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Wat wij zien…

Nederland 

slibt dicht 
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Wat wij zien…

Milieu en 

leefbaarheid 

in het geding
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Wat wij zien…

We hebben 

geen 

zekerheden 

meer,

geen sociale 

samenhang
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Wat wij zien…

We willen 

elk moment 

iets anders

kiezen,

24 uur 

per dag
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Ambitie NS: kloppend hart van de samenleving

• Voortrekkersrol in de bereikbaarheid van Nederland

• Auto, trein en keten in samenhang bezien 

• Spoorboekjeloos reizen

• Voortrekkersrol in de leefbaarheid van Nederland

• Station en trein als sociaal verbindende factor

• Stationsgebied icoon voor lekker reizen, wonen, werken, recreëren

• Trein gebruikt minder ruimte dan auto; onderweg en in stad 

• Trein nu al 3x minder CO2 dan auto èn nog 20% reductie in 2020

• Keuzevrijheid voor de consument

• Service, OV-chip , e-tickets en ‘OV-TomTom’

• BusinessCard en HiSpeed verleiden (zakelijke) automobilist

• Wereldstations bieden 24/7 gemak, genot en comfort



Hoe winnen wij het hart van de klant?

Station(sgebied)

Hart van de stad/het dorp

Hart van de samenleving

Hart van NS-medewerkers

Hart van de reis

Kloppend hart van de economie

Hart van je dagritme

Cruciaal inzicht:

Wij winnen het hart  van de reiziger door in al onze bedrijfsprocessen het dagritme en

de daarbij behorende reis- en verblijfsbehoefte van de klant centraal te stellen. 



De klant …?



Metafoor: welkom bij restaurant NS

• Onbijtkaart

• Ontbijtje, douchen, fitness, krantje, fiets, P+R, tram, bus, stomerij, 

kinderopvang, dropdown-werkplek (tbv spitsmijden), beurskoerzen, 

school, kantoor, hondenuitlaatservice en de trein naar …

• Lunchkaart

• Lunch, meeting, dating, beauty-salon, universiteit, shoppen, e-mail, 

downloads, rust, meditatie, notaris, postkantoor en de trein naar …

• Dinerkaart

• Uitgebreid diner, snelle hap, boodschappen afhalen, uitje, film, sport, 

muziek, champagnebar, steengrill, kunst & cultuur, happy hour (tbv 

spitsmijden), taxi en de trein naar …

• Dessertkaart

• Hotel, special events en het nachtnet naar …



Amsterdam Centraal: veraangenamen
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Almere Muziekwijk: veraangenamen
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Zaandam: verdichten
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Haarlem: versnellen
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MOA & de keten

De vervoersketen
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Bus, Tram, Metro: 24%

Lopen:24%

Fiets: 38%

A (P):8%

F:12%

BTM:24%, 

L:50%

herkomststation

bestemmingsstation

19 min 38 min 19 min

A (Bestuurder):7%

Auto (Passagier):6% 
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Ontwikkelingen keuzevrijheid

• Trein

• Sprinter, Intercity, HiSpeed

• OV-chip, e-ticketing en nieuwe proposities

• Ketenvoorzieningen

• Tram, bus, metro, taxi, TukTuk, etc

• Fiets, OV-fiets, en P+R

• Dynamische (reis)info

• Hele keten

• Hele dagritme

• Station

• Reis èn verblijfskwaliteit

http://oggsync.com/img/outlook.png
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Ontwikkelingen: bereikbaarheid en ruimte 

‘Rondje Randstad’, NS Visie 2020 NS nu:

• 1,1 miljoen reizen/dag in NL

• 50% marktaandeel in spits Randstad

• Randstad-Noord snelst groeiende regio

PBN (BOR-regionet):

• Frequentieverhoging/versnelling

• 6 Nieuwe stations

• Nieuwe verbindingen

• Aanpak volledige keten

• Unieke samenwerking



Werken 2010/2030
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Wonen 2010/2030
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Hoogwaardig OV 2010/2030
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Wegen 2010/2030
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Groei spoor 2007 naar 2020
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Alkmaar: vervoerprestatie

• Verbindingen:

Amsterdam – Utrecht – Eindhoven – Maastricht

Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Nijmegen

Haarlem

Hoorn

Den Helder

• Van 21.000 (2009) naar minimaal 25.500 (2020) 

• Bijzonder type 2 gem. 5300 overstappers p.d.  Alkmaar slechts 130!

• Bus Q-liner: Leeuwarden

• Prognose: autobereikbaarheid zal dalen, trein verbetert aanmerkelijk door PHS + regionale ov-

plannen



Alkmaar: centrumgebied



Stationsanalyse

• Kwaliteit station (ook KTO)

• Transfer

• Ketenvoorzieningen

• Commercie



Stationsanalyse - kwaliteit station

• Stationsgebied niet aantrekkelijk (rommeltje en uitstraling)

• Station sluit niet goed aan op gebied en centrum stad

• Stationstunnel is krap

• Functies keten en commercie zijn overal verspreid en vaak slecht vindbaar

• KTO: 6,9 ten opzichte van 7,1 voor type 2 station

(goed: keten, slecht: bewegwijzering, sociale veiligheid, logica van station)



Business Case station Alkmaar

Stationsvisie 2030 van Gemeente, ProRail, NS



Plan 2015 van Gemeente, ProRail, NS

1. Voorplein

2. Fietsenstalling

3. Kantoren

4. Commercie

5. Entree station

6. Transfer

7. Perron

8. Noordzijde



Plan 2015 Gemeente, ProRail, NS



Plandelen 2015

• Bouw SNS

• Traverse (incl. nieuwe kiosk en KLPD ruimte)

• Fietsenstalling zuidzijde incl. fietspoint en 660m2 commercie en kantoor NSR

• Fietsenstalling noordzijde

• Commercie 570m2 zuidzijde

• Optioneel 200m2 commercie noordzijde

• Voorpleininrichtingen

• Verleggen Kruseman van Eltenweg

• Buitengebruik stellen tunnel

• Herontwikkelen Stationsgebouw



Openstaande wensen 2015- 2030

Kansen voor de markt

• Vastgoedlokatie naast SNS

• Vastgoedlokatie huidig busstation na verplaatsing

• Fixing-the-link

• attractiviteit van loop-/fietsroute naar centrum

• creatie nieuw looproute

Vraag aan Rijk/Provincie

• Additioneel budget tbv kwaliteit traverse

• Verplaatsing busstation



Plan 2015 Gemeente, ProRail, NS


