Vaart maken
met andere mobiliteit

Kernbegrippen die telkens terugkomen zijn
mobiliteitstransi�e en een schaalsprong
voor het openbaar vervoer. Een
schaalsprong die wat Rover betre� niet
eenzijdig gericht is op capaciteit, want dat
kan ten koste gaan van kwaliteit. De
kwaliteit moet juist verbeterd worden,
zowel reis�jd, rechtstreeksheid als
gebruiksgemak. Zo wordt het openbaar
vervoer, in goed samenspel met de fiets en
P+R, een beter alterna�ef voor het gebruik
van de auto.
Mooie woorden betekenen echter nog
geen bijbehorende daden. Een
bijpassende meerjarige investeringsagenda met coherente faseringsstappen is
er bijvoorbeeld nog niet.
De prak�jk is weerbars�g en complex. Het
is op allerlei punten nodig de koers te
verleggen en de aanpak te veranderen.
Rover hee� in dit document acht van die
punten op een rij gezet, in de hoop dat dat
helpt.
Verder bepleiten we snelle besluitvorming
over drie majeure OV-infraprojecten. En
daarnaast meer doortastendheid bij kortetermijnmaatregelen die de mobiliteit in de
regio vooruit helpen.
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CO2-uitstoot

Kans voor het OV: schaalsprong
inze�en

MILIEU

HUISVESTING

NOX-uitstoot
Duurzame brandstoffen

250.000 nieuwe woningen
Meer en langere verplaatsingen

Geschikte bouwlocaties
Fĳnstof
Biodiversiteit
Bereikbaarheid nieuwbouwwĳken
Geluidsbelasting Files autosnelwegen
Files provinciale wegen Bereikbaarheid werkgelegenheid, onderwĳs
Intensief vliegverkeer
Flora
Fauna
Vestigingsklimaat bedrĳven
Waterhuishouding Volle treinen, trams, bussen
Verkeersveiligheid
Ruimte voor bos/groen
Stadsstraten vol autoverkeer
Spelen op straat
Barrières voor mens en dier
Doorstroming bus en tram stagneert
Verblĳfsruimte
Bereikbaarheid natuur en recreatie Fietsstallingsruimte schaars
Toerisme
Autoparkeren

Het is de visie van de regionale bestuurders
dat de uitdagingen en ambi�es met
betrekking tot lee�aarheid, duurzaamheid
en autoluw, alleen effec�ef zijn in te vullen
door op een fundamentele andere manier
naar mobiliteitsvraagstukken en
oplossingen te kijken. De regionale
overheden zijn van mening dat een
schaalsprong in het openbaar vervoer (OV)
daarbij randvoorwaardelijk is. Deze OVschaalsprong zal zich op alle niveaus
moeten manifesteren; van de landelijke
gebieden en dorpen in Flevoland en NoordHolland tot de grote verstedelijkte
agglomera�e van Amsterdam en van
kleinschalige vraaga�ankelijke OVsystemen tot zware spoor- en metrosystemen. Een schaalsprong is niet alleen
nodig in de netwerken, maar ook in de
manier waarop het OV wordt
georganiseerd, gefinancierd en bekos�gd.
De rol van het OV verandert hiermee van
een middel om knelpunten op te lossen,
naar een systeem dat het mogelijk maakt
om modaliteits- en mobiliteitstransi�es te
realiseren.

MOBILITEIT

LANDSCHAP

Versnippering
Openheid

Belasting bruggen en kademuren door zwaar verkeer
Mobiliteit mensen met beperking

Historische binnensteden

STAD

Ruimte voor voetgangers

LEEFKWALITEIT
Veel vraagstukken inzake klimaat, milieu, huisves�ng, stedelijke kwaliteit en
landschapswaarden raken de mobiliteit. Of ze overlappen met vraagstukken van de
mobiliteit zelf. Ook bij veel van de mogelijke oplossingen is dit het geval.
Reden genoeg om nog meer afstemming te zoeken tussen de verschillende
beleidssectoren en actoren.
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Beter dan de regionale overheden het in
de hiernaast geciteerde tekst doen, kan
Rover het eigenlijk niet zeggen. Het moet
ánders met de mobiliteit in de noordelijke
Randstad. En behoorlijk snel ook.

”

Vaart maken met
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personenmobiliteit

8 miljard zakelijke autokilometers
minder vóór 2030.

