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Voorwoord
Dit is het onderzoeksrapport ‘De weg naar een duurzame bereikbaarheid van de
Waarderpolder’. Het onderzoek is geschreven in het kader van onze opleiding
Bedrijfskunde MER op de Hogeschool van Amsterdam waarbij in semester 7
onderzoek moet worden gedaan bij een organisatie in het kader van ‘Bedrijfskunde in
de 21e eeuw’. Hier hebben wij in opdracht van Stichting Parkmanagement
Waarderpolder van februari 2019 tot en met juni 2019 onderzoek voor gedaan.
Onze docent Joep de Hoog heeft ons vanaf het begin tot het eind begeleid waarbij
mede dankzij hem dit onderzoek tot stand is gekomen doordat dit onderzoek
verworven is uit contacten van Joep. Het was een ingewikkeld proces doordat
Stichting Parkmanagement Waarderpolder enigszins een complexe stichting is
hadden wij aan het begin moeite om de structuur te begrijpen. Wel hebben wij een
leuke en vooral leerzame tijd gehad op school en op locatie bij Stichting
Parkmanagement Waarderpolder.
Graag willen wij Ruud Meijer, onze opdrachtgever bedanken voor zijn geduld,
medewerking en vooral zijn brede uitleg wanneer wij dit nodig hadden om de
organisatie en de probleemstelling van het onderzoek beter te begrijpen. Ook willen
wij Stan, Irma, en Kees van de Stichting Parkmanagement Waarderpolder bedanken
voor het delen van hun kennis bij het afnemen van de interviews evenals Cees en
Teus van Beter op Weg.
Als laatste willen wij Joep de Hoog onze begeleider van de Hogeschool van
Amsterdam bedanken voor het begeleiden van onze projectgroep. Joep stond altijd
klaar voor ons en was altijd bereid om ons even te woord te staan en feedback te
geven indien dit nodig was.
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Managementsamenvatting
Het bedrijventerrein de Waarderpolder in Haarlem is slecht bereikbaar met het
openbaar vervoer waardoor men vooral de auto neemt naar de Waarderpolder.
Hierdoor staat het in de ochtend- en avondspits elke doordeweekse dag vast bij de
ingangen van het terrein. Door het openbaar vervoer te verbeteren is het
noodzakelijk dat er moet worden gekeken naar de mogelijkheden omtrent het
inzetten van een nieuwe buslijn om zo het verkeer te verminderen.
Het doel van dit onderzoek is dan ook Stichting Parkmanagement Waarderpolder
inzicht te geven in de mogelijke busroute(s) en de factoren voor een succesvolle
buslijn. Uit deze doelstelling is dan ook de onderzoeksvraag opgesteld: ‘Welke
factoren zijn van belang voor het bepalen van de buslijn om de bereikbaarheid van
de Waarderpolder te verbeteren en welke route(s) zijn er mogelijk voor de buslijn?
Het onderzoek is gedaan door twee studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER
aan de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Stichting Parkmanagement
Waarderpolder. Het is een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van het
afnemen van interviews, brainstormsessies en groepsdiscussies. Ook is er desk- en
fieldresearch gedaan welke heeft geresulteerd in het theoretisch kader en de basis
zal vormen van het onderzoek.
Uit de resultaten zijn de factoren naar voren gekomen welke van invloed zijn op het
bepalen van de bus route. Hier hebben de volgende factoren invloed op: 1.
Randvoorwaarden opdrachtgever, bepalen van de bushaltes, bepalen van de
vertrektijden, kosten, reizigersvraag vergroten en draagvlak creëren.
Door middel van een focusgroep is onderzocht hoe de samenwerking tussen
Stichting Parkmanagement en de actoren te versterken om de buslijn tot een succes
te maken. Hier is bewustwording van de mogelijkheden van duurzame mobiliteit
gecreëerd, wat leidde tot gemeenschappelijke visies en wederzijds begrip. Een
belangrijke ontwikkeling op het gebied van draagvlak creëren is de BIZ-wet waarin
een bestemmingsheffing wordt opgelegd om gemeenschappelijke doelen mee te
realiseren. Ook kunnen de afspraken tussen de ondernemers en Stichting
Parkmanagement Waarderpolder worden opgenomen in het convenant, waarin
gezamenlijk doelstellingen voor de komende jaren worden opgenomen.
De reizigersvraag voor het openbaar vervoer kan vergroot worden door bijvoorbeeld
financieel-economische prikkels af te geven. Door bijvoorbeeld extra heffingen op
parkeerkosten als demotivatie en extra subsidies af te geven als stimulans van
gedrag. Ook is het puntensysteem in samenwerking met Beteropweg een stimulans
doordat je met gespaarde punten leuke dingen kunt kopen. Ook het voorlichten van
de ondernemers op het bedrijventerrein kan de vraag naar openbaar vervoer
vergroten. Door bijvoorbeeld kaders en doelen op te stellen, het convenant en met
keurmerken en standaarden te gaan communiceren om bewustwording van het
milieu kenbaar te maken.
Wij adviseren Stichting Parkmanagement Waarderpolder de samenwerking tussen
en draagvlak onder de actoren te vergroten door wederzijds begrip te creëren, dit kan
gedaan worden door bijvoorbeeld het organiseren van focusgroepen. De
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reizigersvraag kan vergroot worden door het aanbieden van een aanbod op het
gebied van openbaar vervoer. Het is belangrijk dat hier eerst voldoende draagvlak
voor gecreëerd wordt onder de belanghebbenden en dat er een goede
samenwerking is tussen de overheid, ondernemers en stichting.
Ook adviseren wij Stichting Parkmanagement Waarderpolder om een
mobiliteitsmakelaar aan te nemen. Deze mobiliteitsmakelaar moet ervoor gaan
zorgen dat interne en externe partijen aangehaakt blijven in processen rondom de
duurzame bereikbaarheid.
Stichting Parkmanagement Waarderpolder kan zorgen voor een goede implementatie
door bewustwording te creëren bij de ondernemers en werknemers werkzaam op het
bedrijventerrein de Waarderpolder. Dit kan gedaan worden door reclame te maken
door middel van het magazine ‘Waardevol’ welke wordt uitgegeven door Stichting
Parkmanagement Waarderpolder, ook kan er reclame worden gemaakt langs de
Waarderweg waar elke ochtend veel file staat. Ook kan een samenwerking met een
organisatie gespecialiseerd in deelfietsen worden aangegaan als stimulans om de
bus te nemen en een samenwerking met Beteropweg aangaan om zo punten te
kunnen sparen op het nemen van de nieuwe bus.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond organisatie
De Waarderpolder is het grootste bedrijventerrein van Zuid-Kennemerland. Er zijn
ruim 1100 bedrijven gevestigd en er werken zo’n 14.000 mensen. Samenwerken
staat dan ook centraal. Om deze samenwerking te kunnen realiseren, staan de
belangrijkste afspraken in een convenant die iedere vijf jaar wordt ondertekend door
alle ondernemers in de Waarderpolder en de gemeente Haarlem.
Deze afspraken worden uitgevoerd en nagestreefd door parkmanagement
Waarderpolder. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het terrein.
Parkmanagement Waarderpolder bestaat uit een team en werkt samen aan de
veiligheid, kwaliteit en uitstraling van de Waarderpolder. Ook spelen bereikbaarheid,
onderhoud van het gebied, bedrijfshuisvesting en duurzame samenwerking een
belangrijke rol. Zij streven naar een optimaal ondernemersklimaat, dit willen zij
bereiken door het voor bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken om zich in de
Waarderpolder te vestigen en een hechte samenwerking tussen de gemeente en het
bedrijfsleven.
In 2009 is de stichting Parkmanagement Waarderpolder opgericht. Zij organiseren de
samenwerking. De stichting is de opdrachtgever voor de verschillende algemene
diensten. Het stichtingsbestuur bestaat uit twee ondernemers (voorzitter Robert
Bloemers en penningmeester Jan Gerritsen) en twee medewerkers van de gemeente
(bestuurslid Jorien Kaper en secretaris Ruud Meijer). Stichting Parkmanagement
staat dus centraal in de Waarderpolder en komt op voor de belangen van zowel de
ondernemers als de gemeente en dit is dan ook een unieke samenwerking naar de
Nederlandse maatstaf.
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1.2 Aanleiding
Mark Duursma en Jos Verlaan vermeldden laatst in NRC (2017): ‘’Verkeersinfarcten,
Volle wegen, uitpuilende trams en treinen: nog even en de Randstad staat stil als er
niks gebeurt. Maar de politiek onderschat de problemen en geld is er nauwelijks.’’ De
bereikbaarheid staat ernstig onder druk. Dit komt mede doordat het autogebruik is
toegenomen, zonder een evenredige aanpassing van het openbaar vervoer en de
wegen. Er is sprake van een grote nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, wat gevolgen
heeft voor de mobiliteit in de Randstad, dus ook in de Waarderpolder. Als er niets
aan deze bereikbaarheid wordt gedaan, zal dit na 2030 een permanent probleem
zijn. De voorspelde toename van reizigers komt door de groei die de Randsteden
staat te wachten.
Door de toenemende inwoners van de Randstad en mensen die hier werken, zullen
de wegen en sporen alleen maar meer onder druk komen te staan. Het is dan ook
van groot belang dat er in dit gebied actie wordt ondernomen wat betreft
infrastructuur. Dit probleem speelt niet alleen in de grote steden zoals Amsterdam en
Rotterdam, maar ook de omliggende gebieden. Zo staan er volgens onderzoek van
TomTom (2017) in Nederland de meeste auto’s in de file in Haarlem, waardoor men
een 27% gemiddelde langere reistijd heeft.
Echter zijn de opties van het Openbaar vervoer beperkt op sommige gebieden.
Volgens eerder onderzoek (Oostrom, 2017) is de slechte bereikbaarheid van de
Waarderpolder dan ook de reden dat mensen de auto niet in willen ruilen voor het
openbaar vervoer als vervoersmiddel. Maar door de dichtslibbende wegen en de
verduurzaming is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om
een duurzamere buslijn te implementeren, die de bereikbaarheid van de
Waarderpolder verbetert.
1.3 Probleemstelling
Zoals naar voren komt in de aanleiding komt de bereikbaarheid van de
Waarderpolder ernstig onder druk te staan door de toekomstige toename van het
autogebruik. Als dit in de loop van de jaren niet veranderd zal dit zorgen voor een
permanent probleem in de Waarderpolder. Dit zorgt niet alleen voor een
bereikbaarheidsprobleem maar dit zorgt ook dat de plannen van de regio op het
gebied van CO2 uitstoot niet behaald kunnen worden.
Het probleem rondom duurzame bereikbaarheid speelt nu omdat er in de regio veel
plannen zijn rondom CO2 uitstoot en betere doorstroom van de steden. Op dit
moment is de CO2 uitstoot namelijk te hoog en de gemeente wilt dit graag
terugdringen. Daarnaast verslechtert de bereikbaarheid in de gemeente Haarlem en
dit heeft effect op de bereikbaarheid van bedrijventerrein de Waarderpolder.
Wanneer deze bereikbaarheid niet wordt verbeterd, zal dit ertoe leiden dat de
Waarderpolder niet meegaat met de regionale plannen van Zuid-Kennemerland. Op
lange termijn kan dit effect hebben op het imago van het bedrijventerrein en de
aantrekkingskracht voor ondernemers.
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1.4 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is advies geven aan Stichting Parkmanagement
Waarderpolder om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te vergroten. Tevens
wordt er inzicht gegeven in de mogelijke busroute(s), de kosten en de factoren voor
een succesvolle implementatie van de buslijn. Deze adviezen moeten aansluiten bij
de plannen van regio Zuid-Kennemerland over de CO2 uitstoot.
Om dit te kunnen realiseren wordt er inzicht en kennis verkregen over de volgende
zaken: Het inventariseren van de kosten voor implementatie van de buslijn, de
factoren waar Stichting Parkmanagement Waarderpolder rekening mee moet houden
bij het implementeren van de buslijn en het in kaart brengen van de busroute met de
bijbehorende bushaltes.
Om deze doelen te realiseren zullen er verschillende verdiepende interviews worden
gehouden met de vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging IKH,
Gemeente Haarlem en de medewerkers van Stichting Waarderpolder.
1.5 Onderzoeksvragen
Deelvragen
-‐ Waar moet rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de busroute,
haltes en vertrektijden.
-‐ Wat zijn de kosten van het faciliteren van de buslijn en hoe houd je deze zo
laag mogelijk?
-‐ Welke factoren vergroten de reizigersvraag voor het openbaar vervoer en in
hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
-‐ Welke factoren vergroten het draagvlak voor verandering onder de
medewerkers en in hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
Hoofdvraag
Welke factoren zijn van belang voor het bepalen van de buslijn om de bereikbaarheid
van de Waarderpolder te verbeteren, welke routes zijn er mogelijk en welke kosten
komen hierbij kijken?
Adviesvraag
Hoe kan Parkmanagement Waarderpolder zorgen voor een succesvolle
implementatie van de buslijn en zo zorgen voor verbetering van de bereikbaarheid en
duurzaamheid van het bedrijventerrein Waarderpolder?
1.6 Research Design
Toegevoegd in bijlage 1.

1.7 Communicatie en projectbeheersing
Toegevoegd in bijlage 21.
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1.7 Weging
Fases

Onderdelen

Weging

Fase 1 Probleemherkenning

20%

Fase 2 Theoretisch kader en onderzoeksmethode

40%

Fase 3 Resultaten en conclusie

30%

Fase 4 Advies en implementatie

10%

De weging voor fase 1 staat vast, dit is een belangrijk onderdeel omdat er in deze
fase het probleem inzichtelijk wordt gemaakt. Het theoretisch kader en de
onderzoeksmethode is op 30% gezet omdat het theoretisch kader de basis vormt van
het onderzoek waar ook de deelvragen op zijn gebaseerd. Dit is dus een belangrijk
onderdeel om een goede basis te vormen voor het verdere verloop van het
onderzoek. Daarnaast is de weging voor het theoretisch kader hoger gesteld omdat
verschillende deelvragen geheel of deels op basis van theorie worden beantwoord.
Voor de resultaten en conclusies is een weging van 35% vastgesteld omdat dit het
uiteindelijke doel is van het onderzoek, het beantwoorden van de deel- en
hoofdvragen. In fase 4 advies en implementatie wordt advies gegeven aan de
opdrachtgever op basis van de deel- en hoofdvragen van het onderzoek. Omdat de
implementatie nog niet kan worden uitgevoerd omdat het onderzoek vooral gericht
was op inzichten bieden is deze weging lager dan de andere fases, namelijk 15%.
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2. Theoretisch kader
In het theoretisch kader is weergegeven welke theorieën de basis vormen voor het
onderzoek. Binnen het centrale thema collectief vervoersaanbod is er gekozen om in
te zoomen op verschillende deelthema’s die een positief effect hebben op het
vormen van een collectief vervoersaanbod.
In Nederland is het zo geregeld dat provincies en stadsregio’s verantwoordelijk zijn
voor openbaar stads- en streekvervoer. Hierin worden zij uitgedaagd om het
collectieve vervoer zo goed mogelijk vorm te geven, met oog op financiële middelen
en beleidsdoelen van de provincies en stadregio’s.
Vaak wordt er gepleit voor een goede OV-bereikbaarheid van bedrijventerreinen
maar zoals naar voren komt in een artikel van Kennisplatform Verkeer en Vervoer is
dit alles behalve waar. Terwijl het erg logisch zou zijn om een goed OV-alternatief te
bieden voor veel mensen die normaal in de spits met de auto naar hun werk komen.
Maar vaak zijn bedrijventerreinen toch helemaal niet of maar slecht bereikbaar.
Voor de dikke vervoersstromen, waar veel mensen tegelijkertijd van A naar B willen,
kan een goed vervoersaanbod worden geboden omdat de dekkingsgraad van de
bussen hier hoog is. In gebieden waar de vervoersvraag erg verschillend en
beperkter is, zoals op bedrijventerreinen, ligt de dekkingsgraad een stukje lager.
Precies op deze gebieden vinden de overheden het lastig om een bepaalde minimum
aan het voorzieningenniveau te geven zonder dat dit onevenredig veel geld kost. Wat
ook effect heeft op dit vraagstuk is de verschraling van het OV-aanbod aan de
onderkant van de markt waardoor het aantal reizigers nog verder afneemt en de
problematiek alleen maar groter wordt. (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 2013)
Deze beschreven ontwikkeling heeft ook een positieve uitkomst, want daar waar
overheden niet aan de vraag kunnen voldoen zien we steeds vaker dat burgers zelf
initiatieven opzetten om mensen te voorzien in hun vervoersvraag. Deze initiatieven
worden vanuit sociale betrokkenheid opgezet en sluiten vaak nog beter aan op de
specifieke vraag vanuit het gebied. Dit past ook weer goed bij de maatschappelijke
trend in de sector verdieping waarin de kracht van de burgers weer meer aandacht
krijgt. Overheden zullen in de toekomst veel meer op ondersteuning liggen in plaats
van het faciliteren.
Een aantal overheden bekijkt de kansen die particuliere initiatieven binnen het
collectieve vervoer bieden. In het rapport: ‘Particuliere initiatieven in het
personenvervoer’ van kennisplatform Verkeer en Vervoer is er een overzicht
gemaakt van alle initiatieven die er op dat moment waren. In dit rapport wordt
geconcludeerd dat er veel kleinschalige initiatieven plaatsvinden, waarvan het
merendeel dit het liefst doet zonder overheidsbemoeienis. Niet alleen de initiatieven,
maar ook de chauffeurs van het vervoer willen meer vrijheid en melden zich liever
aan als vrijwilliger bij een kleiner initiatief. Een nadeel bij kleinschalige initiatieven is
dat het vinden van sponsoren moeilijker gaat, financiële hulp vanuit de overheid is
dan wel gewenst.
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Om deze bereikbaarheid te kunnen vergroten geeft het Kennisplatform Verkeer en
Vervoer (2010) een aantal manieren waarop het bedrijventerrein verbeterd kan
worden. Deze manieren zijn samengevat in 4 basis onderwerpen waar rekening mee
gehouden moet worden bij het bepalen en implementeren van een buslijn. Dit zijn
vanuit de theorie de belangrijkste factoren bij het bepalen van een buslijn. Verder in
het theoretisch kader wordt dit per onderwerp onderbouwd.
1. Route & Tijden
2. Kosten
3. Reizigersvraag
4. Verantwoordelijkheidsgevoel actoren

