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Inleiding

1

De Zuidtangent is een succesvolle
HOV-busverbinding tussen Haarlem,
Schiphol en Amsterdam Zuidoost. Sinds
de opening in 2002 kent de Zuidtangent
een forse reizigersgroei die leidt tot
capaciteitsproblemen. Provinciale Staten
van Noord-Holland hebben gevraagd wat
er komt kijken bij vertramming van de
Zuidtangent.
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De Zuidtangent is een reizigerssucces

Behoefte aan maatregelen

De Zuidtangent lijn 300 kent sinds de opening in 2002

De reizigersgroei in de Zuidtangent is zo sterk dat

een forse reizigersgroei van gemiddeld 6% per jaar*. Dit

er knelpunten optreden. Overdag rijdt nu elke 6

is uitzonderlijk hoog voor openbaar vervoerlijnen. De

minuten een bus, maar in de spitsperioden raken

lijn loopt tussen Haarlem Stationsplein en Amsterdam

de bussen op sommige trajectdelen te vol. Dit geeft

Bijlmer Arena. De reizigersgroei vindt evenwichtig

vertragingen die de hoogwaardigheid van de lijn in

plaats op alle delen van de lijn. Zie ook de grafiek

gevaar brengen.

hieronder. De Zuidtangent is het drukst tussen
Hoofddorp en Schiphol (zie ook bijlage 6). Daar reden

Rijden met hogere frequenties is niet zo maar

in 2008 al ruim 12.000 reizigers per etmaal mee op

mogelijk: de Zuidtangent heeft op kruispunten met

doorsnede, afgezien van overige buslijnen.

overig verkeer prioriteit, maar de bussen rijden nu
al zo vaak dat het onacceptabele wachttijden geeft
voor het overige verkeer. Dergelijke situaties doen
zich vooral voor in Hoofddorp.
Daarnaast wordt vooral in Haarlem de
leefbaarheid negatief ervaren vanwege de vele
Zuidtangentbussen die de krappe binnenstad
doorkruisen.
*Voor de verkeersmodelberekeningen diende 2008 als basisjaar.
Tellingen in 2009 constateerden een kleine reizigerskrimp. Zie
voor mogelijke oorzaken paragraaf 5.1.

Randstadrail als referentie: in stedelijk gebied als ingepaste stadstram, daarbuiten op hoge
snelheid op eigen baan

Vertramming als mogelijkheid

Voordelen van bus en tram

De Zuidtangent rijdt momenteel als bus over

Vaak genoemde argumenten voor de tram:

grotendeels vrije busbanen. Deze zijn deels voorbereid

•

op latere vertramming. In 2009 heeft de provincie

ze hebben vervangen en hebben een gunstigere

Noord-Holland een Quick Scan laten uitvoeren naar de
mogelijkheden van vertramming als oplossing voor de

exploitatie
•

problemen. Hieruit bleek dat delen van de Zuidtangent

Trams trekken meer reizigers dan de bussen die

Hoger comfort, betere instap, minder trillingen en
onverwachte bewegingen.

in aanmerking kunnen komen voor vertramming op

•

basis van vervoerwaarde.

Betere ontwerpmogelijkheden voor een
hoogwaardige openbare ruimte.

•

Naar aanleiding van deze uitkomsten hebben

Een tramlijn trekt beter nieuwe ruimtelijke
investeringen aan (structurerende werking).

Provinciale Staten van Noord-Holland gevraagd wat
er komt kijken bij het vertrammen van (delen van)

Vaak genoemde argumenten voor de bus:

de Zuidtangent. Gedeputeerde Staten hebben ervoor

•

gekozen om in deze studie ook een maatschappelijke

Flexibele inzet (universeel materieel voor de hele
vloot).

kosten-batenanalyse (MKBA) mee te nemen. Hierin

•

zullen tram- én busvarianten worden beschouwd.

Goedkopere voertuigen, infrastructuur en
onderhoud.

•

Ook geschikt voor kleinere vervoersstromen
(vanwege lage vaste kosten).

•
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Flexibel bij calamiteiten/verstoringen.

De Zuidtangent verbindt belangrijke woon- en werkgebieden
in de Metropoolregio Amsterdam

Maatregelen in context van Metropoolregio
Amsterdam

Gevoerde procesgang

De Zuidtangent is een belangrijk onderdeel van het

Noord-Holland, in samenwerking met de overheden in

openbaar vervoernetwerk van de Metropoolregio

de Metropoolregio Amsterdam.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Provincie

Amsterdam (MRAnet). De Zuidtangent vormt een
hoofdverbinding tussen belangrijke woon- en

De projectgroep was inhoudelijk eindverantwoordelijk

werkgebieden in het zuidelijke deel van de regio.

voor de totstandkoming ervan. De samenstelling van

Vertramming van de Zuidtangent moet worden bezien

de projectgroep is in de bijlage weergegeven. Zij heeft

in de grotere context van het MRAnet.

gezamenlijk varianten samengesteld en getoetst.
Goudappel Coffeng heeft opgetreden als
procesbegeleider. Ook was zij penvoerder namens de
bureaus die berekeningen hebben uitgevoerd naar de
vervoers- en exploitatie-effecten, investerings- en
beheerskosten en de overige MKBA-ingrediënten.

Deze rapportage
Dit document is het eindresultaat. Deze studie levert
input voor de doorontwikkeling van het MRAnet in de
westflank van de Metropoolregio Amsterdam.
Hoofdstuk 2 beschrijft de context van deze studie.
Hoofdstuk 3 gaat in op de problemen waar de
Zuidtangent mee te maken krijgt als niet wordt
ingegrepen. Hoofdstuk 4 benoemt de varianten
en hun prestaties. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de
effecten van de varianten. Dit mondt in hoofdstuk 6
uit in de MKBA-uitkomsten. Hoofdstuk 7 beschrijft
hoe de uitkomsten richting kunnen geven voor de
ontwikkeling van de Zuidtangent op de lange termijn.
Dit hoofdstuk sluit af met een vervolgagenda.
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De Zuidtange

nt in het MRAnet

2

De Zuidtangent is onderdeel van
het MRAnet. Dit is het toekomstige
hoogwaardig openbaar vervoernetwerk
van de Metropoolregio Amsterdam.
Het MRAnet is een belangrijke
randvoorwaarde voor een duurzame
ontwikkeling van de Metropoolregio. Ook
op lange termijn moet de Zuidtangent
hier goed in passen.
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Metropoolregio Amsterdam: duurzame
internationale ontwikkeling

Grote rol voor openbaar vervoer in de
Metropoolregio

De Metropoolregio Amsterdam is een belangrijke

Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde

economische motor in de Randstad. Versterking

voor het versterken van de economische potentie.

van de internationale concurrentiepositie is

Vanwege de inzet op ruimtelijke verdichting is

dan ook een overkoepelend speerpunt bij de

een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar

ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Dit vereist

vervoer. Er is een samenhangend openbaar

het verder doorontwikkelen van een hoogwaardig

vervoersysteem nodig met goede en snelle

en duurzaam leef-, woon- en werkmilieu, waar

verbindingen op (inter)nationale, regionale en

bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag

lokale schaal.

willen vestigen en verblijven.

mogelijk opgelost binnen bestaand bebouwd

Eén samenhangend MRAnet voor het
openbaar vervoer

gebied. Verdichten is gunstig vanuit

In de Metropoolregio Amsterdam werken de

duurzaamheid, maakt conserveren van bestaand

regionale overheden aan het opzetten van

landschap mogelijk en zorgt voor vergroting

een integraal HOV-netwerk voor de gehele

van het draagvlak voor openbaar vervoer en

Metropoolregio Amsterdam. Dit MRAnet is een

grootstedelijke voorzieningen.

uitwerking van de Gebiedsagenda Noordwest

De toekomstige ruimtevraag wordt zoveel

Nederland.

Doel is om te komen tot één netwerk van

De Zuidtangent in het MRAnet

verschillende hoogwaardige OV-systemen.

De Zuidtangent behoort tot één van de zwaarste

De verbindingen, de uitstraling en de

buslijnen van de Metropoolregio. De Zuidtangent

informatievoorziening zijn zo vormgegeven dat

heeft bovendien bijzondere groeipotenties

de reiziger het gehele MRAnet als één netwerk

vanwege de ligging nabij de economische motor

ervaart.

Schiphol, de Haarlemmermeer waar een forse
woningopgave ligt en de toekomstige verknoping

Het MRAnet geldt in deze studie als uitgangspunt.

met de Noordzuid-lijn in Amstelveen.

Uitgegaan is van een realistische ontwikkeling
van het MRAnet conform de studie ‘MRAnet; een

De Zuidtangent is op het schaalniveau van

HOV-systeem voor de Metropoolregio Amsterdam’

de Metropoolregio een belangrijke tangent.
De Zuidtangent wordt gebruikt voor relatief
korte ritten. Het is een lijn met zogenaamd
‘dakpanvervoer’ met een ontsluitende functie op
regionaal niveau. Dit is een belangrijk verschil met
bijvoorbeeld de HOV-buslijnen tussen Haarlem
en Amstelveen/Zuidas via de A9: dit zijn meer
verbindende buslijnen.
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Niets

doen is geen optie

3

De sterke reizigersgroei zorgt
ervoor dat de Zuidtangent tegen de
capaciteitsgrenzen aanloopt. Naast
capaciteitsproblemen ontstaan ook
leefbaarheidsproblemen.
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Hinder voor overig verkeer
Er heeft een zogenaamde dynamische simulatie
plaatsgevonden van de kruispunten Van Heuven
Goedhartlaan - Altenburg en Kruisweg - Leenderbos in
Hoofddorp. Hier kruist de Zuidtangent gelijkvloers met
het overig verkeer. Deze simulatie liet zien hoe hogere
busfrequenties doorwerken op de vertragingen van het
overige verkeer. De huidige busfrequentie kunnen niet
kan worden opgevoerd met behoud van prioriteit. Als
dit wel gebeurt, ontstaan onaanvaardbare vertragingen
voor het overige verkeer.

