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Hoofdstuk 1: I n l e i d i n g
1.1 Inleiding

In mei 1981 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het tracé van
de spoorlijn Schiphol-Amsterdam CS/Zaandam vastgesteld en de N.V. Nederlandse Spoorwegen gemachtigd tot aanleg van de verbinding met Amsterdam CS via de westelijke tak van de Ringspoorweg en tot een gedeeltelijke verlegging van de Haarlemlijn. De aanlegwerkzaamheden zijn
in volle gang (volgens planning gereed in 1986).

Medio 1981 heeft de "Stuurgroep Verkeers- en Vervoerinfrastructuur in
en om Amsterdam" besloten een studie te laten verrichten naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de zuidelijke tak van de Ringspoorweg.
Deze studie is opgedragen aan de onder bovengenoemde Stuurgroep ressorterende Projectgroep Rail 4 van Werkgroep Rail. Rapportage aan de
Stuurgroep zal via de Werkgroep Rail geschieden.

1.2 Studie-opdracht zuidelijke tak Ringspoorweg

li?i. 1 _èiSSï!S en
De "zuidelijke tak van de Ringspoorweg" kan uit de volgende onderdelen
opgebouwd worden gedacht (zie ook bijlage 1 ) :
1. de verbindingsboog tussen de westelijke tak en de zuidelijke tak;
2. het bestaande traject Riekerpolder-station RAI;
3. de zuidelijke tak vanaf station RAI met aansluitingen op:
- de spoorlijn Amsterdam CS-Hilversum/Almere en verder, in de richting Weesp,
- Amsterdam CS, hetzij via Amsterdam Amstel, hetzij via Watergraafsmeer ,
- de spoorlijn Amsterdam CS-Utrecht in de richting Abcoude,
- het emplacement Watergraafsmeer, zowel vanuit de richting RAI als
vanuit de richting Abcoude;
4. een reservering voor stedelijke railverbindingen op de zuidelijke
tak.

- 4Bij een studie naar de zuidelijke tak wordt de aanwezigheid van de
westelijke tak verondersteld, hetzij met de verbinding
sterdam

CS, hetzij met

Schiphol-Am-

de verbinding Schiphol-Amsterdam

CS/Zaandam

(één en ander conform de situaties I en II zoals vermeld in de rapportages omtrent de westelijke tak). Dit betekent dat bij aanwezigheid
van de bovengenoemde verbindingen

en aansluitingen

de

Ringspoorweg

voor het reizigersvervoer als compleet kan worden verondersteld.

Tevens dient te worden nagegaan wat de consequenties zijn van het besluit van de gemeente Amsterdam om af te zien van een spoorverbinding
van de zuidelijke tak van de Ringspoorweg naar het Rijksmuseum. Zonodig dient aandacht te worden geschonken aan de implicaties van het
eventueel openhouden van de mogelijkheid om te zijner tijd een railverbinding richting Amsterdam Nieuw Oost-Almere aan te leggen.

1.212_Asgecten_van_de studie
Bij de studie ter voorbereiding van een beslissing met betrekking tot
de eventuele aanleg en het tijdstip van uitvoering van de zuidelijke
tak van de Ringspoorweg dienen de volgende aspecten aan de orde te komen:
- vervoerkundige aspecten;
- planologische aspecten;
- bestuurlijke aspecten;
- technische aspecten;

- financiële aspecten (waaronder de kosten van eventuele maatregelen
tegen g e l u i d s h i n d e r ) ;
- milieu aspecten.

Ter bevordering van een goede werkverdeling werden de in bijlage 2 genoemde subgroepen ingesteld. Tevens wordt in deze bijlage de samenstelling van de diverse subgroepen besproken.
In dit rapport wordt uitsluitend ingegaan op de vervoerkundige aspecten, dat wil zeggen de werkzaamheden van de subgroep Reizigersdienst
(ook wel bekend onder de naam "vervoerstromen"), die op het moment van
de rapportage als volgt is samengesteld:
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ir. R.H. de Boer (voorzitter)

namens DGV

drs. M.G.J. Kockelkoren (secretaris)

namens DGV

ir. R. van der Burg

namens DGV

dhr. W.J. Drenth

namens de NS

dhr. H.A. Ribbert

namens de NS

ir. W.A. Masselink

namens de NS

dhr. F.A. Morpey

namens de NS

dhr. F. Remerie

namens de NS

drs. H.J. Kleijn

namen8 D.R.O. -Amsterdam

dhr. J,J. Carels

namens D.R.O. -Amsterdam

dhr. H. Hamilton

namens G.V.B. -Amsterdam

ing. H. Wolleswinkel

namens P.W.S. -Noord-Holland.

1.3

Moeilijkheden bij de uitvoering van de studie

- Nadat in de subwerkgroep overeenstemming was bereikt over alle bij
de studie te hanteren uitgangspunten (te weten de sociaal-economische data en de netwerken) zijn de berekeningsresultaten stapsgewijze geanalyseerd (zie hoofdstuk 4 ) .
De resultaten betreffende de distributie (het verplaatsingspatroon)
en de modal-split (de verdeling over de vervoerwijzen) leken redelijk gezien de vergelijking met tellingen en andere prognoses.
De resultaten van de toedeling van de reizen aan het NS-netwerk van
alternatief II (zie hoofdstuk 2.2) waren zodanig dat deze nader geanalyseerd dienden te worden.
Hiertoe is zowel een vergelijking gemaakt met prognoses welke door
de NS zijn opgesteld (planjaar 2000) als met recente baanvakbelastingen.
Na uitgebreide discussie is besloten de cijfers, voor zover van belang voor de belasting op de zuidelijke tak, aan de hand van bestaande inzichten en verwachtingen inzake de vervoersomvang aan te
passen, teneinde een eerste indicatie te verkrijgen van de vervoerwaarde van deze verbinding (zie hoofdstuk 4.3).
De ten behoeve van deze aanpassing toegepaste methodiek is beschreven in de notitie "Voorstel om te komen tot een eerste indicatie van
de te verwachten vervoerstromen op de zuidelijke tak van de ringspoorweg om Amsterdam", welke als bijlage 11 is opgenomen in deze
tekst. De notitie is op 8 oktober 1984 door de Projectgroep Rail 4
goedgekeurd.
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Gezien de gehanteerde werkwijze dienen de cijfers, zoals overigens
bij alle prognoses, met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.

- van de engelse consultant welke de vervoerstromenberekening

heeft

uitgevoerd is medio december bericht ontvangen dat deze zijn activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer zal staken. Het contract
dat voorzag in de berekeningen van de overige door te rekenen alternatieven (incl. het "nulalternatief") is derhalve niet door de consultant geaccepteerd.
Het gevolg hiervan is dat in deze rapportage alleen de resultaten
van alternatief II kunnen worden gepresenteerd.
Vergelijking met de andere studie-alternatieven is derhalve niet mogelijk.

- Om toch een globale indruk te verkrijgen van de te verwachten vervoerstromen in andere denkbare alternatieven is een raming gemaakt
van het treingebruik op de zuidelijke tak (alternatieven I en la,
exclusief het stedelijk railstelsel). Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de resultaten van de modelberekeningen. Omdat niet
wordt uitgegaan van de aanwezigheid van het stedelijk railstelsel
zijn deze alternatieven NS-I en NS-Ia genoemd (zie hoofdstuk 8 ) .

7 -

Hoofdstuk 2: Studie-alternatieven

2.1 Inleiding vervoerkundige aspecten
Bij de vervoerkundige aspecten dient te worden gelet op de functie van
de zuidelijke tak voor het lokale en het interlokale vervoer van personen alsmede op het interlokale vervoer van goederen.
Voor wat betreft de ramingen van de vervoerstromen van zowel personen
als goederen dient rekening te worden gehouden met de functies die de
zuidelijke tak alsmede de complete Ringspoorweg als onderdeel van het
landelijk railnet kan gaan vervullen.

2.2 De studie-alternatieven
Teneinde het zeer grote aantal denkbare infrastructurele alternatieven, welke uit de studie-opdracht zijn af te leiden, te beperken, zijn
de volgende vier alternatieven opgesteld.

Alternatief I

: de zuidelijke tak vanaf station RAI, met een verbindingsboog

richting

Weesp,

inclusief

een

stedelijk

ringrailstelsel.
Alternatief Ia : idem, doch met een station ter plaatse van de kruising van de zuidelijke tak met de lijn Amsterdam-Abcoude/Utrecht .
Alternatief II : de verbindingsboog tussen de westelijke en de zuidelijke tak, de zuidelijke tak vanaf station RAI, met
een verbindingsboog richting Abcoude/Utrecht en een
verbindingsboog richting Weesp, géén stedelijk ringrailstelsel .
Alternatief H a : idem, doch met een station ter plaatse van de kruising van de zuidelijke tak met de lijn Amsterdam-Abcoude/Utrecht in plaats van de verbindingsboog richting Abcoude/Utrecht.

In alle alternatieven wordt de rechtstreekse spoorverbinding Schiphol
Amsterdam CS aanwezig verondersteld; terwijl er in de alternatieven II
en H a

tevens van wordt uitgegaan dat ook de relatie Schiphol-Zaandam

zonder overstap mogelijk is. Met nadruk zij gesteld dat de hierboven
omschreven alternatieven studie-alternatieven zijn ten behoeve van de
ramingen van de toekomstige vervoerstromen; het zijn dus geen uitvoering salternatiev en.
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Het is hierbij wel noodzakelijk bepaalde voorzieningen wel in het ene
en niet in het andere alternatief op te nemen, teneinde een uitspraak
te kunnen

doen

over

de

vervoerwaarde

van de betreffende voorzie-

ning(en). Dit geldt zowel voor de stedelijke infrastructuur als de interlokale (NS) infrastructuur.
Het bij een alternatief niet meenemen van een stedelijk railstelsel
impliceert niet dat hiermede ook de reservering van de baan is.
Om budgettaire redenen is er voorshands vanuit gegaan dat slechts twee
van de vier alternatieven geheel konden worden doorgerekend. Er werd
gekozen voor de alternatieven Ia en II, omdat op deze wijze zoveel mogelijk informatie verkregen kon worden omtrent de samenstellende alternatieven.
De waarde van de beide andere alternatieven wordt hierna afgeleid uit
de resultaten van deze berekeningen. In de evaluatie worden de vier
alternatieven uiteraard op gelijkwaardige wijze betrokken.
Voor de afweging t.a.v. de aanleg van de zuidelijke tak wordt ook een
nulalternatief doorgerekend, toegepast op de sociaal-economische gegevens in het jaar 2000, waarbij de zuidelijke tak niet aanwezig wordt
verondersteld.
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Hoofdstuk 3; Modelbeschrijving en varianten

3.1 Globale modelbeschrijving
Voor de ramingen van de te verwachten vervoerstromen in het planjaar
2000 is, evenals bij de studie naar de westelijke tak van de Ringspoorweg, gebruik gemaakt van het SIGMO/CRD-model*). Dit verkeers- en
vervoermodel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- het "generalised cost model" van het Engelse bureau CRD (Computer
Research and Development) voor de distributie van het woon-werk verkeer. Dit model is reeds eerder toegepast voor onder andere de "Metrostudie-Amsterdam", de "Hemspoortunnelstudie" en de studie "Openbaar vervoerverbindingen Amstelveen-Amsterdam";
- het gevalideerde SIGMO-model voor de modal split van het woon-werk
verkeer. Dit model is afgeleid uit gegevens welke verkregen zijn uit
een enquête onder een aantal huishoudingen in Amsterdam en Purmerend
in 1976;
- een door NVI (Nederlands Vervoerwetenschappelijk Instituut) en CSI
(Cambridge Systematics Inc.) opgesteld model voor het overige woongebonden verkeer. Dit model is eveneens op de resultaten van bovenstaande enquête gebaseerd. In dit model wordt een drietal "sub-motieven" onderscheiden, namelijk:
. woon-winkel verkeer,
. woon-sociaal verkeer,
. woon-overig verkeer.

Voor een nadere omschrijving van bovenstaande modellen wordt verwezen
naar de volgende rapportages:
- "SIGMO-models, Aggregate Validation Report, July 1978-July

1979",

Computation Research and Development,
~ "Western Ring Rail Report, January-November 1979", Computation Research and Development.