”

Citaat uit paragraaf C2.6 van het
Klimaatakkoord, Den Haag, 28 juni 2019

Castricum, Alkmaar, Hoorn en
ten noorden daarvan

Relaties met > 50.000 dagelijkse
verplaatsingen
auto

Meer mobiliteit per OV is
een noodzaak

ov

Bron: Rapportage Daily Urban System Metropoolregio
Amsterdam, Goudappel Coffeng, 4 december 2018

Het OV-aandeel in de totale mobiliteit ten
opzichte van de auto is magertjes voor een
sterk verstedelijkte regio als de MRA.

Zaanstreek,
Waterland

Heemskerk,
Beverwijk,
Velsen/IJmuiden,
Haarlem,
Heemstede

Linksboven de modal split in de
ochtendspits tussen de gebiedsdelen die in
de analyses voor het OV Toekomstbeeld
zijn onderscheiden. Linksonder op
dezelfde schaal de modal split binnen deze
gebieden. Dat de fiets hier al een groot
aandeel in hee� is mooi. Opvallend is het
grote aantal autori�en over korte afstand.
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Rest
Nederland

Weesp,
Huizen,
Bussum,
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Vinkeveen

Amstelveen,
Schiphol,
Haarlemmermeer,
Aalsmeer,
Uithoorn

Rechtsonder de verwachte ontwikkeling in
reizigerskilometers voor de komende 20
jaar in de Na�onale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Het is in die prognose
vooral het aantal autokilometers dat fors
zal groeien.

Rest Nederland

Provincie Zuid-Holland

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Castricum, Alkmaar, Hoorn en
ten noorden daarvan

Interne verplaatsingen binnen
onderscheiden gebieden
auto

ov

fiets

Deze groei loopt in de MRA onherroepelijk
vast. Op alle fronten zijn de harde grenzen
aan de groei van het
autoverkeer bereikt of in
zicht: klimaatdoelen,
opnamevermogen van
rijdende en s�lstaande
auto’s in steden, de kwaliteit
van de openbare ruimte.

Bron: Rapportage Daily Urban System Metropoolregio
Amsterdam, Goudappel Coffeng, 4 december 2018
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Om te voorkomen dat het
met de héle mobiliteit in de
MRA vastloopt is een ander
mobiliteitsbeleid nodig. Dat
moet veel harder gaan
sturen op een groter
aandeel OV.
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Investeren in een beter OV-systeem dat
twee maal zo veel reizigers aan kan is no
regret. OV is de meest ruimte-efficiënte
vervoerwijze voor grote aantallen
verplaatsingen in een gebied waar ruimte
schaars en kostbaar is.
Dat betekent:
• voor het OV ruwweg een verdubbeling
van de vervoerpresta�e;
• meer lucht op de weg voor écht
noodzakelijk autoverkeer;
• grote investeringen in mobiliteit
herbezien over de grenzen van
vervoerwijzen heen;
• bij planologische ontwikkelingen
ruimte reserveren voor robuuste OVverbindingen.

Prognose NMCA

Sturen op OV x 2
en meer fiets

8 punten waarop
koersverandering nodig is
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Met een modal shi� van auto naar OV,
fiets en lopen.

OV-oplossingen moeten over de
tradi�onele grenzen van modaliteiten en
concessies heen kunnen reiken.

Stuur op een
mobiliteitstransitie.

Het huidige beleid faciliteert nog steeds
het doorgroeien van het autoverkeer. In
het MRA-gebied gaat dat spaak lopen. Het
leeuwendeel van de verplaatsingen is
gericht op de steden, waar geen ruimte is
voor nóg meer rijdende en geparkeerde
auto’s. Integendeel: de grote steden willen
juist een autoluwe stad. De dynamiek in
de noordelijke Randstad leidt tot andere
mobiliteitspatronen van mensen. Rover
vindt het hoog �jd het mobiliteitsbeleid in
deze regio te ‘ontscho�en’ en ac�ef te
gaan sturen op een modal shi�. Ook bij
keuzes voor grote investeringen.
Weguitbreidingen moeten vanaf nu
worden afgewogen tegen OV-oplossingen.
Om dat goed te kunnen doen dienen
prognosemodellen voortaan rekening te
houden met grenzen aan de groei van
verplaatsingen naar de steden per auto.

