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Samenvatting
Probleemstelling
De Hollandse Brug A6 verbindt het zuidelijk deel van Flevoland met de
provincie Noord-Holland. De A6 is een belangrijke schakel in het
verkeer dat van Flevoland naar het westen en zuiden wil reizen. Omdat
de Hollandse Brug toe was aan onderhoud, is in augustus 2007 gestart
met werkzaamheden. Het doel hiervan was het versterken van de
draagconstructie en het verbreden van de hoofdrijbaan, zodat in de
richting Almere een spitsstrook gerealiseerd kon worden. De
werkzaamheden duurden tot eind 2008.
Doelstelling
Rijkswaterstaat wilde tijdens de werkzaamheden door het inzetten van
maatregelen de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk
beperken. De doelstelling daarbij was om tijdens de ochtendspits de
files op de A6 polder uit (richting Amsterdam en ‘t Gooi) niet te laten
toenemen tijdens de werkzaamheden ten opzichte van de situatie voor
de werkzaamheden. Om te bepalen of de doelstelling is bereikt, is deze
evaluatie uitgevoerd.
Inzet verkeers- en mobiliteitsmanagement
Om de files niet te laten toenemen, werd berekend dat tussen de 1.000
en 1.500 voertuigen uit de ochtendspits gehaald moesten worden.
Daartoe zijn verkeers- en mobiliteitsmanagement ingezet.
Mobiliteitsmanagement is erop gericht om de verkeersstroom in
omvang te beïnvloeden. Onder verkeersmanagement vallen
maatregelen die de verkeersstroom op het wegennet zo goed mogelijk
afwikkelen. Deze evaluatie is erop gericht inzicht te geven in de
effecten van mobiliteitsmanagement.
In het kader van mobiliteitsmanagement werden de volgende
maatregelen ingezet:
• 'A6 Bereikbaar pas':
• introductie nieuwe buslijnen;
• frequentie verhoging van bestaande reguliere buslijnen;
• inzetten van Vanpools;
• 'FileMijden A6'.
Met deelname aan 'FileMijden A6' kon een beloning worden verdiend
als tijdens de ochtendspits niet met de auto op de Hollandse Brug
gereisd werd. Een extra beloning werd gegeven als gedurende de
gehele dag niet op de Hollandse Brug gereisd werd. Om het openbaar
vervoer te ondersteunen en bereikbaar te houden, werd tijdelijk een
extra P+R-terrein aangelegd bij de aansluiting S104 op de A6
(aansluiting binnenring, Eksterweg). Verder werd de 'A6 Bereikbaar
pas' geïntroduceerd, waarmee kosteloos gebruik gemaakt kon worden
van de hiervoor genoemde openbaar-vervoermaatregelen voor bus en
Vanpools.
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In het kader van verkeersmanagement werden de volgende
maatregelen ingezet:
• inzet veerpont voor langzaam verkeer en vrachtverkeer korter dan
12 m;
• nachttaxi in de nachtelijke uren wanneer de veerpont niet voer;
• tekstkarren die de reistijd aangaven voor de route via de veerpont
en de route via de A27;
• tijdelijke bewegwijzering;
• inzetten DRIPs.
Aanpak
De effecten van de maatregelen zijn onderzocht door een evaluatie uit
te voeren. De evaluatie bestaat uit twee delen: een verkeerskundige
evaluatie en een gedragskundige evaluatie. Daarnaast is intern het
proces ge-evalueerd. Door middel van de verkeerskundige evaluatie is
bepaald wat het effect van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug
is op de doorstroming van het verkeer, zowel op de A6 als op de A27
(Stichtse Brug). Hierbij is gekeken naar veranderingen in intensiteit,
veranderingen in de doorstromingssnelheid en de filelengte en het
effect daarvan op het beperken van de hinder voor de weggebruiker.
Bij de gedragskundige analyses is het gedrag onderzocht van
verschillende gebruikersgroepen. Door middel van enquêtes werden
deelnemers aan ‘FileMijden A6’, houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’,
gebruikers van de veerpont en reizigers die van geen van deze
mogelijkheden gebruik maakten, ondervraagd. Onderzocht werd wat
de achtergrond van deze groepen was, of alternatieven benut werden,
welke alternatieven benut werden en welke reispatronen hierdoor
ontstonden. Verder werden aanvullende vragen gesteld over de mening
van de aangeboden alternatieven.
In totaal zijn 18.931 kentekenhouders aangeschreven. Daarvan hebben
er 3.594 meegedaan aan een van de maatregelen: 719 aan de
'A6 Bereikbaar pas' en 2.875 aan 'FileMijden A6'.
Voor het afnemen van de enquêtes ten behoeve van het onderhavige
onderzoek zijn voor de voor- en nameting alle deelnemers aan de
'A6 Bereikbaar pas' en aan 'FileMijden A6' uitgenodigd tot deelname.
Van de 719 houders van de 'A6 Bereikbaar pas' hebben 219 (30%) de
enquête tijdens de voormeting ingevuld en 233 (32%) klanten vulden
de enquête tijdens de nameting in. Van de 2.875 deelnemers aan
'FileMijden A6' hebben 711 (25%) klanten de enquête tijdens de
voormeting en 738 (26%) de enquête tijdens de nameting ingevuld. De
enquête gehouden onder reizigers van de veerpont werd ingevuld door
230 reizigers. De enquête onder de overige weggebruikers werd
afgenomen met behulp van een webpanel en werd ingevuld door 279
respondenten.
Doel gehaald
Doel van Rijkswaterstaat was om de file niet in lengte te laten
toenemen tijdens de werkzaamheden. Dat is gelukt. De
verkeerskundige analyse maakte duidelijk dat de filelengte is
afgenomen met 1 km in de situatie dat een vrachtverbod van kracht
was. In de situatie waarbij vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden ook
op de brug toegelaten werd, nam de file echter met 1 km toe ten
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opzichte van de voorsituatie. Dit was gedurende een korte periode aan
het einde van de totale periode van de werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Hollandse Brug en het vrachtverbod hebben niet tot
extra overlast geleid op de A27.
Hebben de maatregelen gewerkt?
De verkeerskundige analyse maakte duidelijk dat de intensiteit op de
A6 afnam, nadat de werkzaamheden waren begonnen en maatregelen
waren ingezet. De afname bedroeg 1.349 personenauto’s. Aan de hand
van enquêtes en telcijfers is bepaald wat het afzonderlijke effect is
geweest van iedere maatregel. De ingezette maatregelen verklaren
57% van de afname van het verkeer. De andere 43% wordt verklaard
door factoren die niet met de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen te
maken hebben, bijvoorbeeld het zelfregulerende karakter van het
verkeer. Zie figuur S.1.

Aandeel maatregelen in reductie intensiteit

Aantal personenauto's

1200
Zelfregulering
43%
800

Veerpont 1%
A6 Bereikbaar
pas 24%

400
FileMijden A6
32%
0

Figuur S.1: Verdeling bijdrage van maatregelen die een effect hadden
op de reductie van het aantal personenauto’s in de
ochtendspits op de Hollandse Brug

Effecten mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen beperkt
De 2.875 deelnemers aan 'FileMijden A6' hebben gezorgd voor een
gemiddelde dagelijkse reductie van 425 personenauto’s in de
ochtendspits. De alternatieven die toegepast werden, waren:
•
reizen buiten de spits (46%);
•
reizen via een andere route (23%);
•
reizen met andere modaliteit (18%);
•
thuisblijven (13%).
Op mogelijke negatieve effecten van reizen via een andere route na
kan geconcludeerd worden dat de maatregelen door de gebruikers
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gebruikt werden waar deze voor zijn bedoeld; het mijden van de file op
de A6.
De 719 houders van de 'A6 Bereikbaar pas' hebben gezorgd voor een
gemiddelde dagelijkse reductie van 330 personenauto’s in de
ochtendspits. De alternatieven die toegepast werden, waren:
• reizen buiten de spits (5%);
• reizen via een andere route (1%);
• reizen met een andere modaliteit (91%):
• trein (4%);
• lijnbus (45%);
• snelwegbus (18%);
• vanpool (24%).
• thuisblijven (3%).
Doel van de 'A6 Bereikbaar pas' is het bereiken van een structurele
modal shift. Door een overgroot deel van de gebruikers is dit ook
gedaan.
Effect verkeersmanagement
De inzet van de veerpont is succesvol geweest. Er zijn veel
vrachtwagens korter dan 12 m overgezet, en ook veel langzaam
verkeer. Het dagelijkse gebruik was goed en kende op mooie dagen
pieken (vooral in weekenden). De algemene opinie van de gebruikers is
goed. Dat een nachttaxidienst bestond in de nachtelijke uren, werd als
positief ervaren, maar liever zagen de weggebruikers dat de veerpont
altijd zou varen.
De inzet van tekstkarren om voor vrachtverkeer korter dan 12 m
reistijdverschillen aan te geven tussen de route via de veerpont en de
route via de A27 werd goed gewaardeerd. De tekstkarren hebben
weinig invloed gehad op de verkeersafwikkeling. Omdat de reistijd via
de veerpont bijna altijd langer was dan via de A27, ontstond het effect
dat lokaal verkeer voornamelijk via de veerpont reisde. Dit was omdat
voor hen de veerpont wel sneller was. Overig vrachtverkeer korter dan
12 m reisde via de A27.
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Summary
Problem definition
The Hollandse Brug is a bridge near Almere, the Netherlands. This
bridge is an important connection for traffic between the southern part
of the province of Flevoland and the province of Noord-Holland, and all
other destinations in the southern part of the Netherlands. The bridge is
part of the motorway A6. As the bridge was due to undergo
maintenance works, the opportunity arose to improve the construction
of the bridge and to broaden the motorway. The broadening of the
motorway would allow space to construct a priority lane for peak hour
traffic in the direction of the city of Almere. Maintenance works started
in August 2007 and lasted until the end of 2008.
Goal
During the maintenance works of the bridge, the Department of Public
Works and Water Management aimed to keep the degree of
inconvenience for commuters to a minimum. Therefore, a number of
mobility management and traffic management measures were
implemented. The aim of the measures was to avoid an increase in
congestion during morning peak hours (6.00 to 10.00 AM) on the A6
in the southern direction (towards Amsterdam and ‘t Gooi), as
compared to before the start of the maintenance works. The current
evaluation was conducted in order to determine whether this goal has
been met.
Traffic management and mobility management measures
It was calculated that in order to avoid an increase in congestion during
morning peak hours, the number of vehicles on the road should be
reduced by anywhere between 1,000 and 1,500. Therefore, mobility
management and traffic management were implemented. Mobility
management includes measures that influence the total amount of
vehicles on a road. Traffic management aims to accomplish an optimal
distribution of vehicles over available routes. The current evaluation
aims to provide insight in the effects of mobility management.
Mobility management measures included:
• ‘A6 accessibility card’
• introduction of new bus lines;
• increase of existing bus lines;
• the use of Vanpools;
• ‘Peak avoidance A6’.
‘Peak avoidance A6’ (‘FileMijden A6’) was a peak avoidance measure,
in that participants were offered a reward for not using the bridge
during morning peak hours. An extra reward was offered for not using
the bridge at all. In order to support public transport and keeping it
accessible a temporary P&R-facility was built to facilitate the use of
public transport. This facility was built nearby junction S104 on the A6
(junction ‘binnenring’, Eksterweg).
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Furthermore, the so-called ‘A6 accessibility card’ (‘A6 Bereikbaar pas’)
was introduced to facilitate free use of public transport, including
Vanpools.
The traffic management measures included:
• The introduction of a ferry boat for slow traffic and trucks smaller
than 12 meters in length;
• A taxi service during the night when the ferry boat was out of
service;
• Temporary route guidance;
• Dynamic Route Information Panels showed travel times for the
route that included the ferry boat and for an alternative route via
the A27.
Procedure
An evaluation was conducted to determine the effects of the measures.
The evaluation highlighted the traffic analysis, as well as a behavioural
perspective of the measures. By means of the traffic analysis the effect
of the road construction works on traffic intensity on the A6 and A27
was measured. Special attention was devoted to changes in traffic
intensity, traffic flow, and queue length in congestion and their effect
on the reduction of hindrance for the traveller.
As part of the behavioural analyses, behaviour of user groups was
examined. Participants of ‘Peak avoidance A6’ and ‘A6 accessibility
card’, users of the ferry boat and travellers who did not take part in any
of the measures were interviewed by means of questionnaires. The
analysis examined characteristics of these groups, the alternatives that
had been utilized, and commuters’ travel patterns. Furthermore,
opinions on measures and alternatives were examined.
A total of 18,931 licence plates were detected. Of them, 3,594
participated in one of the mobility management measures: 719
participated in the ‘A6 accessibility card’ and 2,875 participated in
‘Peak avoidance A6’.
For the evaluation, two online surveys were conducted with the
participants of the ‘A6 accessibility card’ and ‘Peak avoidance A6’. The
first survey was conducted during the maintenance works, the second
survey was conducted 3 months after the maintenance works. 219
(30%) of the participants of the ‘A6 accessibility card’ filled in the first
survey and 233 (32%) filled in the second survey. 711 (25%) of the
participants of ‘Peak avoidance A6’ filled in the first survey and 738
(26%) filled in the second survey. During the maintenance period, a
survey was conducted with 230 travellers of the ferry boat.
Furthermore, in that period a survey was conducted by means of a
web-panel with 279 travellers who were not engaged in one of the
mobility management measures.
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Results
The Department of Public Works and Water Management partly
succeeded in their effort to prevent an increase in traffic during
maintenance works on the bridge. Analyses of traffic flows revealed
that traffic intensity decreased. The average queue length during
congestion periods decreased by 1 kilometre during the period that
trucks were not allowed on the bridge. However, during the period that
trucks were allowed on the bridge and maintenance works were still
ongoing, average queue length during congestion periods increased by
1 kilometre as compared to the period before the maintenance.
However, this effect was only found for a short period, namely towards
the end of the maintenance works. As a result of the road works on the
A6, traffic was rerouted to the A27. However, no extra hindrance was
observed on the A27.
Have the measures been effective?
After the start of the road works on the A6 and implementation of the
measures, traffic intensity decreased with 1,349 passenger cars. The
results of the questionnaires showed the contribution of each single
measure to this total effect. Mobility management and traffic
management explained 57% of the decrease in traffic. Another 43% of
the decrease in traffic is explained by factors like self-regulation of
traffic (e.g. commuters chose to avoid the bridge without participating
in one of the mobility management measures). See Figure S.2.

Contribution of measures to total effect

Reduction of vehicles

1200
Self-regulation
43%
800

Ferry boat 1%
A6 Accessibility
Card 24%

400
PeakAvoidance
A6 32%
0

Figure S.2: Contribution of measures to total reduction of vehicles
during morning peak hours on the Hollandse Brug
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Small effect of mobility management measures
‘Peak avoidance A6’ resulted in an average daily reduction of 425
passenger cars (with 2,875 participants). Behavioural alternatives
included:
• travelling outside peak hours (46%);
• travelling by another route (23%);
• travelling by another travel mode (18%);
• staying home (13%).
Notwithstanding the fact that travelling by another route might have
negative effects on traffic, it can be concluded that the measure is used
for the right purpose: avoiding congestion on the A6.
The free public transport option (‘A6 accessibility card’) resulted in an
average daily reduction of 330 passenger cars (with 719 participants)
during morning peak hour (6.00 – 10.00 AM). Behavioural alternatives
included:
• travelling outside peak hours (5%);
• travelling by another route (1%);
• travelling by another travel mode (91%):
• train (4%);
• existing bus line (45%);
• new bus line (18%);
• vanpool (24%).
• staying (working) home (3%).
The ‘A6 accessibility card’ was introduced in order to result in a
permanent modal shift. A substantial part of the participants changed
their behaviour permanently.
Effect of traffic management
Encouraging the use of the ferry boat proved successful. Many vans
and slow traffic travelled by the ferryboat. Furthermore, during sunny
days and during weekends recreational traffic made use of the
ferryboat. Travellers evaluated the ferry boat as “good”. The use of a
taxi during the night was also evaluated positively. However, travellers
preferred the use of the ferry boat at night time.
The use of travel time information for the routes via the ferryboat or via
the A27 appeared to have been valued highly. However, the travel time
information had no effect on diversion rates. The presented travel times
were measured between two congestion hotspots both relatively far
away from Almere. In general, the route via the A27 was the fastest
route. However, the travel times that were presented did not apply to
local traffic. For local traffic, travelling by ferry boat was faster because
they saved travel time to the next hotspot. Generally, independent of
the travel times presented, local traffic travelled by ferry boat while
other traffic travelled via the A27.
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Tijdslijn Hollandse Brug
Datum
4 juni 1969
18 september tot 27
oktober 2006
27 april 2007
18 tot 19 juni 2007
21 augustus 2007

15 september 2007
17 september 2007
1 oktober 2007
1 november 2007
17 november 2007

18 februari 2008
1 maart 2008

14 april 2008
14 april 2008

14 april 2008
25 april 2008
1 juli 2008
7 juli 2008
14 juli 2008

18 augustus 2008
3 november 2008

7, 8 november 2008
31 oktober 2008
1 november 2008

24 november 2008
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Activiteit
Openstelling Hollandse Brug.
Start eerste werving deelname 'A6 Bereikbaar pas'.
Afsluiting Hollandse Brug voor zwaar vrachtverkeer.
Vervolg eerste werving, nu ook voor deelname 'FileMijden
A6'.
Start werkzaamheden; drie versmalde rijstroken in beide
rijrichtingen, parallelweg afgesloten; busbaan richting
Muiderberg en Amsterdam gaat open.
Veerpont gaat varen (op basis van aanbod).
Start maatregelen ‘FileMijden A6’, ‘A6 Bereikbaar pas’.
Veerpont vaart met dienstregeling.
Extra veerpont in gebruik (op werkdagen in de ochtend- en
avondspits. Om de 10 minuten vaart een pont.
Wijziging fasering: in beide richtingen zijn twee vaste,
smalle, rijstroken beschikbaar. Een wisselstrook is tijdens
de ochtendspits open in de richting Muiderberg en tijdens
de avondspits open in de richting Almere. Daardoor zijn in
de filerichting altijd drie rijstroken beschikbaar. De vrije
busbaan voor snelwegbussen, lijnbussen en Vanpool blijft
gehandhaafd. De parallelweg wordt gesloten.
Wijziging fasering naar 2x2 rijstroken, inclusief
wisselstrook; busbaan en parallelweg gesloten.
Start tweede werving ‘FileMijden A6’ en
‘A6 Bereikbaar pas’. Deze werving wordt gehouden in
verband met het opheffen van het vrachtverbod richting
Muiderberg midden april.
Vrachtverkeer richting Muiderberg weer toegestaan.
Wijziging fasering naar 2x2 rijstroken, inclusief
wisselstrook; busbaan in ochtendspits open; parallelweg
gesloten.
DRIP Almere geeft reistijd A6 (i.p.v. via pont) en A1/A27
naar Muiderberg.
Einde tweede werving ‘FileMijden A6’ en
‘A6 Bereikbaar pas’.
FileMijden tijdelijk gestopt i.v.m. vakantie,
‘A6 Bereikbaar pas’ wel doorgang.
Vrachtverkeer richting Almere toegestaan.
Wijziging fasering: 2x2 rijstroken, inclusief wisselstrook;
busbaan in ochtendspits open; parallelweg open voor
voetgangers, (brom)fietsers.
‘FileMijden A6’ start weer.
Verkeer kan in beide richtingen weer gebruik maken van
drie rijstroken, richting Amsterdam in volle breedte,
richting Almere nog versmald.
Ombouw naar definitieve situatie richting Amsterdam.
Einde ‘FileMijden A6’ en ‘A6 Bereikbaar pas’.
‘A6 Bereikbaar pas’ wordt verlengd voor de huidige
gebruikers tot 9 januari 2009, in verband met
werkzaamheden aan de A1 (op verzoek van RWS-DNH).
De pont wordt uit de vaart gehaald, brug weer open voor
landbouwverkeer.

Evaluatie Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug

1. Inleiding
1.1

Aanleiding

De Hollandse Brug A6 verbindt het zuidelijk deel van Flevoland met de
provincie Noord-Holland. De A6 is een belangrijke schakel in het
verkeer dat van Flevoland naar het zuiden wil reizen, maar is ook een
belangrijke verbinding om van Amsterdam naar Noord-Nederland te
reizen. De A6 sluit bij knooppunt Muiderberg aan op de A1 richting
Amsterdam of Amersfoort. Zie Figuur 1.1. Ongeveer 70% van het
verkeer dat dagelijks over de Hollandse Brug reist komt uit Almere, de
woonplaats van veel forensen die in het westen werken.
Omdat de Hollandse Brug toe was aan onderhoud is in augustus 2007
gestart met werkzaamheden. Het doel hiervan was het versterken van
de draagconstructie en het verbreden van de hoofdrijbaan, zodat in de
richting Almere een spitsstrook gerealiseerd kon worden. De
werkzaamheden duurden tot eind 2008.

Figuur 1.1: Hollandse Brug en omgeving

1.2

Omschrijving werkzaamheden

Vlak voor de start van de werkzaamheden werd vastgesteld dat de kans
bestond dat grote delen beton van de brug konden loskomen.
Onmiddellijk werd een verbod van kracht voor vrachtverkeer over de
Hollandse Brug. De plannen voor de werkzaamheden wijzigden
aanzienlijk. Om ingrepen te kunnen doen die de brug veiliger maken,
moest op een andere manier gewerkt worden dan vooraf uitgedacht
was. In plaats dat vanaf de onderkant aan de brug gewerkt kon
worden, moest vanaf de bovenkant aan de brug gewerkt worden. Meer
werkruimte was nodig, waardoor minder ruimte voor het verkeer
overbleef. Dit had grote gevolgen voor de beschikbaarheid van het
aantal rijstroken voor het verkeer.
De werkzaamheden aan de brug, alsmede het versmallen van de
rijstroken en het terugbrengen van de maximale toegestane snelheid
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betekende hinder voor de gebruikers van de Hollandse Brug. De
doorstromingscapaciteit nam hierdoor af. Ook werd de parallelweg
afgesloten die voornamelijk gebruikt werd door langzaam en lokaal
verkeer en openbaar vervoer.

1.3

Doelstelling tijdens werkzaamheden

Rijkswaterstaat wilde tijdens werkzaamheden door het inzetten van
maatregelen de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk
beperken. De doelstelling daarbij was om de files tijdens de
werkzaamheden niet te laten toenemen ten opzichte van de situatie
voor de werkzaamheden. Berekend was dat hiervoor 1.000 tot 1.500
voertuigen uit de spits gehaald moesten worden.
Deze rapportage geeft antwoord op de vraag: In hoeverre dragen de
ingezette maatregelen bij aan de doelstelling van Rijkswaterstaat om
de hinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk te houden en het
verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Het gaat er daarbij om
te bepalen welke effecten optreden en wat de achterliggende
verklaring daarvoor is.

