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INLEIDING: WAAROM EEN
REISERVARINGSMETHODE DEUR-TOT-DEUR?
WAT VOORAF GING: MIRT STEDELIJKE
BEREIKBAARHEID FASE I
Steden zijn meer en meer de motor van de
Nederlandse economie. Dit geldt in het bijzonder
voor de Metropoolregio Amsterdam. Steeds meer
bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar
Haarlem, Amstelveen, Almere, Zaanstad en vooral
Amsterdam. Dit biedt allerlei kansen, tegelijkertijd zien we de druk op de openbare ruimte en de
stedelijke netwerken toenemen. Daarmee komt de
stedelijke bereikbaarheid (verder) onder druk te
staan. In het BO MIRT van het najaar 2013 is daarom
afgesproken dat de regio in samenwerking met het
Rijk een start met een MIRT-onderzoek Stedelijke
Bereikbaarheid in de MRA (Fase I).
CONSTATERING: LASTIG OM HET FUNCTIONEREN
VAN DE FIRST- EN LAST MILE IN BEELD TE BRENGEN
Uit de eerste fase blijkt dat het niet goed mogelijk
is om de kwaliteit van de deur-tot-deur reis te
beoordelen. Nieuwe technieken bieden steeds
meer mogelijkheden, maar in de praktijk wordt
veelal een stukje van de deur-tot-deur reis (per
wegbeheerder of per vervoerwijze) of een van de
kwaliteitsaspecten bijgehouden. De resultaten zijn
verschillend van vorm, waardoor modaliteiten en
stukjes van de reis niet goed vergeleken kunnen
worden. Meerdere onderzoeken en beleidstrajecten
lopen hier tegenaan.
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MIRT STEDELIJKE BEREIKBAARHEID FASE II
In het najaar van 2015 is daarom besloten om samen
een vervolgtraject te starten (Fase II), waarin een
werkmethode wordt opgesteld om de kwaliteit
(reistijd, betrouwbaarheid en beleving) van de deurtot-deur reis te beoordelen en te visualiseren. De
werkmethode wordt toegepast op enkele stedelijke
reizen in de MRA om zo knelpunten en oplossingsrichtingen te formuleren voor kwetsbare onderdelen
van de deur-tot-deur reis. De werkmethode moet
breed toepasbaar zijn.
EEN METHODE DIE WERKT IS NU BESCHIKBAAR
Om deze reden is de methode ontwikkeld die de
kwaliteit van de deur-tot-deurreis in beeld brengt.
Deze methode is opgesteld in opdracht van het
ministerie van I&M en de MRA door Goudappel
Coffeng BV. Deze rapportage gaat kort in op de
methode (de methode is uitgebreid beschreven
in het separate methoderapport), en uitgebreid
op de toepassing op verschillende relaties in de
MRA. De methode is via een iteratief proces tot
stand gekomen: voor de zomer van 2016 is een
pilot uitgevoerd op de relatie Haarlem-Amsterdam,
een van de drukste corridor in de regio. Vervolgens
zijn ook de relaties Almere-Amsterdam, ZaanstadAmsterdam, Purmerend-Zaanstad en Amsterdam
‘binnen de ring’-Amsterdam-Zuidoost onderzocht.
Met deze reizen wordt een breed beeld verkregen
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van stedelijke deur-tot-deur reizen tussen verschillende typen gebieden in de MRA. Het gaat om
vooroorlogse en naoorlogse steden en ook om een
reis buiten Amsterdam om. Om de methode breed te
tesen, en ook verplaatsingen met de fiets te analyseren is er ook voor een relatief korte verplaatsing
binnen Amsterdam gekozen.

ANDERS LEZEN DAN ANDERS
We zijn gewend om onderzoek in te steken vanuit
een beleidsmatige vraag. Dit beleidsmatige kader
helpt om de analyses, en de manier van verslaglegging, te sturen. Het doel van de analyses die binnen
MIRT Stedelijke Bereikbaarheid zijn uitgevoerd is
primair om de methode te ontwikkelen. De resultaten zijn bijvangst, en geven dan ook (nog) geen
antwoord op een beleidsmatige vraag. We hebben
ervoor gekozen om de resultaten vrij uitgebreid te
rapporteren. Dit geeft u, als lezer, de gelegenheid
om uw eigen conclusies te verbinden aan het materiaal. Daarnaast geeft het een breed beeld van de
mogelijkheden die de methode biedt. Bij toepassing
van de methode in het vervolg zal waarschijnlijk
veel selectiever worden gerapporteerd.
In hoofdstuk vier is een mogelijke toepassing van
het materiaal (middels een workshop) opgenomen.

CONCLUSIES OVER DE METHODE:
DE METHODE WERKT EN IS BREED TOEPASBAAR
De methode is toegepast op vijf corridors in de MRA.
Op basis van deze toepassing concluderen we dat de
methode werkt! Eindelijk is er dus een methode die
de kwaliteit van de deur-tot-deurreis op een goede
manier in beeld brengt. Verder concluderen we:
1. De methode geeft een scherp beeld van de
huidige reistijd, betrouwbaarheid en beleving,
per modaliteit en per stukje van de reis
De combinatie van gegevens (big data, app en
enquête) levert een goede werkmethode op om
de reistijd, betrouwbaarheid en beleving van een
deur-tot-deur reis van de huidige situatie in beeld te
brengen. Big data leveren informatie over de reistijd
en betrouwbaarheid, de enquête over beleving van
de reis en de app over reispatronen, wacht- en overstaptijd en looptijd na parkeren. Door de reizen op te
delen in first mile, interstedelijk, en last mile ontstaat
een rijk beeld hoe de verschillende deur-tot-deurreizen functioneren. De methode is multimodaal en
werkt ook bij combinaties van vervoerswijzen.
Aanbeveling: enkele onderdelen verdiepen
Enkele onderdelen van de methode verdienen in
een verdiepingsslag meer aandacht. Dit betreft oa
de parkeerzoektijd, de betrouwbaarheid van het
voor- en natransport en wachttijd en de verschillende verwachtingen die er qua beleving is tussen
de vervoerswijzen. In het methoderapport staan
deze vragen nader toegelicht.
5

2. De analyses bieden goede handvatten om
oplossingsrichtingen te bepalen.
De methode geeft scherp zicht op de huidige
behoefte van reizigers. Door deze huidige behoefte
te confronteren met toekomstige ontwikkelingen
kunnen de opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen worden bepaald. Om de methode te testen
is doormiddel van een workshop een aanzet gedaan
voor mogelijke oplossingsrichtingen. De conclusie
is dat de methode goede handvatten biedt voor
oplossingsrichtingen. De gepresenteerde oplossingsrichtingen vormen daarmee een aanzet,
zijn niet compleet en ook niet verankerd binnen
beleidskaders.
Aanbeveling: beleidskader ontwikkelen
Het verdient de aanbeveling om bovengenoemd
beleidskader uit te werken. Daarmee worden
bijvoorbeeld de normen voor reistijd/betrouwbaarheid/beleving vast gesteld, inclusief de weging
ertussen. De gekozen normen zijn van invloed op
het beeld dat ontstaat en het identificeren van
aandachtspunten.
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3. Deze methode is toepasbaar op verschillende
soorten relaties in verschillende regio’s.
Op een reisrelatie tussen gebieden met ca 50.000
inwoners per gebied kan voldoende respons worden
gehaald om significante uitspraken te doen over
de uitkomsten. Een corridor kan op zichzelf worden
geanalyseerd, maar het is dan lastig om de uitkomsten te duiden. Wanneer meerdere corridors worden
vergeleken levert dit interessante inzichten op en
maakt de opgaven scherper.
4. De manier van visualiseren is belangrijk voor
het duiden van de uitkomsten, en vormt daarmee
een onderdeel van de methode.
De visualisaties zorgen ervoor dat de complexe
inhoud toegankelijk wordt. Met deze visualisaties
kan de informatie getrapt worden aangeboden. Er
wordt gestart met generieke conclusies per relaties
(reistijd, betrouwbaarheid en beleving), vervolgens
wordt verdiepende informatie aangereikt waar
nodig.

CONCLUSIES OVER DE UITKOMSTEN: TOEPASSEN
VAN DE METHODE BIEDT NIEUWE INZICHTEN
Het toepassen van de methode heeft de volgende
inzichten opgeleverd over de reizen op de vijf
geanalyseerde corridors:
I. Belevingsaspecten zijn belangrijk, naast ‘harde’
indicatoren als reistijd en betrouwbaarheid
Naast het functioneren van ‘harde’ indicatoren zijn
reizigers ook bevraagd op ‘affectieve aspecten’. Dit
zijn zaken als gemak, ontspanning, comfort en de
kwaliteit van de reisomgeving.
Deze ‘affectieve’ aspecten blijken zwaar mee te
wegen in het totale oordeel dat reizigers aan hun
deur-tot-deurreis geven.
Opvallend is dat er regelmatig verschillen zitten
tussen de beleving en de reistijd/betrouwbaarheid.
Er zijn reisonderdelen waar reistijd en betrouwbaarheid minder goed scoren, maar de beleving goed is
(zoals de snelweg tussen Purmerend en Zaanstad),
en vice versa (zoals reizen met de trein tussen
Almere en Amsterdam).

II. Er zitten zwakke elementen in de first en last
mile
Uit de toepassing van de methode zijn verschillende
zwakke elementen in de first- en last mile naar
voren gekomen, zoals:
▪▪ Het natransport (last mile) met de trein wordt
doorgaans matig beleefd en kost veel tijd.
▪▪ De op- en overstapstations scoren laag qua
beleving. Zo is fietsparkeren een aandachtspunt
bij verschillende trein- en metrostations.
▪▪ Met de auto de stad inrijden en het parkeren
wordt op elke relatie laag beleefd (Amsterdam,
maar ook Zaanstad in geldt dit).
▪▪ Fietsen binnen de ring van Amsterdam wordt
laag beleefd (in andere steden is dat beter) en
is redelijk traag.
Ook het interstedelijke deel laat aandachtspunten
zien, zoals de rit met de trein, en op bepaalde
relaties de reis met de auto. Hier is echter al meer
over bekend, terwijl de aandachtspunten op de firsten last mile nu pas goed in beeld zijn gebracht.

Om de deur-tot-deurreis te verbeteren is het dus
relevant om zowel naar reistijd, betrouwbaarheid
als beleving te kijken, om zo intergraal te kunnen
afwegen op welk(e) aspect(en) het beste kan
worden ingegrepen.
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III. Elke modaliteit heeft eigen aandachtspunten
Op alle onderzochte relaties, met uitzondering van
Almere-Amsterdam ‘binnen de ring’, is de auto
het snelste vervoermiddel in de deur-tot-deurreis.
Daarna komen de trein, de HOV-bus en de metro.
De trein zelf is geregeld sneller dan de auto op de
snelweg, maar inclusief voor- en natransport heeft
de auto toch een kortere reistijd. De fiets heeft in
de deur-tot-deurreis doorgaans de hoogste reistijd.
Qua betrouwbaarheid doet de fiets het zeer goed,
gevolgd door het openbaar vervoer. Opvallend
genoeg scoort de auto op de snelweg het laagst qua
betrouwbaarheid: een stuk slechter dan de trein op
het interstedelijke deel.
De deur-tot-deurreis met de fiets wordt het beste
beleeft (over alle geënquêteerden gemiddeld een
7.4), gevolgd door de HOV-bus (7.4), de trein en de
auto (6.9) en de metro (6.8). Het is opvallend is dat
de HOV-bus zo hoog scoort in deze regio. De HOV-bus
wordt door een selectere groep gebruikt: namelijk
gebruikers die in de buurt van een halte wonen/
werken. Blijkbaar biedt de HOV-bus voor deze reizigers een plezierige reisoptie.

INZICHTEN PER MODALITEIT
Per modaliteit trekken we de volgende conclusies
over de onderzochte reizen in de MRA1.
Functioneren van de deur-tot-deurreis met de auto in de MRA
A. De stad inrijden (last-mile) wordt doorgaans
lager gewaardeerd dan de stad uitrijden (first mile).
Uitzondering is Amsterdam ‘binnen de ring’ in- en
uitrijden, dat wordt altijd laag gewaardeerd. Reistijd
en betrouwbaarheid zijn doorgaans gemiddeld tot
goed in de stad.

B. De snelheid op de snelweg is meestal hoog
(>60km/h), maar de betrouwbaarheid is op verschillende relaties laag. De beleving verschilt flink per
relatie (cijfers varieren van 5,9 tot 7,6).
C. Parkeren in de stad gaat snel en is betrouwbaar,
maar de beleving is laag. Vooral kosten maar ook
parkeerzoektijd verklaren deze lage beleving.
Opvallend is dat er geen verband is gevonden
tussen de hoogte van het parkeertarief en de lage
belevingsscore: betaald parkeren wordt altijd laag
gewaardeerd.

Functioneren van de deur-tot-deurreis met de trein in de MRA
D. De trein zelf is regelmatig sneller dan de auto,
maar er gaat veel tijd zitten in voor- en natransport,
overstappen en wachten (tot 75% van de deur-totdeur reistijd). De first en last mile worden altijd
redelijk beleefd, soms zelfs hoog.
E. De trein scoort consequent laag op drie aspecten:
kosten, aantal zitplaatsen en hygiene (altijd tussen
een 5,4 en een 6,5).
F. Het op-, uit- en overstapstation scoort meestal
laag qua beleving (uitzonderingen zijn Amsterdam
centraal en Haarlem). Er is geen verband gevonden
tussen de duur van de wachttijd en de beleving. De
kwaliteit van de voorzieningen draagt meestal significant bij aan de beleving (met een cijfer tussen de
5,5 en 6,7). Stations met veel voorzieningen scoren
doorgaans beter op de beleving.

1 In het onderzoek (en dus ook binnen deze conclusies) zijn reistijd en betrouwbaarheid
altijd gemeten in de ochtendspits (tussen 7:00-9:00 uur) op werkdagen. De beleving is
gedurende de hele week gemeten, dus niet specifiek in de ochtendspits.
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Functioneren van de deur-tot-deurreis met de HOV-bus in de MRA
G. De HOV-bus wordt beter beoordeeld dan de trein:
meestal gemiddeld tot goed. Op de drie aandachtspunten bij de trein (drukte, hygiëne, kosten) scoort
de HOV-bus veel beter: gemiddeld tussen de 6,6 en
de 8. Ook de HOV-bushaltes worden redelijk beleefd,
hoger dan de treinstations.
De HOV-bus wordt echter ook door een selectere
groep gebruikt dan de trein. Enkel de reizigers die
in de buurt van een HOV-bushalte wonen/werken
maker er gebruik van, terwijl treinreizigers van een
grotere afstand komen. Dit kan het verschil in belevingsscore (deels) verklaren.
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Functioneren van de deur-totdeurreis met de Metro in de MRA
H. De metrohaltes worden laag beleefd. De
belangrijkste aandachtspunten zijn de stallingsmogelijkheden voor de fiets (scoort lager dan een 6),
en hygiëne en reisinformatie (scoren beide een 6,3).
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Functioneren van de deur-tot-deurreis
met de fiets in de MRA
I. Fietsen in de stad is betrouwbaar en redelijk
snel, en wordt meestal goed beleefd (behalve in
Amsterdam, waar de beleving gemiddeld is).
J. Tussen de steden heeft de fiets altijd een lage
snelheid, in vergelijking met andere vervoerwijzen
die hier veel sneller zijn. De betrouwbaarheid is
goed en de beleving goed of gemiddeld.
K. De e-fiets krijgt van alle reizigers een lager cijfer
dan de gewone fiets (ca 1 punt lager). Deze lage
belevingsscore maakt dat huidige automobilisten en
OV-reizigers niet vanzelf de overstap naar de e-fiets
zullen maken. Er is dus wat te winnen in de beleving
(de perceptie) van de (onbekende) e-fiets.

METHODE IN EEN NOTENDOP
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1.1 METHODE IN EEN NOTENDOP
In deze paragaaf is de kern van de methode
beschreven. De figuur rechts toont de verschillende
stappen van de methode. De methode is uitgebreid
beschreven in het separate methoderapport.
STAP 1 EN 2: SELECTIE VAN CORRIDORS EN REIZEN
De eerste stap van de methode is om te bepalen
welke corridors onderzocht worden. Mogelijke
afwegingen hierbij kunnen zijn: kiezen voor de
grootste stromen, of inzoomen op corridors met
al bekende aandachtspunten. Ook kan het vanuit
bepaalde beleidsdoelstellingen wenselijk zijn om
een bepaalde corridor te selecteren. Een voorbeeld
van een dergelijke corridor is Purmerend - Zaanstad.
Als de corridor is gekozen, moeten daarbinnen reizen
van deur-tot-deur worden geselecteerd. Deze reizen
vinden plaats tussen gebieden van ongeveer 50.000
inwoners. Deze grootte is noodzakelijk om voldoende
respons te garanderen voor het belevingsonderzoek.
Er worden 2 à 3 herkomst- en betemmingsadressen
gekozen, die representatief zijn voor de corridor.
hierbij wordt rekening gehouden met reizen die
Selectie
van grote knelpunten
mensen echt gemaakt hebben (uit
Sense.DAT),
concentraties van herkomsten en bestemmingen
binnen de corridor en een zekere spreiding van
herkomsten en bestemmingen binnen de corridor
om verschillende typen reizen in beeld te brengen.
Stap 2 wordt dus pas gereed gemaakt als delen van
stap 3 zijn uitgevoerd (de Sense.DAT-analyses).
10
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STAP 1

Selectie corridor

STAP 1

Selectie reizen

STAP 3

Grote stromen
Beleidsdoelstellingen
Knelpunten
Gebieden van circa
50.000 inwoners
2 à 3 adressen per gebied

belangrijkste routes
Reizen van deur-tot-deur

Sense.DAT

Reistijd

Betrouwbaarheid

Beleving
GOVI

NS-API

Bike PRINT

Google-API

Google-API
Enquête

Customer Journey

STAP 4

Aandachtspunten

STAP 5

Selectie en verdieping van
aandachtspunten

Oplossingen

Beleidsdoelstellingen

STAP 3: ANALYSE OP BASIS VAN BIG DATA,
GPS-TRACKING EN ENQUÊTE
Reistijd en betrouwbaarheid van de verschillende
ketenreizen zijn geanalyseerd op basis van Big
Data, zoals de routeplanner van Google, ‘floating car‘
data (HERE) en gegevens van NS en GOVI. Hiermee
kunnen dezelfde reizen heel vaak gesimuleerd
worden op verschillende tijdstippen. De resultaten
hiervan zijn gebruikt voor de analyse. Deze
informatie is aangevuld met informatie uit Sense.
DAT: een app die de reizen van mensen volgt op
basis van GPS-tracking. Deze app geeft vooral extra
inzicht in het voor- en natransport, wachten en
overstappen en parkeerzoektijd. Ook geeft de data
inzicht in routekeuze en ketens van vervoerswijzen.
De beleving is in beeld gebracht met een
uitgebreide enquête. Ook is in de pilot met enkele
personen meegereisd in een zogenaamde customer
journey om een nog beter inzicht te krijgen in de
beleving en om specifieke aandachtspunten op te
sporen. In het methoderapport zijn de verschillende
analysemethoden en databronnen uitgebreid
beschreven.
STAP 4, 5 EN 6: AANDACHTSPUNTEN EN
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Uit de toepassing van de methode volgen aandachtspunten: onderdelen van de deur-tot-deurreizen
waar reistijd, betrouwbaarheid en/of beleving

minder goed scoren. Of en hoe dit aangepakt moet
worden, zal per onderzochte corridor of gebied in
een volgende fase bekeken moeten worden. Omdat
hierbij de beleidsdoelen en bijvoorbeeld bestuurlijke wensen een rol spelen, zijn deze stappen
wel verkend, maar niet volledig uitgevoerd. Uit de
analyse kan blijken dat de auto erg langzaam in de
stad is, maar wellicht is het beleid om dit te accepteren, of juist alternatieven te stimuleren. Daarnaast
is het belangrijk om te weten hoeveel reizigers en
welke doelgroepen nog meer problemen ervaren op
een bepaald punt.
Als de aandachtspunten zijn geïdentificeerd, worden
deze geconfronteerd met toekomstige ontwikkelingen. Vervolgens kunnen oplossingen om de
gehele deur-tot-deurreis te verbeteren worden
bepaald. De methode biedt een workshopmethode
om deze oplossingen te bepalen, maar er zijn ook
andere werkvormen mogelijk/denkbaar.
CATEGORIE-INDELING REISTIJD,
BETROUWBAARHEID EN BELEVING
In het volgende hoofdstuk worden de analyses voor
reistijd, betrouwbaarheid en beleving getoond.
Daarbij zijn bepaalde grenzen gehanteerd om de
verschillende onderdelen van de reis te scoren.
Hierna lichten we toe waar deze grenzen op gebaseerd zijn. Uitgangspunt is dat de grenzen voor alle

modaliteiten hetzelfde zijn, zodat modaliteiten met
elkaar vergeleken kunnen worden. Op basis van
bepaalde beleidsdoelstellingen kunnen de grenzen
op een andere manier worden ingevuld. Het verdient
aanbeleving dit bij een volgende toepassing te doen.
Reistijd/ reissnelheid
Vertrekpunt is dat de totale reistijd van deurtot-deur gemeten wordt. Dat is dus inclusief
voor- en natransport, overstaptijd en wachttijd
bij het openbaar vervoer. Bij de auto gaat het om
parkeertijd en lopen naar de eindbestemming en bij
fietsen gaat het ook om de tijd die het kost om de
fiets te stallen. Bij het beoordelen van de reistijd/
reissnelheid hebben we onderscheid gemaakt naar
stukken binnen de stad en buiten de stad, omdat
reizen binnen de stad langzamer gaat. De snelheid
die we hanteren is vanwege de vergelijkbaarheid
voor alle modaliteiten gelijk gehouden. Buiten de
stad is een snelheid van meer dan 60 km/u aangemerkt als hoog. Deze waarden zijn oa geinspireerd
op de NoMo criteria van het het Rijk. In de stad is
de lat op 30 km/u gelegd. Dit komt overeen met de
beleidsdoelstellingen van verschillende overheden
in
de regio.
Legenda
interstedelijk

Hoge snelheid -

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
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Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

Betrouwbaarheid
De mate van (on)betrouwbaarheid is een lastig
te definiëren maat, die ook afhankelijk is van de
reiziger, en de situatie waarin deze zich bevindt.
De ene reiziger moet op tijd zijn voor een afspraak,
en vindt daarom een paar minuten vertraging al
erg vervelend (grote kans op kleine vertraging),
terwijl een andere reiziger het pas onbetrouwbaar
vindt als de trein helemaal niet rijdt (kleine kans op
grote vertraging) en moet worden gezocht naar een
alternatief.
Er is daarom gekozen voor een maat die zowel
rekening houdt met de omvang van de vertraging,
als met de kans dat deze vertraging optreedt. Dit
is de standaarddeviatie van de reistijd. De standaarddeviatie is een maat die in de statistiek veel
wordt gebruikt. Deze is uitgedrukt in minuten, en is
bepaald door twee elementen:
1.
Kans: hoe vaak treedt een bepaalde vertraging
gemiddeld op op een stukje van de reis?
2.
Vertraging: hoe groot zijn die vertragingen
gemiddeld?

In bijlage 1 is meer informatie toegevoegd over de
standdaarddeviatie.
Beleving1
Zowel de vraag wat is beleving, als hoe kan je het
meten is complex. In de kern gaat het erom een
beeld te krijgen van hoe verschillende soorten reizigers verschillende elementen van hun reis ervaren
en waarderen. Het gaat dus om het ‘subjectieve’
oordeel van de reiziger. Om invulling te geven aan
het begrip beleving, sluit dit onderzoek aan bij de
klantenwenspiramide die door de NS gebruikt wordt.
In deze pyramide wordt onderscheid gemaakt naar
verschillende elementen die samen het oordeel van
de reis bepalen. Aan de onderkant staan de ‘dissatisfiers’. De aspecten zoals veiligheid, betrouwbaarheid

1

Bron: voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van het interview dat het

Kennisplatform CROW heeft gevoerd met Mark van Hagen van de Nederlandse
Spoorwegen op 8 december 2014

en snelheid spreken redelijk voor zich. Hierop moet
je goed scoren willen reizigers het gebruik van een
vervoermiddel overwegen. Boven de streep staan
de satisfiers, de zaken die maken dat mensen een
positief gevoel overhouden aan de reis en deze als
prettig ervaren. Door middel van een enquête hebben
we reizigers zowel gevraagd naar hun oordeel over
de satisfiers als de dissatisfiers, wat geleid heeft tot
een totaalscore voor de beleving van verschillende
stukken van de reis. Op het moment dat het cijfer
boven de 7,5 ligt, is dit aangemerkt als hoog en
onder de 7 als laag. Hiermee sluiten we aan op de
indeling die ook bij de OV klantenbarometer wordt
gehanteerd. Deze verschillen tussen de klassen
lijken klein, het is immers allemaal voldoende. We
weten echter uit ervaring dat mensen bij het geven
van rapportcijfers niet heel erg variëren in de cijfers
die ze geven. Het verschil tussen iedereen gemiddeld een 6,5 of een 8 is daarom echt fors.