*) T.o.v. de studie naar de westelijke tak zijn enkele zeer ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen hebben betrekking
op de generatiecoëfficiënt van het woon-werk verkeer en de spitsuurcoëfficiënten.
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Dit laatste rapport bevat, naast een modelspecificatie, de belangrijkste resultaten van de modelberekeningen welke in het kader van de studie naar de westelijke tak zijn uitgevoerd alsmede een overzicht van
alle invoergegevens.

De beschouwde reismotieven zijn zoals boven vermeld de verplaatsingen
tussen de woning en het werkadres en "overige" verplaatsingen, die de
woning als begin- of eindpunt hebben, met uitzondering van woongebonden

vervoer

dat

samenhangt

met

bezoek

aan

onderwijsinstellingen.

Voorts zijn de niet aan de woning gebonden verplaatsingen niet geraamd
met behulp van een model, voor deze categorieën is een ophoogfactor
toegepast.
Een aparte raming werd opgesteld voor het (trein)vervoer van luchtreizigers, afhalers en wegbrengers van en naar de luchthaven Schiphol.
Voor de bezoekers van de evenementen

in de RAI werd

eveneens een

aparte raming gemaakt.
Deze ramingen worden nader besproken in Hoofdstuk 5.

De modelberekeningen worden uitgevoerd voor een etmaalperiode van een
"gemiddelde" werkdag; door toepassing van een "spits"-coëfficiënt kunnen de vervoerstromen gedurende het ochtend- of avondspitsuur worden
bepaald.

Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen personen welke
wel en welke niet over een auto kunnen beschikken. Bovendien wordt er
rekening mee gehouden dat de autobeschikbaarheid voor verplaatsingen
met het motief "overig" afhankelijk is van het feit of de auto al of
niet gebruikt wordt voor het woon-werk verkeer.
Het totaal aantal berekende verplaatsingen wordt verdeeld over de volgende vervoerwijzen:
- auto;
- (brom)fiets;
- lopen (alleen het woon-werk verkeer);
- openbaar vervoer (onderverdeeld

in metro, stadsbus, tram, trein en

streekbus).

Voor wat betreft het openbaar vervoer bestaat de uitvoer van het model
uit :
- aantal in- en uitstappers per halte (station);

- 11 - de trajectbelastingen van de onderscheiden lijnen en
- een overzicht van de aantallen reizigers tussen elke tweetal haltes
(stations).

3.2 Studiegebied (zie ook bijlage 3)
Het

studiegebied

bestaat

uit de provincie Noord-Holland

(exclusief

Texel) en de Zuidelijke IJsselmeerpolders.
Dit studiegebied is onderverdeeld in 332 zones, waarvan er 223 de agglomeratie Arasterdam vormen. In deze studie wordt onder de agglomeratie Amsterdam verstaan: de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Diemen en
Ouder-Amstel, alsmede de in de Haarlemmermeer gelegen gebieden Badhoevedorp en Schiphol.
Buiten het studiegebied worden er 49 zogenaamde externe zones onderscheiden welke tesamen de rest van Nederland omvatten.
Het verkeers- en vervoermodel omvat totaal dus 381 zones. Voor elk van
deze zones dient het aantal aankomsten en vertrekken bepaald te worden.

3.3 Sociaal-economische invoergegevens (variant I en II)
De belangrijkste

invoergegevens

voor het verkeers- en vervoermodel

zijn de inwoners, de beroepsbevolking en de arbeidsplaatsen. Deze gegevens bepalen voor een belangrijk deel de resultaten van de berekeningen. Voor alle in het model onderscheiden zones dienen deze cijfers
bepaald te worden.
Conform de afspraak in de STA-vergadering d.d. 8 juli 1982 zullen de
studie-alternatieven doorgerekend worden met de cijfers van de zogenaamde variant I. Deze variant is gebaseerd op voortzetting van het
huidige ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland, waarin mede
is verdisconteerd

een (gedeeltelijke) woonbebouwing van de locaties

Oostelijk Havengebied, Tuinbouwgebied Sloten en Middelveldse-Akerpolder (totaal ca. 38.000 inwoners). De verdeling van de inwoners is gebaseerd op het aantal woningen aanwezig in het jaar 2000. Dit is tot
stand gekomen door de woningvoorraad van 01-01-1982 (302.000 stuks) te
verhogen met 7.000 woningen in de bestaande uitbreidingsgebieden (Venserpolder en Gaasperdam) en 15.000 woningen in de Middelveldse-Akerpolder, het Oostelijke Havengebied en Tuinbouwgebied Sloten.
Verder heeft een reductie van 12.000 woningen in de stadsvernieuwingsgebieden plaatsgevonden.
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Dit alles resulteert in:
- 297.000 woningen in bestaande stad met 588.500 inwoners en
- 15.000 woningen

in Tuinbouwgebied

Sloten en Oostelijk Havengebied

met 38.000 inwoners.

Uitgaande van de studie naar de westelijke tak van de Ringspoorweg
zijn de arbeidsplaatsen verdeeld op basis van bestaande gegevens en
toekomstige ontwikkeling.
Voor een overzicht van de gehanteerde sociaal-economische invoergegevens wordt verwezen naar bijlagen 4 en 5.
Bijlage 4 geeft een cijfermatige opstelling, terwijl op bijlage 5 een
grafische voorstelling is weergegeven van de beroepsbevolking en de
arbeidsplaatsen, zodat een indruk van het forensensaldo per streekplangebied wordt verkregen.

Voor het infrastructurele alternatief I a zal een gevoeligheidsanalyse
met de zogenaamde variant II worden uitgevoerd.
In deze variant II is de Amsterdamse visie weergegeven op de omvang en
de spreiding van bevolking en werkgelegenheid in het jaar 2000 binnen
de Amsterdamse agglomeratie.
Deze visie is aangevuld met een schatting omtrent het inwonertal en de
werkgelegenheid

in het studiegebied, verdeeld over de verschillende

streekplangebieden. Conform de afspraak in de stuurgroep van juli 1982
is bij laatstgenoemde

schatting overleg gepleegd met

de

provincie

Noord-Holland en met NS.

3.4 Treindienst
Ten behoeve van de vervoerstromenberekening zijn voor de studie-alternatieven Ia en II treindienstschema's opgesteld (zie bijlage 6 t/m 8 ) .
De schema's geven het uurpatroon van de treindienst weer, alsmede met onderbroken lijnen - de extra toe te voegen treinen in een spitsuur .
In het algemeen zijn de doorgaande verbindingen opgenomen als halfuursdiensten, op

onderwegtrajecten

ten

minste

kwartierverbindingen

vormend met andere halfuursdiensten (eventueel met overstap).
De treindienstmodellen zijn ontwikkeld uit de bestaande treindienst,
aangepast aan de thans verwachte situatie na indienststelling van de
westelijke tak en de Flevolijn; vervolgens aangepast en aangevuld met
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nieuwe treindiensten in verband met de zuidelijke Ringspoorweg en de
ontwikkeling van de treindienst in Noord-Holland.
Voor het berekenen van de vervoerswaarde van doorgaande verbindingen
via Amsterdam CS zijn enkele doorgaande verbindingen opgenomen ter
vervanging van thans te CS kerende treindiensten. Deze vervanging is
tevens noodzakelijk in verband met de perronspoorcapaciteit.
De verschillen tussen de schema's vloeien voort uit de verschillen in
infrastructuur. In alternatief II zijn alle verbindingsbogen aanwezig
verondersteld; het station op de kruising tussen de Ringspoorweg en de
lijn Amsterdam-Utrecht ontbreekt; daarentegen is wel een station bij
de Aletta Jacobslaan opgenomen (geen stedelijk railstelsel).

Stations
Bij de studie zullen de mogelijkheden en wenselijkheden van onderstaande stations worden bekeken. Alleen die stations zijn vermeld welke van belang zijn voor de onderscheiden alternatieven en gelegen zijn
aan de "zuidelijke tak"; zowel nieuwe als bestaande stations zijn opgenomen .

NS-stations
- Amsterdam-Zuid,
-

RAI-Europaboulevard,

- Kruisingstation Duivendrecht (ter plaatse van kruising Ringspoorweg/
spoorlijn Amsterdam-Utrecht),
-

Diemen-Zuid,

- Weesp,
- A l e t t a Jacobslaan ( a l l e e n in a l t e r n a t i e f

- Amstelveenseweg,
- Amsterdam-Zuid,
- RAI-Europaboulevard,
- Heusweg,
- Spaklerweg,
- Duivendrecht,
- "kruisingstation"
- Venserpolder,
- Diemen-Zuid ,
- Bernardlaan,
- Diemen.

(Duivendrecht),

II).
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De s t a t i o n s

(van het

stedelijk

railstelsel)

Spaklerweg,

Venserpolder

en Diemen-Zuid z i j n a l gereed.
De s t a t i o n s welke a l l e e n voorkomen onder " s t e d e l i j k r a i l s t e l s e l " worden n i e t geacht een f u n c t i e

in het NS-rnet t e v e r v u l l e n .

Ook n i e t

als

er vanuit wordt gegaan dat er geen s t e d e l i j k r a i l s t e l s e l aanwezig i s .

Voorts z i j n in beide a l t e r n a t i e v e n de volgende nieuwe N S - s t a t i o n s aanwezig v e r o n d e r s t e l d :
- zeven s t a t i o n s aan de F l e v o l i j n ,
- Amsterdam Geuzenveld,
- Amsterdam De V l u g t l a a n ,
- Amsterdam L e l y l a a n ,
- 's-Gravenhage Moerwijk,
- Halfweg,
- Hillegom,
- Haarlem Oost,
- Haarlem Zuid,
- Leiden De Vink,
- Voorhout,
- Zaandam Oost.

Het treindienstschema voor het in Hoofdstuk 2 genoemde nulalternatief
is weergegeven in bijlage 9.

3.5. Stedelijk openbaar vervoer netwerken
De te bestuderen alternatieven zijn zo gekozen dat, conform de taakopdracht, ook de reservering voor

stedelijke

railverbindingen

op de

Ringspoorbaan onderzocht kan worden.
Voor dit doel zijn in alternatief Ia raillijnen opgenomen die enkele
belangrijke woon- en werkgebieden binnen de agglomeratie rechtstreeks
met elkaar verbinden (zie ook bijlage 10).
Op grond van de, in het kader van de studie naar de westelijke tak van
de Ringspoorbaan en de concept-Structuurnota Verkeer en Vervoer 1982
van de gemeente Amsterdam, verkregen resultaten mag verwacht worden
dat deze lijnen niet alleen zinvol zijn voor het functioneren van het
openbaar vervoer in de agglomeratie, maar ook een grote invloed uitoefenen op het gebruik van de Ringspoorweg zelf. De lijnen zijn:
a. Amstelveen-Zuid - Beneluxbaan - Ringspoorbaan - metro - Oostlijn CS.
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b. Middelveldse Akerpolder - Sloten - Ringspoorbaan - Diemen-Zuid Diemen.
c. Amstelveen-centrum - Beneluxbaan - Ringspoorbaan - station Sloterdijk - werkgebied Sloterdijk.
d. Gein - metro-Oostlijn - Ringspoorbaan - Burgemeester Roëllstraat station Geuzenveld.
In alternatief II zijn geen stedelijke railverbindingen op de Ringspoorbaan verondersteld.
Bij het opzetten van de lijnvoering voor tram en bus is in beide alternatieven rekening gehouden met het Verkeerscirculatieplan en met de
prioriteiten zoals deze in de concept-structuurnota Verkeer en Vervoer
1982 aangegeven zijn. Centraal staat hierbij de uitbouw en versterking
van het radiale net, alsmede het uitgangspunt dat de secundaire NSstations vanuit de woongebieden goed moeten worden bediend.

Eventuele railverbindingen met Amsterdam-Noord

zijn, evenals bij de

studie naar de westelijke tak, buiten beschouwing gelaten, omdat deze
naar verwachting weinig invloed zullen uitoefenen op de Ringspoorbaan.
In het geval de berekeningen worden uitgevoerd volgens variant II van
de sociaal-economische invoer, worden de nieuwe woningbouwlokaties onder andere op bovenstaande lijnen en op het overig openbaar vervoernet
aangesloten.

