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1. Inleiding 

Op 19 februari 2015 heeft de Stadsregio haar visie betreffende het openbaar vervoer in de regio 

gepresenteerd aan de regioraad. De lijnennetvisie is volledig gebaseerd op de opening van de 

Noord/Zuid metrolijn op 20 juli 2018. De stadsregio schrijft:  

“De lijnennetvisie is gericht op het realiseren van de kwaliteitssprong van het openbaar vervoer. 

(…) Op hoofdlijnen betekent dit dat de metro de ruggengraad van het OV-systeem is en dat tram- 

en buslijnen (…) daarop aansluiten. (…) 

Bij het beoordelen van alternatieven om tot een optimaal OV-netwerk te komen is vooral gekeken 

naar drie criteria: 

1. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam; 

2. Het vergroten van de attractiviteit van het OV voor huidige en toekomstige reizigers; 

3. Het verbeteren van de betaalbaarheid van de exploitatie van het openbaar vervoer. 

 

Het dagelijks bestuur verwacht dat de uitwerking van de lijnennetvisie er toe zal leiden dat de 

reistijd voor ongeveer 90% deel van de reizigers korter wordt, of gelijk blijft.  Een beperkt deel 

(circa 10%) van de reizigers zal enige reistijdverlenging krijgen.   

 

Vervolgens wordt voor vier buscorridors / busconcessies aangegeven welke uitgangspunten de 

stadsregio hanteert voor de op te stellen vervoerplannen: 

 Stadslijnen Amsterdam Noord  100% aantakken 

 Streeklijnen Waterland    70% aantakken (zonder dat dit uitgewerkt wordt) 

 Streeklijnen Amstelland & Meerlanden   50% aantakken (de andere 50% tot Elandsgracht) 

 Streeklijnen Zaanstreek    30% aantakken (2 lijnen rijden via Noorderpark naar CS) 

 

De regioraad heeft de lijnennetvisie vastgesteld. Vervolgens stellen de vervoerbedrijven, op basis 

van bovenstaande uitgangspunten, hun vervoerplannen op. EBS heeft voor de zomer van 2016 haar 

‘Concept Vervoerplan Waterland 2018’ gepresenteerd. Ongeveer tegelijkertijd startte EBS een 

internet enquête op waarin de busreizigers werd gevraagd hoe ze zullen reizen als ‘hun lijn’ in 2018 

bij het Metrostation Amsterdam Noord eindigt. 

 

In de vergadering van 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Purmerend een motie aangenomen 

waarin het College wordt verzocht om een quickscan te laten uitvoeren, waarbij de strekking van de 

opdracht luidt: 

o Een onafhankelijke vergelijking te maken tussen de opties voor het vervoerplan; 

o Een analyse te maken van de gekozen lijnen uit de huidige voorkeuroptie van EBS; 

o Een advies te geven over de opzet van de lopende reizigersenquête van EBS en de mogelijkheden 

voor eventuele aanvullende reizigersconsulatie. 

 
De gemeente Purmerend heeft TransTec gevraagd om een Second Opinion betreffende het 

Vervoerplan en de enquête. Middels de voor u liggende rapportage wordt invulling gegeven aan de 

motie van de gemeenteraad.  

 

In deze second opinion beschrijven we de stappen die een vervoerbedrijf (of adviesbureau) maakt bij 

het opstellen van een vervoerplan. Vanzelfsprekend begint het opstellen van een vervoerplan met 

het vaststellen van de doelstelling . In dit geval is de doelstelling in de opdracht van de stadsregio 

(inclusief uitgangspunten) vastgelegd. Vervolgens geven we per stap aan hoe EBS te werk is gegaan 

en hoe we daar tegenaan kijken. Het rapport eindigt met een samenvatting van de antwoorden van 

de vragen van de Gemeenteraad en een advies over de te nemen vervolgstappen. 
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2. De vervoerkundige opdracht 

Door de komst van de Noord/Zuidlijn ontstaat er een nieuwe snelle OV-verbinding in Amsterdam. 

Daarmee ontstaan er, ook voor de inwoners van Waterland, nieuwe reismogelijkheden. Tegelijkertijd 

is het kostentechnisch noodzakelijk om parallelliteit tussen bus en metro zoveel mogelijk te 

vermijden. De stadsregio heeft EBS opdracht gegeven om op basis van de lijnennetvisie 2018 een 

Vervoerplan Waterland 2018 op te stellen. In dit vervoerplan moet rekening gehouden worden met 

de volgende punten: 

- Reizigers uit Waterland met bestemmingen langs de Noord/Zuidlijn reizen sneller met een 

overstap in Noord; 

- Voor een groep reizigers met bestemmingen in Amsterdam betekent een overstap in Noord op 

de Noord/Zuidlijn weliswaar een andere reisroute en wellicht een extra overstap, maar de reistijd 

blijft gelijk. 

- Reizigers met een bestemming rond het Centraal Station en reizigers die op het Centraal Station 

overstappen op de trein reizen sneller met een bus die rechtstreeks naar CS rijdt; 

- Parallelle verbindingen moeten uit kostenoogpunt worden vermeden. Daarom moet het aantal 

busritten naar CS (tussen Noord en CS parallel met de metro) fors worden verminderd. 

2.1 De uitgangspunten      

Met de vaststelling van de lijnennetvisie is de regioraad akkoord gegaan met de uitgangspunten voor 

de vervoerplannen van 2018.  

Voor Waterland is het uitgangspunt dat 70% van de busritten die nu naar het Centraal Station rijden 

vanaf start van de Noord/Zuidlijn moeten aantakken op de metro bij het metrostation Amsterdam 

Noord. Op welke wijze dat dat gebeurt laat de Stadsregio geheel over aan EBS als concessiehouder.  

 

De Stadsregio geeft aan dat de uitgangspunten van de lijnennetvisie voor 10% van de reizigers tot 

een langere reistijd leidt. Dit betreft echter een gemiddelde voor de hele Metropoolregio en kan dus 

voor Waterland anders uitpakken. Verder geeft de stadsregio aan dat aantakken bij metrostation 

Noord voor 30% van de reizigers tot een langere reistijd leidt. Omdat 30% van de ritten naar CS blijft 

rijden zou er theoretisch totaal geen reistijdverlenging hoeven op te treden. Kunst is dan wel om de 

juiste reiziger in de juiste bus te krijgen. Omdat dat natuurlijk nooit voor 100% lukt zal er toch voor 

een beperkt groep reistijdverlies optreden. Hoewel niet als uitgangspunt verwoord, mag verwacht 

worden dat het vervoerplan van EBS op de genoemde 10% getoetst zal worden. 

 

In de Quick Scan van TransTec is aangegeven dat het inkorten van 30% van de ritten betekent dat de 

exploitatiekosten van EBS met ongeveer € 3,5 miljoen af zullen nemen. Tegelijkertijd zal er bij EBS 

sprake zijn van een derving van reizigersinkomsten van ongeveer € 2,5 miljoen1. Resultaat is dat de 

exploitatiebijdrage van de Stadsregio aan EBS met één miljoen euro verminderd kan worden. De 

exacte bedragen zijn  niet bekend maar zeker is dat de stadsregio het vervoerplan van EBS ook 

hierop zal toetsen. 

 

 

 

 

                                                                    
1 Dat betekent dat de huidige kostendekkingsgraad voor dit traject ruim 70% bedraagt. 
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Opinion 

 

In de Quick Scan ‘Aantakken van buslijnen uit Waterland op Metrostation Amsterdam Noord’ 

(TransTec, 14 april 2015, in opdracht van de gemeente Purmerend) is aangegeven dat er te veel 

onduidelijkheden zijn om op basis van de lijnennetvisie aan de slag te gaan. Dat betekent dat EBS een 

vervoerplan op moet stellen zonder dat de kaders helder zijn. Bij het opstellen van dat vervoerplan 

moet EBS bovendien zowel rekening houden met het reizigersbelang als het bedrijfseconomisch 

belang.  

 

Inmiddels zijn we een jaar later en is de lijnennetvisie ongewijzigd vastgesteld. De kaders en 

uitgangspunten zijn, voor zover bekend, niet verduidelijkt. Dat betekent dat gemeenten en 

reizigersorganisaties weinig houvast hebben en de bal volledig bij EBS ligt. Het vervoerbedrijf heeft 

(binnen de grenzen van het ‘30/70-uitgangspunt’) veel vrijheid, maar ook een grote 

verantwoordelijkheid, om tot een goed vervoerplan te komen zodat de concessie Waterland ook na de 

start van de Noord/Zuidlijn succesvol is.  
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3. De werkwijze 

Om tot een Vervoerplan te komen moeten de volgende stappen doorlopen worden: 

1. Inventariseren huidig reisgedrag 

2. Scenario’s schetsen 

3. Selecteren van scenario’s 

4. Scenario’s verwerken in lijnennet varianten 

5. Varianten doorrekenen 

6. Voorkeurvariant vaststellen 

7. Details regelen 

8. Dienstregeling opstellen 

 

Daarbij zijn er twee werkwijzen mogelijk.  

