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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek naar de vraag naar- en ‘levensvatbaarheid’ van een
OV-verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad. Van september ’20 tot december ’20 hebben wij,
en
, dit onderzoek uitgevoerd.
Dit rapport is geschreven in opdracht van de Provincie Flevoland, en is uitgevoerd in het kader van
de comakership Profileren. Deze comakership maakt deel uit van het vierde jaar van de studie
Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim.
Samen met onze begeleider van de Provincie Flevoland,
, hebben wij onze opdracht
gespecificeerd en onze onderzoeksvragen bedacht. Het onderzoek besloeg een gecompliceerder
gebied dan voorheen gedacht, mede door het feit dat er nog veel onduidelijk was over de
beschikbaarheid van data alsmede de onderzoeksmethoden.
Bij dezen willen wij, naast
, ook onze begeleider vanuit Hogeschool Windesheim
bedanken. Gedurende ons onderzoek stond
voor ons klaar wanneer we advies nodig
hadden of met vragen zaten. De vakkennis van
heeft ons vaak uit de brand geholpen. Als derde
persoon willen we graag
van de Provincie Flevoland bedanken. Wanneer we
datagerichte vragen hadden, was hij degene die ons altijd kon helpen.
Wij wensen u bijzonder veel leesplezier toe bij het lezen van dit rapport.

Almere, 4 december 2020
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Samenvatting
De Provincie Flevoland heeft de ambitie om mobiliteit te verduurzamen en de bereikbaarheid te
verbeteren. Een van de oplossingsrichtingen die daarbij hoort is het verbeteren en uitbreiden van
het openbaar vervoer in de provincie. In het regionale toekomstbeeld openbaar vervoer wordt als
mogelijkheid een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad
genoemd.
Om de mogelijkheden voor een dergelijke OV-verbinding te bepalen, is het belangrijk om te
onderzoeken of deze verbinding wenselijk en haalbaar is. Op dit moment heeft de Provincie
Flevoland geen beeld van de haalbaarheid en wenselijkheid van deze OV-verbinding en hoe deze
verbinding gerealiseerd moet worden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom: “Hoe
haalbaar en gewenst is een (H)OV-verbinding over de N307 tussen (Hoorn,) Enkhuizen en Lelystad, en
hoe zou deze tot stand kunnen komen?”
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er twee deelvragen gevormd. Deze deelvragen zijn
bedoeld om te peilen welke vervoerspotentie de OV-verbinding heeft en welke varianten er
denkbaar zijn.
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van tellusdata, een
pendelonderzoek, enquêteresultaten, NS-reizigersdata en modelberekeningen.
Uit de NS-reizigersdata en de informatie over de scholierenbus die momenteel al tweemaal daags
tussen Enkhuizen en Lelystad rijdt, is gebleken dat de haalbaarheid van een nieuwe busverbinding
niet af zal hangen van het huidige OV gebruik over dit traject. Het gaat hier namelijk om kleine
aantallen reizigers. De potentie van de verbinding lijkt vooral te liggen bij de groep mensen die
momenteel met de auto tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad reist en in de toekomst wellicht bereid
is om over te stappen op het openbaar vervoer.
In theorie is de situatie op de Houtribdijk te vergelijken met de Afsluitdijk. Op de Afsluitdijk maakt
4,5% van het totaal aantal reizigers gebruik van het OV. Vanuit dat opzicht is deze 4,5% ook
toepasbaar op de Houtribdijk. Een analyse van de cijfers leert dat dit potentiële aantal OV-reizigers
voldoende is om de kosten van een busverbinding voor 40% te kunnen dekken.
Er zijn verschillende routevarianten voor de busverbinding denkbaar. De meest eenvoudige variant,
tussen station Enkhuizen en station Lelystad Centrum, blijkt uiteindelijk de beste optie. Er lijkt
voldoende potentie in reizigersaantallen te zijn voor een best passende dienstregeling van vier
bussen per uur binnen de spits en twee bussen per uur buiten de spits.
De conclusie van het onderzoek wijst uit dat er wel degelijk behoefte is aan een OV-verbinding
tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook lijkt de verbinding, aan de hand van verschillende berekeningen
en voorspellingen, voldoende reizigers te genereren om kostendekkend te zijn.
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Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een OV-verbinding tussen
Hoorn, Enkhuizen en Lelystad. De provincie Flevoland heeft dan ook de wens dat dit onderzoek er
komt. Daarom heeft de Provincie Flevoland ons gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

1.2 Probleemanalyse
Er is een landelijke groei in autogebruik waar te nemen. Dit gaat in tegen de wens om autogebruik
terug te dringen, en hiermee de negatieve gevolgen van deze vorm van mobiliteit terug te dringen.
Als goed alternatief voor autogebruik, wordt onder andere openbaar vervoer genoemd. Uiteraard
moet er dan een aanbod in openbaar vervoer komen, dat (in zekere mate) kan concurreren met de
auto op gebied van reistijd en comfort (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van zitplaatsen).
Hoogwaardig openbaar vervoer (dat wil zeggen, hoge frequentie, veel comfort,
informatievoorziening bij de haltes en in de voertuigen (Wikipedia, z.d.)) biedt hiervoor veel
mogelijkheden.
De wil om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren komt terug in de beleidsplannen van
verschillende overheden. Landelijk en binnen de regio Noord-Holland - Flevoland wil men de
mobiliteit verduurzamen en de bereikbaarheid verbeteren. Zoals gezegd is het daarom noodzakelijk
om de kwaliteit van het openbaar vervoer dermate te verbeteren dat het kan concurreren met de
auto.
Uit het programma mobiliteit en ruimte bleek dat de Provinciale staten van Flevoland samen met
verschillende partners wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van een OVverbinding tussen Flevoland en Enkhuizen.
Een vraag die daarbij van toepassing is, is wat ervoor nodig is om deze verbinding daadwerkelijk te
realiseren. Eén van de mogelijke OV-verbindingen die hierbij wordt genoemd is de busverbinding
tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad. Dit omdat ongeveer 15 jaar geleden de laatste reguliere buslijn
op deze route is opgeheven. Dit zorgt ervoor dat reizigers die met het OV tussen Enkhuizen en
Lelystad willen reizen geen keuze hebben en via Amsterdam moeten reizen. Door de te nemen
omweg, bestaat een sterk vermoeden dat op dit traject weinig reizigers gebruik maken van het
openbaar vervoer. Of dit ook daadwerkelijk zo is, zal in dit onderzoek onder andere aangetoond
worden door middel van het toepassen van de ‘VF-factor’.
Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar deze mogelijke OV-verbinding. Daarom wil de
Provincie Flevoland graag verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een hoogwaardige openbaar
vervoer (HOV)-verbinding over de N307 tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad. Een groot deel van dit
tracé loopt over de Houtribdijk; de dijk die het IJsselmeer en Markermeer van elkaar scheidt. Een
kleiner deel loopt vanaf Enkhuizen door tot aan Hoorn.
De Provincie Flevoland heeft behoefte aan dit onderzoek omdat de ambitie is de bereikbaarheid met
de rest van Nederland te verbeteren.
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1.3 Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld. Te beginnen met de hoofdvraag. Deze
luidt als volgt: “Hoe haalbaar en gewenst is een (H)OV-verbinding over de N307 tussen (Hoorn,)
Enkhuizen en Lelystad, en hoe zou deze tot stand kunnen komen?”
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk enkele deelvragen te stellen. Waar
nodig, zijn deze deelvragen opgesplitst in een of meerdere subdeelvragen:
Deelvragen:
1) Welke vervoerspotentie heeft een (hoogwaardige) openbaar-vervoerverbinding Hoorn –
Enkhuizen – Lelystad naar verwachting?
a) Wat is de geschiedenis van de buslijn over de N307?
b) Hoe wordt normaal gesproken de vervoersvraag voor een (nieuw) traject bepaald?
c) Wat is de huidige vervoersvraag op dit traject?
d) Is er in de toekomst een groei of een krimp in het aantal reizigers te verwachten en
waardoor wordt deze beïnvloed?
e) Wat is de herkomst - bestemming van reizigers over de N307 - Houtribdijk?
f) Hoe zouden de provincies en gemeenten het gebruik van de verbinding kunnen stimuleren
en daarmee de haalbaarheid ervan vergroten?
2) Wat zijn de verschillende denkbare en haalbare varianten voor een OV-verbinding tussen
(Hoorn,) Enkhuizen en Lelystad?
a) Welke verschillende varianten zijn er op dit traject denkbaar?
b) Op welke criteria worden de varianten gescoord?
c) Hoe scoren de varianten op de verschillende criteria?
d) Hoeveel bedragen de globale exploitatiekosten per variant en door welke vervoersvraag
wordt dit gerechtvaardigd?
e) Hoe ziet de dienstregeling van de best denkbare variant eruit (rijdt deze alleen in de spits,
week/weekenddagen et cetera) en is een gefaseerde realisatie wenselijk?

1.4 Leeswijzer
De opbouw van dit rapport is gebaseerd op de bovenstaande deelvragen. Hoofdstuk 2 gaat in op de
vervoerspotentie van de OV-verbinding, hoofdstuk 3 geeft een weergave van de mogelijke
toekomstige OV-verbindingen en hoofdstuk 4 geeft antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek.
Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in de uitkomsten en de oplossingsrichtingen, kunt u het beste
verder lezen vanaf hoofdstuk 3.

10

Potentie ‘Houtribbus’

2. Vervoerspotentie (hoogwaardige) OV-verbinding
2.1 Bepalen van de vervoersvraag
Om te bepalen met welke methode(n) de vervoersvraag kan worden onderzocht, is eerst gekeken
naar hoe dit bij andere OV-verbindingen doorgaans gaat.

2.1.1 Vergelijkbaar onderzoek
Aan de realisatie van veel nieuwe OV-verbindingen gaat in veel gevallen een
haalbaarheidsonderzoek vooraf. Dit onderzoek is vergelijkbaar met een dergelijk
haalbaarheidsonderzoek. Om ervoor te zorgen dat alle relevante onderzoeksmethoden in dit
onderzoek meegenomen worden, is ter inspiratie gekeken naar eerder uitgevoerde OVhaalbaarheidsonderzoeken. Er zijn in totaal drie verschillende vergelijkbare onderzoeken
geraadpleegd:
●
●
●

Onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorverbinding tussen het Groningse
Musselkanaal en het Drentse Emmen.
Onderzoek naar de potentie van een buslijn tussen Huizen en Hilversum.
Onderzoek naar de verbetering van de OV-verbinding tussen de Randstad en NoordNederland.

De keuze voor deze onderzoeken heeft te maken met het feit dat deze een goede weergave geven
van hoe een OV-haalbaarheidsonderzoek normaliter uitgevoerd wordt. De reden dat twee van de
drie onderzoeken gaan over een treinverbinding gaan in plaats van een busverbinding is dat er
weinig haalbaarheidsonderzoeken naar een busverbinding openbaar zijn gemaakt.
Onderdelen
Uit de analyse van de onderzoeken is gebleken dat er veel overeenkomsten zijn tussen de
verschillende onderzoeken. De volgende onderdelen komen in al deze onderzoeken naar voren:
●

Huidige situatie:
Alledrie de onderzoeken lichten uit hoe de verkeerssituatie en/of het openbaar vervoer op
dat moment geregeld is in het betreffende gebied. De OV-lijnen die er al liggen worden in
kaart gebracht en er wordt gekeken naar ontwikkelingen en trends die zich in de regio
voordoen. In het haalbaarheidsonderzoek naar een hoogwaardige openbaar vervoer (HOV)
verbinding tussen Huizen en Hilversum wordt bijvoorbeeld met behulp van een
verkeersmodel aangeduid hoe de doorstroming op de wegen in dit gebied er op dat moment
voor stond. Daarbij wordt genoemd dat een busverbinding deze volle wegen zou kunnen
ontlasten (Goudappel Coffeng, 2008).
Er zijn ook verschillende onderzoeken gedaan naar het opwaarderen van de OV-verbinding
naar noord-Nederland. Hierbij wordt genoemd dat de Randstad steeds voller en lastiger
bereikbaar wordt. Het realiseren van een betere verbinding met Noord-Nederland zou de
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Randstad kunnen ontlasten en de bevolkingskrimp in de noordelijke provincies kunnen
remmen (Barten et al., 2020).
Op deze manier wordt de noodzakelijkheid van een nieuwe OV-verbinding benadrukt. Er
wordt beschreven hoe de huidige situatie is en waarom een nieuwe OV-verbinding een
oplossing kan bieden. Zodra dit in kaart is gebracht, wordt de stap gemaakt naar de
mogelijke oplossing voor de waargenomen problemen.
●

Varianten:
Zodra een beeld geschetst is van de huidige situatie, kan gekeken worden naar de manieren
waarop de situatie verbeterd kan worden. Hierbij werkt men verschillende varianten uit.
Deze varianten verschillen van elkaar in de routes, haltelocaties, reistijd, frequentie en de
bijbehorende kosten.
In het onderzoek naar de busverbinding tussen Huizen en Hilversum wordt per variant
bekeken wat de voor- en nadelen ervan zijn. Zo kan een halte extra ervoor zorgen dat een
bepaald gebied beter bereikbaar is, maar zorgt deze er wel voor dat de bus langer onderweg
is. Het is belangrijk om na te denken over waar de prioriteit ligt. Dit moet ook afgestemd
worden op de vraag van de consument.
Door het opstellen en vergelijken van verschillende varianten zorg je ervoor dat over alle
mogelijkheden nagedacht is. Hiermee voorkom je dat je na de realisatie van bijvoorbeeld
een buslijn erachter komt dat het beter was geweest om bepaalde details anders vorm te
geven.