Verklaar het OV tot een
integrale ontwikkelopgave.
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Soms kan ook een mobiliteitstransi�e
binnen het OV-netwerk een welkome
oplossing zijn. Bijvoorbeeld door de metro
een groter deel van het korteafstandsvervoer van de trein te laten
overnemen en daarmee op het
spoornetwerk ruimte vrij te maken voor
meer verbindingen met de verdere regio
en daarbuiten. Om de capaciteit en de
a�rac�viteit van zwaarbelaste HOV-routes
te verhogen is een vorm van light rail soms
de beste oplossing, ook al is daar nu geen
railvervoerder werkzaam. Opheffing van de
klassieke ‘apartheid’ in de tariefwereld van
trein en bus/tram/metro kan het regionale
OV-netwerk aantrekkelijker maken en
neemt hindernissen voor een betere
taakverdeling tussen trein en
bus/tram/metro weg. Kortom: Rover pleit
voor een meer integrale benadering van
het hele regionale OV-netwerk.
Meer op blad 7.

Verbreed de focus bij OVmaatregelen.
Stuur niet alleen op capaciteit, maar stel
ook kwaliteitseisen aan het OV-systeem.
Het ontwikkelen van toekomstplannen
voor het OV is nu sterk gericht op het
oplossen en voorkomen van knelpunten.
Het gevolg is dat verbeterplannen vooral
worden ontwerpen vanuit het oogpunt van
vervoercapaciteit. Het bieden van
voldoende capaciteit is uiteraard een
elementaire eis, maar Rover ziet zowel in
de huidige prak�jk als bij de planvorming
voor bijvoorbeeld PHS te vaak dat de
kwan�teit ten koste gaat van de kwaliteit.
Het moet niet alleen maar gaan om
aantallen treinen of bussen per uur, ook de
a�rac�viteit van het OV-aanbod moet een
harde eis worden bij de aansturing van de
netwerkanalisten en ontwikkelaars.
Meer op blad 6.
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Maak nieuwe �inanciële
afspraken.
OV x 2 vraagt een andere blik op zowel de
financiering van investeringen als de
bekos�ging van exploita�e.
Een modal shi� van auto naar andere verplaatsingswijzen betekent voor het OV al
gauw een verdubbeling van het gebruik.
Dat kan alleen met een groot bedrag aan
investeringen en hogere exploita�ekosten.
Omdat dit niet past in de huidige modellen
voor financiering en bekos�ging, zullen er
voor OV-investeringen en exploita�e ook
andere geldstromen moeten komen.
Rover hee� al eerder voorgesteld om
hiervoor te kijken naar bijdragen vanuit
bouwprojectontwikkeling, provinciale
opcenten en toeslagen op vlieg�ckets.
Schiphol levert al een bijdrage aan de
exploita�ekosten van het vervoer van
werknemers naar de luchthaven. Schiphol
en andere bedrijven zouden dit op grotere
schaal kunnen doen.
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Pluk laaghangend fruit.

Richt een gezamenlijke
organisatiestructuur in.
Nodig voor consistente aansturing van
planning, ontwerp en uitvoering van het
regionale mobiliteitsnetwerk.
Onmisbaar is een permanente structuur
voor het aansturen van de ontwikkeling
van het mobiliteitsnetwerk in dit deel van
de Randstad. Het gaat om een veelheid
van betrokken par�jen, beslissingen,
projecten en a�ankelijkheden. Het
waarborgen van de overkoepelende blik is
belangrijk. Het gaat om afstemming van
stad en regio, van ruimtelijke inrich�ng en
mobiliteit, van de verschillende
vervoerwijzen en de verschillende
vervoerbedrijven en de verantwoordelijke
weg- en railinfrastructuurbeheerders. En
niet te vergeten: het borgen van kennis en
ervaring.

Maak ook gebruik van onconven�onele
oplossingen om snel uitdagende
doelstellingen te halen.
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Bestrijding van files op de weg hoe� niet
in meer asfalt te worden gezocht als het
bestaande asfalt efficiënter wordt
gebruikt: met meer mensen in minder
voertuigen. Een verschuiving van een deel
van het woon-werkverkeer van de auto
naar snelle, rechtstreekse busverbindingen
tussen woon- en werkgebieden (OV en/of
besloten bedrijfsvervoer) levert veel op en
is snel te realiseren. Rond Eindhoven zijn
overheden en bedrijfsleven hiermee al aan
de slag. Waarom hier niet? Een meerderheid van de Schipholwerkers komt nog
al�jd dagelijks met de auto!