1. Je kiest eerst één scenario en je werkt het gekozen scenario uit in één of meer 

lijnvoeringvarianten die doorgerekend worden; 

2. Je kiest twee of meer scenario’s en werkt ieder scenario uit in één of meer lijnvoeringvarianten.  

 

Werkwijze 1 wordt gekozen als er één scenario is dat duidelijk de voorkeur heeft of zelfs al vast ligt. 

Als er op basis van de scenario’s geen duidelijke voorkeur bestaat kies je voor werkwijze 2. Het 

opstellen en doorrekenen van de varianten gebeurt soms globaal maar veelal worden de varianten 

gedetailleerd uitgewerkt en doorgerekend. Meestal presenteert men alleen de voorkeur variant, 

maar soms wordt ook een andere variant genoemd en toegelicht. Soms worden er wel tien varianten 

doorgerekend, maar zelden worden er meer dan drie varianten gepresenteerd. 

 

Het Concept Vervoerplan Waterland 2018 richt zich op de belangrijkste vervoerstromen. Er is de 

afgelopen tijd al gesproken over het vervoer in de vroege nacht (de metro stopt eerder dan de 

huidige buslijnen naar Waterland), de late nacht (donderdag, vrijdag en zaterdag) en de ontsluiting 

van toeristische bestemmingen. Wij verwachten dat hiervoor goede oplossingen gevonden zullen 

worden en scharen deze aandachtspunten dan ook onder stap 7 ‘details regelen’. Dat zelfde geldt 

voor het onderliggend net (de gele bussen) dat aangepast zal moeten worden.   

Opinion 
 

EBS heeft vier scenario’s opgesteld en deze via een multi criteria analyse beoordeeld. Er wordt besloten 

om één scenario (3 lijnen naar CS) verder uit te werken.  

In het Concept Vervoerplan wordt vanuit dit scenario één variant voorgesteld. Of er ook andere 

varianten zijn opgesteld en doorgerekend is niet duidelijk. In de mondelinge toelichting is globaal wel 

aangegeven waarom er voor de gepresenteerde variant is gekozen.  

 

Het besluitvormingsmodel van EBS is beperkt en niet in overeenstemming met de complexiteit en 

importantie van de opdracht. Wellicht dat niet alle stappen in het Concept Vervoerplan zijn verwoord 

en dat de volgende versie van het vervoerplan hier dieper op zal ingaan. 

 

Dat EBS zich in eerste instantie op de hoofdlijnen concentreert is correct. Er is voldoende speelruimte 

om in een later stadium de details te regelen. Bovendien is de invulling van die details afhankelijk van 

het gekozen hoofdlijnennet. 
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4. Het huidige reisgedrag 

Om varianten te kunnen doorrekenen is het nodig het huidige reisgedrag te kennen. De keuze van 

een reiziger is gebaseerd op een groot aantal factoren, waarvan de belangrijkste een rol spelen bij 

het doorrekenen van een lijnvoeringvariant. Dat zijn de factoren: 

 Wachttijd 

 Reistijd (inclusief voor- en natransport) 

 Aantal keren overstappen 

Het is bekend hoe reizigers op deze factoren reageren. Dat betekent dat het nodig is om de huidige 

verplaatsingen (van – naar – via) over het OV-netwerk te kennen. Met die informatie kunnen we dan 

de consequenties van een ander OV-netwerk doorrekenen. Sinds de invoering van de chipkaart is er 

veel meer bekend over het reisgedrag binnen een concessie. Maar het is (vrijwel) onmogelijk om 

reizigers over verschillende concessies te volgen2. Juist in deze casus gaat het om concessie 

overschrijdende verbindingen. Het Centraal Station is de concessiegrens en wat doet de reiziger na 

aankomst op het CS? Als op die vraag vanuit de chipkaartbestanden geen antwoord gegeven kan 

worden moeten we op een andere wijze de benodigde informatie verzamelen. 

Er is zijn drie onderzoeken uitgevoerd waarmee getracht wordt in deze in deze lacune te voorzien: 

 

Modelstudie 

De stadsregio heeft met behulp van het Genmod model en een enquête uit 2009 een vergelijking van 

(gewogen) reistijden opgesteld. Het resultaat hiervan is dat als een buslijn uit Waterland in 

Amsterdam Noord aantakt op de metro: 

 30% van de reizigers een langere reistijd heeft; 

 30% van de reizigers een kortere reistijd heeft; 

 40% van de reizigers een gelijke reistijd heeft. 

Elementen als wachttijd (frequentie) en overstappen zijn in de berekende gewogen reistijd 

betrokken. De uitkomsten van de modelstudie waren de basis voor het ‘70/30 besluit’, maar zijn naar 

onze mening te grof om varianten te kunnen doorrekenen. Met name de 40% die een gelijke 

gewogen reistijd heeft vergt extra aandacht omdat deze groep kan/zal shoppen tussen de 

verschillende routes. 

 

Enquête EBS onder busreizigers 

EBS heeft afgelopen zomer via internet een enquête onder busreizigers gehouden. De respons was 

groot (bijna 3000 reacties) maar bij dit soort enquêtes kan je vraagtekens plaatsen bij de 

representativiteit van de groep inzenders en de validiteit van de antwoorden.  

Wellicht dat EBS, vanwege die representativiteit, de reizigers niet gevraagd heeft naar hun huidig 

reisgedrag, maar vooral de vraag stelde hoe de reizigers zich gaan gedragen als ‘hun buslijn’ straks in 

Amsterdam Noord eindigt. Daarmee zijn de resultaten niet erg bruikbaar om varianten door te 

rekenen, maar de resultaten geven wel inzicht in hoe de reizigers straks gaan bewegen. Ze geven 

een goed beeld van de wijze waarop reizigers de begrippen overstappen en reistijd beleven. Maar 

omdat de inzenders slechts globaal kennis hadden van de nieuwe situatie lijkt raadzaam om de 

uitspraken van de reizigers te toetsen. 

De enquête van EBS stond afgelopen zomer online en is in de bussen bekend gemaakt. Het grote 

aantal respondenten (10% van de dagelijkse reizigers) geeft aan dat de zomerperiode geen grote 

invloed heeft gehad. Waarschijnlijk omdat de enquête gedurende een langere periode ingevuld kon 

worden. Wel kan het zijn dat de groep studenten en scholieren ondervertegenwoordigd is.  

                                                                    
2  Op het eerste gezicht lijkt dat mogelijk, maar technische problemen, privacy wetgeving en angst voor 

concurrentie leiden er toe dat tot op heden dat nog nergens binnen Nederland gelukt is. 
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Enquête stadsregio onder busreizigers 

Januari 2016 heeft de stadsregio ruim 600 reizigers in Waterland geënquêteerd en gevraagd naar 

hun reisgedrag. Dit onderzoek heeft de stadsregio, in overleg met de vervoerbedrijven, uitgevoerd 

om de vervoerplannen van de concessiehouders te kunnen toetsen. De steekproef is te klein om op 

detailniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, maar geeft voor heel Waterland een redelijk 

beeld en is daarom een goed toetsingsinstrument.  

De (te) kleine steekproef en het feit dat het reisgedrag ‘halte – halte’ in plaats van ‘adres – adres’ 

onderzocht is, maken de resultaten minder bruikbaar voor een gedetailleerde vervoerstudie. 

Omdat een uitgewerkte rapportage van de enquêteresultaten in augustus nog niet beschikbaar was 

heeft TransTec, op basis van de beschikbare ruwe data, een grove eerste analyse uitgevoerd.  

 

  
  

Landsmeer Purmerend Waterland 
Oost 

Waterland 
totaal 

CS > trein  13% 14% 21% 16% 

CS > metro/tram/bus parallel aan N/Zlijn 30% 26% 22% 25% 

CS > metro/tram/bus overige bestemmingen 35% 33% 29% 32% 

CS > fiets  0% 4% 6% 4% 

CS > lopen  22% 23% 23% 23% 

Tabel 1. Overzicht van de herkomsten/bestemmingen van reizigers naar/van Waterland op basis van de 

gegevens van de enquête van de stadsregio (alleen werkdagen). De cijfers van de drie deelgebieden zijn, 

vanwege de kleine steekproef, minder betrouwbaar. 

