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SAMENVATTING
OV heeft vooral in spits naar Amsterdam belangrijke rol in groeiende mobiliteitsvraag
Bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van de metropoolregio Amsterdam. De
komende jaren wordt een groeiende mobiliteitsvraag naar geconcentreerde werk-, onderwijs-,
en sociaal-recreatieve bestemmingen verwacht. Het OV vervult hierin een belangrijke rol,
vooral in de spits bij reizen naar Amsterdam over de gemeentegrenzen heen (> 10 km)
(schema S.1).
In de spits laat de kwaliteit van het OV echter te wensen over
In de spits vragen we het meest van het OV; in vergelijking met het dal worden dan per uur 4x
zoveel reizigers vervoerd over langere afstanden. Juist in de spits, wanneer reizigers het
meeste belang hechten aan betrouwbaarheid en snelheid, laat de kwaliteit van een deel van het
OV te wensen over. Trein vertragingen juist in de spits zijn een punt van zorgen van reizigers.
En met de tram reizen mensen vanaf Amsterdam CS juist in de spits ver met relatief lage
snelheid. Dit komt mede omdat de groei van kantoorlocaties aan de A10- ring er voor heeft
gezorgd dat de meeste forensen niet in de buurt van CS moeten zijn. De lijnvoering van zowel
het lokaal OV als de trein zijn echter nog steeds vooral gericht op CS. Dat past goed in het dal
– maar veel minder in de spits.
Geplande investeringen zorgen voor nieuwe mogelijkheden – ook in de spits
In de komende jaren ronden we een aantal projecten af die kansen bieden om het OV te
versterken; denk aan de Noord/Zuidlijn, de Amstelveenlijn, OV-SAAL en Zuidasdok.
Hierdoor kunnen grote stromen forensen per trein snel en effectief naar de juiste OV-poort
van Amsterdam gebracht worden. De spitsdrukte wordt gespreid over meerdere stations; naast
CS zijn dat ook Zuid, Amstel, Bijlmer, Sloterdijk en Schiphol. Van daar kunnen de grootste
forensen stromen snel met metro of lopend hun werkplek bereiken. Hiermee is al circa 70%
van de bestemmingen van forensen bediend. Met tram en bus kunnen dan de overige – meer
gespreide – werklocaties passend bediend worden.
Ruggengraat snelle spitsbediening gevormd door robuuste, hoogfrequente trein + metro
De ruggengraat van dit passende aanbod voor de spits vormt de combinatie van trein met
metro en HOV trams/ bussen. Robuust en hoogfrequent – specifiek voor de grote aantallen in
de spits. In het dal is er ruimte voor complexere lijnvoeringen om de meer op comfort
ingestelde dalreiziger te bedienen. De oplossing dient derhalve gevonden te worden in
samenwerking van de Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, het Rijk, provincies, de
landelijke spoorsector en lokale vervoerders gericht op een versterkt, en onderling afgestemd
spitsaanbod van trein en lokaal OV - gericht op behoefte van de forens (schema S.2)
Rapport gericht op beter benutten regionaal OV tot 2020 – met de Reiziger centraal
Dit rapport is gericht op het beter benutten van het openbaar vervoer in, naar of vanuit de
Stadsregio Amsterdam. In tijd richten we ons op de periode tot 2020. In de analyse stellen we
de Reiziger centraal.
Een nader onderbouwde zienswijze treft men in dit document.
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Schema S.1

OV cruciaal voor bereikbaarheid geconcentreerde
werklocaties van afstanden boven de 10 kilometer
Beeld van een typische ochtendspits Stadsregio Amsterdam
(Aantal mensen in ‘000)
620
70
120

280
340
90

250

Top 6 gebieden*

35%

Niet naar top-6
gebieden
70%

OV

10%

20%

40%

(Brom)fiets

55%

10%

5%

430

Totaal

< 10 km

Aandeel Auto

> 10 km

55%

* 5 gebieden in Amsterdam + Schiphol
Bron: Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema S.2

Maatregelen op hoofdlijnen – samen met partners uit te
werken
 Maken afspraken met I&M/ NS over spitsbediening 5 OV-poorten
Zuid, CS, Amstel, Bijlmer en Sloterdijk; in lijn met PHS inclusief Schiphol; zonder
goederen in de spits; met meer directe treinen Den Haag/ Leiden – Zuid en verder

 Uitwerken Programma van Eisen voor OV-concessie Amsterdam
– 5 poorten als A-locatie
– Aandacht voor spitsbereikbaarheid werklocaties (frequentie, capaciteit)
– Beoordelingskader meer spitsvervoer vs. kosten; idem gebruik trams

 Verder ontwikkelen OV-poorten
– Als overstap naar lokaal OV
– Zorgen voor goede wandelroutes naar kantoorlocaties; ook vanaf belangrijke
metrohaltes

 Welbewust kiezen waar regiobussen ‘aantakken’ op het Amsterdamse
trein-metronet
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1 Uitdaging is om meer en beter OV te realiseren met dezelfde middelen
Verdere groei van mobiliteit verwacht – zeker naar geconcentreerde locaties
Grote steden zijn steeds meer de economische centra van Nederland. Dat geldt zeker voor de
metropoolregio Amsterdam. De afgelopen 20 jaar groeide het treinverkeer met een
bestemming binnen de A10-ring van Amsterdam met jaarlijks 4%. Steeds meer mensen
komen in ‘dikke stromen’ naar Amsterdam voor werk en onderwijs (‘productie’) en winkels
en activiteiten (‘consumptie’). De concentratie van economisch belangrijke gebieden neemt
de komende jaren verder toe. In lijn daarmee groeit de mobiliteitsbehoefte naar deze
concentraties.
De Planbureaus hebben vier scenario’s uitgewerkt voor Nederland in 2040 – van globalisering
tot regionalisering en van economische hoogconjunctuur tot krimp. In al deze scenario’s
groeit de mobiliteit naar en tussen de G4 (schema 1.1). De Stadsregio Amsterdam herkent dit;
werk en (hoger) onderwijs zijn steeds meer in ruimte geconcentreerd en het aantal woningen
groeit in de breedte (schema 1.2). Steeds meer mensen komen van steeds verder naar
Amsterdam.
Het OV moet groeien om de ‘economische bereikbaarheid’ op peil te houden
De auto is voor veel mensen het meest aantrekkelijke vervoermiddel. Forensen kunnen de
steeds meer geconcentreerde kantoren echter niet allemaal tegelijk met de auto bereiken –
zelfs al zouden we willen. Ook andere modaliteiten zijn nodig. Voor reizen minder dan 10 km
enkele reis wordt de fiets steeds belangrijker – naar de meest geconcentreerde gebieden is het
aandeel van de fiets al 45%. Voor de langere afstand1 levert het OV een belangrijke bijdrage
aan de bereikbaarheid – 31% van de reizigers neemt hier het OV. Bij de economische
concentraties in de spits is dit nog hoger – tot 65% in het centrum van Amsterdam. Zonder
groei van OV worden de economisch belangrijke concentraties dan ook volledig
onbereikbaar.
Het (regionaal) OV zal dan ook het leeuwendeel van de mobiliteitsgroei moeten opvangen.
Dat geldt des te meer omdat nu al 3 van de 4 auto’s die in het economisch hart van de
Stadsregio rijden afkomstig zijn van langere afstand. Zelfs bij een gelijkblijvend aandeel OV
groeit het autoverkeer in het Global Economy scenario van de planbureaus met 30% - juist in
de nu al moeilijk bereikbaar te houden economische centra. Een groei die simpelweg niet op
te vangen is door de economische centra, al was het maar door de grote hoeveelheid
parkeerplaatsen die nodig zijn. Hier biedt het OV dan ook bij uitstek maatschappelijke waarde
door het efficiënte ruimtegebruik.
Goede benutting van de OV-investeringen kan en moet – zeker nu
De overheid heeft recent fors geïnvesteerd in het OV in de metropoolregio Amsterdam, deels
in nog te realiseren infrastructuur zoals de Noord/Zuidlijn, de Amstelveenlijn en het
Zuidasdok. Gezien de economische ontwikkelingen zijn de komende jaren geen nieuwe
megaprojecten te verwachten. Het is dus de uitdaging om de infrastructuur zo te benutten dat
we de groei in de komende jaren op kunnen vangen – liefst met beter Openbaar Vervoer. De
verdere economische ontwikkeling van de regio is ervan afhankelijk: een betere OVbereikbaarheid van de economische centra met in grote lijnen de huidige en reeds geplande
infrastructuur. Dat is de uitdaging.
Dus: hoe kunnen we meer én beter OV realiseren met de huidige en geplande
infrastructuur?
1
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Korte afstand = minder dan 10 km enkele reis; langere afstand = meer dan 10 km enkele reis (20 km retour)

Schema 1.1

Mobiliteit groeit in alle scenario’s 2040 – van economische
hoogconjunctuur tot krimp
Planbureau scenario’s 2040 geven uitersten
waarbinnen de werkelijkheid zich bevindt…
Strong
Europe

Global
Economy

Regional
Commun.

Transatl.
Market

Nederland

Bevolking Werkgel. BBP/hoofd
(mln)
(mln) (index vs ’01)

Global Economy

19,7

8,6

221

Strong Europe

18,9

7,5

156

Transatl. market

17,1

7,2

195

Regional Commun.

15,8

6,1

133

… en mobiliteit groeit in alle scenario’s,
zeker naar en tussen de G4
Index jaar 2000 = 100
Tussen G4
Global
Economy G4 - Overig
Nederland

144
140
140

Strong
Europe

Tussen G4
G4 - Overig
Nederland

151
137
130

Transatl.
market

Tussen G4
G4 - Overig
Nederland

Regional
comm.

Tussen G4
G4 - Overig
Nederland

139
122
120
127
117
105

Bron: Scenariostudie planbureaus NL naar 2040; monitor woningbouwcap. MRA; SDP analyse

Schema 1.2

Groei van woningen vooral in IJburg, Zuidas en Almere;
daarnaast toenemende concentratie van kantoren
Woningbouw in Stadsregio Amsterdam en Almere, 2010-2020

In hele Stadsregio groeit het aantal
woningen naar 2020

Bij kantoren zijn de geconcentreerde, goed
met OV ontsloten locaties het meest in trek

9k

24k

BIJGESTELDE AANTALLEN

12k

8k
<1.000
1.000-2000
>2.000

 Locaties bij OV-knooppunten blijven in trek
 Toename ~860k m2 (8%) kantoorruimte in
Stadsregio Amsterdam o.b.v. aangepast, maar
ambitieus groeiscenario
 Bij een bezetting van 83% (leegstand 17%) is
verschuiving naar OV knooppunten en toename
leegstand snelweglocaties belangrijk
 Nieuwe werken vergroot belang bereikbaarheid
 Acceptatie van ‘Nieuwe werken’ nog onduidelijk
 Als het doorzet, komen er meer mensen per m2
 (OV)-Bereikbaarheid wordt dan nog belangrijker;
in lijn met de trend nu

* Bijvoorbeeld in Amsterdam is nu 6,2 mln m2 in gebruik van de 7,5 mln m2 (+0,5 mln m2 planaanbod),
terwijl de vraag naar verwachting groeit tot 6,5-7,0 mln m2
Bron: monitor woningbouwcap. MRA; woningmarktanalyse SRA 2010-2020 ‘de uitbreiding in kaart’;
PlaBeKa; Kantorenstrategie Asd; CBS pendelstromen; CPB scenariostudie NL naar 2040; SDP analyse
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2 Focus op reizen naar Amsterdam – daarvoor gebruiken mensen OV
‘Slimmer’ OV begint bij een goed begrip van de Reiziger – die staat centraal
Om met bestaande middelen meer te betekenen zetten we de Reiziger centraal. We denken
dus vanuit-de-mens (zie ook Bijlage E). Mensen kiezen doorgaans thuis hun vervoermiddel.
Als je met de auto van huis vertrekt, kom je niet met de fiets terug. Een ‘reis’ in dit document
is dan ook gedefinieerd als alle verplaatsingen van huis via één of meerdere bestemmingen
terug naar huis (schema 2.1). Huis is altijd de herkomst; de locatie van een activiteit is de
bestemming. Reizen waarvan de bestemming(en) op minder dan 1 km van huis liggen zijn
buiten beschouwing gelaten. Dit betreft 24% van het totaal aantal reizen, maar slechts 1% van
de reizigerskilometers (schema 2.1). Met andere woorden: de hond uitlaten of een rit naar de
supermarkt is voor de inrichting van de wijk wel, maar voor OV-beslissingen niet relevant.
De korte OV-verplaatsingen als onderdeel van een langere reis blijven wel in de scope.
Mensen gaan vanuit de Stadsregio en wijde omgeving met OV vooral naar Amsterdam
In het weekend reizen mensen vaak samen, en belangrijk minder vaak met het OV dan op een
werkdag (schema 2.2). We richten ons op de werkdagen – hier ligt de economisch meest
knellende mobiliteitsvraag en is optimale benutting essentieel. In het weekend is capaciteit
niet de beperking; het is aan vervoerders om dan met aantrekkelijk aanbod mensen te trekken.
Op werkdagen zijn er in de Stadsregio diverse plekken waar veel mensen naar toe reizen. We
kijken naar het aantal reizen per km2 bebouwd oppervlak. Amsterdam kent de sterkste
concentraties. Maar ook Purmerend, Amstelveen, Zaanstad, Uithoorn, Diemen, EdamVolendam en Haarlemmermeer kennen sterk geconcentreerde bestemmingen. Het OV
gebruiken mensen echter vooral om naar Amsterdam te reizen. Waar gemiddeld meer dan
27% van de mensen met het OV naar Amsterdam reist is dat naar het sterkst geconcentreerde
postcodegebied buiten Amsterdam en Schiphol slechts 4% (postcode 1441 in Purmerend is
per km2 bestemming voor 14.000 reizen; schema 2.3). De congestie en parkeertarieven in
Amsterdam dragen daar zeker aan bij. De OV-reizen met een bestemming in Amsterdam
komen niet alleen uit Amsterdam en omgeving maar uit heel Nederland. Het aandeel OV in
de langere reizen verschilt per corridor (schema 2.4).
Schiphol is één na grootste bestemming; bijzonder door spreiding vraag over de dag
Na Amsterdam is Schiphol de grootste bestemming binnen de Stadsregio – dagelijks reizen
40 duizend luchtreizigers uit heel Nederland naar Schiphol (en eenzelfde aantal vanaf
Schiphol). Daarnaast is Schiphol een werkgebied met 64.000 banen. Bijzonder is dat zowel de
internationale reizigers als een groot deel van de forensen verspreid over de dag reizen. In
bijlage A gaan we nader in op Schiphol.
Reizen met herkomst Stadsregio veelal minder en gespiegeld aan inkomende reizen
Hierboven ging het vooral over reizen met een bestemming in de Stadsregio. Hoe zit het met
de reizen vanuit de regio naar elders? Dagelijks reizen 205.000 mensen vanuit de Stadsregio
naar andere gebieden. Vooral naar Utrecht, Haarlem, Den Haag en Almere. De inkomende
stroom is met 327.000 mensen veel groter – als geheel en voor individuele relaties (schema
2.5). Vrijwel niemand reist ‘door’ de Stadsregio. De herkomsten van OV-reizen vanuit de
Stadsregio zijn ook kleiner en grotendeels gespiegeld aan de OV-reizen met een bestemming
in de Stadsregio. 82% van de OV-reizen met bestemming in de Stadsregio gaat naar
Amsterdam en 70% van de OV-reizen vanuit de Stadsregio komt uit Amsterdam (schema 2.6;
vergelijk 2.3). Ook de spreiding binnen Amsterdam is redelijk vergelijkbaar, al zijn de
werklocaties meer geconcentreerd dan de woonlocaties (zie Bijlage B). De focus is dus op
bestemmingen in de Stadsregio – de retourdiensten van het OV zullen ook de uitgaande
stromen goed kunnen bedienen (met aandacht voor voor- en natransport binnen Amsterdam).
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Schema 2.1

