets en de op de fiets toegespitste snelle en
comfortabele routes. Aan de verbetering van de (fiets)bereikbaarheid van de regio en het
verder aantrekkelijk maken van de fiets voor specifieke doelgroepen (waaronder toeristen)
wordt door de SRA hard gewerkt. Dit blijkt onder meer uit het voor de periode 2015 -2025
gereserveerde budget. Maar liefst een kleine kwart miljard is door de SRA vrijgespeeld voor
maatregelen op het gebied van het fietsnetwerk, het fietsparkeren en overige op de fiets en
haar gebruiker gerichte maatregelen.
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In deze verkenning is de opgave voor de fiets dan ook beperkt. De belangrijkste deur-totdeurrelaties, gericht op Amsterdam en Schiphol, zijn opgenomen in de Investeringsagenda
Fiets. Opvallend is dat een aantal oost-west relaties in de corridor niet is opgenomen.
Vanuit de verkenning kunnen dit interessante relaties zijn, die mogelijk kunnen bijdragen
aan de ontlasting van de A7 en de belangrijke provinciale wegen.
Tabel 5.4 Opgave en oplossingsrichtingen fiets (als hoofdvervoerwijze)
hoofdopgave

deelopgaven

oplossingsrichtingen

• Het verbeteren van fietsverbindingen • Verbeteren oost-west verbindingen • Fietsinfrastructuur Traject Waterland
tussen de regio Purmerend/
fiets voor regionale verplaatsingen
West - Waterland-Oost
Waterland en Hoorn en tussen
• Verbeteren noord-zuid verbindingen • Fietsinfrastructuur Traject Waterland
Purmerend/Waterland en Zaanstreek.
op middellange afstanden
West - West-Friesland
Dat is goed voor de bereikbaarheid in
(West-Friesland, Alkmaar en
• Fietsinfrastructuur Traject
de corridor Amsterdam-Hoorn
Purmerend)
Zaanstreek - Waterland-West
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Bijlage 1 Omvang en OV-aandeel vervoerstromen
Herkomst