 

Als we aannemen dat van de 27% reizigers die op CS lopend of fietsend hun weg vervolgen een deel  

baat heeft bij een overstap op Amsterdam Noord, bijvoorbeeld omdat hun bestemming nabij de 

Munt ligt, dan concluderen we dat het uitgangspunt ‘30% van de reizigers heeft baat bij een overstap 

in Noord’ goed met de enquêteresultaten overeenkomt. De resterende 70% heeft dus geen direct 

voordeel bij een route via Noord. Hun (gewogen) reistijd blijft gelijk of wordt iets langer. 

 

Opinion 
 

De enquête van de stadsregio geeft een goed beeld en bevestigt de uitkomsten van de modelstudie 

(Genmod). Maar de opzet van de enquête is te beperkt voor een goede vervoerstudie. De steekproef is te 

klein en de herkomst en bestemmingsgegevens (op halteniveau) zijn te globaal.  

 

In de Quick Scan heeft TransTec geadviseerd om een degelijk onderzoek uit te (laten) voeren. Wellicht is 

dat niet gebeurd omdat verwacht werd dat gecombineerde chipkaartbestanden beschikbaar zouden zijn.  

Maar ook de chipkaartbestanden geven geen gedetailleerde informatie over de herkomst- en 

bestemmingsadressen van de huidige busreizigers. Daarom adviseren we om dit najaar nog een 

(aanvullend) onderzoek te doen op alle R-net lijnen van/naar Amsterdam Centraal. Met de resultaten 

van dat onderzoek kunnen we het reizigersgedrag beter voorspellen, waardoor varianten beter 

doorgerekend kunnen worden. Wij verwachten dat EBS het komende jaar nog de nodige aandacht aan 

het Vervoerplan Waterland 2018 zal moeten besteden, waarbij betrouwbare onderzoeksresultaten goed 

van pas kunnen komen.  

 

Binnen de beperkte opzet van de internet enquête van EBS zijn de resultaten goed bruikbaar. Deze geven 

een goede prognose van het reisgedrag na invoering van het vervoerplan en zijn derhalve een prima 

aanvulling op de theoretische prognoses van de modelberekeningen. Wel is het raadzaam om deze 

resultaten te toetsen. 
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5. Het opstellen van scenario’s 

Het opstellen van een vervoerplan start met het opstellen van scenario’s. Soms is er maar één 

scenario in beeld, maar vaak kan je het vervoerkundige vraagstuk door middel van verschillende 

scenario’s oplossen3.  De kaders van de opdracht aan EBS zijn dermate ruim dat het nodig is om de 

uitgangspunten in scenario’s te vertalen.  

5.1 Vertaalslag uitganspunten 

Om van de uitgangspunten tot een vervoerplan te komen is het noodzakelijk de uitgangspunten 

eerst verder te concretiseren. In de Quick Scan van 14 april 2015 (Paragraaf 4.3) werden vier 

scenario’s genoemd. 

 

Scenario’s 

1. Een lijn wordt opgesplitst in twee lijnen. Eén lijn rijdt naar Centraal en één lijn rijdt naar Noord. 

Als voorbeeld kan lijn 304 opgesplitst worden in 304C en 304N. Lijn 304 C krijgt 30% van de ritten 

en lijn 304N krijgt 70% van de ritten.  

2. De lijnen  blijven in takt en worden verdeeld over beide eindbestemmingen. Van de huidige 10 

lijnen naar Centraal gaan er straks 7 naar Noord en 3 naar Centraal.  

3. Er wordt gesplitst in de tijd. In de spits rijden alle lijnen naar Centraal en in de dal naar Noord. 

Over het jaar gezien moet het mogelijk zijn met alleen spitsritten de 30% te benaderen. 

4. De hoogfrequente lijnen worden op de drukke tijden (spits) gesplitst. Voor de rest gaan alle 

ritten naar Noord. 

 

Met uitzondering van Scenario 4 heeft EBS deze mogelijkheden in het Concept Vervoerplan 

genoemd. Daarnaast heeft EBS het scenario ‘Alle bussen naar Noord’ toegevoegd. Dit scenario is in 

strijd met het uitgangspunt van de stadsregio (30% van de ritten rijdt naar Centraal) en wordt daarom 

hier niet verder uitgewerkt.  

 

In de lijnennetvisie is aangegeven dat Scenario 2 geldt voor de concessie Zaanstreek (Connexxion), 

met dien verstande dat daar twee van de drie lijnen naar Centraal blijven rijden en de derde lijn in 

Noord gaat eindigen. Tevens ligt al vast dat het scenario ‘Alle bussen naar Noord’ geldt voor de 

stadslijnen van Amsterdam Noord (GVB). Voor Waterland heeft EBS echter de vrijheid om, binnen de 

randvoorwaarden, zelf een scenario te kiezen. 

 

TransTec heeft haar vier scenario’s beoordeeld aan de hand van tien criteria. De criteria die TransTec 

heeft gehanteerd wijken af van de criteria van EBS. Niet omdat de criteria van EBS onjuist zijn, maar 

omdat iedere onderzoeker zijn eigen criteria bepaalt. Bij de beoordelingen is de huidige situatie als 

referentie gebruikt. De beoordeling van de toekomstige situatie is deels gebaseerd op de inschatting 

van het huidig reisgedrag (Tabel 1). Dat leidt tot het volgende resultaat: 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3  Voorbeeld: Het Vervoerplan Waterland 2014 was gebaseerd op het scenario ‘Versterken R-net’. 
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  1 2 3 4 

  

Van de tien 
lijnen 30% van 
de ritten naar 

CS 

Drie lijnen naar 
CS, zeven 
lijnen naar 

Noord 

Tien lijnen in 
de spits naar 

CS en in de dal 
naar Noord 

Drukke lijnen 
in de spits 

splitsen 

Frequenties - - - 0 0 - 

Reistijd 0 0 0 0 

Overstappen 0 - - - - - 

Voldoende zitplaatsen - - - - - 0 - 

Aantal reizigers - - - - - - - - 

Transparantie - - - 0 - - - - - 

Lijnennetvisie + + + 0 - - - 0 

Beheersbaar - - - - - - - 

Kostendekkingsgraad - - - - - - - - - 

Bijdrage SRA aan Wtl 0 + + 0 + 

      
Ranking - - - - - - - - - 

 

Tabel 2, Multicriteria analyse van de scenario’s. Over het algemeen wordt een 5-punts schaal gebruikt, 

maar omdat het zwaartepunt hier niet rond de 0-lijn ligt is gekozen voor een 7-punts schaal.  

 

Op basis van een eenvoudige multi criteria analyse, waarbij alle factoren even zwaar wegen, scoort 

scenario 2  het beste, gevolgd door scenario 4. De scenario’s 1 en 3 scoren duidelijk het slechtst.  

Hoewel op de gekozen methodiek veel is af te dingen (zijn de juiste criteria gebruikt en is de weging 

per criterium juist) trekken we toch een voorzichtige twee conclusies uit deze analyse: 

 Scenario 2 is een voor de hand liggend scenario, waarbij er vele varianten mogelijk zijn.   

 Scenario 4 is een twijfel geval. 

Opinion 

 

Met de genoemde scenario’s geeft EBS de oplossingsrichtingen goed weer.  

De tien criteria waarop TransTec de scenario’s waardeert wijken sterk af van de criteria die EBS heeft 

gehanteerd. Ook de wijze van beoordeling verschilt sterk. TransTec gebruikt de huidige situatie als 

referentie. Als een criterium gelijkwaardig aan de huidige situatie scoort dan scoort dat een “0”. Vandaar 

de vele minnen. In de analyse van EBS zijn de scores minder transparant. De verschillen tussen beide 

analyses zijn gedetailleerd beschreven in bijlage 1. 

 

Zowel in de analyse van EBS als van TransTec scoort scenario 2 (3 lijnen naar CS) het beste. De score van 

scenario 4 (Drukke lijnen in de spits splitsen) scoort slechter en EBS heeft dit scenario niet in haar 

afweging betrokken. Op basis van deze analyse zijn er geen redenen om scenario 4 verder uit te werken. 
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6. Scenario’s omzetten in varianten 

Uit de vorige stap blijkt dat er, naar onze mening, maar één scenario in aanmerking komt voor 

verdere uitwerking. De volgende stap is dan het concretiseren van dit scenario’s in één of meer 

varianten. 

6.1 Uitwerken Scenario ‘Drie lijnen naar CS’ 

Binnen dit scenario zijn talloze varianten te verzinnen, maar deze zijn natuurlijk niet allemaal zinvol. 