DE DEUR-TOT-DEURREIS, PER RELATIE,
PER STUKJE

2.1 OP RELATIENIVEAU ONDERZOEK NAAR
SNELHEID, BETROUWBAARHEID EN BELEVING
In dit hoofdstuk is te zien hoe de reistijd, betrouwbaarheid en de beleving per stukje van de reis is. Dit is
gedaan voor de vijf onderzochte reisrelaties1:
▪▪ Almere-Amsterdam;
▪▪ Amsterdam Centrum – Amsterdam-Zuidoost;
▪▪ Haarlem-Amsterdam;
▪▪ Zaanstad-Amsterdam;
▪▪ Purmerend-Zaanstad.
ANALYSES IN CIJFERS
De analyses zijn gebaseerd op Big-Data-analyses
(Google, NS-API2). Deze zijn gebaseerd op een
veelheid aan waarnemingen. Daarnaast zijn deel
nemers geworven voor de enquête en voor de Sense.
DAT-analyses. Het aantal deelnemers is in de tabel
rechts aangegeven.
MEETPERIODE
De data is zo veel mogelijk in dezelfde perioden verzameld. In de pilotfase was dit: 1 april tot en met 20 mei
(Big Data), 31 maart tot en met 11 mei (enquête) en 1
april tot en met 29 april (Sense.DAT-app). In de vervolgfase was dit: 16 augustus tot en met 31 oktober (Big
Data), 19 september tot en met 15 oktober (enquête)
en 16 augustus tot en met 31 oktober (Sense.DAT-app).
1 Voor de selectie van corridors is in dit onderzoek onder andere gebruik gemaakt van
de pendelstromen die zijn onderzocht in ‘economische verkenningen Metropoolregio
Amsterdam 2016’
2 Een API is een applicatie voor het opvragen van data over routes en actuele reistijden
tussen herkomsten en bestemmingen. In het Methode rapport is een uitgebreide uitleg
opgenomen.
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Enquête respondenten
Totaal

2693

trein

auto

btm

fiets

Van Almere naar Amsterdam

834

31%

250

492

85

7

Van Amsterdam 'Binnen de Ring' naar
Amsterdam-Zuidoost

595

22%

26

180

305

84

Van Purmerend naar Zaanstad

399

15%

102

274

2

21

Van Zaanstad naar Amsterdam

424

16%

144

193

51

36

Van Haarlem naar Amsterdam

395

15%

160

187

41

7

2693

100%

523

1160

460

155

Totaal

Tabel 2.1: Aantal afgenomen enquêtes per relatie gedurende de meetperiode

Sense.DAT aanmeldingen
actieve appgebruikers

aantal trips

aantal
deur-totdeurreizen

Tussen Almere en Amsterdam

52

8.517

2.800

Tussen Centrum en Zuidoost

39

5.941

2.000

Tussen Purmerend en Zaandam

13

1.979

700

Tussen Zaanstad en Amsterdam

44

9.501

3.200

Tussen Haarlem en Amsterdam

32

3.063

1.000

Eindtotaal

180

29.001

9.700

Relatie

Tabel 2.2: Aantal Sense.DAT-appgebruikers en trips die zijn gemaakt per relatie gedurende de
meetperiode. Trips zijn stukjes van een reis waarbij wordt overgestapt (lopen naar het station,
wachten op het station, maar ook een gehele autorit). Het aantal deur-tot-deurreizen is een
inschatting op basis van de trips.

Deur-tot-deurreis

SELECTIE VAN ROUTES EN ADRESSEN
Gebruikers op onze relaties zijn uitgerust met een
smartphone-app (Sense.DAT) die het dagelijkse
reisgedrag registreert. Met behulp van deze
uitkomsten zijn de meest gebruikte routes met
verschillende modaliteiten bepaald. In bijlage 3 zijn
flowmaps van deze reizigers opgenomen.
Om het functioneren van deze routes te kunnen
analyseren moeten adressen worden gekozen. Deze
adressen worden zo gekozen dat ze gezamenlijk
een representatief beeld geven voor het gebied
(waar bevinden zich belangrijke concentraties van
herkomsten en bestemmingen), en ze aansluiten bij
de werkelijk gemaakte reizen. Per woongebied zijn
3 à 4 adressen gekozen. Als werkgebied zijn tussen
de 2 en 4 adressen gekozen. Op de kaart rechts
zijn de adressen getoond, inclusief de onderzochte
OV-reizen.

First mile

Interstedelijk

Last mile

Geselecteerde adressen - oprit

Oprit - afrit

Afrit - Geselecteerde adressen

Veelheid aan adressen (Sense.
DAT) - treinstation

Treinstations - trein/
metrostation

Station - veelheid aan
adressen (Sense.DAT)

Veelheid aan adressen (Sense.
DAT) - bushalte

Halte - halte

Halte - veelheid aan adressen
(Sense.DAT)

Geselecteerde adressen
- komgrens

Komgrens - komgrens

Komgrens - Geselecteerde
adressen

Tabel 2.3: Verdeling van van de deur-tot-deurreis in de first mile, rit en last mile. Reistijd en betrouwbaarheid zijn in beeld
gebracht met een selectie van adressen of een veelheid aan adressen.

Flevostraat 1

Overlanderstraat 1

Industrieweg 1,
Wormerveer

Nijlstraat 1

67
Sprinter

395
Stadhuisplein 100
Plataanlaan 1

Rijshoutweg 1

39

Rijksstraatweg 250

1

IC

Bos en
Lommerplein 250

Leidsevaart 120

Vincent van Goghlaan 1

Spuistraat 150

Legenda
Herkomstlocatie

Regenboogweg 1

Nieuw purmerweg 1

Gezellenhof 1
Metro 50

Overtoom 100

Californiëplein 1

Bestemmingslocatie
Relatie Almere - Amsterdam
Relatie Amsterdam ‘binnen de ring’ - Amsterdam-Zuidoost
Relatie Haarlem - Amsterdam West
Relatie Zaanstad - Amsterdam
Relatie Purmerend - Zaanstad

Weesperplein 1
AvL Ziekenhuis
John M. Keynesplein 33
Antonio Vivaldistraat 150

Schoolwerf 1

Metro 54

Anton de
Komplein 150

IC
IC

327
328

Meibergdreef 1
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Figuur 2.1: Gehanteerde herkomstlocaties in Almere, Amsterdam ‘binnen de ring’, Haarlem, Zaanstad en Purmerend. De gehanteerde
bestemmingslocaties in Amsterdam en Zaanstad en de onderzochte OV-routes tussen deze locaties. Deze zijn gekozen aan de hand van de meest
gebruikte routes uit Sense.DAT. De autoroutes zijn opgenomen in bijlage 1.

STROMEN EN MODAL SPLIT
Op basis van prognoses uit het regionale verkeersmodel VENOM is de omvang van de reizigersstroom
op elke relatie bepaald, en weergegeven op de
kaart hiernaast. De kaart laat zien hoeveel personen
iedere dag in de ochtendspits reizen op de specifieke relaties reizen.

Maar op de relatie Amsterdam ‘binnen de ring’ –
Zuidoost is het aandeel metro en fiets weer hoog.
De meeste ondervraagde reizigers kiezen als hoofdvervoermiddel voor de auto (gemiddeld 50%),

gevolgd door de trein (gemiddeld 20%), de HOV-bus
(gemiddeld 5%), de metro (45% tussen de ring en
Zuidoost, 0% daarbuiten) en de fiets (17% tussen de
ring en Zuidoost, gemiddeld 2% daarbuiten).

Zo zijn er maar liefst 7.100 personen die dagelijks
van Zaanstad naar Amsterdam reizen, maar ‘slechts’
1.100 personen die van Purmerend naar Zaanstad
reizen. Tevens geeft de kaart weer met hoeveel
personen de reizigersstroom toeneemt van 2016 tot
2030 voor een laag en hoog groeiscenario. De dagelijkse reizigersstroom tussen Amsterdam ‘binnen de
ring’ en Amsterdam-Zuidoost neemt naar verwachting toe met 2.000 tot 2.700 personen, terwijl de
reizigersstroom van Purmerend naar Zaanstad
naar verwachting afneemt met 100 tot 200
personen per dag.
Tevens wordt voor iedere relatie de modal
split gegeven op basis van enquêteresultaten.
Op de relaties Purmerend – Zaanstad en Almere
– Amsterdam-Zuidoost is het aandeel auto relatief
hoog. Op de relaties richting Amsterdam ‘binnen de
ring’ neemt de trein een relatief groot aandeel in.
Figuur 2.2: Reizigersstromen en modal split in de ochtendspits tussen de herkomst- en bestemmingslocaties. Het aantal
reizigers is gebaseerd op VENOM 2016. De modal split is aan de hand van de enquête bepaald.

16

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

2.2 ALMERE - AMSTERDAM
REISTIJD/SNELHEID
De figuur laat zien hoe lang de reistijd van de
verschillende vervoerswijzen is in de ochtendspits.
Hierbij zijn twee reisrelaties bekeken: Almere
richting Amsterdam Centrum en Almere richting
Amsterdam Zuidoost. Wat opvalt is dat de trein in de
deur-tot-deurreis de snelste reistijd biedt om naar
het centrum van Amsterdam te reizen. Bij geen van
de andere onderzochte corridors is dit het geval. De
trein heeft met ca 85 km/h een veel hogere snelheid
dan de auto op de snelweg. Deze snelheid ligt rond
de 45 km/h, wat erg laag is, ook in vergelijking met
andere corridors. Dit is te verklaren door de wegwerkzaamheden op deze
corridor.
De fiets heeft de hoogste reistijd tussen Almere en
Amsterdam.

Figuur 2.3: Snelheid en reistijd per modaliteit voor de first mile,
Interstedelijk en last mile op de relatie Almere - Amsterdam.
Bron auto: Google API en Sense.DAT. Bron trein/HOV-bus/metro:
Google API, Sense.DAT en GOVI. Bron fiets: Bikeprint.
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Legenda
Hoge snelheid -

interstedelijk

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

BETROUWBAARHEID
In algemene zin is het beeld dat de first en last mile
betrouwbaar zijn, maar dat op het interstedelijke
deel de auto, trein en HOV-bus minder betrouwbaar
zijn. Hoewel de trein snel is, is deze slechts gemiddeld betrouwbaar. Dit betekent dat reizigers relatief
vaak vertraging oplopen: wekelijks een vertraging
van 4 tot 8 minuten. De betrouwbaarheid van de auto
is laag. Dit heeft te maken met de wegwerkzaamheden op dit traject. Ook de bus scoort gemiddeld
qua betrouwbaarheid dit komt omdat de bus (deels)
hetzelfde traject volgt. Op delen van de rit heeft de
bus een eigen baan.
De reizen tussen Almere en Amsterdam zijn het
minst betrouwbaar in vergelijking met de andere
onderzochte reisrelaties.

Figuur 2.4: Betrouwbaarheid per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en last mile op de
relatie Almere - Amsterdam. De betrouwbaarheid voor de auto is gebaseerd op data verkregen
met de Google API en HERE-data. Betrouwbaarheid voor het OV is gebaseerd op GOVI-data. De
betrouwbaarheid van de fiets is aan de hand van customer journeys uit de Pilot fase bepaald.
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BELEVING
De trein scoort (net als op andere relaties) laag qua
beleving. Met name de treinrit zelf en het wachten
op de stations in Almere worden laag beleefd. Tevens
wordt de overstap op de metro en de vervolgrit met
de metro laag beleefd.
Bij de autorit worden zowel het interstedelijke deel
als de last mile en parkeren laag beleefd. Opvallend
genoeg geldt dit zowel voor Amsterdam binnen de
ring als Amsterdam Zuidoost. De last mile reistijd
in Amsterdam Zuidoost is namelijk een stuk korter
dan in Amsterdam binnen de ring. De lage beleving
op de snelweg hangt hier waarschijnlijk samen met
de wegwerkzaamheden (ook terug te zien in de
betrouwbaarheid en reistijd).
De HOV-bus wordt opvallend hoog beleefd. Dit heeft
mogelijk ook te maken met de lage beleving van de
alternatieen (de bus rijdt deels langs de file).
Het aantal geënquêteerde fietsers is te laag om
significante uitspraken te doen over de beleving.
Onder de paar geënquêteerden wordt het Almere
uitfietsen hoger beleefd dan Amsterdam infietsen.

Figuur 2.5: Beleving per modaliteit op de relatie Almere - Amsterdam per onderdeel (de first
mile, interstedelijk en last mile) van de reis, op basis van de enquête
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ALMERE - AMSTERDAM ‘BINNEN DE RING’
Reistijd/
snelheid

HOE SCOORT DE RELATIE ALMERE - AMSTERDAM
In deze paragraaf zijn de reistijd, betrouwbaarheid
en beleving op de relatie Almere-Amsterdam opgenomen. Of deze ook een aandachtspunt vormen
is met een loep aangegeven. De definitie van een
aandachtspunt is te vinden in paragraaf 2.7.
Samen met Zaanstad-Amsterdam heeft deze corridor
de meeste aandachtspunten. Met name het interstedelijke deel valt op: zowel de auto, de trein als de
fiets laten aandachtspunten zien. Bij de auto is het
aandachtspunt het grootst: de reistijd is gemiddeld,
de betrouwbaarheid en beleving laag. Dit heeft te
maken met de wegwerkzaamheden op dit traject.

5400 REIZIGERS PER DAG

ALMERE - AMSTERDAM-ZUIDOOST

Beleving

first mile (Stad uit)

first mile (Stad uit)

opstapstation

opstapstation

interstedelijk

interstedelijk

overstapstation

overstapstation

vervolgreis

vervolgreis

uitstapstation

uitstapstation

last mile (Stad in)

last mile (Stad in)

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

first mile (Stad uit)
interstedelijk

interstedelijk

last mile (Stad in)

last mile (Stad in)

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

first mile (Stad uit)

Betrouwbaarheid

Beleving

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

first mile (Stad uit)

interstedelijk

interstedelijk

last mile (Stad in)

last mile (Stad in)

Parkeren en lopen

Parkeren en lopen

1400 REIZIGERS PER DAG
Betrouwbaarheid

Beleving

50% auto

70% auto

first mile (Stad uit)

first mile (Stad uit)

39% trein

18% trein

opstapstation

opstapstation

10% HOV-bus

11% HOV-bus

interstedelijk

interstedelijk

1%

1%

overstapstation

overstapstation

vervolgreis

vervolgreis

Almere Amsterdam ‘binnen de ring’

Reistijd/
snelheid

first mile (Stad uit)

Reistijd/
snelheid

Almere Amsterdam-Zuidoost

Figuur 2.6: modal split, op basis van de enquête en het aantal reizigers per dag op
vasis van VENOM 2016, zoals opgenomen in figuur 2.2
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uitstapstation

uitstapstation

last mile (Stad in)

last mile (Stad in)

Tabel 2.4: Reistijd, betrouwbaarheid en beleving per stukje van de reis zoals opgenomen in de figuren op de voorgaande
pagina’s. Aandachtspunten zijn met een loep aangegeven Grijs icoon: geen data beschikbaar over het onderdeel van de reis.
Transparant icoon: onvoldoende waarnemingen om een significante uitspraak te doen.

2.3 AMSTERDAM - AMSTERDAM-ZUIDOOST
Legenda

REISTIJD/ SNELHEID
Bij de reisrelatie Amsterdam Centrum richting
Amsterdam Zuidoost zijn de vervoerswijzen trein en
bus niet geanalyseerd. Uit de Sense.DAT-analyses
blijkt dat reizigers de metro nemen in plaats van de
bus en de trein. Vanwege de respons is de modaliteit metro hier als hoofdvervoermiddel gekozen.

Hoge snelheid -

interstedelijk

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

Opvallend is dat de auto verreweg de snelste reistijd
biedt: deze is in de deur-tot-deurreis circa twee maal
zo snel als de fiets en de metro. Toch is het autogebruik met 28% veel lager dan op de andere corridors.
Dit heeft allicht te maken met de lage beleving (zie
de volgende pagina).
De wachttijd bij de metro is relatief kort (gemiddeld
3 minuten), het voortransport neemt meer tijd in
beslag: ca 12 minuten. Het natransport in Amsterdam
Zuidoost kost nog 8 minuten. Gezamenlijk neemt
het voor- en natransport meer tijd in beslag dan de
metrorit zelf.
De fietssnelheid op deze corridor ligt iets lager dan
op de andere corridors.

Figuur 2.7: Snelheid en reistijd per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en last mile op de
relatie Amsterdam ‘binnen de ring’ - Amsterdam-Zuidoost.
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BELEVING
De beleving is voor zowel de deur-tot-deurreis met de
metro als de auto op alle onderdelen laag (behalve
voortransport metro, dit scoort gemiddeld). De fiets
wordt wel positiever beleefd, ondanks de vergelijkbare reistijd en betrouwbaarheid met de metro.
Toch scoort ook de fiets niet hoog op beleving: bij
de andere reisrelaties is dit vaak wel het geval. Een
verklaring is dat een groot deel van de fietsverplaatsing in Amsterdam binnen de ring is, waar het erg
druk is. Mogelijk heeft dit ook met zelfselectie te
maken: op de andere relaties is de reis veel langer
qua afstand en fietsen alleen de fanatieke fietsers die
over het algemeen positiever zijn over de fiets. Op
deze corridor is de groep die fietst veel diverser en is
een deel van de fietsers kritischer.
Het parkeren met de auto scoort net als op de andere
relaties laag qua beleving.
22
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Figuur 2.9: Betrouwbaarheid per stukje van de reis op de relatie
Amsterdam ‘binnen de ring’ - Amsterdam-Zuidoost.
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BETROUWBAARHEID
Voor deze corridor geldt: de betrouwbaarheid is zeer
hoog, maar de beleving is juist erg laag. Dit geldt voor
alle vervoerwijzen en alle stukjes van de reis.
De hoge betrouwbaarheid met de auto is te verklaren
doordat de reis in de ‘tegenspits’ is, het meeste verkeer
gaat juist Amsterdam in ’s ochtends. De betrouwbaarheid van de metro is goed omdat deze hoogfrequent
is: bij een uitgevallen of vertraagde metro kan binnen
een paar minuten de volgende metro worden gepakt.

Ook tussen Amsterdam ‘binnen de ring’ en Zuidoost is een deel van de rit als
‘interstedelijk’ getypeerd. Hier is voor gekozen om de vergelijkbaarheid tussen
de corridors te borgen. Daarbij is een deel van de fietsrit duidelijk minder stedelijk dan de rest van de rit. Dit betreft het deel tussen de Amstel/de Kruislaan en
het spoor in Zuidoost (zie ook de afbeelding). Deze figuur is in de enquête opgenomen, zodat respondenten de vraag op dezelfde manier konden beantwoorden.
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Figuur 2.8: Beleving per stukje van de reis op de relatie Amsterdam
‘binnen de ring’ - Amsterdam-Zuidoost.

HOE SCOORT DE RELATIE AMSTERDAM
- AMSTERDAM-ZUIDOOST
In deze paragraaf zijn de reistijd, betrouwbaarheid
en beleving op de relatie Amsterdam - AmsterdamZuidoost opgenomen. Of deze ook een aandachtspunt
vormen is met een loep aangegeven. De definitie
van een aandachtspunt is te vinden in paragraaf 2.7.
Zowel de deur-tot-deurreis met de fiets, de metro
als de auto laten aandachtspunten zien.
Bij de auto zitten deze op de first en last mile,
doordat de snelheid gemiddeld is en de beleving
laag.

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Bij de fiets is juist het insterstedelijke deel een
aandachtspunt: de snelheid is laag en de beleving
gemiddeld.
Bij de metro is zowel de metrorit zelf (interstedelijk)
als de last mile een aandachtspunt.
Qua reistijd en betrouwbaarheid scoort de auto het
beste op deze corridor, maar toch wordt deze niet het
meeste gekozen. Blijkbaar spelen andere aspecten
een (zware) rol in de modaliteitskeuze, zoals de lage
beleving van de gehele autorit van deur-tot-deur, en
allicht ook de (parkeer)kosten.

Beleving

first mile (Stad uit)

first mile (Stad uit)

opstapstation

interstedelijk

interstedelijk

last mile (Stad in)

overstapstation
vervolgreis
uitstapstation

first mile (Stad uit)

last mile (Stad in)

interstedelijk

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

45% metro

last mile (Stad in)
Parkeren en lopen
Tabel 2.5: Reistijd, betrouwbaarheid en beleving per stukje van de reis zoals opgenomen in de figuren op de voorgaande
pagina’s. Aandachtspunten zijn met een loep aangegeven Grijs icoon: geen data beschikbaar over het onderdeel van de reis.
Transparant icoon: onvoldoende waarnemingen om een significante uitspraak te doen.
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7800 REIZIGERS PER DAG

28% auto
4%

trein

5%

HOV-bus

18%

Figuur 2.10: modal split, op basis van de enquête en het aantal reizigers per dag op
vasis van VENOM 2016, zoals opgenomen in figuur 2.2

2.4 HAARLEM - AMSTERDAM
REISTIJD/SNELHEID
Tussen Haarlem en Amsterdam Nieuw-West vormt
de auto de snelste optie in de deur-tot-deurreis.
Deze reistijd verschilt flink tussen de ochtendspits
en de free-flow reistijd: Op de snelweg is de gemiddelde snelheid in de ochtendspits 50km/h tegenover
100km/h freeflow. Dit komt door de vertraging die
bij Badhoevedorp wordt opgedaan.
Buiten de ring kan sneller worden doorgereden dan
binnen de ring. Ook in de spits wordt buiten de ring
een snelheid van 25 km/h gehaald. Binnen de ring
(op de Overtoom) is de snelheid slechts 17 km/h in
de spits. In reistijd is het verschil beperkt, de vertraging binnen de ring kost 2 minuten extra reistijd ten
opzichte van de last mile buiten de ring.
Parkeren kost gemiddeld 2 minuten, en draagt
daarmee beperkt bij aan de totale reistijd.
De treinrit zelf is het snelste stukje op deze corridor
(sneller dan de auto op de snelweg). Omdat er veel
tijd gaat zitten in voortransport, wachten op de
halte, overstappen, metrorit en natransport is de
totale deur-tot-deurreis van de treinrit toch langer
dan de autorit. De treinrit neemt slechts 1/6 van de
totale deur-tot-deur reistijd in beslag.
Op deze relatie is de deur-tot-deur reistijd met de
HOV-bus concurrerend met de trein, terwijl de bus
maar half zo snel gaat als de trein. Dit komt doordat
voor- en natransport en overstappen minder tijd
kost bij de deur-tot-deurreis met de HOV-bus.
24

Met de fiets wordt de langste reistijd ondervonden.
Deze analyses zijn als pilot uitgevoerd in het voorjaar
van 2016, en vervolgens in presentatie consistent
gemaakt met de andere corridors De andere relaties
zijn in oktober gemeten. Uit publieksrapportage
Rijkswegennet (RWS, 2016) blijkt dat de filezwaarte
in Nederland in augustus is toegenomen ten opzichte

van maart 2016. Aan de andere kant is de omlegging
van de A9 bij Badhoevedorp (deels) geopend in
augustus, wat de filezwaarte op deze corridor weer
heeft verlicht. De totale filezwaarte zal daarmee
eerder zijn afgenomen op deze corridor dan zijn
toegenomen. De verwachting is dat de vertragingen
op deze corridor geen onderschatting laten zien ten
opzichte van de andere corridors.

Legenda
Hoge snelheid -

interstedelijk

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT

Figuur 2.11: Snelheid en reistijd per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en
last mile op de relatie Haarlem - Amsterdam-West.

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

BETROUWBAARHEID
Van alle corridors zijn de deur-tot-deurreizen tussen
Haarlem en Amsterdam het meest betrouwbaar.
Alleen de auto en de HOV-bus zijn gemiddeld
betrouwbaar op het interstedelijke deel van de
hoofdreis. Op de A9 bij Badhoevedorp staan de auto
en de bus in dezelfde file.
De first- en last mile van de autorit zijn betrouwbaar,
terwijl dit niet altijd aansluit bij het beeld dat er
leeft. Zo zien we op de Overtoom dat de gemiddelde
reistijd hoog is, maar weinig afwijking laat zien. De
reissnelheid is hier dus laag, maar de betrouwbaarheid is hoog.

BELEVING
De deur-tot-deurreis met de trein heeft qua beleving
de laagste score in vergelijking met de andere
modaliteiten. Dit zien we ook op andere reisrelaties.
Ook de metrorit en het overstappen op Sloterdijk
scoren laag qua beleving. Het op- en uitstapstation
worden hier beter beleefd dan op andere corridors.
Station Haarlem wordt relatief hoog gewaardeerd,
en hier stappen de meeste reizigers op.

verreweg het snelste vervoermiddel is op deze
relatie. Het parkeren met de auto scoort laag, net
als op de andere corridors.
Het aantal geënquêteerden in de deur-tot-deurreis
met de HOV-bus en de fiets is te laag om significante
uitspraken te doen. De paar geënquêteerden geven
vrij hoge cijfers.

De auto krijgt op het interstedelijke deel een hoge
score, ondanks de gemiddelde betrouwbaarheid
en snelheid. Mogelijk komt dit doordat het toch

Figuur 2.13: Betrouwbaarheid per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en last mile op de relatie
- Amsterdam-West.
25Haarlem
MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Figuur 2.12: Beleving per modaliteit op de relatie Haarlem - Amsterdam-West

HOE SCOORT DE RELATIE HAARLEM
- AMSTERDAM-WEST
In deze paragraaf zijn de reistijd, betrouwbaarheid en
beleving op de relatie Haarlem-Amsterdam NieuwWest opgenomen. Of deze ook een aandachtspunt
vormen is met een loep aangegeven. De definitie
van een aandachtspunt is te vinden in paragraaf 2.7.
In vergelijking met de andere corridors heeft
deze corridor weinig aandachtspunten. Van de vijf
aandachtspunt zitten er drie in de deur-tot-deurreis met de trein. Deze zitten in de first-mile, het
Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

overstapstation en de last-mile, vanwege de relatief
hoge reistijd en lage/redelijke beleving.
Bij de auto is een aandachtspunt te zien in de last
mile (Amsterdam stad in). De reistijd is hier gemiddeld en de beleving laag. Opvallend is de discrepantie
met het interstedelijke deel (de snelweg). Hier is de
betrouwbaarheid lager dan in bij last mile, maar de
beleving is veel beter. Het laat zien dat de feitelijke

Beleving

first mile (Stad uit)

first mile (Stad uit)

opstapstation

interstedelijk

interstedelijk

last mile (Stad in)

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

reistijd en betrouwbaarheid geen (volledige) verklaring geven voor de beleving van de reis. Gezien de
gunstige reistijd zou je ook verwachten dat meer
reizigers de auto kiezen in plaats van de trein, maar
het gebruik is ongeveer gelijk. Blijkbaar wordt de
modaliteitskeuze dus door andere aspecten beïnvloed, zoals de last-mile en het parkeren (waar de
beleving laag is).

