
INLEIDING
Voor de inpassing van de tijdelijke internationale touringcarterminal in de Smart Moblity Hub is 
gevraagd nader onderzoek te doen naar de verkeersdruk van haal- & brengen (kiss & ride) van 
reizigers voor de tijdelijke ITT en in hoeverre dit verkeer goed kan worden afgewikkeld in de SMH.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
In de periode van 11 tot 17 oktober 2022 is er door een onafhankelijk bureau onderzoek uitgevoerd 
naar het reisgedrag van internationale busreizigers op Amsterdam Sloterdijk en Westplein 
Utrecht. Voor het onderzoek zijn ongeveer 140 passagiers geïnterviewd (steekproef), aangevuld 
met circa drie uur observatie van busbewegingen (aankomend en/of vertrek).  De foutmarge op de 
resultaten voor deze steekproefgrootte betreft 8,95%.

Hoe reist men van en naar de touringcarterminal? 
De modaliteitskeuze van busreizigers is weergegeven in onderstaande grafieken (figuur 1). 
Gedurende het onderzoek op Sloterdijk is 27% van de reizigers gebracht of gehaald. Dit aandeel is 
vergelijkbaar met Utrecht (22%). Het merendeel van de reizigers gebruikt het openbaar vervoer. 
Op Sloterdijk betrof dit vooral tram en trein. 

Figuur 1. Modal split voor & natransport internationaal touringcarverkeer.

 
Bovenstaande percentages betreft dus de vervoerskeuze van de reizigers. Voor het bepalen van 
het verkeersvolume t.b.v. van voor- en natransport is ook onderzoek gedaan naar de omvang van 
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In deze notitie wordt toelichting gegeven op de verwachte verkeersbewegingen voor het haal- & brengverkeer ten 
behoeve van internationaal touringcar verkeer en in hoeverre dit verkeer vlot, veilig en efficiënt kan worden 
afgewikkeld in de SMH.
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het reisgezelschap. Oftewel, de bezetting van de auto’s voor het halen en brengen van 
busreizigers. De resultaten zijn weergegeven onderstaande diagram (figuur 2).

Figuur 2. Bezetting van de auto bij K&R.

In 62% van de gevallen betrof het reisgezelschap bij kiss & ride meerdere personen (twee of drie). 
In 38% van de gevallen werd een enkele reizigers opgehaald of gebracht. In geen gevallen betrof 
het gezelschap vier of meer personen.  De gemiddelde bezetting van kiss & ride verkeer komt 
daardoor uit op 1,8 reizigers per voertuig. In Utrecht lag de bezetting tijdens het onderzoek iets 
lager; 1,5 reizigers per voertuig.

Verkeersprognose t.b.v kiss & ride
Voor het verwachte K&R-verkeer worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, welke zijn 
opgesteld in een uitgebreide capaciteitsstudie (zie verslag inpassingsstudie: SMH Verslag studie 
integratie ITT_definitief_20220426):

• Gemiddeld 11 touringcars per uur in het hoogseizoen met een piek van 23 touringcars per 
uur;

• Gemiddeld 3 touringcars in het hoogseizoen per kwartier met een piek van 6 touringcars 
per kwartier;

• 70% bezetting van touringcar met gemiddeld 70 zitplaatsen. 

Aangevuld met de informatie uit de onderzoek mbt haal- en brengverkeer
• Gemiddeld 24,5% wordt gebracht/gehaald;
• Gemiddeld 1,8 busreizigers per halende/brengende auto;

levert dat de volgende prognose op:  

Prognose Gemiddeld Piek

Voertuigen tbv halen & brengen per uur 81 169

Voertuigen tbv halen & brengen per kwartier 22 44
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De parkeerdruk a.g.v. kiss & ride wordt bepaald door de duur dat ‘halers en brengers’ wachten.  
Voor halend verkeer is een deel vroeger dan de aankomst van de reiziger c.q. bus. Voor brengend 
verkeer blijft een deel van de ‘brengers’ wachten totdat de reiziger daadwerkelijk is vertrokken. 
Hoe langer men wacht, hoe hoger de parkeerdruk. Daarnaast speelt ook de tijdigheid van het 
busverkeer een rol. Bij vertragingen neemt logischerwijs de parkeerdruk toe, aangezien de ‘halers 
en brengers’ langer staan te wachten.