Bestemming

Omvang aandeel

Herkomst

Bestemming

Wes t Fri es l a nd

Wes t Fri es l a nd

154.659

7%

Overi g NHN

Wa terl a nd Wes t

7.432

Kop v Noord Hol l a nd Kop v Noord Hol l a nd 124.639

4%

Za a nda m

Wa terl a nd Wes t

7.417

8%

Za a nda m

Za a nda m

8%

Ams terda m Wes t

Ada m Schi phol

7.317

26%

Ams terda m Wes t

Ams terda m Centrum

54.875

59%

Ams terda m Zui d-Oos tAda m Schi phol

7.203

33%

Ams terda m Zui d-Oos tAms terda m Centrum

47.975

50%

Ams terda m Zui d-Oos tAms terda m Zui d

7.146

29%

Ams terda m Centrum Ams terda m Zui d-Oos t 47.716

47%

Ams terda m Zui d

6.751

31%

Ams terda m Centrum Ams terda m Wes t

46.183

55%

Ams terda m Zui d-Oos tAda m Zui da s

6.513

40%

Wa terl a nd Wes t

Wa terl a nd Wes t

43.854

4%

Ada m Zui da s

Ams terda m Wes t

6.403

36%

Ams terda m Wes t

Ams terda m Wes t

42.985

47%

Za a nda m

Ams terda m Wes t

6.394

17%

Ada m Zui da s

Ams terda m Centrum

29.626

55%

Wes t Fri es l a nd

Wa terl a nd Wes t

6.282

7%

29.054

56%

Ams terda m Centrum Wes t Fri es l a nd

6.106

40%

Ams terda m Centrum Ada m Zui da s

66.320

Omvang aandeel

Ams terda m Zui d-Oos t

11%

Ada m Schi phol

Ams terda m Centrum

23.367

41%

Za a nda m

Ams terda m Noord

5.928

36%

Overi g NHN

Kop v Noord Hol l a nd

21.463

13%

Ada m Schi phol

Ams terda m Zui d-Oos t

5.896

39%

Ams terda m Zui d

Ams terda m Centrum

45%

20.661

41%

Ams terda m Noord

Za a nda m

5.830

Ams terda m Centrum Ams terda m Zui d

20.490

39%

Ada m Zui da s

Ams terda m Zui d

5.686

49%

Kop v Noord Hol l a nd Overi g NHN

20.197

14%

Ams terda m Zui d

Ada m Zui da s

5.627

47%

Ams terda m Centrum Ada m Schi phol

19.767

48%

Ams terda m Wes t

Ada m Zui da s

5.570

53%

Wa terl a nd Oos t

19.527

6%

Za a n regi o

Wa terl a nd Wes t

5.435

1%

Ams terda m Centrum Ams terda m Noord

19.016

44%

Ada m Zui da s

Ada m Schi phol

5.136

47%

Overi g NHN

Za a nda m

17.467

9%

Ams terda m Wes t

Za a nda m

4.960

21%

Za a nda m

Overi g NHN

17.317

9%

Wes t Fri es l a nd

Ams terda m Centrum

4.945

49%

Ams terda m Centrum Za a nda m

16.661

33%

Ada m Zui da s

Ams terda m Zui d-Oost

4.934

51%

Ams terda m Noord

Ams terda m Centrum

16.504

51%

Ams terda m Noord

Ams terda m Wes t

4.829

50%

Ams terda m Noord

Ams terda m Noord

16.119

28%

Wa terl a nd Wes t

Za a n regi o

4.813

1%

Overi g NHN

Wes t Fri es l a nd

14.791

10%

Ams terda m Zui d-OostAms terda m Noord

4.765

35%
12%

Wa terl a nd Oos t

Ams terda m Zui d

Ada m Schi phol

14.559

20%

Ams terda m Zui d-Oos tZa a nda m

4.757

Wa terl a nd Oos t

Ams terda m Centrum

14.529

36%

Ams terda m Centrum Za a n regi o

4.529

18%

Za a nda m

Ams terda m Centrum

14.505

38%

Za a nda m

Ams terda m Zui d-Oos t

4.439

18%

Wes t Fri es l a nd

Overi g NHN

57%

14.172

10%

Ada m Schi phol

Ada m Zui da s

4.361

Ams terda m Centrum Wa terl a nd Oos t

13.746

42%

Ams terda m Wes t

Ams terda m Noord

4.342

31%

Ams terda m Zui d

13.092

33%

Ada m Zui da s

Ada m Zui da s

4.331

25%

Ams terda m Zui d-Oos tAms terda m Zui d-Oos t 13.079

59%

Ams terda m Zui d

Za a n regi o

Za a n regi o

4.315

3%

12.746

6%

Wa terl a nd Oos t

Ams terda m Wes t

4.262

37%

Ams terda m Centrum Wa terl a nd Wes t

12.241

50%

Ams terda m Wes t

Wa terl a nd Oos t

4.108

21%

Ams terda m Wes t

Ams terda m Zui d

12.135

14%

Wa terl a nd Wes t

Wes t Fri es l a nd

4.090

9%

Wa terl a nd Wes t

Ams terda m Centrum

12.010

58%

Ams terda m Noord

Ada m Schi phol

4.040

51%

Za a n regi o

Za a nda m

Ams terda m Zui d-Oos tAms terda m Wes t

54%

Ams terda m Noord

Ams terda m Zui d-Oos t

3.770

36%

Ams terda m Zui d-Oos t 11.208

57%

Wa terl a nd Oos t

Ams terda m Zui d-Oos t

3.687

19%

Za a nda m

Za a n regi o

11.150

7%

Ams terda m Wes t

Overi g NHN

3.615

34%

Ams terda m Centrum Overi g NHN

11.036

60%

Ada m Schi phol

Ams terda m Noord

3.490

56%

Wa terl a nd Wes t

Wa terl a nd Oos t

10.559

9%

Ams terda m Zui d-Oos tWa terl a nd Oos t