4900 REIZIGERS PER DAG

overstapstation
vervolgreis
uitstapstation
first mile (Stad uit)

last mile (Stad in)
Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

opstapstation
Beleving

first mile (Stad uit)

interstedelijk
overstapstation

interstedelijk

vervolgreis

last mile (Stad in)

uitstapstation

Parkeren en lopen

last mile (Stad in)

Tabel 2.6: Reistijd, betrouwbaarheid en beleving per stukje van de reis zoals opgenomen in de figuren op de voorgaande
pagina’s. Aandachtspunten zijn met een loep aangegeven Grijs icoon: geen data beschikbaar over het onderdeel van de reis.
Transparant icoon: onvoldoende waarnemingen om een significante uitspraak te doen.
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42% auto
44% trein
13% HOV-bus
1%

Figuur 2.14: modal split, op basis van de enquête en het aantal reizigers per dag op
vasis van VENOM 2016, zoals opgenomen in figuur 2.2

2.5 ZAANSTAD - AMSTERDAM
Legenda
REISTIJD/SNELHEID
Op de deur-tot-deurreis van Zaanstad naar
Amsterdam valt op dat de fiets relatief snel is in
vergelijking met de trein en de bus. In tegenstelling tot de meeste andere reisrelaties is de fiets het
op één na snelste vervoermiddel. Dit is ondanks de
barrière van het IJ, die met een pontje overgestoken
moet worden.
De bus scoort in de deur-tot-deurreis laag qua
snelheid met een gemiddelde snelheid van slechts
25 km/h in de ochtendspits (op de andere corridors
ligt de snelheid hoger). Het voortransport is met 4
minuten kort. Dit laat zien dat busgebruikers relatief
dicht bij de bushalte wonen. Het gemiddelde voortransport naar de trein kost twee maal zo veel tijd.
Verder valt in vergelijking met andere corridors ook
de relatief lage snelheid van de trein op: meestal is de
treinrit zelf sneller dan de auto op de snelweg, maar
op deze corridor is de auto op de snelweg sneller.
Van de corridors richting Amsterdam binnen de ring
is dit de corridor met het hoogste autogebruik.

Figuur 2.15: Snelheid en reistijd per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en last mile op
de relatie Zaanstad - Amsterdam.
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Hoge snelheid -

interstedelijk

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarheid is hoog op deze corridor. Alleen
de snelweg is wat minder betrouwbaar.
De frequentie van de trein is dermate hoog dat bij
uitval snel een andere trein genomen kan worden.
Ook de betrouwbaarheid van de fiets is hoog,
ondanks het pontje dat slecht drie maal per uur
vaart. Uit de Sense.DAT analyses blijkt dat de reizigers goed mikken op de pont, en deze niet missen.

Opvallend is de hogere beleving van de deur-totdeurreis met de HOV-bus ten opzichte van de trein,
terwijl de trein sneller is en even betrouwbaar.
Reizigers geven de treinrit een 7,2 qua snelheid,
busreizigers geven de HOV-bus een 7,4 qua snelheid.
Dit laat zien dat de verwachting c.q. de manier van
becijferen tussen deze gebruikersgroepen verschilt.
Een andere verklaring voor het hogere cijfer van de

bus is zelfselectie onder gebruikers: de first mile bij
de deur-tot-deurreis met de bus is veel korter dan
bij de trein. Hierdoor brengen ze meer tijd door in
het voertuig, en minder tijd daarbuiten, wat in totaal
voor een hogere beleving kan zorgen. Ten slotte
scoort de HOV-bus veel beter (ongeveer een punt
hoger) op zitplaatsen, hygiëne en prijs. Dit is ook op
andere corridors zichtbaar.

BELEVING
In vergelijking met de andere corridors scoort de
deur-tot-deurreis met de auto laag qua beleving.
Op de snelweg scoren zowel de affectieve aspecten
als de reistijd gemiddeld qua beleving (zie ook de
regressie in hoofdstuk 3). Dat laatste is opvallend,
want de snelheid is vrij hoog op de snelweg (75km/h
op het interstedelijke deel). Allicht heeft deze
matige beleving ook te maken met de betrouwbaarheid, die gemiddeld is.
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Figuur 2.17: Betrouwbaarheid per modaliteit voor de first mile,
Interstedelijk en last mile op de relatie Zaanstad - Amsterdam.

Figuur 2.16: Beleving per modaliteit op de relatie Zaanstad
- Amsterdam.

HOE SCOORT DE RELATIE ZAANSTAD - AMSTERDAM
In deze paragraaf zijn de reistijd, betrouwbaarheid
en beleving op de relatie Zaanstad-Amsterdam
opgenomen. Of deze ook een aandachtspunt
vormen is met een loep aangegeven. De definitie
van een aandachtspunt is te vinden in paragraaf 2.7.
Samen met Almere-Amsterdam heeft deze corridor
de meeste aandachtspunten (namelijk 8).
Van alle corridors richting Amsterdam binnen de
ring is het treingebruik op deze corridors het laagst.

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Dit kan te maken hebben met het grote aantal
aandachtspunten: De trein heeft er maar liefst vier.
Dit zijn de firstmile, het opstapstation, de treinrit
zelf, en de last mile. Alleen het uitstapstation is
geen aandachtspunt.
De bus laat minder aandachtspunten zien: vanwege
de hoge reistijd is zowel het interstedelijke deel als
de last mile een aandachtspunt. Toch wordt de bus
minder gekozen dan de trein: blijkbaar kiezen alleen

Beleving

first mile (Stad uit)

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

interstedelijk

interstedelijk

last mile (Stad in)

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Opvallend genoeg heeft de fiets veel aandachtspunten. De beperkte groep gebruikers geeft het
interstedelijke deel qua beleving een gemiddeld
cijfer, de last mile (Amsterdam in) zelf een laag
cijfer. De reistijd is concurrerend met de trein, maar
de fiets wordt toch in beperkte mate gekozen op
deze corridor.

7100 REIZIGERS PER DAG

first mile (Stad uit)

opstapstation

gebruikers die dicht bij een halte wonen voor de bus.
De autorit laat geen aandachtspunten zien. Dit is ook
het meest gebruikte vervoermiddel op de corridor.

overstapstation
vervolgreis
uitstapstation
first mile (Stad uit)

last mile (Stad in)
Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

opstapstation
Beleving

first mile (Stad uit)

interstedelijk
overstapstation

interstedelijk

vervolgreis

last mile (Stad in)

uitstapstation

Parkeren en lopen

last mile (Stad in)

Tabel 2.7: Reistijd, betrouwbaarheid en beleving per stukje van de reis zoals opgenomen in de figuren op de voorgaande
pagina’s. Aandachtspunten zijn met een loep aangegeven Grijs icoon: geen data beschikbaar over het onderdeel van de reis.
Transparant icoon: onvoldoende waarnemingen om een significante uitspraak te doen.
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45% auto
33% trein
12% HOV-bus
10%

Figuur 2.18: modal split, op basis van de enquête en het aantal reizigers per dag op
vasis van VENOM 2016, zoals opgenomen in figuur 2.2

2.6 PURMEREND - ZAANSTAD
REISTIJD/SNELHEID
Ook op deze relatie is de auto het snelste vervoermiddel. De andere vervoerwijzen bus, trein en
fiets doen er meer dan twee keer zo lang over ten
opzichte van de auto. Tussen Purmerend en Zaanstad
is er geen snelle, directe HOV-busverbinding. Als
busverbinding is daarom een ketenreis met trein
en daarna bus opgenomen. Deze wordt door zeer
weinig gebruikers gekozen.

Legenda
Hoge snelheid -

interstedelijk

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

Figuur 2.19: Snelheid en reistijd per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en last mile op
de relatie Purmerend - Zaanstad.
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BETROUWBAARHEID
Ondanks dat de auto in de deur-tot-deurreis de
snelste verbinding biedt, scoort deze laag op
betrouwbaarheid op de snelweg.
Dit is de enige corridor waar de trein een matige
betrouwbaarheid laat zien. Dit komt doordat de

frequentie lager is dan andere corridors (met een
frequentie van 2x per uur per richting). Bij uitval van
een rit moet een reiziger meteen een half uur extra
wachten1.
1 Tussen Hoorn en Hoorn Kersenboogerd is de betrouwbaarheid zelfs laag. Hier is de
rituitval veel hoger, doordat Hoorn Kersenboogerd aan het einde van de lijn ligt. Bij
vertraging keert het voertuig eerder om.

Figuur 2.21: Betrouwbaarheid per modaliteit voor de first mile, Interstedelijk en last mile op de relatie
- Amsterdam-West.
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BELEVING
Bij alle stukjes van de reis bij elk vervoermiddel zijn
de scores gemiddeld of zelfs laag. Alleen de fiets- en
autoreis (hoofdreis) scoren goed. Dat is opvallend,
want op de snelweg is de betrouwbaarheid juist
laag. De last mile van de autoreis scoort laag qua
beleving, overeenstemmend met de andere reisrelaties. De beleving van het parkeren is daarmee
niet alleen in Amsterdam, maar ook in Zaanstad een
minder prettig onderdeel van de reis.

Figuur 2.20: Beleving per modaliteit op de relatie Haarlem - Amsterdam-West

HOE SCOORT DE RELATIE PURMEREND - ZAANSTAD
In deze paragraaf zijn de reistijd, betrouwbaarheid
en beleving op de relatie Purmerend-Zaanstad opgenomen. Of deze ook een aandachtspunt vormen
is met een loep aangegeven. De definitie van een
aandachtspunt is te vinden in paragraaf 2.7.
Deze corridor laat veel aandachtspunten zien in de
deur-tot-deurreis met de trein en de vervolgreis
met de bus. Met name deze vervolgreis met de bus

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

wordt weinig gekozen door reizigers op de corridor.
Ook het treingebruik is relatief laag: op de andere
corridors ligt het gebruik hoger. De opstapstations
in Purmerend worden laag beleefd en hier wordt
gemiddeld 6 minuten doorgebracht (waardoor de
reistijd gemiddeld is). Het natransport in Zaanstad
kost relatief veel tijd, en wordt gemiddeld beleefd,
waardoor dit ook een aandachtspunt vormt in de
deur-tot-deurreis.

Beleving

first mile (Stad uit)

first mile (Stad uit)

opstapstation

interstedelijk

interstedelijk

last mile (Stad in)

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

Beleving

Bij de deur-tot-deurreis met de auto valt de discrepantie tussen reistijd en betrouwbaarheid enerzijds
en de beleving anderzijds op. Op de snelweg is de
betrouwbaarheid laag, maar de beleving hoog, bij
de stad inrijdend is de beleving laag en de betrouwbaarheid hoog. Het laat wederom zien dat de
feitelijke reistijd en betrouwbaarheid geen (volledige) verklaring geven voor de beleving van de reis.

1100 REIZIGERS PER DAG

overstapstation
vervolgreis
uitstapstation
first mile (Stad uit)

last mile (Stad in)
Reistijd/
snelheid

Betrouwbaarheid

opstapstation
Beleving

first mile (Stad uit)

1%

overstapstation

5%

interstedelijk

vervolgreis

last mile (Stad in)

uitstapstation

Parkeren en lopen

last mile (Stad in)
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26% trein

interstedelijk

Tabel 2.8: Reistijd, betrouwbaarheid en beleving per stukje van de reis zoals opgenomen in de figuren op de voorgaande
pagina’s. Aandachtspunten zijn met een loep aangegeven Grijs icoon: geen data beschikbaar over het onderdeel van de reis.
Transparant icoon: onvoldoende waarnemingen om een significante uitspraak te doen.
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68% auto

HOV-bus

Figuur 2.22: modal split, op basis van de enquête en het aantal reizigers per dag op
vasis van VENOM 2016, zoals opgenomen in figuur 2.2

2.7 AANDACHTSPUNTEN
De verschillende stukjes van de reizen zijn onderzocht op reistijd, betrouwbaarheid en beleving.
Voor alle modaliteiten zijn dezelfde grenzen gehanteerd, zodat de resultaten goed kunnen worden
vergeleken.
In de tabel op de volgende pagina zijn de verschillende stukjes onder elkaar gezet en geordend qua
‘zwaarte’ van het aandachtspunt. Een aandachtspunt
is zwaarder als het op meerdere aspecten rood of geel
scoort (voor een rood aspect krijgt een aandachtspunt 2 punten, voor een geel aspect 1). Bij minder
dan 3 punten is een aspect niet als aandachtspunt
geclassificeerd. Dit betekent overigens niet dat je
het aspect niet zou moeten verbeteren. Bijvoorbeeld
first mile fietsen is nooit een aandachtspunt, maar
de verbetering ervan kan een modal split veroorzaken, waarmee andere aandachtspunten worden
verminderd. Ook met de auto de stad in scoort vaak
negatief in de beleving, terwijl de betrouwbaarheid
en reistijd in veel gevallen wel goed scoort.
Naast de score op reistijd, betrouwbaarheid en
beleving speelt het aantal reizigers dat last heeft
van een aandachtspunt een rol in de zwaarte. In de
tabel is het aantal dagelijkse reizigers in de ochtendspits weergegeven. De aandachtspunten zijn per
type geclusterd.
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DE AANDACHTPUNTEN OP EEN RIJ
Over het algemeen valt op dat het deel van de reis
‘in eigen stad’ hoger wordt gewaardeerd dan het
natransport op de bestemming.
De volgorde is gebaseerd op het aantal mensen dat
dagelijks last van heeft van het aandachtspunt (op
de relaties, in de ochtendspits).
WELKE AANDACHTSPUNTEN WORDEN AANGEPAKT
IS EEN VERVOLGSTAP
In deze paragraaf beschrijven we de aandachtspunten. Of deze ook aangepakt dienen te worden,
is een vervolgstap, die vraagt om een gezamenlijke
aanpak van Rijk en regio. Uit de analyse kan bijvoorbeeld blijken dat de auto traag in de stad is, maar
wellicht is het beleid om dit te accepteren of juist
alternatieven te stimuleren.
In hoofdstuk 3 is een voorzet gedaan voor mogelijkheden om de aandachtspunten aan te pakken. In
hoofdstuk 4 beschrijven we mogelijke opgaven en
oplossingen.
1. van uitstapstation naar de bestemming in
Amsterdam
De reistijd van het natransport is op alle onderzochte
relaties lang (meer dan 8 minuten), en de beleving
laag tot gemiddeld. Daarmee is het natransport altijd
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een aandachtspunt. Opvallend is dat de beleving
vanuit verschillende windrichtingen verschillend
is. Vanuit Zaanstad naar Amsterdam en vanuit
Amsterdam ring naar Zuidoost is de beleving laag.
2. Last mile Auto Amsterdam in
Op bijna alle windrichtingen, en zowel in de binnenstad als in Zuidoost, scoort Amsterdam inrijden laag
qua beleving en redelijk qua snelheid. Opvallend is
dat de snelheid vanuit Zaanstad Amsterdam in hoger
ligt, waardoor dit geen aandachtspunt is. Dat heeft
te maken met de routekeuze: De inprikker vanuit
het noorden (Nieuwe Leeuwarderweg) rijdt sneller
door dan de route via het westen (door de Piet
Heintunnel). Zie ook bijlage 1. Ook in Zaanstad is de
snelheid hoog. Dit is dan ook geen aandachtspunt.
3. Auto op de snelweg
In hoeverre de snelweg een aandachtspunt is,
verschilt flink per corridor. Tussen Almere en
Amsterdam is de snelweg een zwaar aandachtspunt:
de beleving en de betrouwbaarheid is hier laag,
en de reistijd gemiddeld. Tussen Amsterdam ring –
Zuidoost is het aandachtspunt minder groot. Hier ligt
de snelheid hoger en is de beleving beter. Op de
andere relaties vormt de snelweg geen aandachtspunt. Hier zijn wel duidelijke verschillen zichtbaar
op het gebied van reistijd, betrouwbaarheid en

beleving. Tussen Zaanstad en Amsterdam is de
snelheid hoog en zijn de beleving en betrouwbaarheid gemiddeld. Opvallend is dat tussen
Purmerend en Zaanstad de beleving goed is,
terwijl de betrouwbaarheid laag is.
We concluderen dat op de snelweg een discrepantie zichtbaar is tussen de beleving en harde
indicatoren zoals reistijd/ betrouwbaarheid.
Blijkbaar zijn er andere factoren die de beleving
(ook) beïnvloeden. In hoofdstuk 3 gaan we hier
nader op in.
4. First mile naar het station
De first mile (hoe kom ik op het station) is een
aandachtspunt in Zaanstad, Haarlem en Almere
(richting Amsterdam ‘binnen de ring’). De reistijd
is laag en de beleving gemiddeld. Het voortransport in Almere wordt hoger gewaardeerd
wanneer richting Zuidoost wordt gereisd. Dit is
opvallend, omdat dit hetzelfde voortransport
betreft. Wellicht heeft dit te maken met de lange
natransporttijd in Zuidoost.

#

Aandachtspunt

deel van
de reis

1

van het uitstapstation naar de bestemming in
Amsterdam

last mile

modaliteit

Relatie

Trein

Haarlem, Zaanstad, Almere

aantal
reizigers

totaal

verschil

aantal

2030

2030

reizigers

laag

hoog

10.600

27.700

8.000

10.000

a

van de metrohalte naar de bestemming in Amsterdam ZO

Metro

ring- Zuidoost

3.500

7.800

2.000

2.700

b

van het uitstapstation naar de bestemming in Amsterdam

Trein

Zaanstad-Amsterdam

2.300

7.100

2.300

2.600

c

van het uitstapstation naar de bestemming in Amsterdam

Trein

Haarlem-Amsterdam

2.200

4.900

1.400

1.800

d

van het uitstapstation naar de bestemming in Amsterdam
‘binnen de ring’

Trein

Almere-Amsterdam ring

2.100

5.400

1.800

2.100

e

van het uitstapstation naar de bestemming in Zaanstad

Trein

Purmerend-Zaanstad

300

1.100

-200

-100

f

van de metrohalte naar de bestemming in Amsterdam ZO

Trein

Almere-Amsterdam ZO

200

1.400

700

900

2

auto Amsterdam in

auto

Alle relaties

9.100

19.500

5.900

7.500

a

auto Amsterdam ‘binnen de ring’ in

Almere-Amsterdam Ring

3.200

5.400

1.800

2.100

b

auto Amsterdam in

Haarlem-Amsterdam

2.700

4.900

1.400

1.800

c

amsterdam ZO in

Ring- ZO

2.200

7.800

2.000

2.700

e

auto Amsterdam ZO in

Almere-Amsterdam ZO

1.000

1.400

700

900

auto Amsterdam in

Zaanstad-Amsterdam

2.100

7.100

2.300

2.600

last mile

auto Zaanstad in

Purmerend-Zaanstad

700

1.100

-200

-100

6.900

14.600

4.500

5.700

3

auto op de snelweg

a

A6/A1 tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ring

2.700

5.400

1.800

2.100

b

A6/A1 tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

1.000

1.400

700

900

c

snelweg (A10) tussen Amsterdam ‘binnen de ring’ en ZO

ring- ZO

3.200

7.800

2.000

2.700

A8 tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

2.200

7.100

2.300

2.600

A9 tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

2.100

4.900

1.400

1.800

A7 tussen Purmerend en Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

700

1.100

-200

-100

Almere -Amsterdam

6.600

17.400

5.500

6.500

interstedelijk

auto

Alle relaties

4

first mile naar het station

a

naar het station in Zaanstad

Zaanstad-Amsterdam

2.300

7100

2300

2.600

b

naar het station in Haarlem

Haarlem-Amsterdam

2.200

4.900

1.400

1.800

c

naar het station in Almere

Almere-Amsterdam Ring

2.100

5.400

1.800

2.100

naar het station in Purmerend

Purmerend-Zaanstad

300

1.100

-200

-100

naar het station in Almere

Almere-Amsterdam ZO

first mile

First mile

trein

trein

200

1.400

700

900

Almere, Zaanstad en Purmerend

5.100

16.400

5.300

6.400

5

opstapstations trein

a

opstapstation in Zaanstad

Zaanstad-Amsterdam

2.300

7.100

2.300

2.600

b

opstapstation in Almere

Almere-Amsterdam Ring

2.300

6.800

2.500

3.000

c

opstapstation in Purmerend

Purmerend-Zaanstad

300

1.100

-200

-100

d

opstapstation in Almere

Almere-Amsterdam ZO

200

1.400

700

900

opstapstation in Haarlem

Haarlem-Amsterdam

2.200

4.900

1.400

1.800

Tabel 2.9: Aandachtspunten op de verschillende reisrelaties. Een reisstukje is een aandachtspunt als het minimaal op één aspect rood scoort, en op
één aspect geel, of drie keer geel scoort. Bovenaan staan de zwaarste aandachtspunten, onderaan de minder zware.
Aantal reizigers: Het aantal reizigers die met de genoemde modaliteit het aandachtspunt ervaren in de ochtendspits (07.00 - 09.00 uur).
Deze is gebaseerd op VENOM 2016 en de enquête (zie figuur 1.2).
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verschil
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5. Het opstapstation voor de trein
In alle steden krijgt het opstapstation een
lage waardering, behalve in Haarlem, waar de
beleving redelijk is. De gemiddelde verblijfsduur
op alle stations ligt tussen de 4 en 8 minuten.
Daarmee zijn alle opstapstations een aandachtspunt, behalve station Haarlem.
6. De trein tussen de steden
De rit in de trein is op alle relaties een aandachtspunt, behalve tussen Haarlem en Amsterdam. Het
grootste aandachtspunt zit tussen Purmerend en
Zaanstad. Doordat de trein laagfrequent is, is de
betrouwbaarheid hier laag (bij een uitgevallen
trein is de vertraging minimaal 30 minuten).
Daarbij ligt de snelheid onder de 60 km/h.
7. De metro tussen Amsterdam ‘binnen de
ring’ en Zuidoost
De metro wordt laag beleefd en is gemiddeld
qua snelheid.
8. First mile - naar het metrostation binnen
de ring
Het voortransport om de metro te bereiken,
is net als de first mile naar het station een
aandachtspunt.

#

Aandachtspunt

deel van
de reis

6

trein tussen de steden

interstedelijk

a

Trein tussen Purmerend en Zaanstad

b
c
d
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totaal

verschil

aantal

2030

2030

reizigers

laag

hoog

4.900

15.000

4.600

5.500

Purmerend-Zaanstad

300

1.100

-200

-100

Trein tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

2.300

7.100

2.300

2.600

Trein tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ring

2.100

5.400

1.800

2.100

Trein tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

200

1.400

700

900

Trein tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

2.200

4.900

1.400

1.800

modaliteit
trein

Relatie
Alle relaties

verschil

7

metro tussen Amsterdam ‘binnen de ring’ en ZO

Interstedelijk

Metro

ring- Zuidoost

3.500

7.800

2.000

2.700

8

naar het metrostation binnen de ring

First mile

Metro

ring- Zuidoost

3.500

7.800

2.000

2.700

9

op het overstapstation in Amsterdam (Sloterdijk)

Last mile

Trein

Haarlem-Amsterdam

2.200

4.900

1.400

1.800

op de overstaphalte in Amsterdam (Amstelveenseweg)

HOV Bus

Haarlem-Amsterdam

600

4.900

1.400

1.800

op het overstapstation in Amsterdam (Duivendrecht)

Trein

Almere-Amsterdam ZO

200

1.400

700

900

overstapstation trein-bus (Zaandam-Kogerveld)

300

1.100

-200

-100

2.200

7.800

2.000

2.700

2.200

20.300

6.100

7.400

1.400

7.800

2.000

2.700

Trein-bus

Purmerend-Zaanstad

10

Amsterdam ‘binnen de ring’ uitrijden (first mile)

First mile

Auto

ring- Zuidoost

11

fietsen interstedelijk

Interstedelijk

fiets

a

fiets tussen Amsterdam ring en ZO

ring- Zuidoost

b

fiets tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

700

7.100

2.300

2.600

c

fiets tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

100

5.400

1.800

2.100

fiets tussen Purmerend en Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

100

1.100

-200

-100

fiets tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

0

4.900

1.400

1.800

fiets tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

0

1.400

700

900

1.700

13.400

4.400

5.300

12

interstedelijke bus

a

bus tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

900

7.100

2.300

2.600

b

bus tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

600

4.900

1.400

1.800

c

bus tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

200

1.400

700

900

bus tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

500

5.400

1.800

2.100

Interstedelijk

1.400

12.500

4.100

4.700

last mile

HOV bus

lopen van bushalte (binnen de ring) naar bestemming

a

lopen van de bushalte naar de bestemming in Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

500

5.400

1.800

2.100

b

lopen van de bushalte naar de bestemming in Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

900

7.100

2.300

2.600

lopen van de bushalte naar de bestemming in Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

200

1.400

700

900

Almere en Zaanstad

800

12.500

4.100

4.700

fiets Amsterdam in binnen de ring

a

fiets Amsterdam in

Zaanstad-Amsterdam

700

7.100

2.300

2.600

b

fiets Amsterdam in

Almere-Amsterdam Ring

100

5.400

1.800

2.100

fiets Amsterdam ZO in

ring- Zuidoost

700

7.800

2.000

2.700

fiets Amsterdam ZO in

Almere-Amsterdam ZO

10

1.400

700

900

fiets Amsterdam in

Haarlem-Amsterdam

50

4.900

1.400

1.800

Purmerend-Zaanstad

10

1.100

-200

-100

last mile

fiets

Almere en Zaanstad

14

natransport bus in Zaanstad

Last mile

HOV Bus

Haarlem en zaanstad - Amsterdam

13

15

35

aantal
reizigers

trein-bus

Tabel 2.4 (deel 2): Aandachtspunten op de verschillende reisrelaties. Een reisstukje is een aandachtspunt als het minimaal op één aspect rood
scoort, en op één aspect geel, of drie keer geel scoort. Bovenaan staan de zwaarste aandachtspunten, onderaan de minder zware.
Aantal reizigers: Het aantal reizigers die met de genoemde modaliteit het aandachtspunt ervaren in de ochtendspits (07.00 - 09.00 uur).
Deze is gebaseerd op VENOM 2016 en de enquête (zie figuur 1.2).