Deze vier onderwerpen zullen de basis vormen voor het verdere theoretisch kader,
op deze manier zullen ook de resultaten van het onderzoek worden weergegeven.
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1. Route & Tijden
Ruimtelijke toegankelijkheid is een belangrijke factor bij het bepalen van (bus)haltes.
De bereikbaarheid van het openbaar vervoer bestaat uit toegang en geografische
dekking van de (bus)haltes. Echter staan deze overwegingen nogal in contrast met
elkaar. Toegang is belangrijk omdat het samenhangt met het bereiken van en
vertrekken van de aangeboden service. Dit wordt vaak ruimtelijk gezien als de
fysieke afstand van de (bus)haltes. Extra haltes betekent dus een betere toegang
van het openbaar vervoer omdat hierdoor de fysieke afstand kleiner wordt. Echter
betekent meer bushaltes dat het vervoer vaker moet stoppen wat tijd in beslag neemt
en wanneer de reistijd toeneemt zal de vraag naar de service afnemen. Er moet dus
een afstand tussen de haltes zijn waarbij er een goede cohesie is tussen de afstand
van de bushaltes waarbij de reistijd ook nog acceptabel is.(Murray & Xiaulan, 2003)
Meerdere onderzoeken tonen aan dat de meest gangbare loopafstand van bushaltes
400 meter is. Hoe meer mensen er werkzaam zijn bij de halte, hoe groter de kans dat
de service veel gebruikt wordt. (Zhau, Chow, Li, Gan, & Ubaka, 2003)
Échter toont recenter onderzoek uit 2013 aan dat de loopafstand van 400 meter naar
de bestemming aan herziening toe is. Onderzoek onder 16.000 verschillende reizen
met het openbaar vervoer heeft aangetoond dat de meest gangbare loopafstand
tussen de halte en bestemming 524 meter is. (El-Geneidy, Grimsrud, Wasfi,
Tétreault, & Surprenant-Legault, 2013)
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan om erachter te komen hoeveel tijd er
verloren raakt door het stoppen bij een bushalte. één onderzoek toont bijvoorbeeld
aan dat de tijd die verloren gaat door het stoppen bij een bushalte tussen de 8 en 26
seconden ligt, waarbij een ander onderzoek aan heeft getoond dat de gemiddelde tijd
die verloren gaat tussen de 12 en 16 seconden ligt. (Feng, Figliozzi, & Bertini, 2015)

	
  

16	
  

2. Kosten
Hierbij gaat het erom dat er zo laag mogelijke kosten worden gemaakt In Nederland
wordt namelijk 55 tot 60% van de kosten uit stad- en streekvervoer betaald door de
overheid. Samen met de opbrengsten uit kaartverkoop worden de kosten van het
Nederlandse openbaar vervoer gedekt. Dit betekend dat minimaal 35% van de
kosten moet worden gedekt door de verkoop van kaartjes, hierbij komen
consequenties van hoge kosten altijd uit bij de gebruiker. Door deze manier van
realiseren van opbrengsten wordt het openbaar vervoer gedwongen om meer op de
dikke lijnen te gaan faciliteren. Dit komt omdat zij op deze manier meer opbrengsten
halen uit de dienstregeling. Want lege bussen zorgen voor een onnodige kosten
bron.
De grootste kosten bron is de personeelskosten, om deze kosten zo laag mogelijk te
houden kunnen er verschillende initiatieven worden opgezet: het inzetten van
vrijwilligers, het inzetten van medewerkers van bedrijven in de vorm van pooling en
het werven van het rijdend personeel vanuit werkervaringsprojecten met behoud van
uitkering. Deze alternatieven zijn het succesvolst wanneer er wordt bediend met 8personenbusjes. Zo is dit makkelijker rijden voor vrijwilligers en de medewerkers van
de bedrijven en ook hoeven zij voor deze busjes geen extra rijbewijs te halen, wat
hen scheelt in tijd en kosten. Dit zorgt dus voor meer gebruikersgemak.
Ook zijn er veel buschauffeurs die na hun pensioenleeftijd, nog een bijdrage willen
leveren aan de maatschappij of iets extra’s willen verdienen naast hun pensioen
(König, 2016). Zij stellen zich dan als oproepkracht beschikbaar voor een lager tarief,
dan het gemiddelde loon van een buschauffeur. Ook hiervoor is een 8-persoonsbus
fijner, omdat er meer chauffeurs beschikbaar hiervoor zijn, doordat een extra rijbewijs
voor het besturen van een grote bus verplicht is.
(König, 2016).
Een moderne bushalte welke optimaal is aangepast aan de behoeften van mensen
met mobiliteitsbeperking, kost ongeveer € 20.000 per richting. De kosten voor een
grote halte van ongeveer 75 meter lang met overkapping kan zelfs oplopen tot €
450.000 per richting. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005)
De provincie Overijssel rekent voor het aanleggen van een eenvoudige nieuwe abri
(halfopen wachthuis, welke vaak bij een bushalte staat) gemiddeld €7.000. Deze
abri’s dienen als schuilgelegenheid tegen wind en regen naast dit kunnen minder
validen en ouderen hier ook zitten. Ook geeft het uitstraling aan het OV en is het een
duidelijk herkenbaar punt. (Provincie Overijssel, 2005)
Verlagen van personeelskosten
-Inzet vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is een manier om kosten te besparen op je personeel. Het
kostenplaatje van vrijwilligers en personeel kan worden ingedeeld in drie lagen,
namelijk: recruitment, training en vergoeding. Op jaarbasis kost het een organisatie
meer geld om vrijwilligers te rekruteren dan betaald personeel, de oorzaak hiervan is
dat vrijwilligers vaak korter bij een organisatie zitten dan vast personeel. Hierdoor
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moet er vaker sollicitatie rondes worden gehouden voor vrijwilligers waar
wervingskosten aan verbonden zijn.
Ook kost het een organisatie meer geld om het personeel trainingen te geven om het
werk te kunnen verrichten wat zij doen. De oorzaak hiervan is dat personeel in vaste
dienst vaak geschoold is in de werkactiviteiten die zij uitvoeren. Bij vrijwilligers is dit
vaak minder, hierdoor is het een noodzaak om vrijwilligers meer bij te scholen door
middel van het geven van trainingen dan het personeel in vaste dienst.
De vergoedingen zijn bij het vaste personeel wel veel hoger. Naast het feit dat er
boven de vrijwilligers wel een betaalde manager werkzaam is en dat er bepaalde
kosten zoals reiskosten wel vergoed worden weegt dit niet op tegen de salarissen
van het vaste personeel. Ook de hogere kosten van het werven en trainen van de
vrijwilligers niet en zijn de kosten voor vrijwilligers significant lager dan vast
personeel.
Naast kosten zijn er ook nog verschillen in kwaliteit van de geleverde service te
onderscheiden tussen vrijwilligers en het personeel. Dit houdt niet in dat de kwaliteit
van de service verschilt maar dat er een andere focus is op de kwaliteit van de
service. Waar bij vrijwilligers de focus ligt op passie, ligt dit bij vast personeel meer bij
professionaliteit. (Jago & Deery, 2002)
-Carpooling
Carpoolen is een manier om deelgebruik mogelijk te maken van auto’s, wat vaak
wordt ingezet voor woon-werkverkeer. Wanneer dit om- en om wordt gedaan door
werknemers, heeft onderzoek aangetoond dat er vier voordelen zijn aan carpooling.
(Carpooling has benefits, 2015)
Bespaart geld en tijd
Wanneer een carpool volledig vol zit, betekent dit dat er vijf personen in de carpool
zitten omdat een auto meestal vijf zitplaatsen heeft. Wanneer dit het geval is,
betekent dat een persoon in een volle carpool maar één keer in een werkweek hoeft
te rijden. Dit betekent dat elk persoon in de carpool vijf keer minder vaak hoeft te
tanken, hierdoor bespaart elk persoon aanzienlijk op zijn benzinekosten maar ook op
tijd.
Doordat de auto in een werkweek aanzienlijk minder gebruikt wordt, omdat het wordt
verdeeld over vijf verschillende auto’s, zal de auto van een persoon veel minder snel
slijten. Op jaarbasis kan dit enorm veel geld schelen, maar ook tijd. Omdat een auto
naar een garage brengen vaak duur is en veel tijd kost.
Wanneer in grote mate gebruik wordt gemaakt van carpoolen door bedrijven, zal het
resultaat hieruit zijn dat er veel minder auto’s op de weg zijn. Dit brengt veel
voordelen met zich mee zoals de vervuiling van CO2 uitstoot en de drukte op de weg
wordt minder waardoor er minder files zullen zijn. Dit brengt weer met zich mee dat
werknemers tijd zullen besparen doordat zij niet in de file hoeven te staan.
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Ook heeft onderzoek aangetoond dat carpoolen vriendschappen tussen werknemers
kan vergroten. Doordat er vaak in de auto over wordt gesproken over andere
onderwerpen dan werk gerelateerde zaken, weten zij veel van elkaars privéleven.
Doordat er over elkaar privéleven wordt gesproken wat de band doet versterken
tussen de carpoolers. (Cummings, 2006)
Er hebben verschillende factoren invloed om carpooling tot een succes te maken.
Onderzoek heeft aangetoond dat gereserveerde parkeerplaatsen en het zelf bepalen
van een carpool positief reageert op de effectiviteit van een carpool. Een ander
belangrijke factor zijn de woonplaatsen van de carpoolers. Indien de personen in een
carpool ver van elkaar af wonen, heeft dit een negatief effect op het succes van een
carpool. Dit komt doordat er hierdoor veel tijd en geld verloren raakt en het solo rijden
naar werk aantrekkelijker wordt. Verder is het verstandig om werknemers met
dezelfde werktijden in een carpool te hebben. Een laatste factor die de vraag naar
carpoolen verhoogd zijn slechte openbaar vervoer voorzieningen. (Juh Guan,
Maxwell, & Alaisdar, 2017)
Opschalen
Opschalen zorgt bijna altijd voor verlaging van kosten. Wanneer de
productiecapaciteit maar voor de helft wordt benut, brengt dit de integrale kostprijs
omhoog. Echter wanneer de volledige productiecapaciteit wordt benut, zorgt dit
ervoor dat de integrale kostprijs zo laag mogelijk is. Dit moet uiteindelijk voor
winstgroei zorgen bij ondernemers. (Klos, 2016)
Echter zijn er meerdere methoden van opschaling. Het is belangrijk dat de methode
van opschaling heel bewust wordt gekozen. Figuur 1 geeft zes verschillende
methoden aan van opschaling.
Methode 1 “Big Bang”: Wordt aanbevolen bij een hoge urgentie en executie
capaciteit. Je schaalt hier in één keer veel en snel op. De kosten zijn relatief laag en
het risico hoog omdat je in één keer veel opschaalt. Het voordeel hiervan is dat
resultaat snel merkbaar is, het is compact, helder en daarmee effectief in te zetten.
Methode 2 “Schokgolven”: Wordt aanbevolen wanneer executie vermogen matig of
onzeker is en verschillen tussen organisatorische eenheden groot. Met deze
methode wordt er drie stapsgewijs opgeschaald en heeft een korte doorlooptijd.
Snelheid van inzetten is gemiddeld tot hoog de kosten zijn laag en het risico relatief
hoog. Een voordeel ten opzichte van de ‘Big Bang’ is dat er ruimte is door de druk te
verdelen er ruimte is voor trial and error.
Methode 3 “Exponentieel”: Wordt aanbevolen bij onzekerheid over het afbreukrisico,
wanneer de slagingskans van je ontwerp hoog is. Het proces verloopt in drie stappen
en elke stap wordt de schaal groter. De snelheid, kosten en risico zijn gemiddeld ten
opzichte van de andere methoden. Door de druk te verdelen kan je door lessen uit de
vorige golf het risico nemen om steeds groter op te schalen.
Methode 4 “Lineaire cascade”: Wordt voornamelijk aanbevolen wanneer het executie
vermogen laag of onzeker is en de verschillen tussen de organisatorische eenheden
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waar uitgerold moet worden groot zijn. Het opschalen geschiedt in zeven golven, per
golf neemt het exponentieel toe. De snelheid, kosten en risico’s zijn bij deze methode
gemiddeld. Het voordeel van deze methode is de behap- en bestuurbaarheid.
Methode 5 “Hybride”: Deze methode is vergelijkbaar met de lineaire cascade, het
verschil ligt bij de urgentie van kritische onderdelen van het opschalen. De hybride
verloopt in zes golven en neemt per golf exponentieel toe. De snelheid is relatief laag
de kosten zijn hoog en het risico wat aan deze methode verbonden is ook hoog. De
differentiatiemogelijkheid kan gezien worden als een voordeel.
Methode 6 “Delicaat”: Wordt aanbevolen bij een extreem laag executie vermogen en
een hoog afbreukrisico. Deze methode verloopt in elf golven waardoor de snelheid
laag is, de kosten hoog en het risico ook hoog. (Turner, 2016)
3. Reizigersvraag
Bij het vergroten van de reizigersvraag gaat het vooral om het aantrekkelijk maken
van de vervoersvoorzieningen voor werknemers en bezoekers van het
bedrijventerrein. Hierin geeft Kennisplatform Verkeer en Vervoer (2010) advies over
welke belanghebbende iets kan betekenen in het aantrekkelijk maken van het
openbaar vervoer in het gebied.
De reizigersvraag wordt vergroot door bewustzijn en betrokkenheid te creëren van de
werknemers, hierop zal verder in worden gegaan binnen het onderwerp draagvlak &
samenwerking. Naast de focus te leggen op de werknemers zijn er nog andere
belanghebbenden die iets kunnen betekenen in het aantrekkelijker maken van het
openbaar vervoer in het gebied. Naast de intrinsieke motivatie van medewerkers
moet er ook een daadwerkelijke gelegenheid zijn voor medewerkers om op een
andere manier te kunnen reizen. Om deze gelegenheid zo makkelijk en aantrekkelijk
mogelijk te maken is de stap ook kleiner om privé vervoer om te wisselen naar
openbaar vervoer.
Om gedragingen te veranderen moet er een verandering komen in de onderliggende
gedachten en gevoelens die in contact staan met dit gedrag. Het is erg lastig om
gewoontes en doelgerichte gedragingen te veranderen en vooral te onderhouden.
Factoren die effect hebben op kans van slagen zijn: de waarde van het gedrag, de
waargenomen kosten en baten bij een verandering, de belemmeringen en als laatste
de ondersteuning en versterking van andere actoren. (Bundy, 2004)
Om dit bepaalde gedrag te veranderen moet eerst in kaart worden gebracht waar het
bepaalde gedrag vandaan komt. (Gedrag in Organisaties, 2016) Bepaald gedrag
wordt direct beïnvloed door de omgeving, intentie en motivatie van iemand en de
mate van gewoonte van bepaald gedrag. Om bepaald wenselijk gedrag te vertonen
moet iemand wel in staat zijn om dit gedrag te vertonen, het staat dus sterk in
verband met het aanbod en de mogelijkheden. Naarmate deze motivaties sterker
worden beperkt door aanbod en mogelijkheden, zal dit meer directe invloed hebben
op het gedrag. In dit onderzoek zal er een betere bereikbaarheid worden
aangeboden aansluitend op de vraag van de ondernemers gevestigd in de
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Waarderpolder. In de theorie zal dus de focus liggen op de motivatie om
daadwerkelijk gebruik te gaan maken van deze nieuwe mogelijkheid.
In het rapport van TNO (Hendriksen, 2010): kwaliteit van leven is er verslag gedaan
over een onderzoek naar de manier waarop mensen gestimuleerd worden om met de
fiets naar het werk te laten gaan. In dit onderzoek wordt een model gebruikt waarin
duidelijk wordt welke factoren samenhangen met op een andere manier dan met de
auto naar het werk gaan. In dit overzicht vormen verschillende studies de basis voor
een model waarin de factoren van vervoerskeuze in kaart worden gebracht. (Steg,
1997) eerder gebruikt door het Sociaal en Cultureel Planbureau (1997). Dit model zal
gebruikt worden om de factoren in kaart te brengen die effect hebben op de motivatie
en intentie van medewerkers om met het openbaar vervoer te gaan. Zie bijlage 1.
In hetzelfde onderzoek van TNO (Hendriksen, 2010) komen verschillende relaties
tussen motivatie en autogebruik naar voren. Hierin wordt beschreven dat men de
auto relatief vaker gebruikt wanneer men een lager probleembesef heeft. Een
negatief probleembesef wordt hier beschreven als de persoonlijke voordelen van
autogebruik belangrijker zijn voor een persoon dan de maatschappelijke nadelen. Dit
negatieve probleembesef wordt versterkt door het gevoel van een individu in
hoeverre een eigen bijdrage aan de oplossing van de problemen zinvol is. Daarnaast
gebruikt iemand de auto relatief vaker naarmate diegene een positievere attitude
heeft tegenover veelvuldig autogebruik. Uit dit onderzoek komt naar voren dat
wanneer een persoon een laag probleem besef heeft dit leidt tot meer autogebruik.
Wanneer dit probleembesef dus wordt vergroot en het maatschappelijke nadeel
wordt aangekaart, zal dit zorgen voor een hoger probleembesef en dus minder
autogebruik.
In een onderzoek naar beleidsadvies bij het tegengaan van autogebruik wordt
verslag gedaan van de manier waarop de reizigersvraag vergroot kan worden, hierin
beschrijft Hendriksen (2010) drie beleidsinstrumenten die effect kunnen hebben op
het gedrag van mensen:
1. Financieel-economische prikkels
2. Voorlichting
3. Voorschriften
In het rapport: ‘Vrijwillig uit de auto’ van het Centraal Plan Bureau (2018) wordt de
invloed van deze drie instrumenten bevestigd en onderbouwd als de drie
belangrijkste instrumenten.
1. Financieel-economische prikkels
Deze prikkels zijn vooral gericht op het verlagen van randvoorwaarden van de
besluitvorming van ondernemers. Hierbij is het erg belangrijk dat er nog steeds
een vrije besluitvorming is voor de medewerkers, maar dat de condities
worden aangepast. Financiële kosten en baten zijn een belangrijke
afwegingsfactor in de tegenwoordige tijd, wanneer hierop wordt ingespeeld zal
dit effect hebben op de reizigersvraag.
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o Heffingen: vanuit overheidswege kosten toekennen aan het vertonen
van bepaalde gedrag. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen de heffing
(demotiverend) relevant is. Hierbij kan gedacht worden aan het
invoeren van parkeerkosten. Maar ook het niet hebben van een heffing
(motiverend), door middel van vrijstellingen.
o Subsidies, hierbij wordt er een financiering gegeven voor het stimuleren
van bepaald gedrag.