3.367

19%

Overi g NHN

Ams terda m Centrum

10.011

69%

Ams terda m Wes t

Wa terl a nd Wes t

3.333

13%

Wa terl a nd Oos t

Wa terl a nd Wes t

9.894

7%

Wa terl a nd Oos t

Wes t Fri es l a nd

3.304

18%

Kop v Noord Hol l a nd Wes t Fri es l a nd

9.635

10%

Wa terl a nd Oos t

Ada m Zui da s

3.240

22%

Wes t Fri es l a nd

Kop v Noord Hol l a nd

9.575

9%

Za a nda m

Wes t Fri es l a nd

3.236

8%

Wa terl a nd Wes t

Za a nda m

9.056

6%

Ada m Schi phol

Ada m Schi phol

3.059

5%

Ada m Schi phol

Ams terda m Zui d

8.558

33%

Overi g NHN

Ams terda m Wes t

3.028

45%

Ams terda m Zui d

Ams terda m Wes t

8.308

17%

Ada m Zui da s

Ams terda m Noord

3.023

55%

Ada m Schi phol

Ams terda m Wes t

8.041

27%

Wes t Fri es l a nd

Wa terl a nd Oos t

3.019

16%

Wa terl a nd Wes t

Overi g NHN

7.631

9%

Ams terda m Noord

Ada m Zui da s

3.011

40%

Toelichting zie volgende pagina

11.639

Ams terda m Wes t

Bron: Venom, bewerking MuConsult
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Toelichting op tabel omvang vervoerstromen en marktaandeel OV:
In de tabel zijn de op basis van Venom bepaalde vervoerstromen tussen de onderscheiden
regio’s voor het scenario 2030RC gerangschikt naar omvang van de totale stroom, dus auto
en OV samen. De gedachte hierachter is dat succesvol openbaar vervoer dat ook voor
automobilisten een alternatief kan vormen alleen mogelijk is wanneer sprake is van
voldoende omvangrijke vervoerstromen. Dan is het immers mogelijk om een hoge(re)
frequentie aan te bieden en te investeren in doorstromingsmaatregelen. De classificatie is
met kleuren weergegeven, variërend van donkergroen (omvangrijke vervoerstroom, grote
kansen voor OV) tot donkerrood (kleine vervoerstroom, lage kansen voor OV).
De tweede classificatie betreft het verwachte marktaandeel van het openbaar vervoer op elk
van de vervoerstromen. Ook hier zijn kleuren gebruikt, wederom variërend van groen voor
een groot OV-aandeel naar donkerblauw voor een klein OV-aandeel. De combinatie van
beide classificaties geeft inzicht in de kansen die het OV heeft om in te spelen op de
verwachte markt. Hierbij zijn de onderstaande kansen te identificeren:
• Omvangrijke vervoerstromen (donker groen en licht groen) bieden vrijwel altijd kansen
voor het OV. Wanneer het marktaandeel van het OV hoog is, is sprake van een succesvol
en dus kwalitatief hoogwaardig OV waarvan het marktaandeel door verdere verbetering
en marketing in ieder geval op peil gehouden moet worden of indien dat mogelijk is, nog
verder kan worden verhoogd. Bij een klein marktaandeel kan worden geconcludeerd dat
het OV onvoldoende aansluit op de behoeften van automobilisten, maar dat in potentie
kansen aanwezig zijn om door betere afstemming op de behoeften het marktaandeel
sterk te laten stijgen.
• Een middelgrote vervoerstroom (oranje) kan kansen bieden voor het OV wanneer
mogelijkheden bestaan mede gebruik te maken van bestaande drukkere
OV-verbindingen. Dit kan enerzijds worden gedaan door beter voor- en natransport op
bestaande, (in potentie) hoogwaardige OV-voorziening (feederdienst) en anderzijds door
het stimuleren van ketenmobiliteit naar zo’n hoogwaardige OV-voorziening.
• Kleine en zeer kleine vervoerstromen (rood en donkerrood) bieden nauwelijks kansen
om OV-diensten te ontwikkelen die voldoende kwaliteit hebben om aantrekkelijk te zijn
voor keuzereizigers. Wel kan worden bezien in hoeverre mogelijkheden bestaan om
gebruik te maken van bestaande drukke OV-voorzieningen, bijvoorbeeld door het
aanbieden van een P+R-voorziening aan een hoogwaardige buslijn of spoorlijn.
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Bijlage 2: Achterliggende cijfers vervoerstromen en modal split
OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
4.219
1.904
4.380
1.102
705
1.194
1.077
725
1.204
1.010
787
1.108
Amsterdam Noord
518
290
565
Schiphol
762
452
902
Waterland Oost
1.315
1.166
1.747
Waterland West
2.773
2.544
3.337
West-Friesland
17.933 17.389 24.713
Zaanstreek
2.590
2.114
3.169
Totaal
33.298 28.076 42.319