9. Op de overstaphalte in Amsterdam
Alleen de overstap vanuit Haarlem op Sloterdijk is
een aandachtspunt. De beleving is hier laag, en met
6 minuten overstaptijd is de wachttijd gemiddeld.
Tussen Sloterdijk en Lelylaan is de frequentie van de
metro lager dan op andere delen van het metronetwerk. Op andere relaties is óf de beleving redelijk óf
de wachttijd kort. Daarom is de overstap op andere
relaties geen aandachtspunt.
Overstap op meerdere relaties geen
aandachtspunt
Het valt op dat de overstap vaak geen aandachtspunt vormt in verschillende deur-tot-deurreizen.
Dit heeft met de aard van de overstap te maken:
Er wordt overgestapt op een hoogfrequente metro,
met een korte overstap- en wachttijd tot gevolg.
Dit betekent niet dat het elimineren van de
overstap geen oplossingsrichting kan zijn. Immers
kan daarmee de totale deur-tot-deurreistijd (flink)
worden verkort. Ook wordt de overstap doorgaans
laag beleefd. delen van het metronetwerk.
10. First mile – Amsterdam uitrijden
Amsterdam uitrijden is de enige first mile met de
auto die een aandachtspunt vormt. De beleving is
hier laag, de reistijd gemiddeld.
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11. Interstedelijk fietsen
Alleen tussen Amsterdam ‘binnen de ring’ en Zuidoost
zijn voldoende fietsers bevraagd op hun interstedelijke fietsrit om significante uitspraken te doen over
de beleving. Hier is de beleving redelijk en de reistijd
lang, waardoor het een aandachtspunt is.
12. Interstedelijke HOV-bus
De HOV-bus vormt een aandachtspunt vanuit Zaanstad
en Haarlem richting Amsterdam. De aard van het
aandachtspunt is anders: vanuit Haarlem is de betrouwbaarheid gemiddeld, vanuit Zaanstad is de reistijd
lang. Tussen Almere en Amsterdam wordt de bus beter
beleefd. Hier is de bus dan ook geen aandachtspunt.
13. Lopen van de bushalte (binnen de ring) naar de
bestemming
Zowel vanuit Zaanstad als vanuit Almere is een
HOV-busreis onderzocht. Het lopen vanaf de halte
binnen de ring van Amsterdam is op beide relaties een
aandachtspunt, omdat de reistijd meer dan 8 minuten
is en de beleving gemiddeld. In Amsterdam-Zuidoost is
de looptijd vanaf de halte slechts 5 minuten, waardoor
dit onderdeel van de reis geen aandachtspunt is.
Blijkbaar halteert de bus in Zuidoost voor de reiziger
vanuit Almere op een gunstige locatie, of kiezen
mensen die verder moeten lopen niet voor de bus.
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14. Fiets Amsterdam in binnen de ring
Amsterdam-Zuidoost in fietsen is geen aandachtspunt, omdat de beleving en reistijd gemiddeld
zijn. Amsterdam ‘binnen de ring’ infietsen, is een
aandachtspunt vanuit Zaanstad en Almere. Het aantal
geënquêteerde fietsers is hier te laag om significante uitspraken te doen. Indicatief wordt gesteld
dat fietsen binnen de ring een groter aandachtspunt
is dan daarbuiten. Dit wordt ook bevestigd door de
analyses die met Bikeprint zijn uitgevoerd (zie figuur
3.9). De vertraging binnen de ring van Amsterdam is
groter dan daarbuiten.
15. de bus als natransport in Zaanstad
Het laatste zware aandachtspunt zit tussen
Purmerend en Zaanstad, en betreft de bus als
natransport in Zaanstad. Om een aantal bestemmingen te bereiken, moet worden overgestapt op de
bus op Zaandam Kogerveld. De snelheid van de bus
is zeer laag (11 km/h gemiddeld) en de beleving is
laag (op basis van 24 enquêtes, dus niet significant).
Opvallend is dat er geen reizigers gebruik maken
van deze optie (afgerond 0). Dit heeft waarschijnlijk
te maken met de genoemde aandachtspunten.

Figuur 2.23: De vijftien aandachtspunten uit tabel 2.4 verbeeld op kaart.
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VERDIEPING VAN AANDACHTSPUNTEN

VERDIEPING VAN AANDACHTSPUNTEN
In de hoofdstukken 1 en 2 zijn de uitkomsten voor
reistijd, betrouwbaarheid en beleving op hoofdlijnen
geschetst. Op basis van de informatie opgehaald
met de enquête, het onderzoek met de Sense.DAT
app en de analyses met Big Data is hier nog veel
meer te vertellen. In dit hoofdstuk gaan we op een
aantal punten meer de diepte in om daarmee de
aandachtspunten aan te scherpen en het zicht op
verbeterpunten te vergroten. Allereerst gaan we voor
de meest gemaakte verplaatsingen kijken welke
aspecten van de reis het meest bepalend zijn voor
de beleving. Ook gaan we dieper in op de reistijd
en betrouwbaarheid en aspecten waarom reizigers
zelf aangeven dat ze beter kunnen. We eindigen
het hoofdstuk door ook te kijken hoe verschillende
doelgroepen hun reis ervaren en onder welke
condities men bereid is om over te stappen op een
ander vervoermiddel.
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REGRESSIE
Voor het identificeren van probleempunten is het
belangrijk om te weten welk deel van de reis door
de reiziger het belangrijkst wordt gevonden. Met
andere woorden: welk stuk van de totale reis het
meeste bijdraagt aan de totale beleving van de
reis. Dit hebben we bepaald door middel van een
regressieanalyse: een statistische techniek voor
het analyseren van een oorzakelijke samenhang
tussen variabelen. De methode is vaker gebruikt in
belevingsonderzoek, onder andere door Mark van
Hagen, belevingsexpert bij de NS. Hij voert voor
de totale treinreis dergelijke onderzoeken uit (van
opstapstation tot het verlaten van het eindstation).
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Affectieve en functionele aspecten
We maken bij de beleving onderscheid
naar affectieve aspecten en naar overige,
functionele aspecten. Affectieve aspecten hebben
met het gevoel te maken. We hebben gevraagd naar
de aspecten: flexibel, veilig, prettige reisomgeving,
gemakkelijk, ontspannend, comfortabel en plezierig.
Deze affectieve aspecten zijn per modaliteit
hetzelfde. Om een betere verklaring voor het
totaaloordeel te krijgen, is ook naar functionele
aspecten gevraagd. Deze functionele aspecten zijn
meer tastbaar, en verschillen per modaliteit en
stukje van de reis. Voorbeelden zijn: het gedrag van
de medeweggebruikers, snelheid/reistijd, hygiëne,
aantal zitplaatsen en kosten.

UITLEG REGRESSIE-ANALYSE

Figuur 3.1: Regressie-analyse
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3.1 VERDIEPEN KETENREIS MET DE AUTO
voor hoeveel procent dit deel van de reis bijdraagt
aan het totaaloordeel over die reis. Als een icoontje
lichter gekleurd is, draagt dit stukje van de reis niet
significant bij aan het totaaloordeel over de reis.
Zo draagt de first mile vanaf Amsterdam Centrum

richting Amsterdam-Zuidoost niet significant bij aan
het totaaloordeel, ondanks de lage score. Deze lage
score komt vooral door de beleving en onvoldoende/
gebrekkige reisinformatie (aandachtspunt 10).

Figuur 3.1: Regressieanalyse auto: Per stukje van de reis is geanalyseerd wat de bijdrage is
aan het totale oordeel (het percentage naast de belevingsscore). Daarnaast is de bijdrage van
aspecten aan dit oordeel getoont.

WELKE ASPECTEN BEPALEN DE BELEVING?
In de tabel is voor elke relatie te zien hoe de reis
per stukje wordt beleefd. Rood staat voor een laag
oordeel, oranje voor een gemiddeld oordeel en groen
voor een hoog oordeel. Per stukje is weergegeven
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INTERSTEDELIJKE REIS DRAAGT MEEST BIJ AAN HET
TOTAALOORDEEL VAN DE BELEVING
Er zijn in totaal 1.147 enquêtes ingevuld voor de
auto, daar is deze analyse op gebaseerd. Het
interstedelijke deel draagt het meeste bij aan het
totaaloordeel, mogelijk omdat dit ook het grootste
deel van de tijd en zeker van de afstand in beslag
neemt. Tussen Purmerend en Zaanstad en Haarlem
en Amsterdam wordt dit ook positief beoordeeld. De
beleving draagt altijd bij, aan elk stukje van de reis
op elke relatie. Dit zijn de zogenoemde affectieve
aspecten: is de reis veilig, ontspannend en comfortabel? Aandachtspunten zijn hier te vinden bij de
relatie Almere-Amsterdam (aandachtspunten 3a en
3b), mogelijk door de wegwerkzaamheden. Hier
scoort snelheid/reistijd vooral laag, en daarnaast de
reisinformatie.
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Ook het interstedelijke deel op de relatie Amsterdam
Centrum-Amsterdam-Zuidoost – de A10 scoort
negatief (aandachtspunt 3c). Het draagt daarbij
voor een groot deel bij aan het totaaloordeel over
deze reis. De reisinformatie en bewegwijzering zijn
hierbij van invloed, evenals de algehele beleving.
Verbeteringen liggen in actuele, goede reisinformatie en duidelijke borden, ook bij werkzaamheden.
Dit geldt niet altijd voor de snelweg: op de andere
reisrelaties maakt (bijna) 100% van de automobilisten het interstedelijke deel over de snelweg.
Tussen Amsterdam Centrum – Amsterdam-Zuidoost
maakt slechts 71% van de reizigers van de snelweg
gebruik.
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OVERAL AANDACHTSPUNTEN BIJ DE LAST MILE
Aandachtspunten liggen op alle relaties op de last
mile (het rijden de stad in) en bij het parkeren
(aandachtspunten 2a-2e). Bij de last mile gaat het
dan om de snelheid/reistijd die als minder goed
wordt ervaren. Mogelijk komt dit door een psychologisch effect: bij het deel van de reis hiervoor – op de
snelweg – kan je immers veel harder rijden. Het feit
dat je stad in weer langzamer moet rijden, wordt in
elk geval niet gewaardeerd.

TE WEINIG, TE DURE PARKEERPLAATSEN
Het parkeren wordt laag beoordeeld op beleving,
kosten en de zoektijd voor een parkeerplaats.
Verbeteringen hiervoor zijn het parkeren goedkoper maken en gemakkelijker om te vinden.
Dit laatste heeft te maken met het verminderen
van onzekerheid bij de reiziger, een belangrijke
basisbehoefte. Bij de relatie Amsterdam CentrumAmsterdam-Zuidoost speelt dit minder een rol: hier
ligt het probleem meer bij de (gebrekkig ervaren)
reisinformatie.

KWALITATIEVE VERDIEPING
In de enquête hebben we aan reizigers gevraagd:
wat gaat er goed en wat kan er beter? Voor de auto
levert dit een top-5 op voor alle corridors (zie tabel).
Voor de auto spelen snelheid en geen files een
belangrijke rol in de keuze voor een vervoermiddel.
De files en drukte zijn aan de andere kant voor veel
reizigers ook de grootste ergernis. Op de corridor
Amsterdam-Almere geven veel automobilisten aan
dat ze blij zijn met de uitbreiding van de weginfrastructuur (aandachtspunten 3a, 3b). In positieve zin
vallen ook de flexibiliteit en het gemak van de auto
op. Automobilisten vullen vaak niets in bij wat er

Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Snel (189)

Doorstroming, minder files en drukte (225)

Geen files, doorrijden (189)

Goedkoper parkeren (149)

Comfort/gemak (135)

Bewegwijzering/ informatievoorziening (129)

Flexibel/ eigen baas (108)

Gedrag medeweggebruikers (113)

Van deur-tot-deur (67)

Ongemak door werkzaamheden (100)

beter kan. Verder komt ook goedkoper parkeren en
betere informatievoorziening vaak terug. Met name
op de relatie Almere-Amsterdam wordt de bewegwijzering en informatievoorziening in relatie tot de
wegwerkzaamheden vaak genoemd (aandachtspunten 3a, 3b). Op de relatie Purmerend-Zaandam
wordt de doorstroming in de bebouwde kom als
specifiek aandachtspunt vaak genoemd.
In termen van verbeterpunten wordt het belang van
goede informatievoorziening nog eens benadrukt,
vooral bij wegwerkzaamheden. Ook parkeren en files
zijn voor veel automobilisten een aandachtspunt.

Tabel 3.1: Top-5 ‘Wat gaat goed en wat kan beter’ voor auto, gemiddelde van alle onderzochte corridors
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PARKEREN EN LOPEN NA PARKEREN
De benodigde tijd voor parkeren en het laatste stuk
tussen de parkeerlocatie en de eindbestemming is
bepaald met Sense.DAT-gegevens. Het is helaas niet
goed mogelijk onderscheid te maken in de benodigde tijd voor parkeren en lopen, omdat dit niet
goed geregistreerd is door Sense.DAT. Als de eindbestemming op een relatief korte afstand (<2 minuten
lopen) ligt van de parkeerlocatie, wordt vaak geen
natransport geregistreerd van de autorit. Voor een
groot deel van de ritten is daardoor geen parkeeren looptijd na parkeren bekend. De parkeertijd en
looptijd na parkeren is daarom gecorrigeerd voor
de niet-geregistreerde ritten, we zijn daarbij uitgegaan van een gemiddelde parkeer- en looptijd van
90 seconden. Per bestemming zijn tussen de 12 en
22 autoritten met lopen als natransport geregistreerd, op een totaal aantal autoritten tussen 307
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en 582 ritten. Gemiddeld gezien is de parkeer- en
looptijd na parkeren ongeveer 2 minuten op alle
relaties, en zijn er geen grote verschillen tussen de
3 bestemmingen.
Op basis van deze inzichten zou je kunnen concluderen dat er geen problemen zijn met parkeren in
Amsterdam ‘binnen de ring’ of Amsterdam-Zuidoost.
Voornamelijk de mensen die geen parkeerproblemen ondervinden op hun woon-werkreis zullen
de auto echter gebruiken. Mensen die wel parkeerproblemen ondervinden op hun woon-werk reis
zullen naar verwachting eerder gebruik maken van
andere vervoermiddelen, waardoor deze problemen
niet in de Sense.DAT-gegevens te zien zijn. De
Sense.DAT-gegevens laten dus een vertekenend
beeld zien.

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Amsterdam ‘binnen de ring’

#

Parkeer/ looptijd

geregistreerde ritten

19

12.5 minuten

niet-geregistreerde ritten

563

1,5 minuten

Gewogen gemiddelde

1,5 minuten

Amsterdam-Zuidoost

#

Parkeer/ looptijd

geregistreerde ritten

22

14.5 minuten

niet-geregistreerde ritten

285

1,5 minuten

Gewogen gemiddelde
Zaanstad

2.3 minuten
#

Parkeer/ looptijd

geregistreerde ritten

12

10.0 minuten

niet-geregistreerde ritten

443

1,5 minuten

Gewogen gemiddelde
2 minuten
Tabel 3.2: Parkeertijden op basis van Sense.DAT. voor de nietgeregistreerde ritten is een aanname van gemiddeld 90 seconden
gedaan.

3.2 VERDIEPEN KETENREIS MET DE TREIN
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De first mile is bij de trein van groot belang in het
eindoordeel: dit varieert van 20 tot 35%. Het oordeel
is gemiddeld bij alle trajecten (aandachtspunten 4a,
4b en 4c). Bij de relatie Haarlem-Amsterdam is het
meeste te zien waar dit gemiddelde oordeel door
veroorzaakt wordt (aandachtspunt 4b). Hier is vooral
de beleving, snelheid/reistijd en de bewegwijzering
richting het station van invloed.
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Wat verder nog opvalt is de lage beoordeling van
de voorzieningen bij het opstapstation. Alleen bij
de relatie Purmerend-Zaanstad draagt dit aspect
niet significant bij aan het eindoordeel. Vooral bij de
relatie Almere - Amsterdam speelt het opstapstation
mee in de beoordeling (15%) met een lage score
(aandachtspunt 4c).
Figuur 3.2: Regressieanalyse trein: Per stukje van de reis is geanalyseerd wat de bijdrage is
aan het totale oordeel (het percentage naast de belevingsscore). Daarnaast is de bijdrage van
aspecten aan dit oordeel getoont.

WELKE ASPECTEN BEPALEN DE BELEVING?
Voor de trein zijn in deze analyse de reisrelaties
Amsterdam Centrum -Amsterdam-Zuidoost en
Almere - Amsterdam-Zuidoost niet meegenomen.
Hiervoor waren te weinig respondenten: respectievelijk 26 en 56. De resultaten van de andere
relaties zijn in de figuur te zien. In totaal hebben 538
respondenten een enquête ingevuld met als hoofdvervoermiddel de trein.

In de figuur is te zien dat het oordeel over de reis
met de trein zelf (‘interstedelijk’ noemen we dit) het
meeste bijdraagt aan het totaaloordeel. Dit geldt
voor alle reisrelaties. Dit deel van de reis scoort op
alle relaties laag (aandachtspunten 6a, 6b, 6c, 6d).
Dit heeft vaak met de reistijd/snelheid te maken,
maar ook met het aantal zitplaatsen (scoort laag
op de relatie Zaanstad-Amsterdam en gemiddeld
op de relatie Almere-Amsterdam ‘binnen de ring’).
Daarnaast spelen ook beleving, frequentie en vriendelijkheid van het personeel een significante rol
in het eindoordeel. Bij de reizen tussen Almere en
Amsterdam scoort vooral frequentie laag, daarnaast
scoren ook de vriendelijkheid van het personeel en
het aantal zitplaatsen gemiddeld.
Het natransport scoort bij alle relaties gemiddeld
(aandachtspunten 1b, 1c, 1d, 1e en 1f). Snelheid/
reistijd spelen hierbij een rol (Purmerend-Zaanstad),
maar ook de route van station naar bestemming
(Haarlem-Amsterdam
en
Almere-Amsterdam
‘binnen de ring’). Daarnaast speelt bewegwijzering
een rol bij de relatie Almere-Amsterdam ‘binnen de
ring’.
Verbeteringen voor het oordeel met de treinreis
liggen vooral bij het interstedelijke deel (laag oordeel,
groot belang) en de first mile (gemiddeld oordeel,
redelijk groot belang). Zo helpt het toevoegen/

garanderen van een zitplaats bij de relatie ZaanstadAmsterdam of het verbeteren van de snelheid/
reistijd bij de relatie Purmerend-Zaanstad.
Bij het opstapstation is winst te behalen door het
verbeteren van de voorzieningen.
KWALITATIEVE VERDIEPING
In de enquête hebben we aan reizigers gevraagd:
wat gaat er goed en wat kan er beter? Voor de trein
levert dit een top-5 op voor alle corridors (zie tabel).
Bij de trein is net als bij de auto snelheid het meest
positief. Verder valt op dat zitplaatsen, betrouwbaarheid en frequentie zowel als positief en als
negatief punt worden opgevoerd. Reizigers tussen

Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Snel (130)

Meer zitplaatsen/ ruimte (160)

Zitplaats (61)

Hygiëne/ schoner (88)

Ontspannen/ Lezen/
Appen (54)

Kosten (61)

Betrouwbaar (50)

Frequentie (57)

Frequentie (43)

Betrouwbaarheid (56)

Purmerend en Zaanstad noemen opvallend vaak
dat de frequentie heel laag is – op deze relatie
wordt dit het vaakst als verbeterpunt genoemd
(aandachtspunt 6a). Bij zitplaatsen is het aantal
keren dat dit als verbeterpunt wordt genoemd wel
duidelijk hoger (aandachtspunten 6b, 6a). Verder zijn
kosten en hygiëne ook belangrijke aandachtspunten
(aandachtspunten 6b, 6a). Positief aan de trein is dat
het ook een moment kan zijn om te ontspannen.

Tabel 3.1: Top-5 ‘Wat gaat goed en wat kan beter’ voor de
ketenreis met de trein, gemiddelde van alle onderzochte corridors
Figuur 3.3: Bron: Metro, 4 november 2016
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8,0

Concluderend liggen de verbeteringen op verschillende punten: bij Purmerend in het toevoegen van
voorzieningen, in Almere Buiten door de intercity
terug te brengen of de gewenning van de nieuwe
situatie af te wachten. Bij station Zaandam kunnen de
incheckpaaltjes op een duidelijker plek worden neergezet en kan het station een opfrisbeurt gebruiken
door het minder rommelig te maken. Meer fietsparkeerplaatsen zijn hier ook gewenst. Bij station
Almere Centrum kunnen ook meer voorzieningen
worden toegevoegd, zoals een fietsenstalling. Voor
alle stations geldt dat (sociale) veiligheid een top
prioriteit moet krijgen of behouden. Reizigers geven
soms zelfs aan dat ze ’s avonds niet via bepaalde
stations durven te reizen.

7,5

7,0

6.500

2.400

20.800

4.600

23.800

6.700

3.400

6,0

2.100

6,5

47.600

Bij de open vragen zijn de meeste negatieve
antwoorden binnengekomen voor de stations
Zaandam (aandachtspunt 5a) – rommelig, onduidelijkheid over de plek waar je kunt inchecken,
weinig fietsparkeerplaatsen – en Almere Centrum
(aandachtspunten 5b, 5d). Station Almere Centrum
wordt vies en oud genoemd. Daarnaast missen
respondenten een goede fietsenstalling. Negatieve
reacties over andere stations zijn incidenteel en
gaan vooral over een gevoel van onveiligheid.
De lage score voor station Almere Buiten is te
verklaren door de open vragen: hier wordt aangegeven door een groot aantal respondenten dat zij de
intercity op dit station missen.

De wachttijd en bewegwijzering bij het opstap station
scoren goed op de relaties Haarlem-Amsterdam,
Zaanstad-Amsterdam en Almere-Amsterdam ‘binnen
de ring’.

37.400

Station Amsterdam Centraal scoort het hoogste
cijfer. Tegelijkertijd is hier ook een aantal negatieve
reacties op gekomen bij de open vragen. Negatieve
punten zijn vooral dat het station als onveilig en
druk wordt ervaren.

Uit de enquêteresultaten blijkt verder dat bij de
opstapstations op alle relaties de voorzieningen het
laagste worden beoordeeld (met scores tussen de
5,5 en 6,7). De relatie Purmerend-Zaanstad scoort
hierbij het laagst. Dit komt overeen met de scores
voor de stations, waarbij station Purmerend ook het
laagst scoort (aandachtspunt 5c).

167.400

BELEVING STATIONS
Van de 2.300 ingevulde enquêtes zijn er 538 specifiek gericht op de trein. Van 11 stations kunnen
significante uitspraken worden gedaan over de
beleving per station (meer dan 30 enquêtes).

Almere
Buiten

Purmerend

5,5

Figuur 3.4: totaaloordeel van de verschillende treinstations gebaseerd op
resultaten uit de enquête. In de grafiek zijn het aantal in- en uitstappers op
een gemiddelde werkdag in 2015 weergegeven. Bron: www.treinreiziger.nl
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5,0
Amsterdam
Centraal
(IC)

Haarlem
(IC)

Amsterdam Purmerend Haarlem
Almere
Sloterdijk Overwhere Spaarnwoude Muziekwijk
(IC)

Almere
Centrum
(IC)

Almere
Zaandam
Oostvaarders
(IC)

MODAL SPLIT VAN FIRST EN LAST MILE OP BASIS
VAN SENSE.DAT
Op de afbeelding op de volgende pagina is de
vervoerswijzekeuze van de first en last mile voor
reizen met de trein en metro als hoofvervoermiddel weergegeven. Deze gegevens zijn tot stand
gekomen op basis van Sense.DAT-gegevens. Voor
iedere relatie is de modal split, gemiddelde reistijd
en wachttijd weergegeven van de first en last mile.
Tevens is een overkoepelend gemiddelde gegeven
voor de reis- en wachttijd.

Verder valt de hoge reis- en wachttijd van de bus
als voortransport in Purmerend op. Hierbij dient
wel opgemerkt te worden dat maar een beperkt
aantal waarnemingen beschikbaar waren. Over het
algemeen ligt de reis- en wachttijd bij OV en
auto als voortransportmiddel hoger dan
fietsen of lopen. In Zaanstad wordt relatief
het langst gefietst richting station met een

gemiddelde van 9 minuten. Binnen de ring zijn de
reistijden van het voortransport relatief hoog in
vergelijking met de andere relaties, maar de wachttijden relatief laag (fijnmazig en hoogfrequent
OV-netwerk binnen de ring).
Verder valt op dat reizigers
naar Zuidoost relatief lang
lopen (gemiddeld 9 minuten)
naar hun eindbestemming.

Wat opvalt is het hoge aandeel fiets als natransport
in Zaanstad, het hoge aandeel lopen als natransport
in Zuidoost en een relatief hoog aandeel bus als
voortransport in Almere. Het voortransport op
de relatie Amsterdam ‘binnen de ring’
–
Zuidoost laat een heel andere modal
split zien dan de andere relaties (wat
te verwachten was gezien het dichte
openbaarvervoernetwerk
binnen
Amsterdam). Wat betreft natransport
laten alle drie de bestemmingsgebieden
een heel andere modal split zien. In Zuidoost is
het aandeel lopen heel hoog, in Zaanstad is het
aandeel fietsen heel hoog, terwijl binnen de ring
in Amsterdam het OV een relatief sterke positie
inneemt.
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Figuur 3.5: Modal split, met de gemiddelde reis- en wachttijd van het voor en natransport, op basis van de Sense.DAT uitkomsten. Op de
volgende pagina is een uitgebreide versie van deze figuur opgenomen.

Legenda
Hoge snelheid -

Legenda

interstedelijk

first & lastinterstedelijk
mile
auto & fiets
OV

Hoge snelheid
>60 km/h
>30 km/h

<4 min
>60
km/h

first & last m
auto & fiets

>30 km/h

<4

Gemiddelde snelheid - 30-60
Gemiddelde
snelheid
km/h 15-30
km/h - 30-60
4-8 min
km/h

15-30 km/h

4-8

Lage snelheid -

<15 km/h

>8

Lage snelheid
<30 km/h
<15 km/h

>8 min.
<30
km/h

Reis-/ wachttijden op basis van
Sense.DAT
Reis-/
wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingenOnvoldoende
om significante
uitspraken teom
doen
waarnemingen
significante uitspraken

49

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Figuur 3.6: Modal split, wacht- en reistijden per modaliteit van de first en last mile op basis van de Sense.DAT uitkomsten.
In de iconen bij de diagrammen is de gemiddelde wacht- en reistijd per modaliteit van de first en last mile weergegeven.

