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Inleiding

De corridorstudie Amsterdam - Hoorn volgt de nieuwe werkwijze ‘Meer Bereiken’. Dat betekent
dat met een brede blik naar het gebied wordt gekeken. Er is oog voor de gehele omgeving,
kijkend naar zowel de weg als het openbaar vervoer, zoekend naar samenhang met andere
ruimtelijke opgaven en rekening houdend met toekomstige onzekerheden. Hierbij wordt ook
gekeken naar mobiliteitsmanagementmaatregelen op de corridor, op zowel de korte als lange
termijn. Rebel Group en Goudappel Coffeng BV werken deze maatregelen uit in opdracht van het
Ministerie van I&M.
Relatie MONA en corridor Amsterdam - Hoorn
De corridor Amsterdam - Hoorn (A8/A7) is structureel in de spitsen zwaar belast. Bovendien zijn
de spitsperioden de afgelopen jaren al behoorlijk opgerekt. Uit de NMCA 2011 is gebleken dat
deze corridor in een laag-economisch groeiscenario al knelpunten heeft. Daarnaast heeft het
MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) aangetoond dat de wegen aan de noordkant van
Amsterdam, waaronder de corridor Amsterdam - Hoorn, na 2020 een forse overschrijding van de
reistijdnorm kunnen verwachten. De corridor Amsterdam - Hoorn kan dus beschouwd worden als
een corridor waar zowel op korte als lange termijn maatregelen nodig zijn om de doorstroming
en bereikbaarheid te verbeteren. Hiertoe is in 2015 besloten om de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn te starten.
MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn: proces tot nu toe
De verkenning is gestart met een probleemanalyse, om inzicht te krijgen in de belangrijkste
deur-tot-deurreisstromen binnen de corridor en de knelpunten die dat oplevert voor de
bereikbaarheid. De resultaten van de analyse zijn vervolgens gebruikt om opgaven en mogelijke
oplossingsrichtingen te formuleren, die de gesignaleerde knelpunten moeten helpen oplossen.
De resultaten van deze fase zijn beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO).
Met een bestuurlijk akkoord op de NKO is de oplossingsfase gestart. Hierin zijn mogelijke
maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren, verzameld. Na een beoordeling hiervan op
hoofdlijnen is een nadere selectie van maatregelen gemaakt, die vervolgens zijn geclusterd tot
vier pakketten:
1.
Ruimte.
2.
Mobiliteitsmanagement.
3.
Openbaar vervoer en fiets.
4.
Weginfrastructuur.
Inmiddels is een start gemaakt met de beoordelingsfase, de fase waarin wordt toegewerkt naar
een voorkeursalternatief (Zeef 2). Daartoe wordt de beoordelingsfase in twee delen opgeknipt:
 een uitwerking en selectie van kansrijke (combi-)pakketten, en
 het opstellen van een structuurvisie en PlanMER.
Allereerst worden - om te komen tot kansrijke pakketten - de (nog sectorale) maatregelenpakketten verder uitgewerkt en omgevormd tot combipakketten. Het vaststellen van
combipakketten duiden we aan met ‘Zeef 1,5’. Na het bestuurlijke ‘Zeef 1,5’-moment gaan de
vastgestelde kansrijke combipakketten de PlanMER in, en wordt een MKBA opgesteld. Op basis
van de resultaten van beide wordt toegewerkt naar een structuurvisie en een voorkeursbesluit,
waarin het combipakket (of combinatie van pakketten) wordt vastgesteld dat het beste voldoet.
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Met de bestuurlijke vaststelling van zowel de structuurvisie als het voorkeursbesluit (het ‘Zeef 2’moment) is de MIRT-verkenning formeel afgesloten en kan de volgende fase, de planuitvoering,
starten.
Met betrekking tot mobiliteitsmanagement is in het Bestuurlijk Overleg besloten het pakket
mobiliteitsmanagement verder uit te werken. Een deel kan mogelijk worden ingebracht bij
het bereikbaarheidsprogramma MRA. Daarnaast kunnen maatregelen verder worden
meegenomen in de combipakketten (zeef 1,5) van de corridorstudie.
Doel notitie: Inzicht in kansrijke korte- en lange-termijnmaatregelen
Deze notitie toont de effectieve korte- en lange-termijnmaatregelen inclusief onderbouwing en
beoogd verkeerskundig effect. De kansrijke korte maatregelen kunnen door wegbeheerders,
programma’s (bijvoorbeeld: bereikbaarheidsprogramma MRA) of projecten worden geïmplementeerd. Om een richting voor implementatie aan te wijzen, wordt een voorzet gedaan voor
governance in dit document. Hierover dient echter nog besluitvorming plaats te vinden. Kansrijke
korte- of lange-termijnmaatregelen kunnen ook worden meegenomen in de combipakketten van
de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn.
Scope maatregelen mobiliteitsmanagement
De mobiliteitsmaatregelen moeten een bijdrage leveren aan: Het Verbeteren van de bereikbaar-

heid 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.

Daarnaast gelden de volgende drie ambities:
1.
Er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggende 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 bereikbaarheidsopgave.
Onder mobiliteitsmanagementmaatregelen worden maatregelen geschaald die het beter
benutten van de huidige infrastructuur betreffen en invloed hebben op het gedrag van de
weggebruiker. In deze brede scope passen ook ITS-maatregelen of uitbreiding van infrastructuur
als dit het slimmer of beter gebruik van een bepaalde modaliteit bevordert. In ieder geval zijn de
volgende thema’s bekeken: gedragsbeïnvloeding, werkgeversaanpak, stimulering fietsgebruik,
logistiek/goederenvervoer, ITS/Smart Mobility en deelmobiliteit.
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Onze aanpak

De gevolgde aanpak voor de totstandkoming van de korte- en lange-termijnmaatregelen is
weergegeven in figuur 2.1. Deze notitie is het eindproduct van het doorlopen proces van augustus
tot november 2017: een advies voor kansrijke korte-termijnmaatregelen voor de periode 20182020 en lange-termijnmaatregelen voor de periode daarna tot circa 2030.

Figuur 2.1: Processchema plan van aanpak mobiliteitsmanagementmaatregelen op de corridor Amsterdam Hoorn

Trechtermethodiek met inzet van experts
Bij de totstandkoming van de kansrijke maatregelen is de trechtermethodiek toegepast. Vanuit
interviews met experts, deskresearch en eigen expertise van het projectteam is een longlist voor
maatregelen opgesteld. Als vertrekpunt voor de longlist is de lijst met mobiliteitsmanagementmaatregelen uit zeef 1 van de corridorstudie genomen. Deze is opgenomen in bijlage 4.
De longlist bevat ruim 50 maatregelen en is in een werksessie geverifieerd door ervaringsdeskundigen mobiliteitsmanagement mét kennis van de regio Amsterdam. In bijlage 1 staan de
gesprekverslagen van de interviews. Bijlage 2 presenteert uitkomsten van de werksessie en de
meest kansrijke maatregelen, specifiek voor de corridor door de aanwezige experts bepaald. In
bijlage 3 is de complete longlist mobiliteitsmanagementmaatregelen (korte en lange termijn) te
vinden.
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Drie typen maatregelen binnen zeven kansrijke maatregelensporen
Vanuit de werksessie en beoordeling van het projectteam zijn drie kansrijke sporen voor de
korte- en vier voor de lange-termijnmaatregelen gedetermineerd. Deze sporen zijn door de
experts in de werksessie naar voren gebracht. De kansrijkheid is met name te herleiden uit
gerichte doelgroepbenadering, het bestaande versterken en uitbreiden en de tijdsbepaling.
In het pakket Mobiliteitsmanagement uit zeef 1 werd onderscheid gemaakt in vier deelpakketten:
DVM, ITS, vraagbeïnvloeding en overig. Een deel van de maatregelen in deze deelpakketten, zijn
nu onderdeel van de korte- of lange-termijnmaatregelensporen. Een ander deel van deze
maatregelen worden door de experts niet (of minder) kansrijk geacht en zijn afgevallen.

Korte-termijnmaatregelensporen (2018-2023):

1.
2.
3.

Succesvolle werkgeversaanpak verder uitbreiden.
Gebruik van multimodale reis- en routeinformatie vergroten.
Fietsstimulering breder uitrollen.

Lange-termijnmaatregelensporen (na 2023):

1.
2.
3.
4.

Werkgeversaanpak 2.0.
Reistijd(beleving) als onderdeel van fietsstimulering.
Verbeteren van de first en last mile.
Slimme oplossingen voor logistiek en goederenvervoer.

Per maatregelenspoor zijn passende maatregelen gedefinieerd. Deze maatregelen zijn grofweg
in drie categorieën te plaatsen:
■ Primaire mobiliteitsmanagementmaatregelen: Deze zijn grotendeels gericht op het
beïnvloeden van het gedrag van individuen, en zo reizigers te sturen bij het maken van
slimme mobiliteitskeuzes.
■ Ondersteunende inframaatregelen: maatregelen die ondersteunend zijn aan de
mobiliteitsmanagementmaatregelen en zorgen dat het beoogde positieve effect van
een mobiliteitsmanagementmaatregel groter wordt.
■ Primaire inframaatregelen: De laatste groep maatregelen zijn infrastructurele
maatregelen die benoemd zijn in een van de pakketten uit zeef 1. Voor deze
maatregelen liggen specifiek meekoppelkansen met de primaire
mobiliteitsmanagementmaatregelen.
Verkeerskundige effecten met behulp van de Mobiliteitsscan
Vervolgens zijn de effecten van deze sporen op bereikbaarheid in de Mobiliteitsscan
doorgerekend, zodat de verkeerskundige effectiviteit bepaald kan worden. Het is belangrijk op te
merken dat de verkeerskundige effecten van de verschillende maatregelensporen niet zomaar bij
elkaar op te tellen zijn. Dit komt doordat verschillende sporen zich op dezelfde doelgroep richten.
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Analyse van de corridor: knelpunten en
stromen

In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de probleemanalyse d.d. 10 maart 2017. In
de hiernavolgende hoofdstukken 4 en 5 worden de korte- en lange-termijnmaatregelen gekoppeld aan deze probleemanalyse. We starten met het inzichtelijk maken van de verkeersstromen.
Dit is relevant, omdat de omvang van de stroom ook de omvang van de doelgroep per maatregel
bepaald. Vervolgens gaan we in op knelpunten. Dit zijn de knelpunten die in het onderzoek zijn
vastgesteld, en dus waarop de mobiliteitsmanagementmaatregelen toegepast dienen te worden.

3.1

Auto

A. Autostromen
In het gebied van de corridor Amsterdam - Hoorn liggen enkele (groot)stedelijke gebieden:
Amsterdam, Zaandam, Purmerend en Hoorn. De woon-werkdynamiek van het corridorgebied
wordt gedomineerd door Amsterdam. Dagelijks pendelt een groot aantal forensen vanuit
Zaandam, Purmerend, Hoorn en de verschillende plattelandsgemeenten naar Amsterdam. Figuur
3.1 uit de analysefase geeft een idee van de te verwachten autoverplaatsingen (2030) op de
corridor in de ochtendspits. De autoverplaatsingen vanuit de corridor richting Amsterdam in de
ochtendspits zorgen voor de knelpunten op de A7 en A8. Deze groep automobilisten vormen de
doelgroep van deze studie naar mogelijke mobiliteitsmanagementmaatregelen op de corridor.
Omvang doelgroep (aantal auto's in de ochtendspits in de spitsrichting)
6.000
4.900
2.000
1.800
2.200
600
17.500

Zaanstad - Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Amsterdam
Hoorn-Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Zaanstad
Hoorn-Purmerend (Waterland)
Hoorn-Zaanstad
Totale Doelgroep

Figuur 3.1: Aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits 2030 GE, vanuit Hoorn, Purmerend
en Zaandam. De tabel toont de doelgroep, het
aantal auto’s in de ochtendspits richting Amsterdam (Analysefase corridorstudie d.d. 17 maart
2017, VENOM, bewerking MuConsult, visualisering
Goudappel Coffeng)
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De hiernavolgende diagram toont de verdeling van de autoverplaatsingen vanuit het
corridorgebied naar de regio Amsterdam. De meeste autoverplaatsingen gaan richting
Amsterdam-Centrum, gevolgd door Amsterdam-West en -Zuidoost. Uit de analysefase
Corridorstudie blijkt dat de ontwikkeling van decentrale polen, zoals Schiphol, de Zuidas en
Zuidoost leidt tot een verschuiving van de mobiliteitsvraag ten nadele van de bestemming
Amsterdam-Centrum.

Figuur 3.2: Verdeling autoverplaatsingen vanuit het corridorgebied over Amsterdam (per etmaal 2030 GE),
(Analysefase corridorstudie d.d. 17 maart 2017, VENOM, bewerking MuConsult, visualisering Goudappel
Coffeng)

B. Knelpunten
Op basis van de reeds bestaande analyses vanuit MIRT is gebleken dat de grootste knelpunten op
het HWN liggen rondom de gemeenten Hoorn, Purmerend en Zaanstad en dat de HWN-delen die
de stedelijke gebieden verbinden, geen knelpunten laten zien. De belangrijkste potentiële
knelpunten op het HWN zijn (zie ook figuur 3.3):
 bajonet Hoorn A7 en Westfrisiaweg;
 A7 tussen de aansluiting Purmerend-Noord en de aansluiting Purmerend-Zuid;
 stroomopwaarts van knooppunt Zaandam A7/A8 op zowel de A7 als de A8;
Stroomafwaarts, op de A8 tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein;
 A8 Coenbrug.
Figuur 3.3 toont de knelpunten zowel op het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet,
zoals bepaald in de analysefase.
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Figuur 3.3: Totaalbeeld knelpunten HWN en OWN corridor Amsterdam - Hoorn (samengesteld in de
analysefase van de corridorstudie vanuit diverse onderliggende analyses van de modelresultaten van
VENOM-CAH 2030GE en 2030RC)

3.2

Openbaar vervoer

Parallel aan de A7 loopt de spoorlijn van Zaanstad naar Purmerend, Hoorn en Enkhuizen. Deze
spoorlijn wordt ook wel de Hoornselijn genoemd en is een aftakking van de Zaanlijn tussen
Amsterdam en Alkmaar via Zaandstad. Alleen het deel van de Zaanlijn tussen Amsterdam en
Uitgeest behoort tot het corridorgebied.
De Hoornselijn vormt een snelle en aantrekkelijke treinverbinding met Amsterdam. Belangrijke
aandachtspunten voor een verdere ontwikkeling van het spoorvervoer is alleen mogelijk
wanneer de kwaliteit van de Hoornselijn wordt verhoogd. Het oplossen van de capaciteitsproblemen in de spits, de verhoging van de punctualiteit en de vermindering van het percentage
uitvallende treinen is daarbij cruciaal.
De aanleg van vrije busbanen en doorstromingsmaatregelen vanuit de regio Waterland richting
Amsterdam 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-netniveau in 2011
heeft tot een verdere toename van het aantal reizigers geleid. Hetzelfde geldt voor opwaardering
van een aantal buslijnen tussen Zaandam en Amsterdam-Noord naar R-netniveau.
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Figuur 3.4: Belangrijkste aandachtspunten openbaar vervoer (Analysefase corridorstudie d.d. 17 maart 2017,
visualisering Goudappel Coffeng)

3.3

Fiets

Fietsverbindingen in de corridor zijn met name noord-zuid georiënteerd en minder oost-west.
Tussen Amsterdam en Zaanstad ligt een fietssnelweg gericht op forenzen. Figuur 3.5 toont dat de
afstand tussen Amsterdam en Zaanstad nog binnen de actieradius van de fietser valt (circa
7,5 km). De andere afstanden tussen de grote kernen (Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en
Hoorn) zijn qua afstand minder aantrekkelijk om te fietsen. De e-fiets biedt wel mogelijkheden
voor nieuwe fietsrelaties, aangezien de actieradius wordt vergroot (van circa 7,5 tot circa 15 km
met een e-fiets). Naast de relatie Zaanstad - Amsterdam nog drie mogelijke fietsrelaties in beeld:
 Hoorn - Purmerend;
 Purmerend - Zaanstad;
 Purmerend - Amsterdam.
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Figuur 3.5: Actieradius voor de fiets en de e-fiets vanuit Hoorn, Purmerend en Zaanstad, visualisatie
Goudappel Coffeng

Verder blijkt uit het MIRT-onderzoek Stedelijke bereikbaarheid dat fietsers de meeste
vertragingen oplopen in de steden. Dit toont figuur 3.6 die de snelheid van fietsers weergeeft.
De laagste snelheden zijn waargenomen in Amsterdam, gevolgd door Zaanstad en Purmerend.
Verbindingen tussen deze kernen doen het wat betreft de snelheid goed. Fietsers rijden op de
langere stukken tussen Purmerend en Zaanstad, alsook tussen Zaanstad en de rand van
Amsterdam tussen de 22,5 en 25 km/h.
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Figuur 3.6. Snelheden van fietsers (MIRT Stedelijke bereikbaarheid, bron: Bikeprint).