Wij onderscheiden de volgende argumenten om de keuze wel/niet naar CS op te baseren. 

1. Lijnen waarvan de meeste reizigers baat hebben bij CS als eindpunt 

2. Lijnen met de meeste reizigers 

3. Meeste reizigers baat bij CS als eindpunt (combinatie van 1. en 2.)  

4. Lijnen met de meeste ritten 

5. Concessiegebied goed verbonden met CS 

6. Gebieden zonder station goed verbonden met CS 

7. Probleemloze implementatie 

Hieronder lichten we deze zeven argumenten toe: 

 

1. Lijnen waarvan de meeste reizigers baat hebben bij CS als eindpunt 

Nadeel van dit argument is dat het aantal reizigers geen rol speelt. Een lijn waarvan 50% van 1000 

reizigers baat heeft bij CS als eindpunt scoort dan beter dan een lijn met 40% van 3000 reizigers, 

terwijl het absolute aantal reizigers dat baat heeft bij de lijnvoering bij de tweede lijn veel groter is. 

Omdat, naar verwachting, de percentages per lijn niet sterk zullen verschillen is de kans groot dat 

een keuze op basis van dit argument niet tot het gewenste resultaat (zoveel mogelijk tevreden 

reizigers) leidt.  

 

2. Lijnen met de meeste reizigers 

Dit argument sluit al beter aan bij de doelstelling en is, zeker als de percentages per lijn niet bekend 

zijn, een goed criterium om de keuze op te baseren. 

 

3. Meeste reizigers baat bij CS als eindpunt  

Dit argument is een verfijning van argument 2 en heeft de voorkeur als de percentages per lijn wel 

bekend zijn.  

 

4. Lijnen met de meeste ritten 

Waarschijnlijk is er een direct verband tussen het aantal reizigers en het aantal ritten. Dit argument is 

derhalve een variant van argument 2, waarbij het economisch belang van EBS (zoveel mogelijk ritten 

naar CS4) eventueel een bijkomend aspect kan zijn. 

 

 

 

 

 

                                                                    
4  Zoals eerder reeds aangegeven is de kostendekkingsgraad van het traject Noord – Centraal erg hoog. EBS is 

opbrengstverantwoordelijk en zal dus de opbrengsten willen maximeren. Daarom heeft EBS er belang bij om 
zoveel mogelijk mensen naar Centraal te brengen. 
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5. Concessiegebied goed verbonden met CS 

Met dit argument benaderen we de problematiek vanuit een andere hoek. De concessie Waterland 

bestaat uit drie regio’s (Landsmeer, Purmerend en Waterland Oost). De beste geografische spreiding 

is om vanuit iedere regio één lijn naar CS te leiden. Bij een centrale ligging hebben dan alle reizigers 

de mogelijkheid om naar een directe lijn naar CS te fietsen, mits de fietsafstanden niet te groot 

worden. 

 

6. Gebieden zonder station goed verbonden met CS 

In principe is er nergens binnen de concessie Waterland een alternatieve verbinding naar CS. 

Weliswaar heeft Purmerend drie stations, maar vandaar rijdt er geen directe trein naar Amsterdam 

Centraal. Toch kan de trein voor sommigen een goed alternatief zijn. Vooral voor hen die nu vanaf 

Amsterdam CS per trein verder reizen. 

 

7. Probleemloze implementatie 

Als alle drie de lijnen van Waterland Oost naar Centraal gaan en de andere lijnen niet, dan zijn de 

reizigersstromen van het nieuwe OV-netwerk goed te voorspellen. Dat staat garant voor een vrijwel 

vlekkeloze implementatie. In andere varianten is het reizigersgedrag lastiger te voorspellen met als 

risico dat er chaotische tafrelen ontstaan.  

 

EBS-Variant 

Het ligt voor de hand om de varianten te baseren op een mix van bovenstaande argumenten. Zo 

heeft EBS volgens ons haar voorkeurvariant gebaseerd op: 

 Lijnen met de meeste reizigers 

 Concessiegebied goed verbonden met CS 

 Probleemloze implementatie 

De lijnen 301 en 306 zijn de drukste lijnen, al zijn de verschillen met de lijnen 304, 307 en 308 niet erg 

groot. Door twee lijnen van Purmerend en één lijn van Waterland Oost te kiezen worden de lijnen 

enigszins verdeeld over het concessiegebied. Voor Waterland Oost wordt dan ook de drukste lijn 

gekozen. De lijn naar Landsmeer staat wat aantal reizigers betreft op de laatste plaats, dus het is niet 

reëel om deze op te nemen. Wel wordt er bewust voor gekozen om de directe verbinding van de 

kernen Midden Beemster en De Rijp met CS te continueren. Geografisch juist, maar het aantal 

reizigers is beperkt. 

Door de lijnen niet te sterk te spreiden over de verschillende delen van de concessie is het 

reizigersgedrag nog redelijk voorspelbaar. Het aantal raakvlakken van de lijnen 301, 306 en 314 met 

andere lijnen is beperkt.  

 

Spreidings-variant 

De spreidings-variant wordt niet door EBS genoemd, maar wordt door TransTec als een mogelijk 

alternatief gepresenteerd. Deze variant baseren we op de argumenten: 

 Lijnen met de meeste reizigers 

 Concessiegebied goed verbonden met CS 

 Gebieden zonder station goed verbonden met CS 

Een dergelijke variant zou dan kunnen bestaan uit de lijnen 301, 304/307 en 312/316. Onder 304/307 

verstaan we een gecombineerde route (zoals 304 vroeger) die de meeste reizigers trekt. Met 

betrekking tot 312/316 moet eveneens een route (al dan niet een combinatie) gekozen worden die 

voor zoveel mogelijk reizigers interessant is. Op deze wijze wordt (zeker wat inwoners betreft) de 

concessie optimaal ontsloten richting CS. De drukke lijnen 306 en 308 gaan dan naar Noord, maar in 

de betreffende woonwijken ligt ok een station. 
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Opinion 

 

In de EBS-variant is het argument ‘concessiegebied goed verbonden’ naar onze mening op de laatste 

plaats gekomen. De Spreidings-variant sluit waarschijnlijk beter aan op de wensen van de reizigers.  

Een goede spreiding betekent echter dat veel reizigers kunnen kiezen tussen een lijn naar CS en een lijn 

naar Noord. Als veel reizigers kunnen kiezen dan is het lastig om te voorspellen hoe de reizigers zich 

straks over de lijnen gaan verdelen. Dat stelt hogere eisen aan de implementatie. Wij onderkennen dat 

dit een zorgpunt is, maar vinden het niet juist om op basis van dit aspect varianten bij voorbaat uit te 

sluiten.  

Naar onze mening dient een variant waarin de lijnen naar CS beter over de concessie gespreid zijn 

uitgewerkt te worden, inclusief de beheersbaarheid aspecten. Een mogelijke invulling van deze variant 

kan zijn: 

 Lijn 301 naar CS 

 Een lijn vanuit de Purmer (combinatie 304 en 307) naar CS 

 Een lijn vanuit Edam/Volendam (combinatie 312/316) naar CS 
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7. Wat doet de reiziger straks 

Op basis van de enquête van EBS en interpretatie van het huidig reisgedrag wordt zichtbaar wat de 

reiziger gaat doen als zijn of haar lijn niet meer naar CS gaat en er ook geen alternatief in de buurt is. 

In onderstaande voorbeelden is dat grof weergegeven. De genoemde percentages zijn gebaseerd op 

de enquête van de stadsregio (gemiddelde voor geheel Waterland), de internet enquête van EBS en 

inschattingen (expert guess) van TransTec. 

 

Als de bus naar Noord gaat    

30% van de huidige reizigers naar Amsterdam Centraal is tevreden 

dat de lijn naar Noord rijdt, en stapt gewoon in. Deze 30% krijgt geen 

extra overstap en de reistijd wordt korter. De resterende 70% wordt 

geconfronteerd met een extra overstap, al dan niet gepaard met 

extra reistijd. De vraag is hoe deze groep op de gewijzigde 

lijnvoering reageert. Dat kan op verschillende manieren. 

- Een deel van die reizigers heeft een alternatief in de vorm van 

een lijn naar CS die in de buurt rijdt. Deze reizigers kiezen er voor 

om naar een iets verder gelegen halte te gaan lopen of fietsen. 

De grootte van die groep zal per lijn sterk verschillen.   

- Een deel van die reizigers haakt volledig af. Zij kiezen voor een 

buslijn naar Zuidoost of Sloterdijk of kiezen een andere 

vervoerwijze (auto, trein…). Wij verwachten dat die groep 10% 

tot 15% groot is. 