3.3 VERDIEPEN KETENREIS MET 				
DE (HOV-)BUS & METRO
KETENREIS BUS
Van de respondenten reizen er 87 met de bus/tram
tussen Almere en Amsterdam (waarvan het grootste
deel met de bus). Om toch een statistische analyse
te kunnen uitvoeren, is hier geen onderscheid
gemaakt tussen de bestemming binnen of buiten de
ring van Amsterdam. In de figuur zijn de resultaten
te zien. Met name het oordeel over de hoofdreis en
de vervolgreis draagt bij aan het eindoordeel, bij de
andere stukjes van de reis is geen significant effect
gevonden. De andere reisrelaties hebben te weinig
respondenten om de regressieanalyse te kunnen
uitvoeren.

ALGEHELE BELEVING VOORAL VAN INVLOED
TOTAALOORDEEL
Bij alle stukjes van de reis is de beleving van invloed
op het oordeel over dat stukje. Dat gaat over zaken
als: voel ik me veilig, is de sfeer goed, hoe flexibel is
de reis, is de reis plezierig en comfortabel. Eigenlijk
de basale zaken van een reis. Dit aspect scoort bij
het voortransport en de hoofdreis goed.

Almere-Amsterdam buiten de ring. De laatste relatie
scoren op alle fronten lager, met name op het aspect
‘geen vertraging’ (7,4 tegenover 6,3). Interstedelijk
ligt daarnaast een aandachtspunt bij de relatie
Zaanstad-Amsterdam (aandachtspunt 12a): hier
scoren veel onderdelen laag of gemiddeld. Deze
onderdelen zijn: aantal zitplaatsen, snelheid, prijs
voor de reis, betrouwbaarheid en hygiëne.

Daarnaast is bij de hoofdreis de snelheid/reistijd,
de hygiëne en dat er geen vertraging is, van
belang op het oordeel over dat stukje. Opvallend
is dat het oordeel hierover wel verschilt voor de
relatie Almere-Amsterdam ‘binnen de ring’ en

Op de last mile is de beleving voor de relatie AlmereAmsterdam gemiddeld (aandachtspunt 13a). Alleen
de affectieve aspecten tellen mee in het oordeel
over dit stukje, en dit scoort gemiddeld.

Figuur 3.7: Regressieanalyse HOV-bus: Per stukje van de reis is geanalyseerd wat de bijdrage is aan het totale oordeel (het
percentage naast de belevingsscore). Daarnaast is de bijdrage van aspecten aan dit oordeel getoont.
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KETENREIS METRO
Op de relatie Amsterdam Centrum – AmsterdamZuidoost hebben veel mensen in het onderzoek met
de metro gereisd (284 respondenten), in tegenstelling tot de andere reisrelaties. Daarom is hiervan een
aparte analyse opgenomen, te zien in de figuur. De
vervolgreis, hoofdreis en het natransport zijn hierbij
samen het meeste van invloed op het totaaloordeel.
Bij de first mile (aandachtspunt 8) springt in negatieve zin de kwaliteit van de fietspaden en de
wachttijd bij verkeerslichten eruit. Bij de opstaphalte – hoewel dit niet significant bijdraagt aan het
eindoordeel – is een heel lage score te zien bij de

voorzieningen voor de fiets. Respondenten geven
een 5,3 voor het aantal fietsparkeerplaatsen en een
5,6 voor de kwaliteit van de fietsenstalling.
Voor de metroreis zelf (het ‘interstedelijke’ deel)
is een aantal factoren van invloed op het oordeel.
Snelheid/reistijd hebben de meeste invloed, maar
ook beleving, voldoende zitplaatsen en de frequentie
spelen een rol. Deze aspecten scoren laag in de
beoordeling van reizigers (aandachtspunt 7). Alleen
snelheid/reistijd scoren gemiddeld. Hygiëne scoort
het laagst (6,1), naast prijs (6,0).

Figuur 3.8: Regressieanalyse metro: Per stukje van de reis is geanalyseerd wat de bijdrage is aan het totale oordeel (het percentage naast
de belevingsscore). Daarnaast is de bijdrage van aspecten aan dit oordeel getoont.
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Het natransport heeft een groot effect op het
totaaloordeel. De route naar de bestemming en de
bewegwijzering speelt hierbij een rol in het oordeel.
Dit krijgt een laag tot gemiddeld oordeel van de
respondenten. Het natransport scoort als geheel
laag (aandachtspunt 1a). De laagste scores worden
gegeven voor bewegwijzering en de reisinformatie.
Verbeteringen bij de first mile liggen bij het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en de
wachttijd bij verkeerslichten. Daarnaast ligt de
grootste opgave bij het toevoegen en verbeteren
van de fietsparkeerplaatsen. Bij de hoofdreis met

de metro is veel te verbeteren. Verbeteringen liggen
hier bij het verbeteren van de hygiëne, verlagen
van de prijs, aantal zitplaatsen vergroten, frequentie
verhogen, vertraging verminderen en vriendelijker
personeel. Bij het natransport wordt een laag
oordeel gegeven: verbeteringen liggen hier bij het
verbeteren van de bewegwijzering en meer/betere
reisinformatie.
KWALITATIEVE VERDIEPING
In de enquête hebben we aan reizigers gevraagd:
wat gaat er goed en wat kan er beter? Voor de bus/
tram/metro levert dit een top-5 op voor alle corridors (zie tabel).

Mensen kiezen de bus, omdat deze voor hen een
snelle, frequente en directe verbinding biedt. Ook
noemen mensen dat ze de bus kiezen, omdat deze
het beter doet dan het alternatief op de corridor
(met name de auto). Wat beter kan, zijn vooral
de hygiëne, de frequentie en meer zitplaatsen
(aandachtspunten 7, 12a, 12b en 12c). In tegenstelling tot de trein worden de kosten door busreizigers
minder vaak genoemd.
Op de relatie van Amsterdam ‘binnen de ring’ naar
Zuidoost wordt als positief punt de nieuwe metrostellen genoemd. De kwaliteit van de haltes en
de mogelijkheid om de fiets te stallen, zijn een

Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Snel (107)

Hygiëne (72)

Frequentie (50)

Frequentie (70)

Directe/ goede verbinding (37)

Zitplaats/ drukte (55)

Betrouwbaar(35)

Reisinformatie (44)

Beter dan alternatief (30)

Veiligheid/ Toezicht (34)

Tabel 3.1: Top-5 ‘Wat gaat goed en wat kan beter’ voor de ketenreis met de bus/tram/metro, gemiddelde van
alle onderzochte corridors
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aandachtspunt. Op de relatie Amsterdam-Almere
zijn reizigers minder tevreden over de snelheid
van de bus en de aansluiting tussen verschillende
buslijnen.

De belevingsscores hangen af van het functioneren
van de alternatieven op de relatie. Zo wordt in de
open antwoorden als positief punt van de HOV-bus
aangegeven dat deze fijner is dan de auto (deze
rijdt langs de file en heeft geen parkeerkosten in
Amsterdam).

WANNEER PAKT DE AUTOMOBILIST DE TREIN OF
BUS?
In de enquête zijn vragen gesteld wanneer iemand
voor een andere vervoerswijze zou kiezen. Op deze
manier weten we meer over de houding van reizigers
ten opzichte van andere vervoerswijzen, los van het
algemene oordeel wat men hierover heeft gegeven.
We zagen hier immers al terug dat gebruikers een
hoger oordeel geven aan hun eigen vervoerswijze.

AUTOMOBILISTEN T.O.V. HET OPENBAAR VERVOER
In totaal hebben 806 wekelijkse autoreizigers
ingevuld onder welke voorwaarden ze met het
openbaar vervoer zouden reizen. Ze konden hierbij
meerdere antwoorden aanvinken. In de grafiek is te
zien welke aspecten reizigers belangrijk vinden.

Op alle relaties vinden de respondenten de prijs
van het OV het grootste obstakel om met het
openbaar vervoer te reizen. Gemiddeld genomen
is ook belangrijk dat men met een rechtstreekse
OV-verbinding wil reizen, en dat men graag wil dat
het OV minder druk wordt. Als vierde aspect moet
het gemakkelijker worden om de bushalte of het
station te bereiken.

WEKELIJKSE AUTOREIZIGER: onder welke voorwaarden vaker met OV?
als de uitstraling van het OV aantrekkelijker wordt
als er meer fietsenstallingen komen bij het station of halte
als de reisinformatie beter wordt
als ik de reistijd in het OV nuttiger / aangenamer kan besteden
als mijn werkgever de kosten van het openbaar vervoer vergoedt
als de aansluiting op ander vervoer beter wordt
als het minder aantrekkelijk wordt om met de auto te reizen
(bv. vertragingen, kosten)
anders, namelijk
als de frequentie wordt verhoogd
als de reistijd betrouwbaarder wordt
als het gemakkelijker wordt om de bushalte / station te bereiken
als het minder druk wordt in het openbaar vervoer
als ik met een rechtstreekse OV-verbinding kan reizen
als het reizen met het openbaar vervoer goedkoper wordt
0%
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ZAANSTAD - AMSTERDAM

Figuur 3.9: Op welke voorwaarden stapt een autoreiziger over op het OV. Gebaseerd op resultaten uit de enquête
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Per onderzochte corridor verschillen de argumenten
echter nogal. Op de relatie Purmerend-Zaanstad
willen reizigers graag het voortransport voor het OV
verbeterd zien. De drukte zien zij veel minder als
probleem. Wat op deze relatie ook belangrijk wordt
gevonden is de aansluiting/ rechtstreekse verbinding. Hier ervaart men een gemis. De drukte in het
OV weerhoudt vooral autoreizigers tussen Almere en
Amsterdam Centrum om met het OV te reizen.
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In de enquête is ook gevraagd welk cijfer men geeft
voor elke vervoerswijze. Dit staat dus los van de
(laatst) gemaakte reis. Over het algemeen gezien
wordt de auto als vervoerswijze hoger gewaardeerd
dan het openbaar vervoer. Autoreizigers waarderen
de auto vooral hoog (7,7) en het openbaar vervoer
lager (tussen de 5,9 en 6,2). Ook treinreizigers waarderen de auto hoger dan de trein (7,2 tegenover 7,1).
Reizigers met de bus, tram of metro waarderen de
auto niet zo hoog en geven een 6,6. Naar verwachting is de autoreiziger dus niet zo makkelijk in het
openbaar vervoer te krijgen, omdat de auto zo hoog
wordt gewaardeerd.
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auto

trein

bus/ tram

metro

oordeel van autoreizigers

7.7

6.2

6.0

5.9

oordeel van treinreizigers

7.2

7.1

6.7

6.6

oordeel van btm-reizigers
6.6
6.9
7.0
Tabel 3.1: Oordeel reiziger over de andere modaliteiten

7.1

3.4 VERDIEPEN KETENREIS MET DE FIETS
WELKE ASPECTEN BEPALEN DE BELEVING?
In totaal hebben 183 personen de enquête ingevuld
met als hoofdvervoermiddel de fiets. Het merendeel hiervan fietst tussen Amsterdam Centrum en
Amsterdam-Zuidoost (122 personen). Op basis van
deze reisrelatie is een regressieanalyse uitgevoerd.
De beleving is voor alle stukjes van de reis gemiddeld. De first en last mile dragen het meest bij aan
het eindoordeel.
Bij de first mile is de lage beleving veroorzaakt
door gedrag van de medeweggebruikers en door
de wachttijd bij verkeerslichten in het centrum.
Interstedelijk zijn ook enkele verbeterpunten te
benoemen (aandachtspunt 11a). Met name de (lage)
kwaliteit van de fietspaden springt er hier uit met
een lage score van 6,7.

KWALITATIEVE VERDIEPING
In de enquête hebben we aan reizigers gevraagd:
wat gaat er goed en wat kan er beter? Voor de fiets
levert dit een top-5 op voor alle corridors (zie tabel).
Voor de fiets geldt dat de kwaliteit van de fietsinfrastructuur zowel als een positief en als een negatief
punt wordt gezien. Verder zijn sterke punten van
de fiets de betrouwbare reistijd en ontspanning,
omgeving en buiten zijn. Minder positief zijn
reizigers over wegwerkzaamheden, veiligheid, stallingsruimte (met name op de relatie Amsterdam
‘binnen de ring’-Zuidoost) en te lang wachten bij
verkeerslichten (aandachtspunt 11a).
Specifiek voor de relatie met de meeste fietsers
van Amsterdam ‘binnen de ring’ naar Zuidoost

worden ook nog te smalle/krappe fietspaden en het
gedrag van medeweggebruikers (andere fietsers en
scooters) als aandachtspunt genoemd.
Wat gaat goed?

Wat kan beter?²

Goede infra (38)

Kwaliteit fietspad/ hobbels (27)

Vaste reistijd/geen files (34)

Overlast werkzaamheden/ bewegwijzering (19)

Rust/ontspanning (33)

Verkeersveiligheid (16)

Omgeving/natuur (32)

Stallen van fietsen (15)

Buiten/lekker weer (14)

Afstelling verkeerslichten (14)

Tabel 3.2: Top-5 ‘Wat gaat goed en wat kan beter’ voor fiets,
gemiddelde van alle onderzochte corridors
2 Voor de fiets geldt dat het merendeel van de fietsers reizigers zijn op de corridor
Amsterdam ‘binnen de ring’-Amsterdam-Zuidoost.

Figuur 3.10: Regressieanalyse metro: Per stukje van de reis is geanalyseerd wat de bijdrage is aan het totale oordeel (het percentage naast de belevingsscore). Daarnaast is de bijdrage van aspecten aan dit oordeel getoont.
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SNELHEID OP BASIS VAN BIKEPRINT
Met behulp van Google en Sense.DAT-reizen zijn
logische fietsroutes op de HB-paren bepaald. De
reistijd is vervolgens bepaald met behulp van de
data uit de fietstelweek (ontsloten via Bikeprint). De
kaart toont de snelheden op de verschillende routes.

SNELHEID
Legenda IN DE OCHTENDSPITS
12.5 - 15 km/h

Tussen de steden ligt de snelheid doorgaans hoger
dan in de stad: gemiddeld 22 km/h. Binnen Almere
wordt relatief snel gefietst: gemiddeld 22 km/h.
Met name binnen de ring van Amsterdam liggen de
snelheden laag: gemiddeld 18 km/h. Deze snelheid
ligt nog lager binnen de binnenring (S100) van
Amsterdam. Hier wordt op meerdere plekken
minder dan 15 km/h gefietst.

15 - 17.5 km/h
17.5 - 20 km/h
20 - 22.5 km/h
22.5 - 25 km/h

Een verklaring voor de hogere snelheid in
Almere is het aantal vrijliggende fietspaden.
Hierdoor is de wachttijd bij verkeerslichten
beperkt. In het centrum van Amsterdam is
de hoeveelheid kruispunten die je als fietser
tegenkomt veel hoger, waardoor de vertraging
ook groter is.
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Figuur 3.11: Fietssnelheden in de ochtendspits. Bron: BIkePrint

WANNEER PAKT DE AUTOMOBILIST/OV-REIZIGER
DE FIETS?
In totaal hebben ruim 1.300 automobilisten en
OV-reizigers reactie gegeven wanneer ze met de
fiets zouden reizen. De argumenten zijn divers: het
meest is de optie ‘anders’ aangevinkt. Respondenten
konden hierbij een toelichting geven. Twee argumenten sprongen er bij alle relaties uit: ‘fietsen is

geen optie’, 49,8% van de antwoorden (bijvoorbeeld:
‘ben geen fietser’, of gewoon ‘niet’). De andere is
dat de afstand te ver is om te fietsen, bij 23,9% van
de antwoorden. Bij Almere-Amsterdam lag dit iets
hoger (29,9% van de antwoorden). Bij de relatie
Amsterdam Centrum – Amsterdam-Zuidoost wordt
ook vaak genoemd dat men mooier weer zou willen,

18,5% van de antwoorden. De overige antwoorden
zijn divers en variëren van ‘ik neem teveel mee om
te fietsen’ tot ‘de pont moet vaker varen’ tot ‘het is te
druk in Amsterdam’.

WEKELIJKSE AUTO/OV REIZIGER: onder welke voorwaarden vaker met FIETS?
als er meer fietsenstallingen komen bij de bestemming

aantrekkelijke fietsenstalling op de bestemming

als de doorstroming bij kruispunten / verkeerslichten wordt verbeterd
als het minder aantrekkelijk wordt om met de auto te reizen
(bv. vertragingen, kosten)
als mijn werkgever de kosten van een (elektrische) fiets vergoedt

als de kwaliteit van de fietspaden wordt verbeterd

als het veiliger wordt om te fietsen

als er een snelle, rechtstreekse fietsverbinding komt

anders, namelijk
10%
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Figuur 3.12: Op welke voorwaarden stapt een auto- of OV-reiziger over op de fiets. Gebaseerd op resultaten uit de enquête
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Bij de meerkeuzeantwoorden scoren ‘als er een
snelle, rechtstreekse fietsverbinding komt’, ‘als het
veiliger wordt om te fietsen’ en ‘als de kwaliteit van
de fietspaden wordt verbeterd’ hoog. Vooral op de
relatie Amsterdam Centrum – Amsterdam-Zuidoost
zijn er flinke afwijkingen van het gemiddelde:
hier vindt men het veiliger worden van het fietsen
het belangrijkst, daarna dat de kwaliteit van de
fietspaden wordt verbeterd en daarna dat de fietsenstalling op de bestemming aantrekkelijker moet
worden.
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We hebben ook gevraagd hoe elke reiziger de fiets,
de e-bike en de bromfiets waardeert (zie de tabel).
Hieruit blijkt dat de fiets een goed oordeel krijgt
van de fietser en van de OV-reiziger. Autoreizigers
waarderen de fiets veel minder hoog. Alleen fietsers
waarderen verder de e-bike voldoende, deze krijgt
juist een laag oordeel van alle andere reizigers. Over
de bromfiets is geen enkele reiziger te spreken, die
krijgt het laagste oordeel van alle vervoerswijzen.
Vermoedelijk zit hierin ook een ‘zelfselectie’: de
fietser gaat juist fietsen omdat hij/zij de fiets zo
positief beoordeelt. Daarom krijgt die ook zo’n hoge
score. Daarnaast is de OV-reiziger waarschijnlijk
sneller te bewegen om de fiets te gaan gebruiken
dan de autoreiziger.
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fiets

e-bike

bromfiets

oordeel van autoreizigers

6.8

5.9

5.5

oordeel van treinreizigers

7.7

6.7

5.9

oordeel van btm-reizigers

7.2

6.0

5.1

oordeel van fietsers
8.4
7.5
5.0
Tabel 3.1: Oordeel reiziger over de fiets, e-bike en bromfiets

3.5 DOELGROEPEN, MOTIEVEN EN TIJDSTIPPEN
BINNEN DE SPITS- EN BUITEN DE SPITS
We zien over de gehele linie dat de beleving van
reizen in de ochtendspits lager is dan buiten de
spits of in de avondspits1. Dit speelt vooral bij
reizen met de trein en de auto, iets minder bij de
bus en niet of nauwelijks bij de fiets. Als we kijken
naar de auto zien we dat er een groot verschil in
beleving is tussen spits en niet-spits op de corridors
Zaandam-Amsterdam,

Uit ervaring weten we dat niet iedereen zijn reis
hetzelfde beleeft. Ook maakt het uit met welk reden
je reist en op welk moment. Een overvolle trein in
de ochtendspits geeft een andere beleving dan
wanneer je lekker ontspannen kunt zitten buiten de
spits. Een aantal aspecten diepen we daarom uit in
deze paragraaf.

AUTO

totaal

Stad uit

tussen

Stad in

parkeren

ochtendspits

6.4

6.8

6.2

6.5

6.8

avondspits

7.1

7.4

6.8

6.9

6.8

buiten de spits
7.0
7.2
7.0
6.7
6.6
Tabel 3.5: Oordeel autoreiziger over binnen de spits en buiten de spits reizen
per stukje van de reis.

FIETS

totaal

stad uit

tussen

stad in

ochtendspits

7.2

avondspits

7.5

stallen

6.9

7.0

6.9

7.3

7.2

7.8

7.2

6.5

buiten de spits
7.5
7.6
7.4
7.1
7.0
Tabel 3.2: Oordeel fietsreiziger over binnen de spits en buiten de spits reizen
per stukje van de reis.

TREIN

Almere-Amsterdam en Amsterdam ‘binnen de
ring’-Amsterdam-Zuidoost, terwijl bij de corridors
Haarlem-Amsterdam en Purmerend-Zaandam het
verschil maar heel klein is. Voor de trein geldt op
alle corridors dat de trein in de ochtendspits veel
lager wordt beleefd. Belangrijkste oorzaak hiervan is
vaak het interstedelijke deel van de reis. Dit scoort
vaak een 0,5 tot 1 punt lager in de beleving tijdens
de spits.

totaal

voortransport

opstapstation

hoofdreis

eindstation

natransport

ochtendspits

6.4

7.1

6.3

5.9

6.7

7.0

avondspits

7.1

7.6

6.6

7.1

6.7

7.4

buiten de spits
7.0
7.3
6.7
7.0
7.0
7.3
Tabel 3.3: Oordeel treinreiziger over binnen de spits en buiten de spits reizen per stukje van de reis.

BTM

totaal

voortransport

opstaphalte

hoofdreis

natransport

ochtendspits

6.6

avondspits

7.0

6.9

6.6

6.7

6.7

7.2

6.8

7.1

7.1

buiten de spits
7.1
7.2
7.0
7.2
7.1
Tabel 3.4: Oordeel BTM-reiziger over binnen de spits en buiten de spits reizen per stukje
van de reis.

1 Hierbij moeten worden aangetekend dat reizen in de avondspits die zijn geregistreerd in ons onderzoek vaak tegen de spitsrichting in zijn.
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MUST- EN LUSTREIZIGERS
Het maakt uit voor hoe je de reis beleeft of het
belangrijk is dat je ergens op tijd bent of niet. Voor
mensen die ergens op tijd moeten zijn (mustreizigers) zijn de aspecten van de onderkant van de
klantenwenspiramide – dit zijn zaken rond betrouwbaarheid, veiligheid: de basisbehoeften bij een
reis - belangrijker dan voor mensen die niet per se
op tijd hoeven te zijn. Dat zien we ook terug in de
cijfers. Mustreizigers geven veel lagere belevingscijfers en dat speelt het sterkst op de corridors
met veel problemen op het gebied van reistijd en
betrouwbaarheid. De beleving van lustreizigers is
over het algemeen gemiddeld en soms zelfs goed.
In de tabel is dit weergegeven voor de relaties
met voldoende respondenten. De relatie HaarlemAmsterdam is hierin niet opgenomen: in de vorige
fase is de verdeling naar must- en lustreizigers op
basis van een ander type vraag gemaakt, waardoor
de uitkomsten niet te vergelijken zijn.
LEEFTIJD, ETNICITEIT EN OPLEIDINGSNIVEAU
Er is ook gekeken naar de invloed van verschillende
sociaal-demografische factoren. Als we kijken naar
leeftijd, dan zien we dat jongeren (tot 25 jaar) over
de meeste reizen negatiever zijn, met name over
reizen met de auto. Enige uitzondering is de fiets
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die krijgt van jongeren een iets hoger cijfer. 65+-ers
zijn in vergelijking met de andere groepen positiever over reizen met openbaar vervoer en auto.
Over reizen met de fiets zijn alle leeftijdscategorieën
positief.
Als we kijken naar opleidingsniveau dan zien we
niet heel grote verschillen. Eigenlijk alleen bij het
openbaar vervoer zijn verschillen te zien. Hierbij valt
op dat lager opgeleiden positiever zijn over de trein
dan hoger opgeleiden. Wellicht zijn de verwachtingen van de laatste groep hoger. Hoger opgeleiden
zijn over het algemeen ook kritischer op bus, tram
en metro.
Als we kijken naar de migratieachtergrond dan valt
op dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond even positief zijn over reizen met de
fiets. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit
mensen zijn die al fietsen. Verder zijn mensen met
een migratieachtergrond positiever over bus, tram
en metro. Bij trein en auto is er weinig verschil.
Bij alle sociaal-demografische kenmerken geldt dat
er geen opvallende verschillen zijn als we verder
naar stukjes van de reis gaan kijken. Dan blijven
voorstaande conclusies staan.
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VERBETERPUNTEN
Het tijdstip en het type motief maakt uit welke
beleving mensen hebben en ook welke aspecten
van beleving je het beste kan verbeteren. Dat
betekent dat in de spits en/of voor mustreizigers
zaken als goede reisinformatie en betrouwbaarheid
van de dienstregeling erg belangrijk zijn. Buiten de
spits en/of voor lustreizigers kunnen ook andere
aspecten meer aandacht krijgen.

autoreizigers

MUST

LUST

van Purmerend naar Zaanstad

7.2

7.5

van Almere naar Amsterdam

6.1

6.7

van Zaanstad naar Amsterdam

7.0

7.5

van Amsterdam 'binnen de ring' naar
Amsterdam-Zuidoost

6.6

7.3

van Purmerend naar Zaanstad

6.5

6.8

van Almere naar Amsterdam

6.8

7.2

van Zaanstad naar Amsterdam

6.7

7.3

van Almere naar Amsterdam

7.2

7.7

van Amsterdam 'binnen de ring' naar
Amsterdam-Zuidoost

6.5

7.1

treinreizigers

btm reizigers

fietsers
van Amsterdam 'binnen de ring' naar
7.2
7.5
Amsterdam-Zuidoost
Tabel 3.6: Oordeel autoreizigers over binnen de spits en buiten
de spits reizen per stukje van de reis.

