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1 Inleiding 

Het project “de Berg” spreekt tot de verbeelding. Daarom horen er ook 

mobiliteitsoplossingen bij die tot de verbeelding spreken. De gekozen op-

lossingen moeten in positieve zin bijdragen tot de unieke uitstraling van de 

Berg. 

 

De gekozen mobiliteitsoplossingen zijn o.a. duurzaam, betaalbaar, efficiënt, 

functioneel en comfortabel en leveren zo een bijdrage aan de kwaliteit van de 

Berg. 

 

De achterliggende gedachte is dat er zo min mogelijk individueel gemotori-

seerd verkeer naar de Berg noodzakelijk is en dat op, rond en in de Berg 

alleen collectieve duurzame en energiezuinige vervoersystemen voor het 

gemotoriseerd vervoer zorgen.  

 

Dit korte rapport is de bescheiden eerste stap op weg naar een omvattend 

mobiliteitsconcept voor de Berg. Het bevat overwegingen bij het mobiliteits-

concept naar, op, in en rond de Berg (hoofdstuk 2). Daarnaast presenteert dit 

rapport eerste schetsen van hoe dat mobiliteitsconcept er kan uitzien (hoofd-

stuk 3 en 4). 

 

Het gaat hierbij om het globale beeld, niet om de details. Exacte kosten-baten-

analyses en specifieke technische mogelijkheden van vervoersystemen worden 

in een later stadium van het project relevant. 

 

In dit rapport worden eerst abstracte en theoretische overwegingen bij en 

randvoorwaarden voor de mobiliteitsoplossing van de Berg op een rij gezet. 

Dit zijn de premissen. Op basis van de premissen worden vervolgens concrete 

mobiliteitsscenario’s uitgewerkt. Daarbij vindt een scheiding plaats tussen het 

mobiliteitsconcept NAAR de Berg, en het mobiliteitsconcept OP, IN en ROND de 

Berg. De voornaamste reden voor deze scheiding is dat het hier in essentie om 

totaal verschillende mobiliteitsvraagstukken gaat. Dit maakt dat ook de oplos-

singen zeer verschillend zullen zijn. Om het concreet te maken: de snelweg zal 

welhaast zeker een rol spelen in het vervoer naar de Berg, en welhaast even 

zeker geen rol spelen in het vervoer op, in en rond de Berg. De scheidingslijn 

tussen de mobiliteitsvraagstukken naar de Berg en op, in en rond de Berg is 

uiteraard vloeiend. Zo kan een intercitytrein naar de Berg eventueel op het 

laatste deeltraject ook een rol vervullen in het vervoer op de Berg. 

 

In dit rapport is de opbouw samengevat als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracte theoretische overwegingen 

bij en randvoorwaarden voor een 

mobiliteitsoplossing voor de Berg 

(hoofdstuk 2: de premissen) 

Scenario’s voor een 

mobiliteitsoplossing NAAR 

de Berg (hoofdstuk 3) 

Scenario’s voor een 

mobiliteitsoplossing OP, IN 

en ROND de Berg 

(hoofdstuk 4) 
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Twee verschillende mobiliteitsvraagstukken met een vloeiende scheidingslijn 

 

Dit rapport is onderdeel van een set van drie verkennende TransTec rappor-

ten. In het rapport “Naar de top van de Berg – potentiële collectieve ver-

voersystemen en aansprekende voorbeelden” wordt ingegaan op vervoersys-

temen die gebruikt kunnen worden voor het mobiliteitsconcept in, op en rond 

de Berg. Daarnaast worden boeiende referenties getoond, die interessant zijn 

voor het mobiliteitsluik van de Berg. In het rapport “Naar de voet van de Berg 

– inbedding van de Berg in het Nederlands mobiliteitssysteem” wordt ingegaan 

op potentiële vormen van inbedding in c.q. aansluiting op het bestaande mo-

biliteitssysteem in Nederland. Daarnaast worden ook in dit rapport interes-

sante referenties getoond. Deze twee rapporten vervullen de rol van achter-

grondstuk bij voorliggend rapport “Een bereikbare Berg”. 

 

De rapporten verhouden zich samengevat als volgt tot elkaar: 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiële oplossingen en interessante referenties 
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Randvoorwaarden en scenario’s voor een integrale mobiliteitsoplossing  

voor de Berg 

 

Dit rapport gaat uitsluitend over mobiliteitsoplossingen voor personenvervoer 

in de eindsituatie1. Uiteraard zijn er daarnaast afhankelijk van de activiteiten 

die in en op de Berg plaats vinden ook logistieke concepten nodig voor het 

goederenvervoer en het transport van energie in de eindsituatie en voor het 

bouwverkeer in de constructiefase. Er is een sterke samenhang tussen deze 

functies. Bovendien zijn er veelvuldige synergie-effecten denkbaar. Een 

spoorlijn die gebruikt wordt om bouwmateriaal aan te voeren kan later ook 

reizigers vervoeren. Een tunnelschacht kan naast een metrolijn ook een 

hoogspanningsleiding bevatten. Een tijdelijke weg voor vrachtwagens kan later 

als busbaan dienen.  