Schrik niet terug voor
concessie-aanpassingen.
Verander de aansturing van OVconcessies en concessie-eisen als dat
helpt of zelfs onvermijdelijk is.
We moeten toe naar een verdubbeling van
het OV, naar meer integraliteit en naar
taakverschuivingen binnen het OVnetwerk (trein, metro, tram, bus en daarop
aansluitende vervoervormen). Dit mag
niet worden belemmerd door gebrek aan
samenhang in het aansturen van OVconcessies, contraproduc�eve eisen aan
rendement en kostendekkingsgraad, of
door hopeloze verrekeningsproblemen
tussen concessies. Rover denkt dat het
nodig is te komen tot aanpassingen bij het
opdrachtgeverschap en de invulling van
OV-concessies. Dit kan niet vroeg genoeg
worden onderkend en voorbereid.

Nodig is wel dat de bussen op de
hoofdwegen vrije doorgang hebben.
Exclusief gebruik van vlucht-/spitsstroken
door OV- en bedrijfsbussen moet
standaard worden. Ook moet het voor
werknemers financieel aantrekkelijker
worden om met OV, bedrijfsbus of fiets te
komen dan met de auto. Dit ‘omdenken’
vraagt een ac�ef sturende rol van zowel
overheden als bedrijven.
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Toets ingrĳpende plannen
op ‘no regret’.
Toets bij majeure infrabeslissingen of ze
op langere termijn bij de actuele
prognoses en inzichten no regret zijn.
Terwijl de besluitvorming over de langetermijnvisie (OV Toekomstbeeld 2040) en
de uitwerking daarvan nog loopt, gaan
lopende projecten verder (of lopen ze juist
vast) en vragen actuele vraagstukken
steeds dringender om een oplossing. Bij de
rich�nggevende besluiten die nu, in 2020,
worden genomen is het belangrijk te
weten of sprake is van no-regretkeuzes.
Zeker wanneer het gaat om plannen die
zijn gebaseerd op prognoses met oude
aannames of een beperkte �jdhorizon, die
langzamerhand al door de feiten worden
ingehaald. Is het bij de huidige inzichten
inzake de langere termijn een stap in de
goede rich�ng of wordt het een obstakel
(fysiek, in �jd, in geld)? Rover is hier
allerminst gerust op en wil dit bij
belangrijke rich�nggevende beslissingen
expliciet getoetst zien. Meer op blad 8.

Do’s en don’ts voor een
attractief OV-netwerk

Snelheid

De reis�jd is soms
iets, maar niet véél
langer dan met de
auto.

Gemak
(Comfort)

In grote
nieuwbouwwijken is
er al in een vroeg
stadium goed OV,
ook al is dat niet
direct rendabel

Gemak
(Begrijpelijkheid)

De reis�jdbetrouwbaarheid is veel
groter dan met de
auto
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Belangrijke
Voor automobilisten
vallen
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liggen tram- en
concentreren
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(transversaal) of
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route
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Het OV is in
prak�sch opzicht
veel meer één
geheel geworden

Prijs van het reizen
Een stukje met de
trein en een stukje
met de bus maakt de
reis onevenredig
duur

Met het OV kom je
tot vlakbij alle
belangrijke en
interessante
bestemmingen

Voor een
buitenlandse
bezoeker op
Schiphol is het een
crime om de juiste
trein te vinden

Kaartjes en
abonnementen die
bij de ene
vervoerder wel
geldig zijn en bij de
andere niet
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Het OV komt op
steeds minder
plaatsen. Steeds
vaker moet je zoeken
naar aanvullende
middelen van
vervoer

Combina�e P+R en
OV betaal je in één
keer (als dagpas of
abonnement)
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Naar s�lle gebieden
is er een handig
oproepsysteem, je
kan de app makkelijk
vinden en dan werkt
hij overal hetzelfde

Met een abonnement ben je een dief
van je portmonnee
als je niet het OV
gebruikt om ergens
heen te gaan.