3.4

Ketenmobiliteit

Uit de analysefase blijken de volgende belangrijkste aandachtspunten op het gebied van
ketenmobiliteit:
 Vanuit de kop van Noord-Holland richting Amsterdam is met het OV een noodzakelijke
overstap in Hoorn nodig. Daarnaast is er een relatief grote kans op gemiste trein-/busaansluitingen.
 De auto en de fiets worden veelvuldig als voor- en natransport gebruikt bij station
Hoorn, waardoor het Transferium Hoorn de capaciteitsgrens nadert. De gemeente
Hoorn heeft daarom de ambitie de capaciteit van Transferium Hoorn uit te breiden.
 Er zijn geen officiële P+R-voorzieningen aan de R-netroutes van Purmerend naar
Amsterdam, buiten een nieuwe P+R bij de A7/N244.
 De fiets als voortransport is binnen de corridor nog onderbenut, in Hoorn speelt de
fiets wel een bescheiden rol als voortransport.
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3.5

Verplaatsingsgedrag weggegebruikers

In de analysefase is onderzoek gedaan naar de kenmerken van de weggebruikers in de corridor
en hun verplaatsingsgedrag. Hierbij is gebruik gemaakt van het Grootschalig Verkeersonderzoek
Randstad dat is gehouden op een aantal locaties op het wegennet in de Randstad. De algemene
uitkomsten voor meetlocaties op de corridor Amsterdam - Hoorn 1 zijn hierna samengevat:
■ In de corridor reist een groter deel van de reizigers op de meetlocaties voor woonwerkverkeer en zakelijk verkeer op werkdagen dan in de rest van de Randstad.
■ Meer dan de helft van de mensen op de drie meetlocaties reist kortere en middellange
afstanden (tot 60 km). Opvallend is dat het aantal langere afstanden op de corridor
lager is dan in de rest van de Randstad.
■ Bij 25% van de verplaatsingen is sprake van files. Van de respondenten accepteert 60%
de vertraging die men oploopt.
■ Van de respondenten kiest 25% regelmatig, vaak of altijd andere routes voor en/of
tijdens de reis om files te vermijden. Slechts een beperkt deel zoekt een andere
vervoerswijze. Daarbij speelt natuurlijk wel dat het OV al vol is.
■ In de corridor wordt gemiddeld een lager aandeel door zijn werkgever gestimuleerd de
spits te mijden dan andere locaties in de gehele Randstad. Zo wordt in de gehele
Randstad 21% gestimuleerd om thuis te werken en 12% om te carpoolen.

Figuur 3.7. Stimuleren van Spitsmijden (GVO, 2014)

■ Uit het onderzoek blijkt dat in de gehele Randstad ongeveer de helft van de
respondenten zegt wel eens thuis te werken en op de meetlocaties in de corridor
Amsterdam - Hoorn is dat 35%. De meeste respondenten werken een halve tot een hele
dag per week thuis. Let wel dat op het meetpunt op de A7 het grootste deel van de
respondenten die nooit thuiswerkt, aangeeft dat thuiswerken niet mogelijk is omwille
van het type beroep.

1

Ten behoeve van de corridor Amsterdam - Hoorn zijn de hiernavolgende meetpunten beschikbaar: N247 boven Ring Amsterdam
Noord-Holland Zuid, richting Amsterdam, bij hm 30 - A8 bij Zaanstad Noord-Holland Zuid, richting Amsterdam bij hm 1,0 A7 Beemster Noord-Holland Zuid, richting Zaandam bij hm 11,0.
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■ De meeste respondenten overwegen niet om met een andere vervoerswijze te gaan.
Toch zegt een meerderheid dat ze de rit met het openbaar vervoer hadden kunnen
maken. De lange OV-reistijd is meestal de reden om voor de auto te kiezen.

Figuur 3.8. Redenen waarom mensen niet met het OV reizen (meerdere antwoorden mogelijk)
(GVO 2014)

3.6

Logistiek en vracht

Tabellen uit de factsheet goederenvervoer en logistiek uit 2015 van RWS, opgenomen in het
rapport ‘Verkeer uit de analysefase’ toont aan dat goederenvervoer 6-7% van het verkeer in de
corridor betreft. Richting Afsluitdijk wordt dit aandeel groter.

Figuur 3.9: Aandeel voertuigsoorten op een specifiek aantal trajecten in de huidige situatie (bron: RWS,
themasheet goederenvervoer en logistiek, 2015)
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Bij het vervoer over de weg is het stukgoed de belangrijkste verschijningsvorm (63% van het
vervoer); containers komen in de corridor veel minder voor (rond de 5%). Belangrijk zijn de
distributie van levensmiddelen, landbouwproducten en in mindere mate bouwmaterialen. Voor
het goederenvervoer in de corridor zijn de distributiecentra (onder andere Aldi en Albert Heijn in
Zaandam en Plus in Middenbeemster) van belang, evenals de havens van Amsterdam en
Schiphol. Daarnaast zijn de Greenports van belang, waaronder Agriport A7.
Ten aanzien van de knelpunten van het goederenvervoer over de weg is opgemerkt dat het
vervoer van personen en goederen plaatsvindt over dezelfde netwerken. Dit betekent dat ook
het goederenvervoer met dezelfde knelpunten te maken heeft als het personenvervoer.
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4

Drie meest kansrijke korte-termijnsporen

Uit de analyses en interviews is een 50-tal maatregelen samengesteld (zie bijlage 3 voor de
complete longlist mobiliteitsmanagementmaatregelen). Al deze maatregelen zijn in de
werksessie door experts geverifieerd en waar nodig verder aangevuld. Bovendien hebben de
experts in de werksessie aangegeven welke maatregelen op de korte termijn kansrijk kunnen
zijn voor deze corridor. Zie voor de uitwerking bijlage 2. Deze eerste aanzet is door het projectteam in samenwerking met de opdrachtgever onder de loep genomen en verder uitgewerkt. Dit
heeft geleid tot een drietal maatregelen die op de korte termijn kansrijk zijn om de knelpunten
zoals vastgesteld in de analysefase (zie hoofdstuk 3), te verminderen. Deze maatregelen zijn:
1.
Succesvolle werkgeversaanpak verder uitbreiden.
2.
Gebruik van multimodale reis- en routeinformatie vergroten.
3.
Fietsstimulering breder uitrollen.
In dit hoofdstuk worden de maatregelen nader toegelicht, is een koppeling gelegd met lopende
programma’s, en is het effect nader bepaald met behulp van mobiliteitsscanberekeningen.

4.1

Succesvolle werkgeversaanpak verder uitbreiden

Voor deze maatregel worden werkgevers in de regio aangespoord om met specifieke maatregelen het reizen in de spits met OV of auto te verminderen. Dit kan eventueel in de vorm van
een beloning. Deze beloning uit zich bijvoorbeeld in een korting op een dienstverlening of
spaarpunten voor een webshop. Het doel van dit spoor is het aantal auto- en OV-verplaatsingen
in de spitsen te verminderen door reizigers te stimuleren naar hun werk te reizen op andere
momenten, via een andere route of een alternatief vervoermiddel.
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt deze werkwijze reeds met succes toegepast. Met
dit korte-termijnmaatregelenspoor is het de bedoeling de werkgeversaanpak uit te breiden naar
de gehele corridor Amsterdam - Hoorn. Uit het GVO-2014 blijkt dat in de corridor gemiddeld een
lager aandeel door de werkgever wordt gestimuleerd de spits te mijden dan gemiddeld in de
gehele Randstad en dat het aantal thuiswerkers ook gemiddeld lager ligt. Binnen de corridor
liggen dus zeker kansen voor een werkgeversaanpak. De doelgroep van dit maatregelenspoor
zijn alle automobilisten die in de spitsrichting op de corridor Amsterdam - Hoorn een verplaatsing
maken. De geschatte omvang van deze doelgroep is weergegeven in tabel 4.1.
Omvang doelgroep (aantal auto's in de ochtendspits in de spitsrichting)
Zaanstad - Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Amsterdam
Hoorn-Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Zaanstad
Hoorn-Purmerend (Waterland)
Hoorn-Zaanstad
Totale Doelgroep

6.000
4.900
2.000
1.800
2.200
600
17.500

Tabel 4.1: Omvang doelgroep spoor werkgeversaanpak
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A. Kansrijke korte-termijnmaatregelen binnen dit spoor
Een toepassing van de werkgeversaanpak is steeds op maat gemaakt voor een bepaald type
bedrijf en zijn specifieke medewerkers. Daarbij is het type bedrijf van belang, alsook de locatie
ervan. In deze paragraaf zijn maatregelen beschreven die op korte termijn kansrijk zijn binnen
een werkgeversaanpak, specifiek in het corridorgebied. Fietsstimulering is vaak ook onderdeel
van een werkgeversaanpak, is hier niet opgenomen, maar wordt binnen de korte-termijnmaatregelen uitgewerkt als een apart spoor (zie paragraaf 4.3). Figuur 4.1 vat de maatregelen
opgenomen binnen dit spoor, samen. Deze maatregelen worden op de volgende pagina in detail
beschreven.

Figuur 4.1: Maatregelen opgenomen binnen het korte-termijnspoor van de werkgeversaanpak. Dit
maatregelenspoor houdt in om de werkgeversaanpak uit te breiden naar de corridor Amsterdam - Hoorn
en forenzen te belonen als zij met een andere vervoermodus reizen, op een ander tijdstip reizen (buiten de
spits) of de verplaatsing niet meer maken. Een ondersteunende inframaatregel is het realiseren van
carpoolplaatsen aan de op- en afritten van de A7
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Primaire mobiliteitsmanagementmaatregelen
1.
Belonen van thuiswerken
Uit het GVO-onderzoek blijkt dat een groot deel van de reizigers op de corridor aangeeft niet te
kunnen thuiswerken (circa 50%). De respondenten die thuiswerken (circa 35%) doen dit een
halve tot één hele dag per week. De overige 15% geeft aan niet thuis te werken om overige
redenen of omdat ze niet werken. Deze maatregel richt zich ten eerste op werknemers die reeds
thuiswerken. Bij deze groep wordt meer dan één dag per week thuiswerken beloond. Daarnaast
is er winst te behalen bij mensen die in principe wel kunnen thuiswerken, maar het niet doen
omdat hun werkgever dit bijvoorbeeld nog niet faciliteert.
2.
Beloning voor reizen met het OV of de auto buiten de spits
In het corridorgebied zijn er enkel structurele knelpunten in de spitsen. Er zijn knelpunten op het
HWN en OWN en daarnaast kampen de treinen in de spits met een capaciteitsprobleem.
De R-netkwaliteitsbussen zitten ook goed vol. Deelnemers aan dit programma verdienen punten
of prijzen als ze ervoor kiezen om vanuit de corridor richting Amsterdam buiten de spitsen het OV
of de auto te nemen. Randvoorwaarde voor deze maatregel is dat flexibele of andere werktijden
mogelijk worden gemaakt.
3.
Beloning voor carpoolen
Carpoolen is vooral kansrijk voor bedrijven die gelegen zijn op typische autolocaties. Reizigers
naar plekken zullen omwille van hoge reistijden met het OV (vaak met een overstap) minder
geneigd zijn om over te schakelen op het openbaar vervoer. Carpoolen is dan een mogelijk
alternatief. Door meer mensen samen te laten rijden, neemt het aantal voertuigen in de spits af.

Ondersteunende inframaatregelen
1.
Realiseren carpoolplaatsen
Het realiseren van goede carpoolplaatsen bij toe- en afritten van de A7 en bij bedrijven kunnen
een extra stimulans zijn ten voordele van autodelen. In de vorige fasen zijn de aansluitingen 4 tot
en met 9 genoemd als locaties voor carpoolplaatsen. Deze plekken zijn aangeduid in figuur 4.1.
Daarnaast is een geïnformatiseerd carpoolingplatform waar werknemers elkaar vinden en met
elkaar kunnen communiceren, noodzakelijk. De Toogethr-applicatie is een voorbeeld van zo’n
eenvoudig platform. De applicatie matcht automatisch collega’s op basis van locatie en werktijden.
Doorkijk naar werkgeversaanpak op lange termijn
Op lange termijn zijn meer rigide en sturende maatregelen denkbaar (o.a. sturend
parkeerbeleid en afwezigheidsafspraken bij bedrijven, andere schooltijden, etc) en koppeling
met maatregelen ter verbetering van openbaar vervoer en ketenmobiliteit waardoor het
effect van de werkgeversaanpak groter kan zijn.
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B. Effecten
Verkeerskundig
Een afname van voertuigen in de spits en spreiding van het autoverkeer richting de daluren zorgt
voor een betere doorstroming op de corridor. De potentiële reductie van het autogebruik in het
corridorgebied in de ochtendspits op korte termijn is ingeschat op circa 5% (bron: Maastricht
Bereikbaar, BREIKERS).
Dit verkeerskundige effect is doorgerekend in de Mobiliteitsscan door zowel in de regio’s
Purmerend, Zaandam en Hoorn als de gebieden ertussen een afname van het autogebruik van
5% in de ochtendspits in te voeren.
Ten opzichte van de referentie in 2015 neemt als gevolg van het spoor met de werkgeversaanpak
het aantal autoverplaatsingen in het corridorgebied in de ochtendspits af met circa 2.300.
Tabel 4.2 toont afnames op verschillende wegvakken. Absoluut vindt de grootste afname plaats
op de A8 tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting met de A10.

Wegvak
A7 van Avenhorn naar Purmerend Noord
A7 van Purmerend Noord naar Purmerend
A7 van Purmerend Zuid naar Wijdewormer
A7 van Zaandijk naar kp Zaandam
A8 van kp Zaandam naar A10
N235 ter hoogte van Watergang
N247 ter hoogte van Monnickendam

Afname aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits (2030) t.o.v. referentie (2015)
Absoluut
Procentueel
-284
-294
-253
-310
-449
-158
-44

-7%
-7%
-6%
-7%
-5%
-8%
-3%

Tabel 4.2. Afname aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits (2030GE) ten opzichte van de referentie
(2015), spoor werkgeversaanpak

De afname van het autoverkeer in de corridor zorgt voor een positief effect op de verkeersafwikkeling (I/C-waarden) en voertuigverliesuren.
Overige effecten
 Zowel reizigers die overschakelen op een andere vervoermodus als reizigers die
buiten de spits reizen, staan niet meer in de file en hebben dus een positief effect op
de luchtkwaliteit.
 Meer capaciteit in het openbaar vervoer als gevolg van reizen met de trein buiten de
spitsen zorgt voor meer comfort en een betere reistijdbeleving wat een positief effect
heeft op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.
 Carpoolen zorgt eveneens voor een afname van het aantal voertuigen op de corridor
en is dus positief voor de leefomgeving, maar daarnaast kan het ook gunstig zijn voor
de sociale cohesie tussen werknemers.
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C. Kosten
In deze paragraaf wordt een indicatie van de kosten voor de werkgeversaanpak weergegeven.
Deze kosten zijn een grove indicatie op basis van expert judgement en referentieprojecten en
zijn bedoeld om een eerste inzicht in de ordegrootte van de kosten te bieden. Algemeen bestaan
de kosten van een werkgeversaanpak uit onderzoeks-, organisatiekosten en kosten voor
projecten.
1. Onderzoek
Het uitvoeren van een Mobiliteitsscan kost circa € 1.500,- per bedrijf. Voor dit maatregelenpakket
is uitgegaan van 40 bedrijven. De raming van de onderzoeksfase van de werkgeversaanpak komt
zo op circa € 60.000,-.
2. Organisatie
Voor de organisatie is uitgegaan van 8 werkuren per week voor een mobiliteitsmakelaar en
4 werkuren per week voor een persoonsondersteuning. Een tijdsbesteding van 12 uur per week
aan € 100,- per uur komt op een totaalprijs van circa € 60.000,- per jaar.
3. Projecten
De kosten voor de projecten zijn zeer afhankelijk van het type project dat wordt uitgevoerd en
het aantal bedrijven dat meedoet. Een ordegrootte van circa € 50.000,- per project is realistisch.
Als wordt uitgegaan van ongeveer 20 projecten op de korte termijn, komt de totale prijs voor de
projecten op € 1 miljoen. De kosteninschatting is globaal gemaakt. Dit wil zeggen dat nog geen
diepgaand onderzoek naar specifieke maatregelen binnen een werkgeversaanpak, en de kosten
daarvan, op deze corridor is uitgevoerd. Vandaar dat voor de projectkosten een marge moet
worden aangehouden van circa plus of min 20%.
Naast de beschreven kosten zijn er nog bijkomende kostenposten, zoals projectmanagement,
monitoring en evaluatie en communicatie. Gemiddeld wordt hiervoor een opslag tot 20%
gerekend. In totaal komt de prijs van een werkgeversaanpak op de korte termijn op € 1,35
miljoen (doorloopperiode van circa vier jaar).