‘Reis’ gedefinieerd als serie verplaatsingen van huis tot huis;
reizen ≤1 km enkele reis voor OV buiten beschouwing
Mensen kiezen thuis hun vervoerwijze;
gaat om huis-tot-huis reis
DEFINITIE

Kwart van deze reizen voor OV minder
relevant; blijven buiten beschouwing
Reizen op werkdag bestemming Stadsregio %reizen
met OV
15%
100% =
2,0 mln
56,6 mln
‘Interlokaal’
(> 10 km
enkele reis)

Reis 2

32%

‘Lokaal’
(1 t/m 10km)

44%

‘Wijk’
(t/m 1 km)

24%

5 verplaatsingen; 2 reizen

86%

31%

13%

10%

Reiskm 1% 1%

Aantal
reizen

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 2.2

Door de week reist men alleen en zijn werk en onderwijs
belangrijk; in het weekend reizen mensen samen voor ‘nice’
Actieve OV-reizen >1km met bestemming binnen Stadsregio Amsterdam, 2004-2009
(‘000)

Weekdag

60

50

Andere
motieven
(‘nice’)

40

Onderwijs
30

50

40

30

20

Werk

10

00:00-00:14
01:00-01:14
02:00-02:14
03:00-03:14
04:00-04:14
05:00-05:14
06:00-06:14
07:00-07:14
08:00-08:14
09:00-09:14
10:00-10:14
11:00-11:14
12:00-12:14
13:00-13:14
14:00-14:14
15:00-15:14
16:00-16:14
17:00-17:14
18:00-18:14
19:00-19:14
20:00-20:14
21:00-21:14
22:00-22:14
23:00-23:14
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6:00

10:00

14:00

18:00

 Werk en onderwijs voornamelijk in de spits, drijft
capaciteitsbehoefte op werkdagen
 Mensen reizen vooral langere afstanden en
alleen (ook in de auto)
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

6:00

10:00

14:00

18:00

00:00-00:14
01:00-01:14
02:00-02:14
03:00-03:14
04:00-04:14
05:00-05:14
06:00-06:14
07:00-07:14
08:00-08:14
09:00-09:14
10:00-10:14
11:00-11:14
12:00-12:14
13:00-13:14
14:00-14:14
15:00-15:14
16:00-16:14
17:00-17:14
18:00-18:14
19:00-19:14
20:00-20:14
21:00-21:14
22:00-22:14
23:00-23:14

20

Weekenddag

60

 ‘Nice-to-move’ verspreid over de dag, drijft
capaciteitsbehoefte weekend
 Mensen reizen in het totaal niet minder, wel
minder met OV en meer samen in de auto
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Schema 2.3

Autoreizen met bestemming in de Stadsregio zijn verspreid;
OV-reizen zijn sterk geconcentreerd – vooral naar Amsterdam
Bebouwd oppervlak met > 1.400 reisbestemmingen* per km2 op werkdag, 2004-2009

Autoreizen

OV-reizen

Deze gebieden samen
zijn 80% van alle OV-reizen binnen
de Stadsregio

* Alle huis-tot-huis reizen >1km enkele reis
Bron: Mob. vanuit-de-mens; SDP analyse

Schema 2.4

Mensen reizen vanuit de wijde omgeving naar Amsterdam;
43% van hen reist met OV
Auto en OV reizen > 10 km naar top-5 gebieden op een werkdag
(‘000)
A7/A9
17 per
auto

14 met OV

30k23k

30

MRA-O
23

MRA-W

Totaal 43% OV

20 9

A1

A4
A2

10

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 2.5

Focus is op reizen met een bestemming in de Stadsregio;
reizen naar buiten zijn kleiner of gelijk aan omgekeerde stroom
Reizen >1 km enkele reis op
p werkdag,
g 2004-2009
(‘000)

Vanuit Stadsregio
Almere

Van Stadsregio
naar Stadsregio

540

Van heel NL naar
Stadsregio

250 77 327

1.125

11

Utrecht

12

Den Haag

8

Hoorn

4

Alkmaar

Vanuit Stadsregio
13372 205
naar rest NL
Transit – door
Stadsregio heen

585

8

Haarlem

Werk/ onderwijs Andere motieven

5

Velsen
‘tegenstroom’

48

Ronde
Venen
Lelystad

3
3
1

Leiden
R tt d
Rotterdam
Alphen
a/d Rijn

Naar Stadsregio

4
5
1

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 2.6

OV-reizen vanuit de Stadsregio hebben vooral herkomst
Amsterdam – een goed passende ‘tegenspits’ met OV
Meeste OV-reizen vanuit
Stadsregio gemaakt door
A t d
Amsterdammers…

70% van de OV-reizen
vanuit
it de
d Stadsregio
St d
i naar elders
ld
komt uit Amsterdam
Bron: Mob. vanuit-de-mens; CBS; SDP analyse

…die ook het laagste
aantal auto’s per
h i h d hebben.
huishouden
h bb

Legenda
60%

Legenda
0 – 0,5

60%-80%

0,5 – 0,8

80%-90%

0,8 – 1

90%-100%

>1
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3 Reizigers hebben in spits en dal uiteenlopende wensen
Mensen hebben uiteenlopende reiswensen – ook in het OV
Verschillende onderzoeken hebben al verschillen in type reizigers laten zien2. De forens wil
vooral snel op de plaats van bestemming zijn, veel ouderen willen weinig lopen en prefereren
een fijnmazig net boven snelheid. De een gaat een half uur eerder weg om rustig te kunnen
zitten, de ander heeft er minder moeite mee om te moeten staan.
Vanuit de retail is bekend dat mensen niet altijd op dezelfde manier winkelen. Bij de
‘shopping trip’ voor de dagelijkse boodschappen gedraagt men zich anders dan bij het kopen
van iets tussendoor of van het winkelen in de stad. Voor ‘travel trips’ geldt iets soortgelijks –
de behoeften van mensen verschillen met het type reis dat ze maken.
Binnen spits en dal zijn verschillen klein, ertussen groot; rush hour vs. comfort travelling
We definiëren spitsreizen als huis-tot-huis reizen die tussen 7 en 9 uur (ook) plaats vinden.
Dalreizen zijn reizen die op geen enkel moment tussen 7 en 9 uur plaats vinden. Schema 3.1
laat zien dat OV sterk gepiekt is – de ochtendspits is maatgevend. Met name bij de trein is er
een grote symmetrie tussen de spitsen: driekwart van de ochtendspitsreizigers gaat in de
avondspits weer terug. Maar liefst 70% van de treinreizigers reist (ook) in de ochtendspits.
Metro, tram en bus zijn minder gepiekt en hebben in de avondspits relatief meer dalreizigers.
De wensen van (ochtend)spitsreizigers en dalreizigers verschillen sterk (schema 3.2). 95%
van de spitsreizigers maakt een routinematige reis; hun dagelijkse reis naar werk of school,
doorgaans over langere afstand (schema 3.3 en 3.5). Zij gaan doelbewust van A naar B.
Betrouwbaarheid en snelheid is voor hen belangrijker dan al het andere, zo blijkt uit
onderzoek3. Reisinformatie vinden ze alleen bij verstoringen belangrijk en overvolle bussen,
trams, metro’s en treinen worden verkozen boven ‘de volgende metro’ of het verschuiven van
de reis.
De meeste reizigers in het dal hebben heel andere motieven – 70% reist met sociaalrecreatieve motieven. Om te winkelen, (culturele) activiteiten te ondernemen of om familie/
vrienden te bezoeken. Het gaat hierbij zowel om Nederlanders als om buitenlandse bezoekers
(schema 3.4 en 3.6). Dalreizigers maken doorgaans een incidentele reis – heldere
reisinformatie is dan ook cruciaal – zowel voor als tijdens de reis. Men stemt de reis vaak af
op de tijd dat er een rechtstreekse verbinding is en kiest zo voor meer comfort en minder
onzekerheid van het overstappen. De overige reizigers gedurende het dal zijn scholieren/
studenten (10%), en forensen/ zakelijke reizigers4 (20%).
Bestemmingen in het dal vooral in Centrum en Zuid; in de spits ook rond de A10-ring
In lijn met de motieven verschillen ook de bestemmingen. In het dal reist men met het OV
vooral naar Amsterdam Centrum en Zuid – daar zijn de winkels, hotels en activiteiten
(schema 3.7). In de spits zijn de kantoren in deze gebieden ook belangrijk, maar reist men
daarnaast naar de kantorencentra die de laatste decennia rond de ring A10 zijn ontstaan
(schema 3.8, 3.9 en 3.10). Voor kantoorbanen en Hoger Onderwijs-plekken (HO) is gebied
Zuid inmiddels het grootste gebied5.
Onderscheid tussen spits en dal in analyses, oplossingen en maatregelen dus essentieel

2

Zie bijvoorbeeld de “Amsterdamse OV-visie 2008-2020” of “Het belang van OV” van het CPB en KiM
O.a.: noot 2, diverse CVS publicaties, Kennisplatform Verkeer & Vervoer, KiM, buitenlandse studies
4
80% van de dalreizigers met een werk/ zakelijk motief is keuzereiziger. Bij de overige dalreizigers is dat 50%
(Keuzereiziger: heeft rijbewijs en op die dag auto ter beschikking, of heeft geen auto maar wel hoog inkomen)
5
Gebieden gedefinieerd als kortste hemelsbrede afstand tot treinstation CS, Amstel, Bijlmer, Zuid, Sloterdijk of
Schiphol – de OV-poorten van Amsterdam (zie ook hoofdstuk 6 en noot 10).
3
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Schema 3.1

Ochtendspits is maatgevend voor OV. Trein is meest gepiekt;
vrijwel iedereen uit de ochtendspits gaat in avondspits terug
Actieve reizen >1km enkele reis met bestemming binnen Stadsregio op werkdag
(‘000)

Treinreizen

BusTramMetro-reizen

120/ dag

270/ dag

20

15

30

Spitsreizen

20

10

Dalreizen
10
5

6:00

10:00

14:00

6:00

18:00

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

10:00

14:00

18:00

Spitsreizen: actief tussen 7 en 9 uur
Dalreizen: reizen niet tussen 7 en 9 uur actief

Schema 3.2

Spits- en dalreizen zijn sterk verschillende ‘travel trips’ met
dito reisbehoeften (ook voor vergelijkbare motieven)
Spitsreizen
Key
succes
factoren







Dalreizen

 Betrouwbare snelheid
 Comfort: zitplek en weinig overstappen
– Forensen/ zakelijk: werken
– Sociaal recreanten: minder onzekerheid
 Prijs: zeker bij samen reizen
 Informatie

Betrouwbare snelheid
Betrouwbare snelheid
Betrouwbare snelheid
Betrouwbare snelheid
Informatie bij verstoringen

Gedrag

Opzij, opzij, opzij!
 Doelgericht – dagelijkse routine
 Reist alleen
 Neemt geen half uur eerdere/ latere trein
om te zitten of om niet over te stappen

Kopje koffie er bij?
 Plant reis op het aanbod
 Is onbekend/ zoekt informatie
 Reist vaak samen
 Wil zich graag ‘installeren’ op een zitplek

Aanbod

Hoogfrequent, minimaliseren verstoringen
(kans & effect) is eerste prioriteit

Alterneren, fijnmazig, ruime voorzieningen,
productdifferentiatie

Analogie retail: dagelijkse
boodschappen v.s. nieuwe
kleding kopen
Bron: Kennisplatform Verkeer & Vervoer ‘De Overstap’; observaties; SDP analyse
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Schema 3.3

Rush hour in beeld: doelgericht op weg om snel bij werk/
onderwijs te komen – ‘opzij, opzij, opzij’

Bron: SDP beeldmateriaal

Schema 3.4

Dal in beeld: snelheid niet meer allesoverheersend, comfort
telt en veel incidentele reizigers zoeken hun weg
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Bron: SDP beeldmateriaal; NS Brochure

Schema 3.5

In de spits wordt het OV vrijwel alleen voor werk en onderwijs
gebruikt, vooral interlokaal; trein speelt hierin grote rol
OV-spitsreizen met bestemming Stadsregio Amsterdam
(‘000)

1-10km enkele reis – vaak lokaal

>10km enkel – vaak interlokaal
119 (=36% OV aandeel )

93
Werk/zakelijk

4 Nice

36 (=12% OV aandeel)
20

3

11

2

22
Onderwijs

pm

Luchtreizigers*

Trein cruciaal; 81.000 mensen in
ochtendspits naar werk/HO
* Raming luchtreizigers in spits indicatief
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; ATCB; Schiphol continu onderzoek; SDP analyse

Schema 3.6

Dal heeft een mix van motieven en kortere afstanden; 70%
mensen reist voor sociaal-recreatieve doeleinden
OV-dalreizen met bestemming Stadsregio Amsterdam
(‘000)

1-10km enkele reis – vaak lokaal

>10km enkel – vaak interlokaal

83 (=14% OV aandeel)
73 (=25% OV aandeel)

10

5

38
Nice

30
Buitenlandse
bezoekers*

24
Werk/
zakelijk

31

10
Onderwijs

8

* Raming buitenlandse bezoekers indicatief en aan bovenkant van spectrum
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; ATCB; Schiphol continu onderzoek; SDP analyse
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Schema 3.7

‘Nice’ OV-reizen in Stadsregio gaan vooral naar winkelhart
van Amsterdam (Nederlanders en buitenlandse bezoekers)
Sociaal-recreatieve OV-reizen naar Stadsregio op een werkdag, 2004-2009

 Op een werkdag gaan ca. 50.000 mensen met OV
naar een bestemming in de Stadsregio Amsterdam
met een sociaal-recreatief motief (‘nice’) – vooral
naar Amsterdam Centrum

 Daarbij gaan nog dagelijks ca. 25.000 buitenlandse
bezoekers ook vooral naar het gebied Centrum-Zuid
– daar zijn de hotels en attracties

 Centrum en Zuid hebben daarmee minder diep dal
Zuid

Centrum
Hotelbedden

Bezoekers
musea +
atrracties

> 5.000 reizen/ km2
> 2.000 reizen/ km2
> 1.000 reizen/ km2

52%

Overig 100%

32%

40%

47k

16%

51%

9%

26,5
mln

Bron: Mob. vanuit-de-mens; ATCB; Hotelloods Amsterdam; SDP analyse

Schema 3.8

Voor mobiliteit relevante indeling arbeidsplaatsen toegepast;
in de spits gaat het vooral om kantoorbanen
Voor mobiliteit relevante indeling werkplekken, 2010

Kantoor (9-17)

Ploegen (24h)

Werk dat typisch om 9
uur begint en in de
middag eindigt.