1.4

Maatregelen

Om de files niet te laten toenemen tijdens de werkzaamheden, is
verkeersmanagement ingezet in combinatie met mobiliteitsmaatregelen
die het aantal voertuigen dat tijdens de ochtendspits de Hollandse Brug
passeert, vermindert.
Verkeersmanagement
Voor het vrachtverkeer korter dan 12 meter en voor het langzaam
verkeer werd een alternatief gevonden in het inzetten van een veerpont
over het Gooimeer. Vrachtwagens korter dan 12 meter konden hiervan
kosteloos gebruik maken, evenals landbouwverkeer en langzaam
verkeer (voetgangers, fietsers en bromfietsers). Tussen 06.00 en 22.00
uur kon met de pont overgevaren worden. Na 22.00 uur werd
kosteloos taxivervoer ingezet.
Op de A1 bij knooppunt Muiderberg richting de A6 en op de A6 voor
knooppunt Almere richting het zuiden werden tekstkarren geplaatst.
Op deze tekstkarren werd voor het vrachtverkeer de reistijd
aangegeven voor de route via de veerpont (vrachtverkeer korter dan 12
meter) en via de A27. Voor vrachtwagens langer dan 12 meter werd
een omleidingsroute ingesteld via de A27.
Mobiliteitsmanagement
In het kader van mobiliteitsmanagement werd extra openbaar vervoer
ingezet, werd het reguliere openbaar vervoer versterkt en werd de bus
toegelaten op de vluchtstrook. Daarnaast konden reizigers gebruik
maken van de ‘A6 Bereikbaar pas’ of deelnemen aan ‘FileMijden A6’.
Met de ‘A6 Bereikbaar pas’ kon kosteloos gebruik worden gemaakt van
busvervoer en exclusief gebruik worden gemaakt van Vanpools en de
snelwegbus. Als tegenprestatie voor deelname mocht tijdens de
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werkzaamheden slechts een zeer beperkt aantal malen met de auto
tijdens de ochtendspits over de Hollandse Brug gereisd worden. Door
deelname aan ‘FileMijden A6’ kon een beloning verdiend worden als
tijdens de ochtendspits niet met de auto op de Hollandse Brug gereisd
werd.
Om het openbaar vervoer te ondersteunen en bereikbaar te houden,
werd een tijdelijke uitbreiding gemaakt op het P+R-terrein bij de
Eksterweg.
Samengevat werden de volgende maatregelen getroffen:
• inzet veerpont voor langzaam verkeer en vrachtverkeer tot 12 m;
• nachttaxi indien de veerpont niet vaart;
• tekstkarren met reistijdinformatie voor mogelijke routes
vrachtverkeer;
• omleidingsroutes vrachtverkeer langer dan 12 m;
• inzet Vanpools;
• inzet versterkingslijnen regulier openbaar vervoer;
• inzet snelwegbus;
• tijdelijke uitbreiding P+R-terrein;
• kosteloos openbaar vervoer met ‘A6 Bereikbaar pas’;
• ‘FileMijden A6’.

1.5

Doel evaluatie

Omdat voor de verkeerssituatie veel verschillende maatregelen zijn
ingezet, wil de Dienst Verkeer en Scheepvaart graag weten wat het
effect daarvan is. Duidelijk moet worden wat de effecten zijn van de
maatregelen op:
• het beperken van de hinder van de weggebruikers;
• de doorstroming van het verkeer;
• de gedragseffecten als gevolg van de maatregelen (reizen met
andere modaliteit, reizen op ander tijdstip, reizen via een andere
route of niet reizen).
De evaluatie legt daarbij de nadruk op de effecten van de maatregelen
‘FileMijden A6’ en de ‘A6 Bereikbaar pas’. Sinds de succesvol verlopen
pilot Spitsmijden is ‘FileMijden A6’ de eerste praktijktoepassing van een
dergelijk prijsinstrument1. Gratis openbaar vervoer werd eerder ingezet
tijdens wegwerkzaamheden aan de A9 Gaasperdammerweg en de A4A10-Zuid. Het uitgangspunt van deze projecten was dat werkgevers
daaraan meewerkten, omdat de wegwerkzaamheden de toevoerwegen
van de bedrijven hinderden. Voor de Hollandse Brug is het niet
haalbaar om de werkgevers erbij te betrekken. Over de Hollandse Brug
reizen voornamelijk inwoners van Almere die na de brug uitwaaieren
over vele verschillende werkgevers.

1

FileMijden werd ook ingezet bij de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Deze
werkzaamheden begonnen later dan de werkzaamheden aan de Hollandse Brug, maar
waren eerder afgelopen. Daardoor was van de effecten van FileMijden op de
Moerdijkbrug al eerder een evaluatie beschikbaar.
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De evaluatie bestaat uit twee delen:
• een verkeerskundige evaluatie;
• een gedragskundige evaluatie;
Daarnaast is het proces van totstandkoming intern met een aantal
betrokken partijen ge-evaluaeerd.
Door middel van de verkeerskundige evaluatie is bepaald wat het effect
van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug is op de doorstroming
van het verkeer, zowel op de A6 als op de A27 (Stichtse Brug). Hierbij
is gekeken naar intensiteitveranderingen, veranderingen in
doorstromingssnelheid en filelengte.
Bij de gedragskundige analyses is het gedrag onderzocht van
verschillende gebruikersgroepen. Door middel van enquêtes werden
deelnemers aan ‘FileMijden A6’, houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’,
gebruikers van de veerpont en reizigers die van geen van deze
mogelijkheden gebruik maakten, ondervraagd. Onderzocht werd wat
de achtergrond van deze groepen was, of alternatieven benut werden,
welke alternatieven benut werden en welke reispatronen hierdoor
ontstonden. Verder werden aanvullende vragen gesteld over de mening
over de aangeboden alternatieven.
In de hiernavolgende hoofdstukken wordt van de genomen
maatregelen besproken wat het doel was van de maatregel, wat de
effecten waren van de maatregel en of de maatregel wel of niet
succesvol was.
De effecten van de maatregelen worden bepaald aan de hand van
verkeerskundige gegevens en aan de hand van gegevens uit enquêtes
die gehouden zijn onder vier doelgroepen. Deze doelgroepen zijn:
• houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’;
• deelnemers aan ‘FileMijden A6’;
• gebruikers van de veerpont;
• overige weggebruikers (exclusief vrachtverkeer).
De effecten worden gerapporteerd met behulp van de SUMOmethode. Dit is een internationale methode voor de evaluatie van
mobiliteitsprojecten, en is ontwikkeld in Zweden. De kracht van de
SUMO-methode is dat ongelijksoortige maatregelen gelijksoortig
worden beoordeeld.
Bij de SUMO-methode wordt ingegaan op vier hoofdniveaus met
bijbehorende subniveaus. Het is niet per se noodzakelijk om
maatregelen op alle subniveaus te beoordelen. Met behulp van de
SUMO-methode wordt een uitspraak gedaan over welke delen van een
maatregel werkten en welke niet.
De hiernavolgende niveaus worden gehanteerd:
• Achtergrond van het project:
• externe factoren;
• persoongerelateerde factoren.
• Aanbod van opties:
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acties/genomen maatregelen;
bekendheid met de maatregel;
belangstelling voor de maatregelen;
perceptie van de dienst.

•
•
•
•

• Gebruik van aangeboden opties door reizigers:
• acceptatie van het aanbod;
• experimenteel gedrag;
• tevredenheid met de maatregel.
• Effect op gedrag:
• permanente gedragsverandering;
• systeemimpact.

1.6

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de doorstroming van het verkeer
op de A6 en A27 is geweest tijdens de werkzaamheden aan de
Hollandse Brug. De verschillen in de verkeersdoorstroming in de
verschillende fasen van de werkzaamheden worden besproken. In
hoofdstuk 3 wordt per maatregel besproken wat de maatregel inhield,
hoe op de maatregel gereageerd werd, wat het effect van de maatregel
was op het reisgedrag en wat het effect van de maatregel was op de
reductie van het verkeer in de ochtendspits. Hiervoor wordt een relatie
gelegd met hoofdstuk 2. De effecten van de maatregel worden bepaald
aan de hand van enquêtes onder de verschillende doelgroepen die over
de Hollandse Brug reisden. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een
synthese gemaakt met alle getroffen maatregelen.. In hoofdstuk 5
wordt ingegaan op welke maatregelen succesvol waren en welke niet.
Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen.
In dit hoofdrapport worden de resultaten op hoofdlijnen beschreven.
Per maatregel wordt via de SUMO-methode een uitspraak gedaan over
het effect van de maatregel. Als onderbouwing worden gegevens
gebruikt die verzameld zijn door middel van enquêtes. In de technische
achtergrondrapportage wordt meer gedetailleerd ingegaan op de
cijfers. Deze worden per gehouden enquête weergegeven. De
technische rapportage is een bijlage van dit hoofdrapport.
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2. Verkeerskundige analyse
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de doorstroming van
het verkeer op de A6 en A27 vóór en tijdens de werkzaamheden aan de
Hollandse Brug. De A6 is een belangrijke verbinding naar werklocaties
die via de A1 bereikt worden. Een goede alternatieve route om de A1
te bereiken, is de A27. De werkzaamheden op de Hollandse Brug zullen
gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling op de A6. Als gevolg
hiervan, en als gevolg van het feit dat in bepaalde fasen vrachtverkeer
niet over de Hollandse Brug mag, zullen ook effecten optreden op de
A27. De resultaten voor de A6 (Hollandse Brug) worden beschreven in
paragraaf 2.1, de resultaten voor de A27 (Stichtse Brug) worden
besproken in paragraaf 2.2.

2.1

Verkeersafwikkeling A6

2.1.1. Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de verkeersafwikkeling op de Hollandse Brug
A6. Daarin worden onderscheiden de perioden vóór, tijdens en na de
werkzaamheden aan de brug, alsmede de perioden waarin
vrachtverkeer wel en niet op de brug toegestaan werd. De analyses zijn
uitgevoerd voor de ochtendspits van de rijbaan richting Muiderberg,
aangezien deze periode en richting de meeste verkeershinder kennen.
In paragraaf 2.1.2 wordt het effect op de intensiteiten geanalyseerd en
paragraaf 2.1.3 gaat in op het effect op de snelheden. De analyse van
de filelengten komt aan bod in paragraaf 2.1.4. Deze paragraaf wordt
afgesloten met een korte samenvatting van de resultaten in paragraaf
2.1.5.
2.1.2. Intensiteiten
Hypothese
Voor aanvang van de werkzaamheden is op 27 april 2007 een
vrachtverbod ingesteld. De verwachting is dat de vrijgekomen ruimte
als gevolg van het wegvallen van het vrachtverkeer mogelijk werd
opgevuld door extra autoverkeer (latent verkeer vanuit Almere of vanaf
de A27), waardoor de intensiteit verder toenam. Gedurende de
werkzaamheden is de verwachting dat de intensiteit is afgenomen als
gevolg van de ingezette mobiliteitsmaatregelen, zoals ‘FileMijden A6’
en de ‘A6 Bereikbaar pas’.
Bronnen
Als databron2 is gebruik gemaakt van intensiteiten afkomstig uit
MONICA-data. Deze data is afkomstig van detectielussen in het
wegdek. Deze lussen meten onder andere intensiteiten en snelheden.
Het aggregatieniveau van de data betrof 10 minuten. De intensiteiten
zijn afkomstig van detectielussen gelegen op de rijbaan richting
2

Het was niet mogelijk om voor de intensiteiten op de Hollandse Brug onderscheid te

maken naar auto- en vrachtverkeer. De benodigde detectielussen (type RSW, hm
45.128) hebben namelijk vanwege de werkzaamheden maar beperkt gewerkt.
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Muiderberg ter hoogte van aansluiting Almeerderzand (hm 45.71 en
hm 45.128), zie Figuur 2.1.

Hm 45,71

Hm 45,128

Figuur 2.1: Meetpunten Hollandse Brug

Aanpak analyse
De intensiteiten in de ochtendspits (06.00–10.00 uur) zijn voor vijf
perioden in kaart gebracht, namelijk:
1. voorsituatie zonder vrachtverbod;
2. voorsituatie met vrachtverbod;
3. werkzaamheden met vrachtverbod;
4. werkzaamheden zonder vrachtverbod;
5. nasituatie.
Voor iedere periode zijn de intensiteiten gebaseerd op MONICA-data
van tien representatieve werkdagen. Dagen die niet representatief zijn,
zijn buiten beschouwing gelaten. Hierbij is rekening gehouden met:
• vakanties;
• feestdagen;
• incidenten (bron: monitoringsverslagen Rijkswaterstaat);
• slechte weersomstandigheden (bronnen: KNMI,
www.buienradar.nl).
In Tabel 2.1 zijn de geselecteerde dagen opgenomen.
Tabel 2.1: Geselecteerde dagen
werkzaamheden
Hollandse Brug
voorsituatie
voorsituatie met
werkzaamheden
zonder
vrachtverbod Hollandse Brug met zonder vrachtverbod
A6
vrachtverbod A6
vrachtverbod A6
A6
do 01-02-07
ma 21-05-07
ma 04-02-08
di 20-05-08
ma 05-02-07
di 22-05-07
do 07-02-08
do 22-05-08
di 06-02-07
ma 04-06-07
ma 11-02-08
di 27-05-08
wo 07-02-07
di 05-06-07
di 12-02-08
wo 28-05-08
di 13-02-07
wo 06-06-07
wo 13-02-08
wo 04-06-08
do 15-02-07
do 07-06-07
do 14-02-08
do 05-06-08
do 08-03-07
ma 11-06-07
ma 18-02-08
ma 09-06-08
wo 14-03-07
di 12-06-07
di 19-02-08
di 10-06-08
do 15-03-07
wo 13-06-07
wo 20-02-08
wo 11-06-08
do 22-03-07
di 19-06-07
do 21-02-08
di 17-06-08

18

Evaluatie Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug

do
ma
di
wo
do
di
wo
do
ma
di

nasituatie
13-11-08
17-11-08
18-11-08
19-11-08
20-11-08
25-11-08
26-11-08
27-11-08
01-12-08
02-12-08

Resultaten
Figuur 2.2 geeft de intensiteit in de ochtendspits voor de Hollandse
Brug richting Muiderberg weer. In de voorsituatie zonder vrachtverbod
passeerden 16.296 voertuigen tussen 06.00 en 10.00 uur.

Intensiteit Hollandse Brug richting Muiderberg
(6.00-10.00 uur)
20000
16296

17642

16293

16790

16091

mvt

16000
12000
8000
4000
0
voorsituatie
zonder
vrachtverbod
A6

voorsituatie met w erkzaamheden w erkzaamheden
vrachtverbod
met
zonder
A6
vrachtverbod
vrachtverbod
A6
A6
+ inzet
+ inzet
maatregelen
maatregelen

nasituatie

Figuur 2.2: Gemiddelde intensiteit Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg

Na het invoeren van het vrachtverbod nam de intensiteit met 1.346
voertuigen toe, dit is gelijk aan een toename van 8%. De ruimte die is
vrijgekomen met het wegvallen van het vrachtverkeer, is opgevuld door
extra autoverkeer. Het wegvallen van een vrachtauto geeft ruimte aan
meerdere personenauto’s. Mogelijk dat keuzereizigers bewust weer
voor de auto hebben gekozen, nadat men op de hoogte was van het
ingestelde vrachtverbod. Veel automobilisten zien het vrachtverkeer
namelijk als een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van files.
Daarnaast is verkeer van de A27 weer over de A6 gaan rijden. Uit de
verkeersgegevens van de A27 (zie paragraaf 2.2) blijkt dat het aantal
personenvoertuigen juist is afgenomen. Tevens blijkt uit enquêtes dat
2% van de reizigers van de A27 via de A6 zijn gaan reizen.
De A6 wordt minder druk omdat vrachtverkeer geweerd wordt, maar
dit vrachtverkeer gaat grotendeels omrijden via de A27, waardoor het
op de A27 drukker wordt.
Verder is een verschuiving in vertrektijdkeuze opgetreden. Tijdens het
vrachtverbod lag de intensiteit na 09.30 uur 8% lager, zie Figuur 2.3.
In Figuur 2.3 is verder zichtbaar dat de maximale intensiteit in de
ochtendspits na ingang van het vrachtverbod licht is toegenomen,
namelijk met 4%. Gezien de hoge waarde van ongeveer 6.000
voertuigen per uur, verdeeld over drie rijstroken, zijn deze maximale
intensiteiten gelijk aan de capaciteit van de rijbaan. Na ingang van het
vrachtverbod is de maximale intensiteit licht toegenomen. Het
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ontbreken van vrachtverkeer zorgt er namelijk voor dat de capaciteit
uitgedrukt in het aantal voertuigen dat kan passeren, toeneemt.
Immers, een vrachtauto neemt meer ruimte in dan een personenauto.

Intensiteit A6 Hollandse Brug richting Muiderberg
voorsituatie zonder vrachtverbod

voorsituatie met vrachtverbod
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mvt/uur
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2000
1000
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7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

Tijdstip

Figuur 2.3: Gemiddelde intensiteit Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg voor de voorsituatie zonder vrachtverbod en de
voorsituatie met vrachtverbod

Na ingang van de werkzaamheden is de intensiteit tussen 06.00 en
10.00 uur afgenomen met 1.349 voertuigen, een afname van 7%.
Deze afname wordt waarschijnlijk door drie factoren verklaard:
• De inzet van verkeersmanagement- en mobiliteitsmaatregelen heeft
geleid tot een lager verkeersaanbod. De effecten per maatregel
worden besproken in hoofdstuk 3.
• Een deel van de weggebruikers heeft mogelijk zonder deel te
nemen aan een van de mobiliteitsmaatregelen zijn of haar
reisgedrag aangepast vanwege een verslechterde
verkeersafwikkeling ten tijde van de werkzaamheden, bijvoorbeeld
door het aanpassen van de vervoerswijze of vertrektijdkeuze.
• Verkeer dat bij instelling van het vrachtverbod op de A6 van de
A27 over de A6 ging reizen, is weer via de A27 gaan reizen toen de
werkzaamheden op de A6 startten.
Figuur 2.4 laat zien dat de maximale intensiteit in de ochtendspits na
ingang van de werkzaamheden sterk is afgenomen. Deze afname wordt
verklaard door de lagere capaciteit als gevolg van de versmalde
rijstroken en de snelheidsbeperking van 70 km/h. Tijdens de
werkzaamheden met vrachtverbod lag de intensiteit rond 10.00 uur
zo’n 10% hoger dan in de situatie vóór de werkzaamheden. Dit is
mogelijk het gevolg van de deelnemers aan FileMijden die vlak na
10.00 uur de Hollandse Brug passeerden. Vlak vóór 06.00 uur is geen
piek in de intensiteit te zien als gevolg van deelnemers aan FileMijden.
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Dit wordt verklaard doordat het aantal FileMijders in verhouding tot
het totale aantal voertuigen zeer gering is met 2%3.

Intensiteit A6 Hollandse Brug richting Muiderberg
voorsituatie met vrachtverbod

werkzaamheden met vrachtverbod
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Figuur 2.4: Gemiddelde intensiteit Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg voor de voorsituatie met vrachtverbod en
werkzaamheden met vrachtverbod

De terugkeer van het vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden zorgde
voor een kleine afname van de intensiteit tussen 06.00 en 10.00 uur,
namelijk ongeveer 200 voertuigen minder. In Figuur 2.5 zijn de
uurcurven opgenomen. De maximale intensiteit nam licht af, als gevolg
van de terugkomst van het vrachtverkeer is de capaciteit van de rijbaan
(uitgedrukt in het aantal voertuigen dat per uur kan passeren) licht
afgenomen. Een vrachtauto neemt namelijk meer ruimte in dan een
personenauto.

3

Bij de evaluatie van werkzaamheden aan de Moerdijkbrug was het effect van
FileMijden ook niet terug te zien in de intensiteit vlak voor aanvang van het
FileMijden.

21

Evaluatie Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug

Intensiteit A6 Hollandse Brug richting Muiderberg
werkzaamheden met vrachtverbod

werkzaamheden zonder vrachtverbod
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Figuur 2.5: Gemiddelde intensiteit Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg voor de werkzaamheden met vrachtverbod en
de werkzaamheden zonder vrachtverbod

Na afloop van de werkzaamheden is het aantal voertuigen tussen 06.00
en 10.00 uur toegenomen met 700, dit komt overeen met een toename
van 4%. In Figuur 2.6 zijn de uurcurves opgenomen. Tegelijkertijd is op
de Stichtse Brug sprake van een afname van het aantal voertuigen. Er is
dus sprake van een verschuiving van het verkeer van de A27 naar de
A6. Dit effect is toe te schrijven aan de verbeterde verkeersafwikkeling
op de Hollandse Brug.
Verder laat Figuur 2.6 zien dat de maximale intensiteit is toegenomen
met 8%, als gevolg van het opheffen van de versmalde rijstroken en
het opheffen van de snelheidsbeperking van 70 km/h is de capaciteit
namelijk toegenomen.

Intensiteit A6 Hollandse Brug richting Muiderberg
werkzaamheden zonder vrachtverbod
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Figuur 2.6: Gemiddelde intensiteit Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg voor de werkzaamheden zonder vrachtverbod
en de nasituatie
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Conclusie
Het instellen van het vrachtverbod voor aanvang van de
werkzaamheden heeft geleid tot 1.346 extra passerende voertuigen
gedurende de ochtendspits (06.00–10.00 uur). Dit komt overeen met
een toename van 8%. Na de start van de werkzaamheden was het
aantal passerende voertuigen met 1.349 afgenomen. Deze afname is
het gevolg van een combinatie van effecten van de genomen
maatregelen, verkeer dat bij de start van de werkzaamheden weer over
de A27 gaat rijden en gedragseffecten van overige reizigers. Wat de
bijdrage is van de maatregelen, wordt per maatregel besproken in
hoofdstuk 3.
2.1.3. Snelheden
Hypothese
Voor aanvang van de werkzaamheden is een vrachtverbod ingesteld.
De verwachting is dat de gemiddelde snelheid in de ochtendspits tijdens
het vrachtverbod is toegenomen als gevolg van een betere
verkeersafwikkeling. Ten tweede wordt verwacht dat de
werkzaamheden met een snelheidslimiet van 70 km/h een negatief
effect hebben gehad op de gemiddelde snelheid.
Bronnen
Als databron is gebruik gemaakt van snelheden afkomstig uit
MONICA-data met een aggregatieniveau van 10 minuten. De
snelheden zijn afkomstig van detectielussen gelegen op de rijbaan
richting Muiderberg ter hoogte van aansluiting Almeerderzand
(hm 45.71).
Aanpak analyse
De aanpak is op dezelfde wijze uitgevoerd als voor de analyse van de
intensiteiten, zie paragraaf 2.1.2.
Resultaten
Figuur 2.7 geeft de snelheid in de ochtendspits voor de Hollandse Brug
richting Muiderberg weer, in Figuur 2.8 zijn de uurcurven opgenomen.
In de voorsituatie zonder vrachtverbod ligt de gemiddelde snelheid op
60 km/h. Na het invoeren van het vrachtverbod neemt de gemiddelde
snelheid toe tot 81 km/h. Deze verbeterde verkeersafwikkeling wordt
waarschijnlijk door drie factoren verklaard:
• Het vrachtverkeer haalt niet langer de gemiddelde snelheid naar
beneden als gevolg van de maximale snelheidslimiet van 80 km/h
(begrensd op 89 km/h).
• De capaciteit (uitgedrukt in het aantal voertuigen dat per uur kan
passeren) is licht toegenomen.
• De verkeersafwikkeling is waarschijnlijk homogener geworden.
Denk aan kleinere snelheidsverschillen tussen voertuigen en minder
inhaalmanoeuvres.
Dankzij de toegenomen capaciteit en het meer homogene
verkeersbeeld is de kans op en de mate van filevorming kleiner
geworden.
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Gemiddelde snelheid Hollandse Brug richting
Muiderberg (06.00-10.00 uur)
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Figuur 2.7: Gemiddelde snelheid Hollandse Brug richting Muiderberg
(06.00-10.00 uur)

Na de start van de werkzaamheden daalt de gemiddelde snelheid
aanzienlijk. Deze daling is ten eerste het gevolg van een afgenomen
capaciteit van de rijbaan, waardoor gedurende langere tijd in de
ochtendspits sprake was van langzaam rijdend verkeer. Daarnaast was
een snelheidslimiet van 70 km/h tijdens de werkzaamheden van
toepassing. De terugkeer van het vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden zorgde voor een verdere afname van de gemiddelde snelheid,
namelijk van 47 naar 39 km/h. In de nasituatie is de gemiddelde
snelheid met 10 km/h toegenomen tot 49 km/h, dit is echter 12 km/h
lager dan in de voorsituatie. Deze lagere waarde wordt verklaard door
de hogere intensiteit, en daarmee een verslechterde verkeersafwikkeling in de nasituatie ten opzichte van de voorsituatie.
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Figuur 2.8: Gemiddelde snelheid Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg
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Conclusie
Het invoeren van het vrachtverbod op de Hollandse Brug had een
positief effect op de gemiddelde snelheid in de ochtendspits, deze steeg
namelijk van 61 naar 81 km/h. De werkzaamheden aan de Hollandse
Brug zorgden vervolgens voor een sterke afname van de gemiddelde
snelheid, namelijk van 81 naar 47 km/h. Het opheffen van het
vrachtverbod gedurende de werkzaamheden zorgde voor een verdere
afname van de gemiddelde snelheid, namelijk tot 39 km/h.
2.1.4. Filelengten
Hypothese
Voor aanvang van de werkzaamheden is een vrachtverbod ingesteld.
De verwachting is dat de gemiddelde filelengte voor de Hollandse Brug
tijdens het vrachtverbod is afgenomen als gevolg van een betere
verkeersafwikkeling. Gedurende de werkzaamheden is de verwachting
dat de gemiddelde filelengte als gevolg van de inzet van maatregelen
slechts beperkt is toegenomen ten opzichte van de situatie vóór de
werkzaamheden.
De filelengten zijn voor twee richtingen in kaart gebracht, namelijk van
Almere richting Muiderberg (polder uit) en van Muiderberg richting
Almere (polder in). Op basis van MONICA-data zijn voor beide
richtingen snelheidscontourplotten gemaakt. In Figuur 2.9 is voor beide
richtingen een voorbeeld opgenomen. De Hollandse Brug loopt van hm
45 tot 44. Voor de richting polder uit zijn de filelengten in kaart
gebracht voor de ochtendspits, voor de richting polder in is naar de
avondspits gekeken.