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
2.331
1.040
2.258
396
264
414
319
259
393
231
189
248
273
153
271
403
240
483
134
130
158
181
168
191
1.958
1.658
2.044
413
344
422
6.639
4.445
6.880

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
55
55
52
36
37
35
30
36
33
23
24
22
53
53
48
53
53
53
10
11
9
7
7
6
11
10
8
16
16
13
24
16
16

OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
11.527
6.237 12.252
1.416
828
1.606
2.827
1.997
3.226
3.443
2.330
3.824
2.446
1.976
2.750
Kop Noord Holland 17.933 17.389 24.713
Schiphol
1.996
1.299
2.551
Waterland Oost
6.184
5.240
8.180
Waterland West
10.344
9.557 12.834
Zaanstreek
6.442
5.816
8.455
Totaal
64.559 52.670 80.392

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
5.842
2.744
5.083
123
355
627
31
589
874
179
712
1.047
70
422
567
3.487
1.658
2.044
924
599
1.186
2.864
912
1.142
2.873
759
881
1.789
568
672
18.181
9.317 14.123

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
51
44
41
9
43
39
1
29
27
5
31
27
3
21
21
19
10
8
46
46
46
46
17
14
28
8
7
28
10
8
28
18
18

OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
30.756 17.311 35.723
19.109 18.813 23.978
8.673
5.958 10.068
8.249
5.892 10.710
7.398
5.727 11.012
Zaanstreek
7.226
7.057 10.200
Waterland West
6.184
5.240
8.180
A'dam Noord
5.003
3.594
6.762
Schiphol
4.070
3.168
5.468
Kop Noord Holland 1.315
1.166
1.747
Totaal
97.984 73.927 123.848

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
11.934
6.737 13.281
1.687
1.517
1.774
2.692
1.739
2.977
2.324
1.705
2.933
1.330
1.092
2.182
582
586
758
1.093
912
1.142
1.213
953
1.521
1.224
960
1.864
134
130
158
24.212 16.331 28.591

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
39
39
37
9
8
7
31
29
30
28
29
27
18
19
20
8
8
7
18
17
14
24
27
22
30
30
34
10
11
9
25
22
23

Herkomst bestemming
Kop Noord A'dam Centrum
Holland
A'dam West
A'dam ZO
A'dam Zuid

Herkomst Bestemmingen
West
A'dam Centrum
Friesland A'dam Noord
A'dam West
A'dam ZO
A'dam Zuid

Herkomst Bestemmingen
Waterland A'dam Centrum
Oost
Waterland Oost
A'dam West
A'dam Zuid
A'dam ZO
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Herkomst

OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
24.397 11.202 26.582
5.045
2.857
5.868
5.682
4.868
6.614
4.540
2.865
5.150
6.118
4.162
7.027
Kop Noord Holland 2.773
2.544
3.337
Schiphol
2.651
2.204
3.384
Waterland Oost
19.109 18.813 23.978
Waterland West
10.344
9.557 12.834
Zaanstreek
25.539 25.466 32.898
Totaal
106.197 84.539 127.673

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
13.587
6.053 13.402
2.270
1.257
2.283
958
756
958
1.672
1.049
1.692
2.211
1.516
2.507
181
168
191
737
653
995
1.687
1.517
1.774
952
759
881
1.304
1.201
1.311
25.559 14.929 25.993

