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Wat gaan we doen? 

• Waarom gaat de provincie Noord-Holland op zoek naar de baten van de Waterwolftunnel? –
Albert Kandelaar (provincie Noord-Holland) – 5 minuten

• Wat heeft de Waterwolftunnel tot nu toe opgeleverd? 1e resultaten MKBA – Jeroen Klooster 
(Arcadis) – 15 minuten

• Waar gaat het vervolg van het batenonderzoek zich op richten? (Bas Gerretsen –
VU/Arcadis) – 5 minuten

• Discussie: tips, suggesties,  nieuwe te onderzoeken projecten? – 10 minuten

woensdag 2 mei 2018
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Flora Holland Aalsmeer
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Schiphol Cargo gebied
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N201+ en de Waterwolftunnel

Abdijtunnel
Waterwolftunnel

Amstelaquaduct
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Greenpark Aalsmeer
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Schiphol Logistic Park
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Aanleiding

- Omlegging N201+ was een groot en duur project voor 

PNH.

- Projectplanning begonnen in 2002.

- Realisatie van het project was in 2013.

- Dit jaar is de openstelling van het traject 

N201+/Waterwolftunnel 5 jaar geleden.

- We constateren dat stakeholders tevreden zijn met de 

nieuwe verbinding.

Zijn de verwachtingen met betrekking tot de

N201+ en de Waterwolftunnel uitgekomen?



MKBA WATERWOLFTUNNEL
Wat heeft het opgeleverd?

COB congres 2018

22 juni 2018
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Wat gaan we doen?
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Waarom deze studie?
• Vraag provincie Noord-Holland: 5 jaar Waterwolftunnel (april 2018), wat heeft het opgeleverd?

• De kosten zijn wel bekend, maar hoe zit het met de (maatschappelijke) opbrengsten?

• Daar komt bij: mogelijkheid om aan te takken bij COB-project ‘Waarde van ondergrond’, feiten en cijfers 
van uitgevoerde projecten (ex post).

• Bij COB Flexival (januari 2018) start aangekondigd.
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Wat vooraf ging…
• Voorjaar 2017 is een zeer beknopte analyse gemaakt.

• Uitsluitend reistijdbaten in beeld gebracht voor één jaar (2016). Bovendien zijn deze reistijdbaten 
geschat op basis van een berekening van slechts enkele herkomst- en bestemmingslocaties 
zonder verdere netwerkeffecten. Deze reistijdbaten zijn vergeleken met de jaarlijkse kosten van 
beheer en onderhoud.

• Dat zag er ‘goed’ uit, gaf een zekere indicatie van het maatschappelijk rendement van de tunnel, 
maar is zeker geen MKBA volgens de regels der kunst.
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Algemene uitgangspunten:

• Algemene Leidraad MKBA en de bijbehorende kaders en aanvullingen (2013-2018)
• Doelstellingen van het verleggen van de N201, zoals opgenomen in het Regioakkoord Masterplan N201+ (2002).

Alternatieven:

• Referentie: traject N201 vóór omlegging (≈ huidige N196)
• Project: huidige verkeersstructuur (huidige N201 + N196)

Effecten:

• Kosten: aanleg, beheer en onderhoud
• Bereikbaarheid: reistijd, reisafstand en betrouwbaarheid
• Leefbaarheid: verkeersveiligheid, geluidhinder, luchtemissies

Data en werkwijze:

• Kosten
• Telpunten (verkeersintensiteiten)
• Metingen ongevallen en geluid
• Eigen analyses (HB-structuur, wachttijdanalyses)
• Interviews met gebiedspartijen
• Review door Decisio

Opzet MKBA Waterwolftunnel
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Belangrijkste resultaten:
• Reistijd is sterk verbeterd.
• Reisafstanden zijn toegenomen.