Overwhere
Purmerend
Weidevenne

Krommenie
Heemskerk

•
•
•

MP
Heemstede

Knelpunten in het spoorwegnet in de
MRA zijn of worden onder andere:
Schiphol, Zuidtak, Wes�ak, Hemtunnel
en CS. Maar ook op de trajecten CS Bijlmer ArenA en CS - Haarlem is er te
weinig spoorcapaciteit voor de
benodigde groei.
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In de spits rijden hier nu elke 2 minuten
dubbeldekkers en gelede bussen. Het
vervoer op deze lijnen groeit jaarlijks
flink. Het bussysteem nadert nu al zijn
grenzen in aantal voertuigen en
inpasbaarheid in de omgeving (net als in
Utrecht). Toch is het OV-aandeel tussen
de regio Haarlem en de zuidkant van
Amsterdam nog rela�ef laag. Een raillijn
is door beter rijcomfort in staat meer
reizigers te trekken dan een bus, zoals
telkens blijkt in binnen- en buitenland.
Verdere gebiedsontwikkeling langs de
route zal de A9-railtangent zowel
urgenter als rendabeler maken.

Leiden

Randstadrail Den
Haag - Zoetermeer/
Sassenheim
Ro�erdam kan voor
de A9-tangent als
referen�e dienen:
inpasbaar in de stad
en op lange stukken
buiten de bebouwde
kom een snelheid
van 100 km/u.

m

Terwijl het economisch centrum van
Voorhout
Amsterdam naar het zuiden verschui�
en de A9 na elke verbreding weer uit z’n
voegen barst, hee� het OV in oostwestrich�ng een inhaalslag te maken.
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A9-railtangent Haarlem - Schiphol
Noord - Amstelveen - Amsterdam ZO
Meer capaciteit en a�rac�evere
vervoersvorm op drukke corridor waar
OV-aandeel nu rela�ef gering is.
Connec�e op Schiphol Noord met
Noord/Zuidlijn + bussysteem Schiphol.
Extra rail-oost-westas in MRA is
alterna�ef voor (om)reizen via spoor.
Tram geschikter dan bus om groei OV
in centrum Haarlem op te vangen.
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Haarlem West

Zandvoort
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Haarlem Spaarnwoude
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Sluiten metroring Isolatorweg - CS.
Ontslui�ng nieuwbouwgebieden (deel
Haven Stad).
Betere bediening stadsdeel
Westerpark, rechtstreekse verbinding
met oostelijk centrum.
Maakt op Wes�ak en CS schaarse
spoor- en transfercapaciteit vrij.
Doorrijden i.p.v. keren op CS betekent
capaciteitsvergro�ng oostlijn metro.
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Zaandam

Santpoort N

Ha
ar
le

•

Kogerveld

Driehuis

Ho
ut
pl
ei
n

•

Verlenging Noord/Zuidlijn naar
Schiphol en Hoofddorp.
Rechtstreekse verbinding van Schiphol
en Hoofddorp met belangrijke delen
van Amsterdam en met Noord.
Maakt op Zuid- en Wes�ak en op de
sta�ons Zuid en CS schaarse spoor- en
transfercapaciteit vrij voor regionaal,
na�onaal en interna�onaal vervoer
(subs�tu�e luchtvervoer!)

Zaandĳk
Koog a/d Zaan
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Trein
Metro
Tram Plus
Corridors waar nieuwe
metro- en tram-pluslĳnen de druk op
zwaarbelaste delen
van het hoofdspoornetwerk verminderen

Beverwĳk

m

Rover dringt aan op snelle besluitvorming
over drie majeure infraprojecten in het
drukste deel van de regio die een belangrijke versterking van het OV-netwerk zijn:

Nieuwe of doorgetrokken metro-, tramen buslijnen zorgen voor meer
rechtstreekse verbindingen en betere
bereikbaarheid van nieuwbouwloca�es. Daarnaast ontlasten zij de trein
op kri�sche trajecten van korteafstandsreizen binnen de agglomera�e.
Op de parallelle delen van het spoornetwerk komt er zo meer ruimte voor
verbindingen met en buiten de regio.

Ha
ar
le

Prioriteit voor drie grote
OV-infraprojecten

Wormerveer

24 km, 9 tussenstops
circa 30 minuten

Ondertussen...