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
56
54
50
45
44
39
17
16
14
37
37
33
36
36
36
7
7
6
28
30
29
9
8
7
9
8
7
5
5
4
24
18
20

OV+auto-verplaatsingen
2015 RC2030 GE2030
36.775 25.825 47.143
13.805
8.678 17.121
13.477 11.136 16.711
11.224
9.674 13.716
7.563
6.739
9.521
Kop Noord Holland 2.590
2.114
3.169
Schiphol
4.384
3.799
6.222
Waterland Oost
7.226
7.057 10.200
Waterland West
25.539 25.466 32.898
Zaanstreek
6.442
5.816
8.455
Totaal
129.024 106.303 165.156

OV-verplaatsingen
2015 2030 RC 2030 GE
11.876
8.498 13.486
5.326
3.307
5.597
2.199
1.991
2.611
1.427
1.398
1.760
1.306
1.215
1.624
413
344
422
1.104
1.111
1.801
582
586
758
1.304
1.201
1.311
669
568
672
26.207 20.219 30.041

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
32
33
29
39
38
33
16
18
16
13
14
13
17
18
17
16
16
13
25
29
29
8
8
7
5
5
4
10
10
8
20
19
18

OV+auto-verplaatsingen 1)
2015 RC2030 GE2030
108
62
126
40
32
50
32
25
38
28
22
35
24
19
31
31
30
42
17
14
22
40
37
52
68
65
89
42
40
55
431
346
539

OV-verplaatsingen 1)
2015 2030 RC 2030 GE
46
25
48
10
7
11
6
5
8
6
5
8
5
4
7
5
3
4
4
3
5
7
4
5
8
5
7
4
3
3
101
65
106

OV-aandeel
2015 2030 RC 2030 GE
42
40
38
24
21
21
20
22
21
20
23
22
22
23
23
16
10
9
24
25
24
16
11
10
12
8
8
10
7
6
23
19
20

Bestemmingen
A'dam Centrum
Waterland
A'dam Noord
West
A'dam West
A'dam ZO
A'dam Zuid

Herkomst
Zaanstreek

Alle herkomsten

Bestemmingen
A'dam Centrum
A'dam Noord
A'dam West
A'dam ZO
A'dam Zuid

Bestemmingen
A'dam Centrum
A'dam Noord
A'dam West
A'dam ZO
A'dam Zuid
Kop Noordholland
Schiphol
Waterland Oost
Waterland West
Zaanstreek
Totaal

1)

aantal verplaatsingen maal 1.000 voor b eide reisrichtingen op werkdagen
Bron: Venom 2013, b ewerking MuConsult
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Bijlage 3: Detailgegevens bij analyses
Tabel 3.1:

bus/treinaansluitingen station Hoorn

NoordUit A’dam C / Schiphol Beemster

Wieringerwerf

128
-.11

IC

-.24

Stop

-.41

IC

-.54

Stop

Naar A’dam C / Schiphol
-.06

Stop

-.20

IC

-.36

Stop

-.50

IC

Slootdorp

Andijk ⁵
131

-.17

132

134

-.17

-.17 ⁴

direct

Medemblik ⁶

135

V’damEdam

139

239

314

-.17 ¹

-.17 ⁴

-.17

-.47 ²

-.47 ³

-.32 ³
-.47 ³

-.45

-.47
-.02 ³

128

131

132

134

135

139

239

314
-.58 ³

-.10 ³

-.12

-.15 ²

-.11 ³

-.13
-.28 ³

-.45

-.41

-.45 ⁴

-.44 ¹

-.41 ⁴

-.43

1 alleen zon- en feestdagen
2 ’s avonds, ook op zon- en feestdagen
3 maandag tot en met vrijdag overdag
4 maandag tot en met zaterdag overdag
5 beperkte routevarianten binnen Hoorn en bediening Westwoud door lijn 131
6 lijn 139 rijdt via Zwaag, lijn 239 niet