Huidige situatie kent toenemende
onregelmatigheid

Volle bussen

De Zuidtangent lijn 300 rijdt overdag op werkdagen 10

dat de reizigers in toenemende mate problemen

keer per uur per richting. Uit analyse van zogenaamde

ondervinden. De genoemde onregelmatigheid in ritten

GOVI-ritdata blijkt dat de Zuidtangent te maken

zorgt voor extra volle bussen met vlak daarna lege

heeft met onregelmatigheid in de ritten. Dit speelt

bussen. Als een bus raakt vertraagd, valt er een gat

vooral in de spitsperioden en op het gedeelte Schiphol

tussen opeenvolgende bussen. In deze extra tussentijd

– Haarlem, in Haarlem zelf en tussen Amstelveen

verzamelen zich steeds meer reizigers op haltes

en Amsterdam Zuidoost. Daarnaast kent ook de

verderop. Deze extra reizigers zorgen ook weer voor

gemiddelde snelheid een grote variatie over het traject.

extra vertraging, zodat een vicieuze cirkel ontstaat.

Een belangrijke oorzaak van de onregelmatigheid
is clustervorming van voertuigen als gevolg van

Capaciteitsproblemen overig verkeer staan
geen hogere frequentie toe

reizigersdrukte. NVS reizigerstellingen uit 2009 laten

De hoge frequentie van de Zuidtangent wordt

grote reizigerspieken zien in de spitsuren. Vooral in

gecombineerd met prioriteit op kruispunten en

de spitsperioden moeten bussen soms lang wachten

met medegebruik van andere bussen op dezelfde

tot iedereen is ingestapt. Dit geeft vertraging die de

infrastructuur. Hierdoor is het verder opvoeren van de

betrouwbaarheid van de dienstregeling en exploitatie

busfrequenties niet zonder meer wenselijk met behoud

onder druk zet.

van prioriteit. Nu al wordt bij passages van kruispunten

Het succes van de Zuidtangent leidt er ook toe

het overige verkeer lang opgehouden, omdat vaak
Een andere oorzaak van onregelmatigheid is de

een tweede bus moet passeren (geclusterde bussen, of

toenemende drukte van overig verkeer; de Zuidtangent

een bus uit de andere richting). Dit geeft oplopende

staat in wachtrijen voor kruispunten en moet lang

wachtrijen en verliestijden voor het overige verkeer.

wachten bij oversteekplaatsen. Dit doet zich vooral

Nader kwantitatief onderzoek liet problemen zien op

voor in de binnenstad van Haarlem en het drukke

de kruispunten Van Heuven Goedhartlaan - Altenburg

voorplein bij Schiphol Plaza.

en Kruisweg - Leenderbos in Hoofddorp. Zie hiervoor
het bovenstaande kader.

Tram als ruimtelijke kans: betere inpassing in openbare
ruimte (Impressie Tunnelstudie Haarlem en Mulhouse)

Kwaliteitseisen MRAnet onder druk

Internationale onderzoeken laten daarnaast zien

De Metropoolregio Amsterdam stelt kwaliteitseisen aan

dat reizigers een hogere waardering geven aan

haar hoogwaardig openbaar vervoernetwerk (MRAnet).

trams dan aan (HOV-)bussen. Dit uit zich in een

Op basis van de verwachte vervoersvraag voldoet

reizigersaantrekkende werking. Zie ook bijlage 7.

de Zuidtangent zonder aanvullende maatregelen al
vanaf 2013-2015 niet meer aan de gestelde MRAnet-

Vertramming als ruimtelijke kans

kwaliteitseisen aan zitplaatsgarantie

Een tramlijn biedt, vooral in de halteomgevingen,
veel aanknopingspunten voor een hoogwaardig

Nationale Markt en Capaciteitsanalyse
(NMCA) regionaal openbaar vervoer

stedenbouwkundige inrichting. Dit geeft het ontwerp

Momenteel voert het Ministerie van Verkeer en

busbaan, bijvoorbeeld in binnenstedelijke gebieden. De

Waterstaat een Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

praktijk kent hiervan enkele goede voorbeelden.

van de openbare ruimte meer vrijheid dan bij een

(NMCA) uit naar het regionaal openbaar vervoer. De
Zuidtangent komt uit de NMCA naar voren als een

Daarnaast geeft een hoogwaardige tramlijn een extra

openbaar vervoerverbinding met één van de grootste

prikkel tot ruimtelijke investeringen. In binnen- en

capaciteitsproblemen.

buitenland worden hoogwaardige tramlijnen ingezet
als impuls voor de ruimtelijke en economische

Vertramming als vervoerkundige kans

ontwikkeling van een stedelijk gebied. Het realiseren

Bij het ontwerp van het kerntraject van de

van een hoogwaardige tramhalte is doorgaans het

Zuidtangent (gedeelte tussen Haarlem Europaweg en

startpunt voor nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen.

Schiphol Noord) is al rekening gehouden met latere

Dit effect is bij een tramhalte hoger dan bij een HOV-

vertramming van de Zuidtangent. Vertramming heeft

bushalte.

als voordeel dat een openbaar vervoerslijn extra veel
reizigers kan verwerken met een betrouwbaardere
dienstregeling en gunstigere exploitatiekosten.
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Drie

hoofdvarianten

4

Om de problemen van de Zuidtangent
op te lossen, zijn drie hoofdvarianten
vastgesteld: een optimalisatie binnen
het busconcept, een systeemsprong naar
een radicaal regiotramconcept en een
tussenmodel.
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4.1 Opbouw varianten

4.2 Referentievariant met
uitgangspunten

Drie varianten moeten een goed beeld geven van de
realistische toekomstmogelijkheden voor de lange

Nulalternatief

termijn. Eén variant richt zich op optimalisatie binnen

De Referentievariant vormt het zogenaamde

het huidige systeem. Een tweede variant zoekt de

Nulalternatief. Dit betreft een variant waarin geen

meerwaarde van een ultieme systeemsprong tot

extra besluiten zijn verondersteld ten aanzien

regiotram. Een laatste variant geeft een beeld van een

van nieuwe infrastructuur, andere lijnvoering of

gedeeltelijke vertramming. Alle varianten bouwen door

verknopingen en fundamentele veranderingen in het

op de Referentievariant 2020 met de hierbij horende

materieeltype. Reeds besloten investeringen tot 2020

uitgangspunten. Voor de route in Haarlem-Noord heeft

worden als gerealiseerd verondersteld.

één rekenaanname plaatsgevonden voor alle varianten
(dit is dus geen beleidskeuze).

Traject
Qua traject rijdt de Referentievariant conform de
huidige situatie tussen Haarlem Stationsplein en
Amsterdam Bijlmer Arena. Aan weerszijden van de

Haarlem

Amsterdam
Zuidoost
Amstelveen
Schiphol
Oudekerk
ad Amstel

Hoofddorp

Kaartimpressie Referentievariant met het overige MRAnet

eindpunten rijden HOV-buslijnen tussen IJmuiden en

MRAnet

Haarlem Stationsplein en tussen Amsterdam Bijlmer en

Het MRAnet krijgt tot 2020 een flinke impuls. Het

IJburg. Voor de route door Haarlem-noord heeft een

MRAnet sluit qua uitvoering aan op de de studie

rekenaanname plaatsgevonden.

‘MRAnet; een HOV-systeem voor Metropoolregio
Amsterdam’. Zie hoofdstuk 2.

Frequentie
Voor de Zuidtangent is uitgegaan van de huidige

Spaarneproblematiek

frequentie van 10 keer per uur per richting, omdat

De Referentievariant gaat er van uit dat de problematiek

de infrastructuur van de Referentievariant geen

van het kruisen van het Spaarne in de binnenstad van

wezenlijke ruimte biedt voor frequentieverhoging.

Haarlem op een betrouwbare en toekomstvaste manier

In de praktijk betekent dit dat de reizigersgroei

is opgelost in 2020. Er wordt aangesloten op de studie

kan afvlakken als gevolg van langere deur-tot-

‘Haarlem duurzaam bereikbaar; tunnelstudie Haarlem

deurreistijden en capaciteitsproblemen. Dit speelt

eindrapportage planfase’ (2009). Hierin is uitgegaan

vooral in de spitsperioden.

van de zogenaamde middellange tunnel onder het
Spaarne door. Deze tunnel passeert ook het kruispunt
Schipholweg-Schalkwijkerstraat.
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Haarlem

Amsterdam
Zuidoost
Amstelveen
Schiphol
Oudekerk
ad Amstel

Hoofddorp

Kaartimpressie Variant Busoptimalisatie met overig MRAnet

4.3 Variant Busoptimalisatie

Infrastructuur
Robuustheidsmaatregelen om onregelmatigheid en

Algemeen

vertragingen bij hogere frequenties weg te nemen

Variant Busoptimalisatie bouwt door op de

(in Haarlem-Noord doorstromingsmaatregelen, twee

Referentievariant. Deze variant gaat uit van een

ongelijkvloerse kruispunten in Hoofddorp, in Ouderkerk

bussysteem dat goed meegroeit met de verwachte

aan de Amstel een aquaduct onder de Amstel en een

reizigersstromen. Hierbij worden aanpassingen gedaan

eigen opstelruimte op het voorplein van Schiphol

ten opzichte van de Referentiesituatie.

Plaza).
Meerijden van andere bussen langs hetzelfde traject
blijft altijd mogelijk.

Mogelijkheden van capaciteitsvergroting
Er zijn verschillende oplossingen voor
capaciteitsvergroting denkbaar. Naast extra
grote voertuigen, zouden ook sneldiensten en/
of passeerstroken de reizigerscapaciteit kunnen
uitbreiden. Om het aantal varianten beheersbaar te
houden, gaat deze studie vooral in op extra grote
voertuigen en een hogere frequentie. Een hogere
frequentie zou in de praktijk eventueel vorm kunnen
krijgen als sneldienst met passeerstroken.