3.6 INZICHTEN UIT VERDIEPING
In dit hoofdstuk is de reis met elk hoofdvervoermiddel beter bekeken. Deze verdieping levert
specifieke Aandachtspunten op drie onderdelen: per
hoofdvervoermiddel, per reisrelatie en per stukje
van de reis.

en de stations scoren altijd laag of gemiddeld, maar
de oorzaak verschilt. Zo zijn er specifieke stations
met specifieke aandachtspunten volgens onze
respondenten: Zaandam is rommelig en onduidelijk
en Purmerend mist voorzieningen.

AFFECTIEVE ASPECTEN SPELEN GROTE ROL
Voor alle vervoerwijzen en alle stukjes van de
reis zien we dat de meer affectieve aspecten van
beleving sterk bijdragen aan het totaal oordeel qua
beleving van dat stukje van de reis. Dit biedt kansen
voor maatregelen die de beleving van de reis
vergroten zonder dat deze direct betrekking hebben
op harde aspecten als reistijd en betrouwbaarheid.

BUS POSITIEVER ERVAREN DAN DE TREIN
Bij het gebruik van het openbaar vervoer ervaren
reizigers de meeste pijnpunten. Het grote verschil
tussen trein en bus zit bij de hoofdreis (die sterk
meetelt in de totale beoordeling). Reizigers ervaren
de trein als erg druk en onhygiënisch. Bij de bus
is vaker plek om te zitten en deze scoort hoger op
affectieve aspecten, dit zorgt voor een positievere
beoordeling. Daarnaast ervaren de busreizigers de
snelheid van de bus positiever dan treinreizigers,
ondanks dat de trein meestal sneller is dan de bus.
Dat zou veroorzaakt kunnen worden doordat men
langer in de bus zit als onderdeel van de totale reis
en men minder traag voor- en natransport ervaart
als onderdeel van de totale reis.

OORZAAK LAGE BELEVING VERSCHILT
Alleen bij de last mile en het parkeren van de
auto komen steeds dezelfde aspecten terug die
van invloed zijn op de beleving. Bij de last mile
wordt vooral de snelheid laag beleefd, bij parkeren
liggen Aandachtspunten rond vindbaarheid en hoge
kosten. Ook geven de ‘mustreizigers’ (die ergens op
tijd moeten zijn) voor alle modaliteiten en reizen
lagere cijfers dan de ‘lustreizigers’ (die geen haast
hebben). De score op beleving komt regelmatig
overeen op de corridors, maar de oorzaak is verschillend. Bijvoorbeeld bij de trein: de interstedelijke reis
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Bij reizigers uit Almere is het meest duidelijk te zien
dat reizigers de vervoerswijzen ten opzichte van
elkaar vergelijken: zij noemen vaak dat de bus ‘de
file lekker voorbij rijdt’.
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FIETS TE LANGZAAM EN OV TE DUUR
De fiets zien automobilisten en OV-reizigers lang
niet altijd als optie, maar vooral niet tussen Almere
en Amsterdam. De afstand speelt daarbij de belangrijkste rol. De fiets is wel populair tussen Amsterdam
Centrum en Amsterdam-Zuidoost, maar hier krijgt
de fiets de laagste beoordeling. Zelfselectie speelt
daarom bij de fiets een belangrijke rol: je gaat alleen
fietsen als je heel positief over de fiets bent, indien
deze qua reistijd veel langzamer is dan andere
vervoerwijzen. Bij het openbaar vervoer komt een
ander obstakel naar voren: men ervaart het als te
duur. Mogelijk heeft dit met een prijs/kwaliteitverhouding te maken: de autoreiziger beoordeelt de
trein namelijk ook 1,5 punt lager dan de auto. Een
van de verklaringen is wellicht dat ze de kosten voor
de auto niet direct terug zien in tegenstelling tot de
OV-chipkaart waar bij elke reis een bedrag wordt
afgeschreven.
In bijlage 2 staat de tabel met alle aandachtspunten
en verbeterpunten die erbij horen.

VAN ANALYSE NAAR
OPLOSSINGSRICHTINGEN

VAN ANALYSE NAAR
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Uiteindelijk moeten de aandachtspunten die voortvloeien uit de toepassing van de methode ons
helpen om scherper zicht te krijgen op de meest
kansrijke oplossingsrichtingen om de kwaliteit van
deur-tot-deurreizen te verbeteren. Voor elke van
de vijf corridors verkennen we wat mogelijk kansrijke oplossingsrichtingen zijn. We doen dat in drie
stappen:
1.
In de eerste plaats kijken we per corridor wat
de belangrijkste opgaven zijn op basis van de
geconstateerde aandachtspunten.
2.
Vervolgens brengen we in beeld hoe deze
opgaven zich in de toekomst ontwikkelen. Het
kan zijn dat bepaalde problemen al worden
opgelost door plannen die in de pijplijn
zitten, maar het is ook denkbaar dat bepaalde
opgaven groter worden bijvoorbeeld als er nog
flinke ruimtelijke ontwikkeling in een corridor
plaatsvindt.
3.
De laatste stap is het schetsen van kansrijke
oplossingsrichtingen om de opgaven aan te
pakken. Hierbij spelen beleidsdoelstellingen
een rol. Deze stap is samen met de begeleidingsgroep gezet.
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Op 22 november heeft een werksessie met de begeleidingsgroep, van een dagdeel plaatsgevonden.
Het materiaal is doorgenomen met ongeveer 20
mensen die werken aan de bereikbaarheid in de
Metropoolregio Amsterdam vanuit het Rijk, de
gemeenten en provincie. Met deze groep zijn de drie
stappen doorlopen per relatie.
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Belangrijk hierbij is de constatering dat welke
oplossingsrichtingen men verkiest ook afhangt van
de beleidsvoornemens van partijen. Bijvoorbeeld
kiest men ervoor om de bereikbaarheid per auto
te verbeteren door de wegcapaciteit uit te breiden
of juist de alternatieven te stimuleren? De gepresenteerde opgaven en oplossingsrichtingen in dit
hoofdstuk zijn daarmee niet uitputtend, en bevatten
de meningen van beleidsmedewerkers die in stap 3
hebben meegedacht.

Figuur 4.1: Geplande ontwikkelingen in en rondom Amsterdam. Bron: VENOM 2016 en oogst begeleidingsgroep

4.1 ALMERE-AMSTERDAM
GROOTSTE OPGAVEN ALMERE-AMSTERDAM
Reistijd, beleving en betrouwbaarheid auto op
dit moment duidelijk onder de maat
De rit met de auto scoort qua beleving het laagst van
alle onderzochte relaties. Ook is het de relatie met
de langste reistijd en grootste onbetrouwbaarheid
op het hoofdwegennet. Hieraan liggen duidelijke
oorzaken ten grondslag. Deze relatie kenmerkt zich
al jaren door een zeer hoge filedruk en tijdens
de onderzoeksperiode vonden bovendien allerlei
wegwerkzaamheden plaats in het kader van de
geplande weguitbreidingen in de corridor SchipholAmsterdam-Almere. Net als op de andere relaties is
ook het laatste stuk met de auto Amsterdam in een
aandachtspunt.

Ook veel aandachtspunten voor het openbaar
vervoer (met name de trein)
Op dit moment zijn de treinen vanuit Almere erg vol,
de vraag is groter dan de capaciteit. Ook scoren de
stations erg laag qua beleving. De betrouwbaarheid
van de treindienst is in vergelijking met andere
corridors minder goed. De trein is wel snel, terwijl
bij de HOV-bus de snelheid van de bus zelf een
aandachtspunt is naast de betrouwbaarheid, terwijl
de beleving wel positief is.
Voor- en natransport lang
Het voor- en natransport van trein, bus en metro
neemt veel tijd in beslag. Almere is een behoorlijk
gespreide stad waardoor de afstanden naar het
spoor relatief groot zijn, maar ook in Amsterdam zijn
mensen vaak nog 10 minuten onderweg vanaf hun
uitstapstation. Bovendien moet richting AmsterdamZuidoost nog een overstap gemaakt worden op de
metro.
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HOE ONTWIKKELT DE OPGAVE ALMEREAMSTERDAM ZICH?
Op de corridor Amsterdam-Almere gebeurt heel veel
de komende tijd. De A6, A1 en A9 worden in capaciteit
uitgebreid. De verwachting is dat dit een aanzienlijke
verlichting betekent voor de geconstateerde opgave
voor de auto met name qua betrouwbaarheid en
beleving. Tegelijkertijd groeit de mobiliteit op deze
relatie ook nog aanzienlijk (zie figuur 2.2) dus blijft
de kans op files bestaan. Het openbaar vervoer gaat
van 6 naar 12 treinen en krijgt dus ook een enorme
impuls. Er verbetert dus veel op het interstedelijke
deel. Hiermee wordt aanzienlijkke capaciteit voor
weg en openbaar vervoer toegevoegd, waardoor
meer druk komt op de knooppunten en ‘first and
last mile’. Ook de toenemende druk op de openbare
ruimte en de groei van inwoners, arbeidsplaatsen
en bezoekers zal naar verwachting de ‘last mile
problematiek’ vergroten. Om de grote investeringen
maximaal uit te nutten, zou dat ook meer aandacht
verdienen.

KANSRIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN
ALMERE-AMSTERDAM
Verbeteren
beleving
van
het
totale
openbaarvervoerproduct
Naast de komst van meer treinen kan ingezet
worden op een kwaliteitsverbetering van het totale
openbaarvervoerproduct. Hierbij spelen een aantal
aspecten een rol:
a.
Het verbeteren van de stations in Almere.
Hierbij gaat het zowel om de uitstraling,
sociale veiligheid alsmede de voorzieningen
die aanwezig zijn.
b.
Een betere invulling van de bediening per
trein en bus, kan mogelijk zorgen voor minder
voor- en natransport in Almere en een snellere
busverbinding richting Amsterdam.
c.
Het verbeteren van de kwaliteit van het treinproduct tussen Amsterdam en Almere. Hierbij
gaat het om meer zitplaatsen door een hogere
frequentie, maar ook verbeteren van de
sociale veiligheid en van een goede hygiëne
in de trein en op de stations.
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Meer mogelijkheden in het natransport in
Amsterdam
Richting Amsterdam is het natransport een
aandachtspunt. Er liggen kansen voor zowel meer
fiets in het natransport van de trein (richting
Zuidoost), maar ook in het natransport van de
auto (als alternatief voor een autorit de stad in). In
Zuidoost gaat het daarbij ook om het creëren van
aantrekkelijke routes voor langzaam verkeer. Voor
automobilisten die toch de stad ingaan, kan vooral
meer zekerheid voor reistijd en beschikbaarheid
parkeerplek de beleving verbeteren.
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Doorrijden met hoogwaardig openbaar vervoer
Amsterdam in
Op lange termijn kan ook het koppelen van het
metronet in Amsterdam aan het spoor richting
Almere een interessante optie zijn. Hierdoor
hoeven mensen veel minder over te stappen en
wordt het voor- en natransport binnen Amsterdam
aanzienlijk verkort. Deze denkrichting wordt in het
OV-toekomstbeeld verder verkend.

4.2 AMSTERDAM ‘BINNEN DE RING’
- AMSTERDAM-ZUIDOOST
GROOTSTE OPGAVEN AMSTERDAM (BINNEN DE
RING) - AMSTERDAM-ZUIDOOST
Aandacht voor de beleving van de fiets
Op deze relatie liggen gezien de afstand veel kansen
voor de fiets, maar valt meteen op dat de beleving
voor de fiets minder goed is dan op andere relaties.
In de binnenstad van Amsterdam ligt dit vooral aan
de drukte en het gedrag van andere weggebruikers.
in het tussengebied en in Zuidoost gaat het over de
kwaliteit van de routes en de mogelijkheid om de
fiets te stallen op de bestemming.
Voor- en natransport vanaf de metro kost veel
tijd
De metro speelt een belangrijke rol op deze relatie.
De beleving van de metro zelf blijft een aandachtspunt, maar de verbetering van stations en de
nieuwe metrostellen zijn wat dat betreft al een stap
in de goede richting. Belangrijkste aandachtspunt is
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het voor- en natransport vanaf de metro. Dat kost
veel tijd (circa een derde van de reistijd is first mile,
1/3 is de metroreistijd en een derde is last mile in
Zuidoost). Ook de moeite die mensen hebben om
hun fiets te stallen bij de metro is een aandachtspunt. Het natransport in Zuidoost scoort ook het
laagste cijfer qua beleving. mogelijke verklaring
hiervoor is dat de verkeersstructuur en de grootte
van de ‘bouwblokken’ minder aantrekkelijk is voor
fietsers en voetgangers.
Discrepantie tussen beleving met de auto en de
werkelijke reistijd en betrouwbaarheid
Wat opvalt bij de auto is dat de reistijd en betrouwbaarheid op deze relatie redelijk op orde zijn zeker
in vergelijking met de alternatieven, maar dat alle
stukken van de reis niet positief beleefd worden. Er
is dus een discrepantie zichtbaar tussen de beleving
en de ‘feitelijke’ indicatoren reistijd en betrouwbaarheid’. Blijkbaar dragen andere aspecten (ook) bij aan
de reisbeleving.
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HOE ONTWIKKELT DE OPGAVE AMSTERDAM
(BINNEN DE RING) - AMSTERDAM-ZUIDOOST ZICH?
De ontwikkeling die de meeste impact heeft op deze
relatie is de verdere verdichting van Amsterdam.
Met name binnen de ring kan dit impact hebben
op de beleving, bijvoorbeeld van de fiets maar ook
op de doorstroming voor de auto. In Zuidoost is het
vooral afwachten wat de impact is van de weguitbreiding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere op het
functioneren van het onderliggendde wegennet. Het
ontwikkelen van Amstel III tot een meer gemengd
woon-werkgebied biedt kansen om ook de kwaliteit
en beleving voor fietser en voetganger te vergroten.

KANSRIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN AMSTERDAM
(BINNEN DE RING)-AMSTERDAM-ZUIDOOST?
Verbeteren voor- en natransport vanaf de metro
Er is een aantal concrete aanknopingspunten voor
het verbeteren van het voor- en natransport vanaf
de metro: door betere/meer fietsenstallingen bij de
metro aan te bieden en de kwaliteit van de routes
naar de stations te verbeteren. in Zuidoost liggen er
ook kansen voor een leenfietsen systeem om ook
de kantoren en bedrijven die verder van de metro
liggen beter bereikbaar te maken.

Denk bij verdichting na over kansen voor ander
mobiliteitsgedrag
Door woningen toe te voegen in een monofunctioneel kantorengebied, ontstaan nieuwe kansen voor
verbetering van de beleving, voor zowel de huidige
als nieuwe gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan onder
de grond brengen van de parkeerbehoefte, waardoor
de grote parkeerterreinen op maaiveld verdwijnen.
Dit vergroot de beleving, en biedt kansen om doorsteekjes te creëren. Ook het bieden van voldoende
mogelijkheden om fietsen inpandig te stallen, is
hierbij een aandachtspunt.
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Verbeter de fietsverbinding
Tussen de binnenstad en Zuidoost zouden de
bestaande fietsroutes verder verbeterd kunnen
worden. In de binnenstad betekent dit meer ruimte
voor de fiets ten opzichte van de auto en het beter
afstellen van de VRI’s, zodat de fietser sneller door
kan rijden. Wellicht moet in de steden rigoureus
worden gekozen voor de fiets, door hele straten
vrij te spelen als fietsroute, en auto’s door andere
structuren te laten rijden. In Zuidoost liggen de fietspaden er al, maar gaat het vooral om het verbeteren
van de beleving. Over het algemeen is het goed
om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de
fietspaden.

4.3 HAARLEM - AMSTERDAM WEST
GROOTSTE OPGAVEN HAARLEM-AMSTERDAM WEST
Beleving van de trein niet goed
De treinreis tussen Amsterdam en Haarlem is snel
en betrouwbaar, maar de beleving is onvoldoende.
Aandachtspunt is zowel de drukte in de trein
zelf als de beleving van de stations (met name
Spaarnwoude, Sloterdijk en Lelylaan).
Wachten en voor- en natransport van de treinreis
kost veel tijd
Voor reizen tussen Haarlem en Amsterdam-West
neemt de trein voor een gemiddelde reis, maar een
kwart van de totale reistijd in beslag. Het grootste
deel is voor- en natransport en wachttijd. Dit is
daarmee de relatie waarbij het stuk van de reis met
het hoofdvervoermiddel het kleinste aandeel heeft
in de totale reis.
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Met de auto stad in
Ondanks dat de onbetrouwbaarheid van de reistijd
het grootst is op de snelweg tussen Amsterdam
en Haarlem, maakt de automobilist zichzelf het
meeste druk over het laatste stuk de stad in en het
parkeren. De reistijd scoort, zowel tussen Haarlem
en Amsterdam West als het laatste stuk Amsterdam
in minder goed. Dat is nog sterker voor bestemmingen binnen de ring.
HOE ONTWIKKELT DE OPGAVE HAARLEMAMSTERDAM WEST ZICH?
De grootste ingreep is de omlegging van de A9 bij
Badhoevedorp. Dit zal een positieve impact hebben
op de reistijd en betrouwbaarheid voor de auto
op de relatie Haarlem - Amsterdam West. Ook de
HOV-busverbinding langs de A9 profiteert van deze
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ingreep. Er zijn op dit moment nog geen concrete
plannen om de frequentie voor de trein tussen
Amsterdam en Haarlem te verhogen. Belangrijkste
opgave lijkt dan ook om de kwaliteit van de treinreis
te verhogen, maar tegelijkertijd blijft het voor- en
natransport naar de westkant van Amsterdam altijd
relatief veel tijd in beslag nemen. De stroom op
deze relatie neemt flink toe (met circa 30%) onder
andere door verstedelijking in zowel Amsterdam als
Haarlem. Dit zet het mobiliteitssysteem op de relatie
onder druk.

KANSRIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN HAARLEMAMSTERDAM WEST?
Comfort/beleving gedurende de gehele deurtot-deurreis met de trein verbeteren
Onder het verbeteren van de beleving valt een aantal
aspecten. In de eerste plaats meer zitplaatsen
met name in de spits. Er lijkt voldoende vraag om
in de spits meer treinen te laten rijden. Daarnaast
het verbeteren van de beleving van de stations.
Het verbeteren van de kwaliteit en omvang van de
fietsenstallingen past hier ook in. Langs de metro
in Amsterdam zou ook de OV-fiets meer gestimuleerd kunnen worden om voor- en natransport te
verkorten.
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Met de auto Amsterdam in verbeteren of alternatieven stimuleren
Welke oplossing je kiest voor dit aandachtspunt
hangt ook af van wat je wilt bereiken. Het verbeteren
van de beleving van een autorit de stad in vergt
wellicht ook meer ruimte voor de auto. Een eerste
stap is wellicht om in te zetten op beter informeren
en faciliteren door middel van betere parkeerverwijssystemen, reisinformatie over drukte in de stad,
mogelijkheden om een parkeerplek te reserveren
en makkelijker betaalsystemen. Beleidsmatig kan
er ook voor gekozen worden om mensen een rit
die ze toch al niet erg aantrekkelijk vinden, niet te
laten maken door deze rit wellicht nog iets onaantrekkelijker te maken en alternatieven te stimuleren
(Park+Ride en Park+Bike).
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Stimuleren van fiets en HOV-bus
Voordeel van de fiets, maar ook de HOV-bus is dat ze
op deze relatie een veel directere verbinding bieden
dan de trein, die te kampen heeft met veel voor- en
natransport. De fiets kan gestimuleerd worden door
het afmaken van de snelfietsroute en de fiets meer
prioriteit te geven in de steden (waar de fiets de
meeste tijd verliest). Het stimuleren van fiets en HOV
vraagt wellicht ook iets van de kant van werkgevers,
wellicht kunnen die aanschaf van een e-fiets- of
busabonnement meer stimuleren.

4.4 ZAANSTAD - AMSTERDAM
GROOTSTE OPGAVEN ZAANSTAD-AMSTERDAM
Reistijd en betrouwbaarheid auto redelijk op
orde, negatieve beleving ‘last mile´ Amsterdam in
Tussen Zaanstad en Amsterdam biedt de auto de
kortste reistijd. De betrouwbaarheid van de hele
autorit is goed, met uitzondering van de snelweg
waar deze gemiddeld is. Opvallend is de relatieve
lage beleving van de auto.
Treinproduct kan beter, bus nog geen HOV
De beleving van de trein en de stations tussen Zaandam
en Amsterdam is een belangrijke opgave. De reistijd
is relatief lang in vergelijking met de auto. Dit wordt
zowel veroorzaakt door het voor- en natransport als
de snelheid van de trein zelf. De trein is op deze
corridor het langzaamst van alle onderzochte relaties.
Daarnaast zijn de treinen die Zaanstad aandoen,
meestal vol als ze station Zaandam bereiken. De
busverbinding tussen Zaandam en Amsterdam is van
onvoldoende kwaliteit, met gemiddeld de langste
reistijd van alle veel voorkomende reizen in deze
corridor, bijna drie keer zo langs als een gemiddelde
autoreis. Opvallend genoeg is de beleving van deze
trage bus redelijk goed.
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Fietsbare afstand, maar beleving en reistijd voor
de fiets een aandachtspunt
Het aandeel fietsers is ongeveer 10% op deze relatie.
Gezien de korte afstand is er potentie voor een
hoger aandeel. Wat opvalt is dat de snelheid voor
de fiets het laagst is van alle onderzochte corridors.
Mogelijk verklaring is dat een deel van de mensen
de pont neemt. Wat ook opvalt is dat het stuk tussen
Zaandam en Amsterdam en met name het laatste
stuk stad in minder goed worden beleefd. Het is
daarmee van de onderzochte relaties de relatie met
het laagste oordeel voor de fiets.
HOE ONTWIKKELT DE OPGAVE ZAANDAMAMSTERDAM ZICH?
De verwachting is dat het verkeer op deze relatie
met nog ongeveer een kwart gaat toenemen als
gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen, zowel
in Zaandam als langs de noordelijke IJ-oevers in
Amsterdam. Ook de bereikbaarheid krijgt met de
komst van het programma hoogfrequent spoor een
impuls, waardoor twee intercity’s en twee Sprinters
meer gaan rijden tussen Zaandam en Amsterdam.
Tegelijkertijd wordt de Noordtangent aangelegd, de stapsgewijze ontwikkelingen naar een
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hoogwaardige busverbinding tussen Zaandam en
Amsterdam langs de noordelijke IJ-oever, die aansluit
op de Noord-Zuidlijn. Qua reistijd en betrouwbaarheid verbetert er dus veel in het openbaar vervoer.
Ook wordt station Zaandam aangepakt (toevoegen
stallingen en voorzieningen). Resteert vooral een
opgave om het voor- en natransport te versnellen.
Voor de weg wordt nagedacht aan een kortsluiting
tussen de A8-A9, die mogelijk meer autoverkeer tot
gevolg heeft op deze corridor en voor de fiets wordt
gestudeerd naar een fietsbrug over het IJ, die een
behoorlijke tijdswinst kan bieden op deze relatie.

KANSRIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN ZAANSTAD
- AMSTERDAM
Versnellen of verkorten voor- en natransport
naar de trein
Met de komst van PHS gaan meer treinen rijden
tussen Zaandam en Amsterdam. Dit verbetert
als het goed is ook de beleving, doordat er meer
plek is om te zitten. Ook wordt station Zaandam
aangepakt. Bij de trein blijft dan vooral het voor- en

natransport een aandachtspunt. Verbeteren van
de keten fiets-trein kan hier van meerwaarde zijn,
omdat het moeilijk is het lokale openbaar vervoer in
Amsterdam en Zaandam te versnellen. De mogelijkheid om met een ‘lightrail’ voertuig vanaf de Zaanlijn
de stad in te rijden, zou op lange termijn ook een
interessante optie kunnen zijn, doordat mensen dan
niet meer hoeven over te stappen en veel dichter bij
hun bestemming kunnen uitstappen.

Verbeter het HOV langs de noordelijke IJ-oever
Het ontwikkelen van een hoogwaardige bustangent
langs de noordelijke IJ-oever kan een goed alternatief bieden voor mensen die verder van het spoor
wonen. Ook takt deze verbinding nieuwe ontwikkelingsgebieden in Zaandam en Amsterdam aan. Het
is belangrijk om hierbij ook in te spelen op de komst
van de Noord-Zuidlijn.
Versnellen en veraangenamen van de fietsverbinding met Amsterdam
De relatie Zaandam-Amsterdam biedt qua afstand
veel kansen voor de fiets. Tussen beide steden wordt
gewerkt aan een hoogwaardige fietsroute. Binnen
de steden kan op belangrijke routes de fiets meer
prioriteit gegeven worden, bijvoorbeeld door middel
van fietsstraten. De al eerder genoemde fietsbrug
over het IJ kan een enorme impuls betekenen qua
reistijd.
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4.5 PURMEREND - ZAANSTAD
GROOTSTE OPGAVEN PURMEREND-ZAANSTAD
Auto meest gebruikt, maar niet de grootste
opgave
De meeste mensen maken gebruik van de auto op
deze relatie en ondanks dat de betrouwbaarheid op
de snelweg laag is, is de reistijd goed en wordt de rit
op de snelweg door automobilisten positief beleefd.
De beleving van het stuk met de auto Zaandam in
is minder goed, maar reistijd en betrouwbaarheid
scoren hier goed.
Openbaar vervoer doet het duidelijk minder qua
reistijd, betrouwbaarheid en beleving
De meeste aandachtspunten op deze relatie liggen
op het gebied van openbaar vervoer. De reistijd
van de ketenreis met de trein is tweemaal zo lang
in vergelijking met de auto, hetgeen veroorzaakt
wordt door het voor- en natransport in Zaanstad.
De reiscombinatie trein-bus duurt nog langer, en
wordt amper gebruikt door de respondenten van de
enquête. Er rijden geen directe HOV-bussen tussen
Purmerend en Zaanstad. Dit kan ook te maken
hebben met de concessiegrenzen.