3.6

Parkeren

De gemeente Amsterdam heeft als beleidsdoel dat binnen de gemeente
wordt gestreefd naar het onderstaande aantal parkeerplaatsen en de onderstaande verdeling daarvan over de onderscheiden sectoren (planjaar
2000). Deze cijfers zijn geactualiseerd ten aanzien van de opgave van
de gemeente Amsterdam d.d. 15 maart 1974 (ten behoeve van de kostenbaten-analyse oostlijn metro), welke onder andere zijn toegepast bij
de studie naar de westelijke tak van de Ringspoorweg. Overigens is het
taakstellend karakter van de destijds gepresenteerde cijfers geen geweld aangedaan.

Verondersteld

is dat de parkeerplaatsen voor

worden voor het woon-werkverkeer
overig woongebonden verkeer.

langparkeren

gebruikt

en die voor kortparkeren voor het

- 16 Verder is voor de laatstgenoemde categorie parkeerplaatsen een gemiddeld gebruik van 5x per dag verondersteld.
De cijfers zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Sector

langparkeerplaatsen

kortparkeerplaatsen

Binnenstad

5.000

6.000

Oost + Watergraafsmeer

5.000

6.000

Bijlmer, Diemen,
Duivendrecht

6.000

6.000

Zuid

4.000

6.000

Tuinsteden West

5.000

8.000

Noord

5.000

6.000

West

5.000

7.000

Badhoevedorp + Schiphol

7.000

6.000

Buitenveldert

3.000

3.000

Havens West

3.000

3.000

Amstelveen + Ouderkerk

5.000

6.000

Totaal agglomeratie

53.000

63.000
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Hoofdstuk 4: Resultaten modelberekeningen
Zoals reeds vermeld kunnen door onvoorziene omstandigheden thans alleen de resultaten van het studiealternatief TI worden gepresenteerd.

4.1 Invloed parkeerrestricties
Allereerst is het aantal auto-aankomsten in de agglomeratie Amsterdam
in overeenstemming

gebracht met het

aantal veronderstelde parkeer-

plaatsen aldaar (zie hoofdstuk 3.6). Hiertoe zijn in het prognose-model de gegeneraliseerde kosten voor het autorijden verhoogd met zogenaamde schaduwprijzen; deze schaduwprijzen worden per sector en per
verplaatsingsmotief ingevoerd.
Na een aantal iteraties, wordt evenwicht bereikt tussen het aantal auto's en het aantal beschikbare parkeerplaatsen.
De invoering van de schaduwprijzen, wat in concreto het slagen van het
parkeerbeleid verondersteld, heeft zowel invloed op de distributie als
op de modal-split.
Bij de berekeningen voor het alternatief II bleek het niet nodig om
voor het motief "overig-woongebonden" schaduwprijzen in te voeren.
Voor het woon-werkverkeer bleek in de situatie zonder parkeerrestricties het aantal auto's de veronderstelde parkeercapaciteit met ca. 40%
te overschrijden.
De invoering van de schaduwprijzen leidt, behalve tot het ontstaan van
evenwicht tussen het parkeerareaal en het aantal aankomende auto's,
tot de onderstaande verschuivingen in het gebruik van het openbaar
vervoer.

met
Aandeel o . v . a u t o b e z i t t e r s zonder
(woon-werkverkeer)
schaduwprij zen s c h a d u w p r i j zen

i n t e r n a g g l . Amsterdam

18%

27%

v e r p l a a t s i n g e n naar
a g g l . Amsterdam

11%

24%

Het blijkt dus dat de invoering van de schaduwprijzen een grote invloed heeft op het openbaar vervoergebruik.
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4.2

Resultaten distributie/modal-split

De belangrijkste resultaten van de totale distributie en modal-splitberekeningen zijn hieronder vermeld.
Van de woon-werkverplaatsingen met begin- en/of eindpunt in het studiegebied (te weten de provincie Noord-Holland en Flevoland) bedraagt
het aandeel openbaar vervoer ca. 19% (voor autobezitters is dit ca.
11%; voor niet auto-bezitters ca. 50%).
Van de woon-werkverplaatsingen met begin- of eindpunt _in de agglomeratie Amsterdam is het aandeel openbaar vervoer ca. 35%, ditzelfde percentage wordt gevonden voor de verplaatsingen intern de agglomeratie
Amsterdam.
Het woon-overig verkeer laat een openbaar vervoerpercentage van ca. 15
zien.
Het aandeel openbaar vervoer van de verplaatsingen met begin- of eindpunt

JLTI

de agglomeratie bedraagt ca.

20%, terwijl dit percentage voor

de verplaatsingen intern de agglomeratie ca. 30 bedraagt.

Door middel van enkele veronderstellingen is uit de etmaalcijfers het
verplaatsingspatroon voor het avondspitsuur berekend.
Daarna heeft een globale vergelijking plaatsgevonden met de resultaten
van het Amsterdam GENMOD-model.
Gekeken is naar de verplaatsingen van en naar de agglomeratie en intern de agglomeratie. De gevonden verschillen zijn voor het merendeel
te verklaren uit onder andere de verschillende invoergegevens. Wat betreft het inkomende verkeer in de agglomeratie kan worden opgemerkt
dat GENMOD hogere uitkomsten geeft dan de andere prognoses. Dit wordt
met name veroorzaakt door verplaatsingen uit hoofde van de "overige"
ritmotieven.

Dezelfde verplaatsingen (dus die met herkomst en/of bestenming de agglomeratie Amsterdam) zijn ook vergeleken met de ramingen welke door
DHV zijn opgesteld voor de NS, eveneens planjaar 2000).
Afgezien van het percentage openbaar vervoer voor de verplaatsingen
intern Amsterdam stemmen de resultaten overeen. De cijfers betreffende
de bovengenoemde vergelijkingen zijn samengevoegd in onderstaande tabel.
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CRD/SIGMO NS-DHV
intern

Amsterdam
absoluut 186.300
% o.v.
33.2

GENMOD

190.000
23.5

218.300

uitgaand Amsterdam
absoluut
% o.v.

73.200
27.4

69.300
27.9

72.200

inkomend Amsterdam
absoluut
% o.v.

27.400
28.9

26.500
27.1

48.400

De 'externe' verplaatsingen (dat wil zeggen de verplaatsingen, welke
de provinciegrens Noord-Holland/Zuid-Holland en Noord-Holland/Utrecht
passeren) zijn vergeleken met tellingen, welke door de Provinciale Waterstaat Noord-Holland zijn verricht in maart 1981.
Zowel de totaalcijfers als de richting der beschouwde verplaatsingen
van telling en prognose stemmen goed overeen.
Het aandeel openbaar vervoer in de prognose is, ten gevolge van de
aanwezig veronderstelde nieuwe infrastructuur, belangrijk groter dan
thans (namelijk ca. 32% ten opzichte van ca. 19% in 1981).
In het algemeen kan worden gesteld dat de resultaten van de distributie en modal-split berekeningen redelijk lijken gezien de (globale)
vergelijkingen met tellingen en andere prognoses.

4.3 Trajectbelastingen (modelcijfers)
Vervolgens is een analyse gemaakt van de uit de bovengenoemde berekeningen voortvloeiende trajectbelastingen van de NS-infrastructuur rond
Amsterdam.
Hierbij zijn de trajectbelastingen vergeleken met de door DHV opgestelde prognose voor de NS en met de vervoercijfers van 1982.

Om een juiste vergelijking mogelijk te maken dient een ophoogfactor
toegepast te worden teneinde de niet in het model opgenomen reismotieven in de prognose te betrekken.
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De belangrijke 'ontbrekende' reismotieven zijn: het woon-schoolverkeer
en het niet-woninggebonden verkeer.
Aangenomen is dat deze beide reismotieven in de toekomst ca. 25% van
de treinverplaatsingen zullen vormen (thans ca. 29%, volgens OVG), zodat de modelresultaten voor zover het de etmaalcijfers betreft met 1.3
vermenigvuldigd moeten worden.

. Een vergelijking van de trajectbelastingen (etmaalcijfers) rond Amsterdam laat het volgende beeld zien.

Vergelijking trajectbelastingen cordon rond Amsterdam

1982

SIGMO/CRD NS-DHV

144.000 169.000

219.000

Het SIGMO/CRD-model voorspelt ten opzichte van 1982 een stijging van
het aantal treinreizigers van ca. 17%; de NS-cijfers laten een toename met ca. 52% zien.

. Volgens de SIGMO/CRD-prognose bedraagt de etmaalbelasting van de bestaande spoorlijn naar 't Gooi 18.000, dit zou slechts ca. 60% van
de belasting van 1982 betekenen.

Bovengenoemde cijfers gaven

aanleiding tot

een meer

gedetailleerde

analyse van de SIGMO/CRD-prognose:
1. Gezien het feit dat de verplaatsingen met herkomst of bestemming de
agglomeratie Amsterdam (zoals berekend uit distributie/model-split,
zie hoofdstuk 4.2) een redelijk beeld te zien geven is nagegaan in
hoeverre het verkeer over 'langere' afstanden (i.c. transit de agglomeratie) door het SIGMO/CRD-model wordt ondergewaardeerd.
Hiertoe zijn onder andere de relaties van Noord-Holland ten noorden
van het Noordzeekanaal met 'de rest van Nederland' (dit is Nederland exclusief de provincie Noord-Holland en Flevoland) nader bekeken .
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Hierbij zijn vervoerstromen gevonden die onwaarschijnlijk laag lijken * ) .
2. De ten opzichte van 1982 lage trajectbelasting voor het planjaar
2000 op de bestaande Gooilijn heeft ertoe geleid de verplaatsingen
vanuit 't Gooi en Vechtstreek nader te bezien. Hierbij is gebleken
dat het aantal treinverplaatsingen per etmaal vrij laag is vergeleken met de tellingen van de NS in 1982.

Door de subgroep B is een voorstel ontwikkeld om de invloed van de onder 1 en 2 genoemde vermoedelijke onderschattingen aan te geven voorzover deze betrekking hebben op de aantallen reizigers op de 'zuidelijke tak' en om zo te komen tot een eerste indicatie van de te verwachten vervoerstromen op de NS-infrastructuur in het planjaar 2000.

ad 1) De uit het model voortvloeiende cijfers worden gecorrigeerd teneinde de geconstateerde

'onderschatting' van het verkeer over

'langere' afstanden te compenseren.
Voor de zuidelijke tak betreft dit vooral de relatie Flevoland/
't Gooi en verder met de zogenaamde Schiphollijncorridor (Schiphol-Leiden-Den Haag en verder). Het spoorwegvervoer van Utrecht/
Amersfoort naar Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal
en v.v. wordt namelijk geacht zich grotendeels via Amsterdam CS af te wikkelen.
Als gekeken wordt naar de NS-prognose én rekening wordt gehouden
met het feit dat voor de bovengenoemde relatie ook de route via
Utrecht een goed alternatief is (zeker voor reizen van/naar Den
Haag en Rotterdam) dan kan de belasting op de zuidelijke tak met
zo'n 1.500 a 2.000 reizigers per dag (twee richtingen tesamen)
worden verhoogd.
Deze ophoging geldt dan voor het gehele traject Schiphol ZuidRAI-Diemen Zuid-Weesp.