D. Governance
In de MRA wordt de werkgeversaanpak getrokken door BREIKERS. BREIKERS is een initiatief van
werkgeversorganisaties in de Metropool Amsterdam, waaronder ORAM en VNO-NCW Metropool
Amsterdam. De afgelopen jaren heeft BREIKERS zich met steun van Beter Benutten vooral gericht
op het creëren van gedragsverandering van medewerkers van bedrijven aan de zuidzijde van
Amsterdam, waaronder de Zuidas, Riekerpolder en het ArenAPoort-gebied. Mogelijkheden voor
een gerichte werkgeversaanpak liggen in:
 het uitbreiden van het huidige focusgebied van BREIKERS richting het noorden, zodat
de werkgevers rondom de corridor benaderd worden;
 het gericht benaderen van werkgevers in de regio Amsterdam, waarvan veel van de
werknemers gebruik maken van de corridor.
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Daarnaast is ook Amsterdam Bereikbaar (samenwerkende wegbeheerders in het kader van de
grootschalige werkzaamheden aan weg, spoor en OV de aankomende jaren in en rondom
Amsterdam) bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor de (aanhaken bij de
bestaande/BREIKERS) werkgeversaanpak.
Beide routes zouden invulling kunnen geven aan de korte-termijnmaatregelen voor het spoor
Werkgeversaanpak.

4.2

Gebruik (multimodale) reis- en routeinformatie

Dit maatregelenspoor heeft als doel dat iedereen in het corridorgebied gebruik maakt van
actuele en correcte reisinformatie in de vorm van een applicatie. Het is niet de bedoeling een
volledige nieuwe applicatie te ontwikkelen, maar aan te sluiten bij een applicatie die reeds veel
gebruikers heeft. Flitsmeister is daarvan een voorbeeld met meer dan 1 miljoen actieve
gebruikers van de app (hebben de afgelopen twee weken minimaal één keer de app gebruikt).
Reizigers kunnen met behulp van de reis- en routeinformatie zelf slimme keuzes maken over het
tijdstip waarop ze hun verplaatsingen maken of met welke vervoermodus zij dit doen. Het
maken van de gewenste keuze op dat moment wordt ook beloond. Deze beloning uit zich
bijvoorbeeld in een korting op een dienstverlening of spaarpunten voor een webshop.
De doelgroep van dit maatregelenspoor zijn alle automobilisten die in de spitsrichting op de
corridor Amsterdam - Hoorn een verplaatsing maken. De geschatte omvang van deze doelgroep
is weergegeven in tabel 4.3.
Omvang doelgroep (aantal auto's in de ochtendspits in de spitsrichting)
Zaanstad - Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Amsterdam
Hoorn-Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Zaanstad
Hoorn-Purmerend (Waterland)
Hoorn-Zaanstad
Totale Doelgroep

6.000
4.900
2.000
1.800
2.200
600
17.500

Tabel 4.3: Omvang doelgroep spoor gebruik (multimodale) reis- en routeinformatie
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A. Kansrijke korte-termijnmaatregelen binnen dit spoor
De maatregelen die zijn opgenomen binnen dit spoor zijn samenvattend weergegeven in figuur
4.2. De maatregelen zijn verder in detail omschreven.

Figuur 4.2: Maatregelen opgenomen binnen het korte-termijnspoor van dynamische reisinformatie. Met
deze maatregelen is het de bedoeling om aan de hand van dynamische reisinformatie forenzen te
stimuleren om gebruik te maken van andere vervoersmodi of indien toch voor de auto wordt gekozen,
reizigers te belonen voor het kiezen van een bepaalde route of te reizen op een tijdstip buiten de spits. De
applicatie biedt zowel reisinformatie voor fietsers als goederenvervoer waarbij zo veel mogelijk real time
informatie wordt gedeeld tussen verladers, transporteurs en overheden
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Primaire mobiliteitsmanagementmaatregelen
1. Belonen van opvolgen van reis- en routeinformatie
Voordat een reiziger een verplaatsing maakt, toont de applicatie de meest interessante route.
Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele reistijd, de werkelijke kosten van de
verplaatsing en de weersomstandigheden. Gebruikers worden gestimuleerd om het advies over
de meest interessante vervoermodus en route op te volgen door middel van een beloning en
feedback op hun gedrag bij aankomst op de bestemming.
2. In-car dynamische reisinformatie
Dit onderdeel van de applicatie is gericht op reizigers die geen (goed) alternatief hebben voor de
auto. De applicatie geeft advies over het beste vertrektijdstip en de te volgen route. Op basis van
actuele informatie wordt tijdens de rit gemonitord of er een betere (snellere) route mogelijk is.
Als dit het geval is, geeft de app meerdere routemogelijkheden. Bij het aanbieden van
alternatieve routemogelijkheden vindt een beperkte vorm van ‘load balancing’ (spreiding over
het netwerk) plaats door gebruikers niet allemaal over deelfde route te sturen.
3. Reisinformatie voor fietsers
Dit onderdeel van de applicatie is gericht op het verhogen van het comfort van de fietser. Deze
maatregel kan dus ook passen binnen het spoor van het fietsstimuleringsproject. De applicatie
geeft fietsers real time informatie over ponttijden, en vertrektijden of vertragingen van treinen
en bussen. Deze laatste is gericht op reizigers die de fiets als voortransport gebruiken. Er kan
bijkomende informatie worden gegeven over stallingen, regenbuien die eraan komen, mogelijke
schuilplaatsen etc.
4. Reisinformatie voor goederenvervoer
De applicatie kan ook worden uitgebreid met een dienst specifiek gericht op logistiek en
goederenvervoer. Een voorbeeld hiervan is het OpenTripModel dat als doel heeft zo veel mogelijk
real time informatie te delen tussen verladers, transporteurs en overheden:
■ Verladers: zowel informatie over de lading als over de venstertijden voor laden en
lossen.
■ Transporteurs: real time informatie over routes van hun vrachtwagens en hun
bestemmingen.
■ Overheden: informatie over venstertijden in steden, mogelijke milieuzones en verkeerssituaties (files, wegenwerken, hoogten van tunnels en viaducten etc.).
Het samenbrengen van al deze data heeft ten doel logistieke stromen beter in te plannen of op
termijn ladingen slim te combineren en zo lege vracht te verminderen.
Doorkijk naar (multimodale) reis- en routeinformatie op lange termijn
Op langere termijn kan worden gedacht aan het combineren van info uit
auto/wegbeheerder/service providers. Verschillende partijen delen verkeersgegevens,
routeadviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement. Nieuwe diensten
gaan over een gezamenlijk snelheidsadvies, routeadvies, advies bij verkeershinder en bij
calamiteiten.
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B. Effecten
Verkeerskundige effecten
Onderzoek wijst uit dat bij het verschaffen van reisinformatie circa 10-33% van de automobilisten
het advies opvolgt, 10% is eerder realistisch in een reguliere situatie, 33% wordt realistisch bij
calamiteiten en specifieke situaties, zoals evenementen (zie evaluatie Praktijkproef Amsterdam
deelproject Zuidoost). In de Mobiliteitsscan is ervan uitgegaan dat tot 3% afname van het
autoverkeer in de gebieden binnen de corridor haalbaar is. Dat zijn reizigers die op basis van de
routeadviezen zullen overschakelen op een andere vervoersmodus, gaan reizen buiten de spits of
een andere route nemen. Dit is lager dan de verwachte potentie van 10% afname uit de
evaluatie van de Praktijkproef Amsterdam. Dit omdat alternatieve routes in het corridorgebied
minder voor de hand liggen 2 en er in de huidige situatie reeds sprake is van een brede spits.
Indien huidige knelpunten worden opgelost in een van de andere pakketten (bijvoorbeeld:
weginfrastructuur) kan deze maatregel meer effect hebben.
Ten opzichte van de referentie in 2015 neemt als gevolg van het maatregelenspoor het aantal
autoverplaatsingen in het corridorgebied in de ochtendspits af met circa 1.650. Tabel 4.4 toont
afnames op verschillende wegvakken. Absoluut gezien is vergelijkbaar met het spoor van de
werkgeversaanpak de grootste afname waarneembaar op de A8 tussen knooppunt Zaandam en
de aansluiting met de A10.

Wegvak

Afname aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits (2030) t.o.v. referentie (2015)
Absoluut
Procentueel

-172
-4%
-177
-4%
-152
-3%
-187
-4%
-270
-3%
-121
-6%
-26
-2%
Tabel 4.4: Afname aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits (2030GE) ten opzichte van de referentie
(2015), spoor gebruik (multimodale) reis- en routeinformatie
A7 van Avenhorn naar Purmerend Noord
A7 van Purmerend Noord naar Purmerend
A7 van Purmerend Zuid naar Wijdewormer
A7 van Zaandijk naar kp Zaandam
A8 van kp Zaandam naar A10
N235 ter hoogte van Watergang
N247 ter hoogte van Monnickendam

De afname van het autoverkeer in de corridor zorgt voor een positief effect op de verkeersafwikkeling (I/C-waarden) en voertuigverliesuren.
Overige effecten
 Het opvolgen van routeadviezen zorgt voor een verbetering van de doorstroming op
het wegennet. Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en de geluidshinder.
 Goede reis- en routeinformatie heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.

2

Uit de analyse van de knelpunten op het HWN en OWN uit de analysefase blijkt dat tussen Purmerend en Amsterdam zowel de
routes op het HWN als het OWN knelpunten vertonen, daar is maar geringe winst te realiseren met in-car reisinformatie. Er
liggen wel mogelijke alternatieven voor de relatie Hoorn - Purmerend en daarmee ook Hoorn - Amsterdam en Hoorn Zaanstad.
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C. Kosten
Het is niet de bedoeling om een volledig nieuwe applicatie te ontwikkelen. Dan lopen kosten
snel op en zijn bovendien bijkomende inspanningen nodig om voldoende gebruikers te werven,
zodat de maatregel ook effect heeft op de weg. Het is veel efficiënter en effectiever om gebruik
te maken van bestaande diensten en daar eventueel een maatwerktoepassing van te maken.
Een andere optie is nieuwe diensten aan te bieden binnen een bestaande applicatie. De kosten
voor een nieuwe dienst binnen een bestaande applicatie zijn doorgaans veel hoger dan een
maatwerktoepassing. Voor een looptijd van twee jaar en de ontwikkeling van één nieuwe dienst
binnen de bestaande applicatie worden de kosten ingeschat op minstens € 1 miljoen. In lijn met
het gevoerde beleid kan een eigen bijdrage worden gevraagd van de serviceproviders, het
andere deel is overheidsfinanciering.

D. Governance
Op dit onderdeel wordt door heel veel partijen binnen de MRA gewerkt. Grote programma’s en
projecten, waarbij aanhaking gezocht kan worden: Praktijkproef Amsterdam, Beter Benutten
Talking Traffic en Amsterdam Bereikbaar. Ook de ‘Smart Mobility’-programma’s van de verschillende regionale wegbeheerders kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van
reisinformatievoorziening aan de weggebruikers. Daarnaast informeren natuurlijk wegbeheerders
en dienstverleners in de reguliere en hindersituaties de weggebruikers via bekende kanalen,
zoals internet, apps, verkeersinformatie op de radio et cetera.
Afhankelijk van de specifieke maatregel zal een passend aanhakingspunt gezocht moeten
worden bij projecten, programma’s of wegbeheerders.

4.3

Fietsstimuleringsprojecten breder uitrollen

Het spoor van het fietsstimuleringsproject kan onderdeel zijn van een werkgeversaanpak, maar
omdat dit specifiek op korte termijn kansrijk is voor de corridor, is dit spoor afzonderlijk opgenomen. Het bestaat uit een reeks maatregelen om de fiets, e-fiets of speed pedelec als vervoermiddel voor het woon-/werkverkeer aantrekkelijk te maken.
In dit corridorgebied is het stimuleren van fietsgebruik zeker interessant op gebied van de e-fiets.
Door de grotere actieradius van de e-fiets en speed pedelec ten opzichte van de gewone fiets
komen nieuwe potentiële fietsrelaties in beeld. Tabel 4.5 toont een overzicht van de geschatte
omvang van de doelgroep, dit zijn de automobilisten in de ochtendspits op relaties die binnen
een fietsbare afstand van elkaar liggen met een e-fiets.
Omvang doelgroep (aantal auto's in de ochtendspits in de spitsrichting)
Zaanstad - Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Zaanstad
Hoorn-Purmerend (Waterland)
Totale Doelgroep

6.000
4.900
1.800
2.200
14.900

Tabel 4.5: Omvang doelgroep spoor fietsstimuleringsproject
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Daarnaast blijkt uit de analysefase dat de fiets als voortransport nog onderbenut is (behalve bij
station Hoorn). Er liggen binnen het corridorgebied ook kansen voor het gebruik van de fiets als
voor- en natransport in de corridor.

A. Kansrijke korte termijn maatregelen binnen dit spoor
Figuur 4.3 geeft samenvattend de maatregelen die zijn opgenomen binnen dit spoor, weer.
Daarna worden de maatregelen meer in detail omschreven.

Figuur 4.3: Fietsstimuleringsmaatregelen op de korte termijn. Enerzijds gaat het om het stimuleren van
gebruik van de fiets aan de hand van een probeeractie in combinatie met een beloning. Daarnaast zijn op
korte termijn ondersteunende inframaatregelen mogelijk (voorzieningen en bewegwijzering) die kunnen
helpen het fietsgebruik te doen stijgen
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Mobiliteitsmanagementmaatregelen
1. Probeeractie met elektrische fietsen of speed pedelecs
Deze maatregel houdt in om gratis e-fietsen of speed pedelecs te voorzien bij bedrijven. Op die
manier kunnen werknemers kennismaken met dit alternatief voor de auto. Na de probeeractie
wordt de werknemer, indien gewenst, geadviseerd voor aanschaf van een e-fiets of speed
pedelec.
2. Beloning voor gebruik van de fiets
Deelnemers aan dit programma verdienen punten of prijzen bij het gebruik van de fiets. Het is
mogelijk om meer punten te verdienen naar rato van het aantal gefietste kilometers of deelnemers krijgen meer punten als ze ervoor kiezen te fietsen bij slecht weer. Het is onder andere
mogelijk om met de gespaarde punten een e-fiets met korting aan te kopen. B-Riders Brabant is
een voorbeeld van een fietsstimuleringsprogramma, dat werkt met belonen en/of coaching
waarmee circa 1.000 minder autoritten per dag behaald worden.