Meerdere shifts per
dag. Eerste shift begint
doorgaans al vroeg
(tussen 6 en 8 uur)

DEFINITIE

Start net na ochtendspits. Grootste drukte
later wanneer bezetting aangevuld wordt

Kantoor
100% balk Amsterdam
70%

Amsterdam
Schiphol
centrum

16

24%

Bron: LISA; SBI-codering; SDP-analyse

Horeca (11-1)

Winkel (10-18)

100% balk Schiphol70%

Begin net voor de
lunch. Personeel zal
deels in shifts werken.
Piek in de avond

Ploegen Winkel Horeca 100%
15%

8%

7%

472k

3%3%

63k

Schema 3.9

Als gevolg van RO in laatste decennia zijn spitsbestemmingen
(kantoor en HO plekken) nu gevestigd tot (voor)bij de ring A10
Kantoorbanen en hoger onderwijsplekken (HO) per gebied* in 2010
(‘000)
Gebied
Sloterdijk
CS

Amstel

Kantoor

HO

Zuid

100

30

Centrum/ CS

95

Oost/ Amstel

25

57

Z-O/ Bijlmer

41

130
120

98

15 69

54

Zuid
Bijlmer
Schiphol

Meest geconcenteerde 60%

West/ S’dijk
Schiphol

Volgende 20%

3 50

47
29

29

Laatste 20%

* Gebied gedefinieerd als dichtstbijzijnde poort, met een max. afstand van 5 km. Gebieden inclusief andere gemeenten indien relevant.
Bron: GIS; OV-bedrijven; LISA; SDP analyse

Schema 3.10

Voor werk en onderwijs reist men met het OV naar grote
delen van Amsterdam en Schiphol
OV-reizen voor werk en scholing >1km met OV naar Stadsregio op een werkdag, 2004-2009

 Op een werkdag gaan ca. 150.000
mensen met OV naar een bestemming
in de Stadsregio Amsterdam voor werk
of scholing

 Mede gedreven door het OV-aanbod
zijn deze bestemmingen
geconcentreerd rond de treinstations

 OV-aandeel naar Zuid is relatief laag mede door aanbod (trein en lokale
ontsluiting)

> 5.000 reizen/ km2
> 2.000 reizen/ km2
> 1.000 reizen/ km2
Bron: Mob. vanuit-de-mens; SDP analyse
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4 Focus op de spits – spits bepaalt groot deel waarde èn kosten OV
Alle modaliteiten in de spits maximaal nodig; zeker OV vanwege efficiënt ruimtegebruik
In de spits zijn alle modaliteiten nodig om de economisch belangrijke concentraties in de
Stadsregio Amsterdam bereikbaar te houden. Op de drukste plekken in de regio gaat het om
meer dan 50.000 reizen per km2. Het ruimtegebruik gedurende de reis en op de plaats van
bestemming is hier een belangrijke beperkende factor. Naast lopen en fietsen is het OV
hiervoor bij uitstek geschikt – per meter breedte van een rijbaan kan het OV meer mensen
vervoeren dan de auto en op de plaats van bestemming zijn geen parkeerplaatsen nodig 6.
Deze waarde van het OV komt vooral in de spits tot uiting wanneer mensen een relatief lange
afstand naar werk en onderwijsplek reizen. Lopen en fietsen zijn daardoor geen alternatief.
Anders dan in het dal reist men in de spits doorgaans alleen – de gemiddelde bezetting van de
auto is dan slechts 1,1 persoon.
OV belangrijk: 150.000 mensen in spits naar werk/ opleiding zonder te hoeven parkeren
Het OV zorgt er iedere dag voor dat in de Stadsregio Amsterdam ca. 150.000 mensen in de
spits op een ruimte- en milieuefficiënte manier naar werk en opleiding gebracht worden.
Tussen 7 en 9 uur heen, en tussen 16:30 en 18:30 weer terug. Het OV heeft daarbij een groot
aandeel op afstanden boven de 10 km. Veelal is de trein onderdeel van deze reis, vooral naar
een zestal geconcentreerde werkgebieden. Op de kortere afstanden is in Amsterdam de fiets
het belangrijkste vervoermiddel (schema 4.1). In bijlage C gaan we verder in op de rol van de
fiets – zowel voor gehele reizen als bij voor- en natransport van OV-reizen.
Kosten vooral door de spits bepaald – specificatie door de overheid is nodig
In de spits verzorgt het OV per uur 4x zo veel reizigerskilometers als in het dal (schema 4.2).
De spits bepaalt dan ook de benodigde capaciteit van infrastructuur en materieel. Ook
lijnvoering en personeelskosten worden voor een groot deel door de spits gedreven. Capaciteit
die in de spits niet nodig is zal zelden voor het dal noodzakelijk zijn.
Investeringen in extra materieel en mensen voor de spits zijn voor vervoerders vaak niet
aantrekkelijk, maar kunnen maatschappelijk zeer waardevol zijn. Stel bijvoorbeeld dat er in
de spits 2x zoveel, half zo lange treinen zouden rijden. Voor de Reiziger levert de hoge
frequentie een halvering van de wachttijd. Voor vervoerders nemen echter de kosten voor
personeel (en energie) toe – zeker als de CAO geen korte diensten toelaat. Juist in de spits is
het dus van belang dat de overheid specificeert welke frequentie en capaciteit nodig is en
welke cruciale relaties direct bediend moeten worden.
Uitgangspunt blijft dat mobiliteitsvraag in de spits toe zal nemen
In hoofdstuk 1 bespraken we al dat de plannen en voorspellingen wijzen op verdere groei van
de mobiliteit en concentratie van werk en onderwijs. Het Nieuwe Werken7 kan invloed
hebben op de werktijden, maar we kunnen er niet vanuit gaan dat de spitspiek als vanzelf
‘verdwijnt’. Zeker niet in de jaren tot 2020 – de focus van dit rapport.

6
7

Naast ruimtegebruik is ook de lage belasting van het (leef)milieu een belangrijk voordeel van het OV
Het ‘Nieuwe Werken’ maakt efficiënt gebruik van ruimtes mogelijk zodat per m2 nog meer mensen naar de
kantoorconcentraties zullen reizen (hopelijk niet allemaal op de dinsdag en donderdag). Het belang van een
goede bereikbaarheid vanuit een groot aantal herkomsten neemt daarmee toe.
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Schema 4.1

In de spits reizen circa 150.000 mensen met OV naar werk of
onderwijsbestemmingen in de Stadsregio Amsterdam
Spitsreizen >1km, bestemming Stadsregio
(‘000)

Lopen
620

100% =

Kort
(1-10 km
enkele
reis)

35%

Overig

# mensen

Aandeel modaliteit

7

5%

Fiets

48%

OV

29

19%

Auto

74

44

28%

130.000 in top 6 en
circa 150.000 in de
hele Stadsregio

Top 6 gebieden
Centrum/CS
Zuid
Oost/Amstel
West/Sloterdijk
Zuidoost/Bijlmer
Schiphol

Lopen
65%

Lang
(>10 km)

-

0%

Fiets

12

5%

OV

42%
53%

Auto

102
131

Spitsreizen
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 4.2

Tijdens de spits worden 4x zoveel OV-reizigerskilometers per
uur afgelegd als in het dal – focus op benutting in de spits
OV vervoersprestatie naar de Stadsregio op een werkdag, 2004-2009
(‘000 reizigerkm/uur)

INDICATIEF

2.050

2.020

Lokaal OV

280

270

Streekbus

170

150

1.600

1.600

Trein
290
275
Opstart

480
150

10
5

330
Ochtendspits
7:00-9:00

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; ATCB; SDP analyse

Middagdal

240

30

200
Avondspits
16:30-18:30

30
10

Avond

19

5 Juist in de spits functioneert deel van het OV minder goed
We hebben gezien dat het OV in de spits maatschappelijke waarde levert door grote aantallen
mensen snel en betrouwbaar naar werk- en opleidingsconcentraties in Amsterdam te brengen.
Worden deze mensen nu goed bediend?
HOV-bus: goede voorbeelden van echt spitsaanbod met hoogfrequente spitslijnen
De Bizzliners vanuit Waterland zijn helemaal gericht op de spitsreiziger. Ook RNet gaat ’s
ochtends 15 keer per uur van Purmerend naar Amsterdam en slechts 4x per uur terug. Met in
het dal doelgroepenvervoer – al naar gelang het ondernemerschap van de vervoerder. In de
concessies Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek zijn vergelijkbare spitsdifferentiaties. Zoals
de Zuidtangent: snel door busbanen en relatief grote afstanden tussen haltes. Spitsreizigers
lopen of fietsen graag iets verder naar hun halte als de reis daar sneller van wordt. Lopend is
het invloedsgebied van een HOV-halte ca. 800m tegenover 450m voor een ‘gewone’ halte8.
Trein: juist in de spits slechtere punctualiteit en nauwelijks extra aanbod
De frequentie van treinen is in spits en dal vrijwel gelijk9; overdag in het dal zijn er 5%
minder treinkilometers per uur – bij 75% minder reizigers (zie ook schema 4.1). In de spits
stappen er dus gemiddeld 4x zo veel mensen in de trein. Langere treinen lossen dit niet op –
mede doordat mensen niet gelijkmatig verspreid instappen. Punctualiteitsinformatie voor spits
en dal afzonderlijk is door NS niet beschikbaar gesteld; op basis van eigen waarnemingen
zien we dat de dispunctualiteit in de spits 40-50% hoger is dan in het dal. Zeker de westelijke
kant van Amsterdam heeft hiervan te lijden. Daarbij leiden verstoringen snel tot ernstige
vertragingen in het hele systeem (olievlekwerking). Juist wanneer de trein 70% van zijn
klanten vervoert, is de betrouwbaarheid het slechtst. En de klanten die het meest hechten aan
snelheid, krijgen het langzaamste aanbod met de minste punctualiteit. De combinatie van lage
frequenties met slechte punctualiteit maakt OV onaantrekkelijk (schema 5.1).
Lokaal OV: met lage snelheid door het centrum is vooral in de spits een probleem
Net als de HOV-streekbussen kent de metro spitsdifferentiatie. Metro en snelle/ HOV-lijnen
zoals de IJ-tram lijn 26 vervoeren forensen door de stad met snelheden van 25 tot 30 km/u –
ook in de spits. In schril contrast zien we de lage snelheid van veel tramlijnen en bussen, met
name in het oude centrum van en naar Amsterdam CS – in lijn met de “Nieuwe kijk op
Amsterdams OV”. In de spits weegt de lage snelheid nog zwaarder omdat gebruikers meer
belang hechten aan snelheid en een langere afstand afleggen – meer dan de helft van hen gaat
vanaf CS naar gebieden buiten de Singelgracht (schema 5.2).
Regionaal en lokaal OV houden elkaar in beknellende greep rond CS
De afgelopen decennia was de groei van kantoren op locaties aan de ring A10; zo ook de
bestemming van forensen. Het gebied Zuid heeft nu al meer kantoorbanen en hoger
onderwijsplekken dan Centrum. Gebied Oost/ Amstel is van dezelfde orde (zie ook schema
3.9). Het lokaal OV is echter sterk gericht op Amsterdam CS. Om historische redenen, en
omdat daar de meeste treinen aankomen en vertrekken. Omgekeerd richt de trein het aanbod
vooral op CS, omdat daar veel lokaal OV beschikbaar is. Partijen houden elkaar zo gevangen
in de keuze van knooppunt, dat in de spits bekneld raakt en veel forensen onnodig laat
omrijden. De OV-behoefte is te groot en de bestemmingen te verspreid voor CS als enige
knoop.
8
9
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Zie ook het rapport “Invloedsgebied HOV-haltes”
Mede door het ‘BasisUurPatroon’ (BUP) worden alle treinen van Internationaal, IC en Sprinter tot aan
goederen die op een werkdag zouden kunnen rijden in één uur gepland.

Schema 5.1

Juist in de spits, als snelheid essentieel is, presteert de trein
minder goed – hogere dispunctualiteit en langere reistijden
In de ochtendspits veel meer reizigers dan
in dal
Verdeling treinreizigers spits/dal

Juist in spits 44% meer treinen vertraagd
dan in het dal
Treinen met >5 min vertraging op enig moment*
(Tellingen maart 2012)

Dalreiziger
Ochtend
spits

31%

8,5
5,9

Dal

69%

+44%

Spitsreiziger
De spitsreiziger heeft dus
de langste reistijd, terwijl voor
hem snelheid essentieel is
* excl. 22 maart, toen een softwarefout het treinverkeer rond Amsterdam in de ochtend compleet lam legde
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; tellingen http://kubus.mailspool.nl/spoorkaart; SDP analyse

Schema 5.2

Grote verschillen in prestaties binnen lokaal OV; juist in de
spits reizen mensen ver met langzame trams vanaf CS
Bestemming reizigers lokaal OV ingestapt in CS

Gemiddelde reissnelheid lokaal OV
(km/h)
Metro

30

Snelle tram
(bijv. lijn 26)

27

Tram/ bus
buiten ring*
Tram/ bus
buiten
Singelgracht*
Tram
centrum*

100%=

19k

Centrum

43%

69k

55%

20-25

15-20

Buiten
centrum

57%

45%

10-15

* Bijv. lijn 1 dienstregeling CS-Leidseplein (centrum), Leidseplein-Surinameplein
(buiten singelgracht), Surinameplein-Matterhorn (buiten ring)
Bron: GVB dienstregeling; GVB OV Chip; SDP analyse

Ochtendspits

Dal
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6 Verbeteringen richten op snelle reis voor de forens
De analyse in de vorige hoofdstukken laat zien dat het OV in de spits de meeste reizigers
vervoert en over afstanden groter dan 10 km, vooral naar kantoren en hoger onderwijsplekken
in het centrum en rond de A10 ring ten zuiden van het IJ (schema 6.1). Snelheid is voor de
forensen in de spits het meest belangrijk. Bij de aanvoer per trein is de effectieve snelheid
echter lager dan in het dal – vooral door slechtere betrouwbaarheid bij beperkte frequenties. In
de stad reizen vervolgens veel forensen een lange afstand vanaf CS in langzame trams. Hoe
kunnen we de deur-tot-deur snelheid van forensen verhogen zonder grote extra investeringen?
Hoofdlijn aanpak: versnelling voor spitsreizigers door optimale inzet trein en metro
Voor het beter benutten van het OV-systeem willen we er voor zorgen dat de forensen een zo
kort mogelijke reis met de snelste vervoermiddelen maken. Betrouwbaar en met hoge
frequenties opdat wachttijden klein zijn (schema 6.2). Dat is aantrekkelijk voor de Reiziger en
economisch voor de vervoerder.
Voor een zo kort mogelijke reis moeten we forensen met trein en streekbus dicht bij hun
eindbestemming afzetten. Als lokaal OV nog nodig is, is de metro de eerste keuze – snel en
met onafhankelijke infrastructuur geschikt voor grote hoeveelheden mensen. De niet goed met
trein, metro en lopen ontsloten gebieden kunnen vervolgens gericht met bestaande tramlijnen
en bestaande of nieuwe buslijnen bediend worden. Zo veel mogelijk rechtstreeks vanaf de
dichtstbijzijnde OV-poort. Lopen en de fiets zorgen voor de laatste honderden meters vanaf
een station of halte.
Op basis van de met het spoor ontsloten herkomstcorridors, de (snelle) overstap op de metro
en het aantal werk- en HO-plekken in de directe omgeving identificeren we 5 NS-stations als
‘OV-poorten’ van de stad10. Deze poorten zijn station Zuid, CS, Amstel, Bijlmer ArenA en
Sloterdijk (schema 6.1). Schiphol heeft een andere, unieke functie. Bij Amstel en straks ook
Zuid is een snelle overstap op de metro mogelijk. Lopend vanaf deze 5 treinstations en
aansluitende metrolijnen wordt nu al 69% van de kantoorbanen en hoger onderwijsplekken
ontsloten. In 2020, na verdere concentratie, waarschijnlijk meer (zie ook schema 7.1).
In volgende hoofdstukken uitwerking van deze hoofdlijn per modaliteit
Hierna werken we achtereenvolgens voor het lokale OV en de trein enkele ideeën uit om
spitsreizigers zonder grote investeringen sneller van huis naar werk en hoger onderwijs te
brengen. Daarnaast is aansluiting met het gehele mobiliteitsbeleid van belang – van ‘prettig
lopen’ en fietsbeleid tot aan plusnetten en flankerend beleid.
Spreiden van de OV-vraag over de tijd nu bewust geen focus
Een andere optie is het spreiden van de vraag in tijd. In theorie de beste oplossing; in de
praktijk echter lastig te verwezenlijken – ook voor Nederland als kampioen parttime werken.
Wellicht kan het Nieuwe Werken bijdragen aan een betere spreiding over de week. Als
overheid kunnen we echter niet afwachten in de hoop dat de spitsproblematiek ‘vanzelf’
verdwijnt. In Bijlage D gaan we wel in op mogelijkheden om de vraag te spreiden, vooral van
onderwijstijden. Conclusie is echter dat hiervoor niet het vervoersbeleid, maar
onderwijsbeleid bepalend is.
Aanpak vooruit dus gericht op snelle bediening met lopen en metro vanaf 5 treinstations

10

Station Lelylaan heeft op loopafstand helft minder banen dan Sloterdijk en is met minder treincorridors
verbonden; Stations Muiderpoort en Science Park hebben geen metro-ontsluiting; Zuid belangrijker dan RAI.
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Schema 6.1