2. Voorlichting
Hierbij gaat het om het beïnvloeden van de doelgroep door middel van het
geven van informatie. Dit wordt ondersteund door de studie
communicatiewetenschappen, waarin wordt betoogd dat zowel bewustwording
als besluitvorming in hoge mate worden beïnvloed door communicatie en
informatie.
Psychologische interventies zijn gericht op een vrijwillige verandering door het
bereiken van de deelnemers door middel van hun kennis, houding en
denkbeelden over duurzame reismethoden. Deze interventies kunnen gedaan
worden bij gelijkblijvende omstandigheden. Verder hebben deze type
interventies over het algemeen een hogere acceptatie omdat er een
keuzevrijheid is. Daarnaast is het een relatief goedkope manier van het
implementeren van een gedrag interventie. (CPB, 2018)
Om draagvlak te creëren en hierdoor de reizigersvraag te versterken is het
dus nodig om bewustwording te voorzien, dit kan worden overgebracht op
verschillende manieren:
o Passieve informatieverstrekking, dit is niet op de ontvanger
afgestemd en hiermee bereik je dus een grotere doelgroep maar
zonder maatwerk.
o Actieve informatiestrekking, hierin wordt er op een interactieve
manier gecommuniceerd met de ontvanger, dit zijn bijvoorbeeld
voorlichtingsavonden.
o Keurmerken, hierbij wordt naast de boodschap overbrengen ook een
goedkeuring gegeven rondom een onderwerp. Je kunt hier denken
aan een kwaliteitskeurmerk wat gesteld wordt aan ondernemers. Dit
kan een deel van het MVO-beleid vormen.
3. Voorschriften
Dit instrument wordt gekarakteriseerd door het opleggen van standaarden en
nomen door de overheid in wet- en regelgeving. Hieronder vallen verboden en
geboden, deze hebben waarschijnlijk de meeste invloed op de gebruiker, maar
zijn wel het laatste redmiddel omdat het ingrijpt op de keuzevrijheid van een
persoon.
Hier zal dus meer de focus liggen op sturing richting het gewenste resultaat:
	
  

22	
  

o Kaders en doelen, dit zijn afspraken die met stakeholders worden
gemaakt over te behalen doelen. Het doel is hierbij dan duidelijk
alleen de weg hiernaartoe zijn de werknemers geheel vrij in. Deze
maatregel speelt in op aanscherping maar is meer generiek van
aard.
o Convenant, in een convenant worden afspraken vastgesteld. Hierbij
gaat om afspraken tussen overheid en organisaties, waarbij de
overheid een faciliterende rol heeft. Dit kan zijn in de vorm van
voorlichting.
Keurmerken en standaarden, hierbij kunnen er bepaalde eisen aan diensten en
producten gesteld worden.
In dit onderzoek zijn de volgende conclusies gesteld en deze zullen worden
meegenomen in de vergroting van de reizigersvraag:
- veel mensen zijn in potentie over te halen
- meest effectief zijn financiële prikkels en verbetering van voorzieningen
- meest effectief zijn hiërarchische sturingsmechanismen
- te beperkte beleidsaandacht voor sociale omgeving en gewoontegedrag
- meer evaluatie onderzoek
Op basis van deze resultaten zijn er aanbevelingen gedaan voor het opstellen van
een beleid. Hierbij raadt Hendriksen (2010) het aan om nieuw beleid en intensivering
van het bestaande beleid wenselijk is omdat dit evidence-based is. Daarnaast moet
het ervoor worden gezorgd dat er voldoende financieel-economische druk is om het
ov-gebruik te stimuleren. Hierbij is het belangrijk dat de infrastructuur zo wordt
ingericht dat er een maximale tijdswinst te behalen valt. Hendriksen raadt aan om
samen met stakeholders naar oplossingen te zoeken en te beginnen in een pilot
project waarin de effectiviteit ervan wordt beoordeeld. In het onderzoek worden de
volgende twee groepen van maatregelen met de hoogste effectiviteit uitgelicht: het
aanscherpen van het parkeerbeleid en het aanpassen van de woon-werk
reiskostenvergoeding.
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4. Draagvlak vergroten
Het is belangrijk dat het draagvlak onder alle actoren wordt verhoogd. Dit komt naar
voren in een onderzoek van Kennisplatform Verkeer en Vervoer (2010), waarin wordt
betoogd dat dit een randvoorwaarde is voor succesvolle initiatieven binnen
bedrijventerreinen. Hiervoor zijn er in de psychologie verschillende theorieën
geformuleerd. Allereerst wordt er een verschil gemaakt tussen intrinsieke en
extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie houdt in dat een activiteit wordt uitgevoerd,
omdat die activiteit van zichzelf leuk of interessant is. Extrinsieke motivatie houdt in
dat een activiteit wordt uitgevoerd doordat er ook buiten de activiteit een resultaat zal
zijn, zoals bijvoorbeeld een beloning (Deci, 1971). Dus het gaat niet om de inhoud,
maar de uitkomst van de activiteit die zorgen voor de motivatie. Het is dus belangrijk
dat het resultaat van de activiteit de mensen voldoening geeft (Herzberg, Mausner &
Snyderman, 1959). Dus dat vooral de implementatie van een nieuwe buslijn, wat het
gewenste resultaat is, de verschillende belanghebbenden voldoening geeft en niet
het loon of een andere beloning hun drijfveer is.
Hieronder zal aan de hand van de drie actoren die naar voren komen uit het
onderzoek: ‘Openbaar vervoer naar bedrijventerreinen’ van Kennisplatform Verkeer
en Vervoer (2010) worden beschreven hoe deze actoren het draagvlak
onderwerknemers kunnen vergroten.
Werkgever
Werkgevers kunnen hun medewerkers stimuleren in gedragsveranderingen. Bij het
creëren van draagvlak gaat het erom dat de ondernemers worden meegenomen in
het plan door middel van bijvoorbeeld een focusgroep te organiseren, waarin
ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden worden meegenomen in het
nadenken over een betere bereikbaarheid van de Waarderpolder. Deze stimulans
kan in de Waarderpolder ook worden gerealiseerd door middel van het platform
Beteropweg.com (Oostrom, 2019) Dit platform zet zich in voor minder auto’s in en
rondom Haarlem met als doel een schoner milieu. Beteropweg steunt verschillende
projecten om de bereikbaarheid van Haarlem te verhogen en een schoner milieu te
realiseren.
Manieren waarop de gemeente hierop kan inspelen:
o Stimuleren van werknemers om OV-voorzieningen te gebruiken (pull)
o Beter op het OV afgestemde reiskostenregeling
o Aanpassen parkeerbeleid
o Communicatie van de reismogelijkheden
o Bedrijfscultuur meer OV-minded
Hierbij is het belangrijk dat de medewerkers niet worden gedwongen om met het
openbaar vervoer te gaan, maar om ze juist mogelijkheden te bieden en te laten zien.
Het is effectiever om hen te belonen als zij voor het openbaar vervoer kiezen in
plaats van de medewerkers te pushen naar een situatie die geen meerwaarde
oplevert.
Vervoerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten
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Uit onderzoek van Rijkswaterstaat (2013) komt naar voren dat voor- en natransport
een belangrijke rol speelt in de keuze om wel of niet het openbaar vervoer te kiezen
boven eigen vervoer. Daarbij heeft onderzoek uitgewezen dat de tijd die reizigers aan
het voor- en natransport kwijt zijn vooral bij verplaatsing over kortere afstanden grote
invloed heeft op deze uiteindelijke keuze. Hierbij blijkt dat het natransport de zwakste
schakel is. (Schimmel, 2019)
Om reizigers te motiveren om met openbaar transport te reizen zijn er diverse
aspecten belangrijk. De reizigers moeten alle informatie hebben over de
reismogelijkheden die zij hebben met daarbij ook de opties in natransport. Daarnaast
moet dit transport betrouwbaar en beschikbaar zijn en het is belangrijk dat dit ook zo
wordt ervaren door de reiziger.
Manieren waarop vervoerders en aanbieders kunnen bijdragen:
o Aanbod afstemmen op de vraag
o Flexibiliteit, routes en dienstregelingen moeten flexibel kunnen worden
aangepast als hiermee beter wordt aangesloten bij de vraag
Het Victoria Transport Policy Institute (Litman, 2019) formuleert verschillende
mogelijke manieren waarop er meer vraag gecreëerd kan worden, dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden door een bepaalde vervoer prioriteit aan te bieden. Deze
prioriteit zorgt ervoor dat het gezamenlijke vervoer sneller is en minder te maken
heeft met opstopping. Daarnaast geeft het Victoria Institute nog een andere
oplossing hierbij gaat het om het implementeren van parkeerbeheer. Dit houdt in dat
werkgevers hun werknemers een parkeerkaart geven, deze kunnen zij gebruiken of
inwisselen voor geld en een OV-kaart. Uit onderzoek blijkt dat deze verandering in
beleid kan zorgen voor een verschuiving van 10 tot 30% autorijders die overstappen
naar het openbaar vervoer. Daarnaast schrijft dit instituut over het ontvlechten van de
parkeergelegenheden samen met kantoorpanden, waarin huurders alleen nog
betalen voor de parkeerplekken die gebruikt worden.
Tenslotte is het ook van belang om de zittende vervoerder mee te nemen in het plan,
aangezien er bepaalde afspraken zijn gemaakt met de huidige OV-verlener. Ook
wanneer besloten vervoer wordt gefaciliteerd, zijn goede afspraken met de huidige
vervoer verlener van belang. Wanneer deze twee lijnen tot een conflict lopen zorgt dit
ervoor dat de originele verlener naar de rechter kan stappen en er een grote kans is
dat deze verlener in gelijk wordt gesteld.

Gemeenten
·
Goede halte en overstap voorzieningen, overstappunten en wachttijden
·
Goede doorstroming, aanpassing van verkeerslichten
Daarnaast is er een kansrijke wet over BIZ-bijdrage aangenomen, waarin er een
bestemmingsheffing mag worden opgelegd aan een bepaald gebied in de gemeente
waarmee kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte die zijn
gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de
bedrijveninvesteringzone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling
van de zone. (Koninkrijk der Nederlanden, 2014)
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Door middel van deze wet is het mogelijk om dwarsliggende partijen toch mee te
krijgen om tot een gezamenlijk doel te komen waarin iedereen zijn bijdrage levert.
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3.Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk is de onderzoeksmethode van het onderzoek uitgewerkt. Eerst is het
onderzoeksdoel en het soort onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt per deelvraag
uiteengezet welke methodes gebruikt zijn om dit onderzoek uit te voeren.
2.1 Onderzoeksgroep
De groep onderzoekers bestaat uit drie vierdejaars studenten aan de studie
Bedrijfskunde MER van de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek is gedaan in
opdracht van Stichting Parkmanagement Waarderpolder. In de colleges die worden
gegeven door de HvA wordt deze groep ondersteund door middel van de kennis op
het gebied van de laatste trends in de sector mobility daarnaast is er op deze
moment ruimte voor feedback vanuit docenten en medestudenten.
2.2 Soort onderzoek
Er zijn twee manieren van onderzoek doen, kwalitatief en kwantitatief. Bij kwalitatief
onderzoek wordt er op een beschrijvende manier onderzoek gedaan, waarin de focus
ligt op interpretaties, ervaringen en betekenis. Hiertegenover staat kwalitatief
onderzoek wat wordt beschreven als een onderzoek waarin er wordt geprobeerd
feiten te achterhalen. (Swaen, 2013)
In dit rapport wordt er verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek
is namelijk gebaseerd op interpretaties en ervaringen die uitgevraagd zijn middels
interviews, brainstormsessies en groepsdiscussies. Dit is een kwalitatief onderzoek
omdat het doel van het onderzoek inzicht verkrijgen is. (Swaen, 2013) Voor dit
onderzoek is er gebruik gemaakt van twee soorten research: desk- en fieldresearch.
2.3 Desk- en fieldresearch
Deskresearch dat voor het onderzoek in uitgevoerd heeft geresulteerd in het
theoretisch kader van het onderzoek. Dit theoretisch kader geldt ook als framework
voor het gehele onderzoek. Op deze manier is worden theorie, resultaten, conclusies
en advies makkelijk gekoppeld en is de samenhang duidelijk.
Fieldresearch is een manier van research doen waarin de onderzoeker zelf data
verzameld. In dit onderzoek is field research gedaan door middel van interviews en
een brainstorm sessie. De interviews zijn semigestructureerd, hierbij zijn enkele
vragen opgesteld om te zorgen dat de nodige vragen beantwoord worden voor het
onderzoek. Daarnaast was er door de semigestructureerde aard van de interviews
ruimte voor diepgang door bijvoorbeeld door te vragen.
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2.4 Toelichting per deelvraag
Er zal hieronder per deelvraag worden toegelicht welke onderzoeksmethode er is
gebruikt en de reden van deze gekozen methode.
Deelvraag 1: Waar moet rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de
busroute, haltes en vertrektijden.
Soort onderzoek: kwalitatief onderzoek, deskresearch
Type onderzoek: semigestructureerd interview
Populatie: Opdrachtgever: Ruud Meijer van Stichting Parkmanagement
Waarderpolder, belanghebbende Cees van Oostrom en Teus van Grootveld van
Beteropweg.nl, senior vervoerkundige Remmelt-Jan Oosting van Connexxion en Jan
de Wit van de Wit vervoer.
Ruud Meijer is geïnterviewd om achter de randvoorwaarden te komen. Tijdens
eerdere interviews kwam dit aan de orde en is daarom een interview ingepland om
deze randvoorwaarden specifiek te maken. Op 30 april en 7 mei 2019 hebben de
interviews plaatsgevonden, eenmaal in het gemeentehuis van Haarlem en één keer
op de locatie van Stichting Parkmanagement Waarderpolder. Van de interviews zijn
enkel aantekeningen bijgehouden.
Vragenlijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe vaak moet de bus gaan rijden?
Hoelang mag de bus erover doen?
Wat moet het begin en eindpunt zijn?
Waar moet de route aan voldoen?
Met wie moeten wij nog meer gaan praten?
Is er vraag naar deze buslijn?
Zijn er nog bepaalde gebieden waar de bus moet komen?

Deze vragen zijn opgesteld zodat de randvoorwaarden voor het maken van de
busroute duidelijk zijn.
Cees Oostrom en Teus van Grootveld van Beteropweg.nl zijn geïnterviewd omdat zij
veel kennis hebben van buslijnen. Zij hebben veel ervaring met het implementeren
en experimenteren van buslijnen op de Waarderpolder. Ook hebben zij veel kennis
van de mobiliteit rondom en op de Waarderpolder waardoor zij van grote waarde
kunnen zijn voor ons onderzoek. Zij zijn geïnterviewd d.m.v. een semigestructureerd
interview op 21 mei bij Proeflokaal Jops op de Waarderpolder waarvan het gesprek is
opgenomen en getranscribeerd is.
De onderstaande vragen zijn tijdens dit interview aan bod gekomen:
1. Wat zou een goed beginpunt kunnen zijn van de buslijn?
2. Wat zou een alternatieve route kunnen zijn op de route die wij nu al hebben?
3. Heeft u kennis van het aantal werknemers bij bedrijven op de Waarderpolder?
4. Wij hebben gehoord dat er veel in ploegendiensten wordt gewerkt, welke
tijden zijn dat ongeveer?
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5. Waar zouden wij rekening moeten houden bij het adviseren van de route en
bushaltes?
6. Is het mogelijk dat de reizigers van deze buslijn ook punten kunnen scoren bij
Beteropweg?
Deze vragen zijn opgesteld omdat deze geïnterviewde veel kennis hebben van de
mobiliteit rondom en op de Waarderpolder. Zo kunnen zij ons veel informatie
verschaffen over de route van de bus en wat tactische bushaltes zijn. Ook wilden wij
door de reizigersvraag te vergroten graag een samenwerking met beteropweg.nl
Doordat het een semi gestructureerd interview is zullen er meer vragen gesteld
worden in de loop van het interview d.m.v. doorvragen.
Met Remmelt-Jan van Oosting senior vervoerdeskundige bij Connexxion is een
interview ingepland op 14 mei 2019 op het Connexxion kantoor in Hilversum omdat
wij uit een gesprek met onze opdrachtgever Ruud Meijer erachter kwamen dat
Connexxion wel positief tegenover de buslijn staat. Omdat hij vervoerdeskundige is
kan hij ons ook goed adviseren op het maken van de route en ons tips geven hoe we
de route het beste kunnen maken. Ook is Connexxion de huidige aanbieder van
buslijn 15 op de Waarderpolder, zij hebben dus op dit gebied ook al veel ervaring en
veel kennis over de vraag. Ook zal de beantwoording van deelvraag 2 invloed
hebben op dit interview aangezien zij ook een prijsindicatie kunnen geven. Van dit
interview zijn enkel aantekeningen genotuleerd van het gesprek.
Tijdens dit interview willen wij de volgende vragen beantwoord hebben:
1. Wat is belangrijk bij het bepalen van de route van een buslijn?
2. Welke afstand tussen de bushaltes wordt er bij Connexxion gehanteerd?
3.Zijn er gebieden op de Waarderpolder die niet bediend worden door lijn 15 maar
wel mogelijk veel vraag voor is?
4.Kunt u ons een prijsindicatie geven van hoeveel het zou kosten om een
commerciële bus met chauffeur bij Connexxion te nemen?
5. Sluit lijn 15 momenteel aan op bijvoorbeeld het treinverkeer? Of busverkeer?
Deze vragen zijn opgesteld zodat wij weten waar opgelet moet worden bij het
bepalen van de busroute en wat de kosten zijn voor een commerciële buslijn.
Doordat het een semi gestructureerd interview is zullen er meer vragen gesteld
worden in de loop van het interview d.m.v. doorvragen.
Om erachter te komen welke randvoorwaarden er gesteld werden aan de buslijn zijn
wij eerst in gesprek gegaan met de belanghebbenden van de Waarderpolder. Deze
belanghebbenden zitten beide in het bestuur van de Stichting en vertegenwoordigen
dus de belangen van de gemeente en de ondernemers gevestigd op de
Waarderpolder. Dit wordt gedaan aan de hand van een semigestructureerd interview.
Het bovenstaande zal ook worden gehanteerd bij het interview met Jan de Wit van
de Wit vervoer welke zal plaatsvinden op 24 mei 2019. Door tijdsnood zal er geen
fysiek interview plaatsvinden maar een telefonisch interview, waar enkel
aantekeningen van gemaakt zijn. Zij zijn namelijk ook expert in het vervoeren van
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mensen en hebben jaren ervaring in deze branche. Ook willen wij bij hen een
kostenindicatie vergaren zodat dit kan worden meegenomen bij deelvraag 2.
Naast de interviews zal er ook gebruik worden gemaakt van desk research. Om op
deze manier achter verbeterpunten voor de huidige buslijn te komen, zodat de
nieuwe buslijn hier rekening mee kan gaan houden. Ook zal er worden onderzocht
wat de best practicus zijn voor het beter bereikbaar maken van de andere
bedrijventerreinen door middel van openbaar vervoer.
Deelvraag 2: Welke kosten zijn er gebaat bij het faciliteren van de buslijn en
hoe houd je deze zo laag mogelijk?
Soort onderzoek: kwalitatief onderzoek
Type onderzoek: deskresearch en semigestructureerd interview
Populatie: Ruud Meijers bestuurslid Stichting Parkmanagement Waarderpolder,
belanghebbende Cees van Oostrom en Teus van Grootveld van Beteropweg.nl,
senior vervoerkundige Remmelt-Jan Oosting van Connexxion en Jan de Wit van de
Wit vervoer.
Verwerking: theoretisch kader, gespreksverslagen en aantekeningen
Ruud Meijers is geïnterviewd op 30 april 2019 in het gemeentehuis van Haarlem, het
interview was semi gestructureerd waarbij vooraf vragen zijn bedacht en wij deze in
een open gesprek wilden behandelen. De volgende vragen wilden wij beantwoord
hebben tijdens het interview.
1. Zijn er al geïnteresseerden voor het aanbieden van een bus?
2. Hoeveel mag het kosten?
3. Wilt u ook een kostenindicatie van het implementeren van een nieuwe
bushalte?
Deze vragen zijn naast de vragen voor deelvraag 1 gesteld aan Ruud Meijer, onze
opdrachtgever om erachter te komen of er al connecties zijn met aanbieders van
vervoer, of er een limiet aan de kosten zitten en of de kosten voor het neerzetten van
een bushalte mee worden berekend.
Met Remmelt-Jan van Oosting senior vervoerdeskundige bij Connexxion is een
interview ingepland op 14 mei 2019 op het Connexxion kantoor in Hilversum omdat
wij uit een gesprek met onze opdrachtgever Ruud Meijer erachter kwamen dat
Connexxion wel positief tegenover de buslijn staat. Omdat hij vervoerdeskundige is
kan hij ons ook goed adviseren op het maken van de route en ons tips geven hoe we
de route het beste kunnen maken. Naast zijn expertise konden we ook terecht bij
Connexxion voor het laten maken van een offerte voor de bus. De volgende vragen
wilden wij beantwoord hebben naast de vragen over de route en bushaltes, over de
kosten van een buslijn.
1.
2.
3.
4.
5.
	