Figuur 2.9: Snelheidscontourplot, 24 mei 2007 polder uit en polder in

Aanpak analyse
De maximale filelengte in de ochtendspits (06.00-10.00 uur) dan wel
avondspits (15.00-19.00 uur) is voor vijf perioden in kaart gebracht,
namelijk:
1. voorsituatie zonder vrachtverbod;
2. voorsituatie met vrachtverbod;
3. werkzaamheden met vrachtverbod;
4. werkzaamheden zonder vrachtverbod;
5. nasituatie.
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Voor iedere periode zijn de intensiteiten gebaseerd op MONICA-data
van tien representatieve werkdagen. Dagen die niet representatief zijn,
zijn buiten beschouwing gelaten. Hierbij is rekening gehouden met:
• vakanties;
• feestdagen;
• incidenten (bron: monitoringsverslagen Rijkswaterstaat);
• slechte weersomstandigheden (bronnen: KNMI,
www.buienradar.nl).
Een overzicht van de geselecteerde dagen is te lezen in Tabel 2.1.
Resultaten
Figuur 2.10 geeft de gemiddelde filelengte weer die voor de Hollandse
Brug richting Muiderberg stond. Voor aanvang van de werkzaamheden
lag de kiem van de file meestal in knooppunt Muiderberg en sloeg
vervolgens terug tot voorbij de Hollandse Brug. In de voorsituatie
zonder vrachtverbod bedraagt de gemiddelde filelengte zo’n 7 km. Na
het invoeren van het vrachtverbod nam de gemiddelde filelengte af tot
iets onder de 6 km, dit ondanks de in paragraaf 2.1.2 geconstateerde
toename van de intensiteit met 8%. Dit wordt waarschijnlijk door twee
factoren verklaard:
• Personenauto’s nemen in een file aanzienlijk minder ruimte in dan
vrachtwagens.
• De capaciteit (uitgedrukt in het aantal voertuigen dat per uur kan
passeren) is toegenomen, waardoor de kans op en de mate van
filevorming is afgenomen.
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Figuur 2.10: Gemiddelde filelengte voor Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg

Tijdens de werkzaamheden was de capaciteit van de Hollandse Brug
lager als gevolg van de snelheidsbeperking en de versmalde rijstroken.
Hierdoor kwam het nu vaker voor dat de Hollandse Brug zelf de
bottleneck was in plaats van dat er sprake was van terugslag vanaf
knooppunt Muiderberg. Ondanks deze lagere capaciteit is de
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gemiddelde filelengte na de start van de werkzaamheden ongeveer
gelijk gebleven, dit is waarschijnlijk het gevolg van de in paragraaf
2.1.2 geconstateerde afname van de intensiteit met 7%. De terugkeer
van het vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden zorgde voor een
toename van de gemiddelde filelengte. Na afloop van de
werkzaamheden nam de gemiddelde filelengte met 0,4 km af.
In Figuur 2.11 is de filelengte voor de Hollandse Brug richting Almere
opgenomen. Voor aanvang en na afloop van de werkzaamheden was
er gemiddeld genomen geen sprake van filevorming. Ook tijdens de
werkzaamheden zonder vrachtverbod was de filevorming zeer gering
met een gemiddelde filelengte van 1,3 km.

Filelengte voor Hollandse Brug richting Almere (15.0019.00 uur)
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Figuur 2.11: Gemiddelde filelengte voor de Hollandse Brug A6
richting Almere

Conclusie
Het instellen van het vrachtverbod heeft voor aanvang van de
werkzaamheden geleid tot een afname van de filelengten polder uit,
namelijk van 7,1 naar 5,6 km. Na de start van de werkzaamheden bleef
de filelengte hetzelfde als gevolg van de afgenomen intensiteiten. Met
de terugkeer van het vrachtverkeer nam de gemiddelde filelengte toe
tot 8 km. Na afloop van de werkzaamheden bedroeg de gemiddelde
filelengte 7,6 km. Voor de richting polder in geldt dat de mate van
filevorming zeer beperkt was, namelijk maximaal 1,3 km.
2.1.5. Samenvatting
In deze paragraaf worden de bevindingen ten aanzien van de
verkeersafwikkeling gedurende de ochtendspits bij de Hollandse Brug
A6 richting Muiderberg samengevat, zie Tabel 2.2.
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Tabel 2.2: Verkeersafwikkeling Hollandse Brug A6 richting
Muiderberg in de ochtendspits (06.00-10.00 uur)
intensiteit

snelheid
filelengte
km/
index km index
mvt index h
voorsituatie zonder vrachtverbod
16.300
100 61
100
7
100
voorsituatie met vrachtverbod
17.600
108 81
133
6
79
werkzaamheden, vrachtverbod, maatregelen
16.300
100 47
77
6
77
werkzaamheden, geen vrachtverbod, maatregelen 16.100
99 39
64
8
113
nasituatie
16.800
103 49
80
8
109

In de voorsituatie zonder vrachtverbod passeerden 16.300 voertuigen
tussen 06.00 en 10.00 uur, lag de gemiddelde snelheid op 61 km/h en
stond gemiddeld 7 km file voor de brug. Na het invoeren van het
vrachtverbod nam de intensiteit met 8% toe tot 17.600 mvt, de
gemiddelde snelheid nam toe tot 81 km/h en de gemiddelde filelengte
nam af met 1 km. Deze verbetering van de verkeersafwikkeling wordt
waarschijnlijk verklaard door de licht toegenomen capaciteit (uitgedrukt
in het aantal voertuigen dat per uur kan passeren) en een meer
homogene verkeersafwikkeling. Hierdoor is de kans op en de mate van
filevorming kleiner geworden.
De werkzaamheden hadden tot gevolg dat de capaciteit van de rijbaan
was afgenomen (smallere rijstroken en een snelheidsbeperking). Na de
start van de werkzaamheden daalde de intensiteit met zo’n 7% naar
16.300 voertuigen. Het effect dat de genomen maatregelen hierop
hebben gehad, wordt besproken in hoofdstuk 3. De gemiddelde
snelheid daalde tot 47 km/h. Waarschijnlijk als gevolg van de
afgenomen intensiteit bleef de gemiddelde filelengte gelijk met 6 km.
De terugkeer van het vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden zorgde
voor een verslechtering van de verkeersafwikkeling. De gemiddelde
snelheid nam af naar 39 km/h en de filelengte nam toe met 2 km. Na
afloop van de werkzaamheden werd de verkeersafwikkeling beter, de
gemiddelde snelheid nam toe en de gemiddelde filelengte nam licht af.

2.2

Verkeersafwikkeling Stichtse Brug A27

2.2.1. Inleiding
De werkzaamheden aan de Hollandse Brug A6 hebben mogelijk effect
gehad op de verkeersafwikkeling ter hoogte van de Stichtse Brug A27.
Zowel de A6 als de A27 zijn twee belangrijke parallelle uitvalswegen
voor Flevoland. Ten tijde van het vrachtverbod op de Hollandse Brug
moest het vrachtverkeer langer dan 12 m omrijden via de Stichtse Brug.
Ook voor het autoverkeer vormde de Stichtse Brug een alternatief om
de Hollandse Brug te mijden. De deelnemers aan ‘FileMijden A6’
konden met behoud van beloning omrijden via de A27. Gerekend vanaf
knooppunt Almere naar knooppunt Muiderberg is de route via de
Stichtse Brug 20 km langer en kent een extra reistijd van ongeveer 10
minuten onder filevrije omstandigheden. De analyses zijn uitgevoerd
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voor de ochtendspits van de rijbaan richting Eemnes, aangezien deze
periode en richting de meeste verkeershinder kennen4.
In paragraaf 2.2.2 wordt het effect op de intensiteiten geanalyseerd en
paragraaf 2.2.3 gaat in op het effect op de snelheden. Dit onderdeel
wordt afgesloten met een korte samenvatting in paragraaf 2.2.4.
2.2.2. Intensiteiten
Hypothese
De verwachting is dat na instelling van het vrachtverbod vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug, de hoeveelheid
vrachtverkeer over de Stichtse Brug is toegenomen. Daarnaast is de
verwachting dat het aantal voertuigen over de Stichtse Brug A27 is
toegenomen, nadat de werkzaamheden bij de Hollandse Brug A6 zijn
ingegaan.
Bronnen
Als databron is gebruik gemaakt van intensiteiten afkomstig uit
MONICA-data met een aggregatieniveau van 10 minuten. De
intensiteiten zijn afkomstig van detectielussen gelegen op de rijbaan
richting Eemnes aan het begin van de Stichtse Brug (hm 107.68). Zie
Figuur 2.12.

Hm 107,68

Figuur 2.12: Meetpunten Stichtse Brug

4

Het was niet mogelijk om het effect op de filelengte voor de Stichtse Brug in kaart
te brengen, aangezien dit wegvak niet over voldoende detectielussen beschikt voor
het berekenen van filelengten.
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Aanpak analyse
De intensiteiten in de ochtendspits (06.00–10.00 uur) zijn voor vijf
perioden in kaart gebracht, namelijk:
1. voorsituatie zonder vrachtverbod;
2. voorsituatie met vrachtverbod;
3. werkzaamheden met vrachtverbod;
4. werkzaamheden zonder vrachtverbod;
5. nasituatie.
Voor iedere periode zijn de intensiteiten gebaseerd op MONICA-data
van tien representatieve werkdagen. Dagen die niet representatief zijn,
zijn buiten beschouwing gelaten. In Tabel 2.3 zijn de geselecteerde
dagen opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met:
• vakanties;
• feestdagen;
• incidenten (bron: monitoringsverslagen);
• slechte weersomstandigheden (bronnen: KNMI,
www.buienradar.nl).
Tabel 2.3: Geselecteerde dagen
voorsituatie
zonder
vrachtverbod
A6
do 01-02-07
ma 05-02-07
di 06-02-07
wo 07-02-07
di 13-02-07
do 15-02-07
do 08-03-07
wo 14-03-07
do 15-03-07
do 22-03-07

voorsituatie
met
vrachtverbod
A6
ma 21-05-07
di 22-05-07
ma 04-06-07
di 05-06-07
wo 06-06-07
do 07-06-07
ma 11-06-07
di 12-06-07
wo 13-06-07
di 19-06-07

werkzaamheden
Hollandse
Brug met
vrachtverbod A6
ma 04-02-08
do 07-02-08
ma 11-02-08
di 12-02-08
wo 13-02-08
do 14-02-08
ma 18-02-08
di 19-02-08
wo 20-02-08
do 21-02-08

werkzaamheden
Hollandse Brug
zonder
vrachtverbod A6
di 20-05-08
do 22-05-08
di 27-05-08
wo 28-05-08
wo 04-06-08
do 05-06-08
ma 09-06-08
di 10-06-08
wo 11-06-08
di 17-06-08

do
ma
di
wo
do
di
wo
do
ma
di

nasituatie
13-11-08
17-11-08
18-11-08
19-11-08
20-11-08
25-11-08
26-11-08
27-11-08
01-12-08
02-12-08

Resultaten
Figuur 2.13 geeft de intensiteit in de ochtendspits voor de Stichtse Brug
richting Eemnes weer, in Figuur 2.14 zijn de uurcurven opgenomen. In
de voorsituatie zonder vrachtverbod passeerden 11.708 voertuigen
tussen 06.00 en 10.00 uur, waarvan 840 vrachtwagens.
Het vrachtverbod op de Hollandse Brug heeft voor een verschuiving
gezorgd. Het vrachtverkeer ging omrijden via de A27, het aantal
vrachtwagens op de Stichtse Brug nam met 480 toe tot 1.320
voertuigen. Als gevolg van het vrachtverbod verbeterde de
verkeersafwikkeling op de Hollandse Brug. Door deze verbetering ging
meer autoverkeer via de Hollandse Brug (A6) in plaats van de Stichtse
Brug (A27) rijden. De hoeveelheid autoverkeer op de Stichtse Brug nam
met 640 personenvoertuigen af. Uit een enquête gehouden onder
weggebruikers die niet deelnamen aan ‘FileMijden A6’ of de
‘A6 Bereikbaar pas’ bleek dat 2% van de respondenten die doorgaans
over de A27 reisden, hun route aanpasten en over de A6 gingen reizen.
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Intensiteit Stichtse Brug richting Eemnes
(6.00-10.00 uur)
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Figuur 2.13: Gemiddelde intensiteit Stichtse Brug A27 richting Eemnes

Na de start van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug A6 is de
hoeveelheid verkeer over de Stichtse Brug toegenomen met 181
(1,6%).
Tijdens de werkzaamheden werd bij de Hollandse Brug een veerpont
ingezet voor klein vrachtverkeer. Hierna nam de hoeveelheid
vrachtverkeer op de Stichtse Brug af met 88 (6,7%).
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Figuur 2.14: Uurcurven intensiteit Stichtse Brug A27 richting Eemnes
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Nadat het vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden op de A6 weer
toegelaten werd op de Hollandse Brug, nam de hoeveelheid
vrachtverkeer op de Stichtse Brug met 184 (15%) voertuigen af. Als
gevolg van een verslechterde verkeersafwikkeling op de Hollandse Brug
zijn meer automobilisten via de Stichtse Brug gaan reizen, het aantal
personenauto’s nam met 548 (5,2%) voertuigen toe.
Na afloop van de werkzaamheden op de Hollandse Brug is sprake van
sterke verschuiving van het verkeer van de A27 naar de A6. In
paragraaf 2.1.2 is een sterke toename van de hoeveelheid verkeer op
de Hollandse Brug geconstateerd. Tegelijkertijd nam op de Stichtse
Brug het aantal voertuigen sterk af met 112 (10,7%) vrachtwagens en
769 (7,0%) personenauto’s.
Conclusie
Het vrachtverbod op de Hollandse Brug A6 zorgde voor een toename
van het vrachtverkeer op de Stichtse Brug A27 met 57%. Tegelijkertijd
nam de hoeveelheid autoverkeer op de Stichtse Brug met 637
voertuigen (5,9%) af als gevolg van een verbeterde verkeersafwikkeling op de Hollandse Brug. Na aanvang van de werkzaamheden op de
Hollandse Brug verslechterde aldaar de verkeersafwikkeling. Hierdoor
nam de hoeveelheid autoverkeer op de Stichtse Brug weer toe. Na
afloop van de werkzaamheden op de Hollandse Brug was sprake van
een sterke verschuiving van het verkeer van de A27 naar de A6.
2.2.3. Snelheden
Hypothese
De verwachting is dat door de instelling van het vrachtverbod en de
werkzaamheden bij de Hollandse Brug de gemiddelde snelheid op de
Stichtse Brug is afgenomen.
Bronnen
Als databron is gebruik gemaakt van snelheden afkomstig uit
MONICA-data met een aggregatieniveau van 10 minuten. De
intensiteiten zijn afkomstig van detectielussen gelegen op de rijbaan
richting Eemnes aan het begin van de Stichtse Brug (hm 107.68).
Aanpak analyse
De intensiteiten in de ochtendspits (06.00-10.00 uur) zijn voor vijf
perioden in kaart gebracht, namelijk:
1. voorsituatie zonder vrachtverbod;
2. voorsituatie met vrachtverbod;
3. werkzaamheden met vrachtverbod;
4. werkzaamheden zonder vrachtverbod;
5. nasituatie.
Voor iedere periode zijn de intensiteiten gebaseerd op MONICA-data
van tien representatieve werkdagen. Dagen die niet representatief zijn,
zijn buiten beschouwing gelaten. Hierbij is rekening gehouden met:
• vakanties;
• feestdagen;
• incidenten (bron: monitoringsverslagen);
• slechte weersomstandigheden (bronnen: KNMI,
www.buienradar.nl).
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Een overzicht van de geselecteerde dagen is weergegeven in Tabel 2.3.
Resultaten
Figuur 2.15 geeft de gemiddelde snelheid in de ochtendspits op de
Stichtse Brug richting Eemnes weer, in Figuur 2.16 zijn de bijbehorende
uurcurven opgenomen. In alle situaties was sprake van een goede
afwikkeling van het verkeer, de gemiddelde snelheid ligt in alle situaties
rond de 80 km/h of daarboven. Opvallend is de toename van de
gemiddelde snelheid van 91 naar 95 km/h, nadat het vrachtverbod
voor aanvang van de werkzaamheden is ingegaan. De verwachting was
dat de gemiddelde snelheid zou afnemen. Ter controle is gekeken naar
de snelheden iets stroomopwaarts, namelijk ter hoogte van aansluiting
36 Almere Stad. Ook op deze locatie was een toename van de
gemiddelde snelheid te zien, nadat het vrachtverbod op de Hollandse
Brug was ingegaan. Het verkeer op de Stichtse Brug heeft regelmatig
last van een terugslag van file vanaf het knooppunt Eemnes tot op de
Stichtse Brug. Deze terugslag heeft mogelijk een invloed gehad,
bijvoorbeeld doordat in de voorsituatie meer dagen met een
terugslageffect voorkwamen.
Gemiddelde snelheid Stichtse Brug richting Eemnes (6.0010.00 uur)
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Figuur 2.15: Gemiddelde snelheid Stichtse Brug A27 richting Eemnes
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Gemiddelde snelheid S tichtse Brug richting E emnes
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Figuur 2.16: Gemiddelde snelheid Stichtse Brug A27 richting Eemnes

Tijdens de werkzaamheden aan de A6 lag de gemiddelde snelheid bij de
Stichtse Brug aanzienlijk lager. Dit effect werd niet verwacht, aangezien
de intensiteiten op de Stichtse Brug ongeveer hetzelfde zijn gebleven.
Toen het vrachtverbod op de Hollandse Brug A6 tijdens de
werkzaamheden werd opgeheven, nam de gemiddelde snelheid op de
Stichtse Brug toe met 9 tot 88 km/h.
Opmerking
De gemiddelde snelheden per situatie laten soms onverwachte waarden
zien. Vanuit de Verkeerscentrale Midden-Nederland is daarom nog eens
specifiek gekeken naar de verkeersafwikkeling vanaf de Stichtse Brug in
de richting van Utrecht. Het blijkt dat de aansluiting Bilthoven A27 ter
hoogte van Utrecht een bottleneck is. Het komt regelmatig voor dat
deze file terugslaat op de Stichtse Brug, zie Figuur 2.17.
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Terugslag ri.
Stichtse Brug

Kp. Eemnes

Asl. Bilthoven

Figuur 2.17: Terugslag vanaf aansluiting Bilthoven tot op de Stichtse
Brug richting Zuiden

Conclusie
Op de Stichtse Brug was in alle situaties sprake van een goede
verkeersafwikkeling. Hierbij dient wel een kanttekening geplaatst te
worden. Het gedeelte van de A27 vlak voor de Stichtse Brug richting
Eemnes kent een grote kans op file in de ochtendspits, de bottleneck is
namelijk de brug zelf (bron: Website ANWB). Vanwege het ontbreken
van voldoende detectielussen was het niet mogelijk om op betrouwbare
wijze (verschillen in) de filelengte in kaart te brengen. Het kan dus
mogelijk zo zijn dat de werkzaamheden aan de A6 toch een negatief
effect hebben gehad op de verkeersafwikkeling ter hoogte van de
Stichtse brug.
2.2.4. Samenvatting
In deze paragraaf worden de bevindingen ten aanzien van de
verkeersafwikkeling gedurende de ochtendspits bij de Stichtse Brug
richting Eemnes kort samengevat, zie Tabel 2.4.
Tabel 2.4: Verkeersafwikkeling Stichtse Brug A27 richting Eemnes in
de ochtendspits (06.00-10.00 uur)
intensiteit
totaal

intensiteit
vrachtverkeer

mvt index
mvt index
voorsituatie, geen vrachtverbod A6
11.700
100
850
100
voorsituatie, vrachtverbod A6
11.600
99 1.300
153
werkzaamheden, vrachtverbod A6, maatregelen 11.700
100 1.250
147
werkzaamheden, geen vrachtverbod A6,
maatregelen
12.100
103 1.050
124
nasituatie
11.200
96
950
110
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Snelheid
km/
h index
91
100
95
104
79
87
88
73

97
80

Het effect van het vrachtverbod op de Hollandse Brug is sterk terug te
zien in de hoeveelheid vrachtverkeer over de Stichtse Brug. Deze nam
met ongeveer 50% toe. De gemiddelde snelheid op de Stichtse Brug
lag in alle gevallen rond of boven de 70 km/h gemiddeld.

2.3

Conclusie

Het vrachtverbod op de A6 zorgde er in eerste instantie voor dat
verkeer dat normaal gesproken via de A27 reisde via de A6 ging reizen.
De intensiteit en gemiddelde snelheid op de A6 nam toe en de
filelengte nam af. Tijdens de werkzaamheden en uitvoering van de
maatregelen om verkeershinder te beperken nam de intensiteit af met
1.349 voertuigen per ochtendspits. Deze afname wordt verklaard door:
• Door genomen maatregelen reisden mensen buiten de spits,
bijvoorbeeld door ‘FileMijden A6’, ‘A6 Bereikbaar pas’ en de
mogelijkheid om de veerpont te gebruiken en dus te fietsen.
• Het verkeer dat van de A27 naar de A6 ging toen het vrachtverbod
van kracht werd, reisde weer via de A27, omdat door de
werkzaamheden op de Hollandse Brug de A6 geen goede optie
meer was.
• Verandering van reisgedrag door reizigers die niet meedoen aan de
‘A6 Bereikbaar pas’ of ‘FileMijden A6’, maar die uit zichzelf hun
gedrag aanpasten omdat ze overlast ervoeren van de
werkzaamheden.
Hoe de afname van 1.349 voertuigen in de ochtendspits is opgebouwd,
wordt in hoofdstuk 3 geanalyseerd. De analyse van iedere maatregel
eindigt met een paragraaf over de systeemimpact en doet een uitspraak
over hoeveel auto’s op de weg zijn bespaard door de maatregel.
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3. Effecten van maatregelen
In dit hoofdstuk wordt van alle ingezette maatregelen besproken wat
het doel van de maatregel was, wat de effecten waren (conform de
SUMO-methode) en welke onderdelen van de maatregelen wel en niet
werkten. Als bron voor de gegevens is gebruik gemaakt van 711
enquêtes die ingevuld zijn door de deelnemers aan ‘FileMijden A6’,
219 ingevulde enquêtes door houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’,
230 ingevulde enquêtes door gebruikers van de veerpont (chauffeurs
vrachtwagens korter dan 12 m en langzaam verkeer) en 279 ingevulde
enquêtes door overige weggebruikers (exclusief vrachtverkeer) en
treinreizigers. In dit hoofdstuk worden per maatregel de
hoofdresultaten gepresenteerd. Deze resultaten zijn op basis van de
uitkomsten van de verschillende enquêtes. In de technische rapportage
(apart bijgeleverd bij dit hoofdrapport) wordt uitgebreid ingegaan op
de verantwoording en resultaten van de enquêtes. In die rapportage
worden de resultaten per enquête gepresenteerd.
Bij iedere maatregel wordt gestart met een overzicht van acties die
uitgevoerd zijn om de maatregel op te zetten. Dit is een van de
onderdelen van SUMO. Dit onderdeel is naar voren gehaald om de
leesbaarheid te verhogen.