*) Inmiddels wordt bij DGV een verkeers- en vervoermodel ontwikkeld
dat specifiek ingaat op verplaatsingen over 'langere' afstanden.
Resultaten van de toepassing van dit model zijn echter thans niet
beschikbaar zodat een eventuele correctie van de resultaten van de
onderhavige studie met behulp van het 'lange-afstanden-model' nog
niet mogelijk is. Het is niet gewenst de resultaten van bovengenoemde studie af te wachten (in verband met de daaruit voortvloeiende vertraging).
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ad 2) Een correctie wordt toegepast voor het feit dat de door het model geraamde etmaalcijfers
vanuit

(5.000) voor de treinverplaats i.ngen

't Gooi richting Amsterdam meer dan 40% lager zijn dan

die in 1982 (9.000) .
Bij de bepaling van een ophoging om de bovengenoemde raming te
corrigeren dient met het volgende rekening te worden gehouden:
- Het aantal

inwoners in 't Gooi wordt in 2000 op 202.800 ge-

steld; dit is ten opzichte van 1980 een daling van 14%; als
alleen naar de plaatsen met een station wordt gekeken (Weesp,
Naarden, Bussum en Hilversum) bedraagt deze daling zelfs ca.
20%.
- Het aantal

arbeidsplaatsen

wordt verondersteld

ten opzichte

van 1977 met c a . 8.5% te dalen (van 82.000 naar 75.000).
- De verdere groei van Almere zal ertoe leiden dat een aantal
bestemmingen voor inwoners van " t Gooi zich naar Almere zal
verplaatsen.

Gezien het bovenstaande is het redelijk te veronderstellen dat
het aantal (trein) re iz i.gers vanuit 't Gooi ten opzichte van 1982
zal dalen. Anderzijds is t.g.v. de opening van de zuidelijke tak
een vervoerwervend effect te verwachten.
Een indicatie van dat effect kan worden verkregen door een vergelijking uit het nog door te rekenen 'nulalternatief'. Voorlopig wordt een daling van 10% verondersteld.

Dit betekent een etmaaltotaal van ca. 8.000 treinreizigers in de relatie met Amsterdam; de SIGMO/CRD-prognosé bedroeg ca. 5.000 reizen.
Rekening houdend met de verdeling van de bestemmingen binnen de agglomeratie leidt dit tot de onderstaande 'aanpassingen' op de onderscheiden trajecten van de zuidelijke tak:
Weesp

- Diemen Zuid + 1.470 reizigers (2 richt, tesamen)

Diemen Zuid - RAI/Zuid

+

720 reizigers (2 richt, tesamen)

RAI/Zuid

+

240 reizigers (2 richt, tesamen)

+•

90 reizigers (2 richt, tesamen)

- Schiphol

Boog richting westtak

Bovenstaande veronderstelling zou betekenen dat het aandeel openbaar
vervoer

van de verplaatsingen

vanuit

't Gooi

ca. 20% bedraagt

in

plaats van 14% zoals door het SIGMO/CRD-model aanvankelijk werd voorspeld. Volgens

'Amsterdamse' gegevens bedraagt de modal-split

onderhavige relatie thans ca. 28% (avondspitsuur).

in de
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Een en ander leidt tot de onderstaande uit het model voortvloeiende
cijfers voor de te verwachten trajectbelastingen (24 uur, twee richtingen tesamen).

Alternatief II

Westtak

Diemen-Zuid

Bijlmer

Schiphol

Aantal reizigers

Traject
1

Lelylaan

- splitsing

8.100

2

Schiphol

- splitsing

15.200

3

Splitsing

- Asd Zuid

23.300

4

Asd Zuid

- Asd RAI

26.500

5

Asd RAI

- Asd Bijlmer

8.000

6

Asd RAI

- Diemen Zuid

18.700

7

Diemen Zuid - Weesp

15.500

Weesp
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Hoofdstuk 5: Prognose RAI-bezoekers en luchtreiziger», planjaar 2000
Zoals reeds vermeld is een aparte raming opgesteld voor het (trein)vervoer van de bezoekers van evenementen in de RAI, alsmede van de
luchtreizigers

(inclusief

afhalers

en wegbrengers) van en naar de

luchthaven Schiphol.
Op beide ramingen zal hieronder worden ingegaan.

5.1

RAI-bezoekers

Uit gegevens van de RAI betreffende

11 beur zen/evenementen

(totaal

ca. 1.900.000 bezoekers) is af te leiden dat 16% van de RAI-bezoekers
met de trein is gekomen.

Uit de NS-gegevens betreffende bijzondere plaatsbewijzen (Trein Toegangsbiljetten en Attractiekaartjes) zijn voor 6 grote beurzen de gegevens en de berekeningen in onderstaande tabel weergegeven. Het aandeel trein is hierbij 10,0%.

aantal
bezoekers
RAI

TT-bilj.
+ Attr.K.
(NS)

Aandeel
Aandeel
trein
trein
(opgave NS) (opgave RAI)

Personenauto RAI

555.347

53.690

9,7%

14%

Firato

322.787

44.023

13,6%

21%

Bedrij fsauto RAI

247.800

10.870

4,4%

Huishoudbeurs

225.300

25.196;

11,2%

Hiswa

177.940

10.762

6,0%

Landbouw RAI

127.689

21.920

17,2%

27%

1.656.863

166.461

10,0%

16%

niet bekend
15%
niet bekend

Het NS-percentage moet als een minimum beschouwd worden omdat een aantal treinreizigers-RAI-bezoekers niet op de hoogte is van de TT-biljetten/attractiekaartjesregeling. Gezien de systematische hogere uitkomsten van de RAI lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat van
het totaal aantal RAI-bezoekers-treinreizigers

70% gebruik maakt van

TT-biljetten en attractiekaartjes en 30% op normale wijze een entreekaartje koopt.
In dat geval is het treinaandeel (gerelateerd aan het totaal aantal
bezoekers) 14,3%.
In 2000 is de bereikbaarheid van het RAI-complex per trein verbeterd,
afhankelijk van de alternatieven Ia en II.
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Voor alternatief Ia (geen boog WT/ZT; Duivendrecht als overstapstation; stedelijk railstelsel op de Ringbaan) is vooral de bereikbaarheid per trein vanuit richting Weesp echt verbeterd; de toename is
berekend op 7700 reizigers.
Voor de overige richtingen is de situatie weliswaar niet gewijzigd,
maar wordt door de betere bekendheid van de bereikbaarheid per trein
nog 1 1/2 a 2% toename verwacht (4.000 reizigers).
Totaal bedraagt de toename 11.700 reizigers, dit is ruim 0,5% van het
totaal aantal RAI-bezoekers in 2000 (2,2 mio); met andere woorden het
huidige treinaandeel van 14,3% wordt 14,8% in 2000 (overeenkomend met
326.300 reizigers).

De verdeling over de stations is:
Amstel

31%

Amsterdam RAI

57%

Amsterdam CS +
Sloterdijk

12%

Voor alternatief II (boog WT/ZT, boog ZT/Utrechtse lijn) is de bereikbaarheid vanuit richting Weesp, Utrecht en Zaandam verbeterd.
De toename van het aantal reizigers uit de verschillende richtingen
is:
vanuit richting Weesp

7.700 (uitgaande van

88.100)

vanuit richting Utrecht en verder

6.700 (uitgaande van

72.400)

vanuit richting Zaandam

3.300 (uitgaande van

31.500)

wegens meer bekendheid

2.100 (uitgaande van 122.600)

Totaal

19.800 (uitgaande van 314.600)

Deze toename is gelijk aan 0,9% van de 2,2 mio bezoekers in 2000.
Het treinaandeel komt hiermee op 15,2% (334.400 reizigers).
De verdeling over de stations is:
Amsterdam RAI
CS, Amstel, Sloterdijk

95%
5%

Dit betekent dat ca. 318.000 reizigers per jaar gebruik zullen maken
van station Amsterdam RAI teneinde de RAI te bezoeken.
De verdeling van dit aantal over de drie richtingen is:
33.000 van Westelijke Tak richting Zaandam
118.500 van richting Leiden
166.500 van richting Utrecht en Weesp.

- 26 Het hiermee samengaande a a n t a l enkele r e i z e n op de Z u i d e l i j k e Tak ten
Oosten van Amsterdam RAI i s
stroom

manifesteert

zich

tentoonstellingsdagen;
dagcijfer

het

kan daarom n i e t

derhalve

vrijwel

333.000

uitsluitend

reizen

per j a a r .

op de g r o t e

terugbrengen van het

jaarcijfer

Deze

beurs-

en

naar

een

gebaseerd z i j n op 365 dagen of 250 werkda-

gen.

Momenteel
dag

is

20.000

(voor g r o t e beurzen) het gemiddeld a a n t a l bezoekers
a

30.000

en

is

het

totaal

aantal

bezoekers

per

per
jaar

2.000.000.
Per beursdag wordt blijkbaar l a l

1/2% van de "jaaromzet" gehaald,

waardoor het openbaar vervoer op dergelijke dagen (minstens 60 dagen
per jaar) veel zwaarder wordt belast dan uit de deling door 365 of
door 250 blijkt.

Hieruit valt een trajectbelasting ten Oosten van Amsterdam RAI van
3300 a 5000 (1 a 1,5%) reizigers (heen en weer tesamen) af te leiden
voor alternatief II op de "grote" beursdagen.

5.2 Luchtreizigers (incl. afhalers en wegbrengers)
Ten behoeve van de studie naar de zuidelijke tak is er een prognose
gemaakt van het aantal luchtreizigers dat per trein van/naar Schiphol
gaat. Hierbij gaat het om reizigers, welke vanaf station Schiphol in
noordelijke richting vertrekken. Deze reizigers maken dus gebruik van,
ofwel de westelijke, danwei de zuidelijke tak van de Ringspoorweg.
Voor de studie naar de westelijke tak zijn eveneens prognoses van aantallen luchtreizigers gemaakt. Deze cijfers zijn in de nu te maken
prognose niet overgenomen, omdat:
- de zuidelijke tak directe invloed heeft op de reisroute van Schiphol
naar een aantal bestemmingen, bijvoorbeeld

reizigers van Schiphol

naar Hilversum gaan bij het ontbreken van de zuidelijke tak over Amsterdam-CS, met de zuidelijke tak zij over Amsterdam-Zuid;
- eerder gehanteerde basisgegevens achterhaald zijn.

In deze

studie zijn dan ook nieuwe

pronoses gemaakt van aantallen

luchtreizigers op de westelijke en de zuidelijke tak in het planjaar
2000.
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De gehanteerde methodiek gaat uit van de meest recente prognose van
het aantal terminating luchtreizigers in het planjaar 2000 * ) . Terminating luchtreizigers zijn luchtreizigers, die via Schiphol Nederland
binnenkomen of verlaten. Transito en transfer luchtreizigers vallen
hier dus niet onder.
Met behulp van gedetailleerde, uit enquêtes verkregen, gegevens over
herkomst/bestemming en model split worden er aantallen treinreizigers
van/naar Schiphol vanuit een bepaald gebied berekend.
Hierbij is rekening gehouden met:
- de verschillen in modal-split tussen Nederlanders en buitenlanders,
- de inhoud van de aanwezig veronderstelde infrastructuur in de diverse alternatieven op de vervoerwijzekeuze,
- het gemiddeld aantal afhalers/wegbrengen per luchtreiziger.

Verder is een omrekeningsfactor bepaald teneinde vanuit de jaarcijfers
een "gemiddelde" werkdag te berekenen.
Als laatste worden de aantallen treinreizigers aan een station in het
betreffende gebied toegekend om trajectbelastingen en reizigerskilometers uit te kunnen rekenen.

Bij een vergelijking van de vier alternatieven onderling blijken de
alternatieven la, Il en H a niet veel van elkaar te verschillen. Alternatief i levert op de zuidelijke tak een duidelijk lager aantal
luchtreizigers plus afhalers/wegbrengers op.

Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgde werkwijze en de gedetailleerde resultaten wordt verwezen naar het rapport van C. Hermans:
"Zuidelijke Tak Ringspoorweg Amsterdam, vervoerprognose luchtreizigers
+ afhalers/wegbrengers", april 1984.

Hier wordt volstaan met de trajectbelasting (24 uur, twee richtingen
tesamen) van alternatief il.

*) Deze prognose van de Rijksluchtvaartdienst bedraagt 15.3 x 10** terminating luchtreizigers in 2000.
Opgemerkt moet worden dat bij de studie naat de westelijke tak deze
prognose 31.3 x 10^ bedroeg.
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Alternatief II

Westtak

Diemen-Zuid
*

Schiphol

Traject

Bijlmer

Aantal luchtreizigers
(afhalers/wegbrengers)

1
2

3.800

3

3.800

4

3.500

5

1.600

6

1.600

7

1.600

Weesp
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Hoofdstuk 6: Trajectbelastingen zuidelijke tak
De in hoofdstuk 4 en 5 beschreven berekeningen leiden tot de volgende
trajectbelastingen op de zuidelijke tak (alternatief II).

