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1. Aftrap door Vervoerregio 

Amsterdam

2. OV2.0

3. Vanzelfsprekend en

flexibel

1. Zero Emissie en 

hoogwaardig

2. MaaS

3. Vervolg

Inhoudsopgave



• Vervoerregio: samenwerkingsverband van 
15 gemeenten

• Wettelijk opdrachtgever 4 OV concessies 
(WP2000)

• Aanbesteding: stimuleren van vervoerders 
door keuzevrijheid in PvE

• Zomer 2017: vaststellen vervoerplan
Dagelijks Bestuur

• Oktober/november: communicatie naar  
reizigers

• 10 december 2017:  
start nieuwe concessie

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018
Proces



Uitvraag



Duurzaamheid, basismobiliteit en Ketenmobiliteit



Concessie Amstelland-Meerlanden 2018
Toegang tot OV

Categorieën te ontsluiten gebieden

A. Woongebieden met meer dan 4.000 inwoners

B. Woongebieden met 1.000 tot 4.000 inwoners + werkgebieden met minimaal 2.000 werknemers 

C. Woongebieden met minder dan 1.000 inwoners indien

1. deze Woongebieden een aaneengesloten kern vormen; of 

2. ten minste veertig reizigers per dag vanuit deze Woongebieden reizen; of 

3. het Woongebied in 2016 ook ontsloten wordt met Openbaar Vervoer. 
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OV van de toekomst



Vanzelfsprekend en

Flexibel



Visie

Het ov in Amstelland-Meerlanden is

hoogfrequent, vanzelfsprekend en 

altijd beschikbaar



Visie

• Schiphol Plaza vanuit elke halte bereikbaar met maximaal 1 

overstap

• Spits/overdag 8x p.u.

• Overig 4x p.u.

• In de nacht 2x p.u.



Vervoerplan

• Ondergrens is niveau 2015 met bijna 22 miljoen DRKM 

(Ingevuld met bijna 800.000 DRU)

• Aanbod Connexxion in stappen oplopend naar bijna 

30 miljoen DRKM!

• Over de volle breedte meer aanbod 

• Aandeel R-net en schipholnet neemt flink tot



Vervoerplan 
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Vervoerplan

• Veel extra capaciteit en verdere groeipotentie

• Extra nachtwerk en vervoerconcept 24/7 op R-Net

• Uitdaging oa met elektrische bussen

• Maar met ervaring uit Zuidoost Brabant

• Bijzondere oplossing op lijn 346 met dubbeldekker



specifiek voor Haarlem



R-net
Lijnnummers vanaf 2018





Lijn
300

Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA

Deze lijn heeft een kleine routewijziging  

ondergaan en rijdt weer via de

Oranjebaan  (zie ook lijn 356)

17 - Overige lijnen



Lijn
340

Haarlem Station – Mijdrecht  Rondweg

Deze lijn begint in Mijdrecht, waarbij na Uit-

hoorn Busstation alleen nog de

Stationsweg en Dukaton worden

aangedaan.

Als Knooppunt Zuid gereed is (planning eind  

2018), gaat deze lijn daar aansluiten op de  

Ringlijn Schiphol (lijn 180/181), waardoor 8x  

per uur een verbinding ontstaat tussen alle  

woonplaatsen waar lijn 340 doorheen rijdt en  

Schiphol Rijk. Ook gaat deze lijn dan via het  

nieuwe Busstation Zwarteweg te Aalsmeer  

en de busbaan op de N196, het dorp

Aalsmeer  wordt dan via nieuwe centraal 

gelegen haltes  bediend.

18 - Overige lijnen



Lijn 341 Spaarne Gasthuis – Amsterdam Zuid

Deze lijn is een combinatie van twee 

huidige  lijnen, 168 tussen Spaarne 

Gasthuis en  Hoofddorp Station en lijn 310 

tussen Hoofd- dorp Station en Amsterdam

Zuid.

Lijn 341 heeft een veel hogere frequentie 

(8x  per uur op werkdagen overdag), 

waardoor  deze lijn R-net is geworden. Er 

zijn minder  haltes en de lijn is veel sneller

geworden.

19 - Overige lijnen



Lijn 397 Nieuw Vennep – Amsterdam Centrum

Deze lijn is opgebouwd uit twee lijnen.
De huidige lijn 310 tussen Nieuw-Vennep en  

Schiphol Airport en de huidige lijn 197 

tussen  Schiphol Airport en Amsterdam

Elandsgracht.

20 - Overige lijnen



Schipholnet
Lijnnummers vanaf 2018



Lijn
180

Lijn
181

Knooppunt Zuid – P30/Knooppunt Zuidwest  Knooppunt 

Noord – Knooppunt Zuid

Twee nieuwe hoogfrequente ringlijnen die  

volledig op het Schipholterrein blijven.

22 - Schipholnet



Nachtlijnen
Lijnnummers vanaf 2018



De route van deze lijn is niet 
veranderd.

24 - Nachtlijnen

Lijn
N30

Haarlem – Bijlmer-ArenA



Dit is de nachtlijn behorend bij lijn 

397.  Route is volledig gelijk aan lijn

397,

met dien verstande dat deze lijn wel naar  

Amsterdam CS rijdt. Deze lijn blijft ook rijden  

na de opening van de Noord/Zuidlijn, omdat

‘s  nachts de metro’s niet rijden.

25 - Nachtlijnen

Lijn
N97

Nieuw Vennep – Amsterdam CS



Flex
Lijnnummers vanaf 2018



Alternatieve basismobiliteit

Ambitie opdrachtgever om het OV in de komende jaren te ontwikkelen naar vraaggestuurd i.p.v. 

vraaggericht.

o.b.v. reizigersaantallen geselecteerd.