Als gevolg van RO in laatste decennia zijn spitsbestemmingen
(kantoor en HO plekken) nu gevestigd tot (voor)bij de ring A10
Kantoorbanen en hoger onderwijsplekken per gebied* in 2010
(‘000)
Gebied
Sloterdijk
CS

Amstel

Kantoor

HO

Zuid

100

30

Centrum/ CS

95

Oost/ Amstel

25

57

Z-O/ Bijlmer

41

130
120

98

15 69

54

Zuid
Bijlmer
Schiphol

Meest geconcenteerde 60%

West/ S’dijk
Schiphol

Volgende 20%

3 50

47
29

29

Laatste 20%

* Schiphol in zijn geheel heeft veel meer banen (64k) –
vooral in ploegen
* Gebied gedefinieerd als dichtstbijzijnde poort, met een max. afstand van 5 km. Gebieden inclusief andere gemeenten indien relevant.
Bron: GIS; OV-bedrijven; LISA; SDP analyse

Schema 6.2

Aanpak richt zich op sneller, vaker en betrouwbaarder OV
voor afstanden boven de 10 km; specifiek voor de spits
CONCEPTUEEL

 Kortere en dus snellere reis door meer gebruik te
maken van de dichtstbijzijnde OV-poort

Sneller

 Overstap sneller door meer gebruik van op
massa’s ingerichte poorten
 Rijsnelheid hoger door meer metro (i.p.v. tram)

Vaker

Betrouwbaarder

Minder wachttijd door hogere frequenties
(wachttijd telt in de beleving van mensen 2x zo
zwaar als reistijd)

 Minder kans op verstoringen door betere spreiding
reizigers, minder kruisende/ alternerende lijnen en
geen goederen
 Minder effect van verstoringen (olievlekwerking)
door minder afhankelijkheden (kortere lijnen, in
spits koppeling mens aan materieel)
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7 ‘Eigen’ OV: benutten metronetwerk en op termijn minder tram
Primaire focus op 5 OV-poorten en benutten snel en goed dekkend metrosysteem
Stadsregio, gemeenten, provincies en Rijk investeren in onder meer de Noord/Zuidlijn en de
bouw van een modern OV-knooppunt in het Zuidasdok. Bovendien wordt lijn 51 tussen
Amstelveen en Zuid vervangen door een hoogwaardige tram.
Vanaf de 5 OV-poorten en het aansluitende metronetwerk kunnen forensen tenminste 69%
van de werk- en hoger onderwijsplekken lopend bereiken (schema 7.1 en 7.2). Snelle,
frequente en betrouwbare bediening van de OV-poorten met de trein is essentieel. Voor de
metro gaat het om het bedienen van de tussenliggende haltes en het onderling verbinden van
de OV-poorten. Dit geldt vooral voor de verbinding tussen Zuid en Sloterdijk (waar
treinverbinding ontbreekt), maar ook tussen Amstel, Bijlmer en Zuid; hierbij is een afweging
nodig tussen het verbinden van de OV-poorten enerzijds en het ontvlechten van de metro voor
een hogere betrouwbaarheid anderzijds.
Naast de trein en metro is het van belang om de OV-poorten Zuid, Amstel, Bijlmer en
Sloterdijk in de spits net zo serieus te nemen als CS – voor de lijnvoering van lokaal OV, het
faciliteren van een snelle overstap en loop- en fietsvoorzieningen.
Daarnaast aantal ‘pockets’ met snelle tram of bus vanaf handigste OV-poort bedienen
Op specifieke relaties is het aanbod van trein met metro alleen niet dekkend (schema 7.3).
Nadat hoogfrequente en betrouwbare bediening met trein en metro is gewaarborgd kunnen de
Stadsregio en Gemeente Amsterdam beschikbare middelen richten op het zo nodig versnellen
van reizen naar de grotere, nog niet goed ontsloten gebieden. In een aantal gevallen is
waarschijnlijk niet veel extra nodig – bussen kunnen makkelijk ergens anders ingezet worden
en bijvoorbeeld tramlijn 26 vanuit IJburg naar CS heeft al een hoge snelheid. Er zijn echter
ook andere tram- en buslijnen met een soortgelijk vervoerskundig karakter, maar nog niet de
gewenste snelheid. In schema 7.4 staan suggesties voor nader onderzoek. Per gebied moet
specifiek gekeken worden of versnelling dan wel hogere frequenties nuttig zijn. Dat is typisch
wel het geval daar waar een groot aantal werkplekken door mensen van verder weg ingevuld
worden; en typisch niet bij werkplekken die vooral door mensen uit de directe omgeving
ingevuld worden. Naast OV kan ook de fiets een belangrijke rol spelen bij de ontsluiting van
de kleinere pockets (meer over de fiets in bijlage C).
Consequenties trekken uit ‘shift’ van tram naar metro
Met de Noord/Zuidlijn zullen minder mensen de tram kiezen. Ook het aantal mensen dat via
Amsterdam CS zal reizen daalt – en daarmee ook de (spits)vraag naar de daar aanwezige
tramverbindingen (schema 7.5). Er blijft een belangrijke, gedifferentieerde rol voor de tram.
Voor de snelle ontsluiting van IJburg (lijn 26) en West (lijn 1 en 17); en natuurlijk voor
bezoekers van Centrum en Zuid in het dal. Gezien de sterk verminderde rol van de tram ligt
inkrimping van tramcapaciteit en eventueel lijnen wel voor de hand. Dit bespaart kosten –
geld dat zo nodig ingezet kan worden voor verdere verbeteringen van het lokaal OV.
Uitwerken in gehele mobiliteitsbeleid – van concessies tot fiets- en loopbeleid
De in dit document verwerkte inzichten hebben implicaties op het mobiliteitsbeleid in brede
zin. Voor de komende concessie – denk aan 5 OV-poorten, onderscheid spits-dal en
beoordelingskader voor extra spitsvervoer vs. hogere kosten. Voor de keuze van plusnetten.
Voor knooppuntenbeleid, fiets- en loopbeleid en mogelijk ook parkeerbeleid. Stadsregio en
Gemeente Amsterdam zullen de inzichten meenemen in de verschillende beleidsvoorstellen.
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Schema 7.1

Met de infrastructuur van 2020 kunnen trein en metro 69%
van de in de spits relevante plekken direct bedienen
Kantoorbanen en hoger onderwijsplekken per gebied* in 2010
(% van totaal)

Treinstation +
800m lopen
Bijlmer

35%

42%

36%

Zuid

130k

72%

98k

64%

57%
28%

Sloterdijk

69k

73%

47%

7%

CS

77%

37%

25%

Amstel

Banen en
HO in gebied

Metro incl. Noord/Zuidlijn
+ 800m lopen

120k

49%

21%

50k
69%

Schiphol
5% 5%

* Gebied gedefinieerd als dichtstbijzijnde poort, met een max. afstand van 5 km. Gebieden inclusief andere gemeenten indien relevant.
Bron: LISA; GIS; SDP analyse

Schema 7.2

Belang van de verschillende poorten en metrohaltes
specifiek bekend
Kantoorbanen en HO-plekken in straal van 800m rond metrohaltes* – 2010
(‘000)
5

2

14

3

1

9
1

39

2
9

7

8

1
6

47
2
4
2
2
1
1

* Incl. Noord/Zuidlijn en Amstelveenlijn
Bron: LISA; GIS; SDP analyse

8
21
8
4

25

2
5

6

8

3
2

5

1

800m rond metrohalte

13

Snelweg
1

24

Grensgebied
1

1

25

Schema 7.3

Resterende 31% in relatief kleine ‘pockets’; gericht te bedienen
met tram en bus (basisvoorziening en selectief met HOV)
Kantoorbanen en hoger onderwijsplekken* – 2010
(‘000 kantoorbanen en hoger onderwijs)
1

2
1

1
2 3

1

1

5

25

1

7
3

2

6

2

3
3

3
4

3

Stadsregio en Gemeente
willen prioriteiten stellen
gericht op deze ‘pockets’

4

77

1

3

5

3

2

3

1

2
1

3
2

2
2

1
1
3

2
5

1
6

1

71

2

1

95

2
5

4
1

800m rond metrohalte

1

Snelweg
1

5

2

2

5

Grensgebied

53
7

* Incl. Noord/Zuidlijn en Amstelveenlijn
Bron: LISA; GIS; SDP analyse

Schema 7.4

Beperkt aantal lijnen ontsluit belangrijk deel van de resterende
‘pockets’ – benodigde bediening nader uit te werken
Tramritten* ochtendspits
Lijn Omschrijving
1
7
13
17
26

41.100

CS - West
Flevopark - Slotermeer
CS - West
CS - West
IJburglijn

4.200
3.000
2.800
4.200
3.600

Lijn Omschrijving

8.200

OV CHIP GVB
15-11-2011

# spitsreizen

5
12

# spitsreizen

CS - Zuid
Amstel - Sloterdijk

17.800

1.800
2.300
Lijn Omschrijving
2
9

4.100

Tramreizen Noord/Zuidlijn
ochtendspits
traject**

26

Ontsluiting
woon/werk

Verbinding
knopen

# spitsreizen

Leidsestraat, musea
Artis, musea, Hortus

3.400

7.600

Sociaal
recreatief

Overige 7
lijnen

* Behalve tram zijn er op dezelfde manier ook een paar buslijnen, bijv. Lijn 15 vanaf station Zuid
** Ritten die beginnen en eindigen binnen 800 meter van een Noord/Zuidlijn halte
Bron: GVB OV Chip 15 Nov 2011; SDP analyse

1.900
1.500

Schema 7.5

Noord/Zuidlijn maakt Zuid voor meer forensen snelle poort
tot de stad; stromen zullen verschuiven van CS naar Zuid
Reistijd per corridor**
(minuten t.o.v. snelste station)
Reisduur vanuit richting
Leiden, Den
Haag

Halte Noord/Zuidlijn

Via

Utrecht

Flevo, Gooi

Haarlem,
Zaanstad*

Zuid

CS

Zuid

CS

Zuid

CS

Zuid

CS

CS

13,7

7,0

13,7

3,0

13,7

2,0

21,7

0

Rokin

11,3

15,4

11,3

11,4

11,3

10,4

19,3

8,4

Vijzelgracht

9,1

17,6

9,1

13,6

9,1

12,6

17,1

10,6

De Pijp

7,2

19,5

7,2

15,5

7,2

14,5

15,2

12,5

Europaplein

4,8

21,9

4,8

17,9

4,8

16,9

12,8

14,9

0

24,7

0

20,7

0

19,7

10,5

17,7

Zuid

Dit betekent ook
verschuiving van langzame
tram vanaf CS naar snelle
metro vanaf Zuid

* Richting Zuid: met overstap op metro in Sloterdijk
** Aanname overstaptijden: Sloterdijk 2,5 min, Zuid 2,5 min, CS 6,5 min (5,5 gemeten, extra tijd voor Noord/Zuidlijn geschat op 1 minuut)
Bron: GVB dienstregeling; NS dienstregeling; Omnitrans; SDP metingen; SDP analyse
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8 Trein: benutten PHS met spitsbediening 5 OV-poorten
De analyse in voorgaande hoofdstukken laat de uitdaging voor OV in de spits zien: meer dan
100.000 forensen over middellange afstand en in een korte periode naar en van hun werk- en
studieplek vervoeren. Deze plekken zijn geconcentreerd rondom vijf OV-poorten: Zuid,
Amstel, CS, Bijlmer en Sloterdijk. Door de afstand is de trein cruciaal om de forens snel en
betrouwbaar van een afstand tot 80 km naar de OV-poort te brengen vanwaar hij of zij de
eindbestemming snel kan bereiken (vaak metro en/ of lopen). Voor de trein gaat het in de spits
om frequentere en robuuste bediening van de 5 OV-poorten vanuit meerdere corridors. Hoe
kan dit gerealiseerd worden met bestaande infrastructuur inclusief de beoogde investeringen?
In de spits prioriteit voor forensen: robuust PHS – simpel en zonder goederen
Hoogfrequente treindiensten zijn aantrekkelijk voor forensen; de reis wordt sneller doordat de
voor Reizigers zo zwaar meetellende wachttijd daalt (schema 8.1). De 6+6 dienstregeling van
PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer waaronder OV-SAAL) beantwoordt hier in
principe aan. Essentieel is wel om deze intensivering van de dienstregeling gericht in te zetten
– op de trajecten waar er vraag naar is, wanneer er vraag naar is. Relatief korte lijnen met zo
weinig mogelijk complexiteit van bijvoorbeeld alterneren of goederen maken hierbij een
hogere capaciteit en (PHS-)frequentie mogelijk voor de Reiziger. Met minder kans op
verstoringen en een kleiner effect van verstoringen die toch nog optreden. Ook voor de
spoorvervoerder lijkt een hoogfrequente PHS-verbinding gedurende de hele dag en/ of door
het hele land niet economisch wenselijk. Zes maal per uur van Amsterdam via Zwolle naar
Groningen is niet nodig – zeker niet in het dal. De extra treinen in de spits kunnen dus beter
‘keren’ aan de rand van het relevante werkgebied voor forensenstromen, zoals Almere,
Amersfoort of Den Haag (schema 8.2). Op basis van de keer- en opstelvoorzieningen lijkt dit
in de praktijk ook mogelijk en voorzien in PHS/OV-SAAL. Een passende spitsdienstregeling
is daarmee uitvoerbaar en zou verder uitgewerkt moeten worden (schema’s 8.3, 8.4 en 8.5).
De NS heeft ervaring met versterkte spitsdienstregelingen – bijvoorbeeld tussen Rotterdam
en Vlaardingen gaan in het dal 4 treinen per uur en in de spits twee keer zoveel (schema 8.6).
Ook in de Stadsregio Amsterdam zijn er dergelijke voorbeelden: de sprinter tussen Breukelen
en Amsterdam rijdt in het dal 2 keer per uur en in de spits 4 keer.
In de spits dus geen focus op lange verbindingen, die met beperkte frequentie regio’s met
elkaar verbinden. Wel snelle en korte verbindingen, iedere paar minuten, om grote aantallen
forensen naar de stad te brengen. Wij werken graag met het Rijk en de spoorsector mee aan de
uitwerking van een dergelijke dienstregeling voor de regio Amsterdam!
In het dal ruimte voor goederen en directe verbindingen met het hele land
Buiten de spits is de vraag naar treinvervoer belangrijk lager. Bovendien is voor de Reiziger
naast een redelijke snelheid ook comfort belangrijk. Zoals minder overstappen – liever langer
onderweg en rustig doorwerken of ontspannen. Of voorzieningen op het station. Dit vraagt
niet om hoge frequenties met korte lijnen, maar juist om zo veel mogelijk directe
verbindingen met lagere frequenties – mensen stemmen in het dal hun reis daar op af. Dit past
goed bij de vraag en lijkt sterk op de huidige dienstregeling van lange afstandstreinen.
Met lagere frequenties is er bovendien meer ruimte voor goederen. Goederenvervoerders
kunnen doorgaans hun trein niet maanden tevoren tot op de minuut plannen. Daarnaast is
haast in termen van uren niet aan de orde: niet voor kolen en kalk, en ook niet voor
containers, die typisch drie dagen op de terminal staan voordat ze verscheept worden.
Duidelijkheid is wel belangrijk. Wellicht is het mogelijk om ‘in ruil’ voor 4 uur per dag
prioriteit voor de Reiziger in de resterende 20 uur maatwerk te garanderen zonder voor hen
kostbare ‘non-commercial stops’. Dat zou de complexiteit in de spits en ook de nieuwe
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investeringen op lange termijn belangrijk kunnen beperken – in het belang van vervoerders,
de overheid en de Reiziger.
Betere spreiding over OV-poorten – ook van nieuwe investeringen
Een hoogfrequente treinbediening met snelle overstap en dito natransport vanaf de
verschillende OV-poorten zorgt voor een betere spreiding van treinforensen. Zowel tussen de
OV-poorten als binnen een OV-poort over tijd – de hoge frequentie leidt tot een lagere en
bredere piek op het station. Juist nu zijn er allerlei ontwikkelingen die dit mogelijk maken. De
Noord/Zuidlijn zorgt voor een verschuiving van reizigers van CS naar Zuid (zie ook schema
7.5). Dit kan de spitsdruk op Amsterdam CS verlichten. Bij nieuwe investeringen zal dan ook
zeker gekeken moeten worden naar de noden bij de andere OV-poorten. Daarnaast biedt ook
de integratie van de HSA in de hoofdrailnetconcessie nieuwe mogelijkheden voor een
optimale aanlanding van de hogesnelheidstreinen (in en buiten de spits). Een frequente(re)
directe verbinding Den Haag/ Leiden/ Schiphol met Zuid kan ook bijdragen aan de betere
spreiding; treinen die – zoals nu - starten op Schiphol zijn geen ideale aanvoerlijnen voor
forensen naar Zuid.
Win-win met hoge PHS-frequenties en korte lijnen in de spits en in het dal ruimte voor
goederen en directe verbindingen door het hele land
Door in de spits te focussen op korte, frequente en robuuste lijnen en in het dal vrijheid te
bieden voor alterneren, lange doorgaande routes en goederenvervoer ontstaat een
betrouwbaarder en sneller systeem. Zonder extra investeringen in infra, zonder vervoerders te
bewegen tot oneconomisch hoge frequenties in het dal en met meer ruimte voor goederen. Het
lijkt een wonder, maar het is niet meer dan het logisch en slim combineren van een aantal
beproefde verbetermogelijkheden (schema 8.7):
-