Tabel 3.2:

capaciteit en bezetting P+R-terreinen Hoornse Lijn
P+R

Station
Enkhuizen
Bovenkarspel Flora

plaatsen

240
190

Purmerend Overwhere
Purmerend
Purmerend Weidevenne
Zaandam Kogerveld

bezetting

Meetmoment
¹⁾

25

Hoogkarspel
Hoorn

plaatsen

250

Bovenkarspel-Grootebroek
Hoorn Kersenboogerd

‘vrije’ plaatsen

bezetting

2013

91

40%

640

92%

1.171

62%

11.13

²⁾

4.13 -12.14

³⁾

50
⁴⁾
⁴⁾
80

1 P+R-terrein actief gepromoot als gratis parkeerplaats voor binnenstadsbezoekers
2 Vrije parkeerplaatsen in woonwijk en bij winkelcentrum, ‘officieel’ P+R alleen aan noordzijde. De indruk
bestaat dat er geen strikte scheiding is tussen P+R-plaatsen en gewone parkeerplaatsen
3 Betaald parkeren, € 2,10 per dag
4 Geen officieel P+R-terrein
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Tabel 3.3:

reistijden Waterland west naar relevante bestemmingen (dr. 2015)

Halte

Centraal

Centrum

Zuidas

id NZ-lijn

Bijlmer

Schiphol

Purmerend, ML Kingweg ¹

33

33

55

43

45

59

Purmerend, Tramplein¹

22

22

44

32

45

48

Purmerend, Korenstraat ¹

33

33

55

43

56

59

Purmerend, station centrum ¹

29 ²

²

38 ²

37 ³

52

31 ²

Middenbeemster, De Buurt ¹

32

32

54

42

55

58

Graft, Wollandje ¹

50

50

72

60

61

61

1 Alle reizen met R-net via Amsterdam Centraal, uitgezonderd behoudens aangegeven uitzonderingen
2 Gebruik trein met overstap Zaandam of Sloterdijk danwel rechtstreeks sneller
3 Ingebruikname noord-zuid-metrolijn versnelt route bus+metro, waardoor deze aantrekkelijker wordt dan trein

Tabel 3.4:

aansluitingen Wormerveer en Krommenie-Assendelft (dagpatroon)

Station Wormerveer
Trein

67 W’veer-noord

Treinserie ¹

Uit Asd

Naar Asd

Stoptrein 4000

a. -.09

v. -.20

Stoptrein 4700

a. -.24

v. -.34

Stoptrein 4000

a. -.39

v. -.50

Stoptrein 4700

a. -.54

v. -.04

uit

naar

a. -.20

68/69 Krommenie
uit
a. -.22

naar

67/68/69 Zaandam
uit

naar

a. -.02

v. -.20

v. -.32

v. -.22
a. -.32

v. -.58

a. -.52

v. -.02

v. -.52

a. -.58

Station Krommenie-Assendelft
Trein

68/69 Wormerveer - Zaandam

Treinserie ¹

Uit Asd

Naar Asd

Stoptrein 4000

a. -.12

v. -.17

Stoptrein 4700

a. -.27

v. -.31

Stoptrein 4000

a. -.42

v. -.47

Stoptrein 4700

a. -.57

v. -.01

uit

naar

a. -.26

v. -.30

a. -.56

v. -00

1Treinserie 4000 rijdt als stoptrein Uitgeest - Zaandam - Amsterdam - Woerden - Rotterdam vv, treinserie 4700 rijdt
alleen op werkdagen overdag Uitgeest - Zaandam - Amsterdam C, in spitsuren vanaf Amsterdam C naar Utrecht Driebergen - Zeist - Veenendaal Centrum - Rhenen vv
Leeswijzer: de aansluitingen zijn steeds met kleuren weergegeven. Op Wormerveer sluit de stoptrein serie 4700 uit
Amsterdam aankomst om -.54 aan op de bussen naar Wormerveer Noord (vertrek -.58, overstap 4 minuten) en naar
Krommenie - Assendelft (vertrek -.03, overstap 8 minuten). De bus uit Wormerveer Noord aankomst -.20 sluit aan op de
trein naar Amsterdam die om -.34 vertrekt, wat een overstaptijd van 14 minuten geeft.
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Tabel 3.5: Reistijdverhouding auto/OV op deur-tot-deurrelaties waarin de autoreistijd wordt overschreden in GE
en RC (rood) of alleen in GE (oranje)
Herkomst