●

Kosten en baten:
Per variant wordt bepaald wat de kosten zijn om deze te realiseren. Hierbij wordt gekeken
naar de kosten van de aanleg van de fysieke infrastructuur en de kosten van de dagelijkse
uitvoering van de OV-verbinding.
Aansluitend op de kostenraming vormt men een prognose van het aantal reizigers dat
gebruik zal maken van de OV-verbinding en in welke mate de bijbehorende opbrengsten de
kosten van de verbinding kunnen dekken (de Heus, 2016).
Hierbij wordt ook gekeken naar de uitvoering van de lijn. Zo wordt duidelijk met wat voor
dienstregeling de uitvoerder de reiziger in zijn behoeften kan voorzien en hoe de uitvoering
van de verbinding financieel zo aantrekkelijk mogelijk blijft.
Toch hoeft de kosten-baten verhouding niet altijd het belangrijkste te zijn. Zo moet men ook
rekening houden met onderwerpen als duurzaamheid en politieke afwegingen. Wanneer
blijkt dat in een bepaalde regio veel aandacht is voor duurzaamheid, kan dit betekenen dat
de uitvoering van een nieuwe buslijn zal gebeuren met een elektrische bus. Dit is duurder,
maar draagt wel bij aan duurzaamheid en eventueel aan het beleid van de politiek in die
regio.

Ten slotte wordt bepaald welke variant het meest aantrekkelijk is. Dit hangt niet alleen af van de
kosten-batenverhouding, maar ook in welke mate de OV-verbinding iets bijdraagt aan de
bereikbaarheid in het gebied en de kwaliteit van het openbaar vervoer in het algemeen.
12
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2.1.2 Conclusie
Uit de analyse van de verschillende onderzoeken is gebleken dat er een aantal zaken is dat relevant
is voor ons onderzoek. We dienen een beeld te vormen van de huidige situatie, van de mogelijke
varianten en of de kosten van deze varianten opwegen tegen de baten ervan (uitgaande van een
kostendekking van tussen de 40% en 50%). Ook blijkt dat er geen duidelijke methode is om het te
verwachten aantal reizigers precies te voorspellen bij een nieuwe OV-verbinding.
In paragraaf 2.2 ligt de focus op het gebruik van het OV dat er op dit moment is en hoe het er
vroeger uit zag.
In hoofdstuk 3 zal gekeken worden naar het OV-aanbod op dit moment aan beide kanten van de
Houtribdijk. Op basis hiervan zullen verschillende varianten worden gevormd. Wanneer de
verschillende varianten duidelijk zijn zal op basis van de huidige/toekomstige vervoersvraag bepaald
worden of een busverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad wenselijk is.

2.2 Voormalig en huidig OV-gebruik op dit traject
Het is essentieel om alle (potentiële) reizigers op dit traject mee te nemen in het onderzoek. Ook is
het relevant om te weten hoe het gebruik van de voormalige buslijn tussen Enkhuizen en Lelystad
eruit zag. Daarom gaat deze paragraaf in op:
●
●
●

De geschiedenis van buslijn 150;
De scholieren die momenteel van Enkhuizen en omgeving naar Kampen reizen;
De treinreizigers die via Amsterdam reizen.

2.2.1 Geschiedenis van buslijn 150
Ongeveer 15 jaar geleden werd buslijn 150 tussen Enkhuizen en Lelystad opgeheven. Het is
belangrijk om kennis op te doen over de buslijn die in het verleden over de N307 liep. Hierdoor kan
beter bepaald worden welke factoren er meespeelden bij de afnemende populariteit van de buslijn
en hoe de opheffing van de lijn tot stand kwam. Op basis daarvan kan bij het uitdenken van een
nieuwe busverbinding bepaald worden of deze in de toekomst wellicht wel succesvol kan worden.
In 1988 werd Lelystad aangesloten op de Flevolijn. Vanaf dit moment kon men vanuit Lelystad met
de trein naar de Randstad reizen. Tussen mei 1988 en december 2008 reed buslijn 150 tussen
Enkhuizen station en station Lelystad centrum. Vanaf de dienstregeling 2001/2002 reed de bus in de
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2.2.3 NS-reizigersdata
NS-reizigersdata is een databron die potentieel van grote toegevoegde waarde kan zijn voor dit
onderzoek. Het is de bedoeling met deze data te bepalen hoeveel mensen er op dit moment per
trein vanaf Hoorn/Enkhuizen naar Almere, Lelystad of verder reizen (en vice versa). Deze reis duurt
namelijk in totaal ongeveer twee uur en de reiziger dient tussen de twee en vier keer over te
stappen. Al met al geen aantrekkelijke wijze om tussen de betreffende steden te reizen met het
openbaar vervoer.
Een busrit tussen (Hoorn,) Enkhuizen en Lelystad doet er afhankelijk van de plek waar de reiziger
opstapt naar verwachting tussen de 30 minuten en een uur over. Dit is een aanzienlijk kortere
reistijd dan de eerder omschreven treinreis. Dit maakt dat de verwachting is dat de mensen die de
reis momenteel met de trein maken, waarschijnlijk over zullen stappen naar de bus omdat dit
aantrekkelijker lijkt.
De informatie die de NS heeft aangeleverd is bedrijfsgevoelig waardoor de exacte aantallen niet
genoemd kunnen worden. De informatie die de data oplevert is desalniettemin wel degelijk
bruikbaar voor dit onderzoek.
Zoals gezegd is er in de data onder andere onderscheid gemaakt in de reisrichting. Daarnaast is er
onderscheid gemaakt in aantallen reizigers binnen en buiten de spits en totale aantallen op
werkdagen en weekenddagen. De data gaat over het jaar 2019 en is aangeleverd in de vorm van
gemiddelde aantallen per dag binnen en buiten de spits. Er zijn een aantal zaken die opvallen aan de
reizigersdata:
● De totale gemiddelde aantallen reizigers per dag zijn in beide richtingen laag.
● Er is geen verschil tussen de totale gemiddelde aantallen reizigers op werkdagen en
weekenddagen. Het gaat om precies dezelfde aantallen.
● De gemiddelde aantallen reizigers in de ochtend- en avondspits liggen in beide rijrichtingen
erg laag en zijn hetzelfde in beide spitsen. Er is geen sprake van een ‘spitsrichting’.
● In verhouding reizen er buiten de spits meer mensen tussen de gebieden dan in de spits.
Uit de data van de NS is gebleken dat er gemiddeld erg weinig mensen zijn die met de trein tussen
Hoorn en Enkhuizen en omgeving en Lelystad en omgeving reizen. Daarnaast blijkt dat er buiten de
spits meer mensen over dit traject reizen en dat de hoeveelheden in de spits verwaarloosbaar zijn.
De NS geeft na het delen van de informatie aan dat de potentie van een OV-verbinding over de dijk
tussen Enkhuizen en Lelystad naar verwachting niet ligt bij de mensen die de reis momenteel met de
trein maken, maar vooral bij de automobilisten (
, 2020).
Windesheim
Studenten zijn een belangrijke doelgroep van het openbaar vervoer. De Christelijke Hogeschool
Windesheim heeft twee verschillende vestigingen in Nederland. Deze vestigingen zijn te vinden in
Almere en Zwolle. Windesheim kan gelet op de vestigingsplaatsen relevant zijn voor het openbaar
vervoer tussen Noord-Holland en Flevoland. Daarom is er ook gekeken naar het woongebied van de
studenten in Noord-Holland.
Bij de vestiging in Almere studeren ongeveer 4000 studenten en in Zwolle zijn dit er om en nabij de
20.000 (Hogeschool Windesheim, 2020). Daarom is Hogeschool Windesheim voor dit onderzoek
16
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met de trein naar Zwolle reizen. Uit de lage aantallen reizigers kan worden geconcludeerd dat van de
103 studenten uit de noordelijke postcodegebieden in Noord-Holland er maar een klein deel uit
Hoorn en Enkhuizen komt.
Voor de studenten die in de kop van Noord-Holland en West-Friesland wonen zou een buslijn
wellicht een groot verschil kunnen maken in de totale reistijd naar Zwolle. Op dit moment kost de
reis vanuit bijvoorbeeld Hoorn naar Zwolle met het openbaar vervoer twee uur. Stel er zou een
(snel)bus vanuit Hoorn via Enkhuizen naar Lelystad rijden zodat de student daar over kan stappen op
een Intercity naar Zwolle, dan kan de reis ingekort worden tot ongeveer anderhalf uur (TUXX, 2020).
Een buslijn over de Houtribdijk zou ook interessant kunnen zijn voor sommige studenten uit NoordHolland die onderwijs volgen bij het Windesheim in Almere. Zo kost het tussen de twee en twee en
een half uur om met het openbaar vervoer in Almere te komen vanuit Enkhuizen (zie het rode deel
van afbeelding 5). Een busrit naar Lelystad zou vanuit Enkhuizen een half uur duren en de Intercity
van Lelystad naar Almere centrum doet er een kwartier over (zie het groene deel van afbeelding 5).
In totaal zou een reiziger dan minder dan een uur onderweg zijn, terwijl het momenteel ongeveer
twee uur duurt.

Afbeelding 5: Enkhuizen-Almere Centrum. Bron: 9292.nl

2.2.4 Conclusie
Het blijkt dat men momenteel op verschillende manieren tussen Enkhuizen en Lelystad reist. De
ongeveer 30 scholieren van het Pieter Zandt college maken dagelijks gebruik van hun ‘eigen’
scholierenbuslijn. Daarnaast maakt een deel van de reizigers gebruik van de trein. Uit een opgave
van NS blijkt dat het om kleine aantallen reizigers gaat. Dit wordt ondersteund door cijfers van
Windesheim, waaruit blijkt dat er een klein aantal studenten is dat vanuit het Noorden van NoordHolland naar het Windesheim in Zwolle reist. Een groter aantal uit dit gebied studeert in Almere.
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Beide groepen Windesheimstudenten zijn afhankelijk van de trein als ze niet beschikken over een
auto. Dat betekent dat beide groepen baat zouden hebben bij een busverbinding over de
Houtribdijk. Deze verbinding zou hun reistijd sterk reduceren.
Een busverbinding zou niet alleen de situatie verbeteren voor studenten die momenteel al reizen
over het traject Enkhuizen-Lelystad. Het zou er ook voor kunnen zorgen dat studenten in de
toekomst eerder voor een studie aan het Windesheim in Zwolle of Almere kiezen, omdat dit door de
gereduceerde reistijd aantrekkelijker is geworden.
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2.3 Bepalen van vervoerspotentie
Om de vervoerspotentie van een nieuwe OV-verbinding te bepalen worden er in dit onderzoek
meerdere bronnen geraadpleegd:
●
●
●

Tellusdata van de N307. Hiermee wordt gekeken naar de intensiteiten op de N307 en hoe dit
zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Benchmark Afsluitdijk. Om een absoluut aantal OV-reizigers over de Houtribdijk te bepalen
wordt de vergelijking gemaakt met de auto/OV verhouding op de Afsluitdijk.
Een pendelonderzoek en een enquête, om bijvoorbeeld te bepalen wat de belangrijkste
herkomsten, bestemmingen en reismotieven zijn.

2.3.1 Benchmark Houtribdijk
De Afsluitdijk is een van de weinige routes in Nederland die vergelijkbaar is met de Houtribdijk. Over
de Afsluitdijk rijdt momenteel al enige tijd een bus. In deze paragraaf wordt eerst gekeken naar de
voertuigintensiteiten op de N307/Houtribdijk. Deze intensiteiten worden vergeleken met die op de
Afsluitdijk. Op basis van de verhouding tussen de totale intensiteit en het aandeel OV-reizigers op de
Afsluitdijk wordt bepaald voor hoeveel OV-reizigers deze verhouding zorgt op de Houtribdijk. De
eerder geanalyseerde data van de scholierenbuslijn en de NS-reizigersdata zijn hierin meegenomen.
Tellusdata N307
De groep automobilisten die momenteel (dagelijks) gebruik maakt van de N307/Houtribdijk is een
belangrijke mogelijke doelgroep van een buslijn over deze route. Er is een kans dat een deel van
deze groep automobilisten gebruik maakt van de auto op deze route omdat er geen goed alternatief
is. Dat zou kunnen betekenen dat er automobilisten zijn die graag gebruik zouden maken van een
buslijn wanneer deze gerealiseerd zou worden over de N307.
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Benchmark Afsluitdijk
In Nederland zijn meerdere trajecten denkbaar die te vergelijken zijn met Enkhuizen-Lelystad. Zo
heeft Nederland bijvoorbeeld de Afsluitdijk: een dijk van vergelijkbare lengte (32 kilometer) waar
tevens een busverbinding over rijdt. Deze busverbinding, lijn 350, rijdt één keer per uur en doet in
totaal twee uur over de rit (Bron: 9292.nl).
Het feit dat deze bus een groot deel van de route over de Afsluitdijk rijdt maakt dat het in enige
mate te vergelijken is met de route over de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Aan
weerszijden van de Afsluitdijk liggen echter geen grote steden. Dit is bij de Houtribdijk wel het geval.
Dat maakt dat de uiteindelijk bepaalde vervoerspotentie voor het openbaar vervoer over de
Houtribdijk waarschijnlijk relatief hoger ligt dat bij de Afsluitdijk.
In deze paragraaf wordt gekeken naar de verhouding tussen de verhouding van het aantal auto’s
over de Afsluitdijk versus het aantal reizigers dat over dit traject gebruik maakt van het openbaar
vervoer. Deze verhouding zou de vervoerspotentie van een busverbinding over de Houtribdijk
kunnen aantonen. Hierbij moet dus wel rekening gehouden worden met het feit dat de uitkomst
lager uit kan vallen dan hoe het in de praktijk zal zijn.