Infrastructuurmaatregelen ter ondersteuning van mobiliteitsmanagement
1. Fietsvoorzieningen bij belangrijke bestemmingslocaties en knooppunten
Hoogwaardige voorzieningen bij belangrijke bestemmingslocaties zijn belangrijk als stimuleringsmaatregel voor fietsers. Het gaat daarbij in de basis om het voorzien van veilige stallingen,
oplaadfaciliteiten en douches bij de werkgever. Bij grote bedrijven of clusters van bedrijven
worden reparatielocaties voorzien. Mogelijke bedrijventerreinen waaraan gedacht wordt, zijn
Westfrisia, Hoorn 80, Baanstee, Westpoort en Molletjesveer.
Voorzieningen voor fietsers zijn ook van belang bij R-nethalten, stations en P+R. In de analysefase (OV, ketenmobiliteit en fiets) is hiertoe een aantal aandachtspunten opgenoemd voor
fietsenstallingen bij knooppunten. Het gaat onder meer om goed bereikbare en goed gelegen
stallingen met korte en snelle looproutes naar het OV. Er moet voldoende capaciteit zijn, de
stalling is bij voorkeur bewaakt, gratis en servicegericht (oplaadfaciliteiten voor de e-fiets,
reisinformatie OV et cetera).
2. Fietsbewegwijzering
Goede fietsbewegwijzering is een quick win om het comfort van de fietser vergroten. Routes
naar belangrijke bestemmingslocaties worden voorzien van goede bewegwijzering.
Doorkijk naar fietsstimuleringsproject op lange termijn
Fietsstimulering op lange termijn zet vooral in op het verbeteren van de reistijd(beleving) van
de fietsers. Denk daarbij aan maatregelen als een groene golf voor fietsers, structurele
slimme oplossing barrière van het water, deelfietsen bij belangrijke bestemmingen en
knooppunten, etc.
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B. Effecten
Verkeerskundige effecten
Een fietsstimuleringsproject met een pakket aan stimuleringsmaatregelen leverde in Maastricht
(Maastricht Bereikbaar) een groei van het fietsgebruik op met circa 10% (afstanden 7,5-15 km) en
circa 5% (afstanden onder 7,5 km).
Deze aantallen zijn met behulp van de analysetools in de Mobiliteitsscan vertaald naar een
procentuele afname van het autoverkeer in verschillende afstandsklassen. Voor afstanden onder
de 7 km komt dit neer op circa 1% afname van het autoverkeer, op afstanden tussen 7-15 km
gaat het om bijna 2%. We gaan uit van 0,5% afname op afstanden groter dan 15 km.
Ten opzichte van de twee andere sporen ligt de afname van het aantal autoverplaatsingen hier
lager. In totaal schakelen 490 automobilisten over op de fiets en dit verspreid over de gehele
corridor. De grootste afname van autoverplaatsingen vindt plaats op de N235 ter hoogte van de
Watergang. Dit zou te maken kunnen hebben met een groot aandeel verplaatsingen tussen 7 en
15 km in dit gebied, waarvoor 2% afname autoverkeer plaatsvindt.

Wegvak
A7 van Avenhorn naar Purmerend Noord
A7 van Purmerend Noord naar Purmerend
A7 van Purmerend Zuid naar Wijdewormer
A7 van Zaandijk naar kp Zaandam
A8 van kp Zaandam naar A10
N235 ter hoogte van Watergang
N247 ter hoogte van Monnickendam

Afname aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits (2030) t.o.v. referentie (2015)
absoluut
Procentueel
-1
-3
-6
-16
-29
-70
0

0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,3%
-0,3%
-3,7%
0,0%

Tabel 4.6: Afname aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits (2030GE) ten opzichte van de referentie
(2015), spoor werkgeversaanpak

Omdat de afname van het autoverkeer laag is, zal het verwachte effect van dit maatregelenspoor
op de verkeersafwikkeling (I/C-waarden) en voertuigverliesuren gering zijn.
Overige effecten
 De toename van het aantal duurzame verplaatsingen (met de fiets) heeft een positief
effect op de lucht- en geluidskwaliteit.
 Fietsen is goed voor de gezondheid. Het helpt tegen ziekten zoals diabetes en hart- en
vaatziekten. Uit een TNO-onderzoek blijkt dat werknemers die regelmatig naar hun
werk fietsen, zijn minder vaak ziek. Zij verzuimen gemiddeld ruim één dag per jaar
minder dan hun niet-fietsende collega’s.
 Maatregelen zoals fietsvoorzieningen en fietsbewegwijzering, hebben een positief
effect op de reistijdbeleving van de fietser.
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C. Kosten
In deze paragraaf wordt een indicatie van de kosten voor fietsstimulering weergegeven. Deze
kosten zijn een grove indicatie op basis van expert judgement en referentieprojecten en zijn
bedoeld om een eerste inzicht in de ordegrootte van de kosten te bieden.
Probeeractie met elektrische fietsen of speed pedelecs
In Maastricht Bereikbaar komen de kosten van een gelijkwaardig project op circa € 8.000,- per
maand. Daarvoor worden 40 elektrische fietsen geleased van een fietsverhuur, dit inclusief
servicekosten (onder andere websitebeheer, reserveren van fietsen, halen en brengen van de
fietsen, en een verzekering).
Beloning voor gebruik van de fiets
Een fietsstimuleringsproject kost een bepaald bedrag per Spitsmijding. Voor een beloningsperiode
van drie maanden kost dit 50 werkdagen maal 490 auto’s die overschakelen op de fiets maal
€ 4,- per Spitsmijding (dit is een totaal van de projectkosten, inclusief de beloning). In totaal
komen de kosten van dit fietsstimuleringsproject zo op circa € 100.000,-. Indien het programma
na drie maanden wordt verdergezet, is het de verwachting dat per blok van drie maanden een
bedrag nodig is van € 70.000,-. Dit komt overeen met circa twee derde van de kosten uit de
eerste periode, waarbij extra kosten zijn gerekend voor de opstart).
Fietsvoorzieningen bij belangrijke bestemmingslocaties en knooppunten
Een fietsenstalling met een capaciteit voor 30 fietsen kost circa € 10.000,-. Andere mogelijke
fietsvoorzieningen zullen binnen dezelfde ordegrootte liggen. Het gaat dan onder meer om het
plaatsen van douches of het voorzien van een ruimte voor fietsreparatie bij belangrijke
knooppunten en bestemmingslocaties.
Fietsbewegwijzering
De kosten van een bewegwijzeringsbord liggen rond circa € 200,-. Hier is de plaatsing van het
bord inbegrepen. Er is uitgegaan van circa 100 nieuwe borden binnen de corridor. De kosten
komen dan op circa € 20.000,-. Bijkomende kostenposten zoals het opstellen van het bewegwijzeringsplan en de monitoring na uitvoering worden ingeschat op nog eens € 20.000,-.

D. Governance
Fysieke maatregelen zoals parkeerlocaties en voorzieningen kunnen het beste bij de betreffende
wegbeheerder of vervoerder worden ondergebracht.
Kijkende naar de stimuleringsregelingen blijkt uit eerdere projecten dat deze het meeste effect
hebben wanneer zij gekoppeld zijn aan werkzaamheden. Aangezien op de korte termijn geen
werkzaamheden gepland zijn op deze corridor, lijkt het goed om aan te sluiten bij Amsterdam
Bereikbaar. Amsterdam Bereikbaar voorziet in maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren
over grootschalige projecten, zoals Zuidasdok, A9 en OV- en spoorprojecten heen. Daarnaast kan
een stimuleringsregeling ook goed gekoppeld worden aan de werkgeversaanpak. Een andere
optie is fietsstimulering op te nemen in de voorziene korte-termijnaanpak.
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5

Vier lange-termijnsporen

Uit de analyses en interviews is een 50-tal maatregelen samengesteld (zie bijlage 3 voor de
complete longlist mobiliteitsmanagementmaatregelen). Al deze maatregelen zijn in de
werksessie door experts geverifieerd en waar nodig verder aangevuld. Bovendien hebben de
experts in de werksessie aangegeven welke maatregelen op de lange termijn kansrijk kunnen
zijn voor deze corridor. Zie voor de uitwerking bijlage 2. Deze eerste aanzet is door het projectteam in samenwerking met de opdrachtgever onder de loep genomen en verder uitgewerkt. Dit
heeft geleid tot een viertal maatregelen die op de lange termijn kansrijk zijn om de knelpunten
zoals vastgesteld in de analysefase (zie hoofdstuk 3), te verminderen. Dit zijn:
1.
Werkgeversaanpak 2.0.
2.
Reistijd(beleving) als onderdeel van fietsstimulering.
3.
Verbeteren van de first en last mile.
4.
Slimme oplossingen voor logistiek en goederenvervoer.
De eerste twee maatregelensporen zijn een verderzetting van de korte-termijnsporen
‘Succesvolle werkgeversaanpak verder uitbreiden’ (zie paragraaf 4.1) en ‘Fietsstimuleringsprojecten breder uitrollen’ (zie paragraaf 4.3). De andere twee maatregelensporen zijn nieuw ten
opzichte van de korte-termijnmaatregelen. De vier maatregelensporen worden in dit hoofdstuk
nader toegelicht. Daarnaast is een koppeling gelegd met lopende programma’s, en is het effect
nader bepaald met behulp van Mobiliteitsscanberekeningen.

5.1

Werkgeversaanpak 2.0

Een werkgeversaanpak wordt ook kansrijk geacht op de lange termijn. Het pakket aan maatregelen in verband met een werkgeversaanpak op de korte termijn had vooral als doel in te
zetten op het belonen van het niet-reizen, anders reizen of reizen buiten de spits. Op de lange
termijn is het de bedoeling op zoek te gaan naar meer rigide en structurele maatregelen, zoals
het aanpassen van werk- en schooltijden waar mogelijk, en het opnieuw beoordelen of herzien
van parkeerbeleid bij de bedrijven op en rond de corridor. Daarnaast is het belangrijk om binnen
de werkgeversaanpak op zoek te gaan naar meekoppelkansen met geplande infrastructurele
maatregelen.
De doelgroep van dit maatregelenspoor is dezelfde als bij de werkgeversaanpak op de korte
termijn (zie tabel 5.1), met name alle automobilisten die in de spitsrichting op de corridor
Amsterdam - Hoorn een verplaatsing maken.
Omvang doelgroep (aantal auto's in de ochtendspits in de spitsrichting)
Zaanstad - Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Amsterdam
Hoorn-Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Zaanstad
Hoorn-Purmerend (Waterland)
Hoorn-Zaanstad
Totale Doelgroep

6.000
4.900
2.000
1.800
2.200
600
17.500

Tabel 5.1: Omvang doelgroep spoor werkgeversaanpak 2.0
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A. Kansrijke lange-termijnmaatregelen binnen dit spoor
De maatregelen die zijn opgenomen in dit lange-termijnspoor voor een werkgeversaanpak zijn
samenvattend weergegeven op figuur 5.1. De maatregelen zijn op de volgende pagina verder in
detail omschreven.

Figuur 5.1: Maatregelen binnen een werkgeversaanpak op de lange termijn. Daarbij is het de bedoeling om
op zoek te gaan naar rigide en structurele maatregelen, zoals het aanpassen van werk- en schooltijden
waar mogelijk en het herbekijken van parkeerbeleid. Daarnaast is het belangrijk om binnen de
werkgeversaanpak op zoek te gaan naar meekoppelkansen met geplande infrastructurele maatregelen.
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Primaire mobiliteitsmanagementmaatregelen
1. Mobiliteitsbudget opnemen in arbeidsvoorwaarden
Een mobiliteitsbudget is een financiële reisvergoeding voor een werknemer. Het idee achter een
mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij reist en zelf het budget beheert.
Werknemers kiezen dus zelf of ze liever met de auto, het openbaar vervoer of met de fiets naar
het werk gaan. Dit leidt tot een afname in structureel autogebruik en kan leiden tot vermindering
van het aantal voertuigbewegingen op de corridor, omdat werknemers niet structureel dagelijks
de auto pakken maar per verplaatsing nadenken welke modaliteit het beste past.
2. Aangepaste werk- en schooltijden
Naast dat werkgevers flexibel werken of thuiswerken mogelijk maken (werknemers krijgen meer
vrijheden om hun werk qua tijden, locatie en werkwijze in te vullen) is het op lange termijn ook
mogelijk te kijken naar aangepaste werk- of schooltijden. Of dit mogelijk is, hangt af van het
type bedrijf. Concreet zouden onder meer enkele productiebedrijven of scholen kunnen starten
op andere werktijden. Op deze manier is het de bedoeling om verkeer dat nu in de spitsen rijdt,
nog meer te verplaatsen naar de randen van de huidige spits (die start om circa 06.30 uur en
eindigt om circa 10.00 uur) of helemaal naar de daluren, wanneer er nog wel voldoende
capaciteit is op de A7.
3. Alternatief parkeerbeleid
Binnen een werkgeversaanpak blijkt een van de meest effectieve maatregelen het veranderen
van het parkeerbeleid bij het bedrijf te zijn (bron: Frank Steijn, BREIKERS). Zo zijn er binnen de
MRA bedrijven die hun huidige parkeercapaciteit hebben gereduceerd met 30%. Wanneer bij het
invoeren van een andere parkeerregulering of het schrappen van parkeerplaatsen geen aantrekkelijke alternatieven (fiets, OV) bestaan, zullen werknemers niet overstappen naar een andere
modaliteit. Hierdoor kan uitwijkgedrag naar ongereguleerde gebieden in de omgeving ontstaan.
Het is belangrijk dit gedrag te monitoren, te evalueren en daarop de acteren.

Meekoppelkansen met primaire inframaatregelen
Het stimuleren van het gebruik van andere vervoerswijzen dan de auto werkt het beste als er
kwalitatieve alternatieven beschikbaar zijn. Infrastructurele maatregelen die plaatsvinden op en
rond de corridor zijn aangewezen momenten om duurzame alternatieven te stimuleren of
wijzigingen in het parkeerbeleid door te voeren. Bijvoorbeeld:
 Grote wegenwerken (bijvoorbeeld: 2x3 rijstroken op de A7). Het voorbeeld hiervan is
het programma IJmond Bereikbaar dat er in 2016 gedurende de renovatie van de
Velsertunnel voor heeft gezorgd dat veel bedrijven bewust stappen hebben gemaakt
om hun werknemers te motiveren om vaker de fiets of het OV te gebruiken voor hun
woon-werkverkeer.
 Aanleg van nieuwe (snel)fietsroutes (zie paragraaf 5.2).
 Infrastructuurmaatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld:
verhogen capaciteit, frequentie van de trein). In het algemeen zal het verbeteren van
dit alternatief in combinatie met stimulering daarvan meer effect hebben dan de
infrastructuurmaatregel of de stimulering van het alternatief afzonderlijk van elkaar.
 Nieuwe bedrijven. Bedrijven worden zo veel mogelijk ingepland op een OV-locatie
om alternatieve vervoersmodi voor de auto te stimuleren.
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B. Effecten
Verkeerskundige effecten
Op de korte termijn werd het verkeerskundige effect van het spoor van de werkgeversaanpak
ingeschat op circa 5% afname van het autogebruik in het corridorgebied in de ochtendpits (zie
paragraaf 3.1). Het doorzetten van deze werkgeversaanpak op de lange termijn zal naar
verwachting zorgen voor een extra reductie van het autogebruik van 5%.
Dit verkeerskundige effect is doorgerekend in de Mobiliteitsscan door zowel in de regio’s
Purmerend, Zaandam en Hoorn als de gebieden ertussen een afname van het autogebruik van
10% in de ochtendspits in te voeren.
Ten opzichte van de referentie in 2015 neemt als gevolg van dit lange-termijnspoor het aantal
autoverplaatsingen in het corridorgebied in de ochtendspits af met circa 7.990 ritten. Tabel 5.2
toont afnames op verschillende wegvakken. Op de A7 liggen de afnames tussen 500 en 600
voertuigen in de ochtendspits richting Amsterdam. Absoluut vindt de grootste afname plaats op
de A8 tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting met de A10.