Materieel

Traject

Rijden met dubbelgelede bussen. Deze hebben één

Ten opzichte van de Referentievariant rijdt de Zuidtangent

derde meer capaciteit dan de huidige enkelgelede

nu door tot aan Haarlem Delftplein in plaats van tot

bussen. De huidige infrastructuur voldoet voor het

Haarlem Stationsplein. Dit biedt meerwaarde, omdat

rijden met dubbelgelede bussen. Het Rijk moet wel een

Haarlem Delftplein dan beter kan functioneren als

beschikking afgeven voor het rijden met dubbelgeleed

knooppunt van buslijnen. Voor de precieze routering

materieel. In Nederland is overigens nog niet veel

van dit extra gedeelte heeft een rekenaanname

ervaring met de inzet van dubbelgeleed materieel

plaatsgevonden.

(afgezien van lijn 12 in de stad Utrecht). Het is dan ook
de vraag hoe dit materieel zich in de praktijk verhoudt

Overig netwerk en aanknopingen

tot bijvoorbeeld de krappe binnenstad van Haarlem.

Geen noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van de
Referentievariant.

Dienstregeling
Gedurende de spitsperioden frequentieverhoging tot
15 keer per uur. Deze verhoging is mogelijk vanwege
de getroffen robuustheidsmaatregelen.
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Haarlem

Amsterdam
Zuidoost
Amstelveen
Schiphol
Oudekerk
ad Amstel

Hoofddorp

Kaartimpressie Variant Tram Maximaal met overig MRAnet

4.4 Variant Tram Maximaal

Loevesteinse Randweg, aquaduct met de Oostelijke
Ringvaart, langs de Burgemeester Colijnweg om met

Algemeen

een flyover om langs de A9 te komen om vervolgens

Variant Tram Maximaal gaat uit van een Zuidtangent,

een verknoping te maken met de Amstelveenlijn.

volledig uitgevoerd als regionale lagevloertram tussen

Tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost een

IJmuiden en IJburg. Zie ook het kader rechts. Aanname

vrije trambaan met in Ouderkerk aan de Amstel een

bij deze variant is dat de HOV-gedeelten tussen

separate trambrug. Een volledig conflictvrije passage

IJmuiden en Haarlem Delftplein en tussen Amsterdam

(aquaduct) is niet nodig bij deze tramvariant omdat

Bijlmer en Amsterdam IJburg direct een uitvoering

brugopeningen beter inpasbaar zijn bij de lagere

krijgen als trambaan.

frequenties van deze variant. Tussen Amsterdam
Zuidoost en Amsterdam IJburg een nieuwe baan

Infrastructuur

langs de A9, over het Amsterdam-Rijnkanaal naar

Volledige ombouw tot traminfrastructuur met

de Pampuslaan naar IJburg. Bouw van werkplaats/

soms ruimere bogen. Eigen opstelruimte op het

stelplaats en een tweede stelplaats. Meerijden van

voorplein van Schiphol Plaza. Tussen Schiphol Noord

bussen langs hetzelfde traject moet altijd mogelijk

en Amstelveen centrum een nieuwe baan langs de

blijven.

Geen stadstram en geen metro maar een regionale lagevloertram
Bij de regiotram dient het Programma van Eisen van

stadstram met gelijkvloerse kruisingen. Een metro

Randstadrail van het Stadsgewest Haaglanden als

is geen optie, omdat dit een volledig gescheiden

uitgangspunt. Het gaat hier niet om een reguliere

systeem is zonder gelijkvloerse kruisingen. Dit zou

stadstram, maar een regiotram. Dit komt terug in een

de inpassing in het bestaande gebied erg complex

robuustere constructie die rijsnelheden tot circa 100

maken. Bovendien zou dan medegebruik door bussen

km/u mogelijk maakt.

niet meer mogelijk zijn, terwijl dit wel nodig is in

Het betreft ook geen metro, maar een regiotram die

Haarlem of Hoofddorp. De perron- en vloerhoogte van

in binnenstedelijk gebied gemengd kan rijden als

een regionale lagevloerstram bedraagt circa 30 cm
(gelijkvloerse instap). Hieronder is een samenvatting
opgenomen van het Programma van Eisen.

Samenvatting programma van eisen HOV-bus en Regionale
lagevloerstram

Materieel

Traject

Rijden met regionale lagevloertrams. Zie ook het kader.

Ten opzichte van de Referentievariant rijdt de

Deze hebben een ruim 2 maal hogere capaciteit dan

Zuidtangent nu met IJmuiden en IJburg als eindpunten.

gelede bussen.

Voor de precieze routering van het gedeelte tussen
Haarlem Stationsplein en Haarlem Delftplein heeft een

Dienstregeling

rekenaanname plaatsgevonden.

Door de hogere voertuigcapaciteit kan de huidige
frequentie blijven gehandhaafd of zelfs iets worden

Overig netwerk en aanknopingen

verlaagd tot 8 keer per uur. In de praktijk ervaren

Variant Tram Maximaal biedt een hoogwaardige

reizigers dit nog steeds als ‘reizen zonder spoorboekje’

doorlopende verbinding tussen IJmuiden en

(elke 7 à 8 minuten een voertuig).

Amsterdam IJburg. Dit is een reden om het overige
openbaar vervoer selectief te verknopen en te feederen
op de Zuidtangent. Zie ook bijlage 2.
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Haarlem

Amsterdam
Zuidoost
Amstelveen
Schiphol
Oudekerk
ad Amstel

Hoofddorp

Kaartimpressie Variant Tram Basis met het overige MRAnet

4.5 Variant Tram Basis

Ten noorden van Haarlem Delftplein komt de situatie

Algemeen

Deze constructie zorgt ervoor dat alle reizigers die

Variant Tram Basis gaat uit van een vertramde

nu zonder overstap Schiphol en Hoofddorp kunnen

Zuidtangent op het deeltraject tussen Haarlem

bereiken, dat ook in de toekomst kunnen doen.

Delftplein en Schiphol Noord. Eindpunt Schiphol-

overeen met Variant Busoptimalisatie.

Noord zal uitgroeien tot een belangrijk MRA-

Infrastructuur

knooppunt. Bovendien is dit de meest oostelijke halte

Voor het deeltraject tussen Haarlem Delftplein

in de Haarlemmermeer, waar de Zuidtangent reeds

en Haarlem Stationsplein een ombouw tot

is voorbereid op vertramming. Voor dit deel komt

traminfrastructuur met soms ruimere bogen. Bouw

de situatie volledig overeen met de Variant Tram

van werkplaats/stelplaats. Op het overige deel wordt

Maximaal.

gereden conform Variant Busoptimalisatie. Meerijden
van bussen langs hetzelfde traject moet altijd mogelijk

Ten oosten van Schiphol Noord neemt de HOV-buslijn
310 de functie van de Zuidtangent lijn 300 over. Lijn
310 rijdt vanuit Nieuw-Vennep dan niet meer naar
Amsterdam Zuid.

blijven.

Materieel

Traject

Voor het genoemde deeltraject rijden met regionale

Ten opzichte van de Referentievariant rijdt de

lagevloertrams. Deze hebben een ruim 2 maal hogere

Zuidtangent nu als tram tussen de eindpunten Haarlem

capaciteit dan gelede bussen. Op het overige gedeelte

Delftplein en Schiphol Noord. Ten noorden van

rijdt de omgelegde lijn 310 vanuit Nieuw Vennep.

Haarlem Delftplein rijdt de Zuidtangent conform de
Referentievariant. Ten oosten van Schiphol Noord rijdt

Dienstregeling

de Zuidtangent conform Busoptimalisatie (maar dan

Frequentie van het tramgedeelte 8 keer per uur,

met omgelegde lijn 310).

conform Variant Tram Maximaal. Op het overige

Overig netwerk en aanknopingen

gedeelte rijdt de Zuidtangent 310 10 keer per uur

Variant Tram Basis biedt een hoogwaardige verbinding
tussen Haarlem Delftplein en Schiphol Noord. Het
overige openbaar vervoer is selectief verknoopt en
gefeedert op de Zuidtangent. Zie ook bijlage 2.
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Prestaties

van de varianten

5

De varianten zijn kwantitatief
onderzocht op de integrale effecten
die in een Maatschappelijke KostenBatenanalyse (MKBA) relevant zijn. De
meest bepalende effecten blijken de
vervoerkundige kwaliteit, de exploitatieeffecten, de investerings-, beheer en
onderhoudskosten.

29

Reizigers per etmaal lijn 300 doorsnede Referentievariant

5.1 Vervoerkundige kwaliteit

Referentievariant: stagnerende groei
In de referentievariant groeit de vervoersvraag in

Onderbouwing met verkeers- en
vervoermodel

beginsel door ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

De vervoerkundige effecten zijn een belangrijke

in de regio, verandering in koopkracht en kosten van

indicator voor hoe de eindgebruikers de varianten

mobiliteit, grotere congestie in het autoverkeer,

Voorbeelden zijn extra inwoners en arbeidsplaatsen

waarderen. Meer reizigers impliceert een
aantrekkelijker product. Alle vervoersberekeningen

Toch stagneert de reizigersgroei in de Zuidtangent

zijn uitgevoerd met een regionaal verkeers- en

lijn 300. Dit wordt veroorzaakt doordat de kwaliteit

vervoersmodel dat de vervoerstromen voor openbaar

van de Zuidtangent lijn 300 terugloopt als gevolg van

vervoer, auto- en vrachtverkeer en langzaam verkeer in

een afname van de trajectsnelheid. Dit komt door de

beeld brengt. Zie bijlage 2.

grote reizigershoeveelheden en toenemende hinder
van overig verkeer. Dit maakt de Zuidtangent minder
aantrekkelijk voor reizigers.

Reizigers per etmaal lijn 300 doorsnede Variant Busoptimalisatie

Daarnaast krijgen openbaar vervoerreizigers naast de

Het compenseert deels de demping die ontstaat als

Zuidtangent alternatieve verbindingen in het MRAnet.

gevolg van de gelijktijdige ontwikkeling van MRAnet.