3.1

‘FileMijden A6’

Reizigers over de Hollandse Brug konden kiezen voor deelname aan
‘FileMijden A6’. Door deelname hieraan kon een beloning van € 4,verdiend worden voor elke dag dat een deelnemer niet op de Hollandse
Brug gesignaleerd werd tijdens de ochtendspits. Een beloning van € 6,werd verdiend als gedurende de gehele dag de deelnemer niet met de
auto op de Hollandse Brug gesignaleerd werd. De coördinatie van
‘FileMijden A6’ lag in handen van ARS Traffic & Transport Technology
met medewerking van Arcadis en de Rabobank.
3.1.1. Doel ‘FileMijden A6’
De maatregelen ‘FileMijden A6’ en ‘A6 Bereikbaar pas’ hadden een
gezamenlijk doel. Per werkdag moesten 1.000 voertuigen uit de
ochtendspits (06.00-10.00 uur) gehouden worden. Vanaf het moment
dat vrachtverkeer weer toegang kreeg tot de Hollandse Brug, werd dit
doel bijgesteld naar 1.500. Voor ‘FileMijden A6’ heeft dit doel een
tijdelijk karakter. Het is een maatregel die ingezet wordt om tijdens
werkzaamheden gedragsverandering te bewerkstelligen om tijdelijke
hinder te verminderen. Het is niet noodzakelijk om mensen permanent
van gedrag te laten veranderen, zodat ze na de periode van de
werkzaamheden ook de spits gaan mijden.
3.1.2. Acties en genomen maatregelen
Vanaf 17 september 2007 konden automobilisten een beloning krijgen
om buiten de spits te reizen. Tijdens vakantieperioden en in de
weekenden werd geen beloning opgebouwd.

37

Evaluatie Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug

Beloning
De beloning werd gedifferentieerd aangeboden. Een beloning van € 4,werd verdiend voor elke werkdag dat een deelnemer tijdens de
ochtendspits (06.00-10.00 uur) niet op de Hollandse Brug gesignaleerd
werd. Een beloning van € 6,- werd verdiend als de deelnemer
gedurende de gehele dag niet met de auto op de Hollandse Brug
gesignaleerd werd.
De beloning werd vastgesteld op basis van het aantal passages over de
Hollandse Brug vooraf aan de werkzaamheden. Als iemand bijvoorbeeld
vooraf aan de werkzaamheden gemiddeld vier werkdagen per week
gesignaleerd werd op de Hollandse Brug en tijdens deelname aan
‘FileMijden A6’ in één week maar twee keer en ook niet buiten de spits
waargenomen werd, dan werd voor de twee mijdingen een beloning
afgegeven van in totaal € 12,-.
Detecteren aantal passages
Om een juiste beloning te kunnen geven, moest worden gedetecteerd
hoe vaak deelnemers vooraf aan de werkzaamheden de brug
passeerden en hoe vaak ze tijdens ‘FileMijden A6’ de brug passeerden.
Het detecteren van het aantal passages van voertuigen over de
Hollandse Brug is uitgevoerd door middel van kentekenregistratie. Deze
kentekenregistratie werd 24 uur per dag en zeven dagen per week
uitgevoerd. Aan het begin en einde van de Hollandse Brug werd een
portaal met infraroodcamera’s geplaatst. Door niet één maar twee
portalen (dubbel uitgevoerd) te plaatsen, werd de detectierate hoger.
De kans dat een kenteken door beide portalen gemist wordt, is kleiner
dan 1%. Dit is echter geen garantie voor het juist detecteren van het
kenteken. Door bijvoorbeeld een vuil nummerbord zullen beide
camera’s moeite hebben het kenteken te lezen.
De camera’s die de kentekens herkennen, sturen de informatie
(kenteken en tijds- en locatiecode) via mobiel internet naar een centraal
verwerkingssysteem. De gegevens worden daar opgeslagen in een
centrale database.
Werving deelnemers
Vooraf aan de werkzaamheden werden gedurende een aantal weken
kentekens gedetecteerd. Aan de hand hiervan werd voor alle
gedetecteerde personenauto’s bepaald wat het gemiddelde aantal
passages per week was. Personenauto’s die in een van de meetweken
ten minste in een week driemaal of vaker werden gedetecteerd, kregen
een uitnodiging toegestuurd om via internet een enquête in te vullen.
Aan de hand van antwoorden op die enquête (waarin onder andere
werd gevraagd naar de frequentie van reizen over de Hollandse Brug)
werd een persoonlijk reisadvies gegeven. Dit reisadvies kon bestaan uit
deelname aan ‘FileMijden A6’ of deelname aan de ‘A6 Bereikbaar pas’.
Een tweede werving werd uitgevoerd in maart 2008. Doel van de
tweede werving was om meer automobilisten uit de spits te halen,
omdat verwacht werd dat bij terugkeer van het vrachtverkeer op de
brug meer overlast zou ontstaan. Bij deze meting kregen deelnemers
die gemiddeld anderhalf tot drie keer per week werden gedetecteerd,
een aanbod voor deelname aan 'FileMijden A6'. Bij gemiddeld drie of
meer waarnemingen per week werd een keuze tussen 'FileMijden A6'
en deelname aan de 'A6 Bereikbaar pas' gedaan.
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Projectbureau
Voor aanmeldingen, het bijhouden en uitkeren van beloningen en het
afhandelen van vragen en klachten werd een projectbureau ingesteld.
Dit projectbureau bepaalde alle nulniveaus, richtte een helpdesk in voor
deelnemers en verzond regelmatig een nieuwsbrief naar de deelnemers.
Het projectbureau hield zich ook bezig met het opsporen van mogelijke
fraude. De opzet hiervan was: monitoren, verdachte patronen
herkennen en nagaan, informeren bij de deelnemer en in goed overleg
een vervolgactie uitvoeren. Door monitoring werden kentekens op de
Hollandse Brug waargenomen die eerder niet voorkwamen. In zo’n
geval werd de eigenaar van het voertuig achterhaald en werd
gecontroleerd of de eigenaar in het deelnemersbestand van
‘FileMijden A6’ stond. Als fraude vermoed werd (vaak was het niet
bewust, deelnemers vergaten bijvoorbeeld door te geven dat een
andere auto gekocht was) dan werd de persoon gebeld. Ongeveer 5%
van de deelnemers werd benaderd in verband met ontbrekende
gegevens.
3.1.3. Evaluatie ‘FileMijden A6’
Achtergrond van het project
Persoongerelateerde factoren ‘FileMijden A6’
De respondenten van de enquête over ‘FileMijden A6’ waren
gemiddeld 44 jaar (tussen 19 en 76 jaar), 69% was man, 98% had
altijd de beschikking over een auto, 12% had de beschikking over een
leaseauto en alle respondenten reisden voor de werkzaamheden over
de Hollandse Brug voor woon-werkverkeer, met een gemiddelde van
4,2 werkdagen per week. Dit gemiddelde was relatief hoog, doordat
mensen die driemaal of vaker per week over de Hollandse Brug reisden,
werden uitgenodigd voor deelname. Het overgrote deel van de
deelnemers woonde in Flevoland. Slechts enkele deelnemers woonden
noordelijker.
Van de deelnemers aan ‘FileMijden A6’ had 82% sterk de voorkeur
voor de auto, en gaf 67% aan liever niet of absoluut niet met openbaar
vervoer te willen reizen. Ongeveer 72% had een sterke voorkeur of
vond het prettig de vertrektijd aan te passen aan de situatie op de weg.
Door de manier van werven viel de modal split positief uit voor de
auto, 82% van de respondenten reisde alleen met de auto terwijl 17%
met de auto reisde in combinatie met een ander vervoermiddel. Dit kon
binnen een trip zijn of verdeeld over verschillende dagen. De meest
populaire combinatie was die van auto en trein. De combinatie met
auto en bus werd nauwelijks toegepast (1%). Het belang van deze
combinaties is dat als iemand voordat een aanbod voor een
reisalternatief gedaan wordt, al ervaring heeft met andere
vervoermiddelen de kans op deelname groter is. Dat de combinatie
auto en bus nauwelijks voorkwam, past in het beeld van deelnemers
aan ‘FileMijden A6’. Busreizigers zullen eerder voor deelname aan de
‘A6 Bereikbaar pas’ kiezen dan voor deelname aan ‘FileMijden A6’.
Van de respondenten kon 45% de werktijden niet flexibel indelen.
Daarnaast gaf 16% aan dat dit in theorie wel kon, maar in de praktijk
niet haalbaar bleek; 38% kon of zelf bepalen hoe laat begonnen werd,
of had de mogelijkheid een deel van de dag thuis te werken en later
naar het werk te reizen.
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Aanbod van opties
Bekendheid met de maatregel
Deelnemers aan ‘FileMijden A6’ waren voornamelijk op de hoogte
gebracht door de brief waarin ze uitgenodigd werden om deel te
nemen (74%). De nieuwsbrief (57%) had ook voor veel bekendheid
gezorgd, evenals artikelen in kranten (40%). Werkgevers hadden
nauwelijks een rol gespeeld bij het geven van bekendheid aan de
maatregel (3%). Dit komt doordat, anders dan bij andere projecten, de
bedrijven wel bereikbaar waren en de overlast juist vlakbij de woning
plaatsvindt. Hierdoor zijn de bedrijven waar mensen werken niet
geclusterd en is het nauwelijks mogelijk hierover afspraken met
werkgevers te maken.
Belangstelling voor de maatregelen
Tijdens de eerste werving vooraf aan de werkzaamheden werden 4.500
kentekenhouders uitgenodigd om deel te nemen aan ‘FileMijden A6’.
Dit leverde 1.433 actieve deelnemers op (32%). Bij de tweede werving,
tijdens de werkzaamheden werden 6.800 kentekenhouders
aangeschreven. Hiervan meldden zich 1.442 kentekenhouders aan als
deelnemer (21%). Reizigers die geen uitnodiging hadden gehad of die
de enquête die voorwaarde was voor het krijgen van een aanbod, niet
ingevuld hadden, meldden zich spontaan aan om ook te willen
deelnemen.
Perceptie van de dienst
De deelnemers vonden ‘FileMijden A6’ een goed alternatief, waren van
mening dat files daardoor bestreden werden en vonden het project
geen geldverspilling. Maar de deelnemers waren ook van mening dat
als de financiële prikkel wegvalt het oude gedrag, reizen met de auto in
de spits, weer opgepakt wordt. Men vond Filemijden goed en effectief,
maar zodra er geen voordeel meer is of een kans gezien wordt om met
de auto te reizen, wordt weer in de auto gestapt. Waarschijnlijk
vanwege de financiële prikkel waren de respondenten dan ook
tevreden dat zij een aanbod gekregen hadden om deel te nemen aan
‘FileMijden A6’. De manier waarop de benadering van de deelnemers
was uitgevoerd, werd goed gewaardeerd.
Gebruik van aangeboden opties door reizigers
Acceptatie van het aanbod
Van de kentekenhouders die zich hebben aangemeld voor
‘FileMijden A6’ meed 12% uiteindelijk niet de spits, 6% had de spits
gemeden, maar was daarmee gestopt. Deelname aan ‘FileMijden A6’
was zonder verplichtingen. Waarschijnlijk gaven reizigers zich op met
de gedachte ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.
Van de deelnemers gaf 12% aan geen andere reismogelijkheden te
hebben dan in de ochtendspits over de Hollandse Brug te reizen met de
auto.
Experimenteel gedrag
In perioden waarin weinig overlast van de werkzaamheden werd
verwacht, werd minder de file gemeden dan in perioden waarin veel
overlast werd verwacht. Dit oordeel is subjectief, in die zin dat het per
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persoon verschillend is wat gezien wordt als veel of weinig overlast.
Bij toenemende overlast werden vaker alternatieven benut. Sommige
alternatieven werden meer benut dan andere. Dit veranderde niet
wanneer meer gebruik gemaakt werd van alternatieven. De onderlinge
verhoudingen bleven ongeveer gelijk.
De reizigers waren berekenend in de keuze of anders gereisd moest
worden. Door 20% van de deelnemers werd alleen anders gereisd als
verwacht werd dat de overlast groter werd dan normaal.
De alternatieven die gekozen werden, waren voornamelijk alternatieven
waarbij autogereden kon worden. Het populairste alternatief voor
reizen tijdens de ochtendspits was het reizen met de auto buiten de
spits (44%) en met de auto via een andere route (22%). Ongeveer
16% koos voor reizen met het openbaar vervoer, 15% van de
respondenten ging thuiswerken. De Hollandse Brug werd door 19%
van de deelnemers geheel gemeden tijdens de werkzaamheden;12%
van de deelnemers gaf aan nog geen spits gemeden te hebben. Een
overzicht van de benutte alternatieven is weergegeven in Tabel 3.1.
Tabel 3.1: Benutte alternatieven door deelnemers aan ‘FileMijden A6’
voor reizen over de Hollandse Brug tijdens de ochtendspits,
respondenten konden meerdere antwoorden geven
buiten spitstijden reizen
andere route met auto
gehele dag Hollandse Brug mijden
meer gebruik openbaar vervoer (voornamelijk trein)
vaker thuis werken
fietsen
activiteiten die ik eerder wel deed niet meer doen
eerst ochtendspits vermeden, maar nu niet meer
nog niet bewust ochtendspits vermeden

frequentie
310
159
137
114
105
27
17
44
84

percentage
44
22
19
16
15
4
2
6
12

De gegevens in Tabel 3.1 geven aan dat een alternatief in ieder geval
één keer door een deelnemer benut werd. De tabel geeft geen inzicht
in de mate waarin dat gebeurde. In Tabel 3.2 is een overzicht gegeven
waarin rekening is gehouden met het daadwerkelijke gebruik van een
alternatief. Dit maakt het mogelijk om een uitspraak te doen wanneer
bekend is hoeveel ritten gereduceerd worden, hoeveel dat er per
alternatief waren.
Tabel 3.2: Verdeling van de benutte alternatieven, waarbij rekening is
gehouden met de frequentie van gebruik
buiten spits over brug
andere route met auto
gehele dag brug mijden
nog niet spits gemeden of wel gedaan maar nu niet meer
meer gebruik openbaar vervoer (voornamelijk trein)
vaker thuiswerken
fietsen
activiteiten die ik eerder wel deed niet meer doen
totaal
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percentage
33
17
14
13
11
8
3
1
100
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Aanpassen reistijd
De wijze waarop deelnemers aan ‘FileMijden A6’ hun vertrektijdstip
aanpasten is weergegeven in Figuur 3.1. Deelnemers aan
‘FileMijden A6’ gingen voornamelijk eerder reizen (vlak voor 06.00
uur). Een klein deel ging juist na de spits reizen, vlak na 10.00 uur.

Vertrektijden voor en tijdens 'FileMijden A6'
Voor FileMijden

Tijdens FileMijden

100
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60
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20
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Figuur 3.1: Vertrektijden deelnemers aan ‘FileMijden A6’ vooraf en
tijdens deelname aan ‘FileMijden A6’; de tijden betreffen
de tijden van vertrek van huis en niet de tijden waarop de
brug wordt gepasseerd

Aanpassen route
Na het reizen buiten de spits was het reizen via een andere route het
meest toegepaste alternatief. De route via de A27 over de Stichtse Brug
en via de N305 en A27 over de Stichtse Brug worden ongeveer even
vaak gebruikt.
Thuiswerken
Van de respondenten gaf 8% aan eenmaal per week vaker thuis te zijn
gaan werken. Iets meer dan 2% werkte drie of meer dagen per week
vaker thuis. Dit komt overeen met het beeld dat voor de meeste banen
wel een aantal dagen thuis gewerkt kan worden, maar dat daar ook
dagen op de werkplek tegenover moeten staan.
Tevredenheid met de maatregel
Deelnemers aan ‘FileMijden A6’ waren tevreden deelnemers, 80% was
tevreden tot zeer tevreden. Alleen over de bepaling van het nulniveau
werd negatief geoordeeld. Tijdens de eerste werving werd een
reisadvies gegeven op basis van het reispatroon die de respondenten
zelf opgaven. Later werd de kentekendata geanalyseerd en werd het
werkelijke nulniveau bepaald. Dit leidde tot ontevredenheid onder
deelnemers, omdat een verschil tussen beide kon optreden. Bij de
tweede werving is op basis van de beschikbare kentekendata direct het
nulniveau gegeven. Dit leidde tot meer aanmeldingen. In de enquête is
geen onderscheid gemaakt naar respondenten die via de eerste werving
en via de tweede werving aan ‘FileMijden A6’ zijn gaan meedoen. Of
deelnemers van de tweede werving meer tevreden waren over het
bepalen van het nulniveau, kon daardoor niet nagegaan worden.
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FileMijden is na de start bij de Hollandse Brug ook toegepast bij de
Moerdijkbrug. Daar werd bij de werving meteen het nulniveau, dat
bepaald was op basis van kentekendata, gegeven. Uit gehouden
enquêtes bij FileMijden op de Moerdijkbrug bleek dat deelnemers meer
tevreden waren over het bepalen van het nulniveau dan bij de
Hollandse Brug.
Met betrekking tot de handhaving en betaling van de beloning werd
maar net een voldoende gehaald. Erg tevreden waren de deelnemers
over de communicatie rondom het project. Met name de nieuwsbrieven
en de afhandeling van klachten.
Effect op gedrag
Permanente verandering
Een permanente verandering in gedrag is niet de doelstelling van
‘FileMijden A6’. Het is een maatregel die wordt toegepast om tijdelijk,
en vooral bij werkzaamheden, hinder te beperken. Ongeveer evenveel
mensen gaven aan juist wel of juist niet door ‘FileMijden A6’ te zijn
gaan nadenken over het reizen buiten de spits.
Door ‘FileMijden A6’ gingen mensen andere opties benutten. Van de
meeste opties werd aangegeven dat ze nadat ‘FileMijden A6’ afgelopen
is, niet meer gebruikt zullen worden. De enige opties waarbij de kans
redelijk groot is dat in de toekomst ervan gebruik gemaakt wordt, zijn:
reizen buiten de spits, thuiswerken en reizen met de trein. Kosteloos
reizen met de trein zou dan ook een welkome aanvulling zijn in het
pakket van maatregelen. Thuiswerken en buiten de spits reizen zijn
twee alternatieven die voor een wegbeheerder kosteloos zijn. Dat wil
niet zeggen dat ze niet gestimuleerd hoeven te worden.
Systeemimpact
Uit gegevens van ARS T&TT bleek dat deelnemers aan ‘FileMijden A6’
vooraf aan de werkzaamheden gemiddeld 2,1 keer per week over de
Hollandse Brug reisden. Toen de werkzaamheden begonnen waren en
de beloning van kracht werd om de spits op de Hollandse Brug te
mijden, zakte het aantal passages naar gemiddeld 1,3 keer per week.
Deelnemers reduceerden hun spitsritten dus met ongeveer 40%. Dit
betekent niet dat op de weg een 40% reductie gehaald werd. Het
effect dat ‘FileMijden A6’ had op het verkeer was met de deelnemers
van de eerste werving een reductie van ongeveer 250 personenauto’s
per ochtendspits (1,5%). Na de tweede werving was de reductie van
het aantal personenauto’s tijdens de ochtendspits ongeveer 425
personenauto’s per dag (2,6%).
3.1.4. Conclusie
De maatregel ‘FileMijden A6’ is succesvol gebleken. Deelnemers waren
enthousiast, het percentage mensen dat na uitnodiging koos om mee te
doen, was ruim voldoende.
‘FileMijden A6’ heeft gezorgd voor afname van gemiddeld ongeveer
425 personenauto’s in de ochtendspits. Daarvan was 33% buiten de
spits gaan reizen, waarvan het grootste deel vóór de ochtendspits de
Hollandse Brug passeerde. In de intensiteitenplots van de A6 (zie
hoofdstuk 2) is de afname in het verkeer en de verschuiving in tijd
alleen met een vergrootglas terug te zien. Dit komt omdat het aantal
relatief laag was ten opzichte van de totale intensiteit. In Figuur 3.1 is
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de verschuiving van vertrektijden, zowel voor 6.00 uur als na 10.00
uur, door filemijders duidelijk waar te nemen.
‘FileMijden A6’ is in staat gebleken een groep die niet snel van gedrag
verandert, te verleiden anders te gaan reizen. ‘FileMijden A6’ spreekt
namelijk een specifieke groep reizigers aan die graag met de auto blijft
reizen. De mensen die voor ‘FileMijden A6’ hadden gekozen, waren
mensen die aangaven niet met openbaar vervoer te willen reizen en
een sterke voorkeur voor de auto hebben. Op een ander tijdstip reizen
vonden de meeste deelnemers geen enkel probleem. De gekozen
alternatieven waren dan ook voornamelijk alternatieven voor de auto
(reizen op een ander tijdstip en reizen via een andere route).
De belangstelling om mee te doen aan ‘FileMijden A6’ was hoog,
omdat een beloning werd gegeven en de maatregel flexibel was. Als
toch over de Hollandse Brug gereisd werd leidde dit niet tot een boete.
Werkgevers hadden bij deze maatregel nauwelijks een invloed.
Deelnemers waren vooral op de hoogte door de uitnodiging voor
deelname aan ‘FileMijden A6’ of de ‘A6 Bereikbaar pas’. Bij de werving
moest eerst een enquête ingevuld worden, voordat een reisadvies en
uitnodiging voor een van de maatregelen gegeven werd. Dit had als
gevolg dat ongeveer 50% potentiële klanten afvielen, omdat ze geen
enquête wilden invullen.
De deelnemers aan ‘FileMijden A6’ waren tevreden over de maatregel.
Echter, rondom het bepalen van het nulniveau en rondom het
uitbetalen van de beloning was men niet positief. Dit is in andere
projecten al verbeterd. Reacties daarop van respondenten benadrukt
het belang hiervan.
Bij de groep deelnemers aan ‘FileMijden A6’ liggen kansen om
thuiswerken te promoten. De deelnemers gaven aan bereid te zijn op
andere tijdstippen te reizen. Een gedeelte van de deelnemers werkte
sommige werkdagen thuis tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse
Brug.