Wegvak

Afname aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits (2030) t.o.v. referentie (2015)
Absoluut
procentueel

-558
-15%
-579
-14%
-501
-11%
-614
-13%
-896
-10%
-253
-13%
-87
-7%
Tabel 5.2: Afname aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits (2030GE) ten opzichte van de referentie
(2015), spoor werkgeversaanpak 2.0 in samenhang met de korte-termijnspoor van een werkgeversaanpak.
A7 van Avenhorn naar Purmerend Noord
A7 van Purmerend Noord naar Purmerend
A7 van Purmerend Zuid naar Wijdewormer
A7 van Zaandijk naar kp Zaandam
A8 van kp Zaandam naar A10
N235 ter hoogte van Watergang
N247 ter hoogte van Monnickendam

De afname van het autoverkeer in de corridor zorgt voor een positief effect op de verkeersafwikkeling (I/C-waarden) en voertuigverliesuren.
Overige effecten
 Parkeerplaatsen nemen heel wat plaats in de openbare ruimte in. Het schrappen van
parkeerplaatsen biedt daarom mogelijkheden voor een alternatieve inrichting van de
openbare ruimte.
 Parkeervoorzieningen zijn voor bedrijven vaak een grote kostenpost. Het schrappen
van een deel van de parkeerplaatsen kan een grote besparing betekenen voor de
werkgever.
 Werknemers met flexibele werktijden ervaren minder stress en voelen zich over het
algemeen veel gezonder, wat voor lagere verzuimcijfers zorgt.
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C. Kosten
Mobiliteitsmanagementmaatregelen
Het aanpassen van werk- of schooltijden alsook het veranderen van een parkeerbeleid bij een
bedrijf hebben geen duidelijke materiële kosten. Deze maatregelen brengen vooral organisatorisch heel wat met zich mee. Het is de verwachting dat de initiële organisatiekosten bij één
bedrijf de ordegrootte van € 50.000,- bedragen. Bijkomende kosten zoals monitoring en
evaluatie, bedragen circa 20% van de initiële organisatiekosten.
Meekoppelkansen met infrastructurele maatregelen
Er zijn nog geen definitieve infrastructurele maatregelen vastgesteld binnen de corridorstudie.
Kostenramingen voor deze ingrepen worden hier dus niet opgenomen. Het stimuleren van
alternatieven tijdens of na infrastructurele ingrepen wordt begroot op circa € 4,/ per
Spitsmijding.

D. Governance
De werkgeversaanpak 2.0 vergt een vergaande publiek-private intentie voor veranderen van het
reisgedrag van forenzen. Het introduceren van een mobiliteitsbudget, het veranderen van werktijden of het introduceren van flexwerken vergen langdurige aandacht en (nieuwe vormen van)
samenwerking. De werkgeversaanpak 2.0 kan opgebouwd worden vanuit de voorgestelde
werkgeversaanpak voor de korte termijn en past goed in een eventueel vervolgprogramma dat
zich richt op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio.

5.2

Reistijd(beleving) als onderdeel van fietsstimulering

Fietsstimulering op de lange termijn zet vooral in op het verbeteren van de reistijd(beleving) van
de fietsers door zo veel mogelijk fietsbarrières op te lossen. Daartoe is het enerzijds belangrijk te
zorgen voor een goede fietsinfrastructuur. Het stimuleren van het gebruik van de fiets werkt
goed als een koppeling wordt gezocht met de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. In het
pakket Fiets van zeef 1 zijn de hiernavolgende concrete infrastructuurmaatregelen opgenomen:
 verbeteren regionale fietsverbinding Hoorn – Purmerend;
 verbeteren regionale fietsverbinding Purmerend - Zaanstad/Oostzaan/Waterland.
Anderzijds worden enkele specifieke fietsbarrières opgelost. Concreet gaat het voor mobiliteitsmanagementmaatregelen op de lange termijn over het verbeteren van de barrière van VRI’s.
In het korte-termijnspoor van fietsstimulering (zie paragraaf 4.3) is reeds opgenomen om te
zorgen voor fietsvoorzieningen bij belangrijke bestemmingslocaties en knooppunten.
Tabel 5.3 toont een overzicht van de geschatte omvang van de doelgroep, dit zijn de automobilisten in de ochtendspits op relaties die binnen een fietsbare afstand van elkaar liggen met een
e-fiets.
Omvang doelgroep (aantal auto's in de ochtendspits in de spitsrichting)
Zaanstad - Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Amsterdam
Purmerend (Waterland)-Zaanstad
Hoorn-Purmerend (Waterland)
Totale Doelgroep

6.000
4.900
1.800
2.200
14.900

Tabel 5.3. Omvang doelgroep spoor fietsstimuleringsproject
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A. Kansrijke lange-termijnmaatregelen binnen dit spoor
Onderstaande kaart toont de specifieke maatregelen die zijn opgenomen binnen dit spoor. De
maatregelen zijn daarna verder in detail uitgewerkt.

Figuur 5.2: Maatregelen om de reistijd(beleving) van fietsers te verbeteren. Daarbij is het de bedoeling om
zoveel mogelijk fietsbarrières op te lossen. Zo worden VRI’s in stedelijke gebieden zo veel mogelijk
omgezet naar i-VRI’s en liggen er voor mobiliteitsmanagement extra meekoppelkansen met de geplande
verbeteringen van fietsroutes van Hoorn naar Purmerend en Purmerend naar Zaanstad.
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Primaire mobiliteitsmanagementmaatregelen
1. Aanpassen van VRI’s naar i-VRI’s
Zoals blijkt uit het MIRT-onderzoek Stedelijke bereikbaarheid lopen fietsers de meeste vertraging
op in stedelijke gebieden. Het aanpassen van VRI’s naar i-VRI’s in de stad kan helpen om de
wachttijden te verminderen. Fietsers (en andere verkeersdeelnemers) kunnen communiceren
met een i-VRI en omgekeerd. Het is wel belangrijk te realiseren dat prioriteit geven aan fietsers
in veel gevallen ten koste gaat van groentijden voor andere verkeersdeelnemers. In de praktijk is
altijd beleid nodig, waarmee een goede afweging wordt gemaakt tussen de verkeersdeelnemers.
Zo kan een bus prioriteit krijgen als deze vertraging heeft opgelopen en fietsers meer prioriteit
krijgen bij regen.

Meekoppelkansen met primaire inframaatregelen
Het stimuleren van het gebruik van de fiets werkt het beste als een koppeling wordt gezocht met
infrastructurele maatregelen die worden getroffen op en rond de corridor.
1. Grote wegenwerken (bijvoorbeeld: 2x3 rijstroken op de A7)
Voorbeeld hiervan is het programma IJmond Bereikbaar dat in 2016 gedurende de renovatie van
de Velsertunnel ervoor heeft gezorgd dat veel werknemers vaker de fiets gebruiken voor woonwerkverkeer. Tabel 4.6 geeft weer hoe vaak deelnemers aan het programma fietsten vóór
IJmond Bereikbaar en tijdens IJmond Bereikbaar. Er is vooral een stijging op te merken bij
werknemers die vier of vijf keer per week fietsen.
Hoe vaak per week fietste
u naar uw werk?

Voor IJB

Tijdens IJB

0-1 per week

48%

7%

2 x per week

17%

15%

3 x per week

62%

22%

4 x per week

12%

28%

5 x per week

14%

27%

Tabel 5.3. Enquêteresultaten van deelnemers ‘Goed op weg’ in het kader van IJmond Bereikbaar

2. Aanleg van nieuwe (snel)fietsroutes
De aanleg van nieuwe kwalitatieve fietsroutes tussen belangrijke herkomsten en bestemmingen
kan samen met fietsstimulering op deze routes zorgen voor meer toename in het fietsverkeer.
Concreet liggen er meekoppelkansen op de volgende trajecten die reeds opgenomen zijn in het
pakket Fiets en OV van zeef 1 en verder uitgewerkt door Tibs advies:
 Route Hoorn - Purmerend. Voor de route Hoorn - Purmerend is op basis van het
huidige fietsgebruik in Hoorn gekozen voor het tracé via de Venneweg.
 Route Purmerend - Zaanstad. Van Purmerend naar Zaanstad gaat het tracé via de
Zuiderweg. Het is de bedoeling dat beide routes zo veel mogelijk aansluiten bij de
eisen voor snelfietsroutes van de vervoerregio.
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B. Effecten
Verkeerskundige effecten
Het maatregelenpakket op de korte termijn zorgde voor afstanden onder de 7 km voor een
afname van circa 1% van het autoverkeer. Op afstanden tussen 7-15 km ging het om bijna 2% en
voor afstanden groter dan 15 km werd een reductie van 0,5% ingeschat. Door fietsstimulering
goed te koppelen met maatregelen die de reistijd en het comfort van de fietser significant
verhogen, is er potentieel een verdubbeling van de reductie van het autogebruik in de ochtendspits zeker haalbaar. De inschatting van deze percentages kan afwijken van de realiteit,
aangezien potentiële infrastructurele maatregelen nog niet vaststaan en het effect ervan dus
moeilijk in te schatten is.
Ten opzichte van de andere sporen ligt de afname van het aantal autoverplaatsingen voor
fietsstimulering lager. In totaal schakelen circa 740 automobilisten over op de fiets en dit
verspreidt over de gehele corridor. Tabel 5.4 toont de afnames op bepaalde wegvakken. De
afnames zijn het grootst op de wegvakken in het zuiden van de corridor (Zaandam en
Purmerend).

Wegvak

Afname aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits (2030) t.o.v. referentie (2015)
Absoluut
Procentueel

-1
0,0%
-6
-0,1%
-12
-0,3%
-31
-0,7%
-50
-0,6%
-77
-4,1%
0
0,0%
Tabel 5.4: Afname aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits (2030GE) ten opzichte van de referentie
(2015), spoor reistijd(beleving) als onderdeel van fietsstimulering
A7 van Avenhorn naar Purmerend Noord
A7 van Purmerend Noord naar Purmerend
A7 van Purmerend Zuid naar Wijdewormer
A7 van Zaandijk naar kp Zaandam
A8 van kp Zaandam naar A10
N235 ter hoogte van Watergang
N247 ter hoogte van Monnickendam

De absolute afnames van het autoverkeer blijven laag. Daarom zal het verwachte effect van dit
maatregelenspoor op de verkeersafwikkeling (I/C-waarden) en voertuigverliesuren eerder gering
zijn.
Overige effecten
 De toename van het aantal duurzame verplaatsingen (met de fiets) heeft een positief
effect op de lucht- en geluidskwaliteit.
 Verbetering van de veiligheid op de fietsroutes als gevolg van infrastructurele
maatregelen.
 Fietsen is goed voor de gezondheid. Het helpt tegen ziekten als diabetes en hart- en
vaatziekten. Uit een TNO-onderzoek blijkt dat werknemers die regelmatig naar hun
werk fietsen, minder vaak ziek zijn. Zij verzuimen gemiddeld ruim één dag per jaar
minder dan hun niet-fietsende collega’s.
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C. Kosten
Aanpassen van VRI’s naar i-VRI
Het ombouwen van één VRI naar een i-VRI kost ongeveer € 20.000,- als investeringskosten.
Jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten zijn ongeveer 20% van de installatiekosten (circa
€ 4.000,- per i-VRI per jaar). Om effectief een effect te zien, is ingeschat dat circa 50 VRI’s
verspreid over de stedelijke gebieden in de corridor worden omgebouwd. De totale
investeringskosten bedragen dan € 800.000,- en de jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten
€ 160.000,-.
Meekoppelkansen met primaire inframaatregelen
Een voorbeeld waarbij fietsstimulering in samenhang met ondersteunende infrastructurele
maatregelen heeft plaatsgevonden, is IJmond Bereikbaar. De kostprijs van het huidige ‘IJmond
Bereikbaar’-project is circa € 5 miljoen, door de hiernavolgende werkzaamheden:
 inzet personeel (programmamanagement, mobiliteitsmakelaar, front- en backoffice,
communicatie), uitrol loyaliteitsprogramma;
 ondersteunende app;
 ondersteunende infrastructurele maatregelen fiets;
 communicatie.
De infrastructurele maatregelen die fietsgebruik mogelijk stimuleren op de corridor, zijn de
nieuwe routes Hoorn - Purmerend - Zaanstad met de kwaliteit van snelfietsroutes. De kosten,
gemoeid met de maatregelen die nodig zijn om de route Hoorn - Purmerend op het gewenste
niveau te krijgen, bedragen € 2.030.000,- met een bandbreedte van circa 25% (bron: Tibs
Advies). De kosten voor de route Purmerend - Zaanstad zijn geraamd op € 4.730.000,- (bron: Tibs
Advies).

D. Governance
Infrastructurele maatregelen in de vorm van fietspaden of VRI-aanpassingen vallen primair onder
de verantwoordelijkheid van de betreffende wegbeheerder.
De afgelopen jaren is veel infrastructuur via subsidieregelingen en cofinancieringsprogramma’s
zoals Beter Benutten door Rijk en regio gefinancierd. Daarnaast is een aantal infrastructurele
maatregelen en uitbreidingen gekoppeld aan grote ombouw-, nieuwbouw of onderhoudsprojecten.
Naar verwachting werkt de regio Amsterdam de aankomende jaren actief verder aan het
connected en coöperatief maken van VRI’s. Momenteel worden in het kader van Beter Benutten
ITS al ruim 100 VRI’s in de Metropoolregio Amsterdam connected/coöperatief gemaakt.
In gesprekken met betreffende wegbeheerders moet dan goed gekeken worden naar prioriteit
voor fietsverkeer ten behoeve van de lange-termijnmaatregelencorridor.
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5.3

Verbeteren van de first en last mile

Dit spoor omvat maatregelen die het voor- of natransport van reizigers verbeteren. Maatregelen
voor de first mile hebben als doelgroep mensen die op meer dan 5 km (fietsafstand) van een
station wonen. Omgekeerd bestaat de doelgroep voor de ‘last mile’-maatregelen uit reizigers die
niet kunnen lopen of fietsen naar hun werk vanaf een stationslocatie.

A. Kansrijke lange-termijnmaatregelen binnen dit spoor
Figuur 5.3 toont de concrete maatregelen binnen dit lange-termijnspoor. Verder zijn de
maatregelen in detail omschreven.

Figuur 5.3: Dit maatregelenspoor omvat een pakket aan maatregelen om de first en last mile van forenzen
te verbeteren. Er wordt een flexibel deelfietssysteem voorzien bij zowel belangrijke knooppunten en
bestemmingen als nieuwe mobiliteitshubs of P+R en een campagne ten voordele van het gebruik van P+R.
Transit oriented development is een ruimtelijke maatregel waarbij het programma zo veel mogelijk
rondom vervoersknooppunten worden gelegd om zo de first en last mile te elimineren. Concreet worden in
het pakket Ruimte Poort van Hoorn, Zaandijk Zaanse Schans en Kogerveld opgenomen
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Primaire mobiliteitsmanagementmaatregelen
1. Transit oriented development
Een effectieve manier om de first en last mile te verkorten, is door de herkomsten en bestemmingen bij vervoersknooppunten te leggen. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gepland
binnen fietsbare afstand van een stationslocatie. Dit concept is ook gekend als transit oriented
development (TOD) en wordt verder opgepakt in het maatregelenpakket Ruimte van zeef 1 van
de corridorstudie. Concreet zijn in dit pakket opgenomen:
 Het verdichten van woningen rondom OV-knooppunten.
 Poort van Hoorn: transformatie van het Hoornse trein- en busstation tot een
kerngebied voor wonen, werken, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deze
ambities zijn vastgelegd in de Structuurvisie Poort van Hoorn.
 Knooppuntontwikkeling TOD Kogerveld.
 Knooppuntontwikkeling TOD Zaandijk Zaanse Schans.
2. Deelfietsen bij belangrijke bestemmingen en knooppunten
Het fietsdeelsysteem stelt fietsen voor publiek ter beschikking voor korte verplaatsingen, via een
netwerk van stations. De deelfietsen zijn voor iedereen toegankelijk en functioneren als een
aanvullend mobiliteitsconcept. Het is belangrijk dat het een flexibel systeem is, met name dat
deelfietsen niet op dezelfde locatie moeten worden opgehaald en teruggebracht. Dit soort
systemen zijn gericht op de last mile. In eerste instantie is het de bedoeling bestaande verhuurlocaties van OV-fietsen uit te breiden en meer fietsen aan te bieden. Vervolgens komen er
nieuwe locaties voor deelfietsstations bij, onder andere bij treinstations, drukke bushalten en
bedrijventerreinen en P+R et cetera.
3. Bekendheid van (de voordelen van) P+R en mobiliteitshubs verbeteren
De bekendheid van P+R-terreinen en mobiliteitshubs kan worden verbeterd door een regionale
campagne te organiseren. De voordelen van het gebruik van P+R-terreinen worden hier in het
licht gezet. Daarnaast vindt binnen de campagne promotie van mogelijk nieuwe P+R-faciliteiten
plaats.