Het gaat om bijvoorbeeld de lijnen 175 en 176 tussen

Tussen 2008 en 2020 realiseert Variant Busoptimalisatie

Haarlem en Amsterdam, de lijn 146 tussen Uithoorn,

een reizigersgroei op de Zuidtangent van gemiddeld

Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost en lijn 310 tussen

ongeveer 2,5% per jaar. Dit was in de periode 2002-

Nieuw-Vennep en Amsterdam-Zuid. Hierdoor reizen

2008 gemiddeld 6%.

minder mensen met de Zuidtangent.
In de Zuidtangent groeien de reizigersaantallen

Variant Busoptimalisatie: opvangen van
vervoersgroei

rondom Schiphol in absolute aantallen het sterkst.

Variant Busoptimalisatie zorgt ervoor dat de

Referentievariant. Dit komt omdat hier (afgezien van

Zuidtangent de latente vervoersvraag opvangt. Deze

extra vervoerscapaciteit) geen kwaliteitsverbetering is

variant biedt in de spitsperioden hogere frequenties

ten opzichte van de Referentievariant en omdat hier

aan in combinatie met robuustheidsmaatregelen. Dit

MRAnetlijnen zijn ontwikkeld die concurreren met de

biedt de reizigers een aantrekkelijker product.

Zuidtangent.

In Haarlem is nauwelijks groei vergeleken met de
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Reizigers per etmaal lijn 300 doorsnede Variant Tram Maximaal

Variant Tram Maximaal: reizigerswervend
effect

De groei kent verschillende oorzaken. In de eerste

Variant Tram Maximaal is een radicaal tramscenario

% ten opzichte van Variant Busoptimalisatie als gevolg

waarbij de gehele lijn tussen IJmuiden en IJburg

van een directere route tussen Amstelveen en Schiphol

een kwaliteitsimpuls krijgt. Dit komt direct terug

(langs de Burgemeester Colijnweg, op afstand van de

in de reizigersaantallen. Over de hele linie heeft de

A9).

plaats kent deze variant een lichte versnelling van 1,5

Zuidtangent een groei van gemiddeld 5% per jaar
tussen 2008 en 2020. Dit is bijna een continuering van

Daarnaast is rekening gehouden met een additioneel

de tot nu toe gerealiseerde groei tussen 2002 en 2008.

imago-effect van de tram. Wetenschappelijk onderzoek
en internationale praktijkervaringen tonen circa
10% reizigerstoename bij een opwaardering van
een bestaande hoogwaardige buslijn tot tramlijn.
Opwaardering van een reguliere buslijn tot tramlijn
trekt circa 20% meer reizigers. Dit sluit aan op eerdere
aannames voor HOV-studies in de provincie NoordHolland. Zie ook bijlage 7.

Reizigers per etmaal lijn 300 en 310 (oostelijk van Schiphol) doorsnede Variant Tram Basis

Variant Tram Basis: tussenpositie
De prestaties van Variant Tram Basis liggen tussen

Samengevat: alle varianten doorbreken
groeistagnatie

de voorgaande varianten in. Op het tramgedeelte

Alle varianten op de Referentievariant doorbreken in

van deze variant ligt de reizigersgroei tussen die

mindere of meerdere mate de dreigende groeistagnatie

van Variant Busoptimalisatie en Tram Maximaal.

van de Zuidtangent. Het gaat hierbij deels om nieuwe

Op het busgedeelte (ten oosten van Schiphol) lijkt

OV-reizigers.

de reizigersgroei sterk op Variant Busoptimalisatie.
Overall bedraagt de gemiddelde reizigersgroei op de

Een ander deel van de reizigersgroei komt door

Zuidtangent ongeveer 3,5 % per jaar tussen 2008 en

overstappende reizigers uit andere OV-lijnen; de

2020.

Zuidtangent concurreert met andere openbaar
vervoerlijnen van het MRAnet en reizigers zijn hierin
gevoelig voor de aangeboden kwaliteit.
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Investeringskosten per strekkende kilometer (x1.000 Euro) Variant Busoptimalisatie

5.2 Exploitatie-effecten

Vervolgens zijn de exploitatieresultaten afgezet tegen
het exploitatieresultaat van de Referentievariant . Dit

Bij de exploitatie-effecten is per variant in beeld

levert een exploitatiesaldo op.

gebracht wat het verschil is tussen de exploitatiekosten

Uit de berekeningen volgt dat alle varianten betere

van het openbaar vervoer en de reizigersopbrengsten.

exploitatieresultaten bieden dan de Referentievariant.

Dit is het exploitatieresultaat. De berekende

Van de drie varianten scoort Variant Tram Maximaal

vervoerwaarden hebben hieraan ten grondslag gelegen.

het meest gunstig. Dit komt doordat trams op drukke
trajecten een gunstigere kostendekkingsgraad per
reiziger kennen vanwege de hogere voertuigcapaciteit.

Exploitatiesaldoverschil (mln. Euro)

Bovendien trekt een tram meer reizigers. Variant
Busoptimalisatie scoort van de drie varianten het
minst gunstig. Dit komt door de hoge frequenties die
27

alleen al nodig zijn om de latente vervoersvraag af
22

te wikkelen. Variant Tram Basis neemt hier ook een
tussenpositie in.

15

Busoptimalisatie Tram Maximaal

Tram Basis

Exploitatiesaldi per variant t.o.v. de referentievariant

Investeringskosten per strekkende kilometer (x1.000 Euro) Variant Tram Maximaal

5.3 Investeringskosten

Ook de trajecten tussen Haarlem Delftplein en Haarlem

Achtergrond

en Hoofddorp De Hoek zijn duur: beide ruim 2 miljoen

Stationsplein en tussen Hoofddorp Spaarneziekenhuis

De investeringskosten zijn van grote invloed op het

Euro per strekkende kilometer. Dit heeft te maken met

totaalbeeld van de varianten. De berekeningen zetten

aanpassingen in de bestaande wegenstructuur en met

de kosten van de drie varianten af tegen de kosten

twee ongelijkvloerse passages voor de Zuidtangent in

van de Referentievariant. In de Referentievariant

Hoofddorp.

is verondersteld dat de problematiek van de
Spaarnepassage in Haarlem reeds is opgelost. Deze

Variant Tram Maximaal

investeringen zijn dus niet meegenomen. Alle ramingen

De investeringskosten van Variant Tram Maximaal

hebben als prijspeil 1 januari 2010 .

bedragen 891 miljoen Euro. Hierin is inbegrepen
40 miljoen Euro voor een stelplaats en werkplaats/
stelplaats. Het totaalbedrag is ruim 12 maal zo hoog

Variant Busoptimalisatie
De investeringskosten van Variant Busoptimalisatie

als bij Variant Busoptimalisatie. Het traject tussen

bedragen ruim 72 miljoen Euro. Per strekkende

Schiphol Noord en Amstelveen springt er uit met 23

kilometer liggen de hoogste kosten op het traject

miljoen Euro per strekkende kilometer. Dat is met name

tussen Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost (7 miljoen

toe te schrijven aan het aquaduct onder de oostelijke

Euro per strekkende kilometer). Hier is in Ouderkerk

Ringvaart, de vrijliggende trambaan en de kunstwerken

aan de Amstel een aquaduct onder de Amstel

om in de A9-zone in Amstelveen te geraken.

verondersteld.
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Investeringskosten per strekkende kilometer (x1.000 Euro) Variant Tram Basis

Ook het gedeelte in Haarlem zelf heeft hoge

Variant Tram Basis

investeringskosten van circa 15,5 miljoen Euro per

De investeringskosten van variant Tram Basis bedragen

strekkende kilometer. Dit komt door de complexe

418 miljoen Euro, inbegrepen 30 miljoen Euro voor

inpassing in binnenstedelijk gebied en rond het station.

een werkplaats/stelplaats. Het totaalbedrag is bijna 6
maal zo hoog als bij Variant Busoptimalisatie, maar

Een vergelijkbaar kostbaar gedeelte is het traject tussen

minder dan de helft van de kosten van Variant Tram

Hoofddorp De Hoek en Schiphol Noord. Dit komt door

Maximaal. De kosten per segment komen overeen

de complexe situatie bij Schiphol (kabels en leiding,

met Variant Tram Maximaal voor het gedeelte tussen

tunneltechnische installaties en ruimtelijke inpassing

Haarlem-Delftplein en Schiphol Noord. Voor de overige

bij Schiphol Plaza). Het gedeelte tussen Amstelveen

delen komen de kosten per segment overeen met

en IJburg is duur vanwege diverse nieuwe bruggen en

Variant Busoptimalisatie. Afgezien van het gedeelte

passages van autosnelwegen.

door Haarlem en langs Schiphol gaat het hier om
goedkopere gedeelten die reeds zijn voorbereid op

De minder dure gedeelten liggen tussen Haarlem

vertramming.

Europaweg en Hoofddorp de Hoek met ruim 7 miljoen
Euro per strekkende kilometer. Dit is het gedeelte waar

Investeringskosten samengevat

de busbaan reeds is voorbereid op latere vertramming.

De verschillen tussen de varianten zijn groot. Bij
Variant Busoptimalisatie bestaan de investeringskosten
vooral uit robuustheidsmaatregelen om met hogere
frequenties te kunnen rijden. Hierdoor heeft Variant
Busoptimalisatie de laagste kosten.

Overzicht investeringskosten per variant (x miljoen Euro)

Bij Variant Tram Maximaal worden de

Deze waarden varieren per type infrastructuur en het

investeringskosten vooral bepaald door de ombouw

al dan niet meerijden van overig verkeer. Voor de delen

van de infrastructuur zodat deze geschikt wordt voor

waar de Zuidtangent meerijdt in het overige verkeer

trams over een lengte van 60 kilometer. Deze variant is

zijn geen beheer- en onderhoudskosten opgenomen.

hierdoor verreweg het duurste.

Variant Busoptimalisatie kent bijna 5 miljoen Euro
beheer- en onderhoudskosten per jaar. Het grootste

Variant Tram Basis is qua kosten een tussenvariant. De

deel hiervan betreft het beheer van de vrije busbanen

traminvesteringen worden gepleegd op de drukkere

en het aquaduct onder de Amstel in Ouderkerk aan de

trajecten die reeds waren voorbereid op vertramming.