Alternatief II

Westtak

Diemen-Zuid
*

Schiphol

Bijlmer

Weesp

Aantal reizigers

Traject

(24 uur, 2 richtingen tesamen)
1

8.100

2

19.000

3

27.100

4

30.000

5

9.600

6

20.300

7

17.100

N.B. Het (sterk fluctuerend) effect van de RAl-bezoekers is niet in
deze cijfers verwerkt (zie ook hoofdstuk 5.1). Dit kan maximaal
8.000 reizigers betekenen.

Ter vergelijking worden in onderstaande l-.ab<>l een aantal overeenkomstige baanvakbelastingen op werkdagen in 1982 weergegeven:
19.000 Baarn-Hilversum

22.000 's-Hertogenbosch-Geldermalsen

20.000 Lage Zwaluwe-Dordrecht

25.000 Wormerveer-Koog Zaandijk.

21.000 Gouda-Rotterdam Alexander
21.000 Maarn-Driebergen
21.000 Alkmaar-Heiloo
22.000 Zoetermeer-voorburg
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Hoofdstuk 7: Analyse vervoerstromen enkele onderdelen zuidelijke tak
Met behulp van de informatie welke de vervoerstromenberekening

voor

a l t e r n a t i e f I I o p l e v e r t zal hieronder een globale i n d i c a t i e worden gegeven van de vervoerwaarde van enkele i n f r a s t r u c t u r e l e onderdelen van
de z u i d e l i j k e

tak.

7.1 Verbindingsboog w e s t e l i j k e - en z u i d e l i j k e tak
In het a l t e r n a t i e f

I I wordt de verbindingsboog tussen de z u i d e l i j k e -

en de w e s t e l i j k e tak aanwezig v e r o n d e r s t e l d .
De t r e i n d i e n s t over deze boog wordt gevormd door:
- halfuurdienst

( s t o p t r e i n ) : Alkmaar-Sloterdijk-westelijke
lijke

- uurdienst

: Diemen

tak-zuide-

tak-Weesp-Utrecht,
Zuid-zuidelijke

tak-westelijke

t a k - C a s t r i e urn-Heiloo-Alkmaar-Heerhugowaard.
- uurdienst

: Diemen Z u i d - z u i d e l i j k e t a k - w e s t e l i j k e tak
Purtnerend-Hoorn-Enkhuizen.

De beide uurdiensten stoppen n i e t op de, op de w e s t e l i j k e tak gelegen,
s t a t i o n s A l l e t t a Jacobslaan en Burg. de Vlugtlaan.
De t r e i n f r e q u e n t i e

op de beschouwde boog bedraagt dus 4 t r e i n e n

per

uur per r i c h t i n g .
Het t o t a a l a a n t a l r e i z i g e r s ( e x c l . RAI-beeoekers) op de boog bedraagt
c a . 8.100 (24 u u r , twee r i c h t i n g e n tesameri) .
Als gekeken wordt naar de i n - en u i t s t a p p e r s
afgeleid

per s t a t i o n kan worden

dat c a . 2.700 (= 33%) r e i z i g e r s binnen de agglomeratie Am-

sterdam b l i j v e n .
Van de beschouwde r e i z i g e r s maken er c a . 4.200 (= 52%) gebruik van één
van de boven het Noord zeekanaal gelegen
worden opgemerkt dat in a l t e r n a t i e f
is verondersteld.

stations.

Hierbij

dient

te

I I de zogenaamde Hemboog aanwezig

Zonder de Hemboog z i j n deze v e r p l a a t s i n g e n

met overstap mogelijk. In dat geval zal het a a n t a l i e t s geringer

alleen
zijn.
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7.2 verbindingsboog richting utrecht
In het alternatief II wordt de verbindingsboog tussen de zuidelijke
tak en de spoorbaan utrecht-Amsterdam (richting Abcoude/Utrecht) aanwezig verondersteld.
De treindienst over deze boog wordt gevormd door een halfuurd.ien.st
Utrecht-Hoofddorp (in spits utrecht-Den Haag CS).
Deze trein stopt te Utrecht-Maarssen-Amsterdam BijIer-Amsterdam RAIAmsterdam

Zuid-Schiphol-Hoofddorp

(in spits Nieuw Vennep-Leiden-Den

Haag C S ) .
Per etmaal bedraagt de trajectbelasting van de boog, tussen de stations Amsterdam RAI en Amsterdam Bijlmer, ca. 8.000 personen in twee
richtingen tesamen.
Door middel van een "load-select-link" is nagegaan bij welke relaties
(herkomst en bestemming) de verbindingsboog in de reisroute is opgenomen.

In onderstaand overzicht zijn genoemde relaties aangegeven, tevens is
het aantal reizigers (2 richtingen tesamen) per relatie aangegeven:

Relatie

, intern agglomeratie Amsterdam (incl, Schiphol)
. agglomeratie Amsterdam-rest studiegebied
. agglomeratie Amsterdam-"extern" gebied
. rest studiegebied-"extern" gebied
Totaal

Reizigersi
absoluut

%

2.870

36

320

4

4.510

56

300

_4

8.000

100

Het blijkt dat de "Utrecht-boog" bijna uitsluitend wordt gebruikt voor
de relaties met de agglomeratie Amsterdam.
Slechts 4% van de reizigers op de boog heeft herkomst en bestemming
buiten de agglomeratie.
De belangrijkste relatie (56% van de reizigers) blijkt die tussen de
agglomeratie Amsterdam en het "externe gebied" te zijn. Zoals te verwachten vormen de verplaatsingen met herkanst of bestemming utrecht
het grootste deel van deze 4.510 ritten.
Een groot deel, namelijk 36% van de verplaatsingen over de boog bestaat uit reizigers welke binnen de agglomeratie reizen.

-
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7.3 Station Diemen-Zuid
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat station Diemen-Zuid in dit alternatief veel gebruikt zal worden (nl. ca. 1600 in- en uitstappers).
Verwacht mag worden dat wanneer er wel een station Duivendrecht komt,
er een verdeling van het aantal reizigers tot stand komt.
Gezien het invloedsgebied mag verwacht worden dat indien station Duivendrecht wordt aangelegd, er toch nog voldoende reizigers overblijven
voor Diemen Zuid (zie verder hoofdstuk 8 ) .

7.4 Station Aletta Jacobslaan
Zoals

vermeld

in

hoofdstuk

3

wordt

in

studie-alternatief

II

de

aanwezigheid van station Aletta jacobslaan verondersteld.
Uit de cijfers valt af te leiden dat in het gehanteerde planjaar ca.
7.300 in-en uitstappers te verwachten zijn.
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Hoofdstuk 8. Alternatieven NS-I en NS-la
Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 1 bleek het door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk om voor de andere alternatieven volledige vervoerstromenberekeningen uit te voeren.
Om toch enig inzicht te krijgen in de vervoerstromen op het totale
traject van de zuidelijke tak voor een aantal denkbare infrastructurele alternatieven zijn, uitgaande van de met behulp van het SIGMO/CRDmodel berekende uitkomsten van studie-alternatief II, enkele van deze
alternatieven via handberekeningen

en een aantal veronderstellingen

benaderd.
uitdrukkelijk dient vermeld te worden, dat bij deze handberekeningen
de aanwezigheid van een stedelijk ringrailstelsel, zoals deze is gedacht in de studie-alternatieven I en la, buiten beschouwing is gelaten.
Deze handberekende alternatieven zullen ter onderscheiding NS-alternatief I en NS-alternatief la worden genoemd, daar het hier uitsluitend
de trajectbelastingen van treinreizigers op de zuidelijke tak van de
ringspoorbaan betreft.
NS-alternatief I heeft met uitzondering van de boog tussen de zuidelijke en westelijke tak van de ringspoorweg (de zogenaamde Zuid-Westboog) en de boog tussen station Amsterdam Bijlmer en Amsterdam RAI (de
zogenaamde Utrechtboog) dezelfde NS-infrastructuur als studie-alternatief il,
NS-alternatief la

heeft dezelfde NS-infrastructuur als NS-alternatief

I, maar met een station Duivendrecht op de kruising van de zuidelijke
tak met de spoorlijn van Utrecht naar Amsterdam.

De situering van station Duivendrecht

is zodanig verondersteld dai-

crossplatform overstap mogelijk is op de Gein-tak van de metro-oostlijn (de "zuidelijke ligging").

8.1. Trajectbelastingen zuidelijke tak NS-alternatief i
Bij de handberekening is er van uit gegaan dat de reizigers welke in
alternatief II over de Zuld-Westboog of de utrecht-boog reizen In het
NS-alternatief I geen gebruik zullen maken van de treindiensten op de
zuidelijke tak.
Bij aanwezigheid van een stedelijk railstelsel

zal naar verwachting

een groot deel van bovengenoemde reizigers van dit stelsel gebruik maken . j,
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Rekening houdend met de in alternatief II gevonden aantallen in-en
uitstappers op de stations langs de zuidelijke tak leidt de berekening
tot onderstaande

trajectbelastLngen

voor NS-alternatief

I (24 uur,

twee richtingen tesamen).

Traject

Treinreizigers
studie-alt. II
excl. luchtreizigers en RAIbezoekers

Wij zigingen door
vervallen
Zuid-Westboog

1. Lelylaan - splitsing

8 100

2. Schiphol - splitsing

15 200

3. Splitsing - Asd Zuid

23 300

-

4. Asd Zuid - Asd RAI

26 500

-

-

Wij zigingen door
vervallen
Utrechtboog

Treinreizigers
NS-alt. I excl.
luchtreizigers
en RAl-bezoekers

-

0

8 100
n.v.t.

-

2 400

12 800

8 100

-

2 400

12 800

4 600

-

7 000

14 900

-

8 000

0

-

5. Asd RAI - Asd Bijlmer

8 000

6. Asd RAI - Diemen Zuid

18 700

-

3 400

n.v.t.

15 300

7. Diemen Zuid - Weesp

15 500

-

1 200

n.v.t.

14 300

Er kon, gezien de beschikbare gegevens, geen rekening worden gehouden
met het feit dat een aantal reizigers in alternatief II van beide
genoemde bogen gebruik zal maken. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers
in de laatste kolom als een minimum dienen te worden beschouwd.
Bij de bovengenoemde trajectbelastingen dienen nog de luchtreizigers
(incl. afhalers en wegbrengers) geteld te worden. Deze cijfers kunnen
worden ontleend aan het reeds eerder genoemde rapport van c. Hermans;
de gebruikte cijfers zijn die van alternatief I.

Een en ander leidt tot de volgende trajectbelastingen op de zuidelijke
tak (NS-alternatief I ) .

Traject

Aantal reizigers
twee richtingen

1. Lelylaan - splitsing

0

2. Schiphol - splitsing

15 000

3. Splitsing - Asd Zuid

15 000

4. Asd Zuid - Asd RAI

16 800

5. Asd RAI - Asd Bijlmer

0

6. Asd RAI - Diemen Zuid

17 000

7. Diemen Zuid - Weesp

15 900
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3.2. Trajectbelastingen zuidelijke tak NS-alternatief ia
Het enige verschil met NS-alternatief I is het station Duivendrecht op
de kruising met de spoorlijn utrecht - Amsterdam.
Het station Duivendrecht brengt ten opzichte van NS-alternatief I meer
treinreizigers op de zuidelijke tak.
Het betreft:
A. reizigers uit het directe invloedsgebLed (gedefinieerd als wonend
of werkend binnen ca. 1 km van het station en de reizigers aangevoerd per bus);
B. overstappers trein - metro v.v.;
C. overstappers trein - trein.
Een deel van deze reizigers zal overigens van station Diemen Zuid
worden overgenomen.