Figuur 5: Verkeer Afsluitdijk. Bron: NDW

Data over het aantal OV-reizigers is
verkregen vanuit de Provincie
Friesland. Dit gaat om data van het
aantal OV-Chipkaart check-ins op
buslijn 350 per werkdag. Intensiteiten
van het autoverkeer over de Afsluitdijk
zijn verkregen door middel van de
NDW. In figuur 5 is weergegeven wat
deze intensiteiten zijn. In de
berekening van deze benchmark is
rekening gehouden met één reiziger
per motorvoertuig.

De uitkomsten van de berekeningen zijn te zien in tabel 2. Hierin is te zien dat over de jaren 20152018 het aandeel van OV gemiddeld 4,54% was bij 1 persoon per auto.

Tabel 2: Percentage OV-reizigers
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Recente gegevens over het autogebruik op de Houtribdijk zijn pas vanaf 2016 beschikbaar.
Zodoende zal worden gerekend met gegevens van 2016-2018. Deze berekening is uitgevoerd als
volgt:

In tabel 3 is te zien wat een prognose voor het aantal OV-reizigers zou zijn op basis van het aantal
OV-reizigers over de Afsluitdijk.

Tabel 3: Prognose aantal OV-reizigers

De tabellen laten over de jaren 2016-2018 een gemiddelde bezetting per werkdag van 360 zien bij
een bezetting van een persoon per auto. Dit is berekend over het totaal autoverkeer, dus beide
richtingen samen.
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eindbestemming hierbij is. Hierop aansluitend wordt bepaald met welke modaliteit men tussen de
steden reist en of men gebruik zou maken van een buslijn wanneer deze gerealiseerd zou worden.
Ten slotte krijgt te respondent de ruimte om een beeld te schetsen van de manier waarop de
busverbinding eventueel gerealiseerd zal worden. Vragen die hierbij aan bod komen gaan
bijvoorbeeld over locaties van de haltes, hoe frequent een bus zal gaan rijden en op welke
tijdstippen de bus dan zal gaan rijden. De volledige vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1.
Validiteit & betrouwbaarheid
Om de validiteit en betrouwbaarheid van de enquête te garanderen, is met verschillende factoren
rekening gehouden. Hieronder wordt toegelicht hoe de validiteit en betrouwbaarheid zijn
gegarandeerd.
Moment en wijze van afname
Voor het afnemen van de enquête is gebruik gemaakt van een online tool, te weten Typeform. Dit is
een tool die voor iedereen met internet toegankelijk is. De vragenlijst kon dus niet worden ingevuld
door mensen die geen toegang hebben tot internet. Volgens het CBS had in 2018 zo’n 6% van de
Nederlanders geen internet. Dit betrof in alle gevallen mensen van 75 jaar of ouder. Aangezien dit
voor ons onderzoek de meest onbelangrijke doelgroep is en het percentage verwaarloosbaar is,
speelt dit verder geen rol in de validiteit.
Tijdens de periode dat de enquête online heeft gestaan, zijn aan de vraagstelling, wijze van
ondervraging, volgorde van vragen et cetera geen wijzigingen aangebracht.

Grootte van de populatie
Om te zorgen dat de enquêteresultaten betrouwbaar zijn,
is het noodzakelijk dat de steekproefgrootte voldoende is.
Op internet zijn verschillende tools te vinden, die aan de
hand van de populatie de grootte van de steekproef
kunnen bepalen. Om aan de grootte van de populatie te
komen, zijn de inwoners van West-Friesland en geheel
Flevoland bij elkaar opgeteld. Dit is gedaan omdat hier de
meeste potentiële gebruikers van een dergelijke OVverbinding wonen. In afbeelding 7 is te zien dat de
vereiste steekproefgrootte 600 respondenten omvat.
Aangezien er zo’n 750 respondenten met de enquête zijn
bereikt, is dit meer dan voldoende (CheckMarket, 2020).

Afbeelding 7: Vereiste steekproefgrootte. Bron:
CheckMarket

Leeftijd van de populatie
Om te kunnen vaststellen in hoeverre de leeftijdsclassificering van de populatie overeenkomt met de
algehele demografie, is de respondenten als een van de eerste vragen gevraagd naar de leeftijd. Ook
kan aan de hand van leeftijd een inschatting worden gemaakt van de levensfase van de
respondenten. De verdeling van de respondenten is te zien in figuur 6.
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2.4 Reizigersgroei of -krimp?
Eerder bleek dat de hoeveelheid autoverkeer op de Houtribdijk de laatste jaren gestaag toeneemt.
De haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe busverbinding is niet alleen afhankelijk van de
vervoersvraag die er op dit moment is. Het is ook belangrijk om te weten hoe deze vervoersvraag
zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Het kan namelijk zo zijn dat blijkt dat de busverbinding op dit
moment niet haalbaar is, maar in de toekomst wel. In paragraaf 2.4.1 wordt daarom gekeken naar
de berekeningen van een verkeersmodel. Dit verkeersmodel maakt zijn berekeningen op basis van
verschillende trends en ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen voordoen. Deze trends en
ontwikkelingen worden in bijlage 3 toegelicht.

2.4.1 Verkeersmodel
In de bijlage 3 is aandacht besteed aan de ontwikkelingen die zich de komende jaren aan
weerszijden van de dijk voor zullen doen. Op deze manier is een beeld geschetst van de factoren die
invloed zullen gaan hebben op de ontwikkeling in het aantal voertuigen dat zich tussen Enkhuizen en
Lelystad verplaatst. Het is echter nog niet duidelijk op wat voor manier deze ontwikkelingen effect
zullen hebben op de intensiteiten op bijvoorbeeld de Houtribdijk. Om die reden voert Goudappel
Coffeng ten behoeve van dit onderzoek een modelberekening uit met behulp van het programma
Verkeerskundig Noordvleugel Model (Venom). Daarnaast is een selected link analyse uitgevoerd
voor de route tussen Enkhuizen en Lelystad. Deze modelberekening geeft weer hoeveel
motorvoertuigen over de Houtribdijk rijden en wat hun bestemming is.
Selected link analyse
In de selected link analyse zijn voor de jaren 2014, 2030 en 2040 etmaalintensiteiten bepaald voor
de wegen tussen Enkhuizen en Lelystad. De uitkomsten van de selected link analyse zijn terug te
vinden in bijlage 2 van dit rapport.
Bij de vergelijking met de Afsluitdijk is gebleken dat in 2018 van de gemiddeld 8203 voertuigen die
over de Houtribdijk rijden 4,5% mogelijk gebruik zou maken van een OV-verbinding. Om te bepalen
hoeveel mensen in 2030 en 2040 gebruik zouden maken van het OV zal voor deze jaren ook 4,5%
van de gemiddelde totale dagintensiteit berekend worden. Het is lastig te bepalen of de auto/OVverhouding in de toekomst zal veranderen. Voor dit onderzoek hebben we er daarom voor gekozen
om deze 4,5% ook voor 2030 en 2040 te hanteren. Uit deze berekening komen de volgende
aantallen:

Tabel 6: Berekening Houtribdijk

Zoals te zien in tabel 6 zal het aantal potentiële OV-gebruikers voor de route Enkhuizen-Lelystad net
als de totale dagintensiteiten toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de haalbaarheid van een OVverbinding naarmate de tijd vordert toeneemt.
In deze paragraaf is op basis van de selected link analyse bepaald hoeveel mensen er in potentie
gebruik zouden maken van een OV-verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad in de jaren 2030 en
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2040. In de volgende paragraaf ligt de focus op het bepalen van de bestemmingen van deze
reizigers. Op die manier wordt duidelijk welke route de OV-verbinding het beste aan kan doen.

2.4.2 Herkomst-bestemming
Om een compleet beeld te vormen van de toekomstige ontwikkelingen, is ook gekeken naar hoe de
verhoudingen in de bestemmingen van de voertuigen op de Houtribdijk zich ontwikkelen. Tabel 7 en
8 geven weer wat de procentuele verhoudingen zijn van verkeer dat gebruik maakt van de
Houtribdijk. Er is een opdeling gemaakt tussen de beide richtingen: richting Enkhuizen en richting
Lelystad. In de richting van Enkhuizen is ook gekeken naar verkeer dat doorrijdt tot Hoorn. Er is te
zien dat tussen de 31% en 34% van het verkeer op de Houtribdijk eindigt in Enkhuizen. Ongeveer
20% van het verkeer rijdt door naar Hoorn. Dit percentage blijft in de toekomst ongeveer gelijk,
echter kiest een groter aandeel van het verkeer ervoor om over de recent opgewaardeerde N307 te
rijden in plaats van de N506.

Tabel 7: Verkeer richting Hoorn

In tabel 8 is weergegeven wat de procentuele verhoudingen zijn van verkeer richting Lelystad rijdt.
Hierin is te zien dat rond de 20% van de reizigers doorrijdt naar Harderwijk. Verder is te zien dat, na
de opening van de luchthaven, Lelystad Airport ook een aandeel heeft in het verkeer dat gebruik
maakt van de Houtribdijk.

Tabel 8: Verkeer richting Harderwijk

Over het algemeen is te zien dat er een groei plaatsvindt in de totale aantallen in beide richtingen
over 2014, 2030 en 2040. Procentueel is te zien dat er een daling is in het aantal reizigers dat zijn
eindbestemming vindt in Harderwijk.
Het aantal voertuigen dat als eindbestemming Enkhuizen heeft, blijft in de toekomst schommelen
tussen de 31% en de 34%.

2.4.3 Conclusie
Al met al zijn er verschillende ontwikkelingen aan te wijzen die de komende jaren van invloed zullen
zijn op de vervoersvraag in en rond de steden Lelystad en Enkhuizen. Uit de beleidsplannen van de
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gemeenten Almere en Lelystad blijkt dat de komende tientallen jaren minstens 65.000 woningen
bijgebouwd zullen worden. Daarnaast zullen op den duur 45.000 vliegbewegingen via Lelystad
Airport uitgevoerd worden.
De verwachting is dat in de regio West-Friesland het aantal huishoudens tot aan 2040 met om en
nabij de 10.000. Het aantal arbeidsplaatsen neemt in deze regio echter af. Dit betekent dat naar
verloop van tijd steeds meer mensen werk moeten gaan zoeken elders in het land.
De verwachte ontwikkelingen aan beide kanten van de Houtribdijk zullen dus naar verwachting voor
een toename in het aantal voertuigen dat over de dijk rijdt. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten
van de selected link analyse. Deze analyse laat zien dat tot aan 2030 en 2040 een stijging van 60%
(8203 in 2018 tegen 13.116 in 2040) in het aantal motorvoertuigen zal plaatsvinden op de
Houtribdijk. Samen met deze totale dagintensiteit neemt ook het aantal potentiële OV-gebruikers op
het traject over de Houtribdijk toe.
De procentuele verhouding tussen de bestemmingen van de mensen die richting Enkhuizen reizen
blijft ongeveer hetzelfde de komende jaren. Het aantal mensen dat over de dijk richting Enkhuizen
reist blijft en de reis eindigt in Enkhuizen zelf, blijft tussen de 31% en 34% hangen. Tussen de 15% en
20% van de reizigers heeft als bestemming Hoorn.
Voor de mensen die richting Lelystad reizen geldt dat in de toekomst een steeds kleiner percentage
doorreist naar Harderwijk, terwijl het percentage dat Lelystad als bestemming heeft blijft
schommelen tussen de 12% en 15%.
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zouden lokale/regionale media aandacht kunnen besteden aan een nieuwe OV-verbinding. Voor het
verspreiden van de enquête in dit onderzoek zijn ook verschillende nieuwskanalen gebruikt.
Het is op dit moment dus steeds bekender aan het worden dat men bezig is met de eventuele
realisatie van een busverbinding. Wanneer de busverbinding er daadwerkelijk komt moet dit net
zoals de enquête via zo veel mogelijk lokale kanalen bekend gemaakt worden. Lokale nieuwszenders
kunnen hieraan bijdragen, maar het is ook mogelijk om in het bestaande OV advertenties op te
hangen met informatie over de nieuwe verbinding. Dit kan in een bus of trein, maar ook op stations
en in haltes.
Het is ook mogelijk om te adverteren in OV-apps zoals 9292. Wanneer iemand woonachtig is in
Lelystad en omgeving of Enkhuizen en omgeving kan het van toegevoegde waarde zijn om bij deze
mensen in verschillende apps reclame te maken voor de nieuwe busverbinding.
Uit de enquête is gebleken dat een groot deel van de respondenten uit regio West-Friesland Batavia
Stad als een van de voornaamste redenen ziet om naar Lelystad te reizen. Batavia Stad kan zelf ook
veel baat hebben bij de extra aantallen bezoekers die een nieuwe OV-verbinding zou genereren. Het
zou daarom voor een win-win situatie kunnen zorgen wanneer Batavia Stad zou adverteren via hun
eigen sociale media of hun eigen website. Ook is het mogelijk om te adverteren in regio WestFriesland voor de nieuwe busverbinding wanneer deze er komt. Op deze manier trekt de buslijn
meer gebruikers en Batavia Stad meer bezoekers.