Amstel.

Dit maakt deze variant goedkoper dan Tram Maximaal
Wel is het te vertrammen gedeelte in Haarlem en rond

De beheer- en onderhoudskosten bij Variant Tram

Schiphol kostbaar per strekkende kilometer.

Maximaal bedragen 16 miljoen Euro per jaar. Dit is
ruim 3 maal zo hoog als bij Variant Busoptimalisatie.
De kosten zijn redelijk gelijkmatig verspreid over het

5.4 Beheer- en
onderhoudskosten

gehele traject. Variant Tram Basis kent per jaar bijna
8 miljoen Euro aan beheer- en onderhoudskosten.
Dit is ruim anderhalf maal zo hoog als bij Variant

De beheer- en onderhoudskosten vormen een

Busoptimalisatie en ongeveer de helft van de kosten

percentage van de investeringskosten plus een waarde

van Variant Tram Maximaal.

per strekkende meter infrastructuur.
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Uitkomsten MKBA

6

Op basis van alle berekeningen
heeft een Maatschappelijke KostenBatenanalyse plaatsgevonden.
Deze geeft een indicatie van het
maatschappelijk rendement.

39

6.1 MKBA: scherprechter of
ontwerpinstrument?

Dit komt doordat een MKBA sommige waarden moeilijk

MKBA’s steeds grotere rol

om natuur- en landschapswaarden, sociale betekenis

De afgelopen jaren is in Nederland de discussie over

of de lange termijn doorwerking van een project in de

het financieren van overheidsprojecten verzakelijkt.

identiteit en wervingskracht van een stad of regio. Een

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA)

MKBA geeft dus een indicatie van een deel van het te

hebben een grote invloed op de besluitvorming

verwachten maatschappelijk rendement.

verworven.

in geld kan uitdrukken, waardoor deze geen goede
plek vinden in de MKBA. Het gaat dan bijvoorbeeld

MKBA als ontwerpinstrument

Een kosten-batenanalyse is een economische

Naast het geven van een indicatie van het

projectbeoordeling: een vergelijking van verschillende

maatschappelijk rendement moeten MKBA’s fungeren

alternatieven voor de uitvoering van een project.

als ontwerpinstrument om projecten beter te maken. In

Alle voor- en nadelen worden zo veel mogelijk

verschillende fasen van de beleids- en besluitvorming

gekwantificeerd met een geldwaardering. Dit

kan de MKBA projecten of projectvarianten effectiever

levert informatie op die bijdraagt aan de nut- en

en efficiënter maken. Zo kunnen overheden kansrijke

noodzaakdiscussie en helpt bij het maken van een

ideeën scheiden van luchtfietserij. In complexe

keuze tussen de alternatieven.

besluitvormingsprocessen kan een MKBA het vehikel
zijn voor uitwisseling van informatie en kennis die

MKBA als indicator van maatschappelijk
rendement
De MKBA is niet geschikt als scherprechter die de
politieke keuzes bepaalt . Een negatief kostenbaten saldo onder de streep betekent namelijk niet
automatisch dat een project ook politiek ongewenst is.

nodig is om tot ‘negotiated knowledge’ te komen.

6.2 Opzet van de MKBA lange
termijn toekomst Zuidtangent

Netto Contante Waarde
De effecten van de alternatieven worden afgezet
tegen de Referentievariant. Dit is een weergave van de

OEI-leidraad als basis

huidige situatie aangevuld met ‘zekere’ ontwikkelingen

De MKBA maakt de maatschappelijke kosten en baten

waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het

van de alternatieven inzichtelijk conform de OEI-

prijspeil waarmee is gerekend is 2010. Alle kosten

leidraad en de aanvullingen hierop. De OEI-leidraad

worden in de MKBA vergelijkbaar gemaakt met Netto

deelt de effecten van infrastructuur op in drie

Contante Waarde; toekomstige baten en kosten

categorieën:

worden teruggerekend naar wat ze vandaag waard

•

zouden zijn.

directe effecten (investeringskosten, beheersen onderhoudskosten, reistijdwinsten, OV-

•

•

exploitatiesaldi, etcetera)

Omgaan met onzekerheden

indirecte effecten (doorwerking op andere

Uitkomsten worden veelal hard gepresenteerd,

markten, zoals vastgoed en ruimtelijke

maar in werkelijkheid is uiteraard sprake van grote

ontwikkelingen)

onzekerheden. Naast aparte risicopercentages

externe effecten (effecten op leefbaarheid, klimaat

in investeringskosten wordt in de MKBA een

en natuur).

discontovoet aangehouden van 5,5% (dit is inclusief de
voorgeschreven risicovrije discontovoet van 2,5%).
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OEI-tabel
gemonetariseerde effecten projectalternatieven ten opzichte nulalternatief in


miljoenen Euro’s. De investeringskosten in deze tabel wijken af van de investeringskosten in


hoofdstuk
5. Dit komt omdat deze tabel uitgaat van zogenaamde netto contante waarde , waarin

renteen inflatie-effecten zijn meegenomen (prijspeil 2010). De kosten in hoofdstuk 5 betreffen

 nominale investeringskosten, waarin deze effecten niet zijn meegenomen.
de











6.3

Uitkomsten MKBA

Alle varianten reistijdwinsten openbaar
vervoer en auto

Overzicht

Een opwaardering van de Zuidtangent geeft

Links is het overzicht van de maatschappelijke kosten

reistijdwinsten voor openbaar vervoerreizigers,

en baten opgenomen van de drie hoofdvarianten ten

maar ook voor het auto- en vrachtverkeer; kortere

opzichte van de Referentievariant.

reistijden van de Zuidtangent trekken extra reizigers
die deels uit het autoverkeer komen. Hierdoor stroomt

Uit het overzicht blijkt dat alleen Variant

het autoverkeer iets beter door, wat weer gunstige

Busoptimalisatie een gunstige baten-kostenverhouding

gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid voor het

heeft van 3,19. Variant Tram Basis scoort bijna neutraal

autoverkeer. Variant Tram Basis scoort iets minder

met 0,81 en Variant Tram Maximaal scoort het minst

gunstig, omdat de Zuidtangent een busdeel en een

gunstig met 0,44.

tramdeel kent. Hierdoor krijgen sommige reizigers te
maken met een overstap.

Investeringskosten en beheers- en
onderhoudskosten wegen zwaar door

Daarnaast verschillen de reistijdwinsten bij de Variant

De investeringskosten en de beheers- en

Busoptimalisatie iets in Hoofddorp. Door de hoge

onderhoudskosten wegen zwaar door in de totale

frequenties moet de Zuidtangent op enkele punten

score. Dit geldt vooral voor de Variant Tram

ongelijkvloers kruisen met autoverkeer. Dit geeft extra

Maximaal en in mindere mate ook voor Variant Tram

reistijdwinst voor het autoverkeer.

Basis. Variant Busoptimalisatie heeft veel lagere
investeringskosten en beheers- en onderhoudskosten.

De reisafstandkosten per openbaar vervoer scoren

Dit is de belangrijkste reden dat de Variant

negatief, omdat de gereisde afstand toeneemt ten

Bustoptimalisatie zo goed scoort.

opzichte van de Referentievariant. Dit kan ook
voorkomen in combinatie met een kortere reistijd. De

Exploitatiesaldo gunstiger bij tramvarianten

langere afstanden ontstaan als gevolg van beperkte

De exploitatiesaldi vormen ook een groot aandeel in

verknoping van openbaar vervoerlijnen op de

de MKBA. De exploitatiesaldi van de varianten zijn

Zuidtangent (‘feederen’). Hierdoor moeten sommige

allemaal gunstiger dan de Referentievariant. Met name

reizigers overstappen.

vertramming biedt een gunstige exploitatie bij grote
reizigersaantallen: Variant Tram Maximaal het meest
gunstig, gevolgd door Variant Tram Basis.
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Overige effecten: vooral gunstig bij
tramvarianten

Bij het bepalen van de verkeersveiligheid is gebruik

De overige effecten zijn minder bepalend voor het

Verkeersveiligheid blijkt geen onderscheidend criterium

totaalbeeld. Enkele uitzonderingen daargelaten zijn

te zijn.

gemaakt van kencijfers en voertuigkilometrages.

deze kleinere effecten gunstiger voor de tramvarianten
dan voor de Variant Busoptimalisatie.

Visuele hinder en landschap is een kwalitatief
onderdeel van de MKBA. Het belangrijkste verschil

In de luchtkwaliteit verschillen de varianten met name

tussen de varianten op dit front is het rijden met een

als het gaat om het type aandrijving. Conform de

tram of een bus. In stedelijk gebied heeft een trambaan

richtlijnen OEI is voor bussen uitgegaan van moderne

betere inpassingsmogelijkheden in de openbare

dieselbussen (EEV-norm). Vooral de varianten Tram

ruimte. In buitengebieden zoals de Amstelscheg kan de

Maximaal en Tram Basis scoren gunstig vanwege de

bovenleiding (masten en draden) de landschappelijke

inzet van trams. Energiecentrales die de elektriciteit

waarde aantasten.

voor trams opwekken, hebben goede mogelijkheden
om delen van de uitstoot af te vangen. Bovendien

Alle varianten hebben een gunstigere zitplaatsgarantie

staan ze in gebieden waar per saldo mensen hinder

dan de Referentievariant. Er hoeven minder reizigers

hebben van de uitstoot.

te staan als gevolg van de grotere vervoerscapaciteit.
Variant Busoptimalisatie scoort het meest gunstig. Dat

Ook qua klimaat scoren de varianten Tram Maximaal en

komt omdat bussen binnen relatief veel zitplaatsen en

Tram Basis het hoogst. De CO2-emissie per tramreiziger

weinig staanplaatsen hebben.

wordt iets lager ingeschat dan die van een busreiziger.
Opwekking van elektriciteit in een grote centrale is

Er is een theoretisch effect van zogenaamde derving

namelijk relatief efficiënt en elektromotoren hebben

van overheidsinkomsten uit accijnzen als mensen niet

een hoog rendement.

meer per auto reizen maar per openbaar vervoer. Dit
effect is bij de varianten minimaal.