Ad A: Treinreizigers uit het directe invloedsgebied
De effecten van het directe invloedsgebied van station Duivendrecht
zijn niet uit alternatief II te verkrijgen.
Daarom is hiervoor de vaak door NS gehanteerde kringentheorie met betrekking tot inwoners toegepast en is tevens een raming gemaakt voor
de vervoerattractie voor arbeidsplaatsen.
Uit de sociaal-economische invoergegevens van het SIGMO/CRD-model zijn
de onderstaande cij fers af te leiden voor het directe invloedsgebied
bij zuidelijke ligging van station Duivendrecht.

bevolking
Afstand tot
station in meters

arbeidsplaatsen

500

5 500

500

500 - 1 000

7 000

3 500

12 500

4 000

0 -

Totaal
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Een zeer globale raming op basis van de kringentheorie levert ca.
3.000 ia- en uitstappers gemiddeld per werkdag op:
hieraan ligt de volgende ritproductie per trein ten grondslag.
per 1 000
inwoners

per 1 000
arbeidsplaatsen

1e kring

200

400

2e kring

100

200

N.B. De ritproductie per 1 000 inwoners is de door NS geconstateerde
voor voorstadstations met een treinfrequentie van 4 per uur per
richting.

De kringentheorie

geeft geen

informatie

over

de verdeling

van

de

treinreizigers over de verschillende reisrichtingen.
Aangenomen is dat de helft van dit aantal van/naar richting Schiphol
komt/gaat, omdat dit naar verwachting de drukste reisrichting is gezien het "achterland" en het ontbreken van een stedelijk railstelsel
i.n die richting. De andere helft van het aantal treinreizigers is in
gelijke mate over de drie overige richtingen verdeeld.

Ad B: Overstappers trein-metro v.v.
Bij de raming van het aantal te verwachten trein-metro v.v. overstappers is zowel gebruik gemaakt van veronderstellingen omtrent reizigersaantallen vanuit het invloedsgebied van de metro als van de modelresultaten van alternatief II.
Gezien deze methodiek kunnen de resultaten slechts als globale raming
worden gezien.

Vanuit Den Haag, Schiphol, Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI en vanuit
de richting Hilversum en Flevoland is een overstap op de metro in DuLvendrecht van groot belang, voornamelijk op de metrotak richting Gein.
Op het staton Diemen Zuid kan worden overgestapt op de Gaasperplastak.

- 37 -

Het invloedsgebiëd van de metro -voor zover hier van belang- en exclusief het direct op kruisingsstation Duivendrecht georiënteerde gebied
ziet er als volgt uit:
(planjaar 2000)

bevolking

arbeidsplaatsen

Geintak

25 000

25 000

Metro tot invloedsgebied

20 000

12 000

45 000

37 000

Amsterdam Amstel *

Totaal

(* Alleen vanuit de richting Den Haag, Schiphol, Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI van toepassing. Reizigers uit de richting Weesp kunnen
al in Diemen Zuid overstappen op de metro richting Amstel.)

Dit invloedsgebied van de metro kan -uitgaande van 50 ritten/1 000 inwoners en ca. 100 ritten per 1 000 arbeidsplaatsen- in het jaar 2000
ongeveer 6 000 trein/metro-overstappers voor het NS-station Duivendrecht opleveren.
Dit aantal betreft alleen de overstappers welke van de zuidelijke tak
gebruik maken, de overstappers metro-Utrechtlijn zijn buiten beschouwing gelaten.
Naar het oordeel van de Amsterdamse leden van de subwerkgroep is dit
aantal te hoog,op basis van schattingen zou dit aantal ca. 4.000 moeten zijn.

Voor de verdeling van de trein-metro v.v. overstappers over de verschillende richtingen is ervan uitgegaan dat alle ooK'spronkeli jke, in
alternatief II geraamde, treinreizigers op de utrechtboog (8000) nu
via een overstap op station Duivendrecht in de richting RAI zullen
reizen.

- 38 Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te voeren:
- de gebruikers van de zogenaamde Utrechtboog' in alternatief u

ver-

liezen weliswaar een verbinding zonder overstap (voor zover ze uit
Utrecht en de stations ten

noorden

van utrecht

komen; reizigers

transiet utrecht moeten wel in utrecht overstappen) maar daar tegenover staat een aanzienlijke frequentieverhoging (2 treinen per uur/
per richting over Utrechtboog t.o. 4 treinen per uur/per richting
over de ringspoorbaan)
- er is verondersteld dat alle Intercity-treinen op station Duivendrecht zullen stoppen.

Uit alternatief u

is gebleken dat ongeveer een derde van de treinrei-

zigers op de Utrechtboog zowel hun herkanst als bestemming in de Amsterdamse

agglomeratie hebben, van de bovengenoemde 8000

reizigers

wordt daarom aangenomen dat een derde (± 2700) nu via de metro met de
trein via station Duivendrecht van/naar richting Schiphol zullen reizen (de overige 5.300 reizigers op de Utrechtboog worden verondersteld
trein/treinoverstappers te zijn) .

Het resterend aantal trein-metro v.v. overstappers, te weten 6.0002.700 = 3.300 wordt als volgt verdeeld:
- 500 uit richting Amstel naar treinen richting Schiphol v.v.
- 2.800 uit richting Gein naar treinen richting Weesp v.v.; dit betreft voornamelijk forensen vanuit de richting Weesp met bestemming
de werkgebieden langs de Geintak van de metro.

Zoals reeds eerder gesteld, is aangenomen dat de overstap vanuit richting Amstel naar de richting Weesp v.v. in station Di.emen-Zuid zal
plaatsvinden.

Ad C: Overstappers trein-trein
Conform het onder ad B gesteld wordt het aantal trein/trein-overstappers richting Utrecht-richting Schiphol v.v. geraamd op 5.300.
Op basis van resultaten van andere studies zijn de aantallen overstappers voor de richting Utrecht-richting Weesp v.v. en tevens voor de
richting Am stel-richting Schiphol v.v. op 700 per dag gesteld.
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Samenvattend:
- reizigers van/naar direct invloedsgebied:

3.000

- overstappers trein-metro v.v.:

6.000

- overstappers trein-trein:

6.700

Het resultaat ad R, ad B en ad C is in onderstaand schema aangegeven,
dat wil zeggen aantallen in-, uit- en overstappers op station Duivendrecht op een gemiddelde werkdag in het planjaar 2000.

700
500

500
X
V

X

500

X

70n

10.700

<

X

1,500xxxxxxx

Duivendrecht

xxxxxxx500

richting
RAI/Schiphol

\

4.000 richting
Diemen-Zuid/Weesp

5.300.
2.700-

x

-700

X

-2.800

X

_x_
X

2.700

500

5.300

2.800

700

treinreizigers
metroreizigers
xxxxxxxxxxx in- en uitstappers direct invloedsgebied, c.q. aangevoerd
door bus.

i
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Op het effect van de aanwezigheid van station Duivendrecht op de trajectbelastingen van de zuidelijke tak zal hieronder worden ingegaan.
Ook zal de invloed op het gebruik van het station Diemen-Zuid nader
worden bekeken.

Het effect van station Duivendrecht op de trajectbelasting zuidelijke
tak richting Amsterdam RAI is als volgt:
- 8000 overstappers vanuit trein en metro richting Bijlmer op de treinen over de zuidelijke tak; dit zijn de reizigers welke in studiealternatief II via de utrechtboog reisden.
(Dit aantal moet als een maximum worden gezien daéir de invloed van
het niet aanwezig zijn van de Zuid-Westboog is verwaarloosd).
- 1200 overstappers vanuit trein en metro richting Amstel op de treinen over de zuidelijke tak; aangenomen is dat in de situatie zonder
station Duivendrecht 80% (ca. 1000 reizigers) van deze reizigers met
het stedelijk openbaar vervoer van/naar station RAI zullen reizen,
dit betekent dat deze reizigers voor het traject ten westen van station RAI reeds in de trajectbelastingen zijn opgenomen, (Het aantal
"nieuwe" reizigers bedraagt dus 200).
- 1500 in- en uitstappers direct invloedsgebied; zoals gebruikelijk
bij de berekening van het debiet van nieuwe stations betreft het
voor een deel "overloop" van andere stations; in dit geval is verondersteld dat ca. 1/3 deel (ca. 500 reizigers) zonder station Duivendrecht van station Diemen-Zuid gebruik zal maken; dit betekent dat
deze 500 reizigers reeds in de trajectbelastingen westelijk van Diemen-Zuid zijn opgenomen. (Het aantal "nieuwe" reizigers bedraagt dus
1000) .

Het effect van statica Duivendrecht op de trajectbelasting zuidelijke
tak richting Diemen-Zuid is als volgt:
- 7 0 0 overstappers vanuit trein richting Bijlmer op de treinen op de
zuidelijke tak; aangenomen is dat in de situatie zonder station Duivendrecht 80%

(ca. 600 reizigers) van deze reizigers op station

Bijlmer van het stedelijk openbaar vervoer gebruik zal maken. (Het
aantal "nieuwe" reizigers bedraagt dus 100).
- 2800 overstappers vanuit metro richting Bijlmer op de treinen op de
zuidelijke tak; als ook hier wordt aangenomen dat ca. 80% (ca. 2.300
reizigers) via stedelijk openbaar vervoer in Diemen-Zuid zou zijn
overgestapt in een situatie zonder station Duivendrecht, betekent
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dit dat 2.300 reizigers reeds in de trajectbelasting tussen DiemenZuid en Weesp zijn opgenomen.
- 500 in- en uitstappers direct invloedsgebied; bij "overloop" van ca.
1/3 deel (ca. 200 reizigers) uit Diemen-Zuid betekent dit 300 nieuwe
reizigers op het traject van Diemen-Zuid naar Weesp.
Het effect van alternatief NS-la ten opzichte van studie-alternatief
II op station Diemen-Zuid, wordt hieronder aangegeven.

Het aantal in-, uit- en overstappers op het stedelijk openbaar vervoer
bij station Diemen-Zuid zal (uitgaande van de bovenstaande veronderstellingen) in het alternatief NS-la ten opzichte van alternatief II
de volgende wijzigingen ondergaan:
- vermindering t.g.v. vervallen Zuid-westboog: 2.200
- vermindering t.g.v. station Duivendrecht
Totaal

: 2.300
: 4.500

Ondanks deze vermindering zal het aantal in- en uitstappers op DiemenZuid groter zijn dan het geraamde aantal voor Duivendrecht, zodat opening van een staton Diemen-Zuid gerechtvaardigd lijkt.

Bovenstaande berekeningen leiden tot de volgende trajectbelastingen
voor NS-alternatief la (24 uur, twee richtingen tesamen) .
Traject

Treinreizigers Wijzigingen t.g.v. station
alt. NS-I excl.
Duivendrecht
luchtreiz. en
RAI-bezoekers
Reiz. v.d. Overige
Utrechtboog reizigers

Treinreizigers
alt. NS-la excl.
luchtreiz. en
RAI-bezoekers

1. Lelylaan-splitsing

0

2 . Schiphol- spl. Ltsing

12.800

+ 2.400

+

900

16.100

3. splitsing-Asd Zuid

12.800

+ 2.400

+

900

16.100

4. Asd Zuid-Asd RAI

14.900

+ 7.000

+ 1.000

22.900

5. Asd RAI-Asd Dvd

15.300

+ 8.000

+ 2.200

25.500

6. Asd Dvd-Diemen Zd.

15.300

+ 3.600

18.900

7. Diemen Zuid-Weesp

14.300

+

15.200

0

0

0

900

Zoals al is opgemerkt dienen de cijfers als globale indicatie te worden gezien.
Bij de bovengenoemde trajectbelastingen dienen nog de luchtreizigers
(incl. afhalers en wegbrengers) geteld te worden. De cijfers zijn ontleend aan alternatief ia van het rapport van C. Hermans.
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Een en ander leidt tot de volgende trajectbelastingen op de zuidelijke
tak (NS-alternatief la).

Traject

Aantal reizigers
(24 uur, twee richtingen tesamen)

1. Lelylaan splitsing

0

2. Schiphol - splitsing

19.900

3. Splitsing - Asd Zuid

19.000

4. Asd Zuid - Asd RAI

26.400

5. Asd RAI - Asd Duivendrecht

28.800

6. Asd Duivendrecht - Diemen Zuid

20.500

7. Diemen Zuid - Weesp

16.800

8 .3 . Vergelijking van studie-alternatief II met de twee handberekende
NS-alternatieven

Westtak

RAI
*

5a

N/
Schiphol

D'drecht
Diemen-Zuid
»
6
*

Bijlmer

Weesp

Een vergelijking van studie-alternatief II met de handberekende NS-alternatieven I en la geeft het volgende beeld te zien.
Traject

T r e i n r e i z i g e r s Z u i d e l i j k e Tak, g e l i j k e d a g , 2 r i c h t i n g
incl.
luchtreizen/wegbrengers/afhalers.
uit
studie-alt.

studie-alt.