- De resterende groep blijft de oorspronkelijke lijn trouw en 

accepteert een extra overstap. Op basis van de enquête van EBS verwachten we dat van die 

groep 40% onderweg overstapt op een buslijn die wel naar CS rijdt en dat 60% doorrijdt naar 

Noord en aldaar op de metro overstapt. 

Tot slot krijgt de bus ook nieuwe reizigers. Doordat de gele bussen naar Noord verdwijnen en door 

de betere verbindingen met Noord en de Zuidas neemt het aantal reizigers naar Noord toe. 

 

Als de bus naar CS blijft gaan 

30% had liever een bus naar Noord gehad. Maar nu hun bus niet naar 

Noord rijdt hebben ze drie mogelijkheden. 

- Verreweg de grootste groep zal vasthouden aan de huidige 

route en naar Centraal rijden en daar op de metro overstappen.  

- Enkelen zullen er voor kiezen om iets verder naar een andere 

buslijn te lopen of te fietsen. De extra voortransporttijd moet 

dan de extra reistijd via Centraal goedmaken. Dat zal slechts 

voor een klein deel van deze groep het geval kunnen zijn.  

- Onderweg overstappen op een lijn naar Noord  kan wellicht 

enige tijdwinst opleveren, maar omdat die winst nimmer het 

ongemak van een extra overstap compenseert verwachten we 

dat deze groep zeer gering is. 

- Maximaal 10% van de huidige reizigers loopt/fietst iets verder 

naar een halte en neemt daar een bus rechtstreeks naar Noord. 

Derhalve blijft 90% van de huidige reizigers hun eigen lijn trouw. 

Daarnaast trekt de lijn nieuwe reizigers die afkomstig zijn van één 

van de lijnen die naar Noord geleid worden. 
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8. Het doorrekenen van de varianten 

Het vorige hoofdstuk geeft zeer globaal al zicht op het reizigersgedrag na de lijnwijziging. Het zijn 

echter globale inschattingen gebaseerd op een gemiddelde voor heel Waterland. Normaal 

gesproken worden de genoemde percentages per verbinding vastgesteld. Vervolgens wordt een 

rekenslag gemaakt om voor de nieuwe of gewijzigde lijnen de aantallen reizigers te voorspellen. 

Deze rekenslag geeft inzicht in: 

- Is het aantal reizigers in overeenstemming met het aantal ritten (frequentie) dat geboden wordt 

- Neemt het aantal reizigers en de reizigersopbrengsten toe of af. 

De uitkomsten kunnen reden zijn om een variant aan te passen. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat bussen 

te vol of te leeg zijn of omdat het eindresultaat niet aan de doelstellingen voldoet. 

Een second opinion leent zich niet voor het doorrekenen van varianten. Toch willen we aan de hand 

van een drietal voorbeelden een beeld schetsen. Het betreft een grove schets die zeker geen 

absolute waarde heeft, maar wel indicatief is voor de voorliggende problematiek. 

8.1 Lijnen 307 en 304 naar Noord 

We kiezen voor het voorbeeld de lijnen 304 en 307. Deze lijnen rijden in de EBS-variant naar 

Amsterdam Noord. De wijken die door de lijnen 304 en 307 ontsloten worden liggen relatief ver van 

de lijnen 301 en 306 die wel naar CS rijden. We berekenen heel grof de consequenties van lijn 307 en 

gaan er daarbij vanuit dat voor de huidige reizigers van deze lijn een alternatieve buslijn die 

rechtstreeks naar Centraal gaat vanwege de afstand geen optie is. Dat betekent dat 15% van de 

reizigers afhaakt en de resterende 85% de huidige lijn blijft gebruiken. Ruim een derde van die groep 

(30% van de oorspronkelijke groep) reist via Noord omdat dat de ‘beste’ verbinding is. Voor de 

resterende groep is het kiezen tussen ‘twee kwaden’: overstappen in Ilpendam of overstappen bij 

metrostation Noord. Iets 

minder dan de helft kiest, 

volgens de EBS-enquête, 

voor een overstap in 

Ilpendam. Dat betekent dat 

25% van de huidige reizigers 

van lijn 307 in Ilpendam 

gaan overstappen. Dat zijn 

in de ochtendspits bijna 150 

reizigers. Omdat alle lijnen 

in de ochtendspits al goed 

gevuld zijn betekent dit dat 

er 3 ritten extra naar 

Centraal ingezet moeten 

worden. terwijl er op lijn 

307 2 ritten minder nodig 

zijn. Resultaat is dus 15% 

minder reizigers en 1 extra 

rit in de ochtendspits.  
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8.2 Lijn 307 naar Noord en 304 naar Centraal 

Als lijn 304 naar Centraal rijdt heeft ongeveer de helft van de reizigers van lijn 307, met iets verder 

lopen, de keuze voor een rechtstreekse bus naar Centraal. Vanwege de hoge overstapweerstand zal 

iedereen die met een iets langer voortransport een overstap kan vermijden hiervoor kiezen. Van de 

huidige reizigers is 30% tevreden met de route naar Noord. Deze blijven de lijn trouw. 10% haakt af en 

van de resterende 60% kiest 

de helft voor lijn 304. Van 

de resterende 30% zal ruim 

de helft naar Noord reizen 

en daar op de metro 

overstappen. Dat betekent 

dat 10% onderweg over zal 

stappen op een andere lijn. 

Dus zal 40% van de huidige 

reizigers van lijn 307 geheel 

of gedeeltelijk met een 

andere lijn naar Centraal 

gaan reizen. Daar moeten 

dan in de ochtendspits 5 

ritten extra voor ingezet 

worden. Tegelijkertijd 

kunnen op lijn 307 5 ritten 

vervallen. Resultaat is dus 

10% minder reizigers en een 

gelijk aantal ritten in de 

ochtendspits. 

8.3 Lijn 315 naar Noord 

Van de 2400 reizigers van lijn 315 reizen er ongeveer 1800 van en naar Monnickendam. Als lijn 315 

straks naar Amsterdam Noord gaat hebben de Monnickendammers de keuze om naar de 

Bernhardbrug te lopen of te fietsen en daar een directe lijn naar Centraal te pakken, of om dicht bij 

huis in de 315 te stappen en in Broek in Waterland of bij Station Noord over te stappen. Op basis van 

de enquêtes van EBS en de stadsregio verwachten we dat 35% van de reizigers voortaan bij de 

Bernhardbrug opstapt. Dat betekent dat lijn 315 zakt van 2400 naar 1800 reizigers.  

Dat betekent ook dat straks in de ochtendspits ruim 200 mensen die nu in Monnickendam op de bus 

stappen gaan lopen of fietsen naar de Bernhardbrug. De frequentie van lijn 315 zal op den duur lager 

worden waardoor de halte Bernhardbrug nog aantrekkelijker wordt. Vanwege de routewijziging van 

lijn  315 naar Noord zullen er zeker 150 extra fietsenklemmen bij de Bernhardbrug nodig zijn en 

moeten er in de ochtendspits 4 tot 5 extra ritten op lijn 314 ingezet worden. Dit aantal ritten kan dan 

op lijn 315 bespaard worden, maar omdat lijn 314 (Edam – Amsterdam) langer is dan lijn 315 

(Monnickendam – Amsterdam) zullen de kosten toenemen 
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8.4 Minder reizigers, meer bussen 

De bovenstaande drie voorbeelden geven aan dat er op de lijnen die naar Centraal blijven rijden meer 

bussen ingezet moeten worden. Hoeveel extra ritten er nodig zijn moeten de gedetailleerde 

berekeningen per variant uitwijzen, maar dat in de ochtendspits eerder 40% dan 30% van de ritten 

naar Centraal rijdt is wel duidelijk. Het totale aantal ritten op de R-net lijnen vanuit Waterland naar 

Amsterdam zal door de splitsing in Noord en Centraal dus toenemen. Omdat het gele net naar 

Amsterdam Noord zal vervallen zal het totaal aantal extra riten naar Amsterdam wellicht nog 

meevallen, maar gevreesd moet worden dat er voor minder reizigers naar Amsterdam meer bussen 

ingezet moeten worden. 

 

Een belangrijke reden voor de toename van het aantal ritten is het overstappen halverwege. Een 

aantal reizigers met bestemming Centraal zullen daar voor kiezen. Gevolg is dat de bussen naar 

Noord vanaf Ilpendam met lege stoelen rijden, omdat de overstappers in Ilpendam uitgestapt zijn. 