De verschillen tussen de varianten op het gebied van
geluid zijn nauwelijks onderscheidend. Het afwijkende
geluid van een tram valt meer op dan een bus, maar
bussen moeten weer vaker rijden.

6.4

Optimalisatiemogelijkheden

Ruimtelijke knoopontwikkeling Schiphol
Bij alle varianten is additionele knooppuntontwikkeling

Optimalisatie variant Busoptimalisatie

op Schiphol Noord denkbaar. Dit is in de toekomst een

Ten opzichte van de MKBA-variant Busoptimalisatie

belangrijke verknoping van MRAnetlijnen. Bijvoorbeeld

zijn optimalisaties denkbaar. Er kan bijvoorbeeld voor

additionele kantorenontwikkeling past vooral goed bij

worden gekozen om slechts op drukke deeltrajecten

Variant Tram Maximaal: deze krijgt een eigen tracering

de busfrequentie te verhogen. Nadeel is dat dit

langs Schiphol-Oost, waardoor ook deze werkgebieden

onduidelijkheid voor reizigers kan geven. Ook is het

een impuls in de bereikbaarheid krijgen (extra halte).

denkbaar om drukke deeltrajecten te ontlasten door
parallelle buslijnen te laten rijden via alternatieve

Afstemming met A9-zone Amstelveen

routes.

In Amstelveen rijden de Zuidtangentvarianten zoveel
mogelijk via de afgesproken route. Bij doorgaande

Tram tot aan Haarlem Stationsplein

planontwikkeling van de A9-zone is optimalisatie van

Een belangrijke optimalisatieslag bij Variant Tram

de route van de Zuidtangent denkbaar via nieuwe

Basis is het gebruiken van Haarlem Stationsplein als

intensieve woon- en werkgebieden in de A9-zone.

eindpunt in plaats van Haarlem Delftplein. Dit bespaart
36 miljoen Euro investeringskosten, maar kost 12

Ontwikkelen van P&R

miljoen Euro aan exploitatiekosten (netto contante

De Zuidtangent kruist buiten het kerngebied van

waarde). Bovendien wordt hiermee een moeizame

Amsterdam met enkele nationale wegcorridors (A1,

traminpassing rondom de noordzijde van het station

A2 en A4). Ook geeft de Zuidtangent ontsluiting

voorkomen.

naar het kerngebied van Amsterdam via spoor
(Haarlem, Schiphol, Amsterdam Bijlmer Arena) en

Geen aquaduct onder de Amstel

metro (Noordzuidlijn, Geinlijn, Gaasperplaslijn)

Bij de varianten Busoptimalisatie en Tram Basis is

Het is denkbaar dat sterker wordt ingezet op P&R-

een aquaduct onder de Amstel in Ouderkerk aan

mogelijkheden. Dit bouwt de de rol van de Zuidtangent

de Amstel verondersteld. In tegenstelling tot het

verder uit bij alle toekomstvarianten.

Spaarne en de Oostelijke Ringvaart is de Amstel geen
staandemastroute. Mogelijk is door het onderling
afstemmen van het brugopeningsregime en de
dienstregeling van de Zuidtangent geen aquaduct
nodig op deze plaats. Dit brengt de investeringskosten
van deze variant terug met 17 miljoen Euro (ncw).
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Conclusies

en vervolgagenda

7

Bij de conclusievorming moet het bredere
perspectief van de ontwikkeling van het
MRAnetwerk in ogenschouw worden
genomen. Het gaat om het fasegewijs
verbeteren van de kwaliteit en capaciteit
van het openbaar vervoer op de hele
corridor tussen Haarlem en de zuidelijke
delen van de Metropoolregio.
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7.1

Conclusies

Busoptimalisatie tegen grenzen aan na 2020
Bij de ontwikkeling tot 2020 biedt Variant

Lange termijn: perspectief op vertramming
vasthouden

Busoptimalisatie de nodige ruimte om de latente

De Zuidtangent heeft vanwege haar strategische

vervoersvraag te faciliteren. De verbinding vervoert

ligging tussen woon- en werkgebieden een blijvende

op doorsnede tot circa 17.000 reizigers per etmaal.

groeipotentie. Dit geldt voor het hele traject, maar

Hiervoor zijn frequenties nodig van 15 keer per uur.

in het bijzonder op het gedeelte tussen Haarlem en

Er zijn aanvullende maatregelen nodig om deze groei

Schiphol. Dit komt door de doorgaande inwonergroei

mogelijk te maken en tegelijkertijd een betrouwbare,

in de Haarlemmermeer en de aanwezigheid van

comfortabele verbinding te blijven bieden. De

Schiphol als werkgever en als knooppunt op

maatregelen worden gevonden in:

bovenliggende mobiliteitsnetwerken.

•
•

•

Rijden met dubbelgelede bussen, desnoods
voorlopig met de huidige frequentie.

Ook de omliggende zones blijven groeien met

Verder ontwikkelen van alternatieve verbindingen

Amstelveen als knooppunt in het Amsterdamse

tussen Haarlem en Schiphol Noord via de A9, Deze

metronet en Amsterdam Bijlmer Arena als werklocatie

romen een deel van de groei op de Zuidtangent af.

en mobiliteitsknooppunt.

Investeren in een robuustere baan, met name
in Hoofddorp (oplossen capaciteitsknelpunten)
Schiphol Plaza (zorgen voor snellere haltering).

Alle korte-termijnmaatregelen moeten passen in het
lange termijn perspectief van vertramming.

Mogelijkheden voor Zuidtangent
vanuit MRAnet lange termijn

Eén voorbeeld hiervan is de MRAnet-ambitie om op
termijn te komen tot een directe spoorverbinding
tussen Haarlem en de Zuidas via de spoorlijn langs
Amsterdam-West. Deze verbinding neemt de huidige

Een tramperspectief komt eerder in zicht door

functie over van de HOV-buslijnen via de A9. Deze

strategisch voor te sorteren met het MRAnet. Het gaat

buslijnen kunnen dan op lange termijn worden

dan vooral om het anders verknopen van lijnen die

afgebouwd. Dit werkt door in de Zuidtangent, omdat

parallel liggen aan de Zuidtangent. Een lange termijn

een deel van de vervoerspanning uit de HOV A9-

perspectief van MRAnet is hierbij onmisbaar.

corridor afvloeit naar de Zuidtangent.

Na 2020 ontstaat dan ook perspectief op vertramming

In deze schaalsprong wegen de investeringskosten

van het centrale deel tussen Haarlem Stationsplein en

voor vertramming minder zwaar, omdat een deel van

Schiphol Noord. Variant Tram Basis is dan het platform

de robuustheidsmaatregelen al in de voorafgaande

waarop eventuele latere uitbouw kan plaatsvinden.

fase tot 2020 worden uitgevoerd. Zo spreiden de

Hierbij kan worden geprofiteerd van:

investeringen zich over een langere termijn, wat

•

gunstig is voor de MKBA van vertramming.

Maatregelen die reeds tot 2020 worden getroffen:
deze maken hogere en betrouwbare snelheden
mogelijk. Reizigers blijken hiervoor in hoge mate
gevoelig. Deze maatregelen moeten uiteraard
passen in een tramperspectief

•

Additionele ruimtelijke ontwikkelingen rondom het
tracé, passend bij een tramcorridor-ontwikkeling
(uitnutten van ruimtelijk structurerende werking
van railinfrastructuur);

•

verdere inzet van P+R op deze corridor

•

verdere herstructurering van het netwerk, zoals
verknopingen en feedering. Zie ook bovenstaande
kader.
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7.2

Vervolgagenda

A. Uitwerking korte termijn maatregelen tot
2015

B. Uitwerking vertramming Zuidtangent
binnen MRAnet lange termijn

De reizigersgroei vraagt korte termijnaanpassingen

Deze studie geeft voldoende reden om een

om de Zuidtangent aan de MRAnet-eisen te laten

gedeeltelijke vertramming van de Zuidtangent tussen

blijven voldoen. Er is een detailuitwerking nodig

Haarlem Stationsplein en Schiphol Noord nader uit

naar de benodigde robuustheidsmaatregelen.

te werken. Dit moet plaatsvinden in het kader van de

Gedacht moet worden aan het uitwerken van de

ontwikkeling van MRAnet op lange termijn. Door het

mogelijkheden en beperkingen van het (tijdelijk) laten

verder verknopen van parallelle HOV-verbindingen

rijden van dubbelgeleed busmateriaal, introductie van

kan vertramming verder worden geoptimaliseerd

sneldiensten, of het laten rijden van parallelle buslijnen

ten opzichte van deze studie. Hiervoor is verdere

via alternatieve routes. Daarnaast moet ook worden

uitwerking nodig.

gekeken naar fysieke maatregelen, zoals het realiseren

Actie: Provincie Noord Holland/Stadsregio Amsterdam

van conflictvrije passages van drukke kruispunten in

in samenwerking met overige vervoersautoriteiten.

Hoofddorp en een eigen opstelruimte op het voorplein
van Schiphol Plaza. Alle maatregelen moeten altijd
passen binnen een vertrammingsperspectief.
Actie: Provincie Noord Holland/Stadsregio Amsterdam
in samenwerking met overige vervoersautoriteiten.