Differentiëren spits en dal; richten op spitsvraag in volume en aard
In spits korte, hoogfrequente lijnen; grote aantallen forensen bedienen - geen goederen
Ontvlechten van deze spitslijnen omwille van robuustheid en capaciteit - niet alterneren
Homogeniseren van de diensten; duidelijkheid en ‘spoorboekloos’ reizen in de spits
‘Kort volgen’; mogelijk door meer seinen en modern goed remmend materieel

Als deze mogelijkheden slim gecombineerd worden, zien we krachtige oplossingen voor de
spits, zoals bij de Parijse RER en het Japanse treinsysteem bij Tokyo (schema 8.8).
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Schema 8.1

Hogere frequenties zorgen voor betere spreiding over het
systeem en minder kans op verstoringen
Hoge frequentie goed voor de Reiziger
èn het OV-systeem

 Hoge frequenties goed voor OV-systeem
– Betere spreiding over de treinen; hogere
piek bij lage frequenties (zie voorbeeld)

Voorbeeld richting Den Haag vanuit station
Lelylaan dan wel Zuid laat betere spreiding zien
Instappers richting Den Haag (tellingen maart 2012)
Station Lelylaan
(totaal 890)

-32

Tijd
6:30

– Daarmee ook lagere piek bij voor- en

Station Zuid
(totaal 990)

8
19

natransport

-60

7:00

36

– Lage piek vermindert kans op storingen –
reizigers hebben bij lage frequentie meer
tijd nodig om in- en uit te stappen (zeker
omdat men minder goed spreidt over de
perrons)

73
-139

7:30

70
164

326

 Hoge frequenties zijn goed voor de Reiziger
– Kortere wachttijd – deze telt 2-3 x zo zwaar
– Minder pieken en daarmee
voorspelbaarder systeem

8:00

103
158

-212

124

8:30
74
-121

9:00

79
79

Bron: Stationstellingen SDP; SDP analyse

Schema 8.2

Plannen voor PHS passend voor gericht hoogfrequent
treinaanbod – in de spits en naar de werkconcentraties
CONCEPT NADER MET SECTOR UIT TE WERKEN

Kenmerken spitsaanbod
 Hoogfrequent op trajecten die relevant zijn
voor forensen aanvoer – PHS past hierbij
 Veel hogere frequentie dan vereist voor
doorgaande trajecten
 Deel treinen rijdt door voor
landelijke/doorgaande verbindingen
 Aanzienlijk deel van de treinen kan keren bij
rand primaire forensen verzorgingsgebied
(80 km voor IC; 50 km voor Sprinter)
Hoogfrequent
Minder frequent
evt. doorgaand
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 Keer en opstelvoorzieningen beschikbaar
(binnen PHS)
-Almere (keer) - Lelystad (opstel)
-Amersfoort (keer) - Bokkeduinen (opstel)
-Den Haag CS (keer) - Binckhorst (opstel)
-Uitgeest (keer en opstel)

Schema 8.3

Dit resulteert in hogere frequenties en betere spreiding over
OV-poorten
Spitsbediening OV-poorten per trein, nu en 2020*
(treinen per uur)

154
Bijlmer

16

Amstel

16

Zuid

24

Sloterdijk

CS

200

+30%

Herkomst extra treinen

24

+50%

4 Utrecht, 4 Leiden/DH

24

+50%

4 Utrecht, 4 Alkmaar

36

+50%

6 Leiden/DH, 4 Almere/
Amersfoort, 2 Utrecht

64

+14%

4 Alkmaar, 4 Utrecht

52

+24%

4 Almere/Amersfoort,
4 Utrecht, 4 Alkmaar,
-2 Leiden/DH

56

42
Nu

2020

* Exclusief HSL
Bron: planstudies PHS en OV-SAAL; NS dienstregeling 2012; SDP analyse

Schema 8.4

Tot 2020 toename aantal treinen vanuit bijna alle
windrichtingen
Aantal treinen per uur in de spits 2012-2020 naar herkomstcorridor*

Alkmaar/
Hoorn

Corridor

Richting Nu

Alkmaar/Hoorn CS**

18

8

12

Zuid

8

12

CS

8

12

Zuid

4

6

Leiden/DH

CS

8

6

Zuid

12

18

Haarlem

CS

8

8

70

92

Almere/Amersf CS
Haarlem
Almere/
Amersf.

Leiden/
DH

Utrecht

* Exclusief HSL
** 2 treinen na Sloterdijk niet door naar CS, maar richting Schiphol
Bron: planstudies PHS en OV-SAAL; NS dienstregeling 2012; SDP analyse

2020

14

Utrecht

Totaal
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Schema 8.5

Hoge frequenties gedurende 2x2 uur per dag past bij treingebruik – 70% van de mensen reist in de spits
Actieve treinreizen* >1km enkele reis met bestemming binnen Stadsregio op werkdag
(‘000)

20

15
70% van de mensen
reist in de spits

10

5

6:00

Opbouw

10:00

Spits

* Hoofdmodaliteit trein
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

14:00

Dal/normaal

18:00

Spits

Normaal en afbouw

Spitsreizen: actief tussen 7 en 9 uur (huis-tot-huis)
Dalreizen: reizen niet tussen 7 en 9 uur actief

Schema 8.6

Spitsspecifieke dienstregelingen bestaan al – ook NS heeft
hier ervaring mee
VOORBEELD

Frequentie: 2x zoveel treinen in de spits
tussen Rotterdam en Vlaardingen

Karakter: haltering gedifferentieerd naar
richting o.b.v. vervoersbehoefte

A t l treinen
Aantal
t i
R’d
R’dam-Vlaardingen
Vl di
op werkdag
kd

H lt i
Halteringen
van extra
t spitstreinen
it t i
naar richting
i hti
Ochtendspits (7-9 uur)

8

Heen

7

Terug

6

Avondspits (16-18 uur)

5
4
4

Heen

3

Terug

2
1
0

7:00
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9:00

16:00 18:00

Extra materieel gericht ingezet
waar vraag is: ‘s ochtends naar R’dam,
‘s avonds vanuit Rotterdam
Bron: NS dienstregeling 2012; SDP analyse

Schema 8.7

Beproefde mogelijkheden om spitscapaciteit en kwaliteit te
verbeteren bestaan
Verbetermogelijkheden

Beter
spoorsysteem

Maatregel

Toelichting

Voorbeelden

Differentiëren
spits/ dal

Richten op
mobiliteitsvraag in
volume en aard

• NS tussen Vlaardingen en R’dam
• Bizzliner bussen die ‘s ochtends naar en
‘s middags van Amsterdam rijden

Kortere,
hoogfrequente
lijnen

Grote aantallen
forensen bedienen –
geen goederen

• RER: treinen die forensen naar centrum
van Parijs brengen (5 lijnen ca. 50 + 50
km van Parijs, tot 20x per uur)

Ontvlechten/
corridorrijden

Niet alterneren omwille
van robuustheid en
capaciteit

• Japan: drukke lijnen op eigen corridor
• RER: merendeels eigen baan voor ieder
van de 5 lijnen

Homogeniseren

Duidelijkheid en
spoorboekloos rijden in
de spits

• RER: op het middenstuk door Parijs
stopt iedere trein bij iedere halte

Kort volgen

Kort volgen door meer
seinen en modern, goed
remmend materieel

• Japan: iedere 2,5 minuut een trein per
spoor

Bron: ProRail; Ministerie I&M; RATP; JR East; SDP analyse

Schema 8.8

Slimme combinatie leidt tot hoge spitscapaciteit en kwaliteit
Voorbeelden

Beter
spoorsysteem

RER Parijs (5 lijnen)

Japan (1 Ringlijn om Tokyo)

Differentiëren
spits/ dal

Frequentie van 20 tot 3 keer per
uur

‘Weinig dal’

Kortere, hoogfrequente lijnen

5 lijnen die circa 50 + 50 km
van Parijs rijden; Frequentie tot
20x per uur

Ringlijn (Yamanote): 35 km
lange ringlijn met 24 treinen
per uur per spoor in de spits

Ontvlechten/
corridorrijden

Merendeels eigen baan voor
ieder van de 5 lijnen

Publieke en private
vervoerders op eigen
infrastructuur

Homogeniseren

Op het middenstuk door Parijs
stopt iedere trein op iedere
halte

Treinen op Ringlijn stoppen bij
elk station

Kort volgen

20 treinen/ uur per spoor
[metro Parijs zelfs tot opvolgtijden van 85 sec ~ 40x per uur]
Per dag reizen
ruim 3 miljoen reizigers*
met RER

24 treinen per uur per spoor
(iedere 2,5 minuut)
Ringlijn Japan
vervoert 3,5 miljoen*
reizigers per dag

* Volgens definitie van de operator;, dit gaat om enkele reis; anders dan eerder gebruikte definitie in dit document
Bron: ProRail; Ministerie I&M; RATP; JR East; SDP analyse
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9 Effect: meer mensen, sneller en betrouwbaar op hun bestemming
Voor de forens in de spits is betrouwbaar en snel vervoer van huis tot de bestemming en weer
terug het meest belangrijk. In voorgaande hoofdstukken zijn voor het lokale OV en de trein
enkele ideeën uitgewerkt om spitsreizigers zonder grote investeringen sneller en robuuster van
huis naar werk en hoger onderwijs te brengen (schema 9.1). Het gebruik van meerdere OVpoorten, een shift van tram naar metro en treinen die in de spits vaker en meer op tijd rijden
staan hierin centraal. Wat levert dit de Reiziger in de spits nu op?
Voor bestaande Reiziger: 5-10 minuten kortere en betrouwbaardere reistijd
Modelberekeningen laten zien dat ruim 55 duizend forensen profiteren van het opvoeren van
de frequentie van de trein van 4 naar 6 keer per uur. Zij hebben door verminderde wachttijden
een reistijdwinst11 van 5 tot 8 minuten – typisch 10-15% van hun totale reistijd. Daarnaast
hebben circa 10 duizend treinreizigers voordeel van de Noord/Zuidlijn. Zij reizen korter
(minder via CS, meer via Zuid) en sneller (minder met trams door de binnenstad, meer met de
metro). Voor enkele duizenden forensen levert dit zelfs meer dan 10 minuten reistijdwinst op
(schema 9.2). Daarnaast profiteren de OV gebruikers van een robuuster systeem en daarmee
een betrouwbaardere reistijd.
Voor vervoerders zijn er vooralsnog geen extra kosten boven PHS. Omdat het hoogfrequente
regime niet de hele dag nodig is, zou wellicht bespaard kunnen worden op de kosten.
Duizenden extra reizigers door verbeterd OV-aanbod
Naast de ‘gewone’ groei kan het verbeterd OV-aanbod in de spits ook autoforensen bewegen
om voor het OV te kiezen. Volgens de gangbare vervoerskundige rekenwijze zullen 5 duizend
van de 100 duizend autoforensen naar geconcentreerde werkgebieden in de nieuwe situatie
kiezen voor het OV. Daarnaast kan bij een hoogwaardig OV-aanbod een beleid gericht op het
beteugelen van autogebruik realistisch zijn. Te denken valt aan parkeerbeleid. Dit zal het
effect nog versterken.
Toekomstvast door schaalbaarheid met bestaande infra
De keuze voor trein en metro maakt de oplossing goed schaalbaar – nagenoeg zonder nieuwe
sporen. Voor metro is er nog voldoende ruimte om op te schalen in frequentie – met
uitzondering van CS-Spaklerweg waar al zeer hoogfrequent gereden wordt. Voor de trein
kunnen bij groei van de vraag de treinen weer langer gemaakt worden12. In beide gevallen zijn
investeringen in materieel nodig. Deze zijn doorgaans klein in verhouding tot de kosten van
infrastructuur.

11

In overeenstemming met reistijdonderzoek in binnen- en buitenland is hier rekening gehouden met een
factor 2 voor wachttijdwinst – Reizigers tellen wachttijd ‘zwaarder’ dan reistijd (zeker bij hogere frequenties)
12
Bij het verhogen van de frequenties zullen bij de huidige vraag over het algemeen meer, maar kortere treinen
ingezet worden.
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Schema 9.1

Aanpak richt zich op sneller, vaker en betrouwbaarder OV
voor afstanden boven de 10 km; specifiek voor de spits
CONCEPTUEEL

 Kortere en dus snellere reis door meer gebruik te
maken van de dichtstbijzijnde OV-poort
 Overstap sneller door meer gebruik van op
massa’s ingerichte poorten

Sneller

 Rijsnelheid hoger door meer metro (i.p.v. tram)

Minder wachttijd door hogere frequenties
(wachttijd telt in de beleving van mensen 2x zo
zwaar als reistijd)

Vaker

Betrouwbaarder

 Minder kans op verstoringen door betere spreiding
reizigers, minder kruisende/ alternerende lijnen en
geen goederen
 Minder effect van verstoringen (olievlekwerking)
door minder afhankelijkheden (kortere lijnen, in
spits koppeling mens aan materieel)

Schema 9.2

Vooral hogere frequenties levert veel op voor reizigers;
verbeterd aanbod trekt bovendien nieuwe reizigers
Gem. ‘reistijd’ van treinreizigers met reistijdwinst naar Amsterdam*
(minuten)

MODELBEREKENING

Opmerkingen

56

 Reistijdverbetering voor ca. 55k
van 70k treinreizigers

2

 Voornamelijk kortere reistijd door
wachttijdreductie bij verhoging
frequentie

7
pm
0

47

 Betrouwbaarheid nog niet
gekwantificeerd in ‘reistijd’
 Reistijdverbetering van 10-15%;
geeft volgens gangbare
reistijdelasticiteit ca. 5 duizend
meer treinreizigers