2.5.3 Prijstechnische promotie
Comfort en reistijd zijn belangrijke criteria waaraan een goede OV-verbinding moet voldoen om te
kunnen concurreren met bijvoorbeeld de auto. Een derde belangrijk criterium is de prijs. Het hebben
en het gebruiken van een auto is tamelijk kostbaar.
Uit de enquête bleek dat veel mensen geïnteresseerd zouden zijn in een busverbinding omdat ze
geen geld hebben om een auto aan te schaffen. Hierbij werd door de respondenten ook geregeld
verwezen naar studenten die vaak niet over een rijbewijs of auto beschikken en wel een studentenOV hebben. Hierdoor kunnen ze gratis tussen Lelystad en Enkhuizen reizen. Op deze manier worden
scholen aan weerszijden van de dijk makkelijker bereikbaar voor studenten.
Het bieden van kortingsdeals kan een goede optie zijn wanneer iemand met de bus naar
bijvoorbeeld Batavia Stad reist. Zo zou je als bezoeker van Batavia Stad korting kunnen krijgen op
producten bij bepaalde winkels in de fashion outlet wanneer hij of zij met de bus naar de outlet is
gekomen. Op die manier wordt het gebruik van de busverbinding beloond en trekt Batavia Stad
meer bezoekers.
Een actie als deze zou ook toegepast kunnen worden op musea en andere attracties. Voorbeelden
hiervan zijn het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het Nieuwland Museum in Lelystad. Het is ook
mogelijk om de reis gratis te maken wanneer iemand voor het eerst gebruik maakt van de OVverbinding. Op die manier is de drempel minder hoog om voor het eerst gebruik te maken van de
verbinding. Wellicht overtuigt de gratis eerste reis de reiziger ervan om het OV over dit traject vaker
te gebruiken.
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2.5.4 Enquête
Uit de enquête blijkt dat de reistijd en de reiskosten belangrijke onderwerpen zijn voor de potentiële
gebruiker van de OV-verbinding. De reistijd heeft voor een groot deel te maken met de locaties van
de haltes waar de bus stopt en welke route de bus dus rijdt. Dit is iets wat door middel van
afspraken tussen de uitvoerder en de concessiehouder georganiseerd wordt. Dit geldt ook voor de
prijs van het reizen over dit traject. Het kan dus raadzaam zijn om in de periode kort na de realisatie
van de OV-verbinding als overheden door middel van subsidies het gebruik van deze verbinding
aantrekkelijker te maken door de prijs laag te houden.

2.5.5 Conclusie
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van de OV-verbinding in de toekomst aantrekkelijk te
maken. Een eis waar de verbinding tenminste aan moet voldoen is een goede aansluiting op de OVlijnen bij het begin- en eindpunt van de OV-verbinding. Op deze manier wordt overstaptijd en dus
totale reistijd ingekort en wordt het comfort ook verbeterd.
Adverteren om naamsbekendheid te creëren door bijvoorbeeld partijen als Batavia Stad of in OVdiensten in de omgeving, kan er ook aan bijdragen dat meer mensen van het bestaan van de nieuwe
verbinding weten waardoor het gebruik ervan mogelijk zal toenemen.
Ten slotte blijkt dat de kosten van het gebruik van de OV-verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad
een erg belangrijk punt zijn. Veel mensen geven aan niet te beschikken over een auto en zeker
gebruik te gaan maken van een OV-verbinding wanneer deze er komt, mits het aantrekkelijk is qua
prijs. Provincies en gemeenten kunnen wellicht door middel van financiële tegemoetkomingen
bijdragen aan het laag houden van de prijs van het OV over het traject Enkhuizen-Lelystad.
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3.4 Beoordelingscriteria van varianten
De volgende stap in het onderzoek is het bepalen op welke criteria de varianten worden beoordeeld.
Sommige varianten zijn namelijk snel, maar doen niet veel haltes aan. Andere varianten doen veel
haltes aan, maar zijn niet kostendekkend door de langere reistijd. Om te bepalen welke variant als
beste uit de bus komt worden de verschillende varianten in dit onderzoek gescoord op verschillende
criteria. Op basis van de beoordelinh op deze criteria per variant, zal bepaald worden welke variant
het meest gunstig en haalbaar blijkt te zijn.
Reistijd en VF-waarde
Uit onderzoek blijkt dat mensen de keuze voor een vervoermiddel voor 60% laten afhangen van de
snelheid van het vervoermiddel (Van den Heuvel, 1997). Zodoende is dit de belangrijkste factor in de
keuze voor een vervoerswijze. Voor succesvol openbaar vervoer is het dus belangrijk niet (veel)
langzamer te zijn dan dezelfde reis met de auto. Om de relevantie van reisduur in een
vervoerswijzekeuze inzichtelijk te maken, heeft Van den Heuvel in 1997 de zogeheten
‘verplaatsingstijdfactor’ (VF-waarde) geïntroduceerd. Deze VF-waarde geeft de relatie weer tussen
de reisduur met het openbaar vervoer in verhouding tot de duur van dezelfde reis met de auto (Pb
IVVS, 1995).
In figuur 18 is ter illustratie weergegeven wat verschillende VF-waarden betekenen voor de
bezettingsgraad van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto. Hierin is te zien dat een reis
met het openbaar vervoer sterk
concurrerend is bij een VF-waarde van 1,2.
van 1,2 tot 1,5 is het openbaar vervoer
enigszins concurrerend, en van 1,5 tot 2,0 is
het openbaar vervoer eigenlijk niet meer
concurrerend. Met een VF-waarde van
boven de 2,0 is de concurrerende positie van
het openbaar vervoer volledig verdwenen.
We spreken van ‘auto-captives’ en ‘OVcaptives’ als het reizigers betreft die onderof boven deze waarden toch gebruik maken
van de ‘ongunstige’ modaliteit. Auto- en OVFiguur 18: VF-waarden
captives zijn beide groepen die gebonden
zijn aan een reis met het openbaar vervoer of de auto, bijvoorbeeld door het ontbreken van een
rijbewijs of een OV-reis die niet concurreert met de auto. Wanneer de reistijd tussen het openbaar
vervoer en de auto gelijk is, is te zien dat het openbaar vervoer een aandeel heeft van 60%.
Naarmate de auto sneller wordt, neemt dit aandeel af tot 20%.
Om een (bij dit onderzoek) toepasselijk voorbeeld te noemen: de huidige reis met het openbaar
vervoer van station Enkhuizen naar station Lelystad Centrum duurt op dit moment 1:57 uur, dus 117
minuten (9292.nl, 2020). Dit is de kortst mogelijke optie. Met de auto duurt dezelfde reis exact 30
minuten (Google Maps, 2020). Dit betekent dat de VF-waarde van deze reis (117/30=) 3,9 is. Op dit
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traject is het huidige openbaar vervoer momenteel dus beslist geen concurrerende vervoerswijze. Bij
het scoren van de verschillende varianten, zal gekeken worden naar de verschillende VF-waarden.
Aantal overstappen/aansluiting op andere OV-lijnen
Het is belangrijk om de OV-verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad te laten aansluiten op overige
(grote) OV-lijnen. Het is de bedoeling dat de reis soepel verloopt en dat de reiziger gemakkelijk van
de ene OV-lijn over kan stappen op de andere. Daarom zal er per variant bekeken worden hoe deze
op dit criterium scoort. Er wordt hierbij gekeken naar de manier waarop de reiziger fysiek van de ene
modaliteit naar de andere overstapt, hoeveel overstappen er in totaal nodig zijn en hoe goed de OVverbinding aan te sluiten op de dienstregelingen van andere OV-lijnen bij het begin- en eindpunt van
de nieuwe OV-verbinding. Uit de enquête bleek dat 47% van de respondenten maximaal één keer
wil overstappen en 35% niet wil overstappen. De overige 20% is bereid twee keer of meer over te
stappen. De varianten zullen op basis van deze verhouding gescoord worden.
Het overstapgemak speelt een relatief belangrijke rol. Reizigers schatten hun reis vaak in door
middel van de subjectieve reistijd; dat betekent dat ze in het inschatten van de reistijd rekening
houden met ongemakken als gebrek aan zitplaatsen, (wachten op) overstappen en het risico om hun
aansluiting te missen. In het kort betekent dit dus dat een reis die betrouwbaar en comfortabel is
(dat wil bijvoorbeeld zeggen niet tot weinig overstappen) een grotere kans heeft meer reizigers aan
te trekken (KiM & Warffemius, 2015).
Kostendekking
Een groot deel van de OV-verbindingen is niet winstgevend en wordt gesubsidieerd door de
overheid. Het is echter wel de bedoeling dat bijvoorbeeld een buslijn in bepaalde mate in staat is de
kosten van de uitvoering ervan te kunnen dekken. Over het algemeen wordt uitgegaan van een
benodigde minimale kostendekkingsgraad van 40-50% voor een reguliere OV-verbinding, de drukke
lijnen zijn meestal voor zo’n 75% kostendekkend (Verlinde, 2020).
Een grote bepalende factor bij het bepalen van de kostendekking van een OV-verbinding, zijn de
kosten van een Dienstregelinguur (DRU). Een DRU is de ‘meeteenheid’ die wordt gebruikt om aan te
tonen wat het rijden van bijvoorbeeld een bus, tram of trein per uur in de dienstregeling kost. Een
DRU kost gemiddeld tussen de €100 en €125. In een DRU zitten onder andere de volgende kosten
verwerkt (Verlinde, 2020):
● Kosten chauffeur/machinist: €55-€60
● Brandstof, afschrijving en onderhoud: €20-€25
● Management, kantoor en dergelijke: €25
De kostendekkingsgraad van een lijn wordt niet alleen bepaald door het aantal reizigers dat gebruik
maakt van de lijn. Kostendekking kan ook worden bepaald door de opzet of de eigenschappen van
de lijn. Rijdt een verbinding veel door stadse omgeving met veel stops, dan zal deze lijn
waarschijnlijk veel reizigers bedienen maar relatief weinig opleveren. Reizigers betalen immers per
gereden kilometer, en in stedelijk gebied rijdt een bus gemiddeld weinig kilometer per DRU. Een bus
die veel kilometers rijdt binnen een DRU kan in veel gevallen winstgevender zijn: er wordt in relatief
korte tijd meer tegoed van de reizigers verbruikt.
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In de praktijk blijkt dat de tarieven die de reiziger per kilometer voor het reizen met de bus betaalt,
sterk kunnen variëren per buslijn. Daarnaast kunnen de tarieven per reiziger verschillen. Dit heeft in
de meeste gevallen te maken met of de reiziger op saldo reist, of een abonnement heeft. Daarnaast
maken veel reizigers gebruik van een studenten-OV abonnement. Dit houdt in dat deze reizigers niks
hoeven te betalen.
Totaal
De scores van de varianten zullen in de vorm van een tabel weergegeven worden. Op basis hiervan
zal bepaald worden welk van de varianten in totaal het beste scoort. Daarbij wordt ook gekeken naar
welke criteria in de praktijk het zwaarst zullen wegen.

3.5 Globale exploitatiekosten in verhouding tot vervoersvraag
Een groot deel van de mate van levensvatbaarheid van een OV-verbinding wordt bepaald door de
mate van kostendekking ervan. In voorgaande paragraaf is reeds aandacht besteed aan de manier
waarop de kosten van een OV-verbinding berekend worden. In deze paragraaf zal voor alle varianten
besproken in paragraaf 3.3 bepaald worden wat de exploitatiekosten bedragen en hoeveel reizigers
ervoor nodig zijn om deze kosten (gedeeltelijk) te kunnen dekken. In paragraaf 3.4 is besproken
waaruit de globale exploitatiekosten opgebouwd zijn.
De berekeningen in dit hoofdstuk dienen puur als indicatie van de werkelijkheid. Er zijn nog teveel
onzekerheden die ervoor zorgen dat er geen concrete uitspraken gedaan kunnen worden over de
kosten en opbrengsten.
Kosten en opbrengsten
In paragraaf 3.4 is reeds bepaald dat de uitvoering van een busverbinding tussen de 100 en 125 euro
per uur kost. Deze kosten zijn afhankelijk van veel verschillende factoren. Over deze factoren valt in
dit onderzoek nog niet voldoende te zeggen om concreet te kunnen bepalen hoeveel onderstaande
varianten exact gaan kosten om te kunnen uitvoeren. Daarom is ervoor gekozen om een gemiddelde
te kiezen en voor 112,5 euro per DRU.
Net als de kosten zijn de opbrengsten van een OV-verbinding van veel verschillende factoren
afhankelijk. Zo levert de ene reiziger meer op per kilometer dan de ander. Een voorbeeld hiervan is
studenten die gratis reizen en niks opleveren, terwijl de overige reizigers een OV-abonnement
betalen. Daarom is ervoor gekozen om uit te gaan van een gemiddelde opbrengst van 15 cent per
reiziger per kilometer. Het instaptarief, dat in het algemeen 98 cent bedraagt, is in de bovenstaande
15 cent per kilometer meegerekend.
Per variant wordt eerst berekend hoe lang de bus onderweg is van het beginpunt naar het eindpunt
van de lijn. Op basis daarvan wordt in combinatie met de kosten per DRU berekend hoeveel een rit
in totaal kost om uit te voeren. Aan de hand van de bekende gegevens, is voor de verschillende
varianten berekend hoeveel reizigers nodig zijn om de bus voor 40% kostendekkend te laten rijden.
Er is voor deze ondergrens gekozen omdat dit de gemiddelde kostendekkingsgraad
vertegenwoordigt van de meeste buslijnen in Nederland.
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Voor de berekeningen zijn de verschillende varianten in trajecten opgedeeld. Dit heeft als reden dat
de ondergrens van 40% kostendekking, binnen een variant verschilt. Dit is afhankelijk van de reistijd
en -afstand. Noch kun je er tijdens de berekening van de kostendekking over een geheel traject,
vanuit gaan dat de bus dit gehele traject gevuld is met het minimale aantal reizigers. Zo is er een
wisselend aantal reizigers nodig om deze kosten te dekken.
Busverbinding Enkhuizen - Lelystad
De busverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad kent de volgende gegevens:
● Reisafstand 33,9 kilometer
● 31 minuten reistijd
● Benodigde opbrengsten voor 40% kostendekking: €23,25
In figuur 19 is te zien dat deze kosten voor 40% worden gedekt bij ongeveer 5 reizigers. Dit is
namelijk het punt waar de twee lijnen kruisen. De horizontale blauwe lijn vertegenwoordigt de
ondergrens van 40% kostendekking.