Kenmerken:

• Feederen op R-netlijnen / HOV-knooppunt

• Niet volgens dienstregeling

• Boeken rit via app, website of telefoon

• Geïntegreerd in het OV-chipkaartsysteem en de AML app

• Rijdt 7 dagen per week

• Abonnementen en SOV-kaarten zijn geldig

• Gebaseerd op ervaringen Texelhopper, Abel en Brengflex

• Inzet van zero emissie voertuigen



Alternatieve basismobiliteit

Spelregels A&M Flex:

• Boeken via app, website of telefoon

• Wachttijd maximaal 30 minuten (eis 60 minuten)

• Tegen regulier Ov-tarief

• Betalen met OV-chipkaart, iDeal of PayPal

• Halte tot halte

• Openingstijden: 

• ma t/m vr 07:00 uur – 19:00 uur

• za/zo 08:00 uur – 18:00 uur



Op deze lijn hoef je niet meer te wachten
bij een halte totdat er een bus volgens

dienst- regeling komt. Je kan de elektrische 

auto  laten komen op de halte en het tijdstip 

van  jouw keuze. Dit doe je per app, via de 

website  of telefonisch.

Deze lijn rijdt van Rijsenhout en 

Hoofddorp  Station en Hoofddorp 

Centrum, overdag,  ook in het weekeinde.

29 - Flexlijnen

Rijsenhout naar Hoofddorp Station en Centrum

Een Flex-lijn



Op deze lijn hoef je niet meer te wachten
bij een halte totdat er een bus volgens

dienst- regeling komt. Je kan de elektrische 

auto  laten komen op de halte en het tijdstip 

van  jouw keuze. Dit doe je per app, via de 

website  of telefonisch.

Deze lijn gaat rijden tussen Buitenkaag,  

Abbenes en Nieuw-Vennep Station 

overdag,  ook in het weekeinde.

30 - Flexlijnen

Nieuw-Vennep station/Getsewoud P+R – Hoofddorp Station

Een Flex-lijn



Overige lijnen
Lijnnummers vanaf 2018



De route van deze lijn is niet 
veranderd.

32 - Overige lijnen

Lijn 161 Zwanenburg naar Hoofddorp Station



Lijn 162 Lisse naar Hoofddorp Station

Deze lijn rijdt vanuit Lisserbroek

rechtstreeks via de N207 en bedrijvenpark

Nieuw-Vennep Zuid naar Nieuw Vennep

Station.

Vanaf Nieuw-Vennep Station rijdt de lijn bin-

nen Nieuw-Vennep dorp via de route van lijn

164. Naar Hoofddorp Centrum en Station is

de  route vanaf de Hoofdweg gelijk aan de 

route  van lijn 169.

33 - Overige lijnen



Lijn 169 Spaarne Gasthuis – Hoofddorp Station

Deze lijn eindigt op Hoofddorp Station.

34 - Overige lijnen



Lijn
401

Bennebroek – Hoofddorp Station
(Buurtbus)

De route van deze lijn is niet 
veranderd.

35 - Overige lijnen



Lijn 661 Zwanenburg – Hoofddorp Station

Deze lijn rijdt vanuit Zwanenburg Kinheim  

snel via de Troelstralaan en Boesingheliede  

en Lijnden, via de Hoofdvaart naar Kaj

Munk  College en Hoofddorp Centrum en

Station.

36 - Overige lijnen



Verbouwing Plaza

Verdieping A9

Ombouw lijn 51

Onderhoud ZTG baan

Aanleg Uithoornlijn

Goed OV vraagt om goede infrastructuur, ook bij grote projecten

Zuidasdok



Zero Emissie en 

hoogwaardig



Voertuigen

• Focus op groei en dus op capaciteit

• SchipholNet verplicht 100% elektrisch bij start

• Aanbod afgestemd op vraag

• Dubbeldekker voor lijn 346 om onrealistische 

frequenties te voorkomen.



Voertuigen



Voertuigen



Laadinfra en

huisvesting



Huisvesting 

• Twee nieuwe vestigingen, twee bestaande

Schiphol, Cateringweg (bestaand)

Haarlem, Jan van Krimpenweg (bestaand) 

Rozenburg, Schiphol Logistics Park (nieuw)

Amstelveen, Meerlandenweg (nieuw)

• Sluiting Lisse en Uithoorn

• Behoud huidige eindpuntvoorzieningen,                         

wel verbouwen, verbeteren of vervanging 



Laden 

• Combinatie van

• snelladers van 450 kW (opportunity charging)

• laders van 60kW (overnight charging)

• Er wordt geladen 

• op de stallingen

• op de route (Schiphol Noord en P30)

• Laadpalen voor POD-wagens



Mobility as a

Service



Van bus naar mobiliteit 

• Ketenregiseur

• Invulling Last Mile

• Knooppuntontwikkeling

• Mobiliteitsapps



IT in de voertuigen 

• Ready voor Cashloos

• TFT schermen, 19 en 29 inch

• Wifi en USB voor de reizigers

• Beveiligingscamera’s incl. frontcamera

• Passagierstelsysteem op

lijn 300-397 (Capacity L)

• Regelmaatbeheersing (toekomst)

• Chauffeur Info Systeem (CIS)



Werving Chauffeurs



Straks nog vragen achteraf? 

Implementatie_AML@connexxion.nl

Antwoorden via: e-mail of internet 

site

Tot slot

• Communicatie

• gemeenten

• Reizigers

• Samenwerking nodig



Straks nog vragen achteraf? 

AML@connexxion.nl

www.connexxion.nl/aml

Antwoord via e-mail of internet site

Vragen?