Zaandam

Santpoort Z
Bloemendaal
Overveen

Haarlem Spaarnwoude

Halfweg
CS

Sloterdĳk

•

Haarlem West
MP
Heemstede
Lelylaan
Amstel
Diemen Z
Zuid

Verbouwing Amsterdam
Centraal Sta�on

RAI

Schiphol

Duivendrecht

Driehuis

SchipholNoord

Hoofddorp

Wat wil Rover:
• realisa�e van de uitbreiding sta�on
Zuid, goed gecoördineerd met de
verbouwing van CS (zie hiervóór);
• geen verplaatsing van interna�onale
treinen van CS naar Zuid als dit een
belemmering wordt voor de inpassing
van andere treinen op de Zuidtak;
• verbouwing metrosta�on geënt op
doortrekking Noord/Zuidlijn;
• spoedige verbetering van de knooppuntkwaliteit voor overstappende
reizigers, met tram- en bushaltes
vlakbij de trein- en metroperrons en
een betere keerfaciliteit voor de tram
(eventueel �jdelijk bij de Beethovenstraat met extra perrontoegangen).

doorgaande reizigerstreinen tussen de
rich�ngen Haarlem en Utrecht (in
plaats van vermindering tot één spoor
voor enkele goederentreinen per dag);
een masterplan dat de verbouwingen
van CS en Zuid coördineert en
gelijk�jdige capaciteitson�rekkingen
voorkomt.

Driehuis
Santpoort N

Amstelveen

Holendrecht

Zaandam

Santpoort N
Santpoort Z
Bloemendaal

De beslissing om een half miljard euro uit
te geven aan (vooral) het weghalen van
sporen is gebaseerd op een eenzijdige
focus op een enkele PHS-corridor en op
vervoerprognoses met een �jdhorizon van
2028 die intussen achterhaald zijn. De
latere keuze om een perronspoor meer op
te offeren dan aanvankelijk de bedoeling
was is niet ingegeven door vervoerkundige
overwegingen maar door een
kostenoverschrijding. Daarmee hee� het
project zich tevens a�ankelijk gemaakt
van de uitbreiding van sta�on Zuid, dat
treindiensten van het CS moet overnemen.
Met twee hoofdsta�ons tegelijk in
verbouwing komt de bereikbaarheid van
Amsterdam en een groot deel van de
provincie Noord-Holland in gevaar.
Wat wil Rover:
• herziening van de principebeslissing
om CS terug te brengen naar 9
sporen;
• aanpassing van het emplacementsontwerp Dijksgracht, zodat twee
sporen beschikbaar blijven voor

Overveen

Haarlem Spaarnwoude

Halfweg
CS

Sloterdĳk
Haarlem West

MP
Heemstede
Lelylaan
Amstel
Diemen Z
Zuid
RAI
Schiphol

Zuidasdok

Hoofddorp

Duivendrecht
SchipholNoord
Amstelveen

Holendrecht

Driehuis
Zaandam

Santpoort N
Santpoort Z

Zuidasdok ligt s�l wegens onenigheid over
de bouwkosten. Het sta�on is door zijn
smalle perrons nu al een knelpunt in de
afwikkeling van het reizigers- en
treinverkeer. Om extra treinen aan te
kunnen is de uitbreiding met een derde
perron en twee sporen nodig. De huidige
overstapkwaliteit tussen trein/metro en
tram/bus is slecht. Dit terwijl de inkor�ng
van de sneltramlijn naar Amstelveen Zuid
(en straks Uithoorn) alle reizigers die
verder de stad in willen tot een overstap
dwingt. Zolang het daarvoor ontworpen
trameindpunt niet kan worden aangelegd
zal op de Strawinskylaan een ongelukkige
situa�e bestaan met grote kans op
wederzijdse hinder tussen de doorgaande
lijn 5 en de kerende lijn 25.

Bloemendaal
Overveen

Haarlem Spaarnwoude

Halfweg
CS

Sloterdĳk
Haarlem West

MP
Heemstede
Lelylaan
Amstel
Diemen Z
Zuid
RAI

Mul�modale
knoop Schiphol
Hoofddorp

Schiphol

Duivendrecht
SchipholNoord
Amstelveen

Holendrecht

Na 10 jaar studie is er een project voor de
hel� van het geld: een kwart miljard euro.
Inpassing van een doorgetrokken Noord/
Zuidlijn is hier niet in opgenomen.
Wat wil Rover:
• in het ontwerp rekening houden met
inpassing van de Noord/Zuidlijn en het
voorwerk in het project meenemen;
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•

het bussta�on afstemmen op wat
nodig is als de Noord/Zuidlijn komt;
financiering hiervan door Schiphol.