Figuur 19: Opbrengsten Enkhuizen - Lelystad

Busverbinding Hoorn - Enkhuizen - Lelystad
Het traject Hoorn - Enkhuizen - Lelystad is opgedeeld in twee verschillende trajecten: Hoorn Enkhuizen en Enkhuizen - Lelystad. De gegevens van de berekening Enkhuizen - Lelystad zijn
hierboven terug te vinden. Voor Hoorn - Enkhuizen zijn de volgende gegevens gebruikt:
● Reisafstand 24,1 kilometer
● 24 minuten reistijd
● Benodigde opbrengsten voor 40% kostendekking: €18,54

Potentie ‘Houtribbus’
In figuur 20 zijn de snijpunten van de lijnen weergegeven. Het traject Enkhuizen - Lelystad is oranje
weergegeven; het traject Hoorn - Enkhuizen in het blauw. Eerder leerden we al dat het traject
Enkhuizen - Lelystad voor 40% kostendekkend is bij zes reizigers. Voor Hoorn - Enkhuizen geldt dat
de kosten voor 40% worden gedekt wanneer er minstens vijf reizigers het volledige traject in de bus
zitten. De horizontale lijn vertegenwoordigt de 40% kostendekking van de lijn met dezelfde kleur.

Figuur 20: Opbrengsten Hoorn - Enkhuizen - Lelystad

Busverbinding Enkhuizen - Lelystad - Lelystad Airport - Harderwijk
De laatste variant is opgedeeld in drie verschillende trajecten:
● Enkhuizen - Lelystad
● Lelystad - Lelystad Airport:
○ Reisafstand 8,7 kilometer
○ 12 minuten reistijd
○ Benodigde opbrengsten voor 40% kostendekking: €9,● Lelystad Airport - Harderwijk
○ Reisafstand 18,8 kilometer
○ 22 minuten reistijd
○ Benodigde opbrengsten voor 40% kostendekking: €16,50
In figuur 21 is weergegeven wat per traject het minimum aantal benodigde reizigers is om de kosten
voor 40% te kunnen dekken. Op het traject Lelystad - Lelystad Airport betekent dit dat er minimaal
zeven reizigers benodigd zijn om de kosten voor het gewenste niveau te kunnen dekken. Voor het
traject Lelystad Airport - Harderwijk zijn er iets minder reizigers nodig, namelijk zes. Dit heeft als
oorzaak dat de bus tussen Airport en Harderwijk gemiddeld een hogere snelheid rijdt dan tussen
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Lelystad Centrum en Lelystad Airport. Tussen Lelystad Centrum en Lelystad Airport rijdt de bus
namelijk vooral door stedelijk gebied en ligt de toegestane snelheid lager dan tussen Lelystad Airport
en Harderwijk. Dit zorgt ervoor dat er minder tijd in dienstregelinguren nodig is om de reis af te
leggen. Dit maakt dat de kosten voor deze route in verhouding lager liggen en er minder reizigers
nodig zijn om deze kosten te kunnen dekken. Ook hier vertegenwoordigt in bovenstaande grafiek de
horizontale lijn de DRU-’ondergrens’ voor de lijn met dezelfde kleur.

Figuur 21: Opbrengsten Hoorn - Enkhuizen - Lelystad (Airport) - Harderwijk

3.5.1 Conclusie
Uit de berekeningen in deze paragraaf blijkt dat alle varianten elkaar nauwelijks ontlopen als het
gaat om het aantal reizigers dat nodig is om de gewenste kostendekkingsgraad van 40% te behalen.
Voor vrijwel elk traject geldt dat er tussen de zes en zeven reizigers nodig zijn. In paragraaf 2.3.1
bleek op basis van de vergelijking met de Afsluitdijk dat er in de huidige situatie dagelijks gemiddeld
360 (dus 180 per rijrichting) mensen gebruik zouden kunnen maken van een OV-verbinding over de
Houtribdijk. Wanneer dit aantal gelijkmatig verdeeld zou worden over een aantal bussen per dag is
het behalen van de kostendekkingsgraad van 40% goed mogelijk. Het is echter ook mogelijk dat de
een deel van de bussen relatief leeg is terwijl een ander deel relatief vol zit. Op deze manier
compenseren de verschillende ritten elkaar en wordt de gewenste kostendekking alsnog gehaald.
In de volgende paragrafen zal worden bepaald welke variant de voorkeur geniet. Hier wordt ook
dieper ingegaan op het maximaal aantal inzetbare bussen op basis van de te verwachten
vervoersvraag en kostendekking. Hierop aansluitend wordt onderzocht hoe de dienstregeling van
deze variant eruit moet zien om aan de verwachte vraag te voldoen en tegelijk kostenefficiënt te
blijven.
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3.6 Beoordeling van varianten
In voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden aan welke eisen een busverbinding moet voldoen
en wat voor busverbindingen er denkbaar zijn voor het traject tussen (Hoorn,) Enkhuizen en
Lelystad. In deze paragraaf wordt per variant bepaald hoe deze op de verschillende criteria scoort.
Ten slotte volgt een overzicht van de scores van de varianten om deze tegen elkaar af te zetten. Op
basis hiervan bepalen we welke variant als beste uit de bus komt. De reistijd/VF-waarde is het eerste
criterium dat aan bod komt. De criteria die volgen zijn ‘aantal overstappen/aansluiting overig OV’ en
‘kostendekking’.
De score aan de hand van exploitatiekosten wordt op een ‘bijzondere’ manier toegekend. Als basis
worden hiervoor de uitkomsten gebruikt die tijdens de benchmark Afsluitdijk zijn berekend. Hier is
bekend geworden dat de vervoerspotentie van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad per
richting in de huidige situatie ongeveer 4,5% van het totaal aantal reizigers per etmaal is. Samen met
het benodigde aantal reizigers om een rit kostendekkend te maken, vormt dit percentage de basis
voor de toekenning van de score. Per traject zal, op basis van de verhoudingen in de selected link
analyse, de vervoerspotentie bepaald worden op basis van de 4,5% van het totaal aantal reizigers
per etmaal. Als basis zullen hiervoor de gegevens van de selected link analyse van 2030 gebruikt
worden, daar deze naar verwachting de meeste accurate uitkomst zal geven.
Voor 2030 betekent dit concreet dat men voor beide richtingen op de dijk in totaal in de richting van
10.900 motorvoertuigen per etmaal kan verwachten. Dit getal is opgebouwd uit zo’n 5300
motorvoertuigen richting Enkhuizen, en zo’n 5600 motorvoertuigen richting Lelystad. Wanneer je de
te verwachten vervoersvraag aan de hand hiervan (dus 4,5%) berekent, kom je uit op ongeveer 500
reizigers per etmaal. Voor de verschillende varianten zal niet elke richting apart worden uitgerekend,
maar zal er een berekening gemaakt worden aan de hand van het totaal aantal motorvoertuigen per
etmaal.
Naast de exploitatiekosten worden de verschillende varianten ook beoordeeld op de VF-waarde. Dit
is, zoals eerder toegelicht, de verhouding tussen de reistijd met de auto versus het openbaar
vervoer. Omdat reizigers vaak nog een stuk moeten reizen alvorens ze bij het openbaar vervoer zijn,
wordt er ook rekening gehouden met zogeheten ‘voor- en natransport’. Voor reizen met de auto
worden er zodoende zes minuten bij de reistijd opgeteld, voor reizen met het openbaar vervoer
wordt rekening gehouden met 15 minuten.

3.6.1 Variant 1: busverbinding Enkhuizen - Lelystad
Reistijd/VF-waarde
De totale reistijd tussen Enkhuizen en Lelystad via Batavia Stad bedraagt:
●
●
●

Auto: (28+6=) 34 minuten
Bus: (31+15=) 46 minuten
VF-waarde: 46/34 = 1,35
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De totale reistijd van het openbaar vervoer en de auto liggen relatief ver uit elkaar. Ondanks het feit
dat de auto en het openbaar vervoer dezelfde route rijden, namelijk over de Houtribdijk, zie je de
invloed van het voor- en natransport terug in de relatief hoge V/F-waarde. Echter moet hierbij wel
als kanttekening gegeven worden dat dit voor- en natransport niet voor elke reiziger hetzelfde zal
zijn.
Aantal overstappen/Aansluiting op overige OV-lijnen
Bij deze variant rijdt de bus tussen het treinstation in Enkhuizen en het treinstation in Lelystad. In
paragraaf 3.1 is reeds besproken dat vanaf beide stations de omliggende gebieden goed te bereiken
zijn. Vanuit Enkhuizen kan men met verschillende buslijnen de omliggende dorpen bereiken. Tussen
Enkhuizen en Hoorn loopt een Intercityverbinding die ook stopt op tussenliggende stations en twee
keer per uur rijdt. Mocht de reiziger vanuit Enkhuizen door willen reizen, betekent dit dus wel dat hij
minimaal een keer moet overstappen.
Vanuit Lelystad kan men richting Almere en verder en richting het noorden van Nederland reizen. In
beide richtingen vertrekt vier keer per uur een trein. Met de bus zijn de dorpen verder landinwaarts
in Flevoland te bereiken. Ook hier geldt dat minimaal één overstap nodig is om door te kunnen
reizen.
Al met al geldt voor de variant Enkhuizen - Lelystad dat deze goed aansluit op overige OV.
Kostendekking
Uit de berekeningen in paragraaf 3.5 bleek dat er voor een busrit tussen Enkhuizen en Lelystad
ongeveer vijf reizigers in de bus moeten zitten om te kunnen voldoen aan de gewenste
kostendekkingsgraad van 40%.
Zoals in de inleiding is toegelicht, is de verwachting dat er in 2030 ongeveer 10.900 motorvoertuigen
per etmaal in totaal over de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad reizen. Dit gaat over beide
richtingen. Omdat deze eerste variant tussen deze twee steden loopt, geldt dit getal ook als basis
voor deze berekening. In de inleiding is ook uitgelegd dat 4,5% van deze 10.900 ongeveer 500 is.
Wanneer wordt uitgegaan van vijf reizigers in de bus, betekent dit dat het, op basis van deze
berekening, mogelijk zou zijn 50 ritten per richting op dit traject te laten rijden.
Het aantal van 50 ritten per richting per etmaal zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de bus in de
ochtend- en avondspits vier keer per uur zou kunnen rijden, en buiten de spits twee keer per uur. Dit
zou gedurende de hele dag kunnen, van 06:00 tot 22:00. Een dergelijke dienstregeling lijkt op dit
traject zeer gunstig, en zal hoogstwaarschijnlijk weinig belemmering veroorzaken voor de potentiële
reiziger. Daarmee wordt bedoeld dat de drempel om met het OV te reizen met deze dienstregeling
zo laag mogelijk is, vanwege de hoge frequentie. Naargelang de ontwikkeling in reizigersaantallen dit
behoeft, biedt deze dienstregeling relatief veel ruimte voor bijstelling zowel naar boven als naar
beneden.
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3.6.2 Variant 2: busverbinding Hoorn - Enkhuizen - Lelystad
Reistijd/VF-waarde
De totale reistijd tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad via Batavia Stad bedraagt:
●
●
●

Auto: (49+6=) 55 minuten
Bus: (55+15=) 70 minuten
VF-waarde: 70/55 = 1,27

Voor deze variant geldt dat de reistijd met het OV relatief minder lang ten opzichte van variant 1 is
dan dezelfde reis met de auto. De V/F-waarde is gunstiger dan bij de variant Enkhuizen - Lelystad; dit
is te verklaren door de langere totale reistijd. Voor deze variant geldt dus op basis van de reistijd en
de V/F-waarde dat de bus op dit traject een goed alternatief is voor de auto.
Aantal overstappen/Aansluiting op overige OV-lijnen
De variant Hoorn - Enkhuizen - Lelystad verschilt niet veel van de variant Enkhuizen - Lelystad. Beide
varianten beginnen/eindigen immers in Lelystad. Aan die kant van de dijk verandert daarom niks aan
de aansluiting op het overige OV.
Dat de bus bij deze variant doorrijdt naar Hoorn brengt echter wel enkele verschillen met zich mee.
Wanneer iemand vanaf Hoorn vertrekt of naar Hoorn reist, is het bij deze variant niet meer nodig
om in Enkhuizen over te stappen van/naar de trein. De bus rijdt immers direct door naar Hoorn. Dit
scheelt een overstap.
Daarnaast biedt station Hoorn een breder scala aan doorreismogelijkheden dan het station in
Enkhuizen. Dit maakt dat deze variant erg goed scoort op het gebied van het aantal overstappen en
de aansluiting op overige OV-lijnen.
Kostendekking
Om de exploitatiekosten te kunnen berekenen, wordt dit traject opgesplitst in twee verschillende
trajecten: Enkhuizen - Lelystad en Hoorn - Enkhuizen. Net als bij het traject Enkhuizen - Lelystad, zijn
voor het traject Hoorn - Enkhuizen ongeveer vijf reizigers nodig om de kosten voor 40% te kunnen
dekken. De reden dat dit getal ongeveer gelijk ligt, ligt met name aan de verhouding tussen de
afstand van het af te leggen traject en de gemiddelde snelheid van de bus. Bij deze berekening geldt
de benchmark Afsluitdijk wederom als basis.
We hebben hier, in tegenstelling tot de vorige paragraaf, te maken met een deel van het traject dat
niet over de dijk loopt. De prognose van reizigersaantallen moet nu dus op een andere manier

Tabel 9: Verkeer richting Hoorn
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berekend worden: de absolute uitkomsten van de modelberekening (selected link analyse) gelden
hier als basis. In tabel 9 is te zien welke percentages van alle verkeer in zowel 2014 als 2030 vanaf de
Houtribdijk via twee verschillende verbindingswegen Hoorn bereikt. In totaal komt dat uit op
(5300*0,1807) ≈ 960. Voor de andere kant, verkeer van Hoorn in de richting van Enkhuizen, kan
eenzelfde berekening worden toegepast. Dit aantal komt vervolgens uit op (5600*0,2509) ≈ 1400.
Dit betekent een gecombineerd aantal motorvoertuigen van ongeveer 2360.
De 4,5% reizigers aandeel afkomstig van de berekening van de benchmark, leidt in deze berekening
tot ongeveer 106 potentiële reizigers op dit traject. Dit is dus beide richtingen gecombineerd. Aan de
hand van de minimale kostendekking van een rit bij vijf reizigers, komt dit uit op zo’n 21 ritten per
dag; dit zijn er dus ongeveer 10 per richting. Afgaande op deze aantallen, zou het uitbreiden naar
Hoorn de moeite waard kunnen zijn. Gezien deze aantallen zou dit echter bijvoorbeeld alleen een
spitsbus betreffen; de rest van de dag rijdt de bus dan alleen tussen station Enkhuizen en station
Lelystad Centrum.