De bussen naar Centraal zullen tussen Purmerend en Ilpendam met lege stoelen rijden, omdat er 

ruimte vrij gehouden moet worden voor de overstappers. Daar waar nu ter hoogte van het Schouw 

alle bussen ‘vol’ zijn zal er straks sprake zijn van overcapaciteit.  

Het overstappen in Ilpendam, en voor de lijnen van Waterland Oost in Broek in Waterland, leidt 

derhalve tot in efficiency. 

 

Opinion 
 

EBS staat voor de opgave om een goed vervoerplan op te leveren. Een vervoerplan waar EBS 

verantwoordelijk voor is. Als het vervoerplan in de praktijk niet blijkt te werken zal EBS daar op 

aangekeken worden.. Wij nemen aan dat dit redenen voor EBS zijn om een beheersbare variant voor te 

stellen.  

 

Aan de andere kant kan EBS geen variant voorstellen die niet inspeelt op de wensen van de reizigers. 

Daarom kiest EBS voor een compromis. Een variant waarbij de spreiding van de lijnen over het gebied 

beperkt is. Voordeel van deze variant is dat het merendeel van de reizigers de eigen lijn trouw zal blijven, 

waardoor de frequenties min of meer gelijk kunnen blijven. Nadeel is dat deze variant minder goed 

aansluit op de wensen van de reizigers. Het compromis is beter voor de reizigers dan ‘Alle lijnen naar 

Noord’ en beter beheersbaar dan de ‘spreidings-variant’.  

 

Het lot van compromissen is dat eigenlijk niemand tevreden is. Bovendien hebben wij vraagtekens bij de 

kostenkant. Doordat er juist in de EBS-variant veel reizigers onderweg zullen overstappen is deze variant 

niet efficiënt.. De kans is dan ook reëel dat op den duur de EBS-variant te duur blijkt te zijn. Wij achten 

het niet waarschijnlijk dat EBS op den duur de extra kosten (volledig) bij de stadsregio in rekening kan 

brengen. Dat betekent dat er in een later stadium weer aanpassingen nodig zijn. De reiziger zal daar nooit 

beter van worden. 

 

Duidelijk is dat de onderweg overstappende reizigers sterk bepalend zijn voor de kosten. Omdat bij het 

opstellen van het Concept Vervoerplan Waterland 2018 EBS nog niet de beschikking had over de 

resultaten van de internet enquête is het begrijpelijk dat dit element bij het opstellen van dit vervoerplan 

nog niet is betrokken. Wellicht dat een volgende versie van het vervoerplan wel op deze kennis 

gebaseerd is.  
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9. Het dilemma 

Het vorige hoofdstuk laat middels enkele voorbeelden zien dat een bepaalde lijnvoering tot zeer 

forse veranderingen in het reizigersgedrag kan leiden. Maar dat blijven prognoses. Hoe de reiziger 

zich feitelijk gaat gedragen is erg lastig in te schatten. 

Het vervoerbedrijf kan wat betreft het reizigersgedrag twee strategieën hanteren: 

1. Sturend: Het lijnennet moet zodanig vorm gegeven worden dat volstrekt duidelijk is hoe de 

reizigers zich over het netwerk gaan verdelen. De implementatie leidt dan niet tot 

verrassingen; 

2. Volgend Het lijnennet moet binnen de randvoorwaarden volledig gebaseerd zijn op de wensen 

van de reizigers die vervolgens zelf hun weg wel vinden (olifantenpaadjes). Tijdens de 

implementatie zal dan bijgestuurd moeten worden. 

 

De eerste strategie leidt in uiterste vorm tot ‘alle lijnen naar Noord’. Er wordt bij wijze van spreken 

een hek geplaatst en er ontstaan geen olifantenpaadjes. De tweede strategie betekent ook dat er 

een hek geplaatst wordt, maar daar zitten de nodige gaten in. Alle mogelijkheden voor 

olifantenpaadjes dus. De vraag is alleen of die olifantenpaadjes gefaciliteerd gaan worden? Gaan we 

die paadjes verharden en plaatsen we verkeerslichten bij gevaarlijke oversteekpunten? Of gaan we 

de paadjes toch maar afsluiten? Of laten we het zo? Wellicht zal men op den duur die drassige 

paadjes en gevaarlijke oversteken wel vermijden, waardoor alles toch nog goedkomt. 

 

Los van de metafoor: Als reizigers massaal voor de bussen naar CS kiezen, wordt de frequentie van 

deze lijnen dan opgehoogd zodat iedereen meekan? Er zijn afspraken gemaakt over (financiële) 

ruimte om bij te regelen. Maar er is een risico dat het OV-netwerk uiteindelijk duurder in plaats van 

goedkoper wordt. Er moet dan immers naar twee bestemmingen hoog frequent gereden worden. 

Het is maar de vraag of daar structureel extra middelen voor vrij komen. De kans is ons inziens groter 

dat een van de andere strategieën gekozen wordt.  

 In tweede termijn toch maar alle lijnen naar Noord leiden; 

 Afwachten of de reiziger op termijn zijn gedrag afstemt op het vervoeraanbod. 

 

Deze laatste strategie heeft de nodige 

risico’s. Een onverwachts incident kan 

zorgen dat dit organische proces 

ontploft, waarna er alleen nog maar 

sprake kan zijn van damage controll.  

Wel moet gezegd dat bij een start in de 

zomervakantie de kans op incidenten 

minimaal is omdat de reizigersstromen 

veel kleiner zijn. Wellicht heeft in 

september iedereen zijn weg in het 

nieuwe OV-netwerk gevonden. 
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10. Onderweg overstappen  

Verreweg het belangrijkste vraagstuk is het onderweg overstappen. Eigenlijk zou je dit tot het 

minimum willen beperken omdat: 

- Onderweg overstappen leidt tot een lage efficiency; 

- De infrastructuur onderweg beperkt is om grote aantallen reizigers te faciliteren; 

- Onderweg overstappen betekent dat de daar instappende reizigers in de knel komen. 

 

In alle varianten zal er onderweg overgestapt gaan worden. Voor een deel kan je dit beïnvloeden 

door de lijnvoering. Hoe beter de lijnen naar Centraal het concessiegebied ontsluiten, hoe minder er 

onderweg overgestapt zal worden. Maar daarnaast zijn er ook andere methoden. Meestal is het 

sturen van reizigersstromen geen onderdeel van een vervoerplan, maar naar onze mening kan het in 

het Vervoerplan Waterland 2018 niet ontbreken. Daarom enkele handreikingen. 

 

Uit de internet enquête blijkt dat op voorhand bijna de helft van de reizigers naar Centraal kiest voor 

een overstap halverwege in plaats van een overstap bij Station Noord. De keuze van de reizigers is 

gebaseerd op veronderstellingen. Naar verwachting zijn de ‘harde’ verschillen beperkt: 

- De reistijd via beide routes is vergelijkbaar en sterk afhankelijk van de wachttijd. Die zal, 

vanwege de hoge frequenties, nooit lang zijn, maar ook onvoorspelbaar zijn. 

- De kosten met een overstap op de metro zullen bij saldo-reizen iets lager zijn, omdat het aantal 

tariefkilometers van de metro geringer is5. Voor abonnementhouders is er geen prijsverschil. 

- De kans op een zitplaats in de metro is afhankelijk van de overstaptijd en daarmee 

onvoorspelbaar. De kans op een zitplaats in de bus naar Centraal zal in de spits nihil zijn omdat 

de bussen al vol aankomen6. 

 

Er zijn dus geen sterke argumenten om voor de een of andere route te kiezen. Dat betekent dat de 

reiziger gestuurd kan worden. Dat kan op verschillende manieren. 

 

Overstappen onderweg onmogelijk maken 

Door de bussen naar Centraal onderweg niet te laten stoppen worden reizigers van de andere lijnen 

gedwongen om naar Station Noord te reizen en daar over te stappen. Voor de lijnen van/naar 

Purmerend is dit vrijwel onmogelijk te realiseren omdat de bussen achter elkaar bij de haltes langs 

het kanaal staan. Stilstaan en de deuren dichthouden leidt tot ongewenste toestanden. 

 

Overstappen onderweg onaantrekkelijk maken 

Door het aantal bussen naar Centraal te minimaliseren wordt onderweg overstappen minder 

aantrekkelijk. Als de bus naar Centraal te vol is, is de kans groot dat je niet meekan of moet staan. De 

reiziger zal een volgende keer dan wellicht kiezen voor een overstap in Noord. Maar minimale 

capaciteit op de lijnen naar CS zal ook tot onbegrip en onvrede leiden, met alle risico’s van dien. 