Bestemming

Zaandam

VF Factor

Herkomst

Bestemming

0,8

Edam – Volendam

2,0

1,4

Zaandam

2,5

Krommenie

Westelijk Haven

Zaandam

VF Factor

Herkomst

Bestemming

1,3

Hoorn

1,6

1,3

A’dam Noord

2,1

Hoorn

Avenhorn

1,8

Enkhuizen

2,7

2,4

4,0

3,0

A’dam ZuidOost

2,0

Hoorn

Opmeer

Purmerend

Zaanstad

Enkhuizen

RC

GE

RC

GE

A’dam Centrum

1,1

A’dam Centrum

1,5

Zaandam

A’dam Zuidas

Purmerend

A’dam Centrum

Edam–Volendam

2,2

Hoorn

2,3

2,0

A’dam Noord

2,4

Wormerveer

Zaandam

Oostzaan

A’dam Nieuw West

Zaanstad

VF Factor
RC

GE

A’dam Zuidoost

1,9

1,6

Wormerveer

Oostzaan

3,5

3,2

1,8

Enkhuizen

A’dam -Nieuw W

2,0

1,8

3,2

2,8

Edam-Volendam

A’dam -nieuw W

2,3

2,0

Purmerend

2,5

2,2

Purmerend

Schiphol

1,5

1,3

Hoorn

Purmerend

2,4

2,0

Alkmaar

A’dam Sloterdijk

1,4

1,2

Purmerend

A’dam ZO

1,8

1,6

1,5

Hoorn

Schiphol

1,7

1,4

2,7

2,6

Hoorn

Den Oever

4,5

4,4

2,0

1,9

Den Oever

A’dam centrum

2,6

2,2

Avenhorn

3,0

2,8

IJmond

Purmerend

2,5

2,2

Legenda

Beverwijk

Zaandam

2,1

1,9

Geen overschrijding

Heemskerk

Zaandam

1,8

1,9

Overschrijding in RC en GE

Alkmaar

Edam - Volendam

2,7

2,5

Overschrijding in GE

De kleur geeft aan op welke relaties sprake is van een overschrijding van de reistijdnormen
op de weg. In de cellen staat de reistijdverhouding auto/OV. Het verschil tussen GE en RC
wordt verklaard door het verschil in drukte op de weg. De OV reistijden zijn in beide
scenario’s gelijk.
• De totale gemiddelde reistijdverhouding tussen OV en auto is 2,1 tot 1,8. Dit betekent dat
een reis per OV 1,8 tot 2,1 maal zoveel tijd kost als met de auto, op de onderzochte
deur-deur relaties. De bandbreedte van 1,8 tot 2,1 ontstaat door het verschil in reistijd van
de auto in het RC- en GE-scenario.
• De relaties waar sprake is van een normoverschrijding in RC hebben in veel gevallen een
reistijdverhouding die hoger is dan 2. Op deze relaties is voor oplossend vermogen van
het OV voor de knelpunten op de weg een snelheidsverhoging in het OV noodzakelijk. Op
de relaties met Amsterdam en Schiphol zijn de reistijdverhoudingen over het algemeen
relatief gunstig.
• Relaties met een combinatie van een relatief gunstige reistijdverhouding en een
normoverschrijding van de deur-tot-deurreistijd met de auto zijn Waterland/Hoorn naar
Amsterdam/Schiphol. Op deze relaties is de reistijd met het OV dermate concurrerend dat
het OV hier eventueel oplossend vermogen kan hebben (mits aan andere randvoorwaarden zoals capaciteit, comfort, frequentie en zitplaatskans wordt voldaan). In het
GE-scenario komt hier de relatie Alkmaar-Amsterdam Sloterdijk nog bij.
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