3.6.3 Variant 3: busverbinding Enkhuizen - Lelystad - Lelystad Airport - Harderwijk
Reistijd/VF-waarde
De totale reistijd tussen Enkhuizen, Lelystad, Lelystad Airport en Harderwijk via Batavia Stad
bedraagt:
●
●
●

Auto: (61+6=) 67 minuten
Bus: (65+15=) 80 minuten
VF-waarde: 80/67 = 1,19

Net als bij de voorgaande variant geldt voor deze variant dat de reistijd van de auto en de bus niet
ver uit elkaar liggen. Dit vertaalt zich in relatief gezien de laagste VF-waarde van de drie behandelde
varianten. Dit zorgt er dan ook voor dat deze busverbinding op dit criterium goed scoort.
Aantal overstappen/Aansluiting op overige OV-lijnen
Net als bij de variant Hoorn - Enkhuizen - Lelystad geldt voor deze variant dat de bus verder doorrijdt
ten opzichte van de basisvariant Enkhuizen - Lelystad. Dit betekent dat de reiziger niet op Lelystad
Centrum over hoeft te stappen naar een andere buslijn om bijvoorbeeld door te reizen naar Lelystad
Airport of Harderwijk.
Doordat de bus doorrijdt tot in Harderwijk wordt er een compleet nieuwe directe verbinding
gecreëerd tussen Noord-Holland en Oost-Nederland die er op dit moment nog niet is. In Harderwijk
kan men overstappen naar treinverbinding richting Utrecht/Amersfoort en richting Zwolle of naar
een busverbinding naar bijvoorbeeld Apeldoorn.
Kortom, een busverbinding tussen Noord-Holland en Harderwijk biedt veel nieuwe opties voor
reizigers die een doorreis willen maken naar het oosten van Nederland. Dit maakt dat ook deze
variant op het criterium overstappen/aansluiting overig OV erg goed scoort.
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Kostendekking
Net zoals bij de vorige paragraaf, geldt hier dat het deel Enkhuizen-Lelystad al berekend is en dus al
bekend is. De variant Enkhuizen - Lelystad (Airport) - Harderwijk kan dus worden opgedeeld in
Lelystad - Lelystad Airport en Lelystad Airport - Harderwijk.
Voor het traject Lelystad-Lelystad Airport is bekend dat er zeven reizigers benodigd zijn om de reis
voor 40% kostendekkend te laten zijn. Voor het gedeelte Lelystad Airport - Harderwijk zijn er zes
reizigers nodig om de kosten voor 40% te dekken. In tabel 10 is te zien wat de verdeling is van
verkeer dat over de dijk rijdt en daarna doorrijdt naar respectievelijk Lelystad Airport en Harderwijk.
Het percentage reizigers dat zijn bestemming vindt bij Lelystad Airport is dermate laag (1,6%), dat dit
percentage bij de reizigers richting Harderwijk is opgeteld. Ook is in de tabel te zien welk percentage
de andere kant op doorrijdt richting Enkhuizen. De berekening behorende bij kent dezelfde aanpak
als de vorige variant: er zal voor beide richtingen samen worden berekend wat de potentiële
vervoersvraag is.

Tabel 10: Verkeer richting Harderwijk

Het percentage van 1,6% dat op Lelystad Airport zijn eindbestemming vindt, is (5600*0,0016) ≈ 11
reizigers. Maar liefst 20% van de reizigers over de dijk heeft Harderwijk als eindbestemming. Dit
komt neer op (5600*0,2) = 1320 reizigers. Het zeer lage aantal reizigers richting Lelystad Airport
maakt dat dit traject niet als los wordt berekend. 4,5% van 11 reizigers is namelijk minder dan 1. In
realiteit zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat dit aantal wel degelijk hoger zal zijn, echter wordt hier
op dit moment geen rekening mee gehouden. Deze 11 reizigers zullen voor de berekening van het
traject Lelystad - Harderwijk bij de 1320 reizigers van Harderwijk op worden geteld. Wanneer de
andere richting op wordt gekeken, is te zien dat zo’n 18% Van Harderwijk in de richting van
Enkhuizen reist. De simpele rekensom leert dat dit om (5300*18,09%) ≈ 960 reizigers gaat.
Wanneer de ‘Afsluitdijk-regel’ van 4,5% op deze (1320+960) = 2280 reizigers wordt toegepast, komt
men uit op een potentiële vervoerswaarde van 103 reizigers per etmaal. Dit zou neerkomen op zo’n
17 ritten per etmaal voor het traject Lelystad-Harderwijk met een halte op Lelystad Airport. Ook hier
geldt dat, afgaande op dit getal, een bus best mogelijk zou zijn. Dit zou dan hoogstwaarschijnlijk wel
weer een spitsbus worden. Buiten de spits lijkt het rijden van een bus door de kleine vervoersvraag
niet kostendekkend.
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3.6.4 Voorkeursvariant
Per variant is bepaald in welke mate ze voldoen aan de vastgestelde criteria. De varianten scoren
allen goed tot uitstekend op het criterium ‘overstappen - aansluiting’. Echter verschillen ze
behoorlijk op de andere criteria. Zo blijkt de derde variant, van Enkhuizen tot Harderwijk, na
Enkhuizen nauwelijks kostendekkend te zijn. Een kanttekening bij deze uitspraak is wel dat dit zou
kunnen wijzigen wanneer Lelystad Airport haar deuren opent voor commerciële vluchten; het
vermoeden bestaat dat de berekening door het verkeersmodel hier wellicht onvoldoende reizigers
aan heeft toegekend. Dit heeft deels te maken met de onzekerheid die momenteel heerst met
betrekking tot opening van Lelystad Airport.
Ook scoren de varianten anders op de V/F-waarde. Deze waarde wordt lager naargelang de ritduur
vordert. Voor alle varianten geldt dat de aansluiting op het overig OV ook goed is. De variant
Enkhuizen-Lelystad is in vergelijking met de andere varianten een kortere route. Reizigers die op
doorreis zijn moeten daarom op station Enkhuizen of op station Lelystad Centrum overstappen naar
de trein of op een andere busverbinding. In dat opzicht scoren de overige twee varianten beter op
dit criterium. In Hoorn kan men makkelijker verder in Noord-Holland doorreizen. Vanaf Harderwijk
zijn bijvoorbeeld de Veluwe en steden als Apeldoorn goed te bereiken.
Bij het criterium kostendekking blijkt er fors verschil te zitten tussen de varianten. Waar eerder is
gebleken dat er ongeveer vijf of zes reizigers per rit nodig zijn om de kosten voor 40% te kunnen
dekken, ontlopen vooral de verschillende ‘deeltrajecten’ bij variant twee en drie elkaar behoorlijk als
het gaat om haalbaarheid van deze vijf of zes reizigers.
In tabel 11 is een overzicht te zien van de scores die aan de verschillende varianten toegekend zijn.
De scores zijn toegekend op basis van een vergelijking tussen de verschillende varianten.

Tabel 11: Scores varianten
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bereid om in Enkhuizen of in Lelystad over te stappen naar een andere OV-lijn om de reis voort te
kunnen zetten. Voor 35% van de respondenten geldt dat de buslijn het beste door kan lopen naar
Hoorn aan de ene kant en naar Lelystad Airport of Harderwijk, zodat ze niet hoeven over te stappen
om hier te komen.

3.4.7 Conclusie
Op basis van de toegekende scores en de analyse van de enquêtevragen blijkt dat de variant
Enkhuizen-Lelystad de voorkeur geniet. Deze variant scoort op alle vlakken het beste, en ook uit de
enquêteresultaten blijkt dat deze variant bij de helft van de respondenten de voorkeur geniet.
Een buslijn tussen station Enkhuizen en station Lelystad Centrum zou, afgaande op de prognose van
reizigersaantallen, zo’n 50 ritten per dag kunnen laten rijden. Dit is genoeg voor een aantrekkelijke
dienstregeling, die hiermee ook weer de kans van slagen van een dergelijke busverbinding vergroot.
Dit onderzoek is erop gericht om te bepalen hoeveel potentie de bus heeft, en de verwachting is dat
een busverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad de meeste potentie heeft.
Nu duidelijk is welke variant de voorkeur geniet, is de volgende stap het bepalen hoe de OVverbinding er precies uit moet komen te zien. In paragraaf 3.6 ligt de focus op de verdere uitwerking
van de manier waarop deze verbinding eruit moet komen te zien.

3.7 Varianten en Dienstregeling
Om een succesvolle verbinding te realiseren, is het noodzakelijk dat de busverbinding aan beide
zijden van de dijk aansluit op de treinverbindingen. Zo wordt het voor mensen die Enkhuizen of
Lelystad niet als eindbestemming hebben, aantrekkelijker om gebruik te maken van de bus. In deze
paragraaf wordt toegelicht welke treinen op station Lelystad Centrum en station Enkhuizen
aankomen. Aan de hand daarvan wordt de meest gunstige dienstregeling voorgesteld. De
dienstregeling wordt bepaald voor de variant die het gunstigste uit de bus is gekomen: van station
Enkhuizen naar station Lelystad Centrum. De dienstregeling is indicatief en toont puur aan wat de
mogelijkheden zijn.

3.7.1 Lelystad en Enkhuizen
In Lelystad vertrekken een aantal treinen in de volgende richtingen (NS.nl, 2020):
● Richting het ‘westen’:
○ Den Haag Centraal:
XX:43 - XX:13
○ Dordrecht:
XX:54 - XX:24
○ Amsterdam Centraal: XX:10 - XX:40
● Richting het ‘noorden’:
○ Groningen:
XX:47
○ Zwolle:
XX:54 - XX:24
○ Leeuwarden:
XX:17
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Enkhuizen kent een minder ingewikkelde dienstregeling dan Lelystad. Dit is deels te verklaren
doordat station Enkhuizen een zogeheten ‘kopstation’ is. Dit is een station waar het spoor eindigt en
dus niet verder doorloopt (Encyclo, 2020). Dit betekent wel dat treinen die in Enkhuizen aankomen,
langere tijd stilstaan op het station dan (de meeste) treinen die op doorgaande stations stoppen.
De enige trein die vanaf Enkhuizen vertrekt, rijdt twee keer per uur. Deze trein rijdt tussen Heerlen
en Enkhuizen. De trein komt om XX:52 en XX:22 aan op station Enkhuizen. De trein vertrekt dan
weer om XX:09 en XX:39.

3.7.2 Dienstregeling
De mogelijke dienstregeling vanaf Enkhuizen is weergegeven in afbeelding 19. Er is hierbij rekening
gehouden met een reistijd van 32 minuten tussen station Enkhuizen en station Lelystad. In deze 32
minuten is een stop bij Bataviastad meegenomen. In afbeelding 20 is de eventuele dienstregeling
weergegeven voor de dienst vanaf station Lelystad Centrum. Er is gekozen voor twee bussen buiten
de spits en vier bussen tijdens de spits. Deels afgaande op de berekening van de benchmark
Afsluitdijk, lijkt dit aantal bussen voldoende alsmede (genoeg) kostendekkend.
Bij beide dienstregelingen is rekening gehouden met een zo goed mogelijke aansluiting op eventuele
treinen. Zo wordt een lange overstaptijd zo veel mogelijk voorkomen. Dit is in Lelystad iets minder
lastig vanwege het grotere aantal treinverbindingen.