Meekoppelkansen met primaire inframaatregelen
1. Mobiliteitshubs en P+R
Deze maatregel houdt in om multimodale knooppunten op strategisch gekozen locaties in te
richten. Dit zijn punten waar treinstations, P+R, snelfietsroutes of buslijnen samenkomen.
Potentiële locaties om uit te bouwen, zijn:
 Stationsgebied Hoorn. Dit wordt opgepakt binnen ‘Poort van Hoorn’. 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.
 N235/Mc Donalds. Reizigers stappen vandaag hier reeds over op de bus richting
Amsterdam.
 Kruising van de N246 en de N518 bij Monnickendam. Deze P+R richt zich eveneens op
reizigers richting Amsterdam.
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B. Effecten
Verkeerskundige effecten
Het voorzien van goede overstapgelegenheden tussen verschillende modaliteiten geeft
potentieel veel winst op de corridor. Dit omdat uit de analysefase blijkt dat deur-tot-deurverplaatsingen en ketenmobiliteit in deze regio nog in de kinderschoenen staan. Er wordt op
basis van expert judgement ingeschat dat met dit pakket aan maatregelen een afname van circa
3% van het autoverkeer op de corridor haalbaar is.
In de Mobiliteitsscan is een afname van 3% van het autoverkeer in de gebieden binnen de
corridor ingegeven. Rondom Hoorn is er een extra afname van 1% gerekend als gevolg van de
concrete ontwikkeling van de Poort van Hoorn.
De resultaten uit de Mobilliteitsscan tonen aan dat er in totaal circa 2.460 automobilisten
minder rijden en dit verspreid over de gehele corridor. De tabel toont de afnames op bepaalde
wegvakken.

Wegvak

Afname aantal autoverplaatsingen in de
ochtendspits (2030) t.o.v. referentie (2015)
absoluut
Procentueel

-172
-4,5%
-177
-4,1%
-152
-3,3%
-187
-3,9%
-270
-3,0%
-59
-3,1%
-26
-2,0%
Tabel 5.5: Afname aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits (2030GE) ten opzichte van de referentie
(2015), spoor verbeteren van first en last mile
A7 van Avenhorn naar Purmerend Noord
A7 van Purmerend Noord naar Purmerend
A7 van Purmerend Zuid naar Wijdewormer
A7 van Zaandijk naar kp Zaandam
A8 van kp Zaandam naar A10
N235 ter hoogte van Watergang
N247 ter hoogte van Monnickendam

De absolute afnames van het autoverkeer zorgen voor een licht positief effect op de verkeersafwikkeling (I/C-waarden) en voertuigverliesuren.
Overige effecten
 De toename van het aantal duurzame verplaatsingen (met de fiets of het OV) heeft
een positief effect op de lucht- en geluidskwaliteit. Daarnaast heeft fietsen een
positief effect op de gezondheid.
 Een positief effect op de reistijd en beleving van de reistijd als de overstappen tussen
verschillende netwerken/modaliteiten goed geregeld zijn.

C. Kosten
Deelfietsen bij belangrijke bestemmingen en knooppunten
Het uitbreiden van het OV-fietssysteem met fietskluizen kost ongeveer € 30.000,- per vier
fietsen. In een eerste fase is uitgegaan van een uitbreiding van het deelfietsensysteem met 500
fietsen. Dat brengt de totale investeringskosten op circa € 3,75 miljoen. Elk jaar worden beheeren onderhoudskosten gerekend van 10%, wat overeenkomst met jaarlijkse kosten van
€ 375.000,-.
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Bekendheid van (de voordelen van) P+R verbeteren
De bekendheid van P+R-terreinen en de voordelen van het gebruik van P+R-terreinen kunnen
worden verbeterd door een regionale campagne te organiseren. De kosten van een regionale
campagne zijn ongeveer € 50.000,-.
Mobiliteitshubs en P+R
Het aanleggen van een nieuwe P+R-voorziening voor circa 300 auto’s kost rond de € 3 miljoen.
Daarbij wordt het terrein uitgerust met panelen met actuele informatie over de dienstregeling
van treinen en bustijden. Er worden carpoolplaatsen voorzien alsook laadpalen voor elektrische
auto’s, veilige fietsenstallingen en toiletten. Per jaar worden beheer- en onderhoudskosten
ingeschat van circa 10% van de investeringskosten, gerekend, overeenkomend met € 300.000,-.

D. Governance
Deze vernieuwende mobiliteitsconcepten vragen een integrale aanpak van veel verschillende
stakeholders met ook een andere kijk op onder andere investeringen, verdien- en samenwerkingsmodellen.
Afhankelijk van de specifieke uitwerking ligt er een rol voor gemeenten, weg- en infrabeheerders, ontwikkelaars en vervoerders/dienstverleners. Het MIRT-verkenningstraject kan hier
een eerste integrale uitwerkingsslag in initiëren, in samenwerking met haar partners.

5.4

Slimme oplossingen voor logistiek en goederenvervoer

Tabellen uit de factsheet goederenvervoer en logistiek uit 2015 van RWS, opgenomen in het
rapport ‘Verkeer uit de analysefase van de corridorstudie Amsterdam – Hoorn’ toont aan dat
goederenvervoer 6-7% van het verkeer in de corridor betreft.
Het aantal verplaatsingen vanuit de corridor richting Amsterdam in de ochtendspits op de A7 en
de A8 bedraagt circa 17.500. Er wordt van uitgegaan dat het vrachtverkeer 7% van dit aantal is.
De doelgroep van deze maatregel zijn dan de circa 1.225 vrachtwagens die zich in de ochtendspits verplaatsen richting Amsterdam.
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A. Kansrijke lange-termijnmaatregelen binnen dit spoor
Figuur 5.4 geeft samenvattend de maatregelen binnen dit lange-termijnspoor weer. De
maatregelen zijn hierna meer in detail omschreven.

Figuur 5.4: Er zijn twee maatregelen die kansrijk worden geacht voor logistiek en goederenvervoer op de
corridor. Het gaat ten eerste om het ontwikkelen van logistieke ontkoppelpunten (LOP) om
vervoersstromen te bundelen. Een mogelijke eerste locatie voor een LOP is verzorgingsplaats De Koggen.
De tweede maatregel houdt in om venstertijden voor laden en lossen ruimer te maken. Zo moeten
vervoerders minder voertuigen inzetten en kan meer vrachtvervoer buiten de spits worden afgewikkeld
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1. Logistieke ontkoppelpunten
Deze maatregel heeft ten doel om vervoersstromen zo veel mogelijk te bundelen en zo lege
vrachtritten te vermijden. Door met grote gekoppelde voertuigen te rijden (LZV’s), kunnen ritten
slim worden gecombineerd. Zo zijn er minder voertuigen op de snelwegen en grote verbindingswegen, en zijn minder chauffeurs nodig. Bij logistieke ontkoppelpunten (LOP) aan de rand van de
stad of het gebied (binnenstad) wordt de lading overgeslagen naar kleinere en schonere
voertuigen die verder de stad inrijden naar hun eindbestemming. Aandachtspunten voor LOP
binnen het corridorgebied:
 Het vraagt veel ruimte. In de praktijk gaat de ruimte vaak naar andere functies, die
meer geld genereren. Natura 2000-gebieden rondom Purmerend alsook de Unescostatus van sommige gebieden zijn een bijkomend aandachtspunt.
 Het gebied moet goed beveiligd worden.
 LOP’s kunnen mogelijk goed gekoppeld worden met verzorgingsplaatsen.
2. Flexibele venstertijden
EVO en TLN pleiten voor meer flexibele venstertijden. Het moet onder andere mogelijk zijn om in
de avond en ’s nachts te kunnen laden of lossen. Zij stellen voor altijd te kunnen leveren,
behalve tussen 12.00 en 19.00 uur, wanneer het in de steden het drukst is. Met deze nieuwe
flexibele venstertijden kunnen vervoerders minder voertuigen inzetten en kan meer vrachtvervoer buiten de spits worden afgewikkeld, op tijden wanneer er geen knelpunten zijn. Zo
ontstaat een betere benutting van de wegcapaciteit.

B. Effecten
Verkeerskundige effecten
Met dit maatregelenspoor wordt een vermindering van het aantal vrachtautokilometers op de
corridor verwacht. Uitgaande van het Beter Benutten Vervolg Pakket Goederenvervoer/logistiek
is het aantal vrachtritten met deze maatregel te verminderen met 1-3%. Deze cijfers gelden voor
een combinatie van nacht- en avonddistributie en LOP.
Het is in de Mobiliteitsscan niet mogelijk om het effect van een vermindering van het aandeel
vrachtverkeer op de intensiteiten op de corridor weer te geven. Daarom is op basis van expert
judgement een inschatting gemaakt van de afname van het aantal vrachtritten.
Het aantal vrachtritten in de ochtendspits richting Amsterdam bedraagt naar schatting circa 1.225
voertuigen (7% van het aantal verplaatsingen). Wanneer 3% vermindering van het aantal vrachtritten mogelijk is, betekent dit een absolute afname van circa 40 vrachtwagens in de ochtendspits naar Amsterdam.
Overige effecten



Het positief economische effect voor de gebruikers en andere weggebruikers.
Vrachtvervoer wordt efficiënter doordat stromen beter worden gebundeld.
Afname van het aantal vrachtwagens en vrachtwagens die leeg rijden, zorgen voor
minder uitstoot van schadelijke stoffen.
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C. Kosten
Logistieke ontkoppelpunten
Het aanleggen van een logistiek ontkoppelpunt zal in dezelfde ordegrootte liggen als het
aanleggen van een nieuwe P+R (zie maatregelenspoor 5.3). De initiële investeringskosten
bedragen dus circa € 3 miljoen. De beheer- en onderhoudskosten liggen rond de 20% van de
investeringskosten, wat overeenkomst met circa € 600.000,-.
Flexibele venstertijden
Voor het implementeren van flexibele venstertijden zijn in principe geen materiële investeringskosten nodig. Regelgeving in de steden is echter wel een aandachtspunt. Deze maatregel brengt
dus vooral organisatorisch heel wat met zich mee. Het is de verwachting dat de initiële kosten de
ordegrootte van € 50.000,- bedragen. Bijkomende kosten zoals monitoring en evaluatie van
nieuwe venstertijden, bedragen circa 20% van de initiële organisatiekosten.

D. Governance
Bij het ontwikkelen van dit maatregelenspoor het belangrijk de verschillende stakeholders steeds
te betrekken. Dit zijn onder andere wegvervoerders, bedrijven met eigen vervoer, verladers en
gemeenten in de corridor. Deze laatste is specifiek van belang voor de maatregel ‘flexibele
venstertijden’.
Het is noodzakelijk om te onderzoeken bij welke (lopende) projecten in de regio dit
maatregelenspoor kan aanhaken of waar meekoppelkansen liggen. Een voorbeeld daarvan is het
ontwikkelen van een LOP in samenhang met de (her)aanleg van (nieuwe) verzorgingsplaatsen.
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6. Conclusies
In de periode augustus-november 2017 zijn meerdere interviews, een expertsessie en bereke¬ningen met de mobiliteitsscan uitgevoerd. Op basis
hiervan drie meest kansrijke sporen op korte termijn en vier op de lange termijn bepaald met uiteenlopende mobiliteitsmanagement maatregelen. De
effecten van de maatregelen per spoor zijn in de Mobiliteitsscan doorgerekend.
Het overzicht van de korte en lange termijn sporen, met bijbehorende maatregelen, beoogde effectiviteit en globale kostenraming is samengevat in
onderstaande tabel. De laatste kolom geeft weer op welke manier samenhang moet worden gezocht met andere maatregelpakketten (ruimte,
weginfrastructuur, OV & fiets) binnen de corridorstudie.
3 meest kansrijke korte termijn maatregelen voor corridor Amsterdam – Hoorn
Spoor
1. Succesvolle
werkgeversaanpak
verder uitbreiden

Maatregelen
•
Mobiliteitsbudget
opnemen in
arbeidsvoorwaarden
•
Belonen van
thuiswerken
•
Beloning voor reizen
met het OV of de auto
buiten de spits
•
Beloning voor
carpoolen en realiseren
carpoolplaatsen

Beoogd effect
Ten opzichte van de
referentie in 2015 neemt
het aantal
autoverplaatsingen in het
corridorgebied in de
ochtendspits af met circa
2.300.

Voorzet governance
•
Uitbreiding BREIKERS
richting noordzijde
Amsterdam
•
Amsterdam
Bereikbaar

Globale kosten
•
Circa € 1,35 miljoen op de
korte termijn.
•
Kosten bestaan uit
onderzoek, organisatie en
projecten

Samenhang met andere pakketten
•
De meeste maatregelen in dit
spoor zijn vooral kansrijk als de
alternatieven (OV en fiets) ook
goed op orde worden gebracht.
Voor deze maatregelen moet in
de pakketvorming samenhang
met infrastructurele maatregelen
worden gezocht.
•
Carpoolplaatsen kan je ook als
geïsoleerde maatregel
uitvoeren.

2.

•

Ten opzichte van de
referentie in 2015 neemt
het aantal
autoverplaatsingen in het
corridorgebied in de
ochtendspits af met circa
1.650.

•

•

•

Gebruik van
multimodale reisen routeinformatie
vergroten

•
•

Belonen van opvolgen
van reis- en
routeinformatie
In-car dynamische
reisinformatie
Reisinformatie voor
fietsers

•

Kansen bij aansluiten
bij programma’s als
PPA, Beter Benutten
Talking Traffic en
Amsterdam
Bereikbaar.
Ook de Smart Mobility
pilots en projecten
van de verschillende
regionale
wegbeheerders biedt
aanknopingspunten

Eén nieuwe dienst binnen
bestaande applicatie kost
circa € 1 miljoen

Ook hier geldt dat het
maatregelenspoor het meest
kansrijk is indien alternatieven
op orde zijn.
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3.

Fietsstimulering
breder uitrollen

•

•
•

•

Probeeractie met
elektrische fietsen of
speed pedelecs
Beloning voor gebruik
van de fiets
Fietsvoorzieningen bij
belangrijke
bestemmingslocaties
en knooppunten
Fietsbewegwijzering

Er schakelen 490
automobilisten over op de
fiets, verspreid over de
hele corridor

•

•

Fysieke maatregelen
via wegbeheerders en
OV-bedrijven
Stimuleringsmaatregelen koppelen
aan projecten of
aansluiting zoeken bij
Amsterdam
Bereikbaar

•
•

•

•

Probeeractie kost ca.
€8.000,- per maand
Beloning van €4,- per
spitsmijding. Totaal in de
eerste drie maanden
komt op ca. € 100.000,Ordegrootte van
€10.000,- per
fietsvoorziening
Fietsbewegwijzering en
bewegwijzeringsplan
kost ca € 40.000,-

•

•

De maatregelen binnen dit spoor
kunnen los van andere
pakketten binnen de
corridorstudie worden opgestart.
De maatregelen hebben wel
meer effect als ze in samenhang
met fietsinfrastructuur
maatregelen worden opgepakt.

4 meest kansrijke lange termijn maatregelen voor corridor Amsterdam – Hoorn
Spoor
1. Werkgeversaanpak
2.0

2.

Reistijd(beleving)
als onderdeel van
fietsstimulering

Maatregelen
•
Aangepast werk- en
schooltijden
•
Alternatief
parkeerbeleid
•
Meekoppelkansen met
primaire
inframaatregelen zoals
wegenwerken, nieuwe
(snel)fietsroutes en OVmaatregelen

Beoogd effect
Ten opzichte van de
referentie in 2015 neemt
het aantal
autoverplaatsingen in het
corridorgebied in de
ochtendspits af met circa
3.600.