  

Hoeveel kost het om een bushalte neer te zetten?
Welke prijzen hanteren jullie voor een bus met chauffeur?
Zit hier ook nog een verschil in prijs tijdens de spits in?
Is opschaling mogelijk? Zo ja hoe zijn hier de prijzen voor?
Zou u een offerte voor ons op willen maken?
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Met deze vragen wilden wij erachter komen of Connexxion bereid is een offerte voor
ons op te stellen. Ook wilden wij d.m.v. de beantwoording op deze vragen erachter
komen waar de prijs allemaal invloed op heeft om naderhand te kunnen bepalen voor
hoeveel bussen in het uur etc. we zouden kiezen.
Het bovenstaande zal ook worden gehanteerd bij het interview met Jan de Wit van
de Wit vervoer welke zal plaatsvinden op 24 mei 2019. Door tijdsnood zal er geen
fysiek interview plaatsvinden maar een telefonisch interview, waar enkel
aantekeningen van gemaakt zijn. Door Jan de Wit te interviewen willen wij net zoals
bij Connexxion erachter komen wat exact invloed heeft op de prijs en willen wij
naderhand een offerte laten opstellen door de Wit vervoer zodat wij een
kostenindicatie kunnen maken.
Cees Oostrom en Teus van Grootveld van Beteropweg.nl zijn ook voor deze
deelvraag geïnterviewd op 21 mei bij Proeflokaal Jopen op de Waarderpolder, omdat
zij al ervaring hebben met het implementeren van een buslijn. Daardoor weten zij ook
hoeveel het ongeveer kan kosten en wat gedaan kan worden om de kosten zo laag
mogelijk te houden.
Door middel van de onderstaande vragen beantwoord te krijgen willen wij erachter
komen hoeveel de buslijn kostte die zij hebben geïmplementeerd en hoe de kosten
zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.
1. Wat voor bus met hoeveel personen was de buslijn die jullie geïmplementeerd
hadden?
2. Hoe vaak reed die?
3. Wat waren de kosten voor deze buslijn?
4. Wat hebben jullie gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden?

Om te onderzoeken wat voor kosten er komen kijken bij het faciliteren van een buslijn
en hoe deze zijn opgebouwd zijn er semigestructureerde interviews afgenomen met
specialisten op dit gebied. In deze interviews wordt er actief gevraagd naar aan
welke knoppen er gedraaid kan worden bij het verschaffen van een buslijn.
Daarnaast is er deskresearch gedaan naar best practices van succesvolle initiatieven
en naar manieren waarop deze kosten geminimaliseerd kunnen worden.
Deelvraag 3: Welke factoren vergroten de reizigersvraag voor het openbaar
vervoer en in hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
Soort onderzoek: Kwalitatief onderzoek
Type onderzoek: Desk research, Field research
Populatie: Projectmanager, communicatie manager, projectmanager duurzaamheid
Verwerking: Theoretisch kader
Om erachter te komen hoe de reizigersvraag wordt vergroot is er een theoretisch
kader opgesteld, hierin worden verschillende mogelijkheden gegeven om de
reizigersvraag positief te beïnvloeden. Op basis van deze theorieën over het
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vergroten van de reizigersvraag zijn er interviewvragen opgesteld om een huidige
situatie op het gebied van de motivatie van de reizigersvraag te schetsen. Er zijn
interviews afgenomen met de project manager, de communicatie manager van de
Waarderpolder en de project manager op het gebied van duurzaamheid, de
populatie. Hiervoor is gekozen omdat deze belanghebbenden
Op basis hiervan is er een huidige situatie geschetst. Wanneer deze huidige situatie
naast de theorie wordt gelegd die is beschreven in het theoretisch kader, zorgt dit
voor een duidelijk beeld van de maatregelen die Parkmanagement nog kan nemen
om de reizigersvraag te vergroten, dit komt terug in het advies.

Deelvraag 4: Welke factoren vergroten het draagvlak voor verandering onder
de medewerkers en in hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
Soort onderzoek: Kwalitatief
Type onderzoek: focusgroep, semigestructureerd interview en deskresearch
Populatie: Ondernemers gevestigd op de Waarderpolder, projectmanager Stichting
Waarderpolder, gemeente Haarlem
Verwerking: Samenvatting van sessie (bijlage 17), gecodeerd gespreksverslag en
theoretisch kader
Als eerst is er deskresearch gedaan naar een succesvolle implementatie van de
buslijn, hierin kwam naar voren dat het belangrijk is om de verschillende actoren te
betrekken bij deze verandering. Om betrokkenheid te creëren en inzicht te krijgen in
de behoeftes van de ondernemers is er een focusgroep georganiseerd naar
aanleiding van het onderzoek. In deze focusgroep stond de vraag: “Hoe kunnen we
duurzame mobiliteit in de Waarderpolder verder ontwikkelen?”. Deze focusgroep is
georganiseerd als toevoeging aan een evenement waar het Haarlems
Klimaatakkoord werd ondertekend, hierbij was de te onderzoeken populatie
aanwezig. Er is een interview afgenomen met de projectmanager manager van
Stichting Waarderpolder, waarin werd gevraagd naar de mate van betrokkenheid
onder de actoren.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord aan de hand van desk- en
fieldresearch. De deelvragen ondersteunen de onderzoeks- en de adviesvraag. De
vier deel vragen luiden als volgt:
o Waar moet rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de busroute,
haltes en vertrektijden.
o Wat zijn de kosten van het faciliteren van de buslijn en hoe houd je deze zo
laag mogelijk?
o Welke factoren vergroten de reizigersvraag voor het openbaar vervoer en in
hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
o In hoeverre speelt samenwerking een rol bij het vormen van draagvlak voor
gedragsveranderingen op de Waarderpolder?
4.1 Deelvraag 1: Waar moet rekening mee worden gehouden bij het bepalen
van de busroute, haltes en vertrektijden?
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er verschillende interviews gehouden om
achter de voorwaarden van de buslijn te komen. Ook zijn er interviews gehouden met
belanghebbenden en vervoersdeskundigen om hun kennis te vergaren, naast de
interviews is er ook deskresearch gedaan om de deelvraag te beantwoorden.
Uit interviews met de opdrachtgever Ruud Meijer van Stichting Waarderpolder en
stakeholder Cees Oostrom van Beteropweg kwam naar voren dat er veel
werknemers die werkzaam zijn op de Waarderpolder uit het Noorden van Haarlem
woonachtig zijn. Hier kwam de vraag naar voren vanuit Ruud Meijer richting ons om
de mogelijkheden voor een buslijn te onderzoeken om deze mensen te bedienen. De
voorwaarden die gesteld zijn aan de buslijn zijn dat deze minimaal twee keer in het
uur moet rijden en de buslijn moet in verbindingen staan met station Spaarnwoude.
Ook moeten er zoveel mogelijk bedrijven makkelijk bereikbaar zijn en om het zo kostefficiënt te maken ook zoveel mogelijk gebruik van bestaande haltes. Tijdens de
afgenomen interviews met Ruud kwamen wij erachter dat de busroute ook moet
beginnen bij de bushalte Minahassastraat vlakbij de Jan Gijze brug en dat deze in
verbinding moet staan met station Spaarnwoude.
Onderzoek toont aan dat de meest gangbare afstand van de bushalte naar de
bestemming 524 meter is, bij het maken van de route(s) zal hier rekening mee
gehouden worden dat deze niet overschreden wordt. (El-Geneidy, 2013) Andere
onderzoeken tonen aan dat de gemiddelde verloren tijd per bushalte tussen de 8 en
26 seconden ligt én 12 en 16 seconden. Het gemiddelde van deze twee onderzoeken
ligt op de 15 seconden. (Wei feng, 2015) Hiermee rekening houdend zal er per vier
haltes een extra reistijd van één minuut toegevoegd worden aan de totale duur van
de route.
Door twee verschillende routes te onderzoeken kunnen achteraf de voor- en nadelen
op een rij gezet worden zodat de meest effectieve en efficiënte route bepaald kan
worden. De eerste route zal gebaseerd zijn op het onderzoek van Connexxion die de
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route en haltes voor buslijn 15 bepaald hebben. Bij het maken van de tweede route
zal ook gekeken worden naar het gebruik van niet bestaande haltes en haltes buiten
de Waarderpolder om zo de ‘ruimtelijke toegankelijkheid’ te optimaliseren. (Murray,
A., Wu, X, 2003)
Volgens de geïnterviewden Cees Oostrom en Teus van Grootveld van Beteropweg
(Bijlage 21) moet er niet alleen worden gekeken naar de afstanden tussen de haltes
zoals Connexxion zijn bushaltes bepaalt, maar dat er ook onderzocht moet worden
waar de ingangen van grote bedrijven zijn zodat hier ook de haltes op aangepast
kunnen worden: “Maar kijk dan ook goed, waar de voordeuren van de grote bedrijven
zitten.”
Tijdens het interview met Ruud Meijer op 7 mei werd er door Ruud Meijer aangekaart
dat het gebied in het noordoosten van de Waarderpolder opkomend is voor bedrijven
om zich te vestigen. Het gebied is nog veel onbebouwd en er worden al veel panden
neergezet. Dit gebied wordt nog niet bediend door een buslijn en ligt redelijk ver
gelegen van welke vorm van openbaar vervoer dan ook.
Ook moet er volgens hen worden gekeken naar de aansluitingen van eventuele
andere buslijnen vanaf de bushalte, zodat de passagiers niet te lang hoeven te
wachten bij het maken van een overstap. Ook stelt Cees Oostrom van Beteropweg
dat wellicht een betere beginhalte voor de buslijn het Delftplein in Haarlem-Noord,
omdat daar de meeste passagiers vandaan komen en veel buslijnen samenkomen.
Uit deskresearch voor het bepalen van de vertrektijden zijn de onderstaande
resultaten uitgekomen.
Door werknemers zo snel mogelijk op hun werk te laten komen is een goede
aansluiting op de bestaande buslijn 15 én een goede aansluiting op het treinverkeer
op station Spaarnwoude noodzakelijk, het is daarom belangrijk om de tijden en
bushaltes van buslijn 15 op de Waarderpolder te inventariseren en de aankomsttijden
van de treinen op station Spaarnwoude. Voor de optimale werking van de buslijn is
het ook van belang te kijken naar de verbindingen op de Minahassastraat waar de
bus zal beginnen, zodat deze ook goed kan aansluiten op de buslijnen die er al zijn.
Buslijn 15 rijdt in de ochtenden om het halfuur, deze begint op station Spaarnwoude
en maakt dan de lus door de Waarderpolder waarna deze door gaat naar Haarlem
station. Figuur 2 geeft de vertrektijden van de ochtend shift van buslijn 15 weer en
laat zien dat de bus om ca. 15 minuten over en 45 minuten over vertrekt. Vanaf
ongeveer kwart voor 10 gaan de daluren in en vertrekt de bus nog maar één keer in
het uur en vanuit station Haarlem en maakt de lus door de Waarderpolder vanuit de
andere kant. Zie figuur 5 voor de aankomsttijden Haarlem Spaarnwoude in de
ochtend. Ongeveer rond kwart voor 5 beginnen de spitsuren weer en vertrekt de bus
weer om het halfuur van station Spaarnwoude een aantal minuten voor het halve en
hele uur.
Ook is het een optie om in plaats van de nieuwe buslijn goed aan te sluiten op station
Spaarnwoude, de buslijn aan te laten sluiten op de buslijnen op de bushalte
Minahassastraat. Echter tonen de figuren 3 en 4 welke de vertrektijden op de
Minahassastraat weergeven aan dat er veel verschillende buslijnen rijden via de
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Minahassastraat dit maakt het erg lastig om hier aansluiting op te vinden. Er zijn
namelijk vier verschillende buslijnen die vertrekken vanaf deze halte, waar gemiddeld
om de drie minuten een bus vertrekt.
Voor het bepalen van de vertrektijden moeten de vertrek en aankomsttijden van
station Spaarnwoude ook geinvententariseerd worden. De werknemers op de
Waarderpolder die via station Spaarnwoude reizen komen s' ochtends aan en s’
avonds reizen zei weer naar huis toe. Daardoor zijn in de figuren 5 en 6 de
aankomsttijden in de ochtend en vertrektijden in de avond geanalyseerd. Door dit te
doen kan er worden geanalyseerd worden hoe de nieuwe buslijn het beste kan
aansluiten op station Spaarnwoude en door te kijken wanneer lijn 15 op station
Spaarnwoude aankomt kan hier ook rekening mee worden gehouden.
Buslijn 15 rijdt in de ochtenden om het halfuur, deze begint op station Spaarnwoude
en maakt dan de lus door de Waarderpolder waarna deze door gaat naar Haarlem
station. Figuur 2 geeft de vertrektijden van de ochtend shift van buslijn 15 weer en
laat zien dat de bus om ca. 15 minuten over en 45 minuten over vertrekt. Vanaf
ongeveer kwart voor 10 gaan de daluren in en vertrekt de bus nog maar één keer in
het uur en vanuit station Haarlem en maakt de lus door de Waarderpolder vanuit de
andere kant. Ongeveer rond kwart voor 5 beginnen de spitsuren weer en vertrekt de
bus weer om het halfuur van station Spaarnwoude een aantal minuten voor het halve
en hele uur.
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4.2 Deelvraag 2: Wat zijn de kosten van het faciliteren van de buslijn en hoe
houd je deze zo laag mogelijk?
Ruud Meijers gaf tijdens het interview op 30 april 2019 aan dat er moet worden
gekeken naar een route waarbij zoveel mogelijk al bestaande haltes gebruikt worden.
Aangezien het veel geld kost om een bushalte neer te zetten en wanneer al
bestaande bushaltes gebruikt worden zal dit erg schelen op het kostenplaatje.
De kosten die gemaakt zullen worden voor het faciliteren van de buslijn bestaan uit
de kosten voor het plaatsen van bushaltes en het aangaan van een samenwerking
met een vervoersbedrijf zoals bijvoorbeeld Connexxion of vervoersbedrijf de Wit.
Uit onderzoek in het theoretisch kader komt naar voren dat een moderne bushalte
ongeveer € 20.000 per bushalte kost, waarbij dit zelfs kan oplopen tot ongeveer €
450.000 euro wanneer dit een grote bushalte is met overkapping. Echter kost een
wat eenvoudigere bushalte met alleen een abri ongeveer €7.000.
Echter zal de grootste kostenpost het faciliteren van de bus met chauffeur zijn.
Tijdens het telefonische interview met Jan de Wit van de Wit vervoer kwam naar
voren dat het verstandig is om de bus in de spits minimaal twee keer te laten rijden
en hierbuiten minder vaak aangezien in de daluren de bus minder gebruikt zal
worden.
Op aanvraag voor een offerte bij de Wit vervoer voor ongeveer 255 dagen per
kalender jaar waarbij wordt uitgegaan van de onderstaande tijden en aantal bussen
is een prijs indicatie gegeven van:
06.00-07.00 1 x 8-seater minibus
07.30-09.30 2 x 8-seater minibus
09.30-15.00 1 x 8-seater minibus
15.30-19.00 2 x 8-seater minibus
De Witt:
Prijs per dag € 584,-- exclusief 9% BTW Prijspeil 2019
Jaarbasis: 255 * ( €584 * 1.09) = €162.322,80
Hierbij is opschaling mogelijk van een 8-persoonsbus naar 19, 25, 50, 58 en 64bussen.
Connexxion:
Prijs per dag: €1700 * 255 = 433.000