Daarnaast is de beleving van de stations en de
treinreis laag en is de betrouwbaarheid van de
trein matig. Al deze aspecten samen maken dat het
openbaar vervoer niet kan concurreren met de auto
op dit moment.
Fiets wordt weinig gebruikt, maar wel positief
beleefd.
Het aandeel fietsers is laag op deze relatie, terwijl het
wel op een (e-)fietsbare afstand ligt. De fiets wordt
positief beleefd, met name tussen de steden. Qua
reistijd kan de fiets concurreren met het openbaar
vervoer, maar is duidelijk langzamer dan de auto.
HOE ONTWIKKELT DE OPGAVE PURMERENDZAANSTAD ZICH?
Op dit moment wordt nagedacht over verbetering
van de bereikbaarheid in deze corridor in het kader
van de MIRT-verkenning A7-A8 Hoorn-Amsterdam.
Hierbij wordt breed gekeken naar de opgaven.
Opvallend is dat de gesignaleerde knelpunten op de
snelweg de aanleiding waren voor deze studie, maar
dat het stuk op de A7 tussen Purmerend-Zaanstad

door gebruikers in ons onderzoek goed wordt
beleefd. Uit de analyse komt een beleidsmatig
dilemma naar voren. Verder verbeteren van de weg,
maakt dat de auto nog aantrekkelijker wordt en
alternatieven weinig kans maken. Omgekeerd is het
de vraag of een aanpak die juist inzet op de alternatieven voldoende soelaas bied als alternatief voor
de auto.
Woningbouw
Gebruik
alternatieven
Autonome
groei

Functioneren alternatieven

Autogebruik

Investeren in A9

Functioneren A9

neemt toe
neemt af
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Functioneren OWN

Figuur 3.13: In MIRT-onderzoek NowA (rondom de A9) is geconstateerd dat het functioneren van de snelweg en de alternatieven
samenhangen. Investeren in de wegcapaciteit leidt tot relatief minder functioneren van de alternatieven, wat het gebruik ook beïnvloed.

Qua ontwikkeling valt op dat de reizigersstroom
afneemt tussen Purmerend en Zaanstad (VENOM
2016). Dit kan verschillende oorzaken hebben:
▪▪ de vergrijzing van Purmerend;
▪▪ het verplaatsen van banen (van Zaanstad naar
Amsterdam?).
Het afnemen van de reizigersstroom tussen
Purmerend en Zaanstad betekent niet dat het ook
rustiger wordt op de corridor: als Hoorn-Amsterdam
en Purmerend-Amsterdam groeien neemt de druk
op het netwerk ook toe.
Ten slotte wordt tussen 2016 en 2017 gewerkt
aan de verbetering van station Zaanstad. De vooren achterkant van het station wordt aan elkaar
verbonden en er komt een fietspad over het spoor
heen. Bij de stationsentree worden zo’n 540 m² voor
commerciële voorzieningen en 125 m² voor horecagelegenheid toegevoegd. Er komt een nieuwe
fietsenstalling aan de westkant van het station
voor 1.350 fietsen. Deze stalling is op verschillende
manieren te bereiken.
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KANSRIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN
PURMEREND-ZAANSTAD
Verbeteren kwaliteit treinproduct en stations
Een belangrijk aandachtspunt is de betrouwbaarheid
van en de drukte in de trein. Door de frequentie van
de Sprinter te verhogen, kan dit worden verbeterd.
Nog beter is het toevoegen van een IC-halte in
Purmerend, waardoor ook de reistijd wordt verkort.
Dit biedt ook kansen voor het aantrekkelijker maken
van station Purmerend (o.a. het toevoegen van voorzieningen: dit zorgt ook voor meer sociale controle
in het station).
Een alternatieve denkrichting is het aanbieden van
directe HOV-bussen tussen de woongebieden in
Purmerend en de werkgebieden in Zaanstad. Op
andere relaties zien we dat de directe HOV-bussen
goed worden beleefd.
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Stimuleer fiets als alternatief zowel in de deurtot-deurreis als in de keten
Het voor- en natransport in Zaandam met openbaar
vervoer kosten veel tijd. De fiets zou hier nog
meer gestimuleerd kunnen worden in de keten: de
afstand is immers goed te fietsen en de reis is nu
al concurrerend qua tijd met het openbaar vervoer.
Ook de (e-)fiets als alternatief tussen Purmerend en
Zaandam is een interessante optie. De route door de
polder is aantrekkelijk en wordt nu al goed beleefd.
Van alle reisrelaties zijn reizigers tussen Purmerend
en Zaanstad het meest positief over de e-fiets. Met
name in de steden zijn aandachtspunten te zien:
de beleving is hier lager dan tussen de steden.
Het verbeteren van het fietsnetwerk in Purmerend
en Zaanstad, in combinatie met het stimuleren
van het e-fietsgebruik is daarmee een kansrijke
ontwikkelingsrichting.
Verbeteren parkeerverwijssysteem in Zaandam
Bij de auto is de meeste winst te behalen in het
verbeteren van de parkeersituatie in Zaanstad. Dit
kan bijvoorbeeld door de informatie over parkeergelegenheid te verbeteren, om zo de zoektijd te
verminderen. Dit zit met name in de beleving: feitelijk wordt maar weinig tijd verloren in Zaanstad.

WAAROM IS HET OV-GEBRUIK ZO LAAG
TUSSEN PURMEREND EN ZAANSTAD?
Het OV-aandeel tussen Purmerend en
Zaanstad behoort met 25% tot de laagste in de regio.
Vanuit het MIRT-onderzoek Hoorn-Amsterdam is de
vraag gesteld hoe dit komt. Onderstaande zeven
redenen zijn uit dit onderzoek naar voren gekomen:
1.
De auto is het snelste alternatief (twee maal
zo snel in de deur-tot-deurreistijd als de
alternatieven).
2.
Alleen richting station Zaanstad en Kogerveld
is het OV redelijk qua snelheid, maar veel
werkgebieden liggen buiten het invloedsgebied van deze stations.
3.
De bus is zeer traag qua natransport (11 km/h),
en wordt laag beleefd.
4.
Station Purmerend wordt zeer laag beleefd
(met een gemiddeld cijfers van een 6.1 als
laagste van alle onderzochte stations).
5.
De uitstapstations in Zaanstad worden laag
beleefd.
6.
De trein wordt beleefd als druk, duur en vies
(generiek op alle corridors).
7.
Door de lage frequentie is de betrouwbaarheid
van de trein matig: bij uitval van een trein is er
direct 30 minuten vertraging.
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Station Zaanstad Kogerveld

BIJLAGE

Bijlage: 1. BETROUWBAARHEID IN MIRT STEDELIJKE
BEREIKBAARHEID
reeks daarentegen is de spreiding van de reistijden
groter, waarbij 92% van de reistijden tussen de 4
en 8 minuten ligt, maar er nauwelijks hele grote
uitschieters zijn.
In tabel B.1 hebben we dit principe nogmaals
uitgebeeld met twee fictieve getallenreeksen. In
de eerste reeks is er een kleine kans op een grote
vertraging. In de tweede reeks is er een grote
kans op een kleine vertraging, maar beide reeksen
hebben dezelfde standaarddeviatie.

De standaarddeviatie is dus een handige maat
om de spreiding van de reistijd uit te drukken. Er
moet echter ook een kanttekening bij deze maat
worden geplaatst. Twee verschillende verdelingen
van reistijden kunnen namelijk dezelfde standaard
deviatie opleveren. In de bijgevoegde figuur zijn de
reistijdverdelingen voor twee snelwegtrajecten uit
onze analyses weergegeven die nagenoeg dezelfde
standaard deviatie hebben. Voor de lichtblauwe
reeks liggen circa 92% van de reistijden rond de 6
minuten, maar zijn er wel enkele flinke uitschieters
die tussen de 30 en 40 minuten liggen. In de paarse
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Vergelijking van reistijden op twee trajecten met
(nagenoeg) dezelfde standaard deviatie
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#

Reeks 1

Reeks 2

1

5

5

2

5

5

3

5

5

4

5

5

5

5

6

6

5

6

7

5

6

8

5

7

9

5

7

10

7,77

7

STDEV

0,88

0,88

50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Afr. Zaanstad/Assendelft - knp. Oostzaan

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4

5

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Reistijd [min]

Voorbeeld van 2 verdelingen met dezelfde STDEV
Frequentie van waarde

MATE VAN BETROUWBAARHEID: PILOTFASE GROTE
KANS OP KLEINE VERTRAGING
De betrouwbaarheid van een (stukje van de) reis
bepalen wij met behulp van de standaarddeviatie
van de reistijd. De standaarddeviatie is een veelgebruikte maat in de statistiek. Deze maat houdt zowel
rekening met de omvang van de vertraging als met
de kans dat deze vertraging optreedt. De standaarddeviatie wordt uitgedrukt in minuten, en is bepaald
door twee elementen:
1.
Kans: hoe vaak treedt een bepaalde vertraging
gemiddeld op?
2.
Vertraging: hoe groot zijn die vertragingen
gemiddeld?

6

Waarde

Tabel B.1: Voorbeeld van twee verdelingen met de zelfde standaarddeviatie

7

8

Knp. Diemen - Afr. Amsterdam Centrum

38

40

COMMUNICATIE OVER BETROUWBAARHEID:
WANNEER IS EEN REIS (ON)BETROUWBAAR?
Zoals hiervoor uitgelegd is de standaarddeviatie
uitgedrukt in minuten extra reistijd. Maar bij hoeveel
minuten is een reis betrouwbaar en wanneer onbetrouwbaar? Wij hanteren daartoe de volgende
indeling:
▪▪ Betrouwbare reistijd – standaarddeviatie van
reistijd kleiner dan 4 minuten
▪▪ Gemiddelde betrouwbaarheid –
standaarddeviatie van reistijd tussen 4-8
minuten
▪▪ Lage betrouwbaarheid - standaarddeviatie van
reistijd meer dan 8 minuten
Door voor alle modaliteiten dezelfde maat te
hanteren, is de betrouwbaarheid over de modaliteiten en stukjes van de reis goed te vergelijken.
Om trajecten van een reis die een verschillende
afstand en reistijd hebben met elkaar te kunnen
vergelijken, gebruiken we de relatieve betrouwbaarheid. Daartoe drukken wij de standaarddeviatie
uit in het percentage extra vertraging van de totale
reistijd. Een wekelijkse vertraging van 1 minuut op
een stuk van 30 minuten wordt notabene anders
ervaren dan een wekelijke vertraging van 1 minuut
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op een stuk van 4 minuten. De maatvoering voor de
relatieve betrouwbaarheid definiëren wij als volgt:
▪▪ Betrouwbare reistijd – minder dan 15% extra
reistijd
▪▪ Gemiddelde betrouwbaarheid – 15–30% extra
reistijd
▪▪ Lage betrouwbaarheid – meer dan 30% extra
reistijd
VOORDEEL STANDAARDDEVIATIE: KOPPELING MET
MKBA’S
In de huidige MKBA-methodiek heeft betrouwbaarheid een plek gekregen. De indicator voor
betrouwbaarheid is de standaarddeviatie. Dit biedt
de mogelijkheid de betrouwbaarheidswaarden als
input te gebruiken voor MKBA’s en zo de kosten
van onbetrouwbaarheid te monetariseren (zie KiM,
2013).
KETENREIS, OF STUKJES VAN DE REIS BEPALEN?
De standaarddeviatie van de reistijd kan bepaald
worden over de hele OV-keten. Dan moet voor
een groot aantal waarnemingen de werkelijke
reistijd bepaald worden. Indien er een overstap in
de OV-reis zit, kan in de data opgezocht worden
welke volgende vertrektijd gehaald kan worden
gegeven een aankomsttijd bij de overstaphalte.
Dit gaat zo door tot de eindbestemming. Over alle
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waarnemingen (tussen begin- en eindhalte) kan dan
de standaarddeviatie worden bepaald.
Een andere mogelijkheid is om per onderdeel van
de reis de standaarddeviatie te berekenen. Dat geeft
meer inzicht in waar de onbetrouwbaarheid optreedt
in de keten. De onbetrouwbaarheid van de verschillende elementen is echter niet optelbaar: het kan
zijn dat er correlatie optreedt tussen onderdelen van
de keten (bijvoorbeeld dat te laat vertrekken bij een
beginhalte wordt gecompenseerd door extra hard
rijden om de tijd in te halen). De betrouwbaarheid
van de hele keten kan daardoor anders zijn dan de
som der delen. Methoden om de onbetrouwbaarheid per onderdeel van de keten te bepalen, zijn te
vinden in Van Oort (2011). Deze onderdelen bestaan
uit wachttijd, invoertuigtijd en overstaptijd.
We brengen beide zaken in beeld, dus zowel de
betrouwbaarheid per stukje van de reis als de
betrouwbaarheid van de gehele reisketen.
REFERENTIES
Oort, N. van., ‘Service Reliability and Urban Public
Transport Design’, TRAIL. PhD Thesis Series T2011/2,
Delft, The Netherlands, (2011).
KiM, De maatschappelijke waarde van kortere en
betrouwbaardere reistijden, november 2013.

BETROUWBAARHEID EN SNELHEID PER
DEELTRAJECT
De twee kaarten laten de snelheid en betrouwbaarheid zien per deeltraject. Iedere mogelijke reis
met de auto is opgedeeld in stukjes, zodat we niet
meerdere keren de reistijd zouden opvragen van
hetzelfde stukje. Deze opdeling geeft tevens de
mogelijkheid om in meer detail het wegennet te
beoordelen op reistijd en betrouwbaarheid. In de
tabellen B.2 t/m B.6 is voor ieder traject en iedere
tijdsperiode (OS, AS, restdag) de gemiddelde reistijd,
snelheid en de absolute en relatieve betrouwbaarheid weergegeven.

Het inwinnen van reisinformatie voor trajecten
is met HERE-data een stuk eenvoudiger dan met
Google-data. Daarom is voor de snelwegtrajecten
HERE data gebruikt. Op de snelweg hebben beide
databronnen voldoende gebruikers om betrouwbare
verkeersinformatie te geven. De snelheden op de
trajecten voor de ochtendspits zijn op bijgevoegde
kaart weergegeven.

Legenda

interstedelijk
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<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

HERE & GOOGLE DATA
De twee kaarten zijn opgebouwd met HERE-data
voor de snelwegtrajecten en Google-data voor de
stukjes in de stad. Deze combinatie is gebruikt
om de voordelen van beide databronnen te
benutten. Google heeft meer gebruikers dan
HERE waarop zij de reistijdinformatie baseren.
Dat is voornamelijk van belang voor de stukjes
in de stad, waarop het aantal waarnemingen
relatief laag ligt in vergelijking met de snelweg.
Google zal dus betrouwbaardere informatie geven
voor de stukjes in de stad dan HERE-data.
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first & last mile
auto & fiets
OV

SNELHEID
IN DE- OCHTENDSPITS
Hoge snelheid
>60 km/h
>30 km/h

Figuur B.1: Gemiddelde snelheid in de ochtendspits voor de trajecten vanuit de omliggende steden
richting Amsterdam (de ‘heen’ richting)

SNELWEG
Wat opvalt, is dat de snelwegtrajecten best goed
scoren met een gemiddelde of hoge snelheid in de
ochtendspits. Het enige traject met een lage gemiddelde snelheid in de ochtendspits is het stukje A6
tussen afrit Almere Haven en afrit Almere Stad West.
Ondanks de grote drukte op ring A10, heeft het
overgrote deel van de ring in de ochtendspits een
gemiddelde snelheid boven 60 km/h.

IN DE STAD
De stad uitrijden is meestal snel en altijd betrouwbaar. Geen enkel traject de stad uit heeft een lage
snelheid in de ochtendspits. Het beeld per traject
komt daarmee goed overeen met het generieke
beeld van de first mile. De stad inrijden heeft vaak
een gemiddelde snelheid, maar is doorgaans wel

betrouwbaar. Er zijn geen trajecten de stad in met
een lage betrouwbaarheid. Ook voor de last mile is
het generieke beeld een goede afspiegeling van de
diverse trajecten, en zijn er geen trajecten die een
ander beeld laten zien.
BETROUWBAARHEID IN DE OCHTENDSPITS

Wat betreft betrouwbaarheid scoren de snelwegtrajecten minder goed. Een groot aantal trajecten
heeft een lage betrouwbaarheid wat betekent dat
reizigers regelmatig 30% extra reistijd ervaren. De
inzichten per traject laten echter geen nieuw of
ander beeld zien dan de betrouwbaarheid op hoofdlijnen uit hoofdstuk 2.

79

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Figuur B.1: Betrouwbaarheid in de ochtendspits van de trajecten vanuit de omliggende steden richting
Amsterdam (de ‘heen’ richting)

Legenda
Hoge snelheid -

SNELHEID IN DE AVONDSPITS

interstedelijk

>60 km/h

first & last mile
auto & fiets
OV

>30 km/h

<4 min

Gemiddelde snelheid - 30-60 km/h

15-30 km/h

4-8 min

Lage snelheid -

<15 km/h

>8 min.

<30 km/h

Reis-/ wachttijden op basis van Sense.DAT
Onvoldoende waarnemingen om significante uitspraken te doen

Figuur B.1: Gemiddelde snelheid gedurende de restdag voor de trajecten richting Amsterdam

BETROUWBAARHEID IN DE AVONDSPITS

Figuur B.1: Betrouwbaarheid gedurende de avondspits voor de trajecten richting Amsterdam
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Traject Almere - Amsterdam

Type data

Start locatie

Eind locatie

Gezellenhof 1, Almere

Afrit Almere Stad West (3)

Regenboogweg 1, Almere

Afrit Almere Buiten (7)

Schoolwerf 1, Almere

Afrit Almere Haven (4)

Reistijd (min)
AS

OS

RD

Relatieve standaard
deviatie (%)

OS

RD

Google API

11:49

11:05

11:07

01:23

Google API

03:10

03:11

03:16

00:04

Google API

05:44

05:55

05:57

00:22

00:09

00:12

6%

7

7

7

1

0

0

<15%

First mile Almere - Amsterdam

AS

OS

RD

00:15

00:18

12%

00:04

00:05

2%

Gemiddelde snelheid
(km/h)
AS

OS

RD

AS

2%

3%

2%

2%

40

43

43

44

44

43

3%
<15%

3%

26

25

25

<15%

37

37

37

Afrit Almere Buiten (7)

Afrit Almere Haven (4)

HERE

07:31

04:39

04:17

05:01

02:21

00:05

67%

51%

2%

69

111

120

Afrit Almere Haven (4)

Afrit Almere Stad West (3)

HERE

05:40

00:58

00:45

05:16

01:16

00:02

93%

131%

4%

15

88

114

Afrit Almere Stad West (3)

Knooppunt Diemen

HERE

21:37

09:44

10:00

11:34

04:43

03:44

54%

48%

37%

39

87

84

Knooppunt Diemen

Afrit Amsterdam Zeeburg (14)

HERE

03:28

03:08

04:11

01:23

00:28

02:05

40%

15%

50%

90

100

75

Knooppunt Diemen

Afrit Amsterdam Centrum (12)

HERE

05:30

04:00

04:26

03:42

01:17

01:31

67%

32%

34%

70

96

86

Afrit Amsterdam Centrum (12)

Afrit Amsterdam Buitenveldert (9)

HERE

02:34

02:07

04:02

01:29

00:40

03:07

58%

31%

77%

81

98

52

Afrit Amsterdam Buitenveldert (9)

Afrit Amsterdam Geuzenveld (5)

HERE

05:19

05:05

07:14

01:35

01:06

03:22

30%

22%

47%

82

85

60

Knooppunt Diemen

Afrit Amsterdam Bijlmermeer (2)

HERE

02:48

02:51

02:50

00:08

00:06

00:13

5%

4%

8%

94

92

92

Afrit Amsterdam Bijlmermeer (2)

Afrit Amsterdam-Zuidoost (3)

HERE

01:16

01:19

01:24

00:15

00:09

00:43

20%

11%

51%

97

94

88

Snelweg Almere -> Amsterdam
‘binnen de ring’

35

18

20

16

6

6

>30%

>30%

15-30%

46

91

83

Snelweg Almere ->
Amsterdam-Zuidoost

31

15

15

16

6

4

>30%

>30%

15-30%

45

90

90

Afrit Amsterdam-Zuidoost (3)

Meibergdreef 1, Amsterdam

Google API

02:32

02:34

02:37

00:07

00:05

00:09

5%

3%

6%

27

27

26

Afrit Amsterdamse Poort

Anton de Komplein 150

Google API

01:37

01:38

01:40

00:03

00:02

00:03

3%

3%

3%

23

22

22

2

2

2

0

0

0

<15%

<15%

<15%

25

25

24

01:45

00:57

00:59

12%

6%

6%

27

24

24

Last mile Almere ->
Amsterdam-Zuidoost
Afrit Amsterdam Zeeburg (14)

Spuistraat 150, Amsterdam

Google API

14:49

16:37

16:47

Afrit Amsterdam Centrum (12)

Weesperplein 1, Amsterdam

Google API

08:47

09:54

10:30

00:53

00:50

01:49

10%

8%

17%

29

26

24

Afrit Amsterdam Noord (1)

Nieuw purmerweg 1, Amsterdam

Google API

03:20

03:24

03:24

00:08

00:07

00:07

4%

3%

3%

40

39

39

Afrit Amsterdam Buitenveldert (9)

Antonio Vivaldistraat 150,
Amsterdam

Google API

03:49

03:35

03:45

00:50

00:36

00:57

22%

17%

25%

16

17

17

Afrit Amsterdam Geuzenveld (5)

Bos en Lommerplein 250

Google API

01:54

02:05

02:26

00:12

00:11

00:35

10%

9%

24%

23

21

18

6

7

7

1

1

1

<15%

<15%

15-30%

27

26

24

Last mile Almere -> Amsterdam
‘binnen de ring’

Tabel B.1: Reistijd, standaardeviatie en snelheid per stukje van de ketenreis met de auto
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Standaard deviatie (min)

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Traject ‘binnen de ring’
- Amsterdam-Zuidoost

Type data

Start locatie

Eind locatie

Spuistraat 150, Amsterdam

Afrit Amsterdam Zeeburg (14)

Google API

Weesperplein 1, Amsterdam

Afrit Amsterdam Centrum (12)

Nieuw purmerweg 1, Amsterdam

Afrit Amsterdam Noord (1)

Bos en Lommerplein 250

Afrit Amsterdam Geuzenveld (5)

Google API

Overtoom 100, Amsterdam

Afrit Amsterdam Osdorp (6)

Google API

Reistijd (min)

Standaarddeviatie (min)

Relatieve standaarddeviatie (%)

Gemiddelde snelheid
(km/h)

OS

RD

AS

OS

RD

AS

OS

RD

AS

OS

RD

AS

15:19

15:54

17:27

01:02

00:30

01:13

7%

3%

7%

27

26

24

Google API

05:35

05:50

06:00

00:34

00:42

00:25

10%

12%

7%

38

37

36

Google API

02:24

02:12

02:17

00:51

00:09

00:19

35%

6%

14%

39

42

40

02:15

02:19

02:30

00:32

00:25

00:25

23%

18%

17%

22

21

20

07:23

08:14

08:27

01:23

01:14

01:18

19%

15%

15%

19

17

17

7

7

7

1

1

1

<15%

<15%

<15%

29

29

27

First mile Binnen de ring -> Zuidoost
Afrit Amsterdam Geuzenveld (5)

Afrit Amsterdam-Zuidoost (3)

HERE

09:53

09:17

12:38

01:58

02:07

04:57

20%

23%

39%

80

85

63

Afrit Amsterdam Geuzenveld (5)

Afrit Amsterdam Centrum (12)

HERE

07:51

07:16

09:35

01:51

01:59

04:02

24%

27%

42%

79

86

65

Afrit Amsterdam Noord (1)

Afrit Amsterdam Centrum (12)

HERE

06:01

05:14

05:09

02:02

00:53

00:18

34%

17%

6%

89

102

104

Afrit Amsterdam Centrum (12)

Afrit Amsterdam-Zuidoost (3)

HERE

05:05

04:52

06:53

00:53

00:34

02:28

17%

12%

36%

88

92

65

8

7

9

2

1

3

15-30%

15-30%

>30%

85

92

76

Afrit Amsterdam-Zuidoost (3)

Meibergdreef 1, Amsterdam

Google API

02:32

02:34

02:37

00:07

00:05

00:09

5%

3%

6%

27

27

26

Afrit Amsterdamse Poort

Anton de Komplein 150

Google API

01:37

01:38

01:40

00:03

00:02

00:03

3%

3%

3%

23

22

22

2

2

2

0

0

0

<15%

<15%

<15%

25

25

24

07:41

07:44

07:58

00:30

00:17

00:24

7%

4%

5%

38

38

36

Snelweg Binnen de ring -> Zuidoost

Last mile Binnen de ring -> Zuidoost

Traject Haarlem - Amsterdam
Rijksstraatweg 250, Haarlem

Afrit A200 Haarlem

Google API

Vincent van Goghlaan 1, Haarlem

Afrit A200 Haarlem

Google API

04:15

04:23

04:26

00:12

00:11

00:10

5%

4%

4%

33

32

32

Leidsevaart, Haarlem

Afrit A200 Haarlem

Google API

09:12

08:56

09:11

01:07

00:29

00:24

12%

5%

4%

34

35

34

Vincent van Goghlaan 1, Haarlem

Begin N205

Google API

04:02

03:58

04:01

00:17

00:08

00:09

7%

3%

4%

36

37

37

Leidsevaart, Haarlem

Begin N205

Google API

09:12

08:56

09:11

01:07

00:29

00:24

12%

5%

4%

29

30

30

Californieplein 1, Haarlem

Begin N205

Google API

06:20

06:32

06:44

00:25

00:23

00:25

6%

6%

6%

30

29

28

7

7

7

1

0

0

<15%

<15%

<15%

33

33

33

11:08

06:28

05:31

05:37

04:01

01:20

51%

62%

24%

39

68

79

First mile Haarlem -> Amsterdam
Afrit A200 Haarlem

Afrit Badhoevedrop (7)

Google API

Begin N205

Afrit Badhoevedrop (7)

Google API

09:51

05:46

04:47

04:45

03:40

01:20

48%

64%

28%

43

74

89

Afrit Badhoevedrop (7)

Afrit Amsterdam Sloten (1)

Google API

04:04

03:51

04:07

01:04

01:48

01:56

26%

47%

47%

68

72

67

Afrit Amsterdam Sloten (1)