•

Driehuis
Zaandam

Santpoort N
Santpoort Z
Bloemendaal
Overveen

Haarlem Spaarnwoude

Halfweg
CS

Sloterdĳk
Haarlem West

MP
Heemstede
Lelylaan
Amstel
Diemen Z

Airportsprinter

Zuid
RAI
Schiphol

Duivendrecht
SchipholNoord

Hoofddorp

Amstelveen

Holendrecht

Het voornemen is de spoorinfrastructuur
op de Wes�ak exclusief te reserveren voor
een lokale shu�le Hoofddorp - Amsterdam
CS/Zaandam. Deze vervangt vanaf 2023 de
nu over de Wes�ak rijdende Intercity’s en
regionale Sprinters. Op termijn zou deze
shu�le een hogere frequen�e en extra
sta�ons aan de Wes�ak moeten krijgen.
Het is o.a. vanwege de drukte op Schiphol
nodig het vervoer naar Amsterdam beter
te regelen. De Airportsprinter is daar een
op korte termijn realiseerbare oplossing
voor. Maar er zijn vraagtekens te ze�en bij
de gedachte verdere ontwikkeling in de
rich�ng van een stadsvervoerlijn. De extra
sta�ons maken de verbinding Schiphol Amsterdam trager en doubleren met de
metro. Het ligt meer voor de hand het
stedelijk vervoer vanaf die fase meer aan
de metro over te laten (verlengde Noord/
Zuidlijn, gesloten metroring). De spoorcapaciteit op de Wes�ak kan dan ook weer
voor regionale en interna�onale

Obdam

Heerhugowaard

Enkhuizen

Alkmaar Noord
S1

Flora
Bovenkarspel-Grootebroek

Alkmaar

S7

Heiloo

Hoorn

S2

S7

Kersenboogerd

Castricum
Uitgeest

verbindingen worden benut, waarmee
meer rechtstreekse verbindingen worden
geboden.

Zaandijk

Beverwijk

Santpoort Z

Purmerend

Wormerveer

Heemskerk

Weidevenne

Koog a/d Zaan

Bloemendaal
Overveen

Wat wil Rover:
• implementeer de Airportsprinter als
korte-termijnoplossing;
• realiseer zo spoedig mogelijk de
verlenging van de Noord/Zuidlijn naar
Schiphol/Hoofddorp en het sluiten
van de metroring (met extra sta�ons
en doorrijdend over de oostlijn,
waarmee ook het CS wordt ontlast zowel het trein- als het metrosta�on);
• bestem de Wes�ak op termijn weer
voor regionale treindiensten - dan ook
van Alkmaar en de Zaanstreek naar
Schiphol! En handhaaf hier (sommige)
interna�onale treindiensten naar CS.

Zaandam

Santpoort N

Overwhere

Krommenie

S5

Driehuis

Driehuis
Haarlem Spaarnwoude

CS

Santpoort Noord

Haarlem West
Heemstede
Lelylaan

Zuid

Holendrecht

T30

S6

T30 Heemstede

Houtplein

Spaarnwoude

Centrum
Europaweg
Reinaldapark

T1 Lijnden

Sloterdijk
De Vlugtlaan

Rokin

Jan van Galenstraat

Amstelveenseweg

Schiphol

M52

Hoofddorp
Sassenheim

Nieuw-Vennep

A.J. Ernststraat
Van Boshuizenstraat
Uilenstede
Zonnestein
Onderuit Ouderkerk
a/d Amstel
Amstel- Oranjebaan
veen C
Sportlaan
Meent
Brink
Poortwachter
Sacharovlaan