C. Spaarnepassage en kruising Schipholweg
Deze studie neemt de conclusies uit de Tunnelstudie
Haarlem als uitgangspunt, voor wat betreft een
duurzaam opgeloste Spaarnepassage en kruising
met de Schipholweg in Haarlem. Het is echter wel
de vraag op welke wijze deze kruisingen moeten
worden opgelost, passend in het hier geschetste
toekomstperspectief van de Zuidtangent. Hiervoor is
nadere uitwerking nodig.
Actie: Provincie Noord Holland/Stadsregio Amsterdam
in samenwerking met gemeente Haarlem.
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Bijlage 1. Projectorganisatie
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland.
De studie kende de volgende projectorganisatie:

Kernteam
Mirjam Iding (PNH-VV)
Ienke Verhoeff (PNH-BSP)
Toon van der Horst (Goudappel Coffeng)
Christiaan Kwantes Goudappel Coffeng
Niels Hoefsloot (Decisio)
Piet Hein de Porto (Decisio)
Gerben Blom (Arcadis)

Projectgroep
Florien Molendijk (PNH-VV)
Robin van buchem (B&U)
Bob vd Meulen (Stadsregio Amsterdam)
Menko Noordegraaf (Stadsregio Amsterdam)
Wilfred Thon (gemeente Haarlemmermeer)
Dick Bremer (gemeente haarlemmermeer)
Wilko Wieffering (gemeente Amstelveen)
Jean de Nijs (gemeente Amstelveen)
Jan van Heiningen (gemeente Ouderkerk aan de
Amstel)
Jaap Bakker (gemeente Haarlem )
Sjoerd de Lange (Schiphol Real Estate)
Wim Beukenkamp (Inspectie van Verkeer en
Waterstaat)
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Bijlage 2: verkeers- en vervoersmo
Verkeers- en vervoersmodel Noord HollandZuid

MRAnet in de Referentievariant en
Busoptimalisatie

De verkeer- en vervoersberekeningen voor deze

Qua lijnvoering bevat het MRAnet de volgende

studie zijn uitgevoerd met het regionale verkeer- en

ontwikkelingen tot 2020 die relevant zijn voor de

vervoersmodel Noord-Holland Zuid. Dit model is

Zuidtangent. Het gaat om frequentieverhogingen,

ontwikkeld voor de gemeenten Haarlemmermeer,

versnellingen en nieuwe verbindingen:

Haarlem, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Het is een

•

multimodaal model en beschrijft de verkeerstromen
voor auto, vrachtverkeer, openbaar vervoer en fiets. Als

Westwijk), 10 maal per uur;
•

tijdsperioden worden etmaal (werkdag), ochtendspits
(07.00-09.00 uur) en avondspits (16.00-18.00 uur)

Noord/Zuidlijn (Amsterdam Noord – Amstelveen
Westtangent (Sloterdijk – Westelijke Tuinsteden Schiphol), 6 maal per uur;

•

onderscheiden voor de vervoerswijzen personen- en

Haarlem – Uitgeest, grotendeels 6 maal per uur
(lijn 73);

vrachtauto. Het openbaar vervoer en de fiets worden

•

Haarlem – Uithoorn, 6 maal per uur (lijn 140);

voor het etmaal gemodelleerd. Als basisjaar geldt het

•

Uithoorn – Amsterdam-Zuidoost, 4 maal per uur

jaar 2008 en het prognosejaar (referentiejaar) is 2020.

(lijn 146);
•

De uitgangspunten van het jaar 2008 zijn getoetst
aan recente tellingen. Het prognosejaar 2020 is

Haarlem – Amsterdam-Zuidoost, 6 maal per uur
(lijn 175),

•

opgesteld op basis van de meest recente inzichten met

Haarlem – Amsterdam-Zuid, 6 maal per uur (lijn
176);

betrekking tot de sociaal-demografische gegevens. Dit

•

Haarlem – Schiphol, 2 maal per uur (lijn 277);

is gebaseerd op invoer vanuit de betrokken overheden,

•

Diverse lijnen richting Almere en Het Gooi;

invoer vanuit het nationale NRM-model Randstad 2.3,

•

Alphen aan den Rijn – Schiphol, 6 maal per uur en

de infrastructuur en het flankerend beleid. Er is geen
prijsbeleid in het model opgenomen.

versnelling (lijn 370).
•

HOV-bus Lisse – Westflank – Werkstad A4 –
Hoofddorp, 4 maal per uur;

Het oorspronkelijke model gaf goed inzicht in de

•

HOV-bus IJmuiden – Haarlem Delftplein

vervoersstromen in de zuidwestelijke zijde van de

•

HOV-bus Lisse – Westflank – Werkstad A4 –

Metropoolregio Amsterdam. Voor deze studie heeft
een verfijning van het model plaatsgevonden in

Hoofddorp, 4 maal per uur;
•

zuidoostelijke richting. Hiermee werd het model
geschikt voor uitspraken in de gehele Zuidzijde van de
Metropoolregio Amsterdam.

HOV-bus Amsterdam-Zuidoost - IJburg
(Zuidtangent-Oost), 6 maal per uur

•

HOV-bus Haarlem Delftplein– IJmuiden, 6 maal per
uur (lijn 75).

del en aannames MRAnet

Variant Busoptimalisatie
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MRAnet in de Variant Tram Maximaal

MRAnet in de Variant Tram Basis

In Variant Tram Maximaal kent het MRAnet de

In Variant Tram Basis kent het MRAnet de volgende

volgende aanpassingen ten opzichte van de

aanpassingen ten opzichte van de Referentievariant:

Referentievariant:

•

•

Lijn 2 in Haarlem is in frequentie omlaag gebracht
(van 6 naar 2 bussen per uur);

•
•

Heemstede;
•

Lijn 73 is ingekort tot Haarlem Delftplein –
Uitgeest;

•

Lijn 75 is ‘geknipt’ en rijdt de trajecten Haarlem
Delftplein – IJmuiden en Haarlem Wkc Schalkwijk

Haarlem NS;

– Haarlem NS.

Lijn 146 is ingekort tot Uithoorn – Amstelveen;

•

Lijn 175 is opgeheven en wordt ‘opgevangen’ door
Zuidtangent en lijn 176;
Lijn 176 rijdt via Schiphol Noord waardoor
uitwisseling met de Zuidtangent mogelijk is;

•

Lijn 4 in Haarlem is ingekort tot Driehuis –

Lijn 75 is ingekort tot Haarlem Wkc Schalkwijk –

•

•

•

Lijn 73 is ingekort tot Haarlem Delftplein –
Uitgeest;

•

(van 6 naar 2 bussen per uur);

Lijn 4 in Haarlem is ingekort tot Driehuis –
Heemstede;

Lijn 2 in Haarlem is in frequentie omlaag gebracht

HOV-bus Amsterdam-Zuidoost - IJburg
(Zuidtangent-Oost) is komen te vervallen.

Variant Tram Maximaal

Variant Tram Basis
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Bijlage 3: werkwijze exploitatiebe

Algemeen

De lijnen

De exploitatiekosten zijn bepaald door voor elk van

Om de varianten onderling goed te kunnen vergelijken

de dienstregelingen die behoren bij de verschillende

is gekozen om consequent dezelfde lijnen in de

varianten het aantal dienstregelinguren (DRU) te

exploitatieberekeningen mee te nemen. Het gaat

bepalen die behoren bij de betreffende variant. Het

hierbij om de volgende lijnen:

aantal DRU’s wordt vervolgens vermenigvuldigd met de

•

Lijn 2 Haarlem Spaarnwoude – Haarlem Delftplein;

kosten per DRU. Om tenslotte tot de exploitatiekosten

•

Lijn 73 Uitgeest – Haarlem Wkc Schalkwijk;

per jaar te komen wordt vermenigvuldigd met 320

•

Lijn 75 IJmuiden – Haarlem Wkc Schalkwijk;

dagen, ofwel het aantal ‘nuttige’ rijdagen per jaar.

•

Lijn 140 Haarlem – Uithoorn;

•

Lijn 146 Uithoorn – Amsterdam-Zuidoost;

Kengetallen

•

Lijn 175 Haarlem – Amsterdam-Zuidoost;

Bij de exploitatieberekening zijn de volgende

•

Lijn 176 Haarlem – Amsterdam-Zuid;

kengetallen gehanteerd:

•

Lijn 300 Haarlem – Amsterdam-Zuidoost;

•

DRU’s naar jaar: € 320;

•

Lijn 310 Nieuw-Vennep – Amsterdam-Zuid;

•

DRU kosten bus: € 90,--

•

Zuidtangent-Oost IJburg – Amsterdam-Zuidoost.

•

DRU kosten gelede bus € 105,--

•

DRU kosten dubbelgelede bus € 120,--

•

DRU kosten tram € 200,--

•

Reizigerskilometers naar etmaal: 300;

•

Opbrengsten per reizigerkilometer: €0,12

•

Uurfrequentie naar etmaal: 18

rekeningen

Berekeningen
Met de volgende berekening zijn per variant de kosten
en opbrengsten vastgesteld:
1. frequentie per uur X 18 (kengetal) = aantal ritten
per etmaal per richting;
2. Aantal ritten per etmaal X rijtijd X 320 (kengetal)
X 2 = DRU’s per jaar in twee richtingen voor
betreffende lijn;
3. DRU’s per jaar X DRU kosten = exploitatiekosten
per lijn;
4. Reizigerskilometers per lijn uit model X 300
(kengetal) = reizigerskilometers per jaar;
5. Reizigerskilometers per jaar X €0,12 (kengetal) =
opbrengsten per lijn;
6. Opbrengsten per lijn / kosten per lijn =
kostendekkingsgraad.
Exploitatiesaldo in de referentie wordt vastgesteld
door: exploitatieopbrengsten – exploitatiekosten
Exploitatiesaldo varianten ten opzichte van referentie
wordt vastgesteld door:
(opbrengsten variant – kosten variant) – saldo
referentie
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Bijlage 4: Beheer en organisatie v

Eigendom infrastructuur

Holland treedt op als strategische beheerder van de

Het eigendom van de weginfrastructuur ligt meestal

infrastructuur, waarbij de provincie een tactisch en

bij de wegbeheerder, doorgaans de gemeente. Het

operationeel beheerder in de markt werft.

bij het eigendom behorende beheer en onderhoud
wordt doorgaans in de markt gezet. Theoretisch kan

Omdat de provincie Zuid-Holland tevens optreedt als

ook de OV-concessieverlener optreden als eigenaar

concessieverlener van het vervoer, is de noodzakelijke

van de OV-infrastructuur. Dit is onpraktisch aangezien

afstemming tussen beide componenten geborgd.

het onduidelijkheden schept over verantwoordelijkheden en afbakening van het eigendomsareaal.