1. L e l y l a a n - s p l i t s i n g
2. Schiphol-splitsing
3 . s p l i t s i n g - A s d Zuid
4 . Asd Z u i d - A s d RAI
5 . Asd R A I - A s d B i j l m .
Sa.Asd RAI-Duivendr.
6. Duivendr.-DiemenZd
7 . Diemen Z u i d - W e e s p

8.100
19.000
27.100
30.000
9.600)
20.300)
20.300
17.100

afgeleide

NS-alternatieven

II
NS-alt.I

abs.

II

samen,

index
10C )
10C )
10C)
IOC)
10C)
10C)
IOC}

abs.
0
15.OC)0
15.0C )0
1 6 . 8 ( )0
0)
1 7 . 0 ( )0>
1 7 . 0 ( 10
1 5 . 9 ( J0

NS-alt.

ia

index
0
79
55
56
57
84
93

abs.

index

0
19.900
19.900
26.400
0)
28.800)
20.500
16.800

0
105
73
88
96
101
98
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8.4. Overzicht van de geraamde aantallen in- en uitstappende
treinreizigers voor het planjaar 2000
gemiddeld op een werkdag, inclusief lttchtreizigers/brengers/aEhalers,
maar exclusief extra treinreizen wegens RAI-bezoekers
Studie-alt. II

Station

Van studie-alternatief II afgeleide
NS-la

NS-I
index

index

index

Amsterdam Zuid 2)
Amsterdam RAI 2)
Duivendrecht
Diemen Zuid
Aletta jacobslaan

21 100
6 900

100
100

13 000
4 700

62
68

16 000
7 300

100

13 800

86

17
4
9
11

Totaal

51 300

100

31 500

72

43 100

700
900
000 1)
5P0

84
71
n.v .t.
72

98

N.B. 1) Behalve 9 000 in- en uitstappende treinreizigers (waarvan ca.
6 000 overstappen op de metro) zullen ook nog ca. 6 700 treinreizigers in Duivendrecht overstappen van trein op trein.
Er is geen rekening gehouden met overstap tussen de utrechtlijn van de NS en de Geintak van de metro.
2) De verdeling van de in- en uitstappers op deze stations is gebaseerd op de modeluitkomsten. Gezien de situering van de stations ten opzichte van elkaar is een meer evenwichtige verdeling zeer wel mogelijk.
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8.5. Overige aspecten voor de vergelijking tussen de utrechtboog en
een station Duivendrecht

Overige bij de vergelijking te betrekken aspecten zijn:
nadelen boog:
- het uitsplitsen van treindiensten naar de stad toe, terwijl gewoonlijk juist gestreefd wordt naar bundeling van lijnen naar het centrum (daardoor hoogste frequentie op drukste traject);
- complexe dienstregeling door de extra vervlechting van treindiensten
tussen verschillende spoorlijnen;
- moeilijke publicatie naar de reizigers;
- capaciteitsprobleem op de lijn Amsterdam-Utrecht, waar geen plaats
meer is voor nog een hal fuurs-treindienst.

nadelen kruisingsstation DuLvendrecht op de lijn Amsterdam-Utrecht:
- één keer vaker onderweg stoppen;
- extra kosten voor

snelheidsverhoging

Intercitytreinen

om de aan-

komst- en vertrektijden te Amsterdam CS en Utrecht te kunnen handhaven;
- reistijdverlenging stoptreinen.
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Hoofdstuk 9. Kosten en opbrengsten treinexploitatie
In dit hoofdstuk wordt voor de alternatieven NS-I en NS-la nagegaan
welke de te verwachten jaarlijkse kosten voor onderhoud van de infrastructuur en voor de exploitatie zijn en de te verwachten jaarlijkse
meeropbrengsten uit het reizigersvervoer.
Omdat de alternatieven II en Ila veel grotere investeringen vragen,
veel meer exploitatiekosten met zich meebrengen en niet of nauwelijks
meer treinreizigers zullen opleveren dan in alternatief NS-la zijn de
kosten en meeropbrengsten voor de studie-alternatieven II en Ila niet
verder uitgewerkt.
In de treindienstmodellen is er van uit gegaan dat 4 van de 10 treinen
die per uur van Weesp naar Amsterdam CS rijden worden afgebogen naar
Amsterdam RAI. in Weesp wordt een cross-platform-overstap geboden tussen de treinen Hilversum - Amsterdam CS en Lelystad - Amsterdam RAI
alsmede tussen de treinen Hilversum - Amsterdam RAI en Lelystad - Amsterdam CS. Door deze opzet blijven de extra exploitatiekosten voor de
alternatieven NS-I en NS-la (mèt kruisingsstation Duivendrecht) beperkt, terwijl toch een kwartierdienst geboden wordt voor de reizigers
in de 4 genoemde richtingen.

In de studie-alternatieven il en ila zullen veel hogere exploitatiekosten ontstaan, omdat ieder uur 4 extra treinen gereden

moeten wor-

den over grote afstanden (zie bijlagen 6 en 7 ) .
Deze alternatieven vragen overigens tevens de aanleg van de zogenaamde
Hemboog of een keermogelijkheid bij het station Sloterdijk. Deze investeringen zijn in hoofdstuk 5 van het hoofdrapport niet opgenomen.
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Vergelijking tussen jaarlijkse meerkosten en meeropbrengsten van NS-I
en NS-la ten opzichte van de situatie in het jaar 2000 zonder de Zuidelijke Tak (prijspeil 1984, exclusief BTW).

Alternatief NS I

Alternatief NS Ia

Eenheden

Eenheden

guldens

guldens

x 1000
13 000

4

2 529

+ 3 200 000

2 529

1 655

+ 1 100 000

2 818

treinkilometers

+

13 000

4

bakkilometers

+ 3 200 000

bakstoppen

+

650 000

+

0

bakken
personeel

x 1000

+

10

506

+

4

•522

+

15

760

Totaal
exploitatiekosten

4 694

6 633

Onderhoudskosten

1 821

2 528

Totaal jaarkosten

6 515

9 161

Meeropbrengsten

6 843

11 998

'

NB.

2 837

328

Jaarlijks saldo
*

" <

'•

'

De gevolgen voor stads- en streekvervoer zijn in bovenstaande opstelling niet verdisconteerd.

Toelichting
ad exploitatiekosten

Het aantal treinkilometers neemt nauwelijks toe, omdat 4 treinen per
uur die in het jaar 2000 van Weesp naar Amsterdam zouden rijden als er
geen Zuidelijke Tak zou zijn, nu worden omgebogen naar Amsterdam RAI.
De afstand Weesp - Amsterdam CS is vrijwel gelijk aan die van Weesp
naar Amsterdam RAI. Het aantal bakkilometers en bakstoppen neemt toe,
onder meer omdat met grotere treinsamenstellingen moet worden gereden.
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ad meeropbrengsten

Voor Viet basisvervoer (de modelresultaten zoals beschreven in hoofdstuk 4) vormen de baanvakbelastingen en de aantallen in- en uitstappers op de stations aan de zuidelijke tak de uitgangspunten voor de
opbrengst-berekening.
Hieruit is binnen beperkte vrijheden -de grootte van de relaties te
schatten.
Vervolgens is een schatting gemaakt van het aandeel nieuw vervoer voor
NS in de onderscheiden relaties. Daarna is per relatie het aantal extra reizigers-kilometers berekend; daarbij is rekening gehouden met
reële afstanden en met verlies aan reizigers-kilometers van de "overloop"-reizigers.
Tenslotte zijn op basis van het aantal extra reizigers-kilometers en
de veronderstelde verdeling van de kaartsoorten de extra opbrengsten
berekend.

Voor de luchtreizigers (inclusief afhalers en wegbrengers) en de RAIbeaoekers zijn de reizigers-kilometers afgeleid uit de in hoofdstuk 5
vermelde gegevens.

Voor de raming van het nieuwe vervoer voor NS is van de volgende veronderstellingen gebruik gemaakt.
Het aandeel nieuw vervoer is voor de relaties Flevolijn/Hilversum naar
alle stations aan de zuidelijke tak geschat op ca. 30%, omdat de zuidelijke tak zowel een kortsluiting als een doorgaande verbinding betekent in deze relaties. Genoemde relaties zijn zonder de aanwezigheid
van de zuidelijke tak n.1. slechts met overstap op stadsvervoer en
met langere reistijd mogelijk.

Vanwege de snellere en kortere verbinding is het aandeel nieuw vervoer
in de relaties Schiphol-Utrecht e.v. eveneens op ca. 30% gesteld; Ln
de relaties DLemen Zuid - Schiphol e.v. op ca. 40%.
Tenslotte zijn - in verband met het ontbreken van een stedelijk railstelsel over het tracé van de ringspoorbaan - de relaties tussen de
stations aan de zuidelijke tak onderling voor 100% als nieuw vervoer
voor NS gerekend (dat wil zeggen de relaties Amsterdam Zuid/RAI naar
Duivendrecht en Diemen Zuid).

Voor de categorie luchtreizigers is - wegens de mogelijke ronte via
Amsterdam CS - het percentage nieuw vervoer lager gesteld; namelijk
20% in de richting Utrecht en 10% in de richting Weesp.

- 48 -

Voor de categorie RAI-bezoekers is het aandeel nieuw vervoer in de richting Weesp op 10% gesteld.
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Indeling subwerkgroepen t.b.v. studie naar de Zuidelijke Tak van de
Ringspoorweg

a) TECHNISCHE SUBWERKGROEP

Samenstelling: Amsterdam, DGV, NS, RWS, provincie Noord-Holland
Initiatief

: NS.

Taak

: een onderzoek naar:
- vormgeving infrastructuur
- ligging en aantal sporen
- vormgeving haltes en stations
- aansluitingen en kruisingen
- raming uitvoeringskosten.

b) SUBWERKGROEP REIZIGERSDIENST

Samenstelling: Amsterdam, DGV, NS, Provincie Noord-Ho11and.
Initiatief

: DGV

Taak

: - raming vervoerstromen (personenvervoer) in de onderscheiden fasen van het project, zowel voor het
interlokale railvervoer als voor de lokale functie
hiervan, waaronder de stedelijke railverbinding(en).
- op basis van de vervoerstromenramingen

opzetten

van de treindienst voor de onderscheiden fasen.
- raming kosten en opbrengsten.

c) SUBWERKGROEP GOEDERENDIENST

Samenstelling: DGV, NS, Amsterdam.
Initiatief

: NS.

Taak

: onderzoek naar de te verwachten omvang van het goederenvervoer bij complete Ringspoorweg.
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d) SUBWERKGROEP GELUIDHINDER / MILIEU

Samenstelling: Amsterdam, DGV, NS, Provincie Noord-Holland, Regionale inspectie VoMil.
Initiatief

: DGV

Taak

: - onderzoek naar de te verwachten geluidbelasting en
de effecten daarvan
- voorstellen van maatregelen ter bestrijding van de
geluidhinder
- raming van de kosten van deze maatregelen.

e) SUBWERKGROEP PROCEDURELE EN PLANOLOGISCHE ASPECTEN

Samenstelling: Amsterdam, DGV, NS, Provincie Noord-Holland, RWS.
Initiatief

: DGV

Taak

: - inventarisatie bestemmingsplannen in het tracé
- op basis van ruimtebeslag vaststellen van de te
nemen planologische maatregelen
- opstellen planning-procedure parallel aan opstellen globale werkzaamheden NS.

