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1. Over Movares, CROW en DOVA

Duurzaam hoogwaardig vervoer
De bus heeft potentie!

Adviesbureau Movares is begin oktober in opdracht van
kennisplatform CROW gestart met project BRT Utrecht-Haarlem.
Projectteam bestaat uit vier gedreven professionals:
§ Arjen Jaarsma (uw sessiehost vandaag)
§ Tanja van der Sman (projectmanager Movares)
§ Fabian Wegewijs (adviseur Movares)
§ Jason David (adviseur Movares)
Opdrachtgever is CROW (Guy Hermans & Willie de Swart) en de
opdracht is een gezamenlijk initiatief van DOVA (Jan van Selm,
Paul Eradus & Ariëns Kruijt) en overheden.
We hebben een schat aan kennis en ervaring
op gebied van Mobiliteit, OV en BRT!

Kansen voor Bus Rapid Transit in Nederland?

2. Waarom BRT op deze corridor?
BRT heeft de-facto haar intrede in Nederland gedaan met de
opening van eerste deel Zuidtangent in 2002 (dit was echter
niet 1e busbaan, dat was de Groene Kruisweg in Spijkenisse).
Huidige revival of BRT kenmerkt zich door:
§ regionale HOV succesverhalen (R-NET, Qliners, etc.)
§ aandacht op nationaal niveau voor BRT (in TBOV2040, bij
KiM, in BVOV-regeling en bij woningbouwopgave)

De corridor Utrecht – Amstelveen – Haarlem ligt èn op
traditionele Randstad-as èn schampt potentieel nieuwe
woon- en werklocaties. Daarmee is het de perfecte
corridor voor een upgrade van HOV naar BRT!

2. Waarom BRT op deze corridor?
Voor deze studie gebruiken we de definitie die door KiM
gebruikt wordt:

We zijn ons echter bewust van twee andere vaak gehanteerde
definities/concepten:
§ de definitie van ITDP (zie rechts)
§ het Franse BHNS / BHLS

3. BRT Utrecht-Haarlem: één corridor, twee onderdelen
De corridor Utrecht – Amstelveen – Haarlem valt uiteen in twee onderdelen
1. De corridor van Utrecht Centraal naar Amstelveen busstation:
§ snelle ov-route is nu met IC naar Bijlmer ArenA en daarna met R-NET 300/356 naar Amstelveen
§ ontsluitende ov-route is nu met streekbus 120 naar Bijlmer ArenA en daarna met R-NET 300/356 naar Amstelveen
2. De corridor van Amstelveen naar Haarlem:
§ snelle ov-route is nu met R-NET 356 via A9 naar Haarlem
§ ontsluitende ov-route is nu met R-NET 300 via Hoofddorp naar Haarlem

Deze vier ‘traditionele’ ov-routes zijn goed maar bedienen te weinig de woonen werklocaties van de toekomst. Zie hiervoor de kaart op de volgende sheet!

<geen titel>

4. BRT Utrecht-Haarlem: bouwstenen en routevarianten
In deze studie gaan we bouwstenen voor nieuwe BRT-routes samenstellen en vervolgens deze bouwstenen combineren
tot tien routevarianten die we op 28 oktober 2021 aan de begeleidingsgroep presenteren:
§ Bouwstenen zijn stukjes potentiële BRT-route (veelal langs bestaande wegen en/of over bestaande businfrastructuur).
§ Door bouwstenen te combineren, ontstaan routevarianten voor de totale corridor (stad) Utrecht naar (stad) Haarlem.
Uiteindelijk is het de bedoeling om in november 2021 – in samenspraak met de begeleidingsgroep - een voorkeursvariant
te selecteren en deze in de resterende maanden van het project verder uit te werken (in termen van infrastructurele
oplossingen, governance, bekostiging en de te nemen vervolgstappen).
We streven hierbij naar een voorkeursvariant die – naast sneller en goedkoper aan te leggen is dan een railverbinding –
ook opdeelbaar, adaptief en flexibel is!

Zie de kaart op de volgende sheet voor een allereerste concept van mogelijke bouwstenen!

<geen titel>

5. Referentiesteden
De corridor heeft verschillende
karakteristieken (van binnenstad
tot snelweg) en ruimtelijke
schaalniveaus.
Om tot een zo goed mogelijk
resultaat te komen, vergelijken
we de deeluitkomsten van de
studie continu met drie
referentiesteden.

6. BRT in breder perspectief
BRT wordt vaak geprezen als snel te realiseren (2-3
jaar), een stuk sneller dan de meeste railinfrastructuur
(8-10 jaar). En die snelheid hebben we hard nodig!

6. BRT in breder perspectief
Gaan we voor volledig BRT met busstations in midden van de weg zoals in Bogotá, Guangzhou en Istanbul?

6. BRT in breder perspectief
Een aantal afsluitende stellingen voor een levendige discussie:
1. De sprong van HOV naar BRT kunnen we alleen maken met
midden-busstations (met ov-chipkaart poortjes).
2. We hebben al veel goede HOV en BRT (lite) systemen in
Nederland; een upgrading naar volledig BRT is niet nodig.
3. Onze HOV/BRT-systemen zijn goed; de duidelijkheid voor de
reiziger en marketing kunnen echter beter.
4. De sociale veiligheid (en daarmee inclusiviteit) van het ov kan
verbeterd worden door midden-busstations.
5. Wij kunnen het niet alleen; we hebben expertise uit Z-Amerika
of China nodig om echte BRT systemen te ontwerpen!