•

Er schakelen 740
automobilisten over op de
fiets, verspreid over de
hele corridor

•

Aanpassen van VRI’s
naar i-VRI’s
Meekoppelkansen met
primaire
inframaatregelen zoals
grote wegenwerken en
concreet de aanleg van
nieuwe fietsroutes
(Hoorn-Purmerend en
Purmerend-Zaanstad)

Voorzet governance
•
Vergaande publiek –
private intentie voor
veranderen van het
reisgedrag.
•
Opbouwen vanuit
werkgeversaanpak
voor de korte termijn

Globale kosten
•
Geen duidelijke materiële
kosten
•
Initiële organisatiekost
van ca. €50.000,•
Evaluatie en monitoring
bedraagt ca. 20% van de
organisatiekost

•

•

•

•

•

Fietspaden en VRI
aanpassingen:
verantwoordelijkheid
wegbeheerder.
Subsidie en
cofinanciering door
regio of rijk
Regio Amsterdam
werkt de komende
jaren aan het
connected en
coöperatief maken
van VRI’s

•

•

•
•

Eén VRI ombouwen naar
een i-VRI kost ca
€20.000,-.
Beheer en onderhoud
van i-VRI bedraagt ca.
€ 4.000,- per jaar.
Route Hoorn-Purmerend:
ca € 2 miljoen
Route PurmerendZaanstad: ca. € 4,7
miljoen

•

•

Ook voor het vervolg van de
werkgeversaanpak geldt dat de
maatregelen het meest kansrijk
zijn als de alternatieven (OV en
fiets) goed op orde worden
gebracht. Dit is zeker het geval
bij het implementeren van een
alternatief parkeerbeleid.
Het aanpassen van werk en
schooltijden kan als aparte
maatregel worden uitgevoerd.
De kansrijkheid van dit spoor
hangt samen met maatregelen
die worden genomen binnen het
pakket met fietsmaatregelen.
Voor de maatregelen waarbij
VRI’s worden omgezet naar iVRI’s is het nodig goed af te
stemmen welke vervoersmodi
om welk moment prioriteit moet
krijgen.
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3.

Verbeteren first en
last mile

•
•

•

•

4.

Slimme oplossingen
voor logistiek en
goederenvervoer

•
•

Transit oriented
development
Deelfietsen bij
belangrijke
bestemmingen en
knooppunten
Bekendheid van (de
voordelen van) P+R en
mobiliteitshubs
verbeteren
Mobiliteitshubs en P+R

Ten opzichte van de
referentie in 2015 neemt
het aantal
autoverplaatsingen in het
corridorgebied in de
ochtendspits af met circa
2.460.

Logistieke
ontkoppelpunten
Flexibele venstertijden

•

•

•

Vernieuwende
mobiliteitsconcepten
vragen integrale
aanpak van veel
verschillende
stakeholders
Eerst integrale
uitwerkingsslag
initiëren via MIRTverkenningstraject.

•

•
•

3% vermindering van
het aantal
vrachtverkeer op de
corridor (in de
ochtendspits richting
Amsterdam). Dit komt
overeen met circa 40
vrachtwagens.

•

•

Verschillende
stakeholders steeds
betrekken.
Meekoppelkansen
zoeken met (lopende)
projecten in de regio.

•

•

500 deelfietsen in
fietskluizen op
verschillende locaties
hebben een
investeringskost van circa
€ 3,75 miljoen. Beheer en
onderhoud bedraagt circa
10% van de investeringskost per jaar.
Campagne voor P+R kost
ca. € 50.000,Nieuwe P+R aanleggen
kost ca. € 3 miljoen.
Beheer en onderhoud: ca.
€ 300.000,- per jaar.
LOP aanleggen: ca. € 3
miljoen. Beheerskosten
bedragen ca. € 600.000,per jaar
flexibele venstertijden:
initiële kost circa
€ 50.000,-. Monitoring en
evaluatie is bijkomende
kost van 20% van de
investeringskost.

•

•

•

•

De andere maatregelen binnen
dit spoor kunnen afzonderlijk
van andere pakketten worden
opgenomen.
Transit oriented development is
onderdeel van het pakket
Ruimte.
Deelfietsen, mobiliteitshubs en
P+R ontwikkelingen worden
idealiter opgepakt in samenhang
met knooppuntontwikkelingen
binnen het pakket Ruimte.

Maatregelen binnen dit spoor
kunnen afzonderlijk van andere
pakketten worden opgepakt.

47

Bijlage 1: Interviews experts
Frank Steijn
Breikers

17 augustus 2017

Werkgeversinitiatief BREIKERS helpt werkgevers met kennis, advies en financiering van
oplossingen om hun medewerkers vertragingsvrij te laten reizen. BREIKERS is onderdeel van het
programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Circa 150 werkgevers doen mee. Bij deze
circa 150 bedrijven worden 5.000 Spitsmijdingen gerealiseerd.
Deelnemende bedrijven delen de resultaten van hun werkgeversaanpak (er is geen convenant
gesloten). De bedrijven zijn gemotiveerd om samen iets te bereiken. Daarnaast hebben bedrijven
baat bij het grote netwerk. Van tijd tot tijd wordt een BREIKERS-café gehouden. Bedrijven geven
aan wat goed gaat en waar ze nog tegenaan lopen. Door het grote netwerk van BREIKERS wordt
het steeds gemakkelijker om nieuwe bedrijven aan te haken.
In het algemeen zijn er vijf lijnen waarop je werknemers kan beïnvloeden:
 werklocatie;
 woonlocatie;
 fiets;
 openbaar vervoer;
 auto.
De knoppen werklocatie en auto zijn die met het meeste effect. Openbaar vervoer en fiets zijn
het minst effectief. Daarbij is het aantal effectieve Spitsmijdingen het laagst.
Bij de circa 150 deelnemende bedrijven:
■ Is er één bedrijf dat enkel lokale werknemers werft. Het bedrijf huurt een makelaar in om
mensen die verder weg wonen, te herlokaliseren. Bij dit bedrijf komt geen enkele
werknemer met de auto.
■ Zijn er twee maatregelen die het beste werken:

Verhuizen werklocatie richting OV-locatie: daarbij zie je een grote
gedragsverandering. Medewerkers vinden de keuzevrijheid prettig en belangrijk.
Daarnaast heeft het positief effect op CO2 en duurzaamheidsdoelstellingen van het
bedrijf.

Flexibel werken faciliteren: het Nieuwe Werken en thuiswerken. Er zijn bedrijven
waar je 32 uur moet werken, maar je uren zijn volledig flexibel.
Op de lijn van de auto heeft het schrappen van parkeerplaatsen veel effect. Er is een bedrijf dat
200 parkeerplaatsen heeft geschrapt en een ander dat 30% van zijn parkeerplaatsen heeft
opgegeven. Het schrappen van parkeerplaatsen heeft wel meer effect bij een bedrijf op een
OV-locatie.

Vraag: Gaat de OR dan niet in opspraak bij het schrappen van parkeerplaatsen of het verminderen van leasewagens?
Werknemers hebben meer en meer andere wensen. De vierde generatie medewerker wil
misschien helemaal geen auto in de binnenstad van Amsterdam.
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Het aantal mensen dat kiest voor mobiliteitsbudget neemt ook meer en meer toe. Medewerkers
kiezen voor een mobiliteitsbudget in plaats van een leasecontract.
De invloed van een fietscampagne heeft minder Spitsmijdingen tot gevolg. De proef e-bike to
go realiseerde ergens tussen de 15 en 25 Spitsmijdingen.
Parkeren op afstand mogelijk maken
Er zijn nu reeds heel wat informele P+R-plaatsen. Zo kan je vanuit P+R Breukelen snel naar het
centrum van Utrecht of Amsterdam met de trein.
DUS: op een goede manier parkeren op afstand mogelijk maken in combinatie met parkeerplaatsen weghalen bij bedrijven en het vergoeden van de OV-verplaatsingen is kansrijk.
Liggen er kansen voor de corridor Amsterdam - Hoorn?
BREIKERS is momenteel nog niet actief op de corridor Amsterdam - Hoorn. Voor 2018 is het wel
de bedoeling om ook verder te gaan op de corridors, dus ook richting Hoorn.
 De kansen zullen in eerste instantie vooral liggen in Zaanstad en Amsterdam-Noord,
alsook bij werknemers die wonen in de kop van Noord-Holland en werken op de Zuidas.
Deze laatsten hebben de mogelijkheid om met de auto te rijden naar de P+R in
Amsterdam-Noord aan de Noord/Zuidlijn en vandaar verder te reizen met de metrolijn
naar de Zuidas. Daar winnen ze 2,5 uur meer vrije tijd per week mee! De Noord/Zuidlijn
moet dan ook echt goed zijn.
 Flexibel werken heeft ook potentie, al hebben mensen de voorbije jaren hun werktijden
al wat aangepast. Dit is te merken aan de brede spits op deze corridor (06.30-10.00
uur). Of flexibel werken mogelijk is, hangt af van het type bedrijf. Productiebedrijven
kunnen bijvoorbeeld starten op andere werktijden (bijvoorbeeld: 07.00 in plaats van
08.00 uur).
 Parkeren op afstand: veel hangt af van parkeertarieven. Bijvoorbeeld: Park and Bike in
Leeuwarden. Omdat je in heel Leeuwarden de gehele dag voor € 2,- kan parkeren, is de
incentive er niet om op afstand te parkeren en vervolgens te gaan fietsen.
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Joost Beenker

Maastricht Bereikbaar

9 augustus 2017

Maastricht Bereikbaar richt zich op structurele gedragsverandering volgens een 10-stappenplan
waarvan ondertussen meerdere regio's gebruik maken. Hierin is een strategie verwerkt om het
gewoontegedrag van de automobilist stap voor stap te doorbreken. Benadering op het juiste
moment, verleiden tot het uitproberen van ander gedrag (bijvoorbeeld gratis uitproberen van OV
of e-bike) en vervolgens een vervolgaanbod dat gericht is op intrinsieke motieven van de
deelnemer. De monitoring van het programma toont aan dat deelnemers die de afgelopen jaren
hun gedrag veranderden, dit in het jaar daarna blijven volhouden. De komende jaren wordt
gemonitord in hoeverre de gedragsverandering ook twee en zelfs drie jaren na deelname
duurzaam is.
Probeeracties (e-)fiets
Via probeeracties laten we mensen kennis maken met dit mogelijke alternatief voor de auto. Dit
is gratis en voor één week lang.

Zijn deelnemers aan de probeeractie overtuigd van het alternatief van de fiets?

■ 75-80% vindt de fiets een goed alternatief.
■ Ongeveer 30% maakt daadwerkelijk de overstap, 30% twijfelt, 30% weet niet goed wat
te doen en 10% geeft aan niets te zullen veranderen aan hun reisgedrag.
■ Een grote groep mensen lijkt uitstelgedrag en keuzestress te hebben. Een e-fiets is toch
een forse investering en de financiële drempel is daarbij niet onbelangrijk.
■ Werkgeversregelingen zijn dan belangrijk! Daarnaast moet een fietsvergoeding kunnen
concurreren met een autovergoeding.

Na de probeeractie kunnen werknemers een renteloze voorfinanciering krijgen voor het
aanschaffen van een e-fiets. Dit wordt dan verrekend met het salaris of met vakantiedagen.
Bedrijven creëren soms ook een community. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld fietsen voor een
teamuitje of voor een goed doel.

Wat zijn de kosten van de e-fiets probeeractie?

40 e-fietsen en servicekosten (website, reserveren, halen, brengen, verzekering) die we leasen
van de fietsverhuur kosten circa € 8.000,- per maand. In de huidige maatschappij is de markt nu
meer bereid om in dit soort initiatieven te investeren. Welke businesscase is hiervoor mogelijk?

Is er een bepaalde conversie afhankelijk van de af te leggen afstanden?

Van de theoretische potentie van het stimuleringsproject blijft in realiteit maar 20-30% van over.
In Maastricht is het fietsgebruik voor afstanden tussen 7,5-15 km gegroeid met 10% onder
7,5 km met 5%. Let daarbij wel op dat Maastricht qua modal split natuurlijk heel slecht scoorde.
We hadden zo veel mogelijk winst te halen. We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar we
liepen natuurlijk ook wel achter op fietsgebruik ten opzichte van de rest van Nederland.
Er is ook duidelijk een verschil tussen zomer en winter. Het is daarom de bedoelding om
meerdere mogelijkheden te bieden. Bijvoorbeeld: slechtweerregeling waarmee een werknemer
nog 30 dagen per jaar kan parkeren.
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Beloningsprogramma in beweging
Dit programma valt buiten de werkgeversaanpak waarbij forenzen het uitgangspunt zijn. Hier zijn
ook studenten en bezoekers meegenomen als doelgroep.
We hebben in bepaalde gevallen ook specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld: Maaskruisend
verkeer. Via de kentekenregistratie op de Maasbrug zijn specifiek mensen uitgenodigd om deel
te nemen aan het beloningsprogramma. Er zijn toen 30.000 mensen aangeschreven waarvan 2%
heeft deelgenomen aan het programma.
LET OP: Het wordt steeds complexer om te belonen. Je kan monetair, materieel en immaterieel
belonen. De regelgeving hieromtrent verandert en monetair belonen wordt bijna niet meer
gedaan.
Infra-aanpassingen om fietsen te stimuleren
Zijn er ook infra-aanpassingen gedaan om fietsen te stimuleren. Het is moeilijk inframaatregelen
te introduceren bij Beter Benutten. De conversie zou groter geweest zijn als we weer samenhang
hadden gezocht met inframaatregelen. Van groot belang zijn:
 fietsparkeren is voor veel mensen een hoge drempel;
 fietsdiefstal houdt mensen ook tegen;
 fietsveiligheid is ook heel belangrijk punt.
Maastricht Bereikbaar heeft wel bijgedragen aan snelle fietsroutes en de feitenstalling aan het
station (gemeente Maastricht).
Satisfiers zijn uitgemolken
We hebben steeds mensen beloond, de volgende stap is om in te zetten op de dissatisfiers. Ieder
jaar doet Maastricht Bereikbaar een effectenmeting bij de convenantpartners en werknemers.
Ook daar zien we dat mensen steeds terugkomen op items die te maken hebben met
fietscomfort en fietsbeleving.
Er is een belangrijke link tussen de infrastructuur, de voorzieningen en gedrag. We willen meer
en meer naar een integrale aanpak. Je moet investeren in de fiets als oplossing voor
gezondheids- en duurzaamheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld: Nijmegen staat daar veel verder in.
De voorzieningen en infrastructuur zijn daar beter op orde. Op termijn gaan mensen elkaar ook
volgen in het gewenste gedrag.
Reistijdbeleving bij fietsers
De keuze van de fietsroute wordt niet bepaald door de afstand maar door de beleving.
Elementen die bijdragen tot een betere reistijdbeleving zijn dus zeker ook nuttig.
 Utrecht: Schildpad en de haas. Groene golf, goede informatie. communiceren met
wegkantsystemen.
 Fiets-ITS gaat de komende jaren een rol spelen. Iedereen is hierin experimenterend.

Nog goede voorbeelden buiten Maastricht?