Afbeelding 19: Dienstregeling vanaf station Enkhuizen
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Afbeelding 20: Dienstregeling vanaf station Lelystad Centrum
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4. Conclusie
De hoofdvraag van dit onderzoek is ‘Hoe haalbaar en gewenst is een (H)OV-verbinding over de N307
tussen (Hoorn,) Enkhuizen en Lelystad, en hoe zou deze tot stand kunnen komen?’. Om deze
onderzoeksvraag te beantwoorden is er onderzoek gedaan naar verschillende onderwerpen. Uit de
onderdelen van het onderzoek zijn verschillende interessante resultaten gekomen. In dit afsluitende
hoofdstuk wordt door de deelvragen nogmaals te beantwoorden antwoord gegeven op de
hoofdvraag van dit onderzoek.
Huidig OV-gebruik
De groep mogelijke gebruikers van een OV-verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad bestaat onder
andere uit de mensen die de reis momenteel al maken met het openbaar vervoer. Om de grootte
van deze groep te bepalen is gekeken naar de hoeveelheid mensen die de reis aflegt met de trein en
met de buslijn voor scholieren die momenteel al rijdt tussen Enkhuizen en Lelystad.
Uit dit eerste deel van het onderzoek is gebleken dat er een erg laag aantal mensen is dat met het
OV tussen Hoorn/Enkhuizen en Lelystad/Zwolle reist. Het feit dat deze reis momenteel ruim twee
uur duurt is de meest aannemelijke oorzaak dat dit aantal zo laag is. Omdat dit aantal zo laag is,
verwacht men dat de haalbaarheid van een eventuele nieuwe OV-verbinding niet af zal hangen van
deze reizigers.
Er reizen om en nabij de 30 leerlingen per dag heen en weer tussen Enkhuizen en omgeving en
Kampen, waar hun school gevestigd is. Deze groep leerlingen is in potentie een groep gebruikers van
een nieuwe OV-verbinding. Het is daarbij mogelijk om de bestaande scholierenbuslijn samen te
voegen met een nieuwe OV-verbinding, maar het is ook mogelijk om de studentenbus tweemaal
daags parallel aan een nieuwe OV-verbinding te laten rijden.
Vervoerspotentie
De vervoerspotentie van de OV-verbinding is bepaald door te kijken naar de groep mensen die
momenteel niet met het OV tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad reist, maar dit wel zou doen als
deze OV-verbinding er zou zijn. Om dit te bepalen zijn er verschillende bronnen geraadpleegd.
Uit de tellusdata van de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad bleek dat de hoeveelheid verkeer die
over de dijk rijdt de afgelopen jaren is toegenomen. Om te kunnen peilen hoeveel mensen in dit
verkeer mogelijkerwijs in de toekomst gebruik zullen maken van een OV-verbinding over deze route,
is een vergelijking gemaakt met de Afsluitdijk. Uit deze vergelijking bleek dat 4,5% van het totale
aantal reizigers op de Afsluitdijk gebruik maakt van het OV. Wanneer je deze verhouding ook op de
Houtribdijk toepast, betekent dit dat in het jaar 2018 in totaal 360 mensen per dag gebruik maken
van het OV.
Door middel van een doorrekening met een verkeersmodel, is berekend dat de totale intensiteit op
de Houtribdijk in beide rijrichtingen naar 2030 en 2040 toe sterk zal toenemen. Als de verhouding
totale intensiteit/OV-reizigers hetzelfde blijft, betekent dit dat het aantal potentiële OV-reizigers op
basis van de vergelijking met de Afsluitdijk dus ook zal toenemen. Het verkeersmodel heeft dus input
geleverd om een indicatie te kunnen geven van de toekomstige vervoersvraag. Deze
modelberekening heeft ook de basis gelegd voor de uitspraken over de financiële haalbaarheid van
de verschillende varianten.
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De verwachte groei van het aantal huishoudens aan beide kanten van de dijk en de opening van
Lelystad Airport zijn ontwikkelingen die voor een groot deel bijdragen aan de groei van de
dagintensiteit op de Houtribdijk. Het verkeersmodel heeft ook inzicht gegeven in de herkomst en
bestemming van de auto’s die over de Houtribdijk rijden. Daaruit is gebleken dat de bestemming van
het overgrote deel van deze voertuigen Lelystad of Enkhuizen is. Verder zijn Harderwijk en Hoorn
populaire bestemmingen.
Dus, de data afkomstig van de tellussen, en de bijbehorende vergelijking met de Afsluitdijk, het
pendelonderzoek, de enquêteresultaten en het verkeersmodel laten zien dat zowel nu als in de
toekomst voldoende behoefte is aan een busverbinding om deze (financieel) haalbaar te maken.
Varianten en implementatie
Tijdens het onderzoek zijn enkele verschillende varianten onderzocht. Drie varianten komen lijken
het meeste potentie te hebben:
● Variant 1: een busverbinding tussen station Enkhuizen en station Lelystad Centrum;
● Variant 2: een busverbinding tussen station Hoorn, station Enkhuizen en station Lelystad
Centrum;
● Variant 3: een busverbinding tussen station Enkhuizen, station Lelystad Centrum, Lelystad
Airport en station Harderwijk.
De varianten zijn beoordeeld aan de hand van drie verschillende criteria:
● VF-waarde
● Overstappen / aansluiting
● Kostendekking
Vanwege de uitkomsten van de afgenomen enquête, de onderbouwing van deze uitkomsten door
berekeningen met een verkeersmodel en de ontwikkelingen die in de toekomst worden verwacht, is
de eerste variant de verbinding met de meeste potentie. De eerste variant scoort overall genomen
het beste op de verschillende criteria. Ook is dit de variant die de meeste potentie heeft en ruimte
biedt in het opstellen van een (voor de reiziger) gunstige dienstregeling, door de grootst geschatte
vervoerspotentie. Doorslaggevend is ook de input van de respondenten van de enquête; het
grootste deel geeft aan het liefste een verbinding te zien tussen station Enkhuizen en station
Lelystad Centrum.
Op den duur is de eerste variant eenvoudig uit te breiden naar een halte bij bijvoorbeeld Lelystad
Airport, wanneer deze luchthaven in gebruik is genomen voor commerciële vluchten. Ook scoort
deze variant goed op het gebied van bezettingsgraad en is de verwachting hierdoor hoog dat deze
de gewenste kostendekking zal halen.
Voor de dienstregeling is gekozen voor twee bussen per uur buiten de spits en vier bussen per uur
tijdens de spits. Gelet op het reeds besproken toenemende aantal potentiële OV-reizigers naar 2030
en 2040, biedt dit aantal bussen per uur in de toekomst genoeg perspectief voor bijstelling naar
boven of beneden. Bij het maken van de dienstregeling is rekening gehouden met treinen die op
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station Enkhuizen aankomen als treinen die op Lelystad Centrum aankomen. Dit moet een eventuele
overstap voor reizigers die doorreizen zo gemakkelijk mogelijk maken.
Het is noodzakelijk dat er ‘hoog’ wordt ingezet bij de uiteindelijke invoering van de buslijn. Eventuele
aanloopverliezen moeten hierbij voor lief worden genomen. Als je met een beperkt aantal ritten per
dag begint, kan het zijn dat het gebruik ervan tegenvalt. Dit omdat mensen de auto alsnog de
voorkeur geven als gevolg van de lage vertrekfrequentie. Als er vanaf het begin een groot aantal
bussen rijdt is het aanbod goed en overweegt men wellicht eerder om gebruik te maken van het
openbaar vervoer en dit te blijven doen op langere termijn.
Tot slot
Na de bovenstaande resultaten op een rijtje gezet te hebben kan antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag van dit onderzoek. Op basis van de resultaten van:
● De enquête;
● De modelberekening;
● De benchmark;
● Het pendelonderzoek, en
● De kostenberekeningen
kan worden geconcludeerd dat een OV-verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad over Houtribdijk
gewenst en haalbaar is. Er moet hierbij echter rekening gehouden worden met enkele mate van
onzekerheid; de resultaten van dit onderzoek zijn op veel verschillende databronnen gebaseerd
maar het blijft uiteraard een prognose. De realiteit kan namelijk enigszins variëren van de resultaten
van dit onderzoek. Om te anticiperen op deze onzekerheid kan het raadzaam zijn om te beginnen
met een korte buslijn tussen alleen Enkhuizen en Lelystad, en deze op den duur gefaseerd uit te
breiden.
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Bijlagen
Bijlage 1 Vragenlijst enquête
1. Wat is uw leeftijd?
a. <18 jaar
b. 19-65 jaar
c. 65+
2. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode?
3. Reist u wel eens tussen Enkhuizen en Lelystad (en verder) / Lelystad en Enkhuizen (en
verder)?
a. Ja
b. Nee
4. Wat is meestal de reden van uw reis als u over het traject Enkhuizen - Lelystad reist?
a. Werk
b. School/studie
c. Plezier/vrije tijd
5. Wat houdt deze vrijetijdsbesteding meestal in?
a. Recreatie (musea/pretparken/natuur)
b. Winkelen (bijvoorbeeld Batavia Stad)
c. Sociale contacten (zoals familie)
d. Sport
e. Vakantie
6. Met welk vervoermiddel reist u dan meestal over het traject tussen Noord-Holland en
Flevoland?
a. Auto (bestuurder)
b. Auto (passagier)
c. Motor
d. Openbaar vervoer: Trein (via Amsterdam)
e. Openbaar vervoer: Scholierenbuslijn N650
f. Fiets/Scooter
7. Zou u bereid zijn in de toekomst te kiezen voor het openbaar vervoer?
a. Ja
b. Nee
8. Aan welke voorwaarden zou een ov-verbinding volgens u in ieder geval moeten voldoen
zodat het voor u een reëel alternatief voor de auto is?
a. Voordelig qua prijs
b. Vergelijkbare reistijd
c. Comfortabel
d. Mogelijkheid tot werken tijdens de reis (bijvoorbeeld WiFi)
9. Wat voor ov-verbinding zou uw voorkeur hebben?
a. Optimalisatie van treinverbinding (via Amsterdam)
b. Een busverbinding tussen station Enkhuizen en station Lelystad Centrum
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c. Een busverbinding tussen station Hoorn, station Enkhuizen en station Lelystad
Centrum
d. Een busverbinding tussen Hoorn, Enkhuizen en Lelystad, met stops op
tussenliggende dorpen (zoals Hoogkarspel en Grootebroek)
Hoe veel dagen per week reist u over dit traject?
a. <1 dag per week
b. 1-2 dagen per week
c. 3-4 dagen per week
d. Meer dan 4 dagen per week
Welke dagen van de week reist u meestal over het traject?
a. Maandag
b. Dinsdag
c. Woensdag
d. Donderdag
e. Vrijdag
f. Zaterdag
g. Zondag
Rond welk tijdstip begint u meestal uw heenreis?
a. Vroeger dan 6:00
b. 6:00-6:59
c. 7:00-7:59
d. 8:00-8:59
e. 9:00-9:59
f. Na 10:00
Rond welk tijdstip begint u meestal uw terugreis?
a. Vroeger dan 15:00
b. 15:00-15:59
c. 16:00-16:59
d. 17:00-17:59
e. 18:00-18:59
f. Na 19:00
Wat is meestal de eindbestemming van uw heenreis?
a. Lelystad
b. Almere
c. Zwolle
d. Enkhuizen
e. Hoorn/Gemeente Stede Broec
f. Alkmaar
g. Geen van bovenstaande steden
Wat is dan de regio van uw eindbestemming?
a. Overig Flevoland
b. Overig Noord-Holland
c. Regio Gelderland/Overijssel
d. Regio Groningen/Friesland/Drenthe
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16. Hoe veel keer overstappen zou voor u de 'max' zijn?
a. 0 keer overstappen
b. 1 keer overstappen
c. 2 keer overstappen
d. >2 keer overstappen
17. Welk van de volgende scenario's komt het best overeen met uw wensen?
a. Een bus vertrekt 4 keer per uur, en doet een uur over de reis
b. Een bus vertrekt 2 keer per uur, en doet 45 minuten over de reis
c. Een bus vertrekt 1 keer per uur, en doet 30 minuten over de reis
18. Welke factoren zouden in de toekomst van invloed kunnen zijn op een eventuele toename in
uw reisgedrag / reisfrequentie?
a. Een verbeterd aanbod van openbaar vervoer
b. Toenemend aanbod aan recreatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een groot
winkelcentrum of natuurgebied)
c. Opening van Lelystad Airport
d. Reis naar onderwijsinstelling / studie
e. Toename in werkgelegenheid
f. Geen
19. Heeft u nog op- of aanmerkingen aan de hand van deze enquête?
20. Bedankt voor het invullen van de enquête! Wanneer u nog aanvullende vragen heeft
aangaande ons onderzoek, kunt u een e-mail sturen naar jasper.ouwens@flevoland.nl of
ruben.mateboer@flevoland.nl. Vergeet niet op verzenden te klikken!
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Bijlage 2 Afbeeldingen verkeersmodel
Selected link analyse 2014

Selected link analyse 2030

Selected link analyse 2040
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Bijlage 3 Toelichting toekomstige ontwikkelingen Flevoland en Noord-Holland