Huidige
situatie

Sneller:
Vaker: kortere
andere route
wachttijd

Betrouwbaarder

Situatie na
maatregelen

* Uitgangspunt typische rijtijd van 15 min tot ingangspoort, rijtijd incl. halteringstijd, wachttijd incl. overstaptijd,
rekening gehouden met factor 2 voor wachttijdwinst
Bron: dienstregeling NS en GvB, plannen PHS ; OV-SAAL en NoordZuidlijn; SDP analyse
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10 Graag werken we de plannen samen met onze partners verder uit
Dit document is het resultaat van een mobiliteitsanalyse bekeken vanuit de Reiziger. Daarbij
is de hele reis van huis-tot-huis beschouwd. De inzichten die hieruit voortkomen bevestigen
veel elementen van ons mobiliteitsbeleid. Zoals het belang van de metro in het ontsluiten van
de werkplekken rond de A10-ring, de plannen voor hoogfrequent spoor (PHS/OV-SAAL) en
de investeringen in station Zuid. En ze scherpen het beleid aan; bijvoorbeeld met het
onderscheid tussen spits en dal. In de spits is hoogfrequente treinbediening naar alle 5 OVpoorten in Amsterdam essentieel om grote groepen forensen van langere afstand naar de
geconcentreerde werkplekken te brengen. In het dal zijn juist directe treinverbindingen
belangrijk. Voor het lokale OV is de vraag in de spits vooral gericht op ontsluiting vanaf de
OV-poorten naar de werkplekken rond de A10-ring en in het centrum; in het dal zijn de
afstanden korter en de bestemmingen geconcentreerd in Centrum en Zuid.
De regio Amsterdam kan veel maatregelen voor een beter lokaal OV samen met vervoerders
doorvoeren. Voor het ‘hoofdtransport’ over langere afstand geldt dat niet – het Rijk is leidend
in de aanleg van snelwegen en treininfrastructuur en – samen met NS, andere vervoerders en
ProRail – in de lijnvoering op het spoor. Graag werken wij samen met het Rijk, andere
gemeenten, provincies, verladers, ProRail, NS en goederenvervoerders aan het uitwerken van
passende maatregelen.
Samen met het Rijk en de spoorsector – met de Reiziger centraal
Voor vervoerders en ProRail geeft het onderscheid tussen spits en dal een belangrijke kans
om met een minder complex en daarmee robuuster systeem de uiteenlopende wensen van
Reizigers en Goederen goed te bedienen. Met focus op de forens gedurende 4 uur per dag en
tijd voor andere behoeften gedurende de rest van de dag.
Voor het Rijk betekent dit een grotere maatschappelijke waarde (meer mensen naar werk en
onderwijs) tegen lagere maatschappelijke kosten (investeringsbehoefte daalt doordat soms
tegengestelde eisen niet tegelijkertijd vervuld hoeven te worden). En de Reiziger krijgt een
beter toegesneden en robuuster OV-product – van huis-tot-huis.
Amsterdam is niet uniek in spitsbehoefte – we delen graag de inzichten
Op een werkdag reizen in Nederland 600 duizend mensen met de trein. Ruim 400 duizend van
hen reizen in de ochtendspits – en de meesten ook in de avondspits. De G4 gezamenlijk zijn
bestemming van de helft van deze spitsreizen en de Randstad als geheel zelfs van twee derde
(schema 10.1). Ook voor hen is er een groot verschil tussen de OV-vraag in spits en dal.
Graag delen we onze inzichten.

*

*

*

*

*

De bereikbaarheid van economische centra is essentieel voor een gezonde economie. Het OV
heeft daarbij een cruciale rol – nu en in de toekomst. Men investeert fors in de OVinfrastructuur. Deze infrastructuur moeten we optimaal benutten. Met het belang van de
Reiziger centraal. De Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Schiphol werken
daaraan graag verder – samen met het Rijk, andere gemeenten, provincies, verladers,
vervoerders en infrastructuurbeheerders!
Amsterdam, mei 2012
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Schema 10.1

Groot belang van de spits met vergelijkbare problematiek in
de Randstad; samenwerking nuttig
Treinreizigers naar bestemmingsregio op een werkdag
100%= 585k

100%= 404k
Stadsregio
Amsterdam*

20%
Rest NL
Spitsreizen/
reizigers

34%

69%
11%

Regio
Den Haag

11%
15%

Rest
Randstad**
Dalreizen/
reizigers

31%

9%

Regio
Utrecht

Regio
Rotterdam

Treinreizen
* Stadsregio naast 81k inbound ook 23k reizen outbound in de spits (samen meer dan een kwart van de treinreizen in de spits)
** Leiden, Haarlem, Hilversum, Amersfoort belangrijkste bestemmingen (>4k)
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 10.2
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Bijlage A: Schiphol trekt de hele dag door zowel forensen als luchtreizigers
Schiphol bijzonder door grote, over de dag verspreide vraag – vooral boven de 10 km
Op Schiphol werken 64.000 mensen. De luchthaven is nu al een sterk geconcentreerde
werklocatie en verwacht tot 2020 nog 50% meer werknemers. Deze forensen komen uit alle
richtingen, vooral uit A’dam en de A4 en A2 corridor (schema A.1). Omdat Schiphol geen
woongebied is, komt vrijwel iedereen die er werkt van verder weg; meer dan 80% van de
forensen reist naar Schiphol over een afstand groter dan 10 km enkele reis. Lopen en de
(brom)fiets vallen hierdoor grotendeels af als transportmiddel; auto en OV hebben samen een
aandeel van 95%. Omdat veel mensen in ploegendienst werken, is er een relatief grote
spreiding over de dag.
Naast de forensen is er een continue stroom van luchtreizigers van en naar de luchthaven.
Jaarlijks arriveren nu 7,7 miljoen Nederlandse en 5,4 miljoen buitenlandse luchtreizigers op
Schiphol. Dit vertaalt zich in bijna 80.000 enkele reizen per dag van luchtreizigers die op een
dag ofwel heen ofwel terug reizen (vergelijkbaar met 40.000 ‘huis-tot-huis’ reizen per dag).
Tot 2020 worden nog 35% meer luchtreizigers verwacht. Ook de luchtreizigers zijn relatief
weinig ‘verspitst’. Schiphol neemt zo een bijzondere positie in met een grote en continue
mobiliteitsvraag.
Hieronder bekijken we de OV-vraag apart voor de luchtreizigers en forensen rond Schiphol
Centrum en die van de werkgebieden in de ‘periferie’ van Schiphol.
Schiphol Centrum heeft continue, hoge OV vraag van luchtreizigers en forensen
Op Schiphol Centrum werken 42.000 mensen. In lijn met het continue luchtvaartbedrijf werkt
bijna 80% van de mensen in ploegendiensten (schema A.2 en A.3). In de ochtendspits reizen
9.000 mensen naar hun werk op Schiphol Centrum. Meer dan de helft van hen reist met OV
(52%). Van de luchtreizigers gebruikt ook ongeveer de helft het OV om op Schiphol Centrum
te komen. Voor buitenlandse luchtreizigers ligt het aandeel OV iets hoger dan voor
Nederlanders (schema A.4). Doordat zowel luchtreizigers als forensen de hele dag door naar
Schiphol Centrum komen, blijft de vraag naar OV hoog gedurende de dag. De samenstelling
verschilt wel – in de spits is 60% van de OV-reizigers forens, in het dal 40%. Voor
luchtreizigers is dit precies omgekeerd (schema A.5).
Periferie Schiphol heeft lagere OV-vraag met potentie voor doelgroepenvervoer
Schiphol is groter dan Schiphol Centrum alleen. In de omliggende gebieden werken in totaal
22.000 mensen (schema A.2). De mobiliteit naar deze gebieden verschilt sterk van die naar
Schiphol Centrum, mede doordat er relatief meer kantoorbanen zijn (68% vs. 24%):
- 55% reist in de spits vs. 19% voor Schiphol Centrum (12.000 vs. 8.000 forensen);
- 24% reist in de spits met OV vs. 52% voor Schiphol Centrum (3.000 vs. 4.000
forensen).
Het aandeel OV bij de spitsreizigers is boven het landelijk gemiddelde van 21% OV bij reizen
langer dan 10 km maar lager dan naar Schiphol Centrum of concentraties in Amsterdam. Dit
lijkt te komen door de in de spits relatief goede autobereikbaarheid (minder files en voldoende
parkeerruimte bij het werk) en slechter – of in het dal zelfs geen – OV-aanbod (overstap op
bus vanaf Schiphol Plaza dan wel Hoofddorp). De reistijd vanaf Schiphol Plaza met de bus
naar bijvoorbeeld Schiphol Oost is ca. 10 minuten, naar Ganderweg/ Schiphol Zuidoost,
Fokker Logistics Park, of Schiphol Rijk ca. 20 minuten. De reistijd verhouding auto-OV valt
vaak gunstiger uit voor de auto.
In overleg met bedrijven en vervoerders zijn er in het dal wellicht kansen om kleinschalig
vraaggericht of aanvullend vervoer in te zetten gericht op de forensen in ploegendienst.
40

Luchtreizigers willen eenvoud, eenduidigheid en rechtstreekse verbindingen in het OV
Luchtreizigers lijken in hun behoeften op dalreizigers: een betrouwbare reistijd is van belang,
maar zeker niet het enige criterium (zie ook schema 3.2). Sterker dan bij ‘gewone’ dalreizigers
is er behoefte aan rechtstreekse verbindingen vanaf alle (grotere) treinstations met ruime,
gelijkvloerse in- en uitstap. Dit in verband met de mee te nemen koffers.
Voor Nederlanders zijn rechtstreekse verbindingen met woonconcentraties in het hele land
van belang (80% komt van buiten de Stadsregio), voor buitenlandse luchtreizigers ligt de
nadruk op Amsterdam. Meer dan de helft van hen heeft de stad Amsterdam als bestemming,
vooral de gebieden Centrum en Zuid (schema A.6).
Buitenlandse luchtreizigers hebben nog een extra ‘handicap’ – ze zijn nog minder bekend met
het Nederlandse OV, hebben geen Nederlandse betaalpas en lezen vaak geen Nederlands.
Zowel op Schiphol als op Amsterdam CS zijn specifiek op internationale Reizigers gerichte
informatieborden aanwezig (schema A.7). Op Schiphol staan bestemmingen in heel Nederland
op alfabet gerangschikt met tijd en perron van de eerstvolgende trein. Op Amsterdam CS is
een speciaal informatiebord met de vertrekkende treinen naar Schiphol. Dit om de
complexiteit van de vertrekstaten te ondervangen (”Neem trein naar Den Haag Centraal om
op Schiphol te komen”).
Verdere vereenvoudiging is voor luchtreizigers beter. Verschillende treintypes, tarieven, wel/
geen toeslag, etc. zorgen nu gemakkelijk voor verwarring (schema A.8). Bijvoorbeeld één
kaart met één tarief voor het traject Schiphol – Zone Amsterdam zou het met name de
buitenlandse luchtreiziger een stuk gemakkelijker maken.
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Schema A.1

Forensen naar Schiphol komen vooral uit Amsterdam en de
A4 en A2 corridor
Werknemers Schiphol – 2011
(‘000)

3

4
Totaal
64k banen

Bron: Mobiliteitsonderzoek Schiphol; SDP analyse

Schema A.2

Schiphol te verdelen in Centrum met veel ‘dalforensen’ en
luchtreizigers; ‘periferie’ met meer spitsbanen
Banen
(‘000)

42

Opmerkingen

 Met OV zijn veel banen in
1
Noord
7
25

3

Centrum

Hoofddorp
Station
Hoofddorp

Station
Schiphol

9

17

1

2
Zuid

Beukenhorst

3

Schiphol
‘periferie’

 Verwachtte groei banen voor
5
333
Oost

meer dan de helft (16,5k van
de 32k) in de boog Oost-Zuid;
Groei ligt dus relatief veel
buiten het centrum

3

Zuidoost TAO
1
6
5
Rijk*

42

5
1

periferie Schiphol eenvoudiger
vanuit Hoofddorp dan vanuit
Schiphol Plaza te ontsluiten

Fokker
logistics*

Dal
Spits

* Formeel horen Schiphol Rijk en Fokker Logistics niet bij Schiphol; zitten wel in zelfde mobiliteitsgebied
Bron:Mobiliteitsonderzoek Schiphol; LISA; SDP analyse

Schema A.3

Schiphol heeft veel niet-kantoor banen en 24/7 bedrijvigheid;
vraag is daarom verspreid over de dag (weinig ‘verspitst’)
Type banen per gebied, 2010-2011

Voorbeelden
Schiphol

Vliegdiensten
Grondpersoneel
Douane
Bagageafhandeling

Vliegmaatschappijen
Microsoft
UPC
Private Equity

Ploegen/ Winkel/ Horeca

Kantoor
Schiphol Centrum

100%
42k

76%

24%

68%

Overig Schiphol*

Amsterdam

70%

32%

22k

30%

472k

* Formeel horen Schiphol Rijk en Fokker Logistics niet bij Schiphol; echter qua mobiliteit hoort
het wel bij de invloedssfeer en daarom is het wel meegenomen in deze analyse
Bron: LISA; Mobiliteitsonderzoek Schiphol; SDP analyse

Schema A.4

Circa de helft van de luchtreizigers komt naar Schiphol met
het openbaar vervoer
Transport naar Schiphol door luchtreizigers – 2011
(procent)

Buitenlandse
luchtreizigers

Nederlandse
luchtreizigers

Trein

Lijnbus

49%

4%

40%

* Voornamelijk KLM bus en hotelbus
Bron: Schiphol Continu Onderzoek; SDP analyse

4%

18%

Taxi

25%

Auto Anders*

100%

12%

5,4 mln

35%

10%

3%

7,7 mln

43

Schema A.5

OV-vraag naar Schiphol is relatief gespreid over de dag; in de
spits vooral met forensen, in het dal meer gemengd
Verplaatsingen van en naar station Schiphol – 2011

Schiphol is minder ‘verspitst’ dan de
rest van Nederland

Nederland

Schiphol

Spits

Dal

69%

31%

49%

51%

INDICATIEF

In de spits reizen vooral forensen, in
het dal vooral luchtreizigers

Spits

Dal

Forensen

Luchtreizigers

60%

40%

40%

100%*
24k*

25k*

60%

* Halve reizen, om forensen en reizigers vergelijkbaar te houden (Reizigers maken alleen een vertrekkende of aankomende beweging)
De spits duurt 2x 2 uur (7:00-9:00 en 16:30-18:30); het dal duurt de rest (ca. 12 uur)
Bron: Schiphol continu onderzoek & werknemers onderzoek; Schiphol vertrekkende en aankomende vluchten; SDP analyse

Schema A.6

Buitenlandse bezoekers van Stadsregio gaan vooral naar
Amsterdam Centrum en Zuid – en blijven daar
2011

Buitenlanders blijven tijdens verblijf in de
Stadsregio vooral in Amsterdam zelf…

… vooral in de gebieden centrum en zuid

Bezoekers Stadsregio
(5,1 mln)
Bezoekt ook
metropoolregio

Centrum

14%
Hotelbedden

Bezoekers
musea +
atrracties

86%
Blijft binnen
Amsterdam

44

Bron: ATCB; Hotelloods Amsterdam; SDP analyse

52%

40%

Zuid
32%

51%

Overig 100%
16%

9%

47k

26,5
mln

Schema A.7

Bezoekers hebben als incidentele gebruikers behoefte aan
eenvoud van producten – voorbeeld informatie
VOORBEELDEN

Vertrekstaten voor incidentele Reizigers
soms lastig – geografische kennis nodig

Zowel op Schiphol als op Amsterdam CS
zijn er aangepaste informatieschermen
Schiphol: Per bestemming in heel Nederland
de eerstvolgende vertrekkende trein

Amsterdam CS: Eerstvolgende 16 treinen die
vertrekken + eerstvolgende 9 naar Schiphol

Bron: Pers; Schiphol; Station check; SDP analyse

Schema A.8

Verscheidenheid aan producten en tarieven zorgt gemakkelijk
voor verwarring bij incidentele (buitenlandse) luchtreizigers
Treinen van Schiphol naar Amsterdam CS gedurende een uur – 2012
‘15
‘18

Toeslag 1e klasse

3,80

2,70

3,80

Reistijd
6,50

3,00

4,50

‘24
‘28

2e klasse

2,70

7,50
6,50

Opmerkingen

24 min.

1 overstap

15 min.

Toeslagkaartje
Fyra nodig

17 min.

NIET INSTAPPEN

14 min.

NIET INSTAPPEN

‘33

3,80

2,70

6,50

14 min.

‘39

3,80

2,70

6,50

17 min.

‘45

3,80

2,70

6,50

24 min.

1 overstap

15 min.

Toeslagkaartje
Fyra nodig

‘48

4,50

3,00

7,50

‘54

3,80

2,70

6,50

17 min.

‘59

3,80

2,70

6,50

15 min.