Om de kosten voor een buslijn zo laag mogelijk te houden kan er ook voor worden
gekozen om zelf een bus in te huren waarbij gepensioneerde voor een lage
vergoeding. Zo vertelt Cees Oostrom van Beteropweg op 21 mei 2019 dat zij dit op
deze manier hebben gedaan bij de buslijn die zij hebben geïmplanteerd. “Hierdoor
heb je veel minder kosten dan wanneer je dit bij een commerciële dienstverlener laat
doen”, ook reageerden de passagiers heel erg positief op de chauffeurs omdat zij het
met plezier in hun vrije tijd deden waardoor dit van grote invloed had op de
klantervaring.
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Deelvraag 3: Welke factoren vergroten de reizigersvraag voor het
openbaar vervoer en in hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
Om antwoord te kunnen geven op de derde deelvraag: ‘Welke factoren vergroten de
reizigersvraag voor het openbaar vervoer en in hoeverre wordt dit gedaan in de
Waarderpolder?’ is er kwalitatief onderzoek gedaan. In het onderzoek is gebruik
gemaakt van desk- en fieldresearch, er is desk research uitgevoerd naar de
verschillende manieren die er zijn om de reizigersvraag te vergroten en te
veranderen. Daarnaast is er fieldresearch gedaan waarin de opgedane theorie over
de reizigersvraag wordt getoetst aan de situatie binnen de reizigers van de
Waarderpolder, de resultaten hiervan zullen worden omschreven in dit hoofdstuk.
Zoals naar voren komt in het theoretisch kader worden er drie instrumenten
beschreven: financieel-economische prikkels, voorlichting en voorschriften. In dit
onderzoek beschrijft Hendriksen ook dat bij het invoeren van de volgende twee
maatregelen de hoogste effectiviteit wordt verwacht: het aanscherpen van het
parkeerbeleid en het aanpassen van de woon-werk reiskostenvergoeding.
Financieel-economische prikkels bestaat uit heffingen en subsidies die gegeven
kunnen worden door werknemers of de overheid. Bij voorlichting gaat het om
passieve informatie verstrekking, actieve informatie verstrekking en keurmerken.
Voorschriften gaan over het opstellen van kaders en doelen en deze gezamenlijke
doelen vastleggen in een document als basis van de werkzaamheden.
Wanneer er wordt gekeken naar het opgestelde convenant van Stichting
Waarderpolder vallen er verschillende dingen op: als eerst is het convenant
opgesteld op basis van the big five: Schoon, Heel, Veilig, Bereikbaar en Innovatie. In
dit onderzoek hebben wij de focus gelegd op bereikbaarheid, in het convenant komt
naar voren dat er een flinke verbeterslag is gerealiseerd op het gebied van
bereikbaarheid binnen de Waarderpolder. Deze verbeteringen zijn allemaal gericht
op autogebruikers, deze verbeteringen houden het volgende in: verbreden van
wegen en doorstromingsmaatregelen.
Bij het bekijken van de organisatie zijn er verschillende specialisten aangenomen op
focus gebieden van het Parkmanagement. Er is ook een projectmanager
aangenomen op het vakgebied duurzaamheid. In zijn doelstellingen & verwachte
resultaten wordt er alleen ingegaan op het ontwikkelen van een circulair
bedrijventerrein in 2030, ook de doelen die hiervoor worden opgesteld hebben
hiermee te maken. Er komt hier verder niets terug over duurzame bereikbaarheid. In
het interview met deze projectmanager wordt er gesproken over CO2 reductie,
Op basis van de interviews met de opdrachtgever, de projectmanager op
duurzaamheid en het samenwerkingsconvenant binnen de Waarderpolder kan er
worden omschreven wat er op dit moment wordt gaan om de reizigersvraag voor het
openbaar vervoer binnen de Waarderpolder te vergroten. Dit zal per onderdeel
worden omschreven.
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Financieel-economische prikkels
Op het gebied van financieel-economische wordt er in de Waarderpolder gewerkt
met Beteropweg.com, een organisatie die zich richt op het verantwoord op weg zijn
van de ondernemers in Haarlem. Zij worden binnen dit programma financieel
geprikkeld door middel van een punten-scoor systeem waarin de ondernemers bij
een hoeveelheid aan punten een cadeau kunnen uitkiezen in hun webshop. Door
middel van dit initiatief probeert Beter op Weg meer aandacht te leggen op een
verantwoorde reisstijl. Er zijn op dit moment geen daadwerkelijke heffingen of
subsidies met betrekking tot autogebruik. Daarentegen is er overal mogelijkheid om
gratis te parkeren en worden reiskosten vergoed op basis van autogebruik.
Voorlichting
Op het gebied van voorlichting heeft de Waarderpolder twee belangrijke informatie
verstrekkers namelijk: de contactfunctionaris en de communicatie projectmanager.
De contactfunctionaris doet het contact met alle ondernemers gevestigd in de
Waarderpolder. De opdrachtgever vertelt over de taken van de contactfunctionaris,
deze taken liggen vooral op het welkom heten van nieuwe organisaties op het terrein
en het evalueren van de BIZ bij de bedrijven, hierin ligt dus geen focus op
duurzaamheid. Dit is wel een manier van actieve informatieverstrekking, gericht op
de ontvanger.
Daarnaast is de communicatie manager verantwoordelijk voor de
gebiedscommunicatie naar buiten toe, voor communicatieadvies naar het bestuur en
voor het organiseren van thema bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een actieve
manier van informatieverstrekking. De communicatie manager is ook
verantwoordelijk voor het maandelijkse Waardervol, een blad over, voor en door
bedrijven in de Waarderpolder. Op deze manier wordt er passieve informatie
verstrekt aan de bedrijven. Op dit moment wordt er binnen het onderwerp voorlichting
veel gedaan alleen zonder achterliggende gedachte. Mensen worden niet actief
aangesproken op bepaalde onderwerpen of doelstellingen.
Voorschriften
Op het gebied van voorschriften heeft de Stichting Waarderpolder verschillende
initiatieven die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid. Zoals het convenant, het
samenwerkingscontract tussen de ondernemers en de gemeente. In dit convenant
worden doelen geformuleerd, waarop Stichting Parkmanagement hun
werkzaamheden africht. Op dit moment is er in het convenant geen doel opgesteld
voor het verduurzamen van de OV-bereikbaarheid.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat Stichting Parkmanagement al verschillende
initiatieven inzet om de reizigersvraag te vergroten, opvallend is dat er nog geen
duidelijk doel is voor verschillende werkzaamheden die wel worden uitgevoerd. Deze
verschillende initiatieven bieden kansrijke mogelijkheden, dit komt omdat de
initiatieven al zijn opgezet en er alleen nog een samenhang tussen de verschillende
initiatieven mist.
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4.4 Deelvraag 4: Welke factoren vergroten het draagvlak voor verandering
onder de medewerkers en in hoeverre wordt dit gedaan in de Waarderpolder?
Om antwoord te kunnen geven op de vierde deelvraag is er kwalitatief onderzoek
gedaan door middel van een focusgroep, interviews en deskresearch. In het desk
research is er onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop Stichting
Waarderpolder kan zorgen voor meer draagvlak onder de verschillende actoren:
werknemers, vervoerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten en gemeenten.
Na het onderzoeken van de literatuur over draagvlak is er gekeken een focus groep
georganiseerd waarin de vraag: ‘Hoe kunnen we duurzame mobiliteit in de
Waarderpolder verder ontwikkelen?” centraal stond. Hierin kwam naar voren dat er
veel aandacht is voor het thema duurzaamheid bij gemeenten, ondernemers en
vervoerders. Echter, zijn veel belanghebbenden nog aan het zoeken naar hoe zij hun
bijdrage kunnen leveren in dit geheel.
In de focusgroep is er gebruik gemaakt van vellen waarbij belanghebbenden
initiatieven voordroegen, waarop volgend deze initiatieven in een overzicht werden
geplaatst van veel/weinig impact en gemakkelijk/moeilijk uitvoerbaar. Op deze
manier werden de ondernemers zich bewust van de mogelijkheden van duurzame
mobiliteit, kwamen er gemeenschappelijke visies op tafel en wederzijds begrip. Dit is
belangrijk om meer draagvlak te creëren en samenwerking te verhogen.
Op basis van het theoretisch kader, zijn er drie actoren die invloed hebben op het
draagvlak onder de medewerkers. De resultaten zullen per actor worden besproken.
Werkgevers
Hierbij gaat het om vanuit de werkgever de werknemer te stimuleren om OVvoorzieningen te gebruiken. Het is belangrijk om de werkgever te stimuleren om
draagvlak te creëren onder hun personeel, zij hebben direct contact met de
werknemers en hebben dus ook de meeste invloed op gedragsverandering.
Dit wordt op dit moment alleen gedaan in het programma van Beteropweg, zoals
eerder besproken, waarin zij medewerkers uitdagen om betere reismogelijkheden te
kiezen en hier actief over na te denken.
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de werkgevers is de BIZ, de
bedrijven investeringszone, waarin er een bestemmingsheffing mag worden
opgelegd aan een bepaald gebied in de gemeente waarmee kosten voor
gezamenlijke doelen van een gebied worden gebruikt. Opvallend is dat in analyse
van een eerder afgenomen enquête over veiligheidscamera’s door de Stichting er
veel reacties terugkwamen uit deze enquête met opmerkingen zoals: “Als het mij of
mijn bedrijf maar geen geld kost, op wat voor manier dan ook. We betalen al onnodig
aan het hele BIZ gebeuren en ook al aan de g4s, veel veiliger of minder veilig is het
er niet op geworden” en ook “lijkt me wel dat het betaald kan worden met de BIZ, die
pot moet aardig vol zitten???? Geen extra kosten voor de ondernemer”. Zie bijlage
19. Dit laat zien dat de werkgevers niet genoeg op de hoogte worden gehouden over
wat er allemaal wordt gefinancierd van deze BIZ, dit kan effect hebben op de
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Vervoerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten
Hierbij gaat het om het verhogen van het draagvlak onder de zittende vervoerders en
aanbieders van mobiliteitsdiensten in de Waarderpolder. Zoals in het theoretisch
kader naar voren komt is het belangrijk om de huidige vervoerder mee te nemen in
het plan, zij kunnen effect hebben op het aanbod, de flexibiliteit en vooral belangrijk
de prijs van de dienst. De grootste invloed van de aanbieders van mobiliteitsdiensten
is de aansluiting met voor- en natransport, hierbij gaat het om goede aansluitingen
met bijvoorbeeld de trein.
Op dit moment rijdt er een bus van Connexxion door de Waarderpolder, uit het
interview met een vervoerskundige bij Connexxion komt naar voren dat de lijn 15
(Waarderpolder bus) erg weinig gebruikt wordt. De vervoerskundige vertelt dat door
de lage vraag naar de verbinding er ook weinig onderzoek wordt gedaan naar
verbeteringen in de dienstregeling. Daarnaast vertelt hij dat deze lijn nog bestaat
omdat het de laatste lijn in de Waarderpolder is, anders was hij al verdwenen.
In hetzelfde interview met vervoerskundige Remmelts-Jan geeft hij aan dat zij niet op
de hoogte waren van de verbeteringen die lijn 15 nodig om het aanbod te verbeteren.
Hij betoogd: ‘Als wij niet op de hoogte worden gebracht dat er verbetering nodig is op
verbinding 15 dan kunnen wij deze verbetering ook moeilijk in werk zetten’.
In het interview wordt de mogelijke buslijn van Stichting Waarderpolder voorgelegd,
waarbij de vervoerskundige tips heeft gegeven in het aanbieden van deze lijn. Naast
dat er gezamenlijk is gekeken naar hoe deze lijn opgezet kan worden vertelt
Remmelt-Jan dat er een mogelijkheid is dat deze buslijn eerst particulier als pilot
wordt opgezet. Bij succes is er de mogelijkheid om de buslijn door Connexxion aan te
bieden voor de normale dienstregeling.
Deze goede samenwerking is van belang omdat bij het invoeren van een nieuwe OVvoorziening er rechten zijn voor de zittende vervoerder, een goede samenwerking
vereenvoudigd dit proces. Dit is ook terug te lezen in het theoretisch kader.
Gemeenten
Het is belangrijk om draagvlak bij de gemeente te ontwikkelen om financieringen te
krijgen voor toekomstplannen voor het bedrijventerrein. Verder is het belangrijk om
draagvlak bij de gemeenten te ontwikkelen omdat zij invloed hebben op de werking
van verkeerslichten en dus de algehele doorstroming van het openbaar vervoer.
Op dit moment wordt dit gedaan doormiddel van het convenant tussen de gemeente
en de IKH, door middel van dit convenant heeft de gemeente inspraak in de
werkzaamheden en doelen van de Stichting Waarderpolder.
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5. Conclusie
In de conclusie wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Welke factoren
zijn van belang voor het bepalen van de buslijn om de bereikbaarheid van de
Waarderpolder te verbeteren en welke route moet de buslijn gaan rijden?”. Deze
onderzoeksvraag is opgesteld aan de hand van verkennende interviews die zijn
afgenomen met de opdrachtgever. De Stichting Parkmanagement Waarderpolder ziet
dat de auto nog steeds de meest gebruikte manier is om op werk te komen en wilt
hier graag verandering in aanbrengen. Hierbij is het belangrijk dat er een openbare
vervoersvoorziening wordt aangeboden, als aantrekkelijk alternatief tegenover het
privé vervoer.
Het doel van dit onderzoek was inzicht geven in de verschillende factoren die van
belang zijn bij het aanbieden van een buslijn er inzicht gegeven in de kosten die
hierbij komen kijken en er is aandacht gegeven aan het onderwerp duurzame
mobiliteit in de Waarderpolder. Zoals uit het theoretisch kader naar voren komt
spelen er verschillende factoren een rol bij het bepalen van een buslijn: route, kosten,
reizigersvraag en draagvlak onder de actoren. Deze factoren zijn opgenomen in de
deelvragen en op deze manier kan er een antwoord worden geformuleerd op de
hoofdvraag.
Er zal aan de hand van de antwoorden op de deelvragen en op basis van het
theoretisch kader antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag. Er zal als eerst
worden ingegaan op de route die de bus moet gaan rijden, er zal ook worden
beredeneerd waarom juist deze route is gekozen. Bij het bepalen van de route zijn er
6 factoren die van belang zijn voor het bepalen van de route. Dit zijn de volgende
factoren: randvoorwaarden opdrachtgever, bepalen van de bushaltes, vertrektijden,
koste, reizigersvraag en draagvlak creëren. De belangrijkste bevindingen hieruit
zullen in de conclusie worden besproken, voor de uitgebreide antwoorden leest u de
resultaten van deelvraag 1 en 2.
Naast deze praktische factoren die van belang zijn bij het bepalen van de buslijn zijn
er twee factoren waarmee ook rekening moet worden gehouden bij het bepalen van
de buslijn. Deze factoren zijn: de huidige reizigersvraag en het draagvlak onder de
belanghebbenden. Eveneens als de praktische factoren zullen de belangrijkste
bevindingen van deze factoren uiteen worden gezet in de conclusie, voor de
uitgebreide behandeling van deze factoren leest u de resultaten van deelvraag 3 en
4.
Het bepalen van de route
Factor 1: Randvoorwaarden opdrachtgever
De randvoorwaarden die gesteld zijn door de opdrachtgever voor de implementatie
van de commerciële buslijn zijn:
1. De buslijn moet in verbindingen staan tussen de bushalte Minahassastraat en
station Spaarnwoude
2. De route moet twee keer in het uur bereden kunnen worden.
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3. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande
bushaltes.

Factor 2: Bepalen bushaltes
Bij het bepalen van de bushaltes voor de route moet er rekening worden gehouden
met de loopafstand tussen de bushalte en bestemmingen. De loopafstand mag niet
langer zijn dan 524 meter van de bushalte tot aan de bestemming op de
Waarderpolder. Daarnaast is het ook verstandig om te onderzoeken waar de
ingangen zitten van de grotere bedrijven zodat hier aansluiting op gevonden kan
worden. Door ongeveer de 524 meter te hanteren wordt er ook voor gezorgd dat er
niet te vaak gestopt wordt, waardoor de bus langer doet over de route. De
gemiddelde bus stop neemt ongeveer 15 seconden in beslag, welke bij de totale
reisduur moet worden opgeteld.
Factor 3: Vertrektijden
Bij het bepalen van de vertrektijden moet er rekening worden gehouden met
meerdere factoren, waarna een afweging moet worden gemaakt wat de beste optie
is. Bij het maken van de afweging voor het bepalen van de vertrektijden zijn de
volgende factoren geïnventariseerd:
1. Vertrektijden buslijnen vanaf de Minahassastraat
2. Vertrektijden buslijn 15
3. Vertrektijden station Spaarnwoude
Door deze drie vertrektijden te inventariseren kan er worden bepaald op welk van de
drie het beste aansluiting kan worden gevonden om zo de meeste mensen te kunnen
bedienen.
Factor 4: Kosten
De kosten die van belang zijn bij het faciliteren van de commerciële buslijn zijn het
plaatsen van bushaltes en het faciliteren van de buslijn door het aannemen van een
vervoersbedrijf. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het opschalen van de
capaciteit van passagiers noodzaak.
Het plaatsten van een modern en uitgebreide bushalte kost ongeveer 21.000 euro,
een wat eenvoudigere bushalte met een bushokje kost ongeveer 7.000 euro. Naast
het plaatsten van de bushokjes kost zal het faciliteren van de bus zelf veruit het
meeste gaan kosten. De offerte van de Witt vervoer geeft namelijk de volgende
prijzen aan:
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Factor 5: Reizigersvraag
Bij het bepalen van de buslijn is het belangrijk om rekening te houden met de
reizigersvraag, wanneer de huidige reizigersvraag mee wordt genomen in de
bepaling van de buslijn is de kans dat het aanbod aansluit bij de vraag groter.
Tijdens het in kaart brengen van de huidige reizigersvraag vallen een aantal dingen
op, als eerst valt op dat er op dit moment nog weinig reizigersvraag is voor de
huidige buslijn in de Waarderpolder. Dit is naar voren gekomen uit een interview met
een vervoerskundige van Connexxion, zoals in de resultaten wordt besproken geeft
de vervoerskundige aan dat deze lijn alleen nog bestaat omdat dit de enige dienst is
die de Waarderpolder bereikbaar maakt. Er kan dus geconcludeerd worden dat er op
dit moment weinig reizigersvraag is voor openbaar vervoer in de Waarderpolder.
De factoren zijn in kaart gebracht die de reizigersvraag vergroten: financieeleconomische prikkels, voorlichting en voorschriften. Deze mogelijkheden om de
reizigersvraag te vergroten zijn vergeleken met de maatregelen die Stichting
Waarderpolder op dit moment onderneemt om een grotere reizigersvraag te
ontwikkelen. Wanneer er wordt gekeken naar de financieel-economische prikkels
zien we dat Stichting Waarderpolder samen werkt met een organisatie: Beter op
Weg, een platform waarin de werknemers worden gestimuleerd om duurzaam en
groen vervoer te verkiezen boven autovervoer. Het financieel-economische aspect
hierin is dat zij door ‘verstandige’ keuzes te maken punten verdienen en zij bij een x
aantal punten een cadeau kunnen uitkiezen in de webshop. Op het gebied van
subsidies en heffingen doet Stichting Waarderpolder nog niks.
Op het gebied van voorlichting heeft Stichting Parkmanagement Waarderpolder twee
rollen, de contactfunctionaris en de communicatie projectmanager. Deze rollen
zorgen voor het welkom heten van nieuwe organisaties en verstrekken actief
informatie aan hen.
Door middel van het convenant zorgt Stichting Parkmanagement Waarderpolder
ervoor dat er initiatieven tussen de gemeente en de ondernemers van het
bedrijventerrein behartigt worden. Hierop worden de werkzaamheden van Stichting
Parkmanagement Waarderpolder dan ook op afgericht.
Factor 6: Draagvlak
Doordat de activiteiten die Stichting Parkmanagement Waarderpolder uitvoert
bepaald worden aan de hand van afspraken in het convenant, is het van noodzaak
dat er draagvlak wordt gecreëerd tussen de ondernemers op de Waarderpolder en
de gemeente Haarlem.
Dit is gedaan door het houden van een focusgroep, waarbij belanghebbenden
initiatieven voordroegen waarna gezamenlijk een overzicht werd gemaakt van de
impact en uitvoerbaarheid. Hierdoor ontstonden er ter plekke gemeenschappelijke
visies en wederzijds begrip.
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Drie actoren hebben invloed op het draagvlak onder de medewerkers, namelijk: de
werkgevers, vervoerders een aanbieders van vervoersdiensten en de gemeente.
Werkgevers:
Hier gaat het om het stimuleren van OV-voorzieningen door de werkgever, zoals
bijvoorbeeld het initiatief van Beteropweg waarbij je punten kan verzamelen door
duurzame vervoersmiddelen te gebruiken.
Vervoerders en aanbieders van vervoersdiensten:
Door de huidige vervoerders mee te nemen in het plan wordt de draagvlak verhoogd
onder de huidige vervoersaanbieders op de Waarderpolder. Zij hebben namelijk
invloed op het effect van het aanbod, flexibiliteit en de prijs van het vervoer. Een
goede samenwerking zorgt ook dat het proces vereenvoudigd wordt.
Gemeenten:
Doordat er ook draagvlak wordt gecreëerd met de gemeente, wordt ervoor gezorgd
dat toekomstige plannen op het bedrijventerrein gefinancierd wordt. Wanneer er
geen draagvlak is onder de gemeente, betekent dit dat er ook geen geld voor vrij zal
worden gemaakt.
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4. Advies
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6 Implementatie

6.1

Acties, actiehouders en verantwoordelijken.