3.2

‘A6 Bereikbaar pas’ en openbaar-vervoeropties

Kentekenhouders die regelmatig over de Hollandse Brug reisden,
kregen een uitnodiging voor deelname aan de ‘A6 Bereikbaar pas’. Met
de pas kon kosteloos van openbaar-vervoeralternatieven gebruik
gemaakt worden, zowel binnen als buiten de spits, met uitzondering
van het weekend. Als tegenprestatie mocht de pashouder niet vaker
dan twaalf keer tijdens de ochtendspits op de Hollandse Brug
gesignaleerd worden.
De aangeboden openbaar-vervoeralternatieven:
• streekbussen (inclusief versterkingsbussen) van Connexxion vanuit
Flevoland richting Amsterdam;
• stads- en streekvervoer met bus, tram of metro van Connexxion en
GVB binnen de provincies Flevoland en Noord-Holland;
• een speciaal ingezette snelwegbus die vertrok vanaf de P+R-locatie
Eksterweg;
• Vanpools tussen de plaatsen in de Flevopolder en diverse
werklocaties in en om Amsterdam.
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De eerste twee diensten konden ook benut worden door reizigers die
niet in het bezit waren van de ‘A6 Bereikbaar pas’. Echter, in dat geval
was de dienst niet kosteloos. De laatste twee diensten, de snelwegbus
en het gebruik van een Vanpool was exclusief voor de houders van de
‘A6 Bereikbaar pas’.
3.2.1. Doel ‘A6 Bereikbaar pas’
Samen met de maatregel ‘FileMijden A6’ moest de ‘A6 Bereikbaar pas’
1.000 voertuigen uit de ochtendspits (06.00 -10.00 uur) houden. Vanaf
het moment dat vrachtverkeer weer toegang kreeg tot de Hollandse
Brug werd dit doel bijgesteld naar 1.500. De ‘A6 Bereikbaar pas’ werd
ingesteld om het doel van 1.000 voertuigen uit de spits halen te
bereiken door het aanbieden van kosteloos openbaar vervoer.
3.2.2. Acties en genomen maatregelen
Een aantal openbaar-vervoerdiensten waarvan kosteloos gebruikt
gemaakt kon worden met de ‘A6 Bereikbaar pas’, betrof regulier
openbaar vervoer. Voor deze diensten moesten vooral afspraken
gemaakt worden over de verdeling van de kosten. Er werden met de
‘A6 Bereikbaar pas’ echter ook nieuwe diensten van openbaar vervoer
aangeboden. Deze konden exclusief door houders van de pas gebruikt
worden. Bij het organiseren van deze diensten kwam meer kijken.
Lijnbussen en versterkingsbussen
Houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ konden kosteloos gebruik maken
van twaalf lijnen van Connexxion. Op de vijf drukste lijnen werden
versterkingsbussen ingezet. Deze versterkingsbussen voerden per dag
achttien ritten uit. Voor de bussen was steeds (op enkele korte
onvermijdbare perioden na) een aparte baan beschikbaar op de brug.
Snelwegbussen
Het gebruik van de snelwegbus was exclusief voor de houders van de
‘A6 Bereikbaar pas’. De snelwegbus werd ingezet als alternatief voor de
trein, omdat deze geen deel uitmaakte van het aangeboden pakket van
de 'A6 Bereikbaar pas'. De dienstregeling bestond uit drie lijnen. Twee
lijnen vertrokken vanaf het P+R-terrein aan de Eksterweg en hadden als
bestemming Amsterdam AMC en Diemen. Beide lijnen reden in de spits
vier keer per uur. De derde lijn reed in de spits tweemaal per uur van
Danswijk/Filmwijk/Parkwijk naar Schiphol-Oost. De snelwegbus reed
over de vluchtstrook, en bracht reizigers vlot langs de files naar hun
bestemming.
Vanpools
De Vanpool kent zijn oorsprong in het groot onderhoud op de A9 bij de
Gaasperdammerweg. De Vanpool werd door de respondenten van de
enquête niet getypeerd als openbaar vervoer, maar is dat wel.
De Vanpool is een luxe auto, waarin plaats is voor zes forensen. Een
van de zes forensen is de bestuurder van de auto. Iedere Vanpool heeft
een vaste groep van gebruikers die vlak bij elkaar wonen en vlak bij
elkaar werken. De gebruikers komen met elkaar een tijd overeen
wanneer gereisd wordt. De Vanpool heeft meer luxe dan een bus,
verzorgt deur-tot-deurvervoer, en mag net als de bus over de
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vluchtstrook rijden. In het geval van de maatregelen rondom de
Hollandse Brug gold dat voor de A6, A1 en A9. De reistijd die daarmee
gewonnen wordt, weegt op tegen de tijd die nodig is om de
medepassagiers op te pikken.
Houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ konden zich inschrijven voor de
Vanpool. Voor hen werd een match uitgevoerd om een zo optimaal
mogelijke bezetting van de Vanpool te krijgen met zo weinig mogelijk
reistijdverlies bij het ophalen van medepassagiers en het afzetten van
de passagiers op de verschillende werklocaties. Ongeveer 60 Vanpools
werden ingezet (10 reden er al, er werd met 50 Vanpools uitgebreid)
om aan de vraag te voldoen.
Doel van de Vanpool was met 50 auto’s en maximaal 6 personen per
auto 300 mensen per spits te vervoeren.
Werving deelnemers
Voor de start van de werkzaamheden werd in de periode van
18 september tot 27 oktober 2006 een kentekenregistratie uitgevoerd.
Kentekenhouders die ten minste een van de registratieweken drie keer
of meer op de Hollandse Brug werden gesignaleerd, kregen een
uitnodiging tot het invullen van een verkeerskundig onderzoek. Op
2 november 2006 werden fietsers op de Hollandse Brug benaderd om
hetzelfde onderzoek in te vullen. Omdat de start van de
werkzaamheden uitgesteld werd, is in de periode van 18 tot 29 juni
nogmaals een kentekenregistratie uitgevoerd. Alle nieuwe
kentekenhouders ten opzichte van de eerste registratie kregen een brief
met een uitnodiging deel te nemen aan een verkeerskundig onderzoek.
Aan de hand van antwoorden op die enquête (waarin onder andere
werd gevraagd naar de frequentie van reizen over de Hollandse Brug)
werd een persoonlijk reisadvies gegeven. Dit reisadvies kon bestaan uit
deelname aan ‘FileMijden A6’ of deelname aan de ‘A6 Bereikbaar pas’.
Na het advies kon de deelnemer zich aanmelden voor een van beide
opties.
Een tweede werving werd uitgevoerd in maart 2008. Doel van de
tweede werving was om meer automobilisten uit de spits te halen,
omdat verwacht werd dat bij terugkeer van het vrachtverkeer op de
brug meer overlast zou ontstaan. Kentekenhouders die gemiddeld
driemaal of vaker werden waargenomen, kregen een keuze uit de 'A6
Bereikbaar pas' of deelname aan 'FileMijden A6' toegezonden.
Aanvullend werden deelnemers geworven bij de veerpont om fietsers
tegemoet te komen die door de werkzaamheden te maken hebben
gekregen met wachttijden voor de pont. Daarbij was kosteloos
openbaar vervoer een goede service bij slecht weer.
Communicatiemiddelen
Om klanten en potentiële klanten van informatie te voorzien is op
internet een website beschikbaar gesteld. Tevens werd een helpdesk
ingesteld vanaf het moment dat de eerste reisadviezen verstuurd
werden. Deze was per telefoon en per e-mail bereikbaar.
Toetsing misbruik
Houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ mochten tijdens de
geldigheidsduur van de pas niet vaker dan twaalf keer in de
ochtendspits op de Hollandse Brug geregistreerd worden. Met
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permanente kentekenregistratie werd getoetst of pashouders zich
hieraan hielden. Wanneer bleek dat een pashouder vaker dan
toegestaan de Hollandse Brug in de ochtendspits passeerde, werd de
pashouder benaderd. Door deze controle leverden meer dan 30
pashouders hun pas in.
3.2.3. Evaluatie ‘A6 Bereikbaar pas’ en openbaar-vervoeropties
Achtergrond van het project
Persoongerelateerde factoren
Op een enkeling na kwamen alle houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’
uit Flevoland. Gemiddeld werd voor de werkzaamheden meer dan vier
keer per week over de Hollandse Brug gereisd. Deze frequentie was zo
hoog, omdat tijdens de eerste werving alleen een uitnodiging voor
deelname werd gestuurd als een kenteken tijdens het bepalen van het
nulniveau ten minste in één week drie keer of vaker op de Hollandse
Brug gesignaleerd was. Tijdens de tweede werving werd alleen een
uitnodiging gestuurd als het gemiddelde over de meetweken drie of
hoger was.
Van de houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ had 58% sterk de voorkeur
voor het reizen met de auto. Wat betreft het reizen met openbaar
vervoer gaf 36% aan liever niet of absoluut niet met openbaar vervoer
te willen reizen. De rest van de deelnemers (64%) gaf aan reizen met
openbaar vervoer juist prettig te vinden of er zelfs een sterk voorkeur
voor te hebben. Ongeveer 59% had een sterke voorkeur of vond het
prettig de vertrektijd aan te passen aan de situatie op de weg.
Van de respondenten ging 14% nooit met de auto over de Hollandse
Brug. Van deze groep was het vrijwel zeker dat ze deelnemer waren
geworden door de werving bij de veerpont; 66% reisde alleen met de
auto en 20% met de auto in combinatie met een ander vervoermiddel.
De populairste combinatie was auto en bus (6%). Deelnemers die
eerder al met de bus reisden, ongeacht hoe vaak, stapte makkelijker
over naar een alternatief met openbaar vervoer. Voor die mensen was
openbaar vervoer een realistische optie en ze waren ervaren met
openbaar vervoer.
Van de respondenten kon 46% de werktijden niet flexibel indelen, 19%
kon dat wel, maar gaf aan dat dit in de praktijk niet haalbaar was.
En 34% kon óf zelf bepalen hoe laat begonnen werd óf had de
mogelijkheid een deel van de dag thuis te werken en later naar het
werk te reizen.
Aanbod van opties
Bekendheid met de maatregel
Deelnemers aan de ‘A6 Bereikbaar pas’ waren door werkgevers
nauwelijks op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot deelname.
De meeste bekendheid werd verkregen door de brief met uitnodiging
voor deelname aan de ‘A6 Bereikbaar pas’ of ‘FileMijden A6’.
Daarnaast speelde internet een grote rol in de bekendheid.
Belangstelling voor de maatregel
Tijdens de eerste werving kregen 5.816 kentekenhouders een
persoonlijk reisadvies. Dit leverde 743 deelnemers op (13%). In de
tweede werving kregen 677 kentekenhouders een persoonlijk
reisadvies. Dit leverde 102 deelnemers op (15%). Van deze deelnemers
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haakte een aantal af, omdat zij andere alternatieven wilden benutten of
te vaak op de Hollandse Brug gesignaleerd werden. 110 deelnemers
stuurden de pas terug omdat ze er geen gebruik (meer) van wilden
maken. Uiteindelijk bleven 613 automobilisten en 106 fietsers over als
deelnemers.
Perceptie van de dienst
Ongeveer 83% van de pashouders was van mening dat de
‘A6 Bereikbaar pas’ een goed alternatief was voor het gebruik van de
auto, en 74% was van mening dat de ‘A6 Bereikbaar pas’ bijdroeg aan
bestrijding van de files. Als echter voor de ‘A6 Bereikbaar pas’ betaald
had moeten worden, dan zou 50% van de deelnemers niet meegedaan
hebben. Meer dan 75% was het dan ook oneens met de stelling dat
gratis busvervoer pure geldverspilling is.
Redenen om te kiezen voor deelname aan de ‘A6 Bereikbaar pas’
waren:
• verwachte overlast van de werkzaamheden (62%);
• willen reizen met de Vanpool (30%);
• niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor ‘FileMijden A6’
(39%)5;
• de besparing van kosten door kosteloos gebruik van openbaar
vervoer is hoger dan de beloning die met ‘FileMijden A6’ te
verdienen is (8%).
Gebruik van aangeboden opties door reizigers
Acceptatie van het aanbod
Ongeveer 21% van de houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ gaf aan het
reisgedrag niet aan te passen. Het overgrote deel paste het gedrag aan
gedurende de gehele periode van de werkzaamheden. Dit betekende
een fors percentage dat het gedrag niet aanpaste, afzet tegen de
voorwaarde dat niet meer dan twaalf keer met de auto over de
Hollandse Brug gereisd mocht worden. Daarnaast bleek dat pashouders
nauwelijks andere reisalternatieven hadden benut. Een deel van de
verklaring is dat 106 pashouders (ongeveer 16% van het aantal
pashouders) van de ‘A6 Bereikbaar pas’ fietsers zijn die op verzoek van
Rijkswaterstaat geworven zijn bij de veerpont. Zij maakten relatief
minder gebruik van de ‘A6 Bereikbaar pas’, maar voldeden aan de eis
niet vaker dan twaalf keer op de Hollandse Brug gesignaleerd te
worden met hun auto. Zij bleven fietsen.
De ‘A6 Bereikbaar pas’ werd door 110 deelnemers teruggestuurd,
vanwege het uitblijven van de files, niet kunnen voldoen aan de
voorwaarden en het niet aansluiten van het openbaar-vervoeralternatief bij behoefte.
Experimenteel gedrag
Wanneer de overlast van de werkzaamheden toenam, gingen meer

5

Dit betreft waarschijnlijk fietsers die niet met de veerpont wilden reizen of
deelnemers die door verhuizing of verandering van baan over de Hollandse Brug
gingen reizen, maar niet eerder gesignaleerd waren op de brug. Zonder nulniveau
kon niet deelgenomen worden aan ‘FileMijden A6’, maar werd uit coulance wel
een ‘A6 Bereikbaar pas’ aangeboden.
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houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ ook daadwerkelijk hun gedrag
aanpassen. Het gebruik van de pas steeg dan naar 77%.
Tijdens de werkzaamheden kozen de pashouders er voornamelijk voor
met openbaar vervoer over de Hollandse Brug te reizen. Daar was de
pas ook voor bedoeld. Andere alternatieven, zoals thuiswerken, reizen
op een ander tijdstip of met de auto via een andere route reizen
werden nauwelijks gekozen (ondanks dat ze niet beperkt worden door
de voorwaarden van de ‘A6 Bereikbaar pas’). De Vanpool werd door de
respondenten niet als openbaar vervoer gezien, maar was dat wel. Een
overzicht van openbaar-vervoeralternatieven waarmee gereisd werd, is
weergegeven in Tabel 3.3.
Tabel 3.3: Openbaar-vervoeropties die benut werden door de
respondenten op de enquête; respondenten konden
meerdere antwoorden geven
frequentie
percentage
lijnbus
87
39,7
Vanpool*
45
25,9*
tram/metro te Amsterdam
37
16,9
snelwegbus
36
16,4
trein (zonder ‘A6 Bereikbaar pas’)
10
4,6
*
Dit betreft een correctie en is mogelijk een onderschatting. Respondenten werd gevraagd
of ze meer met openbaar vervoer gingen reizen. Daarna werd gevraagd welk type
openbaar vervoer het betrof. De Vanpool werd echter door de respondenten niet gezien als
openbaar vervoer. Uit antwoorden op open vragen uit de enquête bleek dat respondenten
gebruik hadden gemaakt van de Vanpool. Dit is waarschijnlijk niet voor alle respondenten
op deze manier te achterhalen.

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de openbaar-vervoeropties waarmee
gereisd werd. De gegevens in de tabel zijn op basis van het feit dat
respondenten meerdere antwoorden konden geven. In Tabel 3.4 is een
overzicht gegeven van de verdeling van openbaar-vervoerdiensten
waarmee gereisd werd als voor openbaar vervoer gekozen werd. De
optie tram/metro te Amsterdam is in deze tabel niet meegenomen,
omdat dit aanvullend vervoer is.
Tabel 3.4: Verdeling van diensten van openbaar vervoer waarmee
gereisd werd als gekozen werd voor openbaar vervoer
trein
lijnbus
snelwegbus
Vanpool
totaal

percentage
2,8
36,3
14,2
18,9
72,2

Tevredenheid met de maatregel
Het grootste deel van de houders van de ‘A6 Bereikbaar pas’ was
tevreden over het product. De pashouders waren vooral tevreden over
de extra ingezette maatregelen: de Vanpool en de snelwegbus die
vanaf het P+R-terrein vertrok. De Vanpool werd gewaardeerd met een
rapportcijfer 8,5 en de snelwegbus met een 8,2. Ondanks de
tevredenheid over beide maatregelen liep het gebruik van de Vanpool
na verloop van tijd terug en was het gebruik van de snelwegbus laag.
De reguliere diensten, al dan niet versterkt, scoorden voldoende, maar
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werden duidelijk minder gewaardeerd dan de nieuwe en exclusief voor
pashouders ingezette maatregelen.
Effect op gedrag
Permanente verandering
De meningen of de ‘A6 Bereikbaar pas’ heeft geholpen reizigers aan
het denken te zetten over het gebruik van openbaar vervoer, waren
sterk verdeeld. Ongeveer evenveel respondenten waren wel en niet
door de ‘A6 Bereikbaar pas’ gaan nadenken over het gebruik van
openbaar vervoer. Hetzelfde gold voor de mening of het gebruik van
de ‘A6 Bereikbaar pas’ ertoe heeft geleid dat in de toekomst vaker van
openbaar vervoer gebruik gemaakt gaat worden. De bus sprong eruit
wanneer het gaat om alternatieven die in de toekomst benut zullen
worden. Van reizen met de trein, buiten de spits reizen en reizen met
de Vanpool werd wel verwacht dat dit in de toekomast gedaan zal
worden, maar in mindere mate.
Na afloop van de looptijd van de ‘A6 Bereikbaar pas’ gaven 200
deelnemers aan te willen doorgaan met het gebruik van de betaalde
variant van de Vanpool. Dat is 77% van het aantal gebruikers tijdens
de werkzaamheden aan de Hollandse Brug.
Systeemimpact
Gebruik lijnbussen en versterkingsritten
Volgens telgegevens van Connexxion werden dagelijks ruim 220
passagiers extra op de bussen waargenomen. Het aantal
versterkingsritten was na een tijdje van achttien teruggebracht naar
zeven ritten per dag. Tevens werd de frequentie naar beneden
gebracht.
Snelwegbussen
Volgens tellingen die regelmatig uitgevoerd werden door
Verkeer.advies was de bezetting van lijn 1 van de snelwegbus
gemiddeld 26 reizigers per dag, voor lijn 2 was dit gemiddeld 6 reizigers
per dag en voor lijn 3 gemiddeld 3 per dag.
Begin november 2007 werden aan 2.000 forensen probeerkaarten
uitgedeeld, waarmee twee weken lang gebruik gemaakt kon worden
van de sneldiensten. Dit leverde maximaal 10 nieuwe reizigers op. Door
het lage aantal reizigers werd besloten de inzet van de snelwegbussen
af te bouwen. Voor de reizigers die niet meer bediend konden worden,
werd geprobeerd een ander openbaar-vervoeralternatief te vinden,
maar zonder succes.
Vanpool
In mei 2008 reden 59 Vanpools rond. Het aantal houders van de
‘A6 Bereikbaar pas’ dat met de Vanpool reisde, is 237. Door
Rijkswaterstaat werd een gemiddelde bezettingsgraad van 2,6 reizigers
per Vanpool waargenomen.
Na een goede start liep het gebruik van de Vanpool terug. Na verloop
van tijd vielen deelnemers af waardoor de bezettingsgraad terugliep.
Hier kwamen niet altijd nieuwe deelnemers voor terug. De matching
van Vanpool gebruikers is lastig omdat iedereen een ander werk of
reispatroon heeft. Mensen hebben vaste dagen waarop ze niet werken,
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nemen dagen vrij, worden ziek, moeten overwerken enzovoort. Bij
Vanpools waarvan de bezettingsgraad te laag werd is getracht nieuwe
deelnemers te werven.
De reductie van het aantal personenauto’s op de Hollandse Brug in de
ochtendspits als gevolg van de inzet van openbaar vervoer met de
‘A6 Bereikbaar pas’ lag rond de 330 voertuigen per ochtendspits (2%).

3.2.4. Conclusie
De reductie die behaald werd door inzet van de ‘A6 Bereikbaar pas’ en
het openbaar vervoer waarmee kosteloos gereisd kon worden, was
ongeveer 330 personenauto’s per ochtendspits.
Aan de deelnemers werd een goed pakket aan diensten aangeboden.
De snelwegbus was een goed alternatief voor de trein en werd door de
gebruikers zeer goed gewaardeerd. Ook de Vanpool werd goed
gewaardeerd. Dit bleek uit het rapportcijfer dat gegeven werd aan
beide diensten (ruim boven de 8) en aan het feit dat veel deelnemers
aangaven na de werkzaamheden gebruik te willen blijven maken van
de pas. Het aantal reizigers in de snelwegbussen was echter dusdanig
laag dat de dienst vroegtijdig werd afgebouwd, de versterkingsritten
werden teruggebracht en de bezetting van de Vanpool liep ook terug.
De bezetting van de Vanpool lag onder de vooraf gestelde doelstelling.
Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
• De verwachte overlast van files viel mee. 62% van de deelnemers
aan de 'A6 Bereikbaar pas' vroeg de pas aan vanwege te verwachte
overlast.
• De beperkte mogelijkheden tot inzetten van marketing maakte het
lastig om meer deelnemers te werven voor de ‘A6 Bereikbaar pas’.
• Na het vaststellen van het pakket aan maatregelen voor de
‘A6 Bereikbaar pas’ is door Rijkswaterstaat besloten ook
‘FileMijden A6’ te gaan toepassen. Daarmee kwam een alternatief
voorhanden waarmee een beloning verdiend kon worden, en dat
ook nog een bepaalde mate van flexibiliteit bezat.
• De werving van de deelnemers wordt verstoord door de keuze eerst
een reisadvies te moeten geven en dan pas een aanbod te doen.
Vanuit de doelstelling van Verkeer.advies is dat een logische keuze.
Mensen zijn vaak niet bewust van de openbaar-vervoeropties voor
hun woon-werkverkeer. Aan hen laten zien dat woon-werkverkeer
wel degelijk met openbaar vervoer afgelegd kan worden, creëert
een bewustwording en vergroot de kans op deelname aan de
‘A6 Bereikbaar pas’. Een nadeel is echter dat een enquête nodig is
voor het geven van het reisadvies. De response op enquêtes is over
het algemeen laag. Daarmee vallen veel potentiële deelnemers af.
De ‘A6 Bereikbaar pas’ is een product dat gebruikt wordt door een
groep mensen die gemiddeld genomen positief is over openbaar
vervoer en minder dan gemiddeld liefhebber is van de auto. Daarnaast
benutten pashouders nauwelijks andere reisalternatieven. Thuiswerken
en buiten de spits rijden kwam onder pashouders nauwelijks voor.
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Een belangrijk aspect aan de ‘A6 Bereikbaar pas’ is dat het toegang
geeft tot kosteloos openbaar vervoer. Wanneer betaald moet worden,
zal de helft van de pashouders afhaken.