‘09

3,80

2,70

6,50

17 min.

Bron: NS dienstregeling; SDP analyse
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Bijlage B: Retourstromen OV passen goed bij de outbound vraag
Mensen reizen met het OV zowel vanuit heel Nederland naar de Stadsregio Amsterdam
(‘inbound’) als vanuit de Stadsregio naar bestemmingen elders in Nederland (‘outbound’;
schema B.1). Omdat de ingaande stromen gelijk of groter zijn aan de uitgaande stromen
hebben we ons in de analyse gericht op bestemmingen in de Stadsregio (inbound en vanuit-de
Stadsregio-naar-de Stadsregio). In deze bijlage laten we zien dat de outbound OV-stromen
goed passen bij de retourdiensten van de inbound OV-stromen.
Outbound vraag in gelijke mate verspitst als inbound
De OV-reizen van bewoners van de Stadsregio Amsterdam naar buiten de regio zijn in
vergelijkbare mate verspitst als reizen met bestemmingen in de Stadsregio – bij beide zijn
spitsreizen 69% van het totaal.
Uitgaande stromen in alle richtingen kleiner dan ingaande stromen
Dagelijks reizen in de spits bijna 20 duizend mensen met het OV vanuit Amsterdam naar
gebieden buiten de Stadsregio. Vooral naar Utrecht (13%), Haarlemmermeer (10%), Almere
(9%), Den Haag (8%) en Rotterdam (7%). Deze OV-stromen zijn voor vrijwel iedere
gemeente kleiner dan de inbound stroom; een uitzondering op de regel is Rotterdam (1,2 k invs 1,6k outbound). Ook voor de OV-latentie geldt deze inbound/outbound verhouding: voor
reizen met alle modaliteiten is alleen voor Utrecht en Haarlemmermeer sprake van een licht
hogere outbound dan inbound stroom.
Amsterdam is de belangrijkste OV-bestemming en ook de belangrijkste OV-herkomst
84% van de OV-reizen in en naar de Stadsregio hebben een bestemming in Amsterdam.
Omgekeerd hebben 70% van de uitgaande OV-reizen Amsterdam als herkomst. Deze
concentratie is niet vreemd gezien de beschikbaarheid over parkeergelegenheid en hiermee
het autobezit, dat in Amsterdam het laagste is van de regio (schema B.2).
Voor de OV-reizen met herkomst buiten Amsterdam is Haarlemmermeer (8%) de
voornaamste gemeente, net als voor inbound. Andere grote herkomsten zijn Zaanstad (7%),
Amstelveen (4%) en Purmerend (4%). Zaanstad en Purmerend zijn hierbij de enige
gemeenten die een licht grotere outbound dan inbound OV-vraag hebben. Deze stromen zijn
klein13 en naar verspreide bestemmingen. Er is dan ook geen sprake van grote OV stromen.
Herkomsten van Amsterdammers gespreid over de stad – net als de bestemmingen
De Amsterdammers die met het OV reizen komen vanuit verschillende gebieden in de stad:
- 30% uit het gebied Centrum/ Noord;
- 25% uit het gebied Zuid;
- 15% uit ieder van de gebieden West/ Sloterdijk, Oost/ Amstel en Zuid-Oost/ Bijlmer
Ook hier hebben de metrolijnen en de 5 treinstations dus een belangrijke functie. Wel geldt
dat de woningen meer gespreid en gemiddeld verder van de metrohaltes en treinstations
liggen dan de kantoor- en hoger onderwijslocaties. Daar staat tegenover dat het voortransport
ook met de fiets gebeurt (44%) in tegenstelling tot het natransport waar men vrijwel alleen
maar loopt (8% fiets).

13
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Zaanstad 1,6k in- versus 1,8k outbound; Purmerend 0,4k in- versus 1,1k outbound

Schema B.1

Focus is op reizen met een bestemming in de Stadsregio;
reizen naar buiten zijn kleiner of gelijk aan omgekeerde stroom
Reizen >1 km enkele reis op werkdag, 2004-2009
(‘000)

Vanuit Stadsregio
Almere

Van Stadsregio
naar Stadsregio

540

Van heel NL naar
Stadsregio

250 77 327

1.125

11

Utrecht

12

Den Haag

8

Hoorn

4

Alkmaar

Vanuit Stadsregio
133 72 205
naar rest NL
Transit – door
Stadsregio heen

585

8

Haarlem

Werk/ onderwijs Andere motieven

5

Velsen
‘tegenstroom’

48

Ronde
Venen
Lelystad

3
3
1

Leiden
Rotterdam
Alphen
a/d Rijn

Naar Stadsregio

4
5
1

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema B.2

OV-reizen vanuit de Stadsregio hebben vooral herkomst
Amsterdam – een goed passende ‘tegenspits’ met OV
Meeste OV-reizen vanuit
Stadsregio gemaakt door
Amsterdammers…

70% van de OV-reizen
vanuit Stadsregio naar elders
komt uit Amsterdam
Bron: Mob. vanuit-de-mens; CBS; SDP analyse

…die ook het laagste
aantal auto’s per
huishouden hebben.

Legenda
60%

Legenda
0 – 0,5

60%-80%

0,5 – 0,8

80%-90%

0,8 – 1

90%-100%

>1
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Bijlage C: Fiets belangrijk en groeiend – zelfstandig en naar OV-haltes
Fiets belangrijk als zelfstandig vervoermiddel én om aan te haken op het OV-systeem
De fiets speelt een belangrijke rol in verplaatsingen in de Stadsregio Amsterdam. Vooral in de
gemeente Amsterdam is het aandeel van fiets bij verplaatsingen door volwassenen erg hoog
(schema C.1). Over afstanden van 1 tot 5 kilometer enkele reis zelfs meer dan 50%. De fiets is
bij alle leeftijdsgroepen belangrijk, alhoewel jongeren meer gebruik maken van de fiets dan
volwassenen, en ouderen minder (schema C.2). Een van de redenen waarom de fiets zo
populair is als transportmiddel is de snelheid. Met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur is
de fiets in Amsterdam ongeveer even snel als het OV en de auto14, en in het Centrum zelfs
sneller. Met als voordeel dat je niet naar een halte hoeft te lopen of naar een parkeerplaats
hoeft te zoeken.
De fiets is ook belangrijk om mensen van meer verspreide woonlocaties aan te laten sluiten op
het OV-systeem. Dit is onder meer zichtbaar bij het voortransport naar de trein (schema C.3):
44% van de treinreizigers pakt de fiets naar het station. Overigens is dit niet altijd zo geweest.
Eind jaren tachtig ging nog maar 6% van de treinreizigers de fiets naar het station. Bij
natransport speelt de fiets een veel kleinere rol: in slechts 8% van de gevallen wordt de fiets
als natransport gebruikt. Dit is logisch: veel minder mensen hebben een fiets op hun
bestemming dan thuis. Lopen is met een aandeel van meer dan 60% dan ook verreweg de
populairste vorm van natransport.
Snelle groei fiets leidt tot capaciteitsproblemen; veel latente vraag aanwezig
De snelle groei van de fiets brengt ook problemen met zich mee, zowel op de weg, als bij het
parkeren. Op de drukste wegen passeren honderden of zelfs duizenden fietsers per uur. Dit
heeft invloed op de (benodigde) inrichting van straten. De Weesperzijde (schema C.4) en
Geldersekade in Amsterdam zijn daar voorbeelden van. Op deze ‘fietssnelwegen’ is volop
ruimte gecreëerd voor fietsers. De fiets als zelfstandig vervoermiddel is maatschappelijk
belangrijk – dergelijke stromen met duizenden fietsers per uur hebben eenzelfde capaciteit als
een provinciale weg.
Doordat veel mensen de fiets als voortransport voor de trein gebruiken zijn de
fietsenstallingen op stations druk bezet (schema C.5). Tellingen in mei en november 2011 op
Amsterdam CS laten een bezettingsgraad van meer dan 120% van de capaciteit zien.
Regelmatig worden er dan ook fietsen op Amsterdam CS door de gemeente verwijderd. Dit
gebeurt als een fiets foutgeparkeerd staat, een wrak is, of er langer dan 14 dagen
aaneengesloten staat. In 2011 zijn om die redenen in totaal een recordaantal van 55.000
fietsen in Amsterdam verwijderd.
De fiets als middel om mensen aan te haken op het OV-systeem is niet alleen van belang voor
treinen, maar voor alle OV in de hele Stadsregio. Zo is fietsparkeren bij HOV in opkomst,
omdat mensen bereid zijn voor HOV een grotere afstand af te leggen. Om de groei van fietsen
bij HOV-haltes op te vangen zijn er de afgelopen tijd ruim 1.000 fietsparkeerplaatsen
aangelegd langs de Zuidtangentroute en 1.500 langs de Amstelveenlijn. Ook bij de metro
(Ringlijn) zijn extra fietsenstallingen geplaatst bij de haltes. Dat hier sprake is van een sterke
latente vraag is goed te zien: nieuwe stallingen worden snel volledig gebruikt (schema C.6).

14

Mobiliteit in en rond Amsterdam, DIVV

48

Schema C.1

De fiets heeft in Amsterdam voor afstanden van 1 - 10 km een
hoger aandeel dan in andere gemeenten van de Stadsregio
Aandeel fiets naar bestemmingen in de Stadsregio, afstand enkele reis, 25-59 jarigen
60%
50%
Amsterdam
40%
30%

Overige gemeenten

20%
10%
0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10+

-10%
Bron: Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema C.2

Aandeel fiets is hoog bij 15-17 jarigen; ouderen fietsen
minder en gebruiken de auto meer
Reizen van 2,5-5 km enkele reis met bestemming Stadsregio op een werkdag

100% =

10k

Auto

9%

OV *

11%

19k

73k

VOORBEELD

94k

21%
36%

45%

23%
8%
8%
Fiets

Lopen

78%

2%
15-17

55%

51%

1%
18-24

5%

* Vanwege de korte afstand (vrijwel) alleen bus, tram & metro
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

25-39

Vergelijkbaar beeld bij
5-10 km enkele reis

44%

3%
40-59
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Schema C.3

Natransport ≠ voortransport: fiets belangrijk bij de herkomst,
bij de bestemming vooral lopen
Voor- en natransport van treinreizigers op werkdagen naar hoofdmodaliteit
(% treinreizen)

Voortransport
(van herkomst)

Natransport
(bij bestemming)

22%

Lopen

23%

BTM

44%

61%

29%

8%

Fiets

11%

Auto

2%

Aan de activiteitzijde zijn minder
modaliteiten beschikbaar; lopen
is dan de belangrijkste modaliteit
en (dus) zijn afstanden korter

Bron: Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema C.4

De Weesperzijde is een voorbeeld van een ‘fietssnelweg’
waar in de spits duizenden forensen per uur passeren
24 APRIL 2012
DINSDAG 8:45

Opmerkingen

 Weesperzijde is een brede
straat

 Fietsverkeer gaat in de
ochtendspits beide
richtingen op (Centrum &
Amstel), waarbij stroom
naar Amstel de grootste is

 Tellingen komen op een
kleine 50 passanten per
minuut; bijna 3.000 per uur
(ter vergelijking: capaciteit
rijbaan snelweg is ca. 2.000
auto’s)
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Bron: Beeldmateriaal SDP

Schema C.5

Fiets is explosief gegroeid als voortransport; dit leidt tot
parkeerproblematiek bij haltes en stations
De ‘fietsflat’ op Amsterdam CS

Fiets als voortransport naar trein
44%

Ruimtetekort fietsen bij metrohalte Weesperplein

6%

1990

2010

Bron: Mob. Vanuit-de-Mens; Mobiliteit in en rond Amsterdam dIVV; SDP beeldmateriaal; SDP analyse

Schema C.6

Sterke latente vraag – extra fietsenstallingen bij (H)OV-haltes
zijn snel volledig in gebruik
Fietsvoorzieningen halte Oudekerkelaan

2008

Opmerkingen
 Fiets belangrijk om mensen aan te
haken op het OV-systeem

 Mensen zijn bereid verder te reizen
voor HOV; fiets-parkeren bij HOV
haltes groeit daarom snel

 Onlangs zijn er 1.500 nieuwe
fietsparkeerplaatsen geopend langs
de Amstelveenlijn

 Bij HOV haltes is een grote latente
2011

Bron: Beeldmateriaal Stadsregio Amsterdam

vraag: nieuwe stallingen worden
snel volledig gebruikt
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Bijlage D: Spreiding piek – onderwijs later, forensen gespreid over de week
Spreiden van de vraag blijft nuttig om benodigde capaciteit te reduceren
De vraag naar mobiliteit en zeker naar het OV is sterk gepiekt, zeker in de ochtendspits.
(schema D.1). Daar waar de piek bij de auto hoog en breed is, is de OV piek nog hoger en
smaller: om 8 uur, op de top van de spits, zitten er meer dan twee keer zoveel mensen in het
OV als een uur later. De ‘werkpiek’ en ‘onderwijspiek’ liggen in het OV ’s ochtends allebei
rond 8 uur.’s Avonds is de spreiding veel beter: onderwijs eindigt in veel gevallen om 3 uur,
terwijl forensen veelal tussen 5 en 6 weer naar huis gaan.
Daarnaast is er een verschil tussen dagen – dinsdag en donderdag zijn drukker dan woensdag
en vrijdag. Het verschuiven van (één van) deze pieken helpt om de benodigde capaciteit te
verminderen. We kijken naar beide pieken – voor het werk naar spreiding over dagen, voor
onderwijs naar spreiding binnen een dag.
Latere start onderwijs nuttig – met 20% lagere OV-piek en voordelen voor Onderwijs
Als het onderwijs een uur later zou starten, leidt dit tot een circa 20% lagere piekbelasting van
het OV in de ochtend. Deze verschuiving leidt tot een iets bredere maar niet tot een hogere
avondpiek – de avondspits voor onderwijs is veel eerder dan voor werk.
Anders dan vaak gedacht maken vooral jongeren tussen de 12 en 17 jaar in de ochtendspits
gebruik van het OV (24% van de piek; schema D.2) – het gaat dan om lokaal OV. Het gebruik
van de OV-studentenkaart is veel minder gepiekt.
Echter, slechts 21% van de 12-17 jarigen maakt van het OV gebruik om op school te komen
(schema D.3). Zouden scholen voor deze voor hen relatief kleine groep een dergelijke
maatregel overwegen? Waarschijnlijk niet. Er zijn echter ook argumenten die voor alle
leerlingen gelden. Psychologe Eveline Crone legt in haar boek Het Puberende Brein uit dat
adolescenten als gevolg van de veranderende hormoonhuishouding een verstoord slaapritme
hebben. Bij pubers (10-22 jaar) wordt het slaaphormoon melatonine pas laat in de avond
aangemaakt en is ’s ochtends pas later weer ‘uitgewerkt’. Latere aanvangstijden zorgen er
voor dat studenten beter ‘bij de les’ zijn. Experimenten in de VS wijzen op hogere cijfers en
minder gedragsproblemen. In Groningen wordt aanpassing van de lestijden ook overwogen –
gestimuleerd door Arriva.
Met ‘fietsen tot 10 km’ voor scholieren/ studenten is 5% lagere piek te realiseren
Een klein deel van de jongeren die het OV in de spits gebruiken doen dat voor afstanden
korter dan 10 km (27%; schema D.4). Dit is 5% van het totale OV gebruik – dat is tevens de
maximale reductie indien alle scholieren/ studenten voor afstanden tot 10 km de fiets naar
school zouden gebruiken. Overigens pakken 18-24 jarigen ook voor korte afstanden vaak het
OV, dit speelt echter alleen bij jongeren met een OV-studentenkaart (schema’s D.5 en D.6).
Voor werknemers kan spreiding over de week 8% lagere piek opleveren
Behalve het verschuiven van onderwijs, kan ook werk verschoven worden om de
gecombineerde piek te verlagen. Later of eerder reizen gebeurt wel met de auto die een veel
bredere spits kent maar werkt veel minder in het OV – mede omdat OV-forensen een relatief
lange werkdag hebben.
Naast spreiding over de dag kan spreiding over de weekdagen voor forensen veel opleveren –
tot 8%. De dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen, zowel in het OV als op de weg. De
maandag en vrijdag zijn van alle dagen het rustigste in het OV. Door mensen te motiveren
meer op maandagen en vrijdagen te werken en minder op dinsdagen en donderdagen, ontstaat
een betere balans over de week.
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Schema D.1