Voor een succesvolle implementatie van de commerciële buslijn welke de
bereikbaarheid van de Waarderpolder moet gaan verbeteren, is het van belang dat
de acties de daar bijbehorende actiehouders en verantwoordelijk in kaart worden
gebracht. Wanneer dit gedaan wordt is het voor de organisatie inzichtelijk wie wat
moet doen en wie wat waar verantwoordelijk voor is.
1. Aanstellen projectmanager.
Wanneer het bestuur met dit onderzoek verder gaat, zal het bestuur eerst een project
manager gaan bepalen welke verantwoordelijk zal zijn voor het vervolg onderzoek en
de implementatie. Deze projectmanager zal op basis van een 32-uurs contract hier
fulltime mee bezig zijn. Het bestuur is voor de actiehouder en verantwoordelijke.
2. Aanstellen mobiliteitsmakelaar
Voor het aanstellen van een mobiliteitsmakelaar zal het bestuur ook actiehouder en
verantwoordelijke zijn. Deze mobiliteitsmakelaar zal ervoor gaan zorgen dat interne
en externe partijen blijven aangehaakt in processen rondom de duurzame
bereikbaarheid. Deze mobiliteitsmakelaar zal op basis van een 24-uurs contract hier
fulltime mee bezig zijn.
3. Vervolg onderzoek
Het vervolg onderzoek zal worden uitgevoerd door de aangesteld projectmanager,
deze is dan ook de actiehouder. Echter zal hier de verantwoordelijke het bestuur zijn
omdat zij de uiteindelijke verantwoordelijkheid hebben voor de resultaten van
Stichting Management Waarderpolder.
4. Plannen communiceren
Irma Graveland zal de actiehouder zijn voor het communiceren van de plannen naar
de ondernemers op de Waarderpolder. Zij is de communicatieadviseur op de
Waarderpolder en heeft hier dus expertise in. Ook beheert zij het magazine
‘Waardevol’ welke eens in de maand wordt verstuurd naar de bedrijven. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het goed doorlopen van deze actie. Irma zal hier parttime
ongeveer 8 uur per week aan spenderen.
5. Contracteren vervoersbedrijf.
Ruud Meijer bestuurslid van Stichting Parkmanagement Waarderpolder zal deze
actie op zich gaan nemen. Ruud Meijer heeft het netwerk welke hiervoor nodig zal
zijn om meerdere offertes aan te vragen. Het bestuur is hier verantwoordelijke voor.
6. Plaatsen van bushaltes
Ook zal er een bedrijf moeten worden aangenomen welke de bushaltes zal gaan
plaatsen. Hier zal de project manager actiehouder voor zijn en het bestuur wederom
de verantwoordelijke.
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6.2
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6.3

Kosten

Dit hoofdstuk zal de kosten die gebaat zijn bij het implementeren van dit onderzoek in
kaart brengen. De kosten die invloed hebben op de impedantie zijn de loonkosten,
het in dienst nemen van een vervoersbedrijf en het plaatsen van de benodigde
bushaltes.
Omschrijving kosten
Plaatsing bushaltes
Faciliteren buslijn
Project manager
Mobiliteitsmakelaar
Irma Graveland
Totaal:

Kosten jaarbasis
€
21.000
€
162.323
€
28.800
€
21.600
€
7.200
€
240.923

Kosten maandbasis
€
1.750
€
13.527
€
2.400
€
1.800
€
600
€
20.077

Uitleg kosten:
6.3.1 Plaasting bushaltes.
Uit de resultaten kwam naar voren dat de kosten voor het plaatsen van één bushalte
ongeveer €7.000 kost. In het advies komt naar voren dat er bij implementatie drie
nieuwe bushaltes geplaatst moeten gaan worden. Daardoor zal de plaatsing van
deze bushaltes ongeveer €21.000 gaan kosten. Deze kosten zijn echter eenmalig
en zal geen jaarlijks terugkomende kostenpost zijn.
6.3.2 Faciliteren buslijn.
Ook kwam er uit de resultaten naar voren dat de kostenpost voor het faciliteren van
de buslijn op ongeveer €162.323 zal gaan staan. Dit is een jaarlijks terugkomende
kostenpost, omdat het de bedoeling is dat deze buslijn blijft bestaan. Wanneer er
wordt opgeschaald en er dus een grotere bus gebruikt zal gaan worden zal dit
bedrag groter worden. Echter zal de prijs per passagier afnemen doordat wanneer er
opgeschaald wordt er naar verwachting ook meer gebruik wordt gemaakt van de
buslijn.
6.3.3 Projectmanager.
Voor het doen van het vervolgonderzoek en het implementeren van het onderzoek
wordt er een projectmanager aangenomen, welke op basis van een 32-uurs contract
zich hier fulltime op gaan focussen. Voor de loonkosten is uitgegaan van loon van
€3.000 bij een fulltime contract, €3.000 / 5 * 4 = €2.400 per maand.
6.3.4 Mobiliteitsmakelaar.
Er wordt ook een mobiliteitsmakelaar aangenomen, welke volgens een 24-uurs
contract zal gaan werken. Bij het berekenen van deze kostenpost is hetzelfde loon
genomen als de projectmanager, namelijk €3.000 op 40-uurs basis. €3.000 / 5 * 3 =
€1.800 op maandbasis.
6.3.5 Irma Graveland.
Voor Irma Graveland geldt hetzelfde als het bovenstaande, echter zal zij zich voor 8
uur per week gaan focussen op de implementatie van dit onderzoek. €3.000 / 5 * 1 =
€600 op maandbasis.
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6.4

Implicaties.

Door de juridische en organisatorische implicaties in beeld te brengen is het voor
Stichting Parkamanagement Waarderpolder helder waar zij rekening mee moeten
houden bij het implementeren van het onderzoek.
Juridische implicaties:
Wanneer de implementatie van de commerciële buslijn van start gaat, moet er ook
onderzocht worden wat de juridische restricties zijn. Het kan namelijk zo zijn dat een
commerciële buslijn helemaal geen gebruik mag maken van de bushaltes die gebruik
worden gemaakt door Connexxion. Wanneer dit het geval is, zal er vervolgonderzoek
gedaan moeten worden om te onderzoeken waar dan de bushaltes neergezet zullen
worden.
Ook zal er moeten worden gekeken naar de juridische implicaties van het neerzetten
van nieuwe haltes. Het is namelijk niet onderzocht of dit wettelijk mag, of dat de
gemeente hiermee akkoord moet gaan. Wanneer de gemeente niet akkoord gaat met
het plaatsen van deze nieuwe haltes, moeten de haltes worden weggelaten en alleen
worden gekeken naar huidige bushaltes op de Waarderpolder.
Organisatorische implicaties:
De implementatie van het onderzoek moet door de ondernemers opererend op de
Waarderpolder en de gemeente Haarlem worden goedgekeurd. Oftewel, er moet
draagvlak zijn bij beide partijen. Wanneer dit het geval is zal het plan worden
opgenomen in een deelconvenant waarbij de afspraken over het plan worden
beschreven en uitgevoerd door Stichting Parkmanagement Waarderpolder.
Ook moet er worden onderzocht of de ondernemers op de Waarderpolder wel bereid
zijn om te gaan betalen voor deze buslijn, evenals de gemeente Haarlem. Wanneer
één van deze partijen hier niet mee instemt zal het moeilijk worden om de
implementatie van dit onderzoek tot een succes te maken.
Ook moet Stichting Parkmanagement Waarderpolder de juiste mensen vinden om de
rollen voor projectmanager en mobiliteitsmakelaar op zich te nemen. Hier is de
stichting aan gebonden aangezien deze medeverantwoordelijk zijn voor een
succesvolle implementatie van dit onderzoek.
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6.5

Korte- en lange termijn onderscheid.

Door onderscheid te maken tussen de korte- en lange termijn implementatie, wordt er
in beeld gebracht wat er op korte termijn voltooid moet worden en wat er op langere
termijn belangrijk is voor de implementatie.
Korte termijn:
Op korte termijn is het van noodzaak dat de bevindingen in dit rapport worden
vastgesteld in een deelconvenant. Wanneer deze afspraken hierin staan, betekent dit
dat beide partijen (ondernemers Waarderpolder en gemeente Haarlem) hier akkoord
mee zijn gegaan en dat Stichting Parkmanagement Waarderpolder kan beginnen met
de implementatie van dit onderzoek.
Op korte termijn moeten ook de mobiliteitsmakelaar en de projectmanager worden
aangesteld, zodat het vervolg onderzoek en de implementatie van start kunnen gaan.
Ook zal op korte termijn de plannen van dit onderzoek gecommuniceerd worden naar
de ondernemers werkzaam op de Waarderpolder. Door dit te communiceren wordt er
vraag gecreëerd door iedereen werkzaam op de Waarderpolder in te lichten over de
plannen.
Lange termijn:
Nadat er vervolgonderzoek gedaan is naar meer inzicht in de kosten voor het
faciliteren van de commerciële buslijn, kan de implementatie eindelijk van start gaan.
Hiervoor staat bijvoorbeeld het neerzetten van de drie bushaltes indien dit juridisch
verantwoord is. Maar ook het contracteren van een vervoersbedrijf met wie Stichting
Parkmanagement Waarderpolder mee gaat samen werken om de buslijn tot een
werkelijkheid te maken.
Ook zal op lange termijn de capaciteit van het aantal passagiers dat in de bus past
moeten worden opgeschaald. Wanneer de buslijn een feit is, zal er moeten worden
gekeken naar hoe druk bezocht deze bus is en wanneer de vraag van de passagiers
groter wordt dan de capaciteit, moet er worden opgeschaald.
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Vervolgonderzoek:
Na de presentatie op de Zijlpoort op 2 juli jl. kwamen er nieuwe bevindingen naar
voren welke in dit hoofdstuk gepresenteerd worden. Ook zijn er onderwerpen aan
bod gekomen welke vervolgonderzoek vereist.
Aangepaste route.
Tijdens de presentatie kwam naar voren dat er ruimte is voor een bushalte vlak na de
Schoterbrug bij het informatiebord. Wanneer hier uitgestapt wordt is er een
makkelijke route beschikbaar onder de brug door richting de Jacques Meuwissenweg
in het noordoosten van de Waarderpolder. Er zou dan ook een bushalte moeten
komen voor de andere kant op zodat de passagiers ook weer de andere kant op
kunnen reizen. In het figuur hieronder is deze verwerkt, d.m.v. deze bushalte is de
reistijd met 3 minuten verkort en is er dus meer ruimte voor vertraging.
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Bij het implementeren van deze nieuwe bushalte zal het tijdsschema van de buslijn
er als volgt uit komen te zien:
1. Haarlem, Minahassastraat (Vertrek 12:00)
2. Haarlem, Spaarnhovenstraat (12:01)
3. Haarlem, Nieuw Guineastraat (12:03)
4. Haarlem, Kousenmakersweg (12:06) NIEUW
5. Haarlem, Industrieweg (12:08)
6. Haarlem, Heringaplein (12:09)
7. Haarlem, Nijverheidsweg (12:10)
8. Haarlem, Jan van Krimpenweg (12:12) NIEUW
9. Haarlem, Woudplein (12:13)
10. Haarlem, IKEA Waarderpolder (12:15)
11. Haarlem, J.W. Lucasweg (12:17)
12. Haarlem, Emrikweg (12:19)
13. Haarlem, Waarderweg (12:22)
14. Haarlem, Schoterbrug (12:24) NIEUW
15. Haarlem, Minahassastraat (Einde 12:27)
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Deelfietsen- en auto’s.
Alternatieven en toevoegingen op de bushalte zijn deelfietsen en of auto’s. Wanneer
de bestemming van een passagier de Emrikweg is, zal de passagier bij de
geadviseerde route de hele route moeten afmaken om er te komen. Wanneer er bij
de ingang van de Waarderpolder hier deelauto’s en of fietsen staan kunnen deze
gebruikt worden om het laatste stuk met de fiets te nemen zodat zij niet de hele route
in de bus hoeven te zitten.

Kosten per passagier.
Wanneer er wordt ingegaan op de offerte van de Witt is het handig om te weten
hoeveel de kosten per passagier bedraagt. Dit kan heel simpel worden berekend
door de totale kosten op een dag te delen door het aantal passagiers bij een volle
bus. 162.322,80 / 255 / 17 / 8 = 4,68 euro.
Gedragsverandering.
Bij de implementatie van de buslijn moet er veel tijd en aandacht besteed worden
aan de gedragsverandering van de werknemers om meer gebruik te gaan nemen
van alternatieve vervoersmiddelen dan de auto. Cees Oostrom van Beteropweg zal
hiervoor worden aangewezen om dit onder handen te nemen.
Uiteindelijke doel buslijn.
Wanneer de nieuwe (commerciële) buslijn effectief is gebleken en de 8-persoons bus
vaak goed gevuld is met mensen, is het doel om met deze buslijn de huidige buslijn
15 op de Waarderpolder te vervangen. Buslijn 15 wordt momenteel bijna niet gebruikt
en kost alleen maar geld, hij wordt alleen nog maar in leven gehouden omdat er
verplicht een buslijn door de Waarderpolder moet rijden.
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7 Bijlagen
Bijlage 1.
Figuur 1: Model Sociaal en Cultureel Planbureau
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Bijlage 2.
Figuur 2: Opschalings methodes
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Bijlage 3.
Figuur 3: Vertrektijden bushalte Minahassastraat ochtend
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Bijlage 4.
Figuur 4: Vertrektijden bushalte Minahassastraat avond
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Bijlage 5.
Figuur 5: Aankomsttijden Haarlem Spaarnwoude ochtend
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Bijlage 6.
Figuur 6: Vertrektijden Haarlem Spaarnwoude avond
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Bijlage 7.
Figuur 7: Vertrektijden lijn 15 ochtend
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Bijlage 8.
Figuur 8: Vertrektijden lijn 15 middag
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Bijlage 9.
Figuur 9: Vertrektijden lijn 15 avond
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Bijlage 10.
Tabel 1: Vertrektijden ochtendspits
Bushalte

Vertrektijd Vertrektijd Vertrektijd

Minahassastraat

08:25

09:25

10:25

Spaarnhovenstraat

08:26

09:26

10:26

Nieuw Guineastraat

08:28

09:28

10:28

Kousenmakersweg

08:31

09:31

10:31

Industrieweg

08:33

09:33

10:33

Heringaplein

08:34

09:34

10:34

Nijverheidsweg

08:36

09:36

10:36

Jan van Krimpenweg

08:38

09:38

10:38

Woudplein

08:39

09:39

10:39

IKEA Waarderpolder

08:41

09:41

10:41

J.W. Lucasweg

08:43

09:43

10:43

Emrikweg

08:46

09:46

10:46

Waarderweg

08:48

09:48

10:48

Jacques Meuwissenweg 08:50

09:50

10:50

Minahassastraat

09:55

10:55
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Bijlage 11.
Tabel 2: Vertrektijden avondspits
Bushalte

Vertrektijd Vertrektijd Vertrektijd

Minahassastraat

17:07

18:07

19:07

Spaarnhovenstraat

17:08

18:08

19:08

Nieuw Guineastraat

17:10

18:10

19:10

Kousenmakersweg

17:13

18:13

19:13

Industrieweg

17:15

18:15

19:15

Heringaplein

17:16

18:16

19:16

Nijverheidsweg

17:17

18:17

19:17

Jan van Krimpenweg

17:19

18:19

19:19

Woudplein

17:20

18:20

19:20

IKEA Waarderpolder

17:22

18:22

19:22

J.W. Lucasweg

17:24

18:24

19:24

Emrikweg

17:26

18:26

19:26

Waarderweg

17:29

18:29

19:29

Jacques Meuwissenweg 17:32

18:32

19:32

Minahassastraat

18:37

19:37
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Bijlage 12: Route 1

Bushaltes.
Haarlem, Minahassastraat (Vertrek 12:00)
Haarlem, Industrieweg (12:06)
Haarlem, Heringaplein (12:07)
Haarlem, C.Tillyweg (12:08)
Haarlem, Waarderweg (12:11)
Haarlem, Emrikweg (12:12)
Haarlem, J.W. Lucasweg (12:13)
Haarlem, Straalzender (12:15)
Haarlem, IKEA Waarderpolder (12:17)
Haarlem, Woudplein (12:18)
Haarlem, IKEA Waarderpolder (12:21)
Haarlem, Straalzender (12:23)
Haarlem, J.W. Lucasweg (12:25)
Haarlem, Emrikweg (12:26)
Haarlem, Waarderweg (12:27)
Haarlem, C.Tillyweg (12:29)
Haarlem, Heringaplein (12:30)
Haarlem, Industrieweg (12:31)
Haarlem Minahassastraat (12:36)
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Bijlage 13: Busroute 2

Bushaltes
Haarlem, Minahassastraat (Vertrek 12:00)
Haarlem, Spaarnhovenstraat (12:01)
Haarlem, Nieuw Guineastraat (12:03)
Haarlem, Kousenmakersweg (12:06) NIEUW
Haarlem, Industrieweg (12:08)
Haarlem, Heringaplein (12:09)
Haarlem, Nijverheidsweg (12:10)
Haarlem, Jan van Krimpenweg (12:12) NIEUW
Haarlem, Woudplein (12:13)
Haarlem, IKEA Waarderpolder (12:15)
Haarlem, J.W. Lucasweg (12:17)
Haarlem, Emrikweg (12:19)
Haarlem, Waarderweg (12:22)
Haarlem, Jacques Meuwissenweg (12:25) NIEUW
Haarlem, Minahassastraat (Einde 12:30)
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Bijlage 14

Bijlage 15

Bijlage 16
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Bijlage 17 Focusgroep
In de focusgroep hebben wij gebruik gemaakt van vellen waarbij
belanghebbenden initiatieven voordroegen, waarop volgend deze initiatieven in
een overzicht werden geplaatst van veel/weinig impact en gemakkelijk/moeilijk
uitvoerbaar. Op deze manier werden de ondernemers zich bewust van de
mogelijkheden van duurzame mobiliteit. Veel van deze oplossingen zijn erg
toekomst gericht, doordat dit nog ver in de toekomst ligt voelen ondernemers zich
niet erg betrokken bij de ontwikkeling huidige status van het probleem. Dit zorgt
ook voor weinig draagvlak voor huidige of dichtbije toekomst initiatieven, hier zien
wij een kans voor Stichting Parkmanagement.
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Bijlage 18 Connexion interview notities
Consessie Haarlem Ijmond
Vervoerkundige
- dienstregeling
connection
- checkt kosten/baten
opdrachtgever: provincie holland (betaald)
opdrachtnemer: connexion
nieuwe opleiding (ROC) westkant Waarderpolder
aantal gebruikers van Waarderpolder liep af tot vorig jaar
knooppunt delftsplein

lijn 16 (6/7 jaar geleden)
delftsplein – spaarnwoude – schalkwijk
waarom nog meer dienst regeling?
à er moet gerekend worden op groei
lijn 15 en nieuwe lijn op elkaar inspelen
lijn 15:
rol
station à school (station-school-stukje Waarderpolder)
spaarnwoude à waarderpolder (noord-zuid)

amsterdam westpoort
(besloten vervoer & juridisch afgedekt dat het niet in conflict is met Haarlem-Ijmond)
west poort bus à volledig gefinancierd door bedrijven
gvb à diverse lijnen (openbaar vervoer regime)

ontwikkelingen in de bedijven sector
interessant voor Haarlem-Iijmond
Grote veranderingen
Elektrische bussen
Voordeliger als provincie aansluit

Commerciële buslijn via connexion
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Bepalend is wanneer iedereen naar zijn werk moet
- inzicht in de werknemersuren van het bedrijventerrein
- weekenden? Avonduren?
Inventarisatie
- wat is de wens van de gebruiker
à wanneer je dit in kaart heb : hoe vaak, hoe laat,
aansluitingen met Haarlem, Spaanwoude
en dan richting een route
- structuur, zoveel mogelijk reizigersbelangen
kansrijke tijdstippen, opvragen bij de bedrijven
vervoersbehoeftes
kansrijkheid = belangrijk
meer inzicht in de behoeftes van de bedrijven die zij behartigen

meeste bedrijven denken in inzet uren
à kilometer uren
rekengetallen
- aantal voertuigen (tarief)
- aantal km (tarief)
- aantal personen (chauffeurs) pauze? Arbeidstijdenwet
- aantal uur (zoveel mogelijk efficiëntie, mooie uur dienstregeling)
vervoer plan
- bijna jaar bezig met nieuwe dienstregeling via het rijk
proefperiode/pilot mogelijk
gemeente had al een verzoek kunnen doen bij connexion
tientallen euro’s per uur
lijn 15
weinig gebruikers
dus minder verbetering
laatste lijn à anders was hij al weg geweest
aanleiding
als de bedrijven zeggen dat ze deze lijn nodig heeft
connexion moet dit wel weten
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Bijlage 19 BIZ opmerkingen
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Bijlage 20: Makigami
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Bijlage 21 Fase 1 Probleemherkenning