Ouderkerkerlaan

Amstel

Diemen

Duivendrecht
Strandvliet

Naarden-Bussum

Kraaiennest

Bussum Zuid

Gaasperplas

M50

Baa

M50

Gein

Sportpark

Abcoude

Hollandse
Rading

Breukelen

Uithoorn Uithoorn
Busstation Dorpscentrum

S1

Mediapark
Hilversum

Reigersbos

Holendrecht

Weesp

Ganzenhoef T30

Bijlmer
ArenA

Bullewijk

Muziekwijk
Almere Poort

Verrijn
Stuartweg

Anton de
Komplein
Gulden
Kruis

Hoogoorddreef

T25

S2
S3
S6

Parkwijk

Venser- Diemen
Zuid
polder

Westwijk
Aan de Zoom

Leiden

S 11

Almere Centrum

Van der
Madeweg

Amsterdam
Zuid

Voorhout

Oostvaarders
Almere Buiten

Overamstel
RAI

Lelystad Centrum

Science Park

Spaklerweg

Europaplein
T25

Pampusbuurt
Muiderbuurt 2
Muiderbuurt 1
Centrumeiland
Bert Haanstrakade

Lumièrestraat
Pampuslaan

Wibautstraat

De Pijp

Lelylaan
Heemstedestraat

T1

T26

Vennepluimstraat
Diemerparklaan

Weesperplein

Vijzelgracht

Schiphol Noord

Wat wil Rover:
• capaciteitsverbeterende maatregelen
(op korte termijn: doorkoppeling van
buslijnen van verschillende concessies
die hier nu eindigen);
• zeker niet minder ruimte voor OV en
reizigers bij het sta�on;
• vervanging drukste buslijnen door
(regionale) tramlijnen ten behoeve
van meer vervoercapaciteit, vervoerkwaliteit en stedelijke kwaliteit.

Bob Haarmslaan
Steigereiland

Nieuwmarkt
Waterlooplein

Amsterdam C

H. Sneevlietweg

Hillegom

Zuiderzeeweg

Muiderpoort

Postjesweg

Uit een probleemanalyse in opdracht van
de gemeente is gebleken dat het sta�onsgebied in Haarlem niet is berekend op de
groei van de diverse verkeersstromen.

Kattenburgerstraat

Rietlandpark

Muziek-

Halfweg

Overveen
Haarlem West

SchipholNoord
Amstelveen

Noorderpark
T26 gebouw

S4

Duivendrecht

Haarlem, Sta�onsplein en OV-routes

Noord
Six

Haarlem
Zandvoort

RAI

A10

Zaandam

Bloemendaal

Amstel
Diemen Z

Schiphol

M52

Santpoort Zuid

MP

Hoofddorp

Kogerveld

Halfweg
Sloterdĳk

Hoogkarspel

Maarssen

S 11

Soestdijk
Soest
Soest Zuid

S5

S1
RE 21
Heerhugowaard
Alkmaar Noord
RE 24

Regionaal hoofdnet rail
(boven) en regionaal
snelnet (onder)

Rover hee� meer ideeën over
verbetering van het mobiliteitsnetwerk. Wij blijven daarover steeds
graag in gesprek met de diverse
betrokken par�jen

RE 22

Alkmaar

Castricum

Hoogkarspel

Purmerend

Beverwijk

Let op: dit zijn slechts
indica�eve voorbeelden

Bovenkarspel-Grootebroek

Kersenboogerd

Uitgeest

Enkhuizen

Flora

Hoorn

Heiloo

Zaandam

Haarlem
Sloterdijk

Amsterdam C

RE 22 Lelystad Centrum

Heemstede

Lelylaan

Almere Buiten

Amstel

Almere Centrum
Duivendrecht

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer, februari 2020
Dit is een gezamenlijke uitgave van Rover-landelijk en de Rover-afdelingen in de regio

Amsterdam
Zuid

Weesp

Schiphol
Bijlmer
ArenA

Hoofddorp

RE 23 Schothorst
RE 24 Holendrecht
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Leiden
RE 21
RE 23

Amersfoort
Hilversum

NoordvleugelNet

Makkelijk.
•

Een uitgekiend net van frequente treinen, metro’s, trams en bussen.

•

Met de auto naar het station? Welkom! In NoordvleugelNet is het één deal.

•

Goede fietsroutes en stallingen bij meer dan 100 stations en haltes.

•

De NoordvleugelPas geeft vaste klanten het beste tarief op het hele net.

Betrouwbaar.
•

Met NoordvleugelNet geen last meer van files.

•

Op tijd op je afspraak, op tijd thuis.

JE VERPLAATSEN DOE JE MET NOORDVLEUGELNET
Aangeboden door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de inliggende gemeenten en de
OV-bedrijven in dit gebied: NS, GVB, Connexxion, EBS en Keolis.