 

Er is de laatste tijd meer en meer sprake van een modulaire opbouw van de 

Berg. Dit houdt in dat eerst een bescheiden gedeelte van de Berg afgebouwd 

en in dienst genomen wordt. Daarna kan de Berg verder ontwikkeld worden. 

Dit scenario is interessant omdat de Berg op deze manier al op relatief korte 

                                                                          

1 Of een tussensituatie bij modulaire ontwikkeling van de Berg  

Naar de top van de Berg – 

potentiële collectieve 

vervoersystemen en 

aansprekende voorbeelden 

Een bereikbare Berg – 

overwegingen en 

concepten 

Naar de voet van de Berg – 

inbedding van de Berg in 

het Nederlands 

mobiliteitssysteem 
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termijn baten oplevert. Voor het mobiliteitssysteem werpt dit modulaire 

concept bijzondere uitdagingen op. Het is immers wenselijk dat de mobiliteits-

infrastructuur ook modulair opgezet wordt en kan meegroeien met de Berg. 

Liefst zonder dat componenten uit de eerste fases in latere fases overbodig 

worden of hinder opleveren. Deze modulariteit is stof voor gedetailleerde 

studies in een latere projectfase. 

 

 
Afbeelding: met de intercity naar grote hoogten? 
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2 Premissen 

2.1 Algemeen 

Het idee van de Berg is op dit ogenblik nog behoorlijk abstract. Toch zijn al 

enkele basisprincipes zeer helder in de hoofden van bedenkers en fans. Adjec-

tieven zoals duurzaam, uniek, futuristisch, natuurlijk, spannend, romantisch, 

innovatief en fantastisch spreken voor zich.  

 

Uit de associaties met de Berg als geheel en onze eigen kennis van en visie op 

collectieve vervoersystemen distilleren we de basisprincipes van het mobili-

teitsconcept van de Berg. Deze basisprincipes vormen de uitgangspunten - de 

premissen – voor latere conclusies over de ideale mobiliteitsconcepten NAAR 

enerzijds en OP, IN en ROND de Berg anderzijds. 

 

Hieronder worden de premissen één voor één uitgewerkt. 

2.2 Bereikbaarheid 

Als de Berg vlot bereikbaar is, dan kan hij zijn potentieel als publiekstrekker 

voluit waarmaken. Als hij daarentegen slecht bereikbaar is, dan zullen som-

mige potentiële bezoekers afhaken. Reizigers hebben meer tijd over voor 

recreatieve verplaatsingen dan voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Er zit 

echter een bovengrens aan de reistijd (en reiskosten) die reizigers over 

hebben om een bestemming te bereiken. Hoe langer de reis duurt, hoe meer 

reizigers uiteindelijk afhaken. De aanvaardbare reistijd is anders voor daguit-

stapjes dan voor weekend- of weekverblijven. Onderstaande praktische aan-

names zijn er met name op gericht de reistijd ook voor daguitstapjes aan-

vaardbaar te houden2. 

 

Goede bereikbaarheid veronderstelt dat de dalstations van de Berg: 

 goed bereikbaar zijn vanuit de Nederlandse luchthavens, 

cruiseschipterminals en HST-terminals3 

 binnen de twee uur reistijd (retour) bereikbaar zijn uit alle delen van 

de Randstad4, met name ook vanaf Schiphol en een HST-terminal 

 binnen de vier uur reistijd (retour) bereikbaar zijn voor 90 % van de 

Nederlandse bevolking 

 binnen de zes uur reistijd (retour) bereikbaar zijn vanuit de grote 

bevolkingsconcentraties in België en Noordrijn-Westfalen  

 

en dat alle eindbestemmingen op de Berg binnen de 45 minuten bereikbaar 

zijn vanuit de dalstations5. 

 

Voor het mobiliteitssysteem kunnen we daaruit de volgende concrete rand-

voorwaarden afleiden: 

                                                                          

2 de tolerantie voor extra reistijd kan vergroot worden door van reistijd belevenistijd te maken 

3 station waar de hogesnelheidstrein stopt: Amsterdam Centraal, Arnhem, Breda, Den Haag 
Centraal, Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal (op termijn wellicht ook Amsterdam Zuid) 