Ontwikkelingen in Flevoland
Flevoland is een relatief jonge provincie en is vol in ontwikkeling. Almere groeit alsmaar door en ook
Lelystad begint zich langzaam steeds verder te ontwikkelen. In deze paragraaf wordt gekeken naar
de ontwikkelingen die zich op dit moment in Flevoland voordoen en welke ontwikkelingen zich in de
toekomst voor zullen doen. Deze paragraaf licht toe waar de berekeningen in het geraadpleegde
verkeersmodel op gebaseerd zijn.
Demografie
Sinds 1980 heeft de bevolking van Flevoland te maken met een sterke groei. Deze groei is echter
sinds 2004 afgevlakt. Daarnaast is sinds de economische crisis in 2008 een negatieve binnenlandse
migratie naar Flevoland zichtbaar. Er vertrekken meer mensen uit de provincie dan er naartoe
trekken. Dit heeft voor een deel te maken met de realisatie van grote nieuwbouwwijken aan de rand
van bijvoorbeeld Amsterdam.
Een andere belangrijke factor hierbij is het feit dat de kinderen van mensen die zich tijdens de sterke
groei in Flevoland vestigden, naar de grote steden gaan om daar een opleiding te volgen.
Recent heeft zich een ommekeer voorgedaan in de bovenstaande ontwikkeling. Er vertrekken de
laatste tijd weer meer mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam dan er naartoe trekken.
De voorspelling van het Planbureau voor leefomgeving (PBL) en het Centraal bureau voor statistiek
(CBS) is dat de bevolking in de Randstad de komende jaren sterk zal groeien. Deze sterke groei kan
echter niet opgevangen worden in dit gebied, waardoor een deel van deze groter wordende
bevolking zal neerstrijken in Flevoland.
De verwachting is dat de bevolking van Flevoland tot aan 2040 met 40 tot 80 duizend inwoners zal
toenemen. Almere zal doorgroeien naar 230 tot 265 duizend inwoners doorgroeien, terwijl Lelystad
zal blijven hangen tussen de 70 en 80 duizend inwoners.
Een tweede belangrijke demografische ontwikkeling die zich voordoet is de vergrijzing. In 2016 was
13% (50.000) van de Flevolandse bevolking ouder dan 65. De verwachting is dat dit in 2040
toegenomen zal zijn tot 24% (110.000). Dit betekent dus ook dat het aandeel pensioengerechtigden
zal toenemen. Dit betekent dat deze mensen ook minder mobiliteit zullen genereren, aangezien ze
niet meer elke dag naar het werk gaan.
Andere belangrijke trends zijn de toename van het aantal alleenstaanden en het toenemende aantal
buitenlandse migranten.
(PBL, 2016)
Verstedelijking
De toenemende omvang van het aantal inwoners brengt verschillende gevolgen met zich mee. Niet
alleen moeten er nieuwe woningen gebouwd worden, maar ook nieuwe voorzieningen en de
infrastructuur moet uitgebreid worden.

78

Potentie ‘Houtribbus’
Almere
De stad Almere is gevraagd om de komende 30 jaar ruimte te bieden voor ongeveer 60.000
woningen. Dit past bij de eerder genoemde verwachte toename van het aantal inwoners (40 tot 80
duizend in de komende 20 jaar).
De ambitie is niet alleen om meer ruimte te bieden om te wonen, maar ook om te werken en te
recreëren. Almere is bezig met verschillende projecten om de stad verder te laten ontwikkelen.
Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de verdere ontwikkeling van Almere Poort, Almere Nobelhorst
en de start van Almere Pampus. Poort en Nobelhorst zijn woongebieden die al een aantal jaren in
ontwikkeling zijn. Almere Pampus is een project die op dit moment opgestart wordt. Bij de plannen
voor de ontwikkeling van Almere Pampus wordt ook regelmatig de ontwikkeling van de IJmeerlijn
genoemd. Dit is een OV-verbinding die vanaf IJburg over het water via Almere Pampus naar station
Almere centrum loopt. De mogelijke manieren om deze verbinding te realiseren zijn terug te vinden
in de rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere- Markermeer.
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013)
Enkele jaren geleden is de ontwikkeling van de Floriade 2022 gestart. De Floriade is een
wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. In 2022 vindt de
tentoonstelling plaats in Almere. Het thema van het evenement is ‘Growing Green Cities’. De
verwachting is dat er ongeveer twee miljoen bezoekers op de tentoonstelling af zullen komen.
Wanneer de expo is afgelopen, zal het gebied blijven fungeren als een educatieve attractie, maar
ook als stadswijk (Mulder, 2015).
De ontwikkeling van de Floriade zal veel bezoekers afkomstig uit het buitenland aantrekken, maar
zal ook zeker voor meer verplaatsingen zorgen binnen Nederland zelf. Het dus belangrijk dat Almere
en de Floriade goed bereikbaar zijn voor de rest van Nederland.
Lelystad
Lelystad is net als Almere gevraagd om de komende jaren extra woningen in de gemeente te
realiseren. De ambitie is om een mooi en aantrekkelijk alternatief te vormen voor het drukke en
verstedelijkte gebied in en om Amsterdam. Het doel dat daarbij genoemd wordt is doorgroeien naar
een stad met 80.000 inwoners. De voorspelling van Metropoolregio Amsterdam is dat er tot aan
2030 3680 huishoudens bij zullen komen in Lelystad. Om deze groei te kunnen faciliteren, staat tot
aan 2030 de bouw van 4000 tot 5000 woningen gepland (Gemeente Lelystad, 2018).
Enkele jaren geleden is de uitbreiding van Lelystad airport van start gegaan. Het is de bedoeling dat
Lelystad airport de sterke toename in het aantal vliegbewegingen op Schiphol voor een deel kan
opvangen. Hierbij ligt de focus op vakantievluchten van kleinere en goedkopere maatschappijen.
De fysieke uitbreiding van de luchthaven is zo goed als afgerond. Door verschillende oorzaken is de
opening van de luchthaven echter meerdere malen uitgesteld. Toch is er voor de realisatie van de
luchthaven nagedacht over de ontwikkeling van de luchthaven nadat de realisatie ervan voltooid is.
In het ondernemingsplan van Lelystad airport staat dat de luchthaven ontwikkeld wordt in de vorm
van drie verschillende investeringsfases.
Het is de verwachting dat na de derde investeringsfase in totaal 45.000 vliegbewegingen per jaar
zullen plaatsvinden. Dit aantal zorgt voor in totaal 6,7 miljoen passagiers per jaar dat zal
vertrekken/aankomen op de luchthaven (Lelystad Airport & Schiphol Group, 2014).
79

Potentie ‘Houtribbus’

Economie
Flevoland heeft net als veel andere gebieden in Nederland te maken met een krappe arbeidsmarkt.
De economische groei ligt in de provincie afhankelijk van de regio tussen de 2,5% en de 5% hoger
dan het landelijk niveau. In 2019 en 2020 zijn er in Flevoland ongeveer 5800 banen bijgekomen. De
verwachting is dat de jaarlijkse stijging in het aantal vacatures de komende jaren afvlakt omdat de
economische groei ook afvlakt (UWV, 2019).
De komst van Lelystad airport zal zorgen voor extra werkgelegenheid. Een belangrijk onderdeel van
de realisatie van Lelystad airport is het nabijgelegen Lelystad airport businesspark. Dit is een
bedrijventerrein die naar verwachting veel bedrijven naar Lelystad zal halen zodra de luchthaven in
gebruik is. De nieuwe luchthaven en het bedrijventerrein zullen in de toekomst een grote
economische stimulans zijn voor Lelystad en de rest van Flevoland. In het coalitieakkoord van de
Provincie Flevoland is dan ook de ambitie uitgesproken om Lelystad airport en het bijbehorende
business park te voorzien van een hoogwaardige OV-verbinding (VVD et al., 2019).
Flevoland is een provincie met ambitie. Tot 2030 zullen de steden Almere en Lelystad 60.000 en
5000 nieuwe woningen realiseren. In totaal zal de bevolking van Flevoland met 40 tot 80 duizend
inwoners toenemen. Daarnaast zal de komst van Lelystad airport een positieve invloed hebben op
de economie en de werkgelegenheid.
Al deze ontwikkelingen zullen zorgen voor meer mobiliteit. De autowegen zullen voller raken en er
zal meer vraag zijn naar openbaar vervoer. Het is lastig te zeggen hoe groot de groei van de
verkeersstroom tussen Noord-Holland en Flevoland zal zijn. Het is echter wel belangrijk om in een
vroeg stadium na te denken op welke manier het wegennet en het openbaar vervoer aan deze
toekomstige vraag kunnen voldoen.
Nationaal park Nieuw Land & Batavia Stad
In 2019 heeft de Provincie Flevoland een bezoekersonderzoek laten uitvoeren naar het Nationaal
Park Nieuw Land (exacte aantallen kunnen niet genoemd worden). Dit is een verzamelnaam voor
verschillende natuurgebieden in Flevoland. De gebieden die hiertoe behoren zijn de
Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, het Markermeer en de Markerwadden (Nationaal Park
Nieuwland, 2020).
Uit het bezoekersonderzoek is gebleken dat 71% van de ondervraagden naar een van de parken
komt met de auto. Het op een na grootste aandeel bestaat uit fietsers (13%) en slechts 5% van de
bezoekers maakt gebruik van het openbaar vervoer om naar een van de parken af te reizen. Daarbij
komt dat 23% van de bezoekers afkomstig is uit Noord-Holland (NBTC-NIPO research, 2019).
Het is lastig om uit deze cijfers om uit deze cijfers conclusies te trekken. Toch is het interessant dat
een tamelijk groot deel van de bezoekers afkomstig is uit Noord-Holland en maar een klein deel
gebruik maakt van het OV.
De ambitie is om in de toekomst het Nationaal Park Nieuw Land verder te ontwikkelen. Zo zullen de
Marker Wadden in de toekomst verder uitgebreid worden. Dit zal naar verwachting voor een
verdere toename in het aantal bezoekers zorgen. Bezoekers van de Marker Wadden kunnen het
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gebied bereiken door in Lelystad in de
Bataviahaven op een veerboot te stappen. Op
afbeelding 21 is bij nummer 1 de locatie van deze
opstapplek te zien. Bij nummer 2 op de afbeelding
staat een bushalte en bij nummer 3 begint de
Houtribdijk. Bij nummer 4 ligt de bushalte voor
Batavia Stad.

Afbeelding 21: Bataviahaven. Bron: Google Maps

De opstapplek voor de veer naar de Marker
Wadden ligt in de buurt van de route die een bus
tussen Enkhuizen en Lelystad zou afleggen. Ook de
bushalte bij Batavia Stad ligt op deze route. Om de
haalbaarheid van een busverbinding tussen
Enkhuizen en Lelystad te vergroten, kan het dus
raadzaam zijn om de bus ook bij Batavia Stad en/of
de opstapplek voor de veerboot naar de Marker
Wadden te laten stoppen. Op die manier zijn er
meer mensen die reden hebben om voor het
openbaar vervoer te kiezen wanneer ze naar een
van deze twee attracties afreizen.

De potentie van het idee om de bus tussen Enkhuizen en Lelystad ook bij Batavia Stad te laten
stoppen wordt benadrukt door de cijfers die de afgelopen jaren bekend gemaakt zijn. Zo had het
outletcentrum in 2019 2,8 miljoen bezoekers. Dit was een toename van 10% ten opzichte van het
aantal bezoekers in 2018 (“Batavia Stad in 2019: toename in omzet en bezoekers”, 2020).
Omroep Flevoland plaatste in de zomer van 2019 een artikel over de toename van het aantal
bezoekers van Batavia Stad. Daarbij werd vermeld dat het stijgende aantal bezoekers ook problemen
met zich meebrengt. Het wegennet in de omgeving van de outlet loopt namelijk steeds vaker vast.
Op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad reed op Hemelvaartsdag in dat jaar zo veel verkeer, dat
automobilisten op deze route te maken kregen met vertragingen van tot anderhalf uur (Omroep
Flevoland, 2019).
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het realiseren van een busverbinding over de dijk tussen
Enkhuizen en Lelystad wellicht steeds noodzakelijker wordt. Een bus is voor mensen die momenteel
met de auto vanuit Enkhuizen en omgeving naar Batavia Stad willen reizen misschien een reëel
alternatief. Wanneer een deel van de automobilisten die deze reis aflegt in de toekomst kiest voor
de bus, zal dit de druk op het wegennet verlichten en zal de kans op files afnemen.
Mocht een reguliere busverbinding uiteindelijk geen optie blijken te zijn, dan kan er altijd nog
gekeken worden naar een andere soort busverbinding. Zo rijdt er al enige jaren een shuttle-bus
tussen Amsterdam Centraal en Batavia Stad. Deze bus vertrekt ‘s morgens om 10.00 uit Amsterdam
en keert ‘s middags om 16.00 terug uit Lelystad (Batavia Stad, 2020). Op drukke dagen of tijdens
drukke periodes (denk aan Hemelvaart en Kerst) kan het dus de moeite waard zijn om een
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toename in samenwonende huishoudens wordt, met uitzondering van Enkhuizen, in zijn geheel niet
verwacht.
Economie
Zoals eerder in deze paragraaf is beschreven, stijgt de bevolking in Noord-Holland tot 2040 met
ongeveer 300.000 inwoners. Echter betekent dit niet automatisch een stijging van het aantal
arbeidsplaatsen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in 2011 in haar rapport dat het te
verwachten aantal arbeidsplaatsen in noordelijk Noord-Holland tot 2040 in zowel een laag- als een
hoog scenario zal afnemen.
Voor de inwoners van noordelijk Noord-Holland zal dit betekenen dat er in de toekomst meer
gereisd zal moeten worden naar andere delen van het land. Samen met de te verwachten
bevolkingsgroei, betekent dit in de toekomst meer (dagelijkse) reisbewegingen naar buiten de regio,
zoals de Randstad en (wellicht) Noord-Nederland.
Economische groei is naast demografische groei één van de belangrijkste drijvende krachten achter
ontwikkelingen in de leefomgeving in Noord-Holland. Meer productie van goederen en hogere
inkomens leiden in de regel tot meer energieverbruik, meer mobiliteit en een grotere inname van
beschikbaar land.
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