3.3

Tijdelijke uitbreiding P+R-locatie Eksterweg

Het openstellen van een P+R-locatie was noodzakelijk om
opstapplaatsen te creëren voor busdiensten. Bijvoorbeeld de
snelwegbus, die daardoor weinig halten binnen Almere hoefde aan te
doen. In plaats dat reizigers per halte opgepikt worden, komen de
reizigers naar het P+R-terrein en vertrekken daar met de bus.
3.3.1. Doel uitbreiding P+R-locatie Eksterweg
De P+R-locatie aan de Eksterweg bij afslag 6 werd uitgebreid. De
verwachting was dat bij deze locatie het startpunt van de file zou
komen te liggen. Het doel was dat reizigers via de P+R-plaats met
openbaar vervoer over de Hollandse Brug zouden reizen naar hun
bestemming. De reguliere bussen, inclusief versterkingsbussen en de
snelwegbus reden via de P+R-locatie.
3.3.2. Acties en genomen maatregelen
Een onderdeel van de ingezette mobiliteitsmaatregelen was het bieden
van een openbaar-vervoeralternatief voor automobilisten middels het
aanleggen van een P+R-terrein vanaf waar onder andere de
snelwegbus zou vertrekken. Dit terrein werd bij de Eksterweg (tussen
Almere Buiten en Almere Stad) gerealiseerd. Reizigers konden kosteloos
parkeren en met de ‘A6 Bereikbaar pas’ kosteloos gebruik maken van
het openbaar vervoer dat deze P+R-locatie aandeed. Omdat gebruikers
van de P+R-plaats na een aantal auto-inbraken bezorgd waren over de
veiligheid van het stallen van hun auto, is de inzet van
servicemedewerkers op de P+R-plaats tijdens de spits uitgebreid naar
aanwezigheid gedurende de hele dag.
3.3.3. Evaluatie P+R locatie Eksterweg
Gebruik van aangeboden opties door reizigers
Experimenteel gedrag
Gedurende de werkzaamheden lag het gemiddelde gebruik van het
P+R-terrein op 50 voertuigen per dag. Dit betrof zo’n drie à vier
reizigers per rit. De capaciteit was 120 voertuigen. Een overzicht van
het gemiddelde aantal voertuigen op het P+R-terrein per werkdag is
weergegeven in Figuur 3.2. Vanwege het lage aantal reizigers dat
gebruik maakte van het P+R-terrein, was Rijkswaterstaat sinds maart
steekproefsgewijs gaan tellen. In mei werd opnieuw geteld om te kijken
of van het P+R-terrein meer gebruik gemaakt zou worden sinds het
vrachtverkeer weer over de Hollandse Brug mocht rijden. Dit bleek niet
het geval.
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Gemiddeld aantal voertuigen per werkdag op P+R
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Figuur 3.2: Gemiddeld gebruik van het P+R-terrein per weekdag

Systeemimpact
De reductie van het aantal auto’s op de Hollandse Brug als gevolg van
het inzetten van het P+R-terrein is moeilijk te bepalen. De reductie
wordt toegeschreven aan het gebruik van de openbaar-vervoerdienst
die het P+R-terrein aandoet. Door de openbaar-vervoerdienst in
combinatie met P+R aan te bieden, kan het gebruik hoger zijn dan
wanneer dit niet in combinatie met P+R wordt aangeboden. De locatie
en uitstraling van het terrein heeft daardoor wel degelijk invloed op het
aantal mensen dat gebruik maakt van de openbaar-vervoeropties.
3.3.4. Conclusie
Het doel van een P+R-terrein is om het gemak van het gebruik van
openbaar-vervoerdiensten te verbeteren, waardoor het gebruik van die
dienst omhoog gaat. Een snelwegbus laten stoppen op een P+R-terrein
en deze vervolgens rechtstreeks te laten reizen naar een locatie na de
Hollandse Brug levert een hoop tijdwinst op. Immers, binnen Almere
hoeven niet meer halten te worden aangedaan om allerlei reizigers op
te pikken. Die komen naar het P+R-terrein. Het zijn voornamelijk de
diensten die vanaf het P+R-terrein geboden worden die bepalend zijn
voor het gebruik van het terrein. Omgekeerd heeft de inrichting en
locatie van een P+R-terrein een invloed op het gebruik van de diensten
die vanaf het terrein worden geboden.
Er werd weinig gebruik gemaakt van het P+R-terrein, gemiddeld 50
voertuigen per dag. De bussen die bij het terrein stopten, hadden een
lage bezetting. Het P+R-terrein zal echter zeker een invloed hebben
gehad op de bezetting van de bussen. Uit de enquête en de interne
procesevaluatie bleek dat de inrichting en locatie van het P+R-terrein
onvoldoende waren. Zo werd de uitstraling van het terrein beoordeeld
als ‘niet wervend’. Een fietsenstalling ontbrak, evenals een abri en
toiletmogelijkheden.
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Bij afgelegen en verlaten P+R-terreinen is een gevoel van veiligheid van
groot belang. Een gevoel van onveiligheid dat ontstond doordat
inbraken in auto’s werden gepleegd, werd adequaat opgelost door
overdag servicemedewerkers op het terrein aanwezig te laten zijn.
Daarmee werd een signaal naar de gebruiker afgegeven adequaat te
kunnen reageren op gebeurtenissen.

3.4

Veerpont

Tijdens (een deel van) de werkzaamheden aan de Hollandse Brug was
de parallelweg voor langzaam verkeer afgesloten en was er sprake van
een verbod voor het vrachtverkeer. Om het langzaam verkeer en het
kleine vrachtverkeer (korter dan 12 m) een alternatief te bieden, werd
overdag (06.00–22.00 uur) een veerpont ingezet. Na 22.00 uur werd
een nachttaxi ingezet. Deze wordt besproken in paragraaf 3.5.
3.4.1. Doel
De veerpont is voornamelijk ingezet om een oplossing te bieden voor
het langzaam verkeer (voetgangers, (brom)fietsers, scootmobielen) dat
niet meer over de parallelbaan op de Hollandse Brug kon reizen.
Gekozen is voor een oplossing waarbij ook licht vrachtverkeer een optie
geboden werd. Het doel van de inzet van de veerpont was om de
hinder voor het langzaam verkeer dat niet meer over de Hollandse Brug
kon reizen, te verminderen.
3.4.2. Acties en genomen maatregelen
Op 15 september 2007 is een veerpont in gebruik genomen. Per
1 november 2007 werd een tweede veerpont in gebruik genomen.
Deze voer alleen gedurende de ochtend- en avondspits op werkdagen.
Nadat bleek dat de veerpont voorzag in een behoefte werd een
dienstregeling ingesteld. Voor de reizigers van de veerpont is een
aparte toegangsweg aangelegd.
Op de wegen werd op twee locaties middels tekstkarren aangegeven
wat de reistijd van knooppunt tot knooppunt was als via de A27 of via
de veerpont en de A6 werd gereisd. Deze tekstkarren stonden langs de
A1 ter hoogte van knooppunt Muiderberg en langs de A6 ter hoogte
van het knooppunt met de A27. Verder was het mogelijk via de
Verkeersinformatiedienst informatie op te vragen over de reistijden en
kon via een webcam gekeken worden of een wachtrij stond voor de
pont.
3.4.3. Evaluatie
Achtergrond van het project
Externe factoren
De veerpont kende drie verschillende groepen gebruikers: het langzaam
verkeer (voetgangers, (brom)fietsers, scootmobielen), vrachtwagens
korter dan 12 m en landbouwverkeer. De laatste groep maakte
sporadisch gebruik van de veerpont en is niet meegenomen in de
gedragskundige analyses.
Bestuurders van langzaam verkeer waren gemiddeld 49 jaar oud (tussen
16 en 77 jaar); 84% was man, 1% had een lease-auto en 22% had
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nooit de beschikking over een auto. Reismotieven waren: woonwerkverkeer (59%), recreatie (24%), zakelijk verkeer (11%), bezoek
(3%), opleiding (2%) en winkelen (2%).
Bestuurders van vrachtauto’s waren gemiddeld 40 jaar oud (tussen 21
en 69 jaar); 99% was man. Motieven om het traject af te leggen,
waren zakelijk verkeer (77%) en woon-werkverkeer (22%) en opleiding
(1%). De herkomst-bestemmingspatronen van het vrachtverkeer was
veel diverser dan die van het langzaam verkeer, 13% van de herkomstbestemmingsparen van het langzaam verkeer kwam één keer voor in de
antwoorden van de enquête, voor vrachtverkeer was dit 40%.
Het langzaam verkeer dat gebruik maakte van de veerpont, reisde vóór
de werkzaamheden voornamelijk met de fiets, bromfiets of met de auto
over de Hollandse Brug. Het deel dat vooraf met de auto reisde, is nu
overgestapt op de fiets of bromfiets.
Aanbod van opties
Perceptie van de dienst
Van het langzaam verkeer vond 68% de veerpont een volwaardig
alternatief. Van het vrachtverkeer vond 79% de veerpont een
volwaardig alternatief.
Gebruik van aangeboden opties door reizigers
Experimenteel gedrag
Het personeel van de veerpont heeft per dag het aantal reizigers
bijgehouden. In Figuur 3.3 en Figuur 3.4 is het gebruik van de veerpont
weergegeven voor beide richtingen. Per week is het gemiddelde aantal
gebruikers op werkdagen vastgesteld. Het gemiddelde hiervan per
maand is weergegeven in de grafieken.
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Figuur 3.3: Gebruik veerpont richting Huizen
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Figuur 3.4: Gebruik veerpont richting Almere

Gemiddeld genomen maakten 180 vrachtwagens per werkdag gebruik
van de veerpont. In april 2008 werd het vrachtverbod richting Huizen
opgeheven en in juli 2008 kwam een einde aan het vrachtverbod
richting Almere. Gemiddeld genomen varieerde het aantal fietsers en
voetgangers tussen de 120 en 370 per dag. Het gebruik was
seizoensgebonden. Op drukke (weekend)dagen lag het aantal fietsers
en voetgangers soms ruim boven de 1.000 per richting. De hoeveelheid
landbouwverkeer was beperkt met gemiddeld vier voertuigen per dag.
In juli 2008 ging de parallelweg voor het langzaam verkeer weer open.
Tijdens het afnemen van de enquête op de veerpont werden 39 (33%)
passagiers aangetroffen die vóór de werkzaamheden met de auto
reisden, maar die tijdens de werkzaamheden kozen voor de fiets. De
inzet van de veerpont heeft ertoe geleid dat automobilisten de
mogelijkheid kregen om te fietsen.
Wanneer de veerpont niet zou varen, dan zou 49% van het langzaam
verkeer met de auto reizen (al dan niet via de A27 en de A1), 30% met
de trein en 10% zou de reis niet maken.
Tevredenheid met de maatregel
De reizigers van de veerpont waren vooral tevreden dat de overtocht
kosteloos was, dat het personeel vriendelijk was, dat de ruimte voor
vrachtwagens goed was, en dat het gevoel van veiligheid hoog was. De
reizigers waren ontevreden over de duur van de werkzaamheden.
Ontevredenheid was er ook over de informatie die op internet en bij de
veerpont gegeven werd en dat na 22.00 uur alleen met taxibusjes en
fietspendel over de brug gereisd kon worden. De reizigers gaven aan
dat zij de frequentie van varen, de duur van de overtocht, en de
wachttijd bij de veerpont het belangrijkst vonden.
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Effect op gedrag
Systeemimpact
Van de reizigers van de veerpont gaf 33% aan eerder met de auto
gereisd te hebben. Omgerekend was dat 12 personenauto’s per
ochtendspits dat hierdoor gereduceerd werd op de weg. Ook gaf 49%
aan dat als de veerpont niet zou varen en de rit daardoor niet met de
fiets gemaakt kon worden, zij met de auto zouden reizen. Onduidelijk
was of deze reis over de A6 tijdens de spits zou plaatsvinden of dat op
een andere manier met de auto gereisd wordt. De 33% die van auto
naar fiets overstapte, behoort tot deze 49%.
3.4.4. Conclusie
Inzet van de veerpont was noodzakelijk. Hoewel weersafhankelijk werd
de veerpont goed gebruikt. Reizigers die naar de overkant van de brug
wilden, konden dat te allen tijde doen. In de opinie van de reizigers was
de veerpont een volwaardig alternatief. Het leidde er zelfs toe dat
reizigers die eerder over de Hollandse Brug reisden met de auto, tijdens
de werkzaamheden met de fiets over de brug gingen reizen. Hoewel
het aantal reizigers met 12 per dag klein was, geeft dit effect aan dat
de veerpont een faciliterend karakter had.
Het vrachtverkeer korter dan 12 m dat gebruik maakte van de
veerpont, was voornamelijk lokaal verkeer. Deze, voornamelijk
vervoerders, konden door de dienstregeling en de informatie via
internet goed hun reis plannen en daardoor reistijdverlies beperken.
Een precies effect op de weg door inzet van de veerpont was niet te
geven. Een aantal automobilisten ging fietsen. Dit werd mogelijk door
inzet van de veerpont. Daarnaast voorkwam de veerpont dat het
verkeer dat er gebruik van maakte, anders met de auto zou gaan
reizen. Dit zou verkeer genereren dat in de ochtendspits over de
Hollandse Brug reisde. Maar het is niet vastgesteld voor welk deel dit
gold.

3.5

Nachttaxi

3.5.1. Doel
Op de momenten dat langzaam verkeer niet met de veerpont
overgezet werd (tussen 22.00 uur en 06.00 uur) werd de nachttaxi
ingezet. Het doel was een service te bieden aan langzaam verkeer.
3.5.2. Acties en genomen maatregelen
Tijdens (een deel van) de werkzaamheden aan de Hollandse Brug was
de parallelweg voor langzaam verkeer afgesloten. Om het langzaam
verkeer een alternatief te bieden, werd overdag (06.00-22.00 uur) een
veerpont ingezet. Gedurende de nacht werden fietsers, voetgangers,
bromfietsers en bestuurders van scootmobielen op aanvraag met een
taxi overgezet (op een aanhangwagen).
3.5.3. Effect
Gebruik van aangeboden opties door reizigers
Experimenteel gedrag
Gemiddeld maakten acht personen per nacht van de taxi gebruik, zie
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Figuur 3.5. Per dag werd het gebruik geregistreerd. In de grafiek is het
daggebruik als gemiddelde per maand weergegeven. Het gebruik
groeide vanaf de start, maar nam na verloop van tijd licht af. Dit kwam
doordat reizigers ’s nachts toch over de brug gingen, omdat het
toezicht beperkt was.
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Figuur 3.5: Gebruik nachttaxi

3.5.4. Conclusie
De nachttaxi heeft met het overzetten van langzaam verkeer geen
invloed gehad op de hoeveelheid verkeer op de Hollandse Brug tijdens
de ochtendspits. De maatregel had ten doel service te verlenen. Dat is
goed gelukt. Het was belangrijk dat de mogelijkheid om ’s nachts via de
Hollandse Brug te reizen, bestond.

3.6

Tekstkarren met reistijdinformatie voor vrachtverkeer

Om vrachtverkeer tot 12 m te informeren over de reistijden via de
veerpont of de route via de A27, werd op twee locaties een tekstkar
geplaatst die de reistijd weergaf van knooppunt Almere tot knooppunt
Muiderberg.
3.6.1. Doel
Doel van de tekstkarren was om het vrachtverkeer reistijdinformatie te
geven over de route via de A6 met de veerpont en de route via de A27
(Stichtse Brug). Op deze manier konden chauffeurs de route kiezen met
de minste reistijd. Verwacht werd dat het gebruik van de veerpont zou
toenemen naarmate de reistijdwinst ten opzichte van de route via de
A27 groter werd.
3.6.2. Acties en genomen maatregelen
Gedurende een deel van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug
mocht vrachtverkeer niet over de brug rijden. Het vrachtverkeer (korter
dan 12 m) had voor het traject knooppunt Almere - knooppunt
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Muiderberg twee alternatieven. Ten eerste kon men gebruik maken van
de veerpont ter hoogte van de Hollandse Brug, ten tweede kon men
omrijden via de Stichtse Brug (A27). De actuele reistijd van beide routes
werd op twee tekstkarren weergegeven, zie Figuur 3.6. De
reistijdgegevens zoals getoond op de tekstkarren, zijn afkomstig van de
Verkeers Informatie Dienst (VID).

Tekstkar A6

Tekstkar A1

Figuur 3.6: Locatie tekstkarren

3.6.3. Evaluatie
Gebruik van aangeboden opties door reizigers
Acceptatie van het aanbod
Van de vrachtwagenchauffeurs had 60% de tekstkar gezien; 52% van
de chauffeurs die de informatie hadden waargenomen, gaf aan dat de
tekstkar hielp om een keuze voor een route te maken.
Experimenteel gedrag
De reistijdgegevens zoals getoond op de tekstkarren, zijn afkomstig van
de VID en zijn geaggregeerd op 5-minutenniveau. Het effect van de
tekstkar op de routekeuze is bepaald door het afslagpercentage te
vergelijken met de op dat moment weergegeven reistijden op de
tekstkar. Het afslagpercentage is afgeleid uit de intensiteiten op het
keuzepunt voor beide routes. Met de detectielussen op het keuzepunt
kon alleen de totale hoeveelheid verkeer gemeten worden, de lussen
maakten geen onderscheid naar auto- of vrachtverkeer. De
intensiteiten zijn afkomstig uit MONICA-data en hebben een
aggregatieniveau van 5 minuten.
Effect tekstkar op A1
In Figuur 3.7 is de gemiddelde reistijd van beide alternatieven
gedurende de werkzaamheden weergegeven, de reistijden zijn
afkomstig van de VID. Gedurende de ochtend- en avondspits was de
reistijd voor beide alternatieven vergelijkbaar. Buiten de spitsen was de
route via de Stichtse Brug A27 ongeveer 10 minuten sneller dan de
route met de veerpont.

59

Evaluatie Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug

Tekstkar A1: gemiddelde reistijd voor
vrachtverkeer (<12m)
Richting Almere via A1/A27

Richting Almere via Pont
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Figuur 3.7: Gemiddelde reistijd voor vrachtverkeer richting knooppunt
Almere

Figuur 3.8 laat zien dat in toenemende mate voor de route via de
veerpont werd gekozen, naarmate deze route meer reistijdwinst
opleverde. Bij 10 minuten reistijdverlies voor de route via de pont
bedroeg het afslagpercentage gemiddeld 16,5%, bij 10 minuten
reistijdwinst voor de route via de pont was het afslagpercentage
gemiddeld 17,5%. In de ochtendspits was de intensiteit rond 4.000
mvt/h.

Verband tussen reistijdwinst en
afslagpercentage richting A6/veerpont

Afslagpercentage
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Figuur 3.8: Verband tussen afslagpercentage en reistijd op tekstkar A1
In werkelijkheid zal het effect op het afslagpercentage van het
vrachtverkeer korter dan 12 m groter zijn geweest, aangezien in deze
analyse het afslagpercentage is gebaseerd op alle verkeer en dus niet
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alleen op het vrachtverkeer korter dan 12 m. Dit was namelijk niet
mogelijk, aangezien de gebruikte detectielussen geen onderscheid
maakten naar voertuigcategorie.
Effect tekstkar op A6
De tekstkar langs de A6 ter hoogte van het knooppunt Almere gaf voor
het vrachtverkeer korter dan 12 m de actuele reistijd weer naar
knooppunt Muiderberg via de veerpont en via de Stichtse Brug A27. De
verwachting is dat het gebruik van de veerpont toeneemt naarmate de
reistijdwinst ten opzichte van de route via de Stichtse Brug groter
wordt.
Het effect van de tekstkar op de routekeuze is bepaald door het
afslagpercentage te vergelijken met de op dat moment weergegeven
reistijden op de tekstkar. Het afslagpercentage is afgeleid uit de
intensiteiten op het keuzepunt voor beide routes. De detectielussen op
het keuzepunt maken onderscheid naar voertuigcategorie. Daardoor
was het mogelijk om alleen de intensiteiten van licht vrachtverkeer in
de analyse mee te nemen.
Resultaten
In Figuur 3.9 is de gemiddelde reistijd van beide alternatieven
gedurende de werkzaamheden weergegeven, de reistijden zijn
afkomstig van de VID. Gedurende de ochtendspits was de route via de
veerpont iets sneller dan de route via de Stichtse Brug A27. Buiten de
spitsen was de route via de Stichtse Brug A27 ongeveer 10 minuten
sneller dan de route met de veerpont.

Tekstkar A6: gemiddelde reistijd voor
vrachtverkeer (<12m)
richting Muiderberg via A1/A27

richting Muiderberg via Pont
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Figuur 3.9: Gemiddelde reistijd voor vrachtverkeer richting knooppunt
Almere
Het aantal vrachtwagens korter dan 12 m dat langs het keuzepunt
passeerde, was beperkt met gemiddeld 90 voertuigen per uur in de
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ochtendspits. Als gevolg van deze lage aantallen was sprake van veel
variatie in het afslagpercentage.
Figuur 3.10 laat zien dat in toenemende mate voor de route via de
veerpont werd gekozen, naarmate deze route meer reistijdwinst
opleverde. Bij 30 minuten reistijdverlies voor de route via de pont
bedroeg het afslagpercentage gemiddeld 35%, bij 30 minuten
reistijdwinst voor de route via de pont was het afslagpercentage
gemiddeld 38%. De intensiteit van licht vrachtverkeer in de
ochtendspits bedroeg ongeveer 100 mvt/h.

Verband tussen reistijdwinst en
afslagpercentage richting A6/veerpont
Afslagpercentage
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Figuur 3.10: Verband tussen afslagpercentage en reistijd op tekstkar
op de A6

3.6.4. Conclusie
Een verband is zichtbaar tussen de getoonde reistijden op de tekstkar
en de afslagpercentages. Het afslagpercentage in de richting van de
A6/veerpont nam toe, naarmate deze route sneller werd ten opzichte
van de route via de Stichtse Brug.
Voor lokaal verkeer is het tonen van reistijd van knooppunt tot
knooppunt niet zinvol gebleken. Lokaal verkeer moet bij omrijden de
reistijd van knooppunt tot aan de eindbestemming bij de gegeven
reistijd optellen. Dan is de reistijd voor de omrijroute vrijwel altijd
langer. Voor doorgaand verkeer was vrijwel altijd de route via de A27
sneller.
Omdat doorgaand verkeer hierdoor vrijwel altijd de route via de A27
heeft gekozen en lokaal verkeer vrijwel altijd de veerpont, hebben de
tekstkarren geen effect op de verkeersintensiteit gehad.
Het aanbieden van de reistijden is een zeer gewaardeerde service. 30%
van de chauffeurs gaf aan een routekeuze te maken op baiss van de
reistijden op de tekstkarren. Het tonen van de reistijden werkt
comfortverhogend.
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3.7

Duurzaamheid effecten

Met de 'A6 Bereikbaar pas' werd gratis openbaar vervoer aangeboden.
Inzetten van gratis openbaar vervoer heeft een voordeel op de korte
termijn (minder automobilisten) en als doel om mensen met openbaar
vervoer kennis te laten maken. Daardoor is op de lange termijn er een
kans dat mensen de optie zijn gaan waarderen. Met als gevolg dat als
het openbaar vervoer niet meer gratis is, daarna toch nog met
openbaar vervoer wordt gereisd.
De inzet van FileMijden heeft een ander uitgangspunt. Er is net als bij
gratis openbaar vervoer een korte termijn doel om te voorkomen dat
automobilisten tijdens de spits op een bepaalde weg rijden. Echter, het
doel is niet om mensen uit de auto te krijgen. In de auto op een ander
moment of via een andere route is een uitstekende optie. FileMijden
wordt over het algemeen niet ingezet om op lange termijn een effect te
hebben.
Drie maanden na het voltooien van de werkzaamheden aan de
Hollandse Brug is middels een enquête een nameting gedaan onder de
deelnemers aan 'FileMijden A6' en gebruikers van de 'A6 Bereikbaar
pas'. Doel van de enquête was om te bepalen hoe deelnemers gingen
reizen na het wegvallen van de beloning. De vraag daarbij is of reizigers
die tijdens de werkzaamheden anders zijn gaan reizen weer terugvallen
in hun oude reisgewoonte of dat de nieuwe manier van reizen ook
zonder beloning volgehouden wordt.
Om dit effect te bepalen is in de enquête gevraagd hoe vaak per week
gebruik gemaakt is van een aantal opties. Dit is gevraagd voor de
periode vooraf aan de werkzaamheden, de periode tijdens de
werkzaamheden en de periode na de werkzaamheden. Er wordt bewust
gesproken van ‘opties’ omdat naast een aantal vervoersmiddelen ook
thuiswerken een manier is om de spits te mijden. De gelegenheid is
aangegrepen om in de enquête aanvullende vragen te stellen over de
hinder als gevolg van de werkzaamheden en beleving van de
verkeersafwikkeling op de wegen tijdens de werkzaamheden. Deze
laatste twee onderdelen komen aan de orde in de technische
achtergrondrapportage. Daarin is ook een onderzoeksverantwoording
opgenomen voor de nameting. De enquête werd ingevuld door 738
deelnemers aan 'FileMijden A6' en 233 deelnemers aan de 'A6
Bereikbaar pas'.
3.7.1. Reisgedrag 'FileMijden A6'
In Figuur 3.11 is een overzicht weergegeven van het gemiddelde aantal
ritten per week dat tijdens de verschillende perioden werd gemaakt. In
Tabel 3.5 en Figuur 3.12 is een overzicht van het aandeel van iedere
optie per periode weergegeven.
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Benutting van opties voor, tijdens en na werkzaamheden

Gemiddeld aantal
ochtenden per week

Vooraf

Tijdens

Na

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Auto A6
Auto buiten
tijdens spits
spits

Auto A27

Bus

Trein

Fietsen

Thuiswerken

Anders

Optie

Figuur 3.11: Benutte opties vooraf aan werkzaamheden, tijdens en na
de werkzaamheden; Per optie wordt aangegeven wat de
gemiddelde frequentie per week is over alle respondenten

Vooraf aan de werkzaamheden werd voornamelijk met de auto gereisd.
En dat met name tijdens de spits over de A6. Alternatieven hiervoor
waren met de auto buiten de spits en met de auto via de A27. Vooraf
aan de werkzaamheden werd nauwelijks gebruik gemaakt van andere
vervoermiddelen. Tijdens de werkzaamheden daalde het reizen met de
auto over de A6 tijdens de spits sterk. Daarvoor in de plaats steeg het
gebruik van de auto buiten de spits en via de A27 licht. Een relatief
grote stijging, maar in aantal ritten per week een kleine stijging was er
bij de trein.
Tabel 3.5: Aandeel in het aantal ritten per week van iedere benutte
optie; in de tabel staan percentages van het aantal ritten
per week
auto A6 tijdens spits
auto buiten spits
auto A27
bus
trein
fietsen
thuiswerken
anders
totaal
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vooraf
71
15
6
0
2
2
3
1
100

tijdens
30
26
17
2
12
3
6
3
100
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na
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8
2
9
0
5
3
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Benutting van opties voor, tijdens en na werkzaamheden
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Figuur 3.12: Aandeel in het aantal ritten per week van iedere benutte
optie

Na de werkzaamheden en dus na het wegvallen van de beloning om de
ochtendspits op de Hollandse Brug te mijden nam het gebruik van de
auto in vergelijking met de situatie vooraf aan de werkzaamheden met
11% af. Het aandeel reizen met de auto buiten de spits was na het
wegvallen van de beloning weer op het niveau van voor de
werkzaamheden. Ditzelfde gold voor omrijden via de A27. Na het
wegvallen van de beloning was het aandeel van ritten met de auto
tijdens de ochtendspits over de A6 weer flink gestegen, maar het
niveau van voor de werkzaamheden werd niet gehaald. Deelnemers
gingen vaker met de bus en trein reizen (respectievelijk een toename
van 2% en 7% van de ritten). Thuiswerken nam na de werkzaamheden
met 2% toe ten opzichte van de periode vooraf aan de
werkzaamheden.