Afrit Amsterdam Osdorp (6)

Google API

03:17

03:08

03:42

00:52

00:51

01:29

27%

27%

40%

78

81

69

16

11

11

5

4

3

>30%

>30%

15-30%

46

66

70

Snelweg Haarlem -> Amsterdam
Afrit Amsterdam Sloten (1)

Plesmanlaan 121, Amsterdam

Google API

06:11

06:05

06:18

00:26

00:27

00:26

7%

7%

7%

30

31

30

Afrit Amsterdam Sloten (1)

John M. Keynesplein 33, Amsterdam

Google API

03:13

03:10

03:06

00:15

00:30

00:10

8%

16%

5%

34

35

36

Afrit Amsterdam Osdorp (6)

Overtoom, Amsterdam

Google API

08:28

10:35

10:08

01:20

01:28

01:04

16%

14%

11%

20

16

17

6

7

7

1

1

1

<15%

<15%

<15%

28

27

27

Last mile Haarlem -> Amsterdam

Tabel B.2: Rreistijd, standaardeviatie en snelheid per stukje van de ketenreis met de auto
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Traject Zaanstad - Amsterdam

Type data

Reistijd (min)

Standaarddeviatie (min)

Relatieve standaarddeviatie (%)

Gemiddelde snelheid
(km/h)

Start locatie

Eind locatie

OS

RD

AS

OS

RD

AS

OS

RD

AS

OS

RD

AS

Industrieweg 1, Wormerveer

Afrit Zaanstad-Assendelft (4)

Google API

05:50

04:10

03:58

03:50

01:36

01:00

66%

39%

25%

35

49

52

Plataanlaan 1, Zaandam

Afrit Oostzaan (1)

Google API

06:36

05:51

06:47

01:41

01:12

01:06

26%

21%

16%

23

26

22

Stadhuisplein 100, Zaandam

Knooppunt Zaandam - S155

Google API

04:59

05:18

05:33

00:19

00:15

00:35

6%

5%

10%

30

28

27

First mile Zaanstad -> Amsterdam

Google API

Afrit Zaanstad-Assendelft (4)

Afrit Oostzaan (1)

HERE

Knooppunt Zaandam - S155

Afrit Oostzaan (1)

HERE

Afrit Oostzaan (1)

Afrit Amsterdam Noord (1)

HERE

Afrit Oostzaan (1)

Afrit Amsterdam Bos en Lommer (4)

HERE

Afrit Amsterdam Bos en Lommer (4)

Afrit Amsterdam Osdorp (6)

HERE

6

5

5

2

1

1

15-30%

15-30%

15-30%

29

34

34

08:36

05:19

04:38

07:02

03:44

00:17

82%

70%

6%

56

91

104

03:47

03:01

02:52

02:31

00:37

00:10

67%

20%

6%

72

90

95

03:29

03:03

02:57

00:57

00:20

00:05

27%

11%

3%

90

102

106

03:55

03:52

03:43

00:38

01:31

00:22

16%

39%

10%

85

87

90

02:26

01:57

02:14

01:23

00:53

01:28

57%

45%

66%

58

72

63

10

8

8

4

2

1

>30%

>30%

<15%

75

90

92

Snelweg Zaanstad -> Amsterdam
Afrit Amsterdam Noord (1)

Spuistraat 150, Amsterdam

Google API

12:03

12:46

12:44

00:48

00:39

00:36

7%

5%

5%

33

31

31

Afrit Amsterdam Noord (1)

Weesperplein 1, Amsterdam

Google API

09:23

09:57

09:47

00:42

00:31

00:22

7%

5%

4%

40

37

38

Afrit Amsterdam Buitenveldert (9)

Antonio Vivaldistraat 150,
Amsterdam

Google API

03:49

03:35

03:45

00:50

00:36

00:57

22%

17%

25%

16

17

17

Afrit Amsterdam Osdorp (6)

Overtoom, Amsterdam

Google API

08:28

10:35

10:08

01:20

01:28

01:04

16%

14%

11%

20

16

17

Afrit Amsterdam Geuzenveld (5)

Bos en Lommerplein 250

Google API

01:54

02:05

02:26

00:12

00:11

00:35

10%

9%

24%

23

21

18

7

8

8

1

0

1

<15%

<15%

<15%

26

25

24

05:45

06:17

06:50

00:14

00:17

00:31

4%

5%

8%

26

24

22

Last mile Zaanstad -> Amsterdam

Traject Purmerend - Zaanstad
Flevostraat 1, Purmerend

Afrit Purmerend (5)

Google API

Overlanderstraat 1, Purmerend

Afrit Purmerend (5)

Google API

07:40

08:39

08:51

00:37

00:26

00:34

8%

5%

6%

30

26

26

Nijlstraat 1, Purmerend

Afrit Purmerend Zuid (4)

Google API

03:02

02:54

02:56

00:23

00:12

00:04

13%

7%

2%

27

28

28

5

6

6

0

0

0

<15%

<15%

<15%

27

26

25

Afrit Purmerend (5)

Afrit Purmerend Zuid (4)

HERE

01:02

00:45

00:44

01:15

00:01

00:01

121%

2%

2%

82

113

115

Afrit Purmerend Zuid (4)

Knooppunt Zaandam

HERE

05:47

04:14

04:06

06:56

01:18

00:09

120%

31%

4%

80

110

113

Knooppunt Zaandam

Afrit Zaanstad-Assendelft (4)

HERE

03:03

03:00

03:09

00:39

00:16

00:34

21%

9%

18%

99

100

95

Knooppunt Zaandam

Knooppunt Zaandam - S155

HERE

01:32

01:32

01:31

00:10

00:07

00:06

11%

8%

7%

75

75

75

Knooppunt Zaandam

Afrit Oostzaan (1)

HERE

03:06

02:12

02:07

03:14

00:27

00:03

104%

20%

2%

67

94

98

9

7

7

8

1

0

>30%

15-30%

<15%

81

104

106

Afrit Oostzaan (1)

Rijshoutweg 1, Zaandam

Google API

02:55

03:00

03:05

00:09

00:10

00:12

5%

6%

7%

35

34

33

Afrit Zaanstad-Assendelft (4)

Industrieweg 1, Wormerveer

Google API

03:44

03:50

04:15

00:14

00:12

00:46

6%

5%

18%

51

49

44

Knooppunt Zaandam - S155

Stadhuisplein 100, Zaandam

Google API

04:42

05:03

05:02

00:23

00:19

00:24

8%

6%

8%

32

30

30

4

4

4

0

0

1

<15%

<15%

15-30%

37

38

36

First mile Purmerend -> Zaanstad

Snelweg Purmerend -> Zaanstad

Last mile Purmerend -> Zaanstad

Tabel B.3: Rreistijd, standaardeviatie en snelheid per stukje van de ketenreis met de auto
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Traject

84

Modaliteit

Reistijd (min)

Standaarddeviatie (min)

Start locatie

Eind locatie

Almere Centrum

Amsterdam Zuid

Trein (IC)

Almere Centrum

Amsterdam Duivendrecht

Trein (IC)

16,6

17,0

Almere Centrum

Amsterdam Zuid

Trein (IC)

22,2

22,1

Almere Centrum

Amsterdam Duivendrecht

Trein (IC)

17,1

17,3

Almere Centrum

Amsterdam Centraal

Trein (IC)

22,0

21,5

Almere Centrum

Amsterdam Centraal

Trein (IC)

0,0

0,0

Almere Oostvaarders

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

43,8

42,5

Almere Centrum

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

32,6

32,0

Zaandam

Amsterdam Centraal

Trein (IC)

13,0

Zaandam

Amsterdam Sloterdijk

Trein (IC)

7,0

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

Trein (IC)

5,8

Zaandam

Amsterdam Centraal

Trein (IC)

13,5

Zaandam

Amsterdam Sloterdijk

Trein (IC)

7,1

7,1

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

Trein (IC)

6,0

Wormerveer

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

23,9

Wormerveer

Amsterdam Sloterdijk

Trein (SP)

15,5

15,9

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

6,3

6,0

Zaandam

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

13,9

Amsterdam Centraal

Amsterdam Holendrecht

Trein (SP)

18,7

Wormerveer

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

Wormerveer

Amsterdam Sloterdijk

Trein (SP)

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

Zaandam

Amsterdam Centraal

Trein (SP)

Purmerend Overwhere

Zaandam

Trein (SP)

14,9

15,0

15,1

Purmerend Overwhere

Zaandam Kogerveld

Trein (SP)

11,6

11,3

Purmerend Overwhere

Purmerend Weidevenne

Trein (SP)

5,5

5,3

Purmerend Weidevenne

Zaandam

Trein (SP)

9,4

Purmerend Weidevenne

Zaandam Kogerveld

Trein (SP)

6,0

Tabel
MIRT-ONDERZOEK
B.4: Rreistijd,STEDELIJKE
standaardeviatie
BEREIKBAARHEID
en snelheid| per
METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Relatieve standaarddeviatie (%)

OS

RD

AS

OS

RD

AS

OS

RD

AS

21,6

21,8

22,1

3,9

2,2

0,9

18%

10%

4%

17,5

3,9

2,2

1,2

24%

13%

7%

22,2

2,0

3,4

1,1

9%

15%

5%

17,5

1,9

3,4

1,1

11%

20%

6%

21,4

2,8

1,6

1,8

13%

7%

8%

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

42,9

2,0

3,6

2,1

4%

8%

5%

32,8

3,2

2,1

1,8

10%

7%

5%

13,2

13,0

0,9

1,0

1,0

7%

8%

8%

7,0

7,0

0,2

0,1

0,3

3%

2%

4%

6,1

5,9

0,7

1,0

0,5

12%

16%

9%

13,2

13,1

1,7

1,8

0,8

13%

14%

6%

7,0

0,5

1,5

0,3

7%

20%

5%

6,0

6,1

1,0

0,9

0,9

17%

15%

15%

23,9

23,7

1,7

0,8

1,1

7%

3%

5%

15,7

1,1

0,6

0,8

7%

4%

5%

6,0

1,0

0,5

0,6

16%

8%

10%

13,9

13,7

1,3

0,7

1,1

10%

5%

8%

16,0

18,9

18,9

0,8

0,7

0,6

4%

4%

3%

23,6

0,0

0,0

3,9

0,0

0%

17%

0%

15,2

15,8

1,0

2,5

0,6

6%

17%

4%

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

0,9

1,1

1,9

6%

7%

13%

11,2

0,9

0,8

0,9

8%

7%

8%

5,2

0,9

0,8

0,8

17%

15%

16%

9,7

9,8

0,6

1,1

1,8

6%

11%

18%

6,0

6,0

0,0

0,2

0,2

0%

3%

3%

0,0
0,0

Traject
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Modaliteit

Reistijd (min)
RD

AS

OS

RD

AS

0,0

19,2

1,4

0,0

12,6

12,9

1,2

0,8

27,8

1,1

1,4

14,8

0,7

1,1

2,4

0,2

0,2

0,2

3,4

3,5

0,2

0,5

2,3

2,4

0,2

0,2

3,5

3,5

0,4

2,4

2,4

0,2

Relatieve standaarddeviatie (%)

Start locatie

Eind locatie

Amsterdam Centraal

Amsterdam Holendrecht

Trein (SP)

18,6

Amsterdam Zuid

Amsterdam Sloterdijk

Metro

12,5

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Holendrecht

Metro

28,7

27,6

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam RAI

Metro

15,8

14,9

Amsterdam Amstel

Amsterdam, Weesperplein

Metro

2,4

2,4

Amsterdam Centraal

Amsterdam, Weesperplein

Metro

3,4

Amsterdam Amstel

Amsterdam, Weesperplein

Metro

2,3

Amsterdam Centraal

Amsterdam, Weesperplein

Metro

3,4

Amsterdam Amstel

Amsterdam, Weesperplein

Metro

2,3

Amsterdam Centraal

Amsterdam Holendrecht

Metro

17,5

17,7

17,7

1,5

1,5

1,0

Amsterdam Centraal

Amsterdam, Weesperplein

Metro

3,3

3,5

3,5

0,3

0,8

0,3

Amsterdam Duivendrecht

Amsterdam Holendrecht

Metro

5,0

5,0

5,0

0,4

0,6

0,2

9%

12%

5%

Zaandam Kogerveld

Wormerveer, Noordse Balk

Bus

33,5

33,8

37,2

1,7

2,3

2,1

5%

7%

6%

Almere Haven, De Werven

Amsterdam Amstelstation

Bus

44,3

35,7

36,2

5,1

3,1

1,6

12%

9%

4%

Almere Haven, De Werven

Almere Stad, Busstation 't Oor

Bus

7,7

7,1

6,8

1,4

0,7

0,5

18%

10%

7%

Almere Stad, Busstation 't Oor

Amsterdam Amstelstation

Bus

36,0

28,2

28,7

5,3

3,4

2,1

15%

12%

7%

Almere Haven, De Werven

Amsterdam, Station Holendrecht

Bus

52,4

43,2

44,0

4,9

4,4

2,6

9%

10%

6%

Almere Haven, De Werven

Almere Stad, Busstation 't Oor

Bus

7,3

7,4

7,3

0,6

1,3

1,0

8%

18%

14%

Almere Stad, Busstation 't Oor

Amsterdam, Bijlmer ArenA

Bus

36,9

28,4

28,7

5,6

3,6

2,1

15%

13%

7%

Amsterdam, Bijlmer ArenA

Amsterdam, Station Holendrecht

Bus

6,1

5,6

5,8

1,0

0,9

1,5

15%

16%

26%

Amsterdam, Buikslotermeerplein

Amsterdam, Centraal Station

Bus

12,7

12,7

12,6

1,3

2,1

1,2

10%

16%

9%

Amsterdam, Buikslotermeerplein

Amsterdam, Centraal Station

Bus

25,9

25,5

25,5

2,0

3,1

2,1

8%

12%

8%

Amsterdam, Buikslotermeerplein

Amsterdam, Centraal Station

Bus

9,0

8,7

8,7

1,0

0,8

0,7

11%

9%

8%

Zaandam, Morgensterstraat

Amsterdam, Centraal Station

Bus

30,8

29,6

29,5

3,7

2,7

2,0

12%

9%

7%

Zaandam, Kogerveld Station

Zaandam, De Vlinder

Bus

13,1

12,3

12,6

1,0

2,0

1,3

8%

17%

11%

Zaandam, Kogerveld Station

Zaandam, De Vlinder

Bus

11,7

11,2

10,8

2,5

1,4

1,3

21%

13%

12%

Zaandam, Morgensterstraat

Amsterdam, Bos en Lommerplein

Bus

16,5

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

8%

0%

0%

Amsterdam Centraal

Amsterdam, 1e Constantijn Huygensstraat

Tram

14,6

15,3

16,0

2,3

1,8

1,5

16%

12%

10%

Tabel
MIRT-ONDERZOEK
B.5: Rreistijd,STEDELIJKE
standaardeviatie
BEREIKBAARHEID
en snelheid| per
METROPOOLREGIO AMSTERDAM

OS

Standaarddeviatie (min)

OS

RD

AS

3,9

8%

0%

20%

0,6

10%

6%

5%

1,0

4%

5%

4%

0,6

5%

7%

4%

7%

6%

8%

0,3

7%

15%

8%

0,2

9%

9%

10%

0,6

0,4

10%

17%

11%

0,2

0,2

10%

10%

8%

8%

8%

5%

10%

22%

7%

Bijlage: 2. VERBETERPUNTEN PER AANDACHTSPUNT
In de tabel op de volgende pagina is te zien
welke aspecten beïnvloed kunnen worden om de
aandachtspunten te verbeteren. Dit zijn aspecten die
significant zijn in de regressieanalyse (per onderdeel
significant bijdragen aan dat onderdeel>dus niet per
se in de totaalscore heel veel meetellen) of die in de
top-5 bij de open antwoorden genoemd werden (en
>10 keer genoemd). Bij sommige aandachtspunten
waren beide onderdelen niet van toepassing: in dat
geval is gekeken bij de functionele aspecten welke
onderdelen gemiddeld of laag scoorden (minimaal
50 respondenten).
Daarnaast is een aantal aspecten benoemd bij
relaties die niet in de regressie zijn meegenomen:
hiervoor waren te weinig respondenten. We kunnen
wel een indicatie geven, daarom is het aspect wel
benoemd maar in grijs weergegeven om aan te
geven dat de uitkomst nog onzeker is.
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#

Aandachtspunt

Relatie

1

van het uitstapstation naar de bestemming in
Amsterdam

Haarlem, Zaanstad, Almere

aantal
reizigers

totaal

verschil

aantal

2030

verschil
2030

reizigers

laag

hoog

10600

27700

8000

10000

verbeterpunten

a

van de metrohalte naar de bestemming in Amsterdam ZO

Ring- ZO

3500

7800

2000

2700

verbeteren van bewegwijzering en meer/betere reisinformatie

b

van het uitstapstation naar de bestemming in Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

2300

7100

2300

2600

alleen affectieve aspecten

c

van het uitstapstation naar de bestemming in Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

2200

4900

1400

1800

route vanaf station

d

van het uitstapstation naar de bestemming in Amsterdam
‘binnen de ring’

Almere-Amsterdam Ring

2100

5400

1800

2100

route vanaf station, verbeteren bewegwijzering

e

van het uitstapstation naar de bestemming in Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

300

1100

-200

-100

snelheid/reistijd

f

van de metrohalte naar de bestemming in Amsterdam ZO

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

700

900

4500

5700

2

auto op de snelweg

Alle relaties

6900

14600

a

A6/A1 tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

2700

5400

1800

2100

verbeteren snelheid/reistijd en reisinformatie, bewegwijzering bij werkzaamheden

b

A6/A1 tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

1000

1400

700

900

verbeteren snelheid/reistijd en reisinformatie, bewegwijzering bij werkzaamheden

c

Snelweg (A10) tussen Amsterdam ‘binnen de ring’ en ZO

Ring- ZO

3200

7800

2000

2700

A8 tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

2200

7100

2300

2600

A9 tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

2100

4900

1400

1800

A7 tussen Purmerend en Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

3

Trein tussen de steden

Alle relaties

a

Trein tussen Purmerend en Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

300

1100

-200

-100

verbeteren snelheid/reistijd van de trein, aantal zitplaatsen, frequentie

b

Trein tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

2300

7100

2300

2600

aantal zitplaatsen, snelheid/reistijd, hoge kosten, betrouwbaarheid

c

Trein tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

2100

5400

1800

2100

verbeteren frequentie, aantal zitplaatsen, vriendelijkheid personeel, hygiëne

d

Trein tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

700

900

Trein tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

2200

4900

1400

1800

4

Natransport bus in Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

10

1100

-200

-100

5

Auto Amsterdam in

Alle relaties

9100

19500

5900

7500

a

Auto Amsterdam ‘binnen de ring’ in

Almere-Amsterdam Ring

3200

5400

1800

2100

goedkopere parkeerplaatsen, beter vindbare parkeerplaatsen

b

Auto Amsterdam in

Haarlem-Amsterdam

2700

4900

1400

1800

goedkopere parkeerplaatsen

c

Amsterdam ZO in

Ring- ZO

2200

7800

2000

2700

verbeteren bewegwijzering

e

Auto Amsterdam ZO in

Almere-Amsterdam ZO

1000

1400

700

900

goedkopere parkeerplaatsen, beter vindbare parkeerplaatsen

Auto Amsterdam in

Zaanstad-Amsterdam

2100

7100

2300

2600

goedkopere parkeerplaatsen, beter vindbare parkeerplaatsen

-200

-100

700

1100

-200

-100

4900

15000

4600

5500

bieden van actuele, goede reisinformatie en voldoende bewegwijzering

verbeteren frequentie, aantal zitplaatsen, hygiëne, prijs voor de reis, vriendelijkheid personeel en snelheid/reistijd

>te weinig respondenten

Auto Zaanstad in

Purmerend-Zaanstad

700

1100

6

First mile naar het station

Almere -Amsterdam

6600

17400

5500

6500

a

Naar het station in Zaanstad

Zaanstad-Amsterdam

2300

7100

2300

2600

affectieve aspecten

b

Naar het station in Haarlem

Haarlem-Amsterdam

2200

4900

1400

1800

snelheid/reistijd verbeteren, betere bewegwijzering

c

Naar het station in Almere

Almere-Amsterdam Ring

2100

5400

1800

2100

Opstapstation verbeteren door meer en/of betere voorzieningen toe te voegen, zoals fietsenstalling. (sociale) veiligheid als topprioriteit, evenals hygiëne

Naar het station in Purmerend

Purmerend-Zaanstad

300

1100

-200

-100

Naar het station in Almere

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

700

900

Tabel B.6: Aandachtspunten op de verschillende reisrelaties. Een reisstukje is een aandachtspunt als het minimaal op één aspect rood scoort, en op één aspect geel, of drie keer geel scoort. Bovenaan staan de
zwaarste aandachtspunten, onderaan de minder zware.
Aantal reizigers: Het aantal reizigers die met de genoemde modaliteit het aandachtspunt ervaren in de ochtendspits (07:00 - 09:00). Deze is gebaseerd op VENOM 2016 en de enquête (zie figuur 1.2).
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aantal
reizigers

totaal

verschil

aantal

2030

verschil
2030

reizigers

laag

hoog

16400

5300

6400

2300

7100

2300

2600

Opstapstation verbeteren door meer fietsparkeerplaatsen, incheckpaaltjes op logische plek te zetten en beter schoon te maken. (sociale) veiligheid als topprioriteit

2300

6800

2500

3000

Opstapstation verbeteren door meer en/of betere voorzieningen toe te voegen, zoals fietsenstalling. (sociale) veiligheid als topprioriteit, evenals hygiëne

300

1100

-200

-100

Opstapstation verbeteren door meer en/of betere voorzieningen toe te voegen. (sociale) veiligheid als topprioriteit

700

900

Opstapstation verbeteren door meer en/of betere voorzieningen toe te voegen, zoals fietsenstalling. (sociale) veiligheid als topprioriteit, evenals hygiëne

1400

1800

#

Aandachtspunt

Relatie

7

Opstapstations trein

Almere, Zaanstad en Purmerend

5100

a

Opstapstation in Zaanstad

Zaanstad-Amsterdam

b

Opstapstation in Almere

Almere-Amsterdam Ring

c

Opstapstation in Purmerend

Purmerend-Zaanstad

d

Opstapstation in Almere

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

Opstapstation in Haarlem

Haarlem-Amsterdam

2200

4900

8

Metro tussen Amsterdam ‘binnen de ring’ en ZO

Ring- ZO

3500

7800

2000

2700

hygiëne, frequentie, aantal zitplaatsen verbeteren, verlagen prijs, vriendelijker personeel

9

Naar het metrostation binnen de ring

Ring- ZO

3500

7800

2000

2700

verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en de wachttijd bij verkeerslichten. Daarnaast ligt de grootste opgave bij het toevoegen en verbeteren van de fietsparkeerplaatsen.

10

Op het overstapstation in Amsterdam (Sloterdijk)

Haarlem-Amsterdam

2200

4900

1400

1800

voorzieningen, snelheid/reistijd/frequentie

Op de overstaphalte in Amsterdam (Amstelveenseweg)

Haarlem-Amsterdam

600

4900

1400

1800

Op het overstapstation in Amsterdam (Duivendrecht)

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

700

900

300

1100

-200

-100

2200

7800

2000

2700

2200

20300

6100

7400

1400

7800

2000

2700

kwaliteit fietspaden verbeteren, snelheid/reistijd, bewegwijzering bij werkzaamheden

verbeterpunten

Overstapstation trein-bus (Zaandam-Kogerveld)

Purmerend-Zaanstad

11

Amsterdam ‘binnen de ring’ uitrijden (first mile)

Ring- ZO

12

fietsen interstedelijk

a

Fiets tussen Amsterdam ring en ZO

Ring- ZO

b

Fiets tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

700

7100

2300

2600

>te weinig respondenten

c

Fiets tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

100

5400

1800

2100

>te weinig respondenten

Fiets tussen Purmerend en Zaanstad

Purmerend-Zaanstad

100

1100

-200

-100

Fiets tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

0

4900

1400

1800

Fiets tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

0

1400

700

900

13

Interstedelijke bus

Haarlem en zaanstad - Amsterdam

1700

13400

4400

5300

a

Bus tussen Zaanstad en Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

900

7100

2300

2600

voldoende zitplaatsen, snelheid, prijs voor de reis verminderen, betrouwbaarheid (vertraging verminderen), hygiëne

b

Bus tussen Haarlem en Amsterdam

Haarlem-Amsterdam

600

4900

1400

1800

>te weinig respondenten

c

Bus tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

700

900

500

5400

1800

2100

1400

12500

4100

4700

bieden van actuele, goede reisinformatie

hygiëne, frequentie

Bus tussen Almere en Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

14

Lopen van bushalte (binnen de ring) naar bestemming

Almere en Zaanstad

a

Lopen van de bushalte naar de bestemming in Amsterdam

Almere-Amsterdam Ring

500

5400

1800

2100

alleen affectieve aspecten

b

Lopen van de bushalte naar de bestemming in Amsterdam

Zaanstad-Amsterdam

900

7100

2300

2600

>te weinig respondenten

Lopen van de bushalte naar de bestemming in Amsterdam

Almere-Amsterdam ZO

200

1400

700

900

15

Fiets Amsterdam in binnen de ring

Almere en Zaanstad

800

12500

4100

4700

a

Fiets Amsterdam in

Zaanstad-Amsterdam

700

7100

2300

2600

>te weinig respondenten

b

Fiets Amsterdam in

Almere-Amsterdam Ring

100

5400

1800

2100

>te weinig respondenten

Fiets Amsterdam ZO in

Ring- ZO

700

7800

2000

2700

Fiets Amsterdam ZO in

Almere-Amsterdam ZO

10

1400

700

900

Fiets Amsterdam in

Haarlem-Amsterdam

50

4900

1400

1800
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Bijlage: 3. SENSE.DAT FLOW MAPS

89

MIRT-ONDERZOEK STEDELIJKE BEREIKBAARHEID | METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Goudappel Coffeng
De Ruyterkade 143 | 1011 AC Amsterdam
www.goudappel.nl
Goudappel@goudappel.nl