Onderwijspiek tegelijk met werkpiek. Verschuiven lestijden
zou tot een lagere piek leiden
Bezetting bus, tram en metro op een werkdag
(‘000)

MODELCALCULATIE

Huidige situatie

Onderwijs een uur later

30000
30

30000
30

25000
25

25000
25

20000
20

20000
20

15
15000

15
15000
nice

10000
10

werk

nice

10000
10

5
5000

werk

5
5000
onderwijs

0
6:00

onderwijs

0

10:00 14:00 18:00

6:00 10:00 14:00 18:00
Iets drukkere avondspits lijkt geen
probleem – hier is de balans tussen in- en
outbound beter

Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema D.2

Jongeren van 12 t/m 17 gebruiken het OV vooral in de
ochtendspits
0

Actieve BTM OV reizen voor onderwijs >1km met bestemming in de Stadsregio – naar leeftijd
(‘000)

0

12

0

10

0

8

0

6

0

4
12-17

0

2
18+
0-11

0
6:00
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

10:00

14:00

18:00
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Schema D.3

Vooral jongeren ouder dan 11 jaar reizen grotere afstand naar
school en gebruiken daarvoor relatief vaak het OV
Reizen voor onderwijs >1km met bestemming Stadsregio op een werkdag

100% =

252k

18+

22%

12-17

27%

0-11

51%

Gem km
enkele reis

5,0 mln

Aantal reizen

66%

24,1

21%

6,4

13%

2,2

Aandeel OV

58%

21%

4%
4%

Totaal afgelegde km

Bron: Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema D.4

Een groot deel van de OV reizen van 12 tot 17 jarigen lijkt ook
met de fiets te kunnen
Reizen van 12-17 jarigen met motief onderwijs in de Stadsregio op een werkdag
(%; aantal)
Afstand
enkele reis

OV

15+ km

86%

14%

17%

2,5 – 5 km

0 – 2,5 km

54

12%

45%

10 – 15 km

5 – 10 km

Lopen Auto
& fiets

4%

Bron: Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

51%

80%

80%

93%

2%
4%

6%

100% =
68k
7k
6k

17k

3%

14k

3%

24k

60% van de OV reizen is
minder dan 15 km; 41% is
minder dan 10 km

Schema D.5

18-24 jarigen pakken ook voor korte afstanden vaak het OV in
plaats van de fiets (of auto)
Reizen van 2,5-5 km enkele reis met bestemming Stadsregio op een werkdag

100% =

10k

Auto

9%

OV *

11%

19k

73k

VOORBEELD

94k

21%
36%

45%

23%
8%
8%
Fiets

Vergelijkbaar beeld bij
5-10 km enkele reis

78%

Lopen

2%
15-17

55%

51%

1%
18-24

5%

44%

3%
40-59

25-39

* Vanwege de korte afstand (vrijwel) alleen bus, tram & metro
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema D.6

Dit speelt alleen bij jongeren met een OV-studentenkaart; de
rest fietst net zo vaak als 15-17 jarigen*
Reizen naar Stadsregio van 18-24 jarigen op een werkdag, 2,5-5 km enkele reis

Lopen
2%

Fiets

Geen OVstudentenkaart

62%

OV

11%

VOORBEELD

Auto

100% =

25%

12,3k

0%
OVstudentenkaart

41%

46%

* Zie ook Schema D.5: van de 15-17 jarigen gebruikt 11% het OV voor reizen van 5-10 km
Bron: Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

13%

6,5k
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Bijlage E: Verantwoording – data achter ‘Mobiliteit vanuit-de-mens’
‘Mobiliteit vanuit-de-mens’ – een initiatief van Strategy Development Partners – combineert
data die vanuit de mens inzicht kunnen geven in mobiliteit. Een deel van deze data is ook
gebruikt voor deze studie. De database bestaat nu uit gedetailleerde gegevens over een
‘mobiliteitsdag’ in het leven van meer dan 310.000 inwoners van Nederland. Van geslacht,
leeftijd, opleiding, autobezit en gezinssamenstelling tot aan reismotief, modaliteit, tijdstip en
het weer op de betreffende reisdag (schema E.1). Waarvoor is deze data wel, en waarvoor niet
geschikt?
Technisch: goede representativiteit m.u.v. uitwonende studenten/ ‘nomaden’
Hart van de database zijn de onbewerkte data uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)
In het onderzoek wordt aan huishoudens gevraagd naar het verplaatsingsgedrag van alle
personen op één dag, met uitzondering van vakantieverplaatsingen. Jaarlijks gaat het om 40
tot 65 duizend personen. Het CBS baseert zich voor mobiliteit vooral op het MON.
Voor analyses waarbij grote veranderingen van jaar op jaar onwaarschijnlijk zijn, kunnen de
jaren 2004 t/m 2009 samengevoegd worden. Bij analyses naar veranderingen jaar-op-jaar
(bijvoorbeeld RandstadRail, Zuidtangent, groei Almere), moet per jaar gekeken worden.
Data geeft goede dekking op alle dimensies m.u.v. specifiek deel van 18-24 jarigen
Het MON bevat goed gespreide data van 2% van de inwoners van Nederland. Van alle 431
gemeenten zijn er slechts 16 met een sample kleiner dan 1,5% van de bevolking. Amsterdam
heeft als grootste gemeente de laagste ‘dekking’ met nog altijd 0,9% van de bevolking –
oftewel bijna 7.000 mensen. Voor de 140 grootste gemeenten (68% van Nederlandse
bevolking, nummer 140 is Tynaarlo met 32.400 inwoners) zijn van minimaal 500 en
gemiddeld 1.418 mensen de gegevens bekend en goed gespreid naar geslacht, leeftijd,
opleiding, werksituatie, autobezit etc. (schema E.2).
Data gewogen op basis van woonplaats, leeftijdsgroep en week/weekend; behalve voor 1824 jarigen in de 25 grootste (studenten)steden
Omdat werkdagen relatief vaker in de data voorkomen dan weekenddagen én omdat
mobiliteitsgedrag op werkdagen anders is dan op weekenddagen, is zowel een weekend- als
een weekfactor bepaald (week- en weekenddagen zijn onderling wel evenredig
vertegenwoordigd).
Allereerst is per gemeente de weekfactor bepaald die nodig is om te komen op het inwonertal.
Voor de 140 grootste gemeenten is dat per gemeente gedaan. Kleinere gemeenten zijn per
COROP-gebied samengevoegd naar mate van stedelijkheid. De gemiddelde gemeentefactor is
71,8; de spreiding rond het gemiddelde is relatief klein. Voor de weekendfactor is dit voor de
40 grootste gemeenten op naambasis gedaan en daaronder naar COROP en stedelijkheid.
Vervolgens is binnen de gemeenten gecorrigeerd tussen de leeftijdsgroepen. De verschillen
zijn niet groot: 96% zit tussen de 0,6 en 1,4. Groepen met een lage factor zijn relatief
oververtegenwoordigd. Dit is geen probleem. Bij een hoge factor is de betreffende
leeftijdsgroep echter ondervertegenwoordigd. Dit betreft vooral jongeren van 18 tot en met 24
jaar. Uit nader onderzoek blijkt dit tekort het grootst bij uitwonende studenten, waarvan 86%
in de 25 grootste studentensteden woont. ‘Rekenkundig’ toepassen van de factor van bijna 5
lijkt hier niet verstandig. Immers, de groep uitwonende studenten die wel gereageerd heeft is
wellicht niet representatief voor de hele groep. Daarom is er in deze 25 steden voor gekozen
om jongeren van 18 tot en met 24 jaar een factor van 1,0 te geven. Dit leidt er toe dat
werkende jongeren en thuiswonende studenten goed vertegenwoordigd zijn, maar dat er wel
circa 210 duizend uitwonende studenten in deze 25 steden ontbreken.
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‘Missende’ uitwonende studenten vooral voor mobiliteit op korte afstand van belang
In de data missen in de 25 grootste studentensteden de gegevens van ca. 250 duizend
jongeren, waarvan 80% uitwonende studenten. Voor analyses over langere afstanden is dat
geen probleem – deze groep is relatief klein, hoeft doorgaans niet ver te reizen om naar de
opleiding te komen en mijdt het liefst de ochtendspits. Bij lokale analyses in deze specifieke
steden kan gericht aanvullend onderzoek wenselijk zijn.
Inhoudelijk: goede aansluiting met andere bronnen en de ervaringswereld
Een belangrijke inhoudelijke toets is de aansluiting met andere bronnen. Deze blijkt goed te
zijn. Zo zijn de data in lijn met meetgegevens van drukte op de weg, het aantal banen per
wijk/ postcode, het aantal auto’s en zelfs de brandstofsoort van de auto’s komt binnen 10%
van de data van de RDW. Het aantal treinkilometers klopt met de data van NS en andere
vervoerders – zeker als gecorrigeerd wordt voor uitwonende studenten en buitenlandse
bezoekers. Ook het aantal in- en uitstappers is voor de iets grotere stations tot op 10-15% in
lijn met de getallen van NS. Met – uiteraard – wel duidelijk lagere getallen bij Schiphol waar
veel buitenlanders op de trein stappen en inwoners van Nederland op vakantiereis zijn.
Naast toetsen van de aansluiting op andere bronnen is het ook belangrijk dat de uitkomsten
logisch zijn. Met andere woorden: rijmen de uitkomsten met de ervaring en het logisch
verstand? Zelfs als de grootte van het effect verrast – denk bijvoorbeeld aan de bij ons toch
onverwacht sterke mate waarin de trein gebruikt wordt voor ‘Need-to-move’ reizen? Het
antwoord is wat ons betreft een luid en duidelijk JA:
- Nice-reizen in het weekend over langere afstanden en samen met anderen: JA!
- Switch van de fiets naar de auto bij slecht weer: JA!
- Vooral vrouwen die werkreis combineren met afhalen/ brengen kinderen: JA!
- Minder autogebruik naar sterk geconcentreerde werklocaties: JA!
- Station Amsterdam CS ook druk buiten de spits: JA!
- Etc.

In nut: herkenbare inzichten die door kwantificering implicatie hebben
Het is goed dat de data kloppen met andere bronnen en met de ervaring. Maar leveren ze ook
nieuwe inzichten op? En zo ja, waarvoor zijn ze dan waardevol (schema E.3)?
Wat ons betreft zit de waarde in twee aspecten. Ten eerste in de combinatie van de grootte
met de ‘inhoud’ (herkomst, bestemming, motief) van de vervoersstromen voor alle
modaliteiten – samen en afzonderlijk. Ten tweede in het weten hoe groot/ belangrijk op
zichzelf herkenbare fenomenen zijn. Bijvoorbeeld dat de trein op werkdagen in de spits voor
91% voor ‘Need-to-move’ gebruikt wordt. Het onbegrip van Reizigers die in de
vrijdagmiddagspits van 17 december 2010 bij de storing in Utrecht te horen kregen “Gaat u
alstublieft naar huis” komt dan in een ander licht te staan. De mensen op het station wilden
namelijk niets liever. Maar hadden daar wel de trein voor nodig.
De combinatie van het kennen van de grootte en de ‘inhoud’ van vervoersstromen maakt van
‘Mobiliteit – vanuit de mens’ een krachtig kompas. Zowel om de oorzaak van knelpunten te
identificeren als om de kansrijkheid van mogelijke oplossingen te kunnen inschatten. Bij
investeringsbeslissingen in infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling, èn bij het beter
benutten van het bestaande. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van (schema E.4).
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Schema E.1

SDP heeft initiatief genomen om data over uiteenlopende
dimensies te combineren, verrijken en relevant te maken

Gedrag

Demografie

Wonen

 Leeftijd, geslacht
 Opleiding, inkomen
 Auto, OVkaart
 Huidig &
ontwikkeling
 Etc.

 Gezinssamenstelling (1, 2 ouder)
 Mate stedelijkheid
 Afstand tot OV en
tot werk/ scholing
 Etc.

Werk en
scholing
 Type (kantoor, …)
 Concentratie m2
en parkeernorm
 Afstand tot OV
 Bouwplannen
 Etc.

Ontspanning

Infrastructuur

 Winkels naar type
(catchment area)
 Attractieparken,
vrienden & familie
 Ontwikkeling
 Etc.

 Wegen + tijdsduur
met de auto
 OV + bedieningsfrequentie
 Bouwplannen
 Etc.

Databronnen:
MON, huishoudenquêtes, kantorenbestand, het weer, CBS, OV-bedrijven, pendelbestand, …

Schema E.2

Per persoon en per reis is nu al veel aanvullende informatie
beschikbaar – van 2% van de inwoners van Nederland
Reizen van persoon 20277035, di 13-01-2009
Persoon maakt twee reizen…

VOORBEELD
… die beide bestaan uit serie verplaatsingen
Activiteit

Postcode

Van huis
naar werk

1336 (Almere)

1112 (Diemen)

Reis 1: met OV (bus + trein)
naar werk en weer terug

Van werk
naar huis

Reis 2: samen met partner
privé-uitstapje per auto

6:50
6:51
6:58
7:43
7:48

Aank. Modus Afstand Reis- Wacht(km) duur
tijd
6:51 Lopen
0,1
1
0
6:58 Bus
2,0
3
4
7:43 Trein
30,1
31
14
7:48 Bus
2,1
4
1
7:49 Lopen
0,1
1
0

16:30
16:31
16:40
17:15
17:23

16:31
16:40
17:15
17:23
17:24

Lopen
Bus
Trein
Bus
Lopen

0,1
2,0
30,1
2,1
0,1

1
5
30
3
1

0
4
5
5
0

Van 1336 nr 1317
(binnen Almere)

19:30

19:40 Auto
Pass.

8,5

10

0

Van 'pers. verz.' Van 1317 nr 1336
naar huis
(binnen Almere)

20:30

20:50 Auto
Pass.

8,5

20

0

Thuis

1112 (Diemen)

Vertr.

1336 (Almere)
Van huis naar
'pers. verz.'

Veel aanvullende informatie beschikbaar, van het weer tot de persoon en haar huishouden zelf:
 Vrouw, 41 jaar oud, hoogopgeleid, heeft een hoog inkomen, werkt full-time, heeft een rijbewijs en is
eigenaar en hoofdgebruiker van een 4 jaar oude benzine-auto
 Huishouden bestaat verder uit één man van 52 (heeft meerdere verplaatsingen deze dag, waaronder
‘Reis 2’) en één man van 21 (werkzaam, maar deze dag zonder verplaatsingen)
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Bron: Mobiliteit vanuit-de-mens; SDP analyse

Schema E.3

Dit leidt tot relevante inzichten – voor alle modaliteiten
samen en met veel aanvullende informatie over de Reiziger
Woon-werkreizen naar Den Haag
(Reizen per werkdag)

Data heeft
goede aansluiting met in- &
uitstappers per station. Nu
echter gehele reis bekend incl.
motief, voor- & natransport,
opleiding, inkomen, etc.

H=Herkomst
Bron: Mobiliteit vanuit-de-mens; SDP analyse

Schema E.4

‘Mobiliteit vanuit-de-Mens’ is een open initiatief waarbij
partners deel van de basis financieren om tot krachtige
inzichten te komen – nieuwe partners kunnen aanhaken
Partners

Thema’s

Ministerie I&M

Maatschappelijk
rendement investeringen en
lijnvoering OV

G4/ Stadsregio’s/
provincies
ProRail
Vervoerders

Mobiliteit
vanuit de
mens

Bereikbaarheid
economische centra
Aantrekkelijkheid
knooppunten (ook
economisch)

Schiphol
...
Commerciële partijen
Toetsing: CBS, SRA,
dIVV, DRO

Specifieke vragen door
maatwerk oplossen
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