Fase 1: Probleemdefiniëring
Verbeteren duurzame bereikbaarheid Waarderpolder
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Introductie sector
De verstedelijking is een wereldwijde uitdaging. In het jaar 1800 woonde 2% van de totale
wereldbevolking in steden, in 1950 steeg dit percentage naar 30%. Er komen wekelijks
anderhalf miljoen stedelingen bij en naar verwachting woont 60% van de totale
wereldbevolking in 2030 in steden. (Rabobank & pwc, 2016) De e-commerce groeit
wereldwijd enorm hard, om te zorgen dat al deze pakketjes (op tijd) geleverd worden zullen
er meer pakketbezorgers en dus meer bezorgauto’s de weg op moeten. Zo winkelde in 2017
79% van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar oud online, hiermee behoren zij tot de top
5 van Europa (‘’Nederland in Europese top 5 online winkelen’’, 2018). De grootste ecommerce markt China groeit in vijf jaar met 70.7%, terwijl zij al het grootste aandeel in ecommerce hebben, zie figuur 1. (Shopify, 2019) De last mile is een veelgebruikte en
belangrijke term in de logistieke sector, het staat voor het laatste traject van de transport van
goederen van het magazijn of restaurant naar de juiste bestemming. De last mile is het minst
efficiënte deel van het hele bestelproces en kan oplopen tot 28% van de totale kosten.
(Medium, 2017) Door de groei van e-commerce komt de last mile ook onder druk te staan en
worden bedrijven gedwongen innovatieve, moderne en technologie gedreven oplossingen te
bedenken. (ltxsolutions, 2019) Om deze groei op te kunnen vangen en in goede banen te
kunnen leiden zullen er naast bezorging via pakketbezorging auto's nieuwe manieren
gevonden moeten worden om deze groei aan te kunnen. Over de hele wereld hebben
organisaties al manieren gevonden voor alternatieve mogelijkheden voor pakketbezorging.
Zoals bijvoorbeeld in Ijsland, waar Aha Drone Delivery gebruik maakt van een uitstootvrije
last mile. Zo gebruiken zij voor de bezorging van producten en voedsel elektrische auto’s en
ook drones. In Finland is Cargo Bike Borrowing Shop een lokaal initiatief gestart waarbij
bedrijven gratis (elektrische) fietsen kunnen lenen om pakketten te bezorgen. In het Verenigd
Koninkrijk heeft Green Link een andere oplossing bedacht om de last mile af te leggen en
gelijk een manier om pakketbezorgers met grote auto’s te weren. De chauffeurs kunnen hun
pakketten in een van de consolidatiecentra van Green Link laten vallen en het laatste traject
wordt door duurzame voertuigen afgelegd. (Fleeteurope, 2018)Het aantal passagiers die
naar en van de steden reizen neemt ook alleen maar toe en er zijn ontwikkelingen op het
gebied van vervoersmethoden. Zo heeft de bedenker van Tesla The Boring Company
opgericht die de “Hyperloop-pods” moet gaan maken wat treinwagons zijn die in vacuüm
gesloten buizen materialen en mensen moet gaan vervoeren met snelheden tot 950 km per
uur. (cnn, 2018) Ook zijn er al treinen die enorm hoge snelheden bereiken zoals de
magneettrein SCMaglev Japan die een topsnelheid heeft van 603 km per uur, maar er wordt
maximaal met een dienstsnelheid gereden van 320 km per uur vanwege veiligheidsredenen.
(Businessinsider, 2017) De treinen gaan dus steeds sneller waardoor de mensen sneller op
hun plek van bestemming kunnen zijn en daardoor ook meer mensen vervoerd kunnen
worden. Een grote technologische ontwikkeling is de zelfrijdende auto. Naar verwachting
komen in 2020 de eerste zelfrijdende auto’s op de markt. De vraag naar deze zelfrijdende
auto’s komt voort uit de verbetering van de veiligheid van de auto’s, waardoor de premies
van de verzekeringen lager worden en de beleving van de berijder speelt ook een grote rol.
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(Mobiliteitsalliantie, 2017) Deze autonome auto’s gaan voor een groot deel het file probleem
al oplossen. Door deze zelfrijdende auto’s zullen er minder ongelukken veroorzaakt worden,
verkeersopstoppingen door drukte zullen ook steeds minder voorkomen, doordat de auto’s
met minder afstand van elkaar kunnen rijden. (Deloitte, 2015)
Niet alleen de vraag van de klant naar deze vervoersmiddelen neemt toe, maar ook de
overheid stimuleert onderzoek hiernaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
houdt zich namelijk vooral bezig met duurzamere mobiliteit (‘’3.2 Mobiliteit’’, Z.D.).
Nederlanders reizen steeds vaker, niet alleen voor werk, maar ook in hun vrije tijd. Deze
extra reistijd zorgt dan ook voor een grote CO2-uitstoot. En dat terwijl de CO2-uitstoot in
2030 juist beperkt moet zijn met 49% t.o.v. de uitstoot in 1990 (‘’Duurzame mobiliteit’’, Z.D.).
Om deze doelstelling te kunnen behalen, is het dan dus ook belangrijk dat het
mobiliteitssysteem verandert. Rijkswaterstaat steunt dan ook duurzame vervoersmiddelen
zoals de fiets, elektrische voertuigen en het gebruik van duurzame brandstoffen. Zo steunt
minister Cora van Nieuwenhuizen het testen van drones (‘’Testlocaties en experimenten voor
innovatieve toepassingen drones’’, 2018) en wordt vanaf oktober bij alle tankstations met
meer dan twee pompen, bij de helft van de vulpistolen E10 aangeboden (‘’Kabinet zet in op
groenere benzine’’, 2019). E10 is een brandstof die voor 90% uit fossiele brandstof bestaat
en voor 10% uit bio-ethanol, dit is dus minder schadelijk voor het milieu dan andere soorten
benzine. Er is dus duidelijk merkbaar dat de overheid veel doet aan duurzamere mobiliteit.
Daarnaast staat Nederland ook op de derde plaats wereldwijd van landen met de beste
infrastructuur. (‘’Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland’’, 2017). Nederland besteedt
dan ook veel geld aan het aanleggen van nieuwe rijstroken en tot aan 2031 komt er nog
minimaal 1000 kilometer aan nieuwe wegen bij. Ondanks deze infrastructuur kampt
Nederland ook met een toenemende filezwaarte. Zo is de filezwaarte in het derde kwartaal
van 2018 met 13 procent gestegen t.o.v. van 2017 (‘’13 procent filegroei in het derde
kwartaal – ANWB’’, 2018).
Er zijn in Nederland 12 trends te zien op het gebied van mobiliteit. De impact en grootte van
de trends verschillen en hebben ook te maken met de ontwikkelingen van de omgeving. De
trends die met ons probleem te maken hebben zullen hieronder besproken worden.
Een opvallende trend is de verstedelijking. Veel mensen trekken steeds vaker naar de stad.
Zo zal het aantal bewoners tot 2030 in de steden toenemen met 693.000 inwoners, dit is
75% van de totale bevolkingsgroei in Nederland (‘’PBL/CBS prognose: Groei steden zet
door’’, 2016). Ook de mobiliteit in de steden neemt toe, dit komt door de groei van de
inwoners en doordat mensen in hun vrije tijd steeds vaker eropuit gaan naar de stad
(‘’Verstedelijking zet door’’, 2016). De bereikbaarheid in de steden wordt dan ook steeds
belangrijker. Echter door de toename van de mobiliteit en de capaciteit van het wegennet die
niet even snel groeit, zal het aantal files sterk toenemen. Men verwacht dat over vijf jaar, de
reistijd met 1/3 van de tijd is toegenomen (Van Unen, 2018). Dit probleem is nu al merkbaar
in Haarlem en dit zal de aankomende jaren dus alleen maar erger worden als hier niets aan
wordt gedaan.
Mede door het parkeerprobleem en de angst voor diefstal, verschuift de voorkeur van bezit
naar gebruik. Dit zie je ook aan de opkomst van de bedrijven die dit aanbieden, zoals
bijvoorbeeld Swapfiets, Car2Go, Felyx et cetera (‘’Grensvervaging publiek en
privaatvervoer’’, 2016). Dit is een positieve ontwikkeling, doordat het aantal autobezitters
hiermee daalt, echter blijkt er wel dat vooral in de grote steden zoals Amsterdam en
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Rotterdam deze diensten worden aangeboden, maar in de kleinere steden is dit aanbod er
vaak nog niet.
Zoals naar voren komt in het onderzoek van The Global City Mobility Index is sinds 2008 het
aantal verkeersfiles wereldwijd toegenomen, dit heeft geleid tot een piek aan filevorming en
een dalende gemiddelde snelheid van het verkeer (Dixon, Irshad, Pankratz, & Borstein,
2019).
Hierop aansluitend leert TomTom Traffic Index ons dat er in de gemeente Haarlem op drukke
momenten 27% langere reistijd is ten opzichte van een file en opstopping vrije situatie. Dit
resulteert in een langere reistijd van 26 minuten per dag per auto en 100 uur per jaar per
auto. Opvallend is dat in de Gemeente Haarlem, op dit moment het hoogste percentage
vertraging heeft van heel Nederland. Daarnaast is het percentage langere reistijd ten
opzichte van normale reistijden in Haarlem op de autowegen 9% hoger dan op de snelweg
(TomTom Traffic Index, 2016).
Haarlem valt onder de gemeente Zuid-Kennemerland, deze gemeente wilt hun regionale
bereikbaarheid vergroten. Dit doen zij samen met de gemeenten: Heemstede, Bloemendaal
en Zandvoort. In november 2009 bracht de Kamer van Koophandel en het georganiseerde
bedrijfsleven gezamenlijk het rapport ‘Zuid-Kennemerland op Groen’ uit. In dit rapport
presenteerden zij onder andere hun regionale bereikbaarheidsvisie: ‘Zuid-Kennemerland,
bereikbaar door samenwerking’. Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen gaande die
bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio, deze zijn onderverdeeld in verschillende
programma’s: fiets, verkeersmanagement, openbaar vervoer en auto infrastructuur. In 2019
zal de gemeente Zuid-Kennemerland focussen op maatschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van (duurzame) mobiliteit en de nieuwe coalitieakkoorden van de gemeenteraden.
(Sterenborg & Eeden, 2018)
Bij programma Fiets ligt de nadruk op de ontbrekende schakels in het regionale fietsnetwerk,
bij programma Verkeersmanagement focussen ze zich op het verbeteren van de
doorstroming met 9%. In het programma Auto Infrastructuur wordt er gekeken naar het
optimaliseren van de ring rondom Haarlem. Daarnaast focust het programma Openbaar
vervoer zich op het verbeteren van de doorstroom maatregelen waarin er wordt gekeken
naar de overbelasting van het OV en het missen van een samenhangend netwerk. In het
Rapport gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland komt naar voren
dat er een groeiende vraag is naar openbaar vervoer, de regio speelt daarop in door middel
van hogere frequentie van het openbaar vervoer in de regio en hierdoor is de capaciteit
verhoogd. (Het orgaan Bereikbaarheid Zuid Kennemerland, 2017) In 2019 zal er op dit
gebied gefocust worden op de “doorstroom maatregelen”, waarbij het gaat over dat reizigers
betere aansluitingen hebben en er minder vertragingen zijn.
Daarnaast is de regio sterk vertegenwoordigd in de MRA, de metropoolregio Amsterdam.
Waarin diverse mobiliteitstrajecten lopen zoals OV toekomstbeeld en provinciaal verkeer en
vervoerberaad. Dit levert de regio een positief imago op, dit imago helpt bij verschillende
trajecten die worden doorlopen en partijen waarmee zij samenwerken. Dit helpt regio ZuidKennemerland met het opzetten van nieuwe projecten en het overtuigen van het effect van
bepaalde projecten voor andere belanghebbenden. (Het orgaan Bereikbaarheid Zuid
Kennemerland, 2017)
Aansluitend op “Zuid-Kennemerland op groen” heeft Haarlem op dit moment het doel: een
veilig, duurzame en goed bereikbare stad. Dit willen zij bereiken door verduurzaming van de
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bereikbaarheid en mobiliteit van Haarlem. De bereikbaarheid van gemeente Haarlem staat
namelijk onder druk, het autobezit is de afgelopen decennia toegenomen en vooral net
buiten de regio is veel bijgebouwd, zonder dat de wegen of het openbaar vervoer naar
evenredigheid zijn aangepast. De verkeersdruk in Haarlem neemt in de toekomst verder toe,
dit is een gevolg van de nationale verstedelijking. Dit zal ervoor zorgen dat er steeds meer
opstoppingen komen in het verkeer en dit heeft een negatief effect op de doorstroming.
(Gebiedsontwikkeling en Beheer stadszaken, 2014- 2018)
Om dit tegen te gaan heeft de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer en Stadszaken drie
standpunten geformuleerd voor het ontwikkelen van een duurzame en veilige mobiliteit en
goede bereikbaarheid. (Gebiedsontwikkeling en Beheer stadszaken, 2014- 2018) De
belangrijkste twee standpunten zijn autoverkeer en verkeersveiligheid waarbij de focus ligt op
betere duurzame bereikbaarheid in Haarlem en openbaar vervoer en langzaam verkeer,
hierbij wordt er onderzoek gedaan naar aantrekkelijker openbaar vervoer en meer
fietsvoorzieningen.
Dit rapport wordt verder uitgewerkt in de structuurvisie openbare ruimte: “Haarlem 2040:
Groen en Bereikbaar, de belangrijkste thema’s in deze toekomstvisie zijn mooi, veerkrachtig
en sterk. De mooie stad gaat over het hebben van een aantrekkelijke stad. De focus
veerkrachtig gaat over de stad in 2040, waarin bewoners zich kunnen ontwikkelen op gebied
van wonen en werk. De sterke stad gaat over meer werkgelegenheid dan nu. (Gemeente
Haarlem, 2017)
Het rapport Structuurvisie openbare ruimte geeft inzicht in de potentie van de stad, hierin
komt naar voren dat er veel hoogopgeleiden en zzp’ers in Haarlem werken. (Gemeente
Haarlem, 2017) Om deze bedrijvigheid vast te houden wilt de Gemeente investeren
kleinschalige creatieve broedplaatsen en ruimte en middelen hebben om groeiende
bedrijven. Deze bedrijvigheid ziet men vooral terug in de binnenstad en de ring daaromheen,
inclusief de Waarderpolder. De gemeente Haarlem wilt deze bedrijvigheid in de
Waarderpolder versterken, meer verbinden met de binnenstad en de vrije locaties her
ontwikkelen. Dit rapport geeft ook het inzicht dat de Waarderpolder goed is aangehaakt op
het wegennet van de regio. Echter, komt naar voren dat voor fietsers en ov-reizigers de
Waarderpolder nog erg geïsoleerd ligt ten opzichte van de rest van de stad, betere en korte
verbindingen zijn gewenst.
De Waarderpolder is het grootste bedrijventerrein van Zuid-Kennemerland, dit is een terrein
waar verschillende partijen belangen hebben. De gemeente wilt graag dat de
werkgelegenheid blijft groeien en ondernemers zich in de Waarderpolder blijven vestigen,
daarnaast willen de ondernemers dat het een veilig gebied is wat goed te bereiken is. Het
gebied kent meer dan 1300 bedrijven, zij zijn verenigd in de Industrie Kring Haarlem (IKH).
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Introductie organisatie
De Waarderpolder is het grootste bedrijventerrein van Zuid-Kennemerland. Er zijn ruim 1100
bedrijven gevestigd en er werken zo’n 14000 mensen. Samenwerken staat dan ook centraal.
Om deze samenwerking te kunnen realiseren, staan de belangrijkste afspraken in een
convenant die iedere vijf jaar wordt ondertekend door alle ondernemers in de Waarderpolder
en de gemeente Haarlem.
Deze afspraken worden uitgevoerd en nagestreefd door parkmanagement Waarderpolder.
Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het terrein. Parkmanagement
Waarderpolder bestaat uit een team en werkt samen aan de veiligheid, kwaliteit en uitstraling
van de Waarderpolder. Ook spelen bereikbaarheid, onderhoud van het gebied,
bedrijfshuisvesting en duurzame samenwerking een belangrijke rol. Zij streven naar een
optimaal ondernemersklimaat, dit willen zij bereiken door het voor bedrijven zo aantrekkelijk
mogelijk te maken om zich in de Waarderpolder te vestigen en een hechte samenwerking
tussen de gemeente en het bedrijfsleven.
In 2009 is de stichting Parkmanagement Waarderpolder opgericht. Zij organiseren de
samenwerking. De stichting is de opdrachtgever voor de verschillende algemene diensten.
Het stichtingsbestuur bestaat uit twee ondernemers (voorzitter Robert Bloemers en
penningmeester Jan Gerritsen) en twee medewerkers van de gemeente (bestuurslid Jorien
Kaper en secretaris Ruud Meijer). Stichting Parkmanagement staat dus centraal in de
Waarderpolder en komt op voor de belangen van zowel de ondernemers als de gemeente en
dit is dan ook een unieke samenwerking naar de Nederlandse maatstaf.
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Aanleiding
Mark Duursma en Jos Verlaan vermeldden laatst in NRC (2017): ‘’Verkeersinfarcten, Volle
wegen, uitpuilende trams en treinen: nog even en de Randstad staat stil als er niks gebeurt.
Maar de politiek onderschat de problemen en geld is er nauwelijks.’’ De bereikbaarheid staat
ernstig onder druk. Dit komt mede doordat het autogebruik is toegenomen, zonder een
evenredige aanpassing van het openbaar vervoer en de wegen. Er is sprake van een grote
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, wat gevolgen heeft voor de mobiliteit in de Randstad, dus
ook in de Waarderpolder. Als er niets aan deze bereikbaarheid wordt gedaan, zal dit na 2030
een permanent probleem zijn. De voorspelde toename van reizigers komt door de groei die
de Randsteden staat te wachten. Zo zullen er 70.000 meer Amsterdammers bij komen en het
aantal bewoners van Rotterdam zal ook stijgen met 60.000 inwoners.
Door de toenemende inwoners van de Randstad en mensen die hier werken, zullen de
wegen en sporen alleen maar meer onder druk komen te staan. Het is dan ook van groot
belang dat er in dit gebied actie wordt ondernomen wat betreft infrastructuur. Dit probleem
speelt niet alleen in de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, maar ook de
omliggende gebieden. Zo staan er volgens onderzoek van TomTom (2017) in Nederland de
meeste auto’s in de file in Haarlem, waardoor men een 27% gemiddelde langere reistijd
heeft.
Echter zijn de opties van het Openbaar vervoer beperkt op sommige gebieden. Volgens
eerder onderzoek (Oostrom, 2017) is de slechte bereikbaarheid van de Waarderpolder dan
ook de reden dat mensen de auto niet in willen ruilen voor het openbaar vervoer als
vervoersmiddel. Maar door de dichtslibbende wegen en de verduurzaming is het
noodzakelijk om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een duurzamere buslijn te
implementeren, die de bereikbaarheid van de Waarderpolder verbetert.
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Probleemdefinitie
Uit het verkennend interview is gebleken dat de uitdaging van dit onderzoek het verbeteren
van de duurzame bereikbaarheid door middel van een buslijn binnen bedrijventerrein de
Waarderpolder is. Allereerst moet er worden onderzocht welke processen er allemaal komen
kijken bij het faciliteren van deze buslijn. Vervolgens zal er een advies worden opgesteld
waarin de kosten en implementatie van het faciliteren van een groene buslijn worden
beschreven. Uiteindelijk wenst Parkmanagement Waarderpolder om een plan op te stellen
met hierin de gehele implementatie van het voeren van een groene buslijn door middel van
een eenjarig plan.
Het probleem rondom duurzame bereikbaarheid speelt nu omdat er in de regio veel plannen
zijn rondom CO2 uitstoot en betere doorstroom van de steden. Zoals naar voren komt in de
aanleiding van dit onderzoek is er in een voorgaand onderzoek gekeken naar de bereidheid
om openbaar vervoer te verkiezen boven hun privé vervoer onder werknemers binnen de
Waarderpolder. In dit onderzoek kwam naar voren dat er een grote bereidheid is onder de
werknemers alleen dat op dit moment de voorzieningen nog niet aansluiten op de behoeften
van de werknemers. Hiernaast komt er in het verkennende interview en in de sector
verdieping naar voren dat de bereikbaarheid van de Gemeente Haarlem onder druk staat,
mede door de trend verstedelijking.
Een betere toegankelijkheid van de Waarderpolder met het openbaar vervoer draagt bij aan
de aantrekkingskracht van het bedrijventerrein en, zoals naar voren komt in de sector
verdieping, voor meer bedrijvigheid omdat start-ups en scale-ups makkelijker kunnen
uitbreiden. Wanneer deze bereikbaarheid niet wordt verbeterd, zal dit ertoe leiden dat de
Waarderpolder niet meegaat met de regionale plannen van Zuid-Kennemerland. Op lange
termijn kan dit effect hebben op het imago van het bedrijventerrein en de aantrekkingskracht
voor ondernemers.
Wanneer dit advies wordt toegepast zal het bedrijventerrein Waarderpolder duurzamer
bereikbaar zijn, wat betekent dat er minder CO2 uitstoot is, het een groenere gemeenschap
is. Boven alles zorgt dit ervoor dat hun bedrijfsterrein aansluit op de lange termijn visie van
de Gemeente Haarlem.
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Onderzoeksdoel
Het doel van dit onderzoek is advies geven aan Parkmanagement Waarderpolder en inzicht
geven in de verschillende mogelijkheden om het Waarderpolder bedrijventerrein duurzamer
bereikbaar te maken met behulp van een buslijn. Daarnaast zullen er aanbevelingen worden
gedaan aan Stichting Parkmanagement Waarderpolder voor het verbeteren van de
duurzame bereikbaarheid van het bedrijventerrein door middel van een buslijn. Om dit te
kunnen realiseren wordt er inzicht en kennis verkregen over de volgende zaken:
- De huidige situatie op het gebied van duurzame bereikbaarheid en de behoeften van de
ondernemers
- De gewenste situatie op het gebied van duurzame bereikbaarheid door het bestuur van
Parkmanagement en de Gemeente Haarlem
- Het lange termijn plan over de duurzame bereikbaarheid van de Waarderpolder
Om deze doelen te realiseren zullen er verschillende verdiepende interviews worden gedaan
met de vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging IKH, Gemeente Haarlem en de
medewerkers van Stichting Waarderpolder.