 

Overstappen onderweg afraden 

Bij de communicatie over de nieuwe lijnvoering kan veel aandacht besteed worden aan het 

beïnvloeden van het reizigersgedrag. Reizigers kunnen gewezen worden op de nadelen van 

onderweg overstappen, waardoor de 40/60 verhouding van de enquête bijgesteld kan worden. 

 

 

                                                                    
5  Aangenomen wordt dat de tariefkilometers van metro en EBS gelijk zijn aan de werkelijke kilometers. 
6  Omdat de rijtijd korter dan 15 min. is geldt de zitplaatsgarantie niet voor het traject Ilpendam – CS. 
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Noord aantrekkelijk maken 

Overstappen in Noord kan de eerste maanden (nog) aantrekkelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld 

door gratis koffie aldaar, of het ‘terugstorten’ van een euro als op Station Noord uitgecheckt wordt. 

Daarnaast kan ook door  middel van reisinformatie en aansluitgarantie het reizen via metrostation 

Noord aantrekkelijker gemaakt worden. 

 

Het Schouw als overstap knooppunt 

Ondanks alle bovenstaande maatregelen zal er in alle varianten onderweg meer overgestapt gaan 

worden. De huidige haltes van Ilpendam en Watergang zijn daar niet op berekend en uitbereiding 

van de infrastructuur is daar erg lastig. Maar ook de haltes Monnickendam Bernhardbrug en Broek in 

Waterland zijn niet geschikt voor grote aantallen overstappers.  

Er zijn plannen om de halte Schouw te verbeteren. Hier is voldoende ruimte om ten zuiden van de 

splitsing een goede overstap te faciliteren. Reizigers die onderweg over willen stappen zullen dan al 

snel voor Het Schouw kiezen omdat vanaf deze halte overgestapt kan worden op zowel de lijnen van 

Waterland Oost als Waterland West, waardoor de overstaptijden minimaal zullen zijn. 

Door de aanleg van een goede overstaphalte nabij Het Schouw zal het overstappen zich aldaar 

concentreren waardoor er geen ongewenste drukte op de andere haltes onderweg zal ontstaan. 

Maar er zijn vanuit dit kader meer redenen om de halte Schouw om te bouwen tot een goed 

overstappunt. 

 In het nieuwe vervoerplan zal het gebruik van de Bizzliners naar Zuidoost en Amsterdam West  

toenemen. Deze Bizzliners ontsluiten niet alle delen van Waterland. Met een goede overstap bij 

Het Schouw bieden deze lijnen voor meer reizigers een aantrekkelijke verbinding; 

 Het nieuwe vervoerplan kan, zeker in de startfase leiden tot (te) volle bussen naar Centraal. 

Bijsturen vanaf Het Schouw is eenvoudiger en goedkoper dan bijsturen vanaf de andere 

tussengelegen haltes. De realisatie van een goed overstappunt bij Het Schouw maakt de 

implementatie van het nieuwe vervoerplan dan ook beter beheersbaar. 
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11. Samenvatting 

Het Concept Vervoerplan Waterland 2018 heeft voor de nodige ophef gezorgd. Men maakt zich 

zorgen over de kwaliteit van het openbaar vervoer als 70% van de bussen naar het Metrostation 

Noord gaat rijden. Het Concept Vervoerplan 2018 geeft nog geen duidelijk beeld van de gevolgen van 

het nieuwe OV-netwerk. Een volgende versie van het vervoerplan geeft daar hopelijk meer inzicht in 

en de ‘echte’ effecten zijn pas zichtbaar als het nieuwe OV-netwerk een paar weken rijdt.  

EBS heeft de opdracht om binnen de randvoorwaarden tot een optimale oplossing te komen. Dat is 

geen sinecure want het gaat om grote aantallen reizigers, dus verkeerde inschattingen hebben grote 

gevolgen. Het OV-gebruik in Waterland is hoog en daardoor de betrokkenheid ook. Dat blijkt nu al uit 

diverse vragen vanuit de politiek. Middels onderstaande samenvatting beantwoorden we de vragen 

van de gemeenteraad van Purmerend. 

11.1 Opties vervoerplan 

EBS heeft vier scenario’s gepresenteerd. Daarmee geeft EBS een goed beeld van de oplossings-

richtingen. EBS kiest, middels een multi criteria analyse, één van de vier scenario’s om verder uit te 

werken.  

Multi criteria analyse heeft zijn beperkingen. Daarom is dit instrument alleen geschikt om een eerste 

selectie toe te passen. Zowel EBS als TransTec wijzen beoordelen ‘3 lijnen naar CS’ als het beste 

scenario.  

11.2 Gekozen lijnvoeringvariant 

Van dat ene scenario heeft EBS vervolgens slechts één variant uitgewerkt, terwijl ook andere 

realistische varianten op te stellen zijn. Daarmee worden alternatieven buiten beschouwing gelaten. 

We kunnen niet stellen dat de voorkeurvariant van EBS slecht is, maar we kunnen zeker niet 

uitsluiten dat andere varianten beter zijn. Een eerste toets geeft aan dat de voorkeurvariant niet 

optimaal inspeelt op de wensen van de reizigers. Door slechts één variant uit te werken en deze 

nauwelijks te onderbouwen wordt niet duidelijk gemaakt dat de gekozen variant de ‘beste’ oplossing 

is. Geadviseerd wordt om in een volgende versie van het vervoerplan twee of drie varianten uit te 

werken, teneinde de voorkeurvariant beter te onderbouwen. 

11.3 Opzet reizigers enquête 

Omdat in dit geval de kaders (70% van de ritten naar Noord) vastliggen is het niet zinvol om de 

mening van reizigers over de gewijzigde lijnvoering te vragen. Dat leidt alleen tot frustraties en 

strategische antwoorden. Wel is het zinvol om het huidig reisgedrag goed te inventariseren. De 

stadsregio heeft daartoe besloten, maar de steekproef van de enquête is te klein en de vraagstelling 

had uitgebreider gekund, met name wat betreft de herkomst en bestemming van de grote groep 

reizigers (25%) die vanaf Centraal verder lopen of fietsen. 

Het onderzoek van EBS via de internet enquête is een goede aanvulling. De resultaten geven een 

goed beeld van ‘hoe de reizigers gaan bewegen’. De zomerperiode heeft niet geleid tot een lage 

respons. Waarschijnlijk omdat de enquête vrij lang online stond. Wel is het mogelijk dat scholieren en 

studenten ondervertegenwoordigd zijn, maar ons inziens zijn de resultaten goed bruikbaar.  
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12. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van het Concept Vervoerplan Waterland 2018 komen we tot de volgende conclusies: 

1. De door EBS voorgestelde variant waarbij, na de start van de Nood/Zuidlijn, van de tien R-net 

lijnen de lijnen 301, 306 en 314 naar Amsterdam Centraal rijden terwijl het eindpunt van de andere 

zeven lijnen het metrostation Amsterdam Noord wordt, is een realistische variant.  

2. Echter, EBS toont niet aan dat hun voorkeurvariant ‘de beste’ is. Daarmee is het geen uitgemaakte 

zaak dat de voorkeurvariant van EBS goed tegemoet komt aan de wensen van de reizigers. 

3. Voor een goede keuze is het noodzakelijk dat verschillende varianten goed doorgerekend 

worden. Dat is nog niet gebeurd. Wij missen een gedegen vervoerstudie als onderbouwing van 

de keuzes tot op heden. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de 25.000 dagelijkse reizigers die 

geconfronteerd worden met andere routes en extra overstappen.  

4. De enquête van de stadsregio zou een goede basis van een gedegen vervoerstudie kunnen zijn, 

ware het niet dat de steekproef voor Waterland (veel) te klein is. Ook is de HB-matrix van deze 

enquête (halte/halte) niet gedetailleerd genoeg om op lijnniveau uitspraken te kunnen doen. 

5. De internet enquête van EBS is een goede aanvulling op het reizigersonderzoek. Het aantal 

respondenten is groot genoeg. Wellicht dat scholieren en studenten ondervertegenwoordigd 

zijn, maar op het eerste gezicht lijken de uitkomsten valide. Wel betreft het antwoorden op de 

vraag “wat denkt u te gaan doen als…”. Het is onverstandig om op dit soort antwoorden blind te 

varen. 

 

We moeten bij deze conclusies de kanttekening maken dat het “Concept Vervoerplan” beoordeeld 

is. In een concept hoeft nog niet alles gedetailleerd uitgewerkt te zijn. Echter, het concept geeft 

geen aanwijzingen dat in de volgende versie onderzoek en studie meer gedegen worden aangepakt.   