Voor de verrailde Zuidtangent is deze werkwijze ook

Een trambaan zal namelijk in stedelijk gebied een

denkbaar. Het economisch eigendom van het gehele

integraal onderdeel zijn van de openbare ruimte. De

tracé komt dan bij 1 partij. Afwijkend van de situatie

wegbeheerder is buiten de trambaan verantwoordelijk

van de Rijn Gouwe Lijn is dat:

voor de verkeersveiligheid. Als een andere partij

•

een deel van het tracé over het private gebied

verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid nabij de

van Schiphol voert (Schiphol staat in een andere

trambaan zal dit een onduidelijke situatie zijn. Ook is

verhouding tot de provincie en SRA dan een

bij straatspoor lastig aan te geven waar de grens van

gemeente),

de trambaan zich bevindt.

•

er twee concessie¬verleners zijn voor de
exploitatie

Voor bijvoorbeeld de Rijn Gouwe Lijn is het bestaande

•

in de gemeente Amsterdam de railinfrastructuur

spoorgedeelte Gouda – Alphen aan de Rijn – Leiden

van de Zuidtangent bij een andere partij kan gaan

Lammenschans juridisch en economisch eigendom

horen dan de (bestaande) railinfrastructuur van

van Railinfratrust BV. ProRail beheert en onderhoudt

tram en metro.

dit deel. De nieuw aan te leggen delen in Gouda,
Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Noordwijk komen in

Het is te verkiezen dat 1 partij economisch eigenaar

economisch eigendom bij de provincie Zuid-Holland.

wordt van de infrastructuur. De eenheid van de

Het juridisch eigendom ligt bij de gemeenten als

infrastructuur van de gehele lijn wordt dan immers als

wegbeheerder. In bestuurs-overeenkomsten is

vanzelf geborgd. Deze eenheid is onmisbaar voor een

deze verhouding vastgelegd, De provincie Zuid-

goede exploitatie.

an vertramde Zuidtangent

Voor het tactisch en operationeel beheer van de

specifieke technische kennis is vereist. Daarom wordt

verrailde Zuidtangent kan deze strategisch beheerder

soms gekozen voor eigendom van het materieel bij

in de markt een partij werven. Wel moet de

de concessieverlener, soms voor eigendom bij de

strategisch beheerder de eisen en randvoorwaarden

vervoerder met overnameverplichting bij overgang van

aan materiaalgebruik en afstemming van

de concessie.

onderhoudsperioden bewaken.
Hiervoor moet deskundigheid worden verworven

Het model waarin de concessieverlener eigenaar van

op het specifieke terrein van railinfrastructuur. Dit

het materieel wordt, is bij concessieverlening helder.

is specialistische materie die niet vergelijkbaar is

De concessieverlener stelt het materieel tegen een

met beheer en onderhoud van busbanen. Ook de

vooraf vastgestelde vergoeding beschikbaar aan

samenhang met het materieel en exploitatie(model) is

elke inschrijvende vervoerder. Dit is transparant en

een aandachtspunt. Van een openbaar vervoersysteem

garandeert gelijke kansen voor elke inschrijver. Er zijn

zijn infrastructuur, materieel en exploitatie de drie

echter ook nadelen aan verbonden:

pijlers, welke elkaar beinvloeden. Goed onderhouden

•

de concessieverlener moet zich begeven op het

infrastructuur bijvoorbeeld leidt tot minder reparaties

zeer specialistische pad van aanschaf van (in dit

aan materieel en minder uitval van ritten.

geval) railmaterieel. Het verwerven en borgen
van kennis in deze specialistische materie is

Eigendom materieel

een belangrijk aandachtspunt. Dat zelfs zeer

In het Nederlands openbaar vervoer is de vervoerder

ervaren vervoerders als NS Reizigers, RET en

bijna altijd de eigenaar van de voertuigen. De laatste

GVBA bij instroom van nieuw railmaterieel

jaren ontstaan uitzonderingen in situaties waarin de

vaak te maken hebben met grote en langdurige

concessieperiode korter is dan de afschrijvingsperiode

aanloopproblemen, geeft de kwetsbaarheid aan.
•

van het materieel.

een concessieverlener is voor materieelleveranciers

Specifieke eigenschappen van de infrastructuur leiden

een betrekkelijk kleine partij, terwijl vervoerders

er echter toe dat railvoertuigen nooit “van de plank”

een sterkere onderhandelingspositie hebben.
•

gekocht kunnen worden. Het exact specificeren van

het onderhoud aan het materieel vergt een

het gewenste materieel is daarmee, anders dan bij

continue en intensieve afstemming tussen

bussen, een technisch ingewikkelde opgave waarvoor

eigenaar en vervoerder.
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Het model waarin de vervoerder materieel aanschaft

Algemene principes bij de ombouw

en dat na einde van de concessie tegen vergoeding

In het algemeen zijn er twee modellen te hanteren.

overdraagt aan de nieuwe vervoerder (eventueel

Eén model gaat uit van een korte uitvoeringstijd

aan zichzelf als hij de concessie behoudt) heeft ook

met hierbij veel overlast. Het andere model gaat

nadelen:

uit van beperkte overlast, maar hierbij hoort een

•

in de huidige marktomstandigheden is het de

lange uitvoeringstijd. Bij het laatste model wordt op

vraag of de vervoerder het risico kan en/of wil

een beperkt aantal plekken tegelijk gewerkt, zodat

nemen van aanschaf van een vloot railvoertuigen.

het aantal omleidingsroutes en de lengte van deze

De recente ervaringen op dit aspect bij de Rijn

omleidingsroutes beperkt is. Doordat de werkplekken

Gouwe Lijn zijn niet positief: de provincie Zuid-

beperkt zijn, is hierbij de totale uitvoeringstijd lang.

Holland was hierdoor in zekere zin gedwongen zelf

Het is raadzaam om in een vroegtijdig stadium een

het materieel aan te schaffen.

keuze te maken tussen deze twee modellen.

•

het bepalen van de waarde van de voertuigen aan
het einde van de concessieperiode is een delicaat

Een goede beheersing van het gehele proces van

onderwerp. De vervoerder zal hierover vooraf

aanleg van de railinfrastructuur tot en met beheer en

zekerheid wensen, maar het vooraf vaststellen

onderhoud van infrastructuur en materieel is gebaat

van de waarde na een langjarige concessieperiode

bij één strategisch beheerder van de infra en het

met intensief gebruik is niet eenvoudig. De wijze

materieel, wat in dit geval van twee concessieverleners

waarop hij het materieel gebruikt en onderhoudt

met verschillende schaalniveaus leidt tot de noodzaak

in de concessieperiode is hierop van invloed, maar

van vroegtijdige afstemming met SRA.

ook factoren als de staat van onderhoud van de
infrastructuur.

Aandachtspunten bij ombouw voorbereide
busbaan Zuidtangent

Een andere optie is om delen van de baan in twee

De aanpassingen aan de bestaande betonbaan van de

busverkeer beperkt doorgang vinden, op de andere

Zuidtangent bestaan in hoofdzaak uit het

rijstrook wordt gewerkt. Deze werkmethode heeft wel

•

invloed op de exploitatie en de veiligheid.

delen om te bouwen. Over één rijstrook kan dan het

frezen van goten en het hierin aanbrengen van
spoorstaven;
kunstwerken;

Aandachtspunten bij ombouw nietvoorbereide delen van het tracé

aanbrengen voorzieningen voor voeding, nu wordt

Bij niet-voorbereide delen van het tracé zijn de

uitgegaan van een bovenleidingsysteem, maar dit

werkzaamheden omvangrijker. Omdat het vanuit

kan ook een ander systeem zijn;

onderhoud niet wenselijk is om kabels, leidingen of

•

aanbrengen beveiliging;

riolering onder de trambaan te hebben, zullen eerst

•

aanpassen haltes.

deze verlegd moeten worden. Het invloedsgebied van

•
•

aanpassen (overgangen van de) bestaande

de werkzaamheden is hiermee groter dan alleen de
De bestaande fundatie van de Zuidtangent is

toekomstige trambaan. Hiermee is ook de impact op

voorbereid op latere verrailling, hierdoor is de

de omgeving groter. Delen van de openbare ruimte

uitvoeringstijd beperkt. Het is niet mogelijk dat de

zullen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Op deze

bestaande Zuidtangent ongehinderd door kan blijven

delen zal de Zuidtangent tijdelijk via een andere route

rijden. Voor de werkzaamheden zal een deel van de

moeten rijden.

bestaande baan afgesloten moeten worden voor
het busverkeer. De bus zal dan op korte trajecten
via een andere route moeten rijden. Een optie is om
de aanpassingen gefaseerd door te voeren zodat de
omleiding beperkt is. Veel van de werkzaamheden
kunnen ‘s nachts worden uitgevoerd zodat overdag een
normale dienstregeling mogelijk is.
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Bijlage 5: Samenvatting MRA
net eisen

•

Dienstregelingsnelheid: minimaal 30 km/uur in één
richting van begin tot eind

•

Vf-factor: maximaal 1,5 van begin tot eind in
maatgevende richting

•

Overstappen maximum 80% één overstap en
overige 20% maximaal twee overstappen

•

Toegankelijkheid voertuigen: maximaal 34 cm.
boven straatniveau.

•

Halteafstanden binnen de bebouwde kom:
maximaal 1000 meter

•

Minimumfrequentie: vier maal per uur

•

Zitplaatsgarantie: in spits zit- of staanplaats 99%,
in dal kans op zitplaats 90%. Bij reistijd > 20
minuten altijd zitplaats

•

Rijcomfort: versnellingen/vertragingen
(gemiddeld): 1,2 m/s; maximale stoot: 0,3 m/s,
noodremvertraging (light-railvervoer) 4,2 m/s2

Bijlage 6: Reizigers aantallen
op doorsnedes
Reizigers op doorsnede (beide richtingen, etmaal)
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Bijlage 7: Memo reizigersgroei
door tramfactor
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