Onderzoeksvragen
Onderzoeksvraag:
“Waar moet Stichting Parkmanagement Waarderpolder aan voldoen om de buslijn succesvol
te kunnen implementeren?”
Adviesvraag:
“Hoe kan Parkmanagement Waarderpolder ervoor zorgen dat de Waarderpolder duurzamer
bereikbaar wordt voor de werknemers van het bedrijventerrein Waarderpolder door middel
een groene buslijn?”

Deelvragen:
Deelvraag 1: Wat is duurzame bereikbaarheid?
Deelvraag 2: Wat is de huidige situatie op het gebied van duurzame bereikbaarheid?
Deelvraag 3: Wat is de gewenste situatie op het gebied van duurzame bereikbaarheid?
Deelvraag 4: Welke verschillende processen komen er kijken bij het invoeren van een
verandering in duurzame bereikbaarheid?
Deelvraag 5: Wat houdt een succesvolle buslijn in voor de verschillende stakeholders van
het project?
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Stakeholderanalyse
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Figuur 1. Shopify, Country-by-country ecommerce growth

Bijlage 22:
Route:
Bushaltes:
Verbindingen:
Reizigersvraag:
Samenwerking:

Quido: Dus de eerste route neemt echt de lus.
Cees: Mag ik eerst nog wat vragen?
Quido: Ja
Cees: De werknemers van Spaarnwoude heb je het over?
Quido: Nee uh, Waarderpolder.
Cees: Maar die komen uit Spaarnwoude zei je net.
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Quido: Nee er is een grotere groep werknemers die via uhm de jan Gijze brug reist
naar de Waarderpolder.
Cees: Oké, dus die komen uit Haarlem-Noord, IJmond?
Quido: Ja, bijvoorbeeld. En die moeten dan helemaal omreizen helemaal via
Spaarnwoude als ze het over zouden moeten nemen
Quido: Station Spaarnwoude?
Cees: Ja station Spaarnwoude.
Quido: Dus dat weerhoudt uhm, veel van hen ervan om de bus te nemen. Dus
vandaar dat er over deze buslijn wordt nagedacht.
Cees: Waarom de jan-Gijze brug?
Quido: Omdat je daar de Minahassastraat hebt, daar heb je een bushalte waar veel
buslijnen komen, en daar ook veel mensen vandaan komen. Dus het noorden van
Haarlem.
Cees: Nee omdat iets noordelijker ligt uhm, uhm, bij een kruispunt van het ov. Nu ben
ik het even kwijt, want ik ben daar een tijd mee bezig geweest. Even denken, dan
moet ik zelf even de kaart. Want ik zit op jouw kaart te kijken.
Quido: Ja dat is een foto inderdaad.
Cees: Ja dat is dus niet handig. Ja ik vind het altijd handig om eerst de
uitgangspunten te weten. Voordat we in het het verhaal duiken. Uhm. Er zit wat
noordelijker bij het Spaarne gasthuis. Op de n208 daar bovenin, zit uhm, daar is
eigenlijk een grote bus kruispunt.
Quido: Bij het Delftplein?
Teus: Juist, het Delftplein. Daar komt de 320 langs, die verder gaat. Of het is de 385.
Quido: Hier staat de 3 de 7 en de 385.
Teus: Ja de 385, die gaat ook langs de Minahassastraat. Maar je hebt daar, pak je,
wellicht meer passagiers.
Quido: Ja als daar inderdaad een bus kruispunt is wel.
Cees: Ja die jan Gijze brug, ik weet daar het een en ander van. Omdat wij daar bezig
zijn geweest met het creëren van bushaltes bij die 385. Om inprikkers te hebben naar
de Waarderpolder met de fiets. Wij hebben, voor ons was eigenlijk de Delftplein in
eerste instantie aan de orde. Maar de fiets route van het Delftplein naar de
Waarderpolder, is lang en uh, en ook niet altijd veilig. En er is ook een jan Gijze
kade, daar waren ook veel klachten van fietsers.
Quido: Omdat het daar onveilig is?
Teus: Ja omdat er geen fietspaden zijn. Maar als jij het hebt over buslijnen. Dan is
dat mogelijk dat dat Delftplein wel een mogelijk alternatief is.
Cees: Ja want dan heb je ook meer bereik.
Quido: Dan zou die ook nog bij de Jan Gijzebrug kunnen stoppen.
Teus: Ja want het is een overstap punt he, het grootste punt van Haarlem noord
waar de mensen komen. Dus ik zou zeker even kijken of je even de Minahassastraat
zou kunnen vervangen voor de Delftplein.
Cees: Een ander belangrijk punt is, heb je er rekening meegehouden dat uhm, de
brug.
Quido: Ja dat die éénrichting is?
Cees: Ja het is een hele smalle brug, het zijn maar 2 straatjes. En als je daarover
heen moet komen, dan uhh sluit je eigenlijk aan in dezelfde file.
Cees: Ja. En dat is de rede dat wij meer hebben gekeken naar de fiets. Omdat je dan
autonomer. Maar goed.
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Quido: Zou daar een alternatieve route voor kunnen zijn?
Teus: Nee dat is de enige mogelijk route vanuit die kant. Er zijn namelijk 3 plekken
om de Waarderpolder binnen te komen. Er zijn zeg maar 2 bruggen aan helemaal de
andere kant.
Quido: Maar bijvoorbeeld via de vondelweg? Die gaat langs de Schoterbrug omhoog,
dan gelijk naar rechts.
Cees: Maar je houdt die twee bruggen. Dus er zijn.
Lola: Waar zat de grootste opknoping dan? Bij de Schoterbrug of de jan Gijze brug?
Teus: Ja bij de Schoterbrug.
Cees: De jan Gijzebrug is volgens mij niet zo’n heel groot probleem. De Schoterbrug
is het grootste probleem, daar komt alles samen. En je voorkomt het niet om via de
Schoterbrug de Waarderpolder binnen te komen. Heb er vanmiddag nog stilgestaan.
De andere brug is een heel smal bruggetje, wat voor busvervoer bijna onmogelijk is
omdat je anders te zwaar bent. De 3e route gaat via het zuiden van de
Waarderpolder
Quido: Ja klopt, en die willen we juist vermijden.
Teus: Ja het is natuurlijk. Maak je er OV van? Want dan kan je natuurlijk eventueel
stoplichten beïnvloeden en voorrang kunnen krijgen, en dat is wel een ingreep hoor.
En dat is maar de vraag of Connexxion dat wilt.
Quido: Ja we willen eerst gaan kijken of dat op commercieel niveau kan. En wanneer
er dan genoeg vraag naar is zou Connexxion er dan een schema erop aan kunnen
passen.
Cees: Ja dat duurt een jaar, dat weet je he?
Quido: Ja we zijn ook al in gesprek geweest met Connexxion, dus dat weten we
inderdaad. Dus daarom willen we eerst gaan kijken naar een commerciële brug naar
de Waarderpolder.
Cees: Hoe heb je die route bepaald?
Quido: Nou de eerste route hebben we eigenlijk bepaald door naar buslijn 15 te
kijken, en daar de bushaltes te gebruiken die er al staan. Omdat we ervan uit gingen
dat Connexxion hier wel onderzoek naar gedaan zou hebben, en daarom een goede
route zou zijn. En de twee is wat relevanter, want die is uhh die bereikt ook het
noordelijkere punt. Omdat die ook nog de Kousenmakersweg stopt en we willen hem
ook nog naar Schoteroog laten gaan omdat daar veel gebouwd wordt, en dat ook wat
opkomende is. Zouden we de bus daar ook nog langs willen laten gaan. Dan heb je
gewoon een mooie buslijn waar veel bushaltes gebruikt worden, en eigenlijk alle
bedrijven binnen 5 minuten loopafstand te bereiken zijn.
Cees: Hebben jullie bij, welke uitgangspunten hebben jullie verder gebruikt bij het
maken van de route. Bijvoorbeeld welke grote bedrijven liggen pal aan de route.
Quido: Nee we hebben meer geografisch gekeken, en of het allemaal binnen
loopafstand bereikbaar is. Waar we ook zoveel mogelijk bestaande bushaltes
gebruiken.
Cees: Dan is het bepalend wat de frequentie is.
Quido: We willen het 2 keer in het uur laten rijden. Dat zou vanaf de Jan Gijzebrug
precies kunnen met alle stops erbij en noem maar op. Maar als we dan gaan kijken
naar de Delftplein dan zouden we er wel wat moeten aanpassen.
Cees: Dan komt het qua tijd niet uit?
Quido: Ja dan komen we niet uit denk ik. Dus daar zouden we dan wat op moeten
gaan zoeken. Hebben jullie ook al bedrijven geïnterviewd over de behoefte?
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Lola: Nee, want Ruud wil het eigenlijk aanbieden en daardoor vraag te creëren. Door
ook de nieuwsbrief uit te sturen naar de ondernemers om het op deze manier
publiekelijk te maken. En te zorgen dat het gebruikt gaat worden.
Teus: Maar dat betekent eigenlijk dat je zonder behoeftepeiling en
behoefteonderzoek aanbod gericht gaat werken. Je kent de risico’s daarvan he? Dat
moet je wel in beeld brengen he dat daar wel risico’s aan verbonden zijn. Dat is een
hele riskante.
Lola: Maar ze willen het gaan proberen. Kijken hoeveel vraag er voor naar zal zijn.
Terwijl die vraag er nu nog niet perse is.
Teus: Kijk wij zitten nu met 88, 86 bedrijven hier in de Waarderpolder aan tafel. En
uhm, de behoefte aan bus en busverbindingen is niet top of mind. Dat is wel een
risico wat je hoort. Nouja er wordt geklaagd over het ov. Er wordt geklaagd over bus
15 de frequentie is die veel te laag. En hij houdt ook nauwelijks rekening met
ploegentijden van bedrijven, en die heb je hier nogal.
Quido: En hoelaat beginnen die ploegen bijvoorbeeld? Ja het zijn vaak 2 a 3
ploegendiensten. Je ziet dat een groot deel s middags komt rond half 3. En die rijdt
dan precies op het verkeerde moment En ochtends?
Teus: Ja ergens voor 7, en rijdt die dan ook nog niet veel. Je gaat shuttelen van ov
knooppunten de Waarderpolder in. Er zijn 3 ov knooppunten. Delftplein, Haarlem
station en Spaarnwoude. Dus dat moet je gedachte lijn zijn. Je moet kijken in, de
vraag is of je het bijvoorbeeld met één lijn wilt gaan doen. Want als je met één lijntje
al die knooppunten wilt, dan moet je die enorme lus maken. Je kan ook zeggen je
gaat kijken,, ik denk hardop he, ik ga kijken waar de behoefte is en ik organiseer iets
vanuit de uhh Haarlem station naar de wat verder gelegen bedrijven. Die in de
Waarderpolder zitten. Teus: Ik organiseer, kijk, alles wat direct aan de uh,
Spaarnwoude ligt het station zit niet te wachten op een busverbinding. Die lopen of
zetten een fietsje neer. Ook daarvoor geldt dus eigenlijk dat je moet kijken wat daar
verder weg zit. En ik weet ook dat is de rede waarom wij daar intensief naar gekeken
hebben. Met name uhh blue colour, dat komt uit de regio noord, Ijmond en ook
daarvandaan zou je dus kunnen zeggen ik steek gewoon een keer door naar, het
zuiden en ik ga niet meer terug. Ik heb dus drie inprikkers, om het zo maar eens te
zeggen. In plaats van het maar op te lossen met één lijn. Die hoog frequent gaan en
korter.
Cees: Ik denk dat je de meeste mensen gaat boeken door met zeg maar kleine
busjes, die elk kwartier uh, de Waarderpolder in gaan. Dan heb je een
daadwerkelijke verbetenheid van het terrein. Als ze om het halfuur gaan, verwacht ik
niet dat daar veel mee te winnen valt. Dan voorzie je ze van de laatste kilometers.
Maar kijk dan ook goed, waar de voordeuren van de grote bedrijven zitten. Die zit niet
bij parkmanagement maar die zit bij FSD die zit bij Tefa en die zit bij ..
Quido: Die worden nu niet goed bediend?
Cees: Ja die klagen, want daar zitten 1000+ werknemers, als je daar of 1 of 2% pakt.
Dan maak je het al rendabel. Wij weten van de top 80 bedrijven het aantal
werknemers ook. Die kunnen wij jullie wel opsturen?
Quido: Ja dat zouden wij graag hebben ja.
Cees: Wij vragen bij elke deelnemer aan hen hoeveel werknemers zij hebben. Dat
houden we niet dagelijks bij, maar we weten bijvoorbeeld dan FSD aan het uitbreiden
is. We weten dat bij Ikea daar het hoofdkantoor is gekomen uit Amsterdam. Dat is
overgeplaatst, dat zijn de belangrijkste.
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Teus: Wat doet IKEA? Die werft mensen uit Amsterdam. AL die mensen komen dus
met de trein en lopen dan naar de IKEA. Die moeten allemaal overstappen namelijk,
dat doen ze niet dus gaan ze lopen. Bij de IKEA is er ook een aanzienlijke
parkeergelegenheid. Ze hebben voor de deur de publieksterrein. En een P&R ook
nog. Maar dat gaat veranderen.
Teus: Dat geldt bijvoorbeeld ook bij NET train, daar zit een grote vleeswaren
fabrikant. Dat hele parkeerterrein is helemaal volgebouwd waarmee dus een
parkeerprobleem is ontstaan. Daar hebben we wel redelijk inzicht in. Met een halfuur
bus ga je het niet redden. Je moet hen echt vaker gaan bedienen. We zijn misschien
hard, maar het is wel de werkelijkheid.
Quido: Maar hoe moet ik het, zodat ik het even duidelijk heb. Dus één vanaf de
Defltplein één vanaf de Haarlem station.
Cees: Nou je zou dus ook ervoor kunnen zorgen dat ze ergens in het midden elkaar
ontmoeten en daar een overstap mogelijkheid zou kunnen maken. Als je ervoor zorgt
dat ze zich kruisen dan kunnen ze even overstappen en dan gaan ze over ongeveer
de zelfde route en kunnen ze op elkaar aansluiten, dan heb je een ster patroon de
Waarderpolder in. Stel dat het zo werkt he. Dat zou perfect zijn.
Teus: De gene die de bus gaan willen gebruiken moeten het lopen in willen ruilen
voor het nemen van de bus. En misschien zou je nog wel veel creatiever moeten zijn.
Waarbij je gaat zeggen we gaan van drie lijnen in en drie knooppunten voor het
laatste stukje ook nog een deelfiets. Want de mensen gaan niet lopen.
Quido: Ja want hoe het nu is met de deelfietsen op Spaarnwoude, die zijn altijd in
gebruik. Daar staan er 3, maar altijd als wij er zijn dan zijn ze in gebruik.
Teus: Ja wij werken samen met deelfiets.nu daar komt een halte voor een deelfiets,
er komt op meer plekken een halte voor een deelfiets. Want uiteindelijk gaat het om
de busverbinding, van hoe kom ik zo makkelijk mogelijk op mijn bestemming. De
laatste kilometers doorkomen is het belangrijkste.
Quido: Ik vind de ster methode eigenlijk best wel een goed idee, we moeten alleen
we even kijken hoe dat te implementeren is. Aangezien we nu al op het randje zitten
van dat het binnen de 30 minuten te rijden is. Of dat er überhaupt geld voor is,
aangezien dat wel een stukje duurder gaat worden maar misschien wel wat
rendabeler gaat zijn.
Cees: Ja dat is wel iets waar jullie over na moeten gaan denken dan. En hoe jullie
het nu hebben moeten die mensen wel eerst naar de Minahassastraat moeten
komen. Wat jullie ook kunnen doen is gebruik maken van beteropweg. Dan zorgen
wij dat we een samenwerking aangaan en dat de reizigers punten kunnen scoren
door jullie buslijn te nemen. En hoe gaan jullie het bekostigen trouwens?
Lola: Nou Ruud wilt het zo aanpakken, door te kijken naar wie er allemaal mee wilt
betalen.
Cees: Dus de bedrijven moeten het gaan betalen?
Quido: Ja volgens mij dat, en willen ze het ook gefinancierd gaan krijgen gedeeltelijk
door de gemeente.
Cees: Oke nou succes haha. Zijn er nog dingen waar we jullie mee kunnen gaan
helpen?
Quido: Nee ik denk dat alles wel duidelijk is. Ook is het fijn dat we samen kunnen
gaan werken met jullie zodat dat ook een incentive is om de bus te gaan nemen.
Daar houden we nog wel gewoon contact over goed? Ook nog over het bestand met
alle aantal werknemers bij de bedrijven?
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Cees: Ja die gaan we ook voor jullie regelen.
Quido: Top dan zetten we de recorder uit. Hartstikke bedankt dat jullie even met ons
wilde gaan zitten, we zijn weer tot nieuwe inzichten gekomen. Veel wat we weer
opnieuw moeten uit gaan zoeken maar hartstikke bedankt.
Ja ik hoop niet dat we nu alles omgegooid hebben voor jullie? Haha
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