Vanwege de latere start van de Noord/Zuidlijn is er nog voldoende tijd om bij te sturen. 

 

Vanuit deze conclusie komen we tot de volgende aanbevelingen: 

1. Onderbouw het vervoerplan met een gedegen vervoerstudie waarin twee of drie varianten 

doorgerekend worden; 

2. Neem naast de huidige EBS-variant tenminste ook de in hoofdstuk 6 gepresenteerde 

‘spreidingsvariant’ op; 

3. Verricht aanvullend onderzoek wat betreft het huidige reisgedrag op de R-net lijnen naar 

Amsterdam Centraal, waarbij de steekproef op lijnniveau voldoende omvang heeft en waarbij 

ook naar de herkomst- en bestemmingsadressen gevraagd wordt; 

4. Tracht een beter beeld te krijgen van het reisgedrag na invoering van het nieuwe OV-netwerk en 

de wijze waarop dit gedrag beïnvloed kan worden. Dit ter verifiëring van de internet enquête7; 

5. Start, aan de hand van de resultaten van punt 4, in een vroegtijdig stadium met voorbereidingen 

om het reizigersgedrag te beïnvloeden (reisinformatie, marketing, comfort, aansluitgaranties, 

kaartsoorten en tarieven etc.) waardoor de implementatie beter beheersbaar wordt;  

6. Realiseer tijdig een goede overstaphalte nabij Het Schouw; 

7. Stel, op basis van het uiteindelijk gekozen vervoerplan, bijtijds een implementatieplan op waarin 

duidelijk wordt aangegeven waar knelpunten te verwachten zijn en op welke wijze EBS vanaf de 

eerste dag deze zal beheersen vanuit de ruimte om bij te regelen; 

8. Betrek de stakeholders beter bij de volgende stappen, bijvoorbeeld door een begeleidingsgroep. 

Bij de voorbereidingen van het Vervoerplan van 2014 waren een delegatie van de Reizigers 

Adviesraad (RAR) en ambtenaren van de Waterlandse gemeenten betrokken. 

                                                                    
7  Mogelijkheden voor toetsing zijn: Paneldiscussies met reizigers en/of deskundigen (Niet alleen 

vervoerkundigen, maar ook verkeerspsychologen etc.), gedetailleerde reistijdvergelijkingen etc. 
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Bijlage 1: Kanttekeningen bij de multi criteria analyses 

EBS-analyse 

Hiernaast de multi criteria 

analyse van EBS, 

gepresenteerd in de sheets 

van het Concept Vervoer-

plan Waterland 2018. 

 

EBS heeft het scenario dat 

het best scoort een “+” 

gegeven en de andere 

scores daarvan afgeleid. 

Hieronder per criterium 

onze opmerkingen. 

 

Frequenties 

Met uitzondering van de variant ’10 lijnen CS 70% lagere frequenties” zouden de frequenties per lijn 

gelijk moeten blijven. Eventueel kan ‘niet naar CS’ iets beter scoren omdat de extra besparing 

gebruikt kan worden voor frequentieverhoging. De andere verschillen kunnen we niet verklaren. 

 

Rechtstreeks 

Het scenario ’10 lijnen alleen in de spits naar CS’ zou lager moeten scoren omdat in de dal (50% van de 

reizigers) niet rechtstreeks naar CS gereden wordt. 

 

Aansluitingen 

De indruk bestaat dat gerekend is met ‘hoe hoger de frequentie, hoe beter de aansluiting’.  

 

Parallelliteit 

In het scenario ‘Niet naar CS’ is er geen sprake van parallelliteit. In de andere drie scenario’s rijdt 30% 

door naar Centraal en zou de parallelliteit gelijk moeten scoren, tenzij de drie lijnen die doorrijden de 

meeste ritten bevatten. Dan zou dit scenario slechter (in plaats van beter) moeten scoren. 

 

Capaciteit spits 

De ranking is ons inziens juist. 

 

Toeristen 

‘3 lijnen naar CS’ scoort het beste, maar in de uitwerking rijden geen lijnen van Centraal naar Marken 

en/of Volendam. Hier klopt dus iets niet. 

 

Kosten en opbrengsten 

Beide criteria zijn wel heel gedetailleerd. Bovendien is niet duidelijk is of het hier om het budget van 

EBS of om de bijdrage van de stadsregio gaat. 

 

Lijnennetvisie 

De interpretatie van de lijnennetvisie door EBS kunnen we volgen, al hadden we ‘3 lijnen naar CS’ iets 

lager gewaardeerd. ‘Niet naar CS’ is niet conform de uitgangspunten voor de vervoerstudie. 
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TransTec-analyse  

Hiernaast de multi criteria 

analyse van TransTec, zoals 

gepresenteerd in 

hoofdstuk 5.  

 

In dit overzicht betekent de 

score “0” dat het 

betreffende criterium 

gelijkwaardig is aan de 

huidige situatie. De plussen 

en minnen geven het 

verschil met de huidige 

situatie weer.  

Hieronder per criterium een 

toelichting. 

 

Frequenties 

Het splitsen van lijnen leidt tot lagere frequenties. Vandaar dat de scenario’s 1 en 4 slecht scoren. In 

de scenario’s 2 en 3 zullen de frequenties ongeveer gelijk blijven. 

 

Reistijd 

Wij onderschrijven de verwachting van de stadsregio dat de reistijd bij alle scenario’s ongeveer 

gelijkwaardig is. Gemiddeld zijn de verschillen beperkt. 

 

Overstappen 

Hierin geven we aan hoeveel er meer moet worden overgestapt dan nu. Bij scenario 1 hoeft niet 

vaker overgestapt te worden dan nu, als men maar de juiste lijn neemt.  

 

Voldoende zitplaatsen 

Dit criterium heeft met name betrekking op de spits. In scenario 3 verandert er niets in de spits en 

daarom scoort dit scenario neutraal. Alle andere scenario’s scoren slechter dan nu omdat wij 

verwachten dat vraag en aanbod minder goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarbij is de 

score gebaseerd op het evenwicht tussen vraag en aanbod dat na enige maanden zal ontstaan. 

 

Aantal reizigers 

Eigenlijk is dit criterium een resultante van de voorgaande vier criteria. We nemen dit criterium toch 

op omdat het een extra gewicht in de schaal geeft aan de kant van het reizigersbelang. 

 

Transparantie 

Met dit criterium geven we aan of het lijnennet voor de reiziger straks nog te begrijpen is. Simpel 

benaderd leiden meer lijnen en lijnnummers tot minder transparantie. 

 

Lijnennetvisie 

We proberen aan te geven in welke mate het scenario overeenkomt met de lijnennetvisie. 

 

 

 



 

                                         Second opinion Concept Vervoerplan Waterland 2018 25 
 

Beheersbaar 

Zijn de reizigersstromen goed voorspelbaar zodat de implementatie vlekkeloos kan verlopen. De 

scores zijn gebaseerd op de resultaten van de enquêtes van EBS en de stadsregio. 

 

Kostendekkingsgraad 

De kostendekkingsgraad geeft een beeld van de efficiency van het OV-netwerk van de concessie. 

Zeker is dat in alle scenario’s de kostendekkingsgraad daalt. De scenario’s 1 en 3 scoren het slechtst 

omdat het lijnennet sterk versnipperd wordt. 

 

Bijdrage stadsregio 

Voor de stadsregio is ook van belang in welke mate de bijdrage aan EBS verminderd kan worden. Het 

geld dat daardoor vrijkomt is nodig voor de exploitatie van de Noord/Zuidlijn. Het exacte bedrag is 

resultante van de lijnvoeringstudie, maar op voorhand kunnen we stellen dat in de scenario’s 1 en 3 

de kans groot is dat de bijdrage van de stadsregio nauwelijks zal verminderen.  
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Bijlage 2: Huidige lijnen naar Amsterdam Centraal 

  
Lijn 

Aantal 
reizigers op 

een werkdag 

Aantal reizigers 
in de spits 

Aandeel 
reizigers in de 

spits 

Aantal ritten drukste: 

Ochtend 
spitsuur 

Middag 
spitsuur 

301 3.000 1.445 48%  10 7  

304 2.550 1.223 48%  8 8  

306 3.000 1.456 49%  10 8  

307 2.650 1.328 50%  10 8  

308 2.500 1.330 53%  9 7  

312 1.600 763 48%  6 6  

314 2.100 1.022 49%  7 6  

315 2.400 1.313 55%  9 8  

316 1.800 832 46%  6 5  

319 1.600 748 47%  6 6 

TOTAAL 23.200 11.461 49%  81 69  

Aantal reizigers en riten gemiddelde werkdag (bron EBS) 

 