3.7.2. Reisgedrag 'A6 Bereikbaar pas'
In Figuur 3.13 is een overzicht weergegeven van het gemiddelde aantal
ritten per week dat tijdens de verschillende perioden werd gemaakt. In
Tabel 3.6 en Figuur 3.14 is een overzicht van het aandeel van iedere
optie per periode weergegeven.
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Benutten opties voor, tijdens en na werkzaamheden
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Figuur 3.13: Benutte opties vooraf aan werkzaamheden, tijdens en na
de werkzaamheden; per optie wordt aangegeven wat de
gemiddelde frequentie per week is berekend over alle
respondenten

Vooraf aan de werkzaamheden werd voornamelijk met de auto gereisd,
vrijwel alleen in de ochtendspits over de A6. Buiten de spits reizen en
via de A27 reizen werd nauwelijks gedaan. Tijdens de werkzaamheden
daalde het aantal ritten per week dat met de auto werd gedaan
aanzienlijk. Het aantal ritten per week met de bus en Vanpool steeg
logischerwijs.
Na afloop van de werkzaamheden en na afloop van de mogelijkheid
gebruik te maken van de ‘A6 Bereikbaar pas’ ontstond een verandering
in het reisgedrag van de deelnemers. Het autogebruik ging terug van
80% van de ritten (vooraf aan de werkzaamheden) naar 55% van de
ritten (na afloop van de werkzaamheden). Het aantal ritten dat met de
bus gereisd werd, was met 10% toegenomen (van 4 naar 14%). Voor
de trein was de toename 4% (van 2 naar 6%). Voorzichtig kan gesteld
worden dat door het gebruik van de 'A6 Bereikbaar pas' kennisgemaakt
werd met reizen met openbaar vervoer, maar dat na het wegvallen van
gratis met de bus reizen een deel van de respondenten voor de trein
koos. Na de werkzaamheden werd 12% van de ritten met de Vanpool
gedaan.
Tabel 3.6: Aandeel in het aantal ritten per week van iedere benutte
optie; in de tabel staan percentages van het aantal ritten.
auto tijdens spits
auto buiten spits
auto A27
bus
trein
fietsen
thuiswerken
Vanpool
anders
totaal
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vooraf
71
7
2
4
2
9
1
0
5
100

tijdens
14
4
1
52
2
5
1
17
3
100
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Figuur 3.14: Aandeel in het aantal ritten per week van iedere benutte
optie

3.7.3. Conclusie langetermijneffect
Het effect van zowel 'FileMijden A6' als de 'A6 Bereikbaar pas' is dat
na de werkzaamheden en na het wegvallen van de beloning die beide
maatregelen boden, respondenten minder met de auto zijn gaan reizen
over de A6.
Het effect dat deelnemers na het wegvallen van de beloning anders
reizen dan vóór het geven van een beloning, was sterker voor de
'A6 Bereikbaar pas' dan voor 'FileMijden A6'. Voor 'FileMijden A6' was
reizen met de auto voornamelijk ingeruild voor reizen met de trein en
thuiswerken. Voor de 'A6 Bereikbaar pas' was het reizen met de auto
ingeruild voor reizen met de bus en trein en Vanpool.
De nameting is drie maanden na het voltooien van de werkzaamheden
uitgevoerd. Daarbij is in de drie maanden tussentijd voor de 'A6
Bereikbaar pas' een verlening van kracht geweest in verband met de
komende werkzaamheden aan de Muiderbrug. Om een uitspraak te
kunnen doen hoe permanent de verandering is, zou later nogmaals een
nameting uitgevoerd moeten worden.
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4. Synthese mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen
De Hollandse Brug (A6) is een belangrijke oeververbinding voor
inwoners van Almere, Zeewolde en overige inwoners van de provincie
Flevoland. Omdat de draagconstructie van de Hollandse Brug verbeterd
moest worden en de hoofdrijbaan verbreed werd voor het aanleggen
van een spitsstrook, zijn werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden moesten over een langere periode worden uitgevoerd. Daardoor
was het onvermijdelijk dat hinder zou ontstaan voor de gebruikers van
de Hollandse Brug. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft
reeds lange tijd het beleid deze hinder zo veel mogelijk te beperken. Op
diverse plekken in het land is in het verleden ervaring opgedaan met
verschillende maatregelen. Daardoor kon voor de Hollandse Brug een
gericht en mogelijk effectief pakket aan maatregelen op een efficiënte
manier worden ingezet. Of de maatregelen inderdaad effectief zijn
gebleken, is uitvoerig onderzocht in deze evaluatiestudie. In het
onderhavige rapport is de invloed van iedere afzonderlijke maatregel op
het beperken van de hinder tot in detail beschreven.
In hoofdstuk 2 werd besproken welk effect op de weg zichtbaar was.
Dit gaf inzicht in totaaleffecten op intensiteit, snelheid en filelengte
tijdens de verschillende fasen van de werkzaamheden. Een dergelijke
verkeerskundige analyse geeft weliswaar inzicht in de totale
waarneembare verandering, maar onduidelijk is wat de oorzaken zijn
van de waargenomen verschillen. Ook is aan zo’n totaaloverzicht niet
af te lezen welke maatregelen nu veel aan het resultaat hebben
bijgedragen en welke maatregelen een meer marginaal effect bleken te
hebben. Bovendien moet worden bedacht dat een totaaloverzicht ook
tot stand komt door externe oorzaken, zoals bijvoorbeeld de toename
van het verkeer.
Om meer te weten te komen over de oorzaken van de waargenomen
verschillen in verkeersintensiteit, zijn daarom uitvoerige enquêtes
gehouden onder gebruikers van de oeververbindingen en ook onder de
potentiële gebruikers hiervan. De laatste werden gevonden in de
enquêtering van de bevolking. De eerste groep werd voornamelijk
gevonden in de registraties van de ingezette maatregelen. Deelnemers
aan mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen en specifieke doelgroepen
die te maken kregen met verkeersmanagement, zijn namelijk
ondervraagd over hun reisgedrag. Dit is gerapporteerd in hoofdstuk 3.
Voor iedere maatregel afzonderlijk is in deze rapportage de achtergrond
geschetst en is bepaald wat het effect van de maatregel was op de
reductie op de weg. Hierbij is ook gebruik gemaakt van uitkomsten uit
een intern uitgevoerde procesanalyse. In de hiernavolgende paragrafen
brengen we de gegevens uit de verschillende studies samen om tot een
synthese van het geheel te komen. We proberen als het ware het
waargenomen effect op de weg te verklaren door een verband te
leggen met iedere afzonderlijke maatregel.
Afgesloten wordt met een vergelijking met een tweetal soortgelijke
projecten.
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4.1

Effect op de weg

Het verschil in intensiteit tussen de situatie zonder werkzaamheden met
een vrachtverbod en de situatie met werkzaamheden en een
vrachtverbod en de inzet van maatregelen was 1.349 personenauto’s
per ochtendspits. Dat wil zeggen: toen de werkzaamheden gestart
waren en de maatregelen tegelijk werden ingezet, was er een reductie
van 1.349 personenauto’s in de ochtendspits. Het is te gemakkelijk om
hieruit gelijk af te leiden dat die vermindering van 1.349 personenauto’s netjes is opgevangen door de inzet van het maatregelenpakket.
De maatregelen leiden over het algemeen tot vier typen gedragsveranderingen. Deze zijn:
• reizen op een ander tijdstip;
• reizen via een andere route;
• reizen met een andere modaliteit;
• reis niet maken.
Naast de effecten van de maatregelen is er nog een aantal effecten die
een invloed hebben. Deze zijn:
• verlaging van de maximale snelheid en versmalde rijstroken tijdens
de werkzaamheden;
• veranderd reisgedrag als gevolg van hinder van de maatregelen door
reizigers die niet aan een van de mobiliteitsbeïnvloedende
maatregelen meedoen:
• een deel van de reizigers die normaal gesproken over de A27
reisden, maar na het instellen van het vrachtverbod op de A6 via
de A6 gingen reizen, maar bij de start van de werkzaamheden
weer via de A27 gingen reizen,
• andere veranderingen, zoals veranderingen in de reisfrequentie,
bestemmingskeuze en route.
Vandaar dat een poging is ondernomen het geheel aan verandering te
relateren aan het ingezette instrumentarium.

4.2

Totaaleffect maatregelen

Een overzicht van het effect van de maatregelen op de reductie van het
aantal personenauto’s tijdens de ochtendspits op de Hollandse Brug is
weergegeven in Tabel 4.1 en grafisch weergegeven in Figuur 4.1. De
getallen zijn indicatief en zijn geen exacte cijfers.
De ingezette maatregelen verklaren 57% van de reductie, de overige
effecten verklaren 43% van de reductie. Van de maatregelen heeft
‘FileMijden A6’ het grootste totaaleffect gehad. Effecten van de
categorie ‘zonder maatregel’ betreffen het gedrag van weggebruikers
die niet meedoen aan een van de maatregelen. Het aandeel van deze
groep is 40%.
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Tabel 4.1: Verdeling bijdrage van maatregelen die een effect hadden
op de dagelijkse reductie van het aantal personenauto’s in
de ochtendspits op de Hollandse Brug
maatregel
‘FileMijden A6’
‘A6 Bereikbaar pas’
veerpont
zonder maatregel
onverklaard
totaal

aantal
425
330
12
541
41
1.349

percentage
32
24
1
40
3
100

Aandeel maatregelen in reductie intensiteit
1500
Onverklaard 3%

Aantal personenauto's

1200
Zonder
maatregelen 40%
900
Veerpont 1%
600

A6 Bereikbaar
pas 24%

300
FileMijden A6
32%
0

Figuur 4.1: Verdeling bijdrage van maatregelen die een effect hadden
op de reductie van het aantal personenauto’s in de
ochtendspits op de Hollandse Brug

4.3

Effect van afzonderlijke maatregelen

4.3.1. Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen
De twee ingezette mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen
‘FileMijden A6’ en ‘A6 Bereikbaar pas’ hebben een effect gehad op het
wegbeeld. Alhoewel beide maatregelen zeer verschillend van aard zijn,
immers 'FileMijden A6' heeft voornamelijk effect op de tijdstip- en de
routekeuze en de 'A6 Bereikbaar pas' voornamelijk op de
vervoerswijzekeuze, hebben beide maatregelen gemeen dat ze
potentieel ervoor zorgen dat minder met de auto in de spits wordt
gereisd. Het onderzoek laat zien dat deelnemers aan ‘FileMijden A6’ op
andere tijdstippen zijn gaan reizen en/of via andere routes, houders van
de ‘A6 Bereikbaar pas’ zijn voornamelijk met openbaar vervoer gaan
reizen.
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‘FileMijden A6’
De bijdrage van ‘FileMijden A6’ aan de reductie op de weg is in
hoofdstuk 3 vastgesteld op ongeveer 425 personenauto’s per
ochtendspits. De verdeling van benutte alternatieven van die 425
personenauto’s per dag (bepaald door resultaten van de enquête onder
deelnemers aan ‘FileMijden A6’) is weergegeven in Tabel 4.2.6 In Figuur
4.2 is grafisch weergegeven wat de verdeling is van de alternatieven
die benut worden.
Tabel 4.2: Percentage dat alternatief bijdraagt aan de dagelijkse
reductie van personenauto’s
alternatieven
buiten spitstijden reizen
andere route (met auto)
meer gebruik openbaar vervoer
fietsen
vaker thuiswerken
activiteiten die ik eerder wel deed niet meer doen
totaal

Vaker
thuiswerken
11%

aantal
195
98
64
13
47
8
425

percentage
46
23
15
3
11
2
100

Activiteiten niet
meer doen
2%

Fietsen
3%
Meer gebruik OV
15%

Buiten spitstijden
reizen
46%

Andere route
23%

Figuur 4.2: Verdeling gedragsalternatieven voor reizen in de
ochtendspits over de Hollandse Brug als gevolg van
‘FileMijden A6’. De kleuren geven de verdeling in
gedragsalternatieven aan (‘meer gebruik openbaar vervoer’
en ‘fietsen’ vertegenwoordigen gezamenlijk ‘reizen met
andere modaliteit’)

6

Deze tabel lijkt op Tabel 3.2. In die tabel staan echter ook de deelnemers die niet
van gedrag veranderden. Tabel 4.2 geeft aan wat de verdeling is van de
alternatieven als daadwerkelijk de spits gemeden wordt.
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‘A6 Bereikbaar pas’
De bijdrage van de ‘A6 Bereikbaar pas’ aan de reductie op de weg is in
hoofdstuk 3 vastgesteld op ongeveer 330 personenauto’s per
ochtendspits. De verdeling welk aandeel iedere vervoersoptie had op de
reductie in de ochtendspits, is weergegeven in Tabel 4.3 en Figuur 4.3.
Bij het berekenen van de bijdrage van ieder alternatief is geen rekening
gehouden met het gebruik van de tram en metro bij de bestemmingen,
omdat dit aanvullend vervoer is. De percentages zijn bepaald op basis
van de gehouden enquêtes. Daarvoor is de data gecorrigeerd voor de
combinaties van ritten die deelnemers aan de enquête maakten.
Bijvoorbeeld: sommige deelnemers reisden soms met de lijnbus, en
soms met de fiets. Ook is gecorrigeerd voor de frequentie per week
waarmee de deelnemers voor een bepaald alternatief kozen. De
aantallen van de Vanpool zijn mogelijk lager dan in werkelijkheid. Dit
heeft te maken met de eerder aangegeven onderschatting, doordat niet
met zekerheid is vast te stellen of van iedere deelnemer aan de enquête
achterhaald is of deze reisde met de Vanpool.
Tabel 4.3: Percentage dat alternatieven bijdragen aan het reduceren
van personenauto’s in de spits
openbaar vervoer:
- trein
- lijnbus
- snelwegbus
- Vanpool
tijdstip vertrek aanpassen
thuiswerken
andere route
totaal

Thuis werken
3%

aantal

percentage

13
151
58
78

4
46
18
24

Tijdstip vertrek
aanpassen
5%

aantal
300

percentage
91

17
10
3
330

5
3
1
100

Andere route
1%
Trein
4%

Vanpool
24%

Lijnbus
45%

Snelwegbus
18%

Figuur 4.3: Percentage dat alternatieven bijdragen aan het reduceren
van personenauto’s in de spits voor de 'A6 Bereikbaar pas'
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4.3.2. Verkeersmanagement
De effecten op de reductie van personenauto’s in de ochtendspits als
gevolg van verkeersmanagement zijn niet te bepalen. De meeste
maatregelen die worden ingezet dienen als service voor de weggebruiker. Het grootste belang van verkeersmanagement is dan ook
serviceverlening. Maar verkeersmanagement kan ook faciliteren dat
reizigers juist voor een bepaalde reisoptie kiezen. In het geval van de
Hollandse Brug geldt dat met name voor de veerpont. Doordat fietsers
met de veerpont zonder al te veel overlast konden worden overgezet,
hebben automobilisten ervoor gekozen om tijdens de werkzaamheden
te gaan fietsen. In mindere mate geldt dit ook voor de nachttaxi.
Doordat de mogelijkheid bestond ’s avonds na 22.00 uur toch nog over
de brug te kunnen als fietser, was het aantrekkelijker om ’s ochtends op
de heenweg ook met de fiets te gaan.
Veerpont
Uit de enquête gehouden onder gebruikers van de veerpont is gebleken
dat 39 reizigers vóór de werkzaamheden met de auto over de
Hollandse Brug reisden en tijdens de werkzaamheden gekozen hadden
voor de fiets. De enquête is op twee verschillende dagen afgenomen.
Het effect zal per dag 12 passagiers zijn, afhankelijk van het weer.
Daarnaast geeft een deel van de reizigers op de veerpont aan dat als de
veerpont niet zou varen zij met de auto zouden reizen en dus over de
Hollandse Brug of Stichtse brug zouden reizen.
4.3.3. Veranderd reisgedrag zonder maatregel
Het verkeer is in grote mate een zelfregulerend systeem. Als de
intensiteit tot hinder leidt, gaat een deel van de weggebruikers
alternatieven zoeken. Daardoor ontstaat ruimte op de weg, waardoor
anderen juist weer een kans zien om over de weg te rijden (latent
verkeer). Dit is onder andere het gevolg van communicatie rondom
werkzaamheden. Door de aankondiging van werkzaamheden gaan
reizigers hun opties opnieuw overwegen.
Bij de Hollandse Brug speelt dit effect een rol. Autorijden heeft voor het
grootste deel van de mensen de voorkeur voor woon-werkverkeer. Een
deel van de mensen vindt de hinder van files erger dan bijvoorbeeld het
reizen met openbaar vervoer. Zij reizen dus met openbaar vervoer,
maar zouden het liefst met de auto over de Hollandse Brug reizen. Op
het moment dat vrachtverkeer van de brug geweerd werd, heeft een
deel geredeneerd: nu is er weer ruimte voor mij om met de auto over
de brug te reizen. De intensiteit op de Hollandse Brug nam toe. Nadat
de werkzaamheden begonnen, zal een deel van de reizigers als gevolg
van de hinder weer een andere optie gekozen hebben. Uit de
enquêtegegevens bleek dat de mate waarin deelnemers aan
‘FileMijden A6’ en ‘A6 Bereikbaar pas’ hun reisgedrag aanpassen,
afhankelijk is van de verwachte overlast van de werkzaamheden. Een
deel van de reizigers die vóór de werkzaamheden met de auto over de
Hollandse Brug reisden, passen hun reisgedrag aan zonder deel te
nemen aan ‘FileMijden A6’ of de ‘A6 Bereikbaar pas’. Dit kunnen
reizigers zijn die minder frequent over de Hollandse Brug reizen en
daardoor geen uitnodiging gekregen hebben deel te nemen aan een
van de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen. Ook is het mogelijk dat
een deel van de zakelijke rijders (mensen op weg naar een afspraak)
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hun reis anders gaat plannen. Beide groepen komen niet in aanmerking
voor deelname aan een van de alternatieven. Over het algemeen is
rond de 20% aan verkeer op een weg in de ochtendspits zakelijk
verkeer of verkeer dat één keer of minder keren per week passeert.
Om te bepalen welk effect de groep ‘overige reizigers’ heeft gehad op
de reductie van het aantal personenauto’s op de weg, is gebruik
gemaakt van gegevens uit de enquête die gehouden is onder de
‘overige weggebruikers’. Dit zijn weggebruikers die voor hun meest
bezochte bestemming over de A6 of over de A27 kunnen reizen en niet
deelnemen aan ‘FileMijden A6’ of de ‘A6 Bereikbaar pas’.
Om de gevonden resultaten van de enquête voor deze groep indicatief
te laten zijn voor het verkeer dat in de ochtendspits over de Hollandse
Brug komt, is een berekening gemaakt. Hierbij is ervan uitgegaan dat
de geënquêteerden representatief zijn voor 70% van het verkeer dat de
Hollandse Brug passeert. Van deze 70% is bepaald hoeveel ritten per
week gemaakt werden over de Hollandse Brug. Voor de enquêtedata is
voor ieder alternatief bepaald hoeveel ritten per week met dat
alternatief gemaakt werden. Dit is gerelateerd aan het aantal ritten over
de Hollandse Brug dat gemaakt wordt door de gehele populatie.
Vervolgens wordt een uitspraak gedaan over aantallen reizigers.
Een overzicht van de uitkomsten is weergegeven in Tabel 4.4. Ondanks
dat de getallen de indruk geven dat de uitkomst van de berekening
exacte wetenschap is, moeten de resultaten als indicatief gezien
worden.
Tabel 4.4: Alternatieven die benut zijn door de ‘overige reizigers’
ander tijdstip
thuis werken
lijnbus
andere route
totaal

aantal in
enquête
9
6
2
9

percentage
3,8
2,5
0,8
3,8

percentage
van ritten
2
1
1
2

marge
percentage
1-3
0-2
0-2
1-3

ritten over
Hollandse Brug
177
57
38
129
401

Het aandeel van ‘overige weggebruikers’ op de reductie van het aantal
personenauto’s in de ochtendspits op de Hollandse Brug is ongeveer
400. Daarbij wordt voornamelijk op een ander tijdstip gereden of via
een andere route.
De effecten van de overstap naar de trein konden niet met betrouwbaarheid berekend worden, omdat voor de enquête een stratificatie is
uitgevoerd op treinreizigers. Dat wil zeggen dat bewust geworven is op
treinreizigers. Hierdoor is niet goed vast te stellen hoe representatief de
uitkomsten zijn voor de gehele populatie.
4.3.4. Van A27 naar A6 en weer terug
Toen vrachtverkeer van de Hollandse Brug geweerd werd, werd op de
Hollandse Brug een toename van personenauto’s waargenomen en op
de Stichtse Brug een afname. Toen vervolgens de werkzaamheden
begonnen, werd op de Hollandse Brug een afname in personenauto’s
waargenomen en op de Stichtse Brug een toename. Deze toename
bedroeg 270 personenauto’s. Uit de enquête onder de ‘overige
weggebruikers’ bleek dat bijna 130 reizigers van de A6 naar de A27
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gingen. Het is niet aan te tonen of de rest van het toegenomen verkeer
toe te schrijven is aan een verschuiving van de A6 naar de A27. Dit is
namelijk niet nagevraagd of gemeten. Daarnaast is een dubbeltelling
vanuit de enquête onder de overige weggebruikers niet uit te sluiten.
De 140 reizigers die overblijven, kunnen waarschijnlijk voor een groot
deel wel hieraan toegeschreven worden.
4.3.5. Latent verkeer
Doordat het verkeer in grote mate zelfregulerend is, is te verwachten
dat latent verkeer gebruik is gaan maken van de A6. De files werden
namelijk tijdens de werkzaamheden korter. Hierdoor gaat meer verkeer
over de A6. Latent verkeer zorgt dus juist voor een stijging en heeft een
tegenovergesteld effect dan de ingezette maatregelen.
Dit effect is echter niet gemeten en daarom is hier geen getal aan te
verbinden.
4.3.6. Verlaging van de maximumsnelheid en smallere rijstroken
Doordat een snelheidslimiet werd ingesteld en de rijstroken versmald
werden, ontstond een ander wegbeeld. In een situatie van versmalde
rijstroken vermindert doorgaans de capaciteit. Weggebruikers houden
zich dan ook beter aan de maximumsnelheid. Deze was lager dan
gebruikelijk. Door een meer homogeen verkeersbeeld als gevolg
hiervan (er wordt bijvoorbeeld minder geremd) is de afname in
capaciteit lager dan je zou verwachten. Dit effect is niet in een getal uit
te drukken, maar moet als achtergrond worden meegenomen in het
beoordelen van de waargenomen effecten.