Gebiedspartijen over bereikbaarheid:
Het berekende bereikbaarheidseffect wordt in grote lijnen ondersteund op basis van de interviews met gebiedspartijen:
• Er is een enorme verbetering ten opzichte van de oude situatie.
• De reistijd naar Amsterdam is met 5 tot 10 minuten per rit afgenomen.
• Bijna al het verkeer van / naar de veiling heeft de helft minder reistijd.
• Er is een positief effect voor de mensen die in de omgeving wonen en op Schiphol werken.
• Dit is een grote impuls voor het bedrijvenpark Green Park. Er is een flinke toename van bedrijven en sommige bedrijven hebben puur voor 

deze locatie vanwege de goede infrastructuur. Een voorbeeld is Bakkersland, bij volledige openstelling de grootste en modernste bakkerij van 
Europa omdat zij alle Albert Heijns in de regio bevoorraden.

• Bedrijven verplaatsen zich uit Aalsmeer naar het Green Park, omdat zij hier meer ruimte hebben om te groeien en omdat zij transportwinst 
behalen, doordat het Green Park rechtstreeks aansluit op de N201. Daarnaast zijn ook al de eerste aanvragen binnen voor grote hotels, die 
zich graag willen vestigen op het Green Park.

Resultaten bereikbaarheid
Bereikbaarheidscomponent Euro

Reistijd 64 miljoen

Betrouwbaarheid 15 miljoen

Reisafstand -28 miljoen

Subtotaal 51 miljoen

Accijnzen 16 miljoen

Arbeidsmarkt (toeslag indirecte effecten) 8 miljoen

Totaal (netto contante waarde) 75 miljoen
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Verkeersveiligheid:
• Wijziging in registratiesysteem ongevallen maakt kwantitatieve analyse niet mogelijk.
• Echter vanwege niet langer doorsnijden van kernen is een positief effect aannemelijk.
Geluidhinder:
• Situatie is sterk verbeterd door verlegging van de weg.
• Afname aantal gehinderden met factor 5.
Luchtemissies:
• Berekend op basis van voertuigkilometers.
• Reisafstanden zijn toegenomen en daarmee ook de emissies.
• Concentraties zijn niet bekend, maar zullen naar verwachting wel zijn gedaald vanwege niet langer doorsnijden van de 

kernen.
Gebiedspartijen over leefbaarheid:
• De bovengenoemde leefbaarheidseffecten worden onderschreven, met de volgende nuances:

- Door de omlegging van de N201 is er mogelijk een aandachtspunt t.a.v. verkeersveiligheid bij de kruising met de N231.
- De bedoeling is dat de oude weg wordt afgewaardeerd en heringericht. Dit staat nog te gebeuren.
- De inwoners langs de oude weg hebben ongetwijfeld veel profijt gehad van de verlegde N201. Daar staat tegenover dat de 

bewoners bij de tunnelmond overlast ervaren.

Resultaten leefbaarheid
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• De netto contante waarde van de kosten van realisatie (investering) van de verlegde N201 inclusief Waterwolftunnel en 
Amstel Aquaduct bedroegen bedraagt 278 miljoen euro. De netto contante waarde van de kosten voor beheer en 
onderhoud in de jaren 2013 tot en met 2017 bedraagt 13 miljoen euro. Tezamen derhalve bedraagt de netto contante 
waarde van de totale kosten 291 miljoen euro.

• De netto contante waarde van de maatschappelijke baten (bereikbaarheid en leefbaarheid) in de basisanalyse 
bedraagt 73 miljoen euro plus een positief (PM) effect op verkeersveiligheid.

• Uit de gesprekken met de gebiedspartijen blijkt dat – met enkele nuanceringen - de positieve conclusies t.a.v. 
bereikbaarheid en leefbaarheid onderschreven worden.

• Over een periode van 5 jaar na openstelling van de Waterwolftunnel en het verlegde N201 tracé, dekken de totale 
maatschappelijke baten in de basisanalyse 25% van de kosten voor aanleg, beheer en onderhoud. Verwacht wordt dat 
na circa 20-30 jaar de totale baten gelijk zullen zijn aan de totale kosten (break even).

Samenvattend overzicht kosten en baten



Vragen en discussie 