 B-riders Brabant is een heel succesvol programma dat gebruik maakt van andere
beloningstechnieken
 Utrecht in beweging: zij hebben een regeling bedacht, waarbij mensen € 600,- (of €
800,-) aan beloning bijeen kunnen sparen. Daarvan wordt 50% gefinancierd door de
werkgever.
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Lucien Groenhuijzen
Innovactory

13 september 2017

De missie van Innovactory is het ondersteunen van reizigers over de gehele wereld tijdens hun
dagelijkse reizen naar elke bestemming met één enkele mobiliteitsdienst.
Innovactory betrokken bij verschillende Spitsmijden-programma’s:
 Utrecht in beweging;
 Zuid-Limburg in beweging;
 Slim naar Antwerpen;
 etc.
TimesUpp
TimesUpp vandaag is een slimme reisassistent die samenwerkt met je agenda. Je kan de
reistijden zien bij al je afspraken en krijgt een vertrekalarm als het tijd is om te gaan. Of je nou
met de auto, het openbaar vervoer, de fiets of lopend gaat.
Het is de bedoeling om met een reisassistent steeds dieper en dieper in het gedrag van de
reiziger te komen, het verwachte gedrag te voorspellen en de reiziger te waarschuwen voor
anomalieën. Met de reisassistent passen mensen hun gedrag aan en dat leidt tot minder
verplaatsingen. Het is daarbij potentieel mogelijk om 10-20% afname te komen.
Spitsmijden
Bij Spitsmijdenprojecten gaat de bulk van de mensen tijd mijden (reizen op een ander moment)
of gebiedsmijden (niet meer door het gebied rijden). Slechts een klein percentage zal
overschakelen op het OV of de fiets.
Bij fietsstimuleringsprojecten speelt de werkgever een grote rol. Die stap is voor veel werkgevers
nog moeizaam. Wil je een structurele gedragsverandering op de lange termijn, dan moet je het
individu bereiken.
Volgende stap: Mobility as a Service
DOEL: van de automobilist een keuzereiziger maken.
MaaS is een platform waar vraag en aanbod samenkomen, waardoor het aanbod van diensten
zich kan aanpassen (bijvoorbeeld: tijdelijke busverbindingen, demand responsive etc.) en ook het
afnemen van ‘gebundelde mobiliteitsdiensten’ kan gebruikers richting een bepaald gedrag
sturen.
LET OP: Deelautoconcepten, carpooling et cetera zijn moeilijk te realiseren. Mensen geven niet
graag de vrijheid op die ze hebben met hun auto.

Voor de corridor Amsterdam - Hoorn?

Stel: je wilt 25% automobilisten van de corridor halen. Dit kan je alleen realiseren met een
pakket van allerlei maatregelen. Een reisassistent kan een groot deel van dat pakket leveren.
Je moet eerst mensen werven en dan converteren naar actieve gebruiken. Van de mensen die de
applicatie installeren blijven er ongeveer 25% actief. Deze reizigers moeten dan ook nog over de
corridor reizen. Uiteindelijk blijft een klein deel van de actieve gebruikers over dat effectief gaat
Spitsmijden. Dit is ongeveer 10%. Van de 10.000 actieve gebruikers leiden er dus 1.000 tot
Spitsmijdingen.
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Thijs Muizelaar

Connecting Mobility

17 augustus 2017

Kenmerken van de corridor
 Er is geen goede fietsinfrastructuur. Er is een snelfietsroute tussen Zaandam en
Amsterdam maar richting Purmerend heb je dat niet.
 Vervoer over water is hier niet kansrijk.
 Het alternatie is de trein, maar die zit stampvol. De NS is hier een interessante partij.
Kan de capaciteit van de trein verhoogd worden?
Voorwaarde voor ander gedrag is dat er goede alternatieven beschikbaar zijn:
 alternatieven faciliteren;
 alternatieven moeten kunnen concurreren met de autoreistijd + meer comfort geven.
Verzamel informatie over de doelgroep via focusgroepen. Wie voelt nu echt dit probleem?
Ervaren ze dat ook als een serieus probleem (een deel zal gewoon onbewust elke dag in de file
gaan staan)? Zijn de reizigers in de file auto-captives?

Interessant: vraaggestuurd collectief vervoer. Breng alle vormen van aanbod bij elkaar en maak
een volledig overzicht van wat waar rijdt en wat daarvan de bezitting is.
Hoe krijg je mensen uit de auto en de trein?
Het zal er op neerkomen om heel veel kleine dingen te combineren.
Mogelijke maatregelen:
 Thuiswerken faciliteren of inrichten van een flexwerkplek. Bijvoorbeeld: reizigers gaan
naar Hoorn of Purmerend met de fiets, werken even op een flexwerkplek op het station
en vertrekken na de spits met de trein richting Amsterdam.
 Goede herkomst P+R: zorg dat je stromen bundelt aan de herkomstkant.
 Laat reizigers betalen om in de spits te mogen rijden met de auto.
 Geef reizigers feedback over hun eigen gedrag. Bijvoorbeeld: applicatie die info geeft
over mogelijke alternatieve vervoersmodi of tijdstippen om te vertrekken.
 Regio Rotterdam: de Verkeersvoorspeller van Fileradar, GoogleMaps geeft op basis van
historische data ook een verwachting van reistijd.
 Mensen wonen waar ze werken: jobruil.
 Interliner terugbrengen.
 Goederen: slimme planning van terminals. Niet meer leveren tijdens de spitsen maar in
de daluren.
Bewonersaanpak in plaats van werkgeversaanpak
Woningbouwverenigingen kunnen trigger zijn om gedrag aan te passen. Breng de parkeernorm
voor sociale woningen omlaag, het autobezit gaat dan mee omlaag. Biedt een mobiliteitsabonnement aan voor woningen.
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Nick Verveen

17 augustus 2017

Programma & projectmanager Beter Benutten & Smart Mobility - RWS

Vanuit de MRA zijn alle ogen gericht op de korte-termijnaanpak (tot 2021). Waar gaan we NU
mee starten? In het BO MIRT besluiten we over wat er in 2018 van start gaat.
Governance technisch moeilijk. Dat wat buiten de MRA-scope valt, is onderdeel van de provincie
Noord-Holland. Hoorn valt in principe wel in de MRA. Het nadeel is dat het wat minder prioriteit
krijgt.

Waar gaat MRA zich op inzetten de komende 3 jaar?

 Vijf hoofdopgaven: gericht op verbeteren DUS, van deur naar deur; economische
bereikbaarheid; woningbouwopgave; betrouwbaarheid en reistijd; innovatie.
 MIRT stedelijke bereikbaarheid: faciliteiten op stations, missing links etc.

Welke maatregelen zijn er goed in de MRA en kunnen die vertaald worden naar de corridor?

 Werkgeversaanpak in samenwerking met BREIKERS. Dit is een van de maatregelen die
geopperd is in de corridorstudie. Momenteel is de werkgeversaanpak nog niet actief in
het corridorgebied. Het geografische gebied van de werkgeveraanpak uitbreiden is iets
waar we volgend jaar mee moeten starten. BREIKERS kan werkgevers in het gebied
helpen in een transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Er zijn circa 5.000
Spitsmijdingen gerealiseerd bij circa 150 aangesloten bedrijven.
 In de IJmond en Zuidas was fietsstimulering heel succesvol. Daar was er wel steeds een
aanleiding om een fietsstimuleringsproject op te starten (bijvoorbeeld: Velsertunnel).
Dat momentum heeft veel effect. Kijk of een fietsstimuleringsproject in de corridor te
koppelen is aan zo’n momentum: zijn er infrastructurele werken gepland, komt er een
nieuwe woonwijk etc.?
 De winst in de corridor is te halen bij ketenmobiliteit en het optimaliseren van het
gebruik van de fiets als voor- en natransport. Zijn er goede locaties voor
mobiliteitshubs?
 De vervoerregio heeft ook budget voor elementen die ketenmobiliteit verbeteren:
bijvoorbeeld: fietsenstallingen bij bushalten.
 Fietssnelwegen liggen er genoeg. Kleine infrastructurele maatregelen om ontbrekende
schakels in het fietsnet op te lossen zijn wel mogelijk.

Op de lange termijn
 Slim verbeteren van bestaande infrastructuur met behulp van Smart Mobility en ITS.
 VRI’s beter afstellen: waar kunnen we OV of fiets prioriteren.
 Hoe staat de regio ten opzichte van beprijzing? In Amsterdam hadden we het erover om
te kijken of we een nieuw wegenbelastingsysteem kunnen inzetten voor de nieuwe
wijken.
 Kijk naar de HB-relaties: kan je bestaande P+R of nieuwe locaties gebruiken om verkeer
op te vangen aan de randen van de stad en dan met shuttlediensten, deelsystemen et
cetera naar de stad gaan.
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Bijlage 2: Resultaat werksessie
Op maandag 25 september 2017 is een werksessie gehouden bij RWS te Haarlem. Deze sessie
had als doel om samen met experts te komen tot een verrijkte en verdiepte maatregelenlijst
waar voor de korte en lange termijn maatregelen een beoordeling op kansrijkheid heeft
plaatsgevonden. Volgende leden van het projectteam en experts waren bij deze sessie aanwezig.
Projectteam:
 Marjolijn Kaandorp, RWS WNN
 Williard van der Sluis, RWS WNN
 Pascale Willems, Goudappel Coffeng
 Aafke Den Hollander, Rebel Group
Experts:








Jasper de Vries, XTNT, betrokken bij mobiliteitsmanagement SAA
Annet van Veenendaal, RWS WNN, trekker werkgroep Slim Reizen van Amsterdam
Bereikbaar
Johan Munsterman, MIRT A8-A9
Arthur Rietkerk, Verkeersmanager provincie Noord-Holland
Lotte Bekenkamp, Adviseur Verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam
Niels van den Brink, ManEngenius, betrokken bij mobiliteitsmanagement
Zuidasdok
Richard Visser, Vervoerregio Amsterdam

Tijdens de werksessie hebben de experts:
1)
De long list met mogelijke mobiliteitsmanagementmaatregelen voor de corridor
Amsterdam - Hoorn en de eerste beoordeling daarvan getoetst en aangevuld. De volledige
lijst is opgenomen in bijlage 3.
2)
De meest kansrijke maatregelen voor de corridor uit de lijst gefilterd en dit voor de korte
en de lange termijn.
Het resultaat van de filtering van de long list van maatregelen in kansrijke korte- en langetermijnmaatregelen is hier verder opgenomen.
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B2.1. Korte termijn
1. Fietsstimulering

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Stimuleren fietsgebruik is zeker interessant op het gebied van de e-fiets. Deze actieradius is
groter. Dit is met name interessant voor mensen die een bestemming in Amsterdam-Noord of in
de periferie van Amsterdam hebben. De fiets kan ook worden ingezet als voor- en natransport in
combinatie met P+R-ontwikkelingen (P+R uitbreiden, zowel huidige als bestaande). Voorwaarde
voor succes: fietsvoorzieningen verbeteren, zowel infra als stalling, bewegwijzering en het
oversteken van water.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
 korte-termijnaanpak (KTA);
 op de lange termijn combineren met aanleg fietssnelweg;
 werkgeversaanpak.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
VRI (link met fietsconvenant?)

2. Faciliteren fietsvoorzieningen bij (overstap)halten

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Deze maatregel heeft te maken met comfort, veiligheid, bereikbaarheid om zo OV te stimuleren.
Randvoorwaarde is wel dat het OV voldoende capaciteit heeft als vervolgtransport voor de fiets.
Uit te voeren door beheerders.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
Capaciteitsverhoging treinen en verhogen comfort en betrouwbaarheid van het OV.

3. Belonen reizen buiten de spits (zowel auto als OV) en thuiswerken

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Omdat er zowel op spoor als weg veel restcapaciteit is. Tijdens de daluren zijn er op de corridor
maar weinig problemen.
NB: Belonen hoeft niet met geld, kan ook door b.v. punten sparen voor cadeaus.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
Via werkgeversaanpak i.s.m. RWS, NS en PNH/VRA (als concessiehouders bus).

4. Stimuleren van thuiswerken

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Thuiswerken in de meest brede zin zorgt voor meer spreiding en/of minder verkeer (in de spits).
Risico = spreiding werktijden/schooltijden.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?




beleid en cultuur wijzigen bij bedrijven;
mobiliteitsbudget;
MaaS.
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Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
Werkgevers in samenwerking met BREIKERS.

5. In-car dynamische reisinformatie

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Mensen kunnen met behulp van actuele en betrouwbare info zelf slimme keuzes maken.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
Menukaart AB, KTA.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
RWS.

6. Stimuleren gebruik reisinformatie

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Iedereen op de corridor echt gebruik laten maken van correcte en actuele informatie. En
vervolgens het volgen van reisinformatie stimuleren zodat iedereen echt slimme keuzes gaat
maken. Deze maatregel kan op korte termijn reeds effect hebben maar zal pas op langere
termijn echt een verschil gaan maken.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
■ voorzieningen bieden waarop je wit sturen;
■ optimaal P+R, fietsen, OV fiets etc.

7. MaaS 1.0

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Biedt meer flexibiliteit in het reizen. Staat of valt wel met de mogelijke alternatieven die er
beschikbaar zijn en de kwaliteit van deze alternatieven. Op de lange termijn door ontwikkelen
naar MaaS 2.0 met beschikbaarheid van info, middelen en app/
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
Volgen ontwikkelingen rond verschillende proeven die lopen.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
Ministerie van I&M.
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B2.2. Lange termijn
1. Werkgeversaanpak

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Effect op langere termijn, maar ook al op korte termijn. Deze aanpak is minder op een specifieke
locatie gericht. Je bereikt ook jonge mensen.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
 beleid en cultuur wijzigen bij bedrijven;
 mobiliteitsbudget: flexibel budget voor woon-werkvergoeding;
 MaaS.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
Aansluiten bij Breikers, keuze maken wie trekker wordt. Veel bestaande aandacht nu al bij bv
Vervoerregio, RWS

2. Logistiek

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Op basis van goed onderzoek naar modaliteiten en doelen (Welke busjes rijden er en wat voor
type?). Dan richting combinatie van gaan werken / hub / opslagplek
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
 MaaS voor ontzorging -> zekerheid bieden bij maken keuzes (reserveren)
 OV knelpunten oplossen, optimalisaties doorvoeren. Denk aan overstap die op
deze corridor sowieso noodzakelijk is in verband met de knip bus/Noord/Zuidlijn.

3. Socrates 2.0

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Beter benutten, niet alleen RWS maar samen met serviceproviders (bv. PPA)
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
- Praktijkproef Amsterdam (PPA);
- E-ITS.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
Ministerie van I&M.

4. Dynamische wegmarkering

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Op de corridor is er een duidelijke spitsrichting. Met dynamische markering zou je kunnen
variëren in de capaciteit van de weg door de wegmarkering te veranderen.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
- in-car applicatie en reisinformatie.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
RWS.
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5. Fietsinfra en voorzieningen

Waarom kansrijk voor deze corridor?
In combinatie met fietsstimulering (korte termijn en actieradius van bijvoorbeeld de e-fiets.
Actieradius voor e-bikes maakt Purmerend-Amsterdam haalbaar.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
 stimuleren e-fiets;
 reisinformatie voor fietsers.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
VRA.

6. Spreiding werktijden en scholen

Waarom kansrijk voor deze corridor?
Thuiswerken en Spitsmijden mogelijk maken door spreiding van wektijden en scholen.
Risico is dat de vrijgekomen ruimte op de corridor opnieuw wordt ingevuld door nieuwe
gebruikers.
Koppeling met bestaande of nog te implementeren maatregelen?
 Nieuw beleid;
 loslaten 9-5 cultuur.
Welke partij kan/moet zorgen voor de uitvoering?
Landelijke aanpak.
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Bijlage 3: ‘Long list’-maatregelen
Zie bijgevoegd Excel-bestand

Long list mobiliteitsmanagementmaatregelen Corridor Amsterdam-Hoorn.xlsx
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Bijlage 4: Maatregelen zeef 1
Maatregel

Deelpakket

DVM / on-trip reisinformatie (maatrgl. 21, 24, 66, 71,
120, 156, 166);

DVM

Toepassen DRIPS en PRIS (maatrgl. 72)

DVM

Innovatief mobiliteitsmanagement (maatrgl. 70 (119))

ITS

Optimaliseren VRI’s (maatrgl. 22, 71, 14)

ITS

Werkgeversaanpak (maatrgl. 16, 17, 19, 68, 105, 117,
118, 152);

vraagbeïnvloeding

Stimuleren gebruik fiets en e-bike (maatrgl. 64 en 151);

vraagbeïnvloeding

Bedrijfsvervoer (maatrgl. 69 en 95);

vraagbeïnvloeding

Spitsmijden (maatrgl. 18 + 164).

vraagbeïnvloeding

Realisatie carpoolplaatsen (maatrgl. 48, 52, 93, 165);

overig

Goederenvervoer (maatrgl. 97+100+159+161+160).

overig
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