4.4

Vergelijking met twee eerdere, soortgelijke projecten

Op veel plaatsen waar onderhoud aan de weg wordt gepleegd, werkt
Rijkswaterstaat met mobiliteitsmanagement, met als doel de hinder
voor de weggebruiker zo veel mogelijk te beperken. Hier is voor
gekozen om een vergelijking te maken met twee projecten die
soortgelijk zijn aan het huidige project, qua regio en maatregelenpakket. Bovendien zijn beide projecten geëvalueerd, en kunnen ze
worden beschouwd als voorlopers van het huidige project.
De twee projecten zijn het groot onderhoud aan de A9 tussen de
knooppunten Velsen en Holendrecht in 2007 en het groot onderhoud
aan de A4/A10-Zuid in 2006. In beide gevallen was er ook sprake van
een pas die werd aangeboden aan automobilisten, waarmee men recht
kreeg op het reguliere openbaar vervoer en een aantal specifieke
vervoersalternatieven.
In Tabel 4.5 is een opsomming gegeven van de verschillen en
overeenkomsten tussen de drie projecten. Het project A6 Hollandse
Brug verschilt op drie opvallende kenmerken van de beide andere
projecten.
• De duur van de werkzaamheden op de Hollandse Brug duurden
aanzienlijk langer dan de andere onderhoudswerken.
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•

•

In alle drie de projecten werd een variant van de bereikbaarheidspas toegepast, maar alleen bij de Hollandse Brug werd ook het
FileMijden-project uitgevoerd.
Bij de A4/A10-Zuid werden grote werkgevers in de omgeving van
de werkzaamheden benaderd voor deelname aan de pas. Zij
zorgden ervoor dat werknemers de pas konden gebruiken. Bij de
A9 was de werving, net als bij de A6, via kentekenregistratie.

Voor de A9 had men 12.000 automobilisten die regelmatig op de
betreffende wegvakken rijden, benaderd. Dit resulteerde uiteindelijk in
3.000 pashouders. Uiteindelijk gebruikte 10% van deze pashouders de
pas ook daadwerkelijk. De A4/A10-Zuidpas is verstrekt aan 30.000
werknemers. Daarvan heeft ongeveer de helft de pas minimaal één keer
gebruikt. De 'A6 Bereikbaar pas' is minder vrijblijvend verstrekt. Aan
geïnteresseerden, die geworven waren via kentekenregistratie, was een
persoonlijk reisadvies gegeven. Op grond van dat persoonlijke reisadvies kon men zich aanmelden voor 'FileMijden A6' of de A6 Bereikbaar pas'. De pashouders waren dus reeds specifiek geselecteerd. Dit is
ook te zien aan het relatief kleine aantal pashouders in vergelijking met
de andere twee projecten, en de grote bijdrage van de pas aan de
totale reductie van verkeer.
Het is niet zonder meer aan te geven welke van de verschillende
wervingsacties de beste is. Werving via de werkgever (A4/A10-Zuid)
leverde veel pashouders op, maar ook veel niet-gebruikers. De werving
via kentekens bij de A9 leidde uiteindelijk tot relatief weinig effectieve
pashouders. In dat licht is de aanpak van de A6 Hollandse Brug
bijzonder effectief. De selectie van pashouders, met een eenvoudige en
lichte screening, leidde tot een relatief grote effectiviteit.
Overigens dient te worden opgemerkt dat de beide andere projecten
van relatief korte duur waren, en bovendien (grotendeels) in een
vakantieperiode plaatsvonden. De werkzaamheden aan de Hollandse
Brug waren in elk geval ook tijdens perioden van druk verkeer, wat
mogelijk ook de hogere effectiviteit van de maatregelen verklaart.
Voor de andere twee projecten geldt dat niet precies is na te gaan
welke andere reisalternatieven men koos en in welke mate. Dit heeft
vooral te maken met het feit dat alleen pashouders zijn ondervraagd.
Van de A4/A10-Zuid weten we bijvoorbeeld dat het gebruik van de pas
30-50% van de verkeersreductie verklaart, maar niet in welke mate een
gewijzigde route en niet-reizen bijdragen, omdat aan de niet-pashouders geen vragenlijst is voorgelegd. Dit geldt in nog sterkere mate voor
de A9, waarbij de ‘A9 Bereikbaar pas’ uiteindelijk leidde tot een
reductie van 100 ritten per dag. Van de overige 1.900 gereduceerde
ritten kan alleen worden aangenomen dat ze te maken hebben met een
gewijzigde route of niet-reizen, maar verdere informatie ontbreekt.
Voorts is opvallend dat het mobiliteitsmanagement bij de A9 geleid
heeft tot een structurele overstap van 30 (1% van de pashouders)
automobilisten naar het openbaar vervoer. Bij de A4/A10-Zuid is de
overstap maar liefst 600 (2% van de pashouders) extra treinreizigers.
Bij de Hollandse Brug stapten ongeveer 140 deelnemers aan 'FileMijden
A6' en de 'A6 Bereikbaar pas' structureel over op openbaar vervoer en
50 op de Vanpool (respectievelijk 4 en 1,5%).
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Tabel 4.5: Vergelijking mobiliteitsmanagement A6 Hollandse Brug met andere, soortgelijke
projecten
maatregel
Groot onderhoud
groot onderhoud
werkzaamheden
A9 Noord
A4/A10-zuid
A6 Hollandse Brug
duur van de periode
3 maanden
5 weken
13 maanden
van meest intensieve
werkzaamheden
maatregelen
- alternatieve routes
- actuele
- actuele
verkeersmanagement - actuele
reistijdinformatie
reistijdinformatie
reistijdinformatie
- veerpont/nachttaxi
- operationeel
- specifieke
verkeersmanagement
maatregelen
- bus op vluchtstrook
vrachtverkeer
toepassingsA9 bereikbaar pas:
A4-A10-Zuidpas:
A6 bereikbaar pas:
mogelijkheden
- regulier OV (in
- regulier OV (incl.
- regulier busvervoer
bereikbaarpas
beperkte mate trein)
(geen trein)
Vanpool en trein)
- shuttlebussen
- Shuttlebus
- snelwegbus
- P+R-terreinen
- P+R-terrein
- uitbreiding P+Rterrein
- OV-fiets
- OV-fiets
- Vanpools en
- persoonlijk reisadvies - Vanpools
- persoonlijk reisadvies
personeelsbussen
- fast flying ferry (Corus)
- persoonlijk reisadvies
overige maatregelen
FileMijden A6
mobiliteitsmanagement
werving van
via kentekenregistratie via werkgevers
via kentekenregistratie
deelnemers
aantal pashouders
3.000
30.000
613
deelnemers FileMijden:
2.900
doel van maatregelen 2.000 auto’s minder in reductie van autoverkeer 1.000 auto’s minder in
per dag
spits
met 9.000 voertuigen in de ochtendspits samen
de spits (10%)
met 'FileMijden A6'
doelstelling gehaald? ja
ja, ochtendspits 8-15% ja, gemiddeld 1.349
reductie, avondspits
minder
5-9% reductie
bijdrage
100 (5%)
3.200 (ongeveer 30%) 330 (24%)
bereikbaarheidspas aan
totale reductie
- routewijziging
- routewijziging
- 'FileMijden A6' 32%
andere verklaringen
genoemd voor reductie (alleen pashouders
- vakanties afgestemd - veerpont 1%
op werkzaamheden
- zelfregulering 40%
ondervraagd)
- communicatie over te
(alleen pashouders
- onverklaard 3%
verwachten overlast
ondervraagd)
(ook deelnemers
- communicatie over te
FileMijden en
verwachten overlast
inwoners Almere
ondervraagd)
structureel effect na
30 automobilisten
600 extra treinreizigers 140 automobilisten
overgestapt op OV, 50
afloop
overgestapt op OV
op Vanpool
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5. Conclusies en aanbevelingen
5.1

Conclusies op hoofdlijnen

Doelstelling van deze rapportage is antwoord geven op de vraag: In
hoeverre dragen de ingezette maatregelen bij aan de doelstelling van
Rijkswaterstaat om de hinder voor de weggebruiker zo beperkt
mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten
doorstromen. Het gaat er daarbij om te bepalen welke effecten
optreden en wat de achterliggende verklaring daarvoor is.
Duidelijk moet worden wat de effecten zijn van de maatregelen op:
• beperken hinder van de weggebruikers;
• doorstroming verkeer;
• gedragseffecten als gevolg van de maatregelen.
5.1.1. Beperken hinder
Hinder is bij werkzaamheden onvermijdelijk. Uit de interne
procesanalyse blijkt dat betrokken partijen erg tevreden zijn over de
inzet van Rijkswaterstaat om de betrokken partijen te betrekken bij de
te nemen maatregelen. Rijkswaterstaat is met een goed en uitgebreid
pakket aan maatregelen gekomen.
5.1.2. Doorstroming verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de doorstroming van het verkeer goed
gebleven. De intensiteit op de A6 nam af, de gemiddelde snelheid nam
af en de filelengte werd korter. De opzet om door de inzet van
maatregelen de filelengte niet langer te laten worden, is geslaagd.
Enige zorg was of vervolgens op de A27 een negatief effect zou
ontstaan, omdat het vrachtverkeer moest omrijden via deze route. Door
het vrachtverbod reden meer vrachtwagens over de A27, maar het
aantal personenauto’s nam af. Een deel van de reizigers over de A27
ging over de A6 rijden, omdat het op die route minder druk was
geworden. Tijdens de werkzaamheden ging een deel van die reizigers
weer over de A27 reizen. Daardoor daalde de gemiddelde snelheid op
de A27. Een toename aan files is niet waargenomen op de A27.
Het positieve effect op de A6 is voor een deel toe te schrijven aan het
instellen van het vrachtverbod, maar vastgesteld is ook dat voor de
vrachtwagens ander verkeer terugkwam dat later voor een deel weer
via de A27 ging reizen. Nadat vrachtverkeer weer toegelaten werd op
de Hollandse Brug, had dit een negatief effect op de filelengte.
5.1.3. Gedragseffecten als gevolg van de maatregelen
Na de start van de werkzaamheden en de maatregelen daalde de
intensiteit met 1.349 personenauto’s in de ochtendspits. De daling was
het gevolg van drie ingezette maatregelen: ‘FileMijden A6’ (32%), de
‘A6 Bereikbaar pas’ en het bijbehorende openbaar vervoer (24%) en de
veerpont (1%). Verder had zelfregulering een effect. Overig verkeer
ging anders reizen (30%), latent verkeer van de A27 ging weer terug
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(10%). Een deel van 3% bleef onverklaard.
Weggebruikers gingen door de ingezette maatregelen of op andere
tijden reizen, via andere routes reizen, met openbaar vervoer reizen, of
thuiswerken. Van de deelnemers aan 'FileMijden A6' ging 46% buiten
de spitstijden reizen, 23% reisde via een andere route, 18% reisde via
een andere modaliteit (15% openbaar vervoer en 3% fiets) en 13%
bleef thuis (11% thuiswerken en 2% deed bepaalde activiteiten niet
meer). Van de deelnemers aan de 'A6 Bereikbaar pas' reisde 5% buiten
de spits, 1% reisde via een andere route, 91% reisde met een andere
modaliteit (4% trein, 45% lijnbus, 18% snelwegbus, 24% Vanpool) en
3% bleef thuis (thuiswerken). De percentages voor de gedragsveranderingen zijn weergegeven in Tabel 5.1.
Tabel 5.1: Benutte gedragsalternatieven voor 'FileMijden A6' en 'A6
Bereikbaar pas'
buiten spitstijden reizen
reizen via andere route
reizen met andere modaliteit
thuisblijven

5.2

'FileMijden A6'
46%
23%
18%
13%

'A6 Bereikbaar pas'
5%
1%
91%
3%

Conclusies per maatregel

5.2.1. ‘A6 Bereikbaar pas’
De diensten die behoren bij de inzet van de ‘A6 Bereikbaar pas’, zijn
goed gewaardeerd, maar minder gebruikt dan voorzien. Dit heeft te
maken met de beperkte mogelijkheden tot marketing en de inzet van
‘FileMijden A6’. De beperkte mogelijkheden tot marketing zijn het
gevolg van regels opgesteld door Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn bij
openbaar-vervoerprojecten vaak werkgevers betrokken. Zij dragen
doorgaans ook bij in de kosten. Aan de Hollandse Brug liggen echter
niet veel werklocaties, maar vooral woonlocaties. Daardoor waaieren de
reizigers die over de Hollandse Brug reizen, uit naar vele verschillende
bedrijven in de Randstad. Marketing via de werkgever is daardoor niet
mogelijk. Kosteloos openbaar vervoer heeft potentie, maar het effect
zal beperkt zijn als ook andere alternatieven worden aangeboden.
Tegelijk met de inzet van de ‘A6 Bereikbaar pas’ is het aanbod van
openbaar vervoer toegenomen op de volgende manier:
• Extra inzet lijnbussen (versterkingsritten en gebruik vluchtstrook).
Gebleken is dat dit alternatief goed gebruikt is.
• Inzet van de snelwegbus. Met deze bus kon men vanaf het P+Rterrein over de vluchtstrook richting Amsterdam (AMC, Diemen en
Schiphol-Oost) reizen. Deze snelwegbus werd weinig gebruikt.
• Inzet Vanpools. Veel houders van de 'A6 Bereikbaar pas' stonden
geregistreerd als deelnemer, maar de combinatiegraad (bezetting)
was met gemiddeld 2,6 personen per Vanpool laag.
Het gecombineerde effect van deze maatregel kan worden ingeschat
op 24% van de totale afname van het spitsgebruik.
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5.2.2. ‘FileMijden A6’
‘FileMijden A6’ is de maatregel die het meeste effect heeft gehad op de
reductie van het aantal personenauto’s in de ochtendspits op de
Hollandse Brug, namelijk 32%. Beide maatregelen ('A6 Bereikbaar pas'
en 'FileMijden A6') verklaren hiermee meer dan de helft van de afname
van het spitsgebruik. 'FileMijden A6' heeft over het algemeen veel
aanmeldingen, maar deelnemers reduceren het aantal ritten per week
in beperkte mate (40%). 'FileMijden A6' heeft daarmee een nog
grotere potentie, maar is ook erg vrijblijvend.
Deelnemers aan de ‘A6 Bereikbaar pas’ beperkten zich wat betreft hun
alternatieven voornamelijk tot openbaar vervoer. Deelnemers aan
‘FileMijden A6’ pasten juist veel verschillende alternatieven toe. De
deelnemers bleven het liefste in de auto zitten, maar reisden dan via
een andere route of buiten de spits. De deelnemers gingen vaker
thuiswerken en reisden vaker met de trein.
Het onderzoek wijst uit dat beide maatregelen in beperkte mate ‘elkaar
in de weg zitten’. Ingeschat kan worden dat de effecten van de
'A6 Bereikbaar pas' wat groter zouden zijn wanneer 'FileMijden A6'
niet was ingesteld. Belangrijk is echter dat de maatregelen in hoge mate
andere doelgroepen blijken aan te spreken en daardoor goed naast
elkaar kunnen functioneren.
5.2.3. Inzet tekstkarren
De tekstkarren hadden een ondersteunend karakter om het
vrachtverkeer korter dan 12 m te informeren over de reistijden via de
veerpont en via de A27. De reistijden op de tekstkar leidden echter niet
tot een andere verdeling van verkeer tussen de veerpont en de A27. De
reistijden waren vrijwel altijd in het voordeel van de A27. Gevolg was
dat lokaal verkeer met de veerpont ging. Voor hen was de veerpont
wel concurrerend met de reis via de A27, omdat de reistijden op de
tekstkarren informatie van knooppunt tot knooppunt geven. Lokaal
verkeer hoefde niet van knooppunt naar knooppunt te reizen.
5.2.4. Veerpont
De veerpont is per werkdag gemiddeld door 180 vrachtwagens korter
dan 12 m gebruikt. Het aantal fietsers en voetgangers varieerde over
het algemeen tussen de 120 en 370 per dag, met pieken boven de
1.000 op drukke (weekend)dagen. Landbouwverkeer maakte
nauwelijks gebruik van de veerpont, gemiddeld 4 voertuigen per dag.
Zowel de vrachtwagenbestuurders als reizigers met langzaam verkeer
waren tevreden over deze optie en zagen het als een volwaardig
alternatief. Verrassend was dat doordat de veerpont voer, reizigers uit
de auto zijn gestapt en met de fiets zijn gaan reizen. De veerpont
reduceert dus niet alleen het verkeer dat er al was, maar voorkomt ook
dat reizigers die eerder met de fiets gingen, noodgedwongen toch met
de auto over de brug moeten.
Voor het vrachtverkeer korter dan 12 m voorzag de veerpont
voornamelijk in een behoefte voor lokaal verkeer. Dit gold ook voor het
langzaam verkeer. Uit de enquête blijkt, dat als de veerpont niet zou
varen, 49% van de reizigers met de auto zou gaan reizen.
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5.2.5. Nachttaxi
De inzet van de nachttaxi bood vooral service en is goed gewaardeerd
door de gebruikers. Gemiddeld werd door 8 personen per nacht gebruik
gemaakt van de nachttaxi.
5.2.6. Is het doel gehaald?
Het doel om de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk te
beperken en de files in de ochtendspits niet te laten toenemen tijdens
de werkzaamheden, is geslaagd. Tijdens het vrachtverbod en de
werkzaamheden nam de filelengte inderdaad af (met gemiddeld 1 km).
Toen vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden weer toegestaan werd
op de brug, werd de file gemiddeld 1 km langer dan voorheen. Dit was
gedurende een korte periode aan het einde van de totale periode van
de werkzaamheden.
Om het doel te bereiken door 1.000 personenauto’s (en later 1.500 in
verband met de noodgedwongen veranderde aanpak van de
werkzaamheden) uit de ochtendspits te halen, lijkt op basis van de
verkeersgegevens gelukt. Het effect is voor 57% toe te schrijven aan de
genomen maatregelen. Van de reductie is 43% tot stand gekomen
door een zelfregulerend effect van het verkeer. De ingezette
maatregelen hebben dus geholpen om het doel te halen, maar de
verwachting om de gehele reductie met mobiliteitsbeïnvloedende
maatregelen te halen, is niet waargemaakt.
De inzet van de maatregelen heeft tot gevolg dat door de communicatie daarover reizigers over de Hollandse Brug gaan nadenken over hun
reisopties. Daardoor wordt gemaakt dat hinder kan ontstaan. Reizigers
gaan zonder deel te nemen aan maatregelen hun reisgedrag aanpassen.

5.3

Aanbevelingen

De aanbevelingen splitsen we op in aanbevelingen over de maatregelen
en aanbevelingen over het gehele project.
Aanbevelingen op basis van het uitgevoerde onderzoek:
• De inzet van de 'A6 Bereikbaar pas' en het daarbij behorende
kosteloze openbaar vervoer verklaart 24% van de reductie op de
weg. De maatregelen zijn effectief gebleken en kunnen bij andere
projecten ook ingezet worden. Het lukt om met kosteloos openbaar
vervoer de juiste doelgroep te bereiken.
• Zorg dat het aanmelden voor deelname aan een dergelijke
maatregel zo laagdrempelig mogelijk is. De verplichting om na het
detecteren van kentekens de kentekenhouders een enquête af te
nemen, werkt drempelverhogend voor deelname aan een
maatregel.
• De versterking van bestaande buslijnen is zeer gewenst. Gebleken is
dat de versterkte buslijnen goed werden gebruikt. De maatregel is
eenvoudig te implementeren en verdient daarom navolging.
• De inzet van de snelwegbus heeft niet geleid tot veel gebruik, maar
werd wel goed gewaardeerd door het publiek. Aanbeveling is bij
een volgende implementatie met name de routering en op- en
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uitstaphalten goed te overwegen om tot een groter gebruik te
komen.
De inzet van de Vanpool kan effectief zijn. De bezettingsgraad van
de Vanpool moet echter hoger zijn dan de behaalde bezettingsgraad van 2,6. Het is ongewenst voor de beeldvorming dat
Vanpools met een lage bezetting over de vluchtstrook rijden.
'FileMijden A6' verklaart 32% van de beoogde verandering en is
daarmee de belangrijkste maatregel gebleken. Er zijn geen
aanwijzingen dat een veel groter gebruik had kunnen optreden en
de maatregel verdient navolging in andere regio’s.
De werving voor een maatregel als FileMijden moet kort en
eenvoudig gehouden worden: geef meteen inzicht in het nulniveau
en stel dat niveau objectief vast.
Aanbeveling is FileMijden en kosteloos openbaar vervoer bij een
volgende implementatie complementair te maken. Hierdoor krijgen
deelnemers meer mogelijkheden om de spits te mijden door
bijvoorbeeld gebruik van de snelwegbus. Effect zal zijn dat de
overlap van de maatregelen nog geringer is.
De tekstkarren met reistijdinformatie op verschillende routes dienen
bij werkzaamheden altijd ingezet te worden. De tekstkarren geven
informatie die door de weggebruiker als prettig wordt ervaren.
Daarmee is het aanbieden van reistijdinformatie een goede service
aan de weggebruiker.
Het inzetten van een maatregel als de veerpont heeft als resultaat
dat het reizigers faciliteert om hun reisgedrag aan te passen. Bij
werkzaamheden aan bruggen is de inzet van een veerpont
uitstekend om langzaam verkeer te faciliteren.
De inzet van een nachttaxi is een ‘no cure’-, maar vanwege de lage
kosten en symbolische betekenis ook een ‘no regret’-maatregel, en
verdient daardoor navolging.
Thuiswerken is een gedragsalternatief dat voornamelijk door
deelnemers aan 'FileMijden A6' is toegepast. Meer marketing
richting thuiswerken kan het aandeel deelnemers vergroten of
zonder maatregelen helpen het aantal auto’s in de spits te
verminderen.
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