Uit het onderzoek blijkt dat circa 90% van de reizigers 10 minuten voor gepland vertrek aankomt 
op de terminal. Dit is in lijn met het advies van Flixbus. Aangenomen wordt dat ook ‘halers’ 
gemiddeld ook 10 minuten voor verwachte aankomst van de bus op de terminal arriveren.

Twee-derde van de bussen is op tijd (max 2 minuten te vroeg of te laat). Reguliere vertragingen 
liggen tussen de 2 en 20 minuten. Vertragingen langer dan 20 minuten komen ook voor, tot wel 4 
uur. Deze worden buiten beschouwing gelaten aangezien ‘halers en brenges’ logischerwijs 
geïnformeerd zijn over dergelijke vertraging en daarop de aankomst op de terminal aanpassen.

Vertraging Aandeel Gewogen 
gemiddelde 
vertraging1

Op tijd (max 2 minuten) 65% <1 minuut

Twee tot 7 minuten 15% <1 minuut

Zeven tot 20 minuten 20% 3 minuten

Op basis van bovenstaande gegevens wordt voor de parkeerdruk uitgegaan gemiddeld 5 minuten 
vertraging. Samen met de eerder genoemde 10 minuten is de verwachte gemiddelde parkeerduur 
voor kiss & ride 15 minuten. Op basis van deze onderzoeksresultaten is de gemiddelde 
parkeerdruk tijdens het hoogseizoen 22 auto’s. Tijdens een piekmoment loopt dit op tot 44 auto’s. 
De uitgevoerde metingen op Sloterdijk betreffen een beperkte steekproef met een foutmarge van 
8,95%, wat leidt tot onderstaande onder- en bovengrenzen. 

Verwachte gemiddelde parkeerdruk Ondergrens Bovengrens

Gemiddelde druk tijdens hoogseizoen 20 auto’s 24 auto’s

Piekdrukte tijdens hoogseizoen 40 auto’s 48 auto’s

Inpasbaarheid in SMH
In het ontwerp van de SMH is rekening gehouden met kiss & ride verkeer voor evenementen. In de 
oostelijke strook (boven in figuur 3) liggen de haal- en breng voorzieningen voor taxi, aanvullend 
openbaar vervoer, taxi en touringcars. Deze voorzieningen liggen aan het centrale loopgebied in 
de SMH en hebben een eigen en vrije rijroute door de SMH. De capaciteit voor kiss & ride is 85 
auto’s (figuur 4). De 85 parkeerplaatsen bieden voldoende plek voor de verwachte piek van 40-48 
auto’s.  Zelfs in buitengewone omstandigheden (denk aan een OV-staking) is een nagenoeg 
verdubbeling van de verkeersdruk a.g.v. kiss & ride nog af te wikkelen in de SMH. En in 
uitzonderlijke situaties is ook de ‘normale’ parkeercapaciteit van de SMH (ca 2000 parkeerplekken) 

1 Gemiddeld gewogen betekent dat er met de gemiddelde vertraging, gewogen over het aandeel van het gehele K&R verkeer 
wordt gerekend.
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te gebruiken door halers en brengers. Binnen de SMH is dus altijd een zeer ruime overcapaciteit 
om het kiss&ride verkeer voor de ITT op te kunnen vangen. 
Ook voor de druk op het verkeerssysteem zijn deze aantallen zeer beperkt in verhouding tot de 
capaciteit van het verkeerssysteem in en rond de SMH, dat ingericht is om de piekcapaciteit 
tijdens evenementengebruik te kunnen verwerken. 

Figuur 3. Schetsontwerp van begane grond SMH (architectenbureau cepezed).

Figuur 4. Ontwerpuitwerking met parkeercapaciteiten (architectenbureau cepezed).