RINGSPOORBAANSTUDIE
zone-indeling studiegebied
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bijlage 4

Inwoners, beroepsbevolking en arbeidsplaatsen per streekplangebied
(planjaar 2000)

Streekplangebied

Inwoners

Beroepsbevolking
absoluut

Arbeidsp

%

Kop v. Noord-Holland (excl. Texel)

142.200

52.770

37,1

41.770

Westfriesland Oost

176.000

69.250

39,3

50.250

Noord-Kennemerland

262.000

100.900

38,5

74.200

Waterland

135.210

5 3.200

39,3

34.600

Zaanstreek

142.790

54.800

38,4

50.800

IJmond

133.000

47.300

35,6

56.800

Zuid-Kennemerland

177.000

64.300

36,3

68.400

Meerlanden

165,500

63.800

38,5

82.700

Groot-Amsterdam

723.300

277.800

38,4

352.800

Gooi en Vechtstreek

202.800

73.000

36,0

75.000

2.259.800

857.120

37,9

887.320

300.000

99.700

33,2

77.500

2.559.800

956.820

37,4

964.820

•

Prov. Noord-Holland
excl. Texel

Flevoland

Totaal Studiegebied
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A &a Amsterdam
Amste.1

Had
lldr
Hdrz
tt.fci
ttd
Uk ,

As Q. J H la/la d&cobs &ian-

p
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A sh Amsterdam
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VAN

: SUBGROEP B

AAN

: LEDEN PROJECTGROEP RAIL h

CONCEPT

VOORSTEL OM TE KOMEN TOT E M EERSTE INDIKATIE VAN DE TE VERWACHTEN
VERVOERSTROMEN OP DE ZUIDELIJKE TAK VAN DE RINGSPOORWEG OM AMSTERDAM
1. Inleiding
Vanaf de start van de werkzaamheden met betrekking tot de studie naar
de wenselijkheid van aanleg van de zuidelijke tak van de ringspoorweg
om Amsterdam heeft de subgroep B zich beziggehouden met de volgende
activiteiten:
- Opstellen van de sociaal-economische invoergegevens voor het planjaar
2000 voor alle (ca. ^X») zones welke het SIGMO/CRD-model onderscheidt;
dit betreft o.a. aantallen inwoners en arbeidsplaatsen, deelnemerspercentage beroepsbevolking, autobezit, gemiddelde huishoudgrootte.
- Bepalen van de in de agglomeratie Amsterdam aanwezig veronderstelde
parkeercapaciteit, onderscheiden in capaciteit voor 'lang'- en
'kort'parkeren.
- Opstellen van de openbaar-vervoer netwerken voor die infrastructurele
alternatieven waarvoor een volledige vervoerstromeriberekening m.b.v.
het model zal worden uitgevoerd (i.c. de alternatieven Ia en II).
- Opstellen van een raming van de in het planjaar 2000 te verwachten
aantallen luchtreizigers (+ afhalers en wegbrengers) van en naar
Schiphol en bezoekers van de RAI; alsmede het o.v. (trein)gebruik
van deze categorieën reizigers.
- Bepalen van een 'ophoogfactor' om rekening te houden met de overige
niet in het model opgenomen reismotieven.
Over de resultaten van bovengenoemde werkzaamheden is binnen de subgroep
overeenstemming bereikt.
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Nadat de eerste resultaten van de distributie-en modal-splitberekeningen met het alternatief II bekend waren zijn deze
d.m.v. de volgende stappen nader geanalyseerd:
- Het aantal auto-aankomsten in de agglomeratie Amsterdam is in
overeenstemming gebracht met het aantal veronderstelde parkeerplaatsen aldaar.
- De voor de onderhavige studie belangrijkste resultaten van de
distributie- en modal-split berekeningen zijn vergeleken met de
cijfers welke door DHV voor NS zijn opgesteld, met de resultaten
van het GENMOD-model (beide voor het planjaar 2000) en, voor wat
betreft de provinciegrens-overschrijdende verplaatsingen, met
tellingen van de Provinciale Waterstaat Noord-Holland. Om tot
een juiste vergelijking te komen zijn de etmaalcijfers van het
SIGMO/CRÜ-model d.m.v. spitsuur coëfficiënten, welke per reismotief
verschillen, omgerekend tot verplaatsingen in het avondspitsuur.
I.h.a. kan worden gesteld dat de resultaten van deze exercitie
tot tevredenheid stemmen.
- De uit de distributie/modal-split voortvloeiende trajectbelastlngen
van de NS-infrastructuur rond Amsterdam zijn vergeleken met de door
DHV opgestelde prognose voor de NS en met de huidige vervoerdjfers.
De verschillen hier tussen gaven aanleiding tot een gedetailleerde
analyse van de SIGMO/CKD prognose.
Hierbij zijn met name twee aspecten bekeken.
1. Gezien het feit dat de verplaatsingen met herkomst of bestemming
de agglomeratie Amsterdam (zoals berekend; uit distributie/modalsplit) een redelijk beeld te zien geven is. nagegaan in hoeverre
het verkeer over 'langere' afstanden (i.c, transit de agglomeratie)
door het SIGMD/CKD-model wordt ondergewaardeerd.
Hiertoe zijn o.a. de relaties van Noord-Holland ten noorden van het
Noordzeekanaal met 'de rest van Nederland' (d.i. Nederland exclusief
de provincie Noord-Holland en Flevoland) nader bekeken. Hierbij zijn
vervoerstromen gevonden die onwaarschijnlijk laag lijken.*

inmiddels wordt bij DGV een verkeers- en vervoermodel ontwikkeld dat
specifiek ingaat op verplaatsingen over 'langere* afstanden. Resultaten
van de toepassing van dit model zijn echter thans niet beschikbaar zodat
een evt. correctie van de resultaten van de onderhavige studie m.b.v.
het 'lange-afstanden model* nog niet mogelijk is. Het is niet gewenst
de resultaten van bovengenoemde studie af te wachten (i.v.m. de daaruit
voortvloeiende vertraging)
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2. De t.o.v. 19Ö2 lage trajectbelasting voor het planjaar 2000
op de bestaande Gooilijn heeft ertoe geleid de verplaatsingen
vanuit 't Gooi en Vechtstreek nader te bezien. Hierbij is gebleken dat het aantal treinverplaatsingen per etmaal vrij laag
is vergeleken met de tellingen van de NS in 1982.
Conform de afspraak in de vergadering van Projectgroep Rail h
(d.d. 13 september 19$+) is thans door de subgroep B een voorstel
ontwikkeld om de invloed van de genoemde vermoedelijke onderschattingen aan te geven voor zover deze betrekking hebben op de aantallen reizigers op de 'zuidelijke tak' en om zo te komen tot een
eerste indikatie van de te verwachten vervoerstromen op de NSinfrastructuur in het planjaar 2000. Dit voorstel en de resultaten op de vervoerstromen hiervan zijn in de volgende paragraaf
verwoord.
2. Voorstel om tot eerste indikatie vervoerstromen te komen
- Als basis voor de trajectbelastingen dienen de cijfers zoals deze
door het SIGMO/CRÜ-model zijn berekend, vermenigvuldigd met 1.3
teneinde de niet in het model opgenomen reismotieven te honereren
(zie ook blz. 1).
- Deze cijfers worden opgehoogd met de raming van de te verwachten
luchtreizigers (+ afhalers en wegbrengers), zoals berekend In het
door de subgroep B goedgekeurde stageverslag van Chr. Hermans:
'Zuidelijke Tak Ringspoorweg Amsterdam, Vervoerprognose luchtreizigers + afhalers/wegbrengers, april 19$+'.
- Een ophoging met de cijfers voortvloeiende uit de raming van de
RAI-bezoekers zou op zich genomen juist zijn. Het gaat daarbij om ca. 33^.000
reizigers per jaar

waarvan ca. 95% van de zuidelijke tak gebruik

zal maken. Hierbij doet zich het probleem voor dat deze reizigersstroom zich alleen op 'beurs- en tentoonstellingsdagen' manifesteert
en omrekening tot een 'gemiddelde' werkdag derhalve niet geheel
correct kan zijn. Derhalve is bij het opstellen van de trajectbelasting hiermee geen rekening gehouden.
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- De cijfers worden gecorrigeerd teneinde de geconstateerde 'onderschatting' van het verkeer over 'langere' 'afstanden te compenseren.
Voor de zuidelijke tak betreft dit vooral ;de relatie Flevoland/
't Gooi e.v. met de zgn. Schiphollijncorridor (Schiphol-Leiden-Den
Haag e.v.). Het spoorwegvervoer van Utrecht/Amersfoort naar NoordHolland ten noorden van het Noordzeekanaal en v.v.: wordt nl. geacht
zich grotendeels via Amsterdam CS af te wikkelen.
Als gekeken wordt naar de NS-prognose èn rekening wordt gehouden met
het feit dat voor de bovengenoemde relatie ook de route via Utrecht
een goed alternatief is (zeker voor reizen van/naar Den Haag en
Rotterdam) dan kan de belasting op de zuidelijke tak!met zo'n 1.500
a 2.000 reizigers per dag (twee richtingen tësamen) worden verhoogd.
Deze ophoging geldt dan voor het gehele traject Schiphol-Zuid-RAIDiemen Zuid-Weesp.
Een correctie wordt toegepast voor het feit dat de door het model geraamde etmaalcijfers (5.000) voor de treinverplaatslrigen vanuit 't Gooi
richt ing Amsterdam meer dan HJfo lager zijn dan die in 1982 (9.000).
Bij de bepaling van, een ophoging om de bovengenoemde raming te corrigeren dient met het volgende rekening te worden gehouden:
- Het aantal inwoners in 't Gooi wordt in 2000 op 202.800 gesteld;
dit is t.o.v. 1980 een daling van W%\ als alleen naar de plaatsen
met een station wordt gekeken (Weesp, Naarden* Bussum en Hilversum)
bedraagt deze daling zelfs ca. 20%.
- Het aantal arbeidsplaatsen wordt verondersteld t.o.v. 1977 met ca.
8.5% te dalen (van 82.000 naar 75.000).
- De verdere groei van Almere zal ertoe leiden dat een aantal bestemmingen voor inwoners van 't Gooi zich naar Almere zal verplaatsen.
Gezien het bovenstaande is het redelijk te veronderstellen dat het
aantal (trein)reizigers vanuit het Gooi t.o.v. 1982 zal dalen. Anderzijds
is t.g.v. de opening van de zuidelijke tak eeh vervoerwervend effect
te verwachten. Eën indicatie van dat effect kan worden verkregen door een
vergelijking uit het nog door te rekenen "nulalternatief". Voorlopig
wordt een daling van 10% verondersteld.
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Dit betekent een etmaaltotaal, van ca. 8.000 treinreizigers in
de relatie met Amsterdam; de SIGMO/CRD-prognose bedroeg ca. 5-000
reizen.
Rekening houdend met de verdeling van de bestemmingen binnen de
agglomeratie leidt dit tot de onderstaande 'aanpassingen' op de
onderscheiden trajecten van de zuidelijke tak:
Weesp

- Diemen Zuid + 1.1+70 reizigers (2 richt, tesamen)

Diemen Zuid - RAI/Zuid

+

720 reizigers (2 richt, tesamen)

RAI/Zuid

+

2^0 reizigers (2 richt, tesamen)

+

90 reizigers (2 richt, tesamen)

- Schiphol

Boog richting westtak

Bovenstaande aanname zou betekenen dat het aandeel o.v. van de
verplaatsingen vanuit 't Gooi ca. 20% is, i.p.v. W% zoals door
het SIGMO/CRD-model is voorspeld. Volgens 'Amsterdamse' gegevens
bedraagt de modal-split in de onderhavige relatie thans ca. 28%
(avondspitsuur).
E.e.a. leidt tot de onderstaande cijfers voor de te verwachten
trajectbelastingen (2*+ uur, twee richtingen tesamen).
Westtak
Alternatief II
8.100
(-)

Zuid
27.000

RAI
29.800

Diemen-Zuid
20.400
17.100

fs.900
(3.700)

Schiphol
N.B.: Het (sterk

(3.700)

(3.300)

\

(1.650)

\O.600)

9-700
(1*650)
' Bijlmer

Weesp

fluctuerend) effect van de RAI-bezoekers is niet

in deze cijfers verwerkt. De cijfers tussen (

) geven het

aantal luchtreizigers (+ afhalers en wegbrengers) aan.
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