4 vanaf intercitystations en opritten van snelwegen 

5 onder dalstation verstaan we in deze paragraaf de plaats waar het koppelvlak ligt tussen het 
mobiliteitssysteem van Nederland enerzijds, en het mobiliteitssysteem van de Berg anderzijds, 
concreet gaat het om een P+R en een overstapstation 
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 dalstations zijn aangesloten op het landelijk intercity spoorweg-

systeem of vlot bereikbaar vanaf een gunstig gelegen intercitystation 

 dalstations liggen nabij een snelweg 

 afstand tussen dalstations (overstapstation trein en P+R) en 

Bergstations is zo gering mogelijk 

 dalstation is rechtstreeks of met een goede aansluiting bereikbaar met 

intercitytreinen vanuit Schiphol, Amsterdam Centraal, Rotterdam 

Centraal en Utrecht Centraal 

 specifieke aandacht is nodig voor verbindingen vanaf de regionale 

luchthavens (Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Lelystad) 

 er is voldoende parkeergelegenheid bij of in de buurt van de dal-

stations 

 de reistijd vanaf de grote parkeergelegenheden naar de Bergstations 

is zo gering mogelijk  

2.3 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid betekent niets anders dan dat het vervoersysteem in de 

praktijk altijd functioneert zoals het op de tekentafel ontworpen is. Hoe hoger 

de gewenste betrouwbaarheid, hoe hoger de kosten om die betrouwbaarheid 

te realiseren. In de praktijk van elk mobiliteitssysteem is 100% betrouw-

baarheid uitgesloten, omdat er altijd externe factoren zijn die niet volledig 

beïnvloedbaar zijn. De betrouwbaarheid van het mobiliteitssysteem van de 

Berg wordt vooral bedreigd door: 

 Vraagpieken en de verstoring die daar van uit gaat 

 Extreme weersomstandigheden 

 De kwaliteit van de koppeling met het bestaand mobiliteitssysteem in 

Nederland 

 

Op deze drie punten is een zorgvuldige kosten-batenafweging noodzakelijk om 

te komen tot een gunstige combinatie van betrouwbaarheid en betaalbaarheid.  

 

Naast de algemene aspecten van betrouwbaarheid is in het verband van de 

Berg vooral van belang dat het mobiliteitssysteem van de Berg bij alle weers- 

en windomstandigheden ten minste partieel functioneert, omdat evacuatie 

mogelijk moet zijn. 

 

Dit veronderstelt bij het mobiliteitssysteem voor de Berg: 

 Volledig afzien van componenten die (overdreven) gevoelig zijn voor 

weer en wind of 

 Redundantie van alle componenten die (overdreven) gevoelig zijn voor 

weer en wind6 

 Acceptatie van tijdelijke onbereikbaarheid in ruil voor bijvoorbeeld 

grotere capaciteit, snellere reistijden of lagere kosten van het 

mobiliteitssysteem7 

 Een ideaal en bij voorkeur redundant koppelvlak met het bestaande 

mobiliteitssysteem in Nederland 

                                                                          

6 voor elke weersgevoelige mobiliteitscomponent staat een niet weersgevoelige mobiliteits-

component als alternatief ter beschikking 

7 een systeem dat in 98% van de gevallen werkt, zal beduidend goedkoper zijn dan een 
systeem dat quasi 100% werkt; hoe verhouden zich de negatieve gevolgen van 2% 
betrouwbaarheids- en bereikbaarheidsverlies ten opzichte van de extra kosten van grotere 
betrouwbaarheid?  
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2.4 Duurzaamheid 

Het begrip duurzaamheid is een vlag die een brede lading dekt. In essentie 

komt het er op neer dat we zuinig omgaan met onze planeet en haar 

rijkdommen. Duurzaamheid kunnen we op het gebied van mobiliteit vertalen 

naar: 

 emissie-arm of zelfs emissieloos 

 energiezuinig of zelfs energieneutraal 

 geen of nauwelijks CO2 voetafdruk 

 geluids- en trillingsarm 

 niet landschapvervuilend8 

 niet lichtvervuilend 

 zonder afval (100% recycleerbaarheid) 

 

Voor het mobiliteitssysteem kunnen we daaruit de volgende concrete 

randvoorwaarden afleiden: 

 elektrische aandrijvingssystemen 

 waar mogelijk onder de grond 

 hoog aandeel collectieve vervoersystemen (op en in de Berg bij 

voorkeur 100% collectief) 

 infrastructuur en voertuigen 100% recycleerbaar 

2.5 Efficiëntie/betaalbaarheid 

Het ideale mobiliteitssysteem van de Berg biedt met aanvaardbare inves-

terings- en exploitatiekosten een goede bereikbaarheid (reistijd, betrouw-

baarheid, comfort, etc.). Dat is de startpositie. Vervolgens kunnen er redenen 

zijn om meer te investeren in aanleg en/of exploitatie: 

 Betere toekomstvastheid 

 Meer duurzaamheid 

 Betere toegankelijkheid  

 Betere bereikbaarheid 

 Meer veiligheid 

 Betere piekbestendigheid 

 Gunstigere synergie-effecten 

 Meer betrouwbaarheid 

 Beduidend lagere exploitatielasten door hogere investeringslasten 

 Beduidende lagere investeringslasten door keuze voor systeem met 

hogere exploitatielasten9 

 

In dit verband moet er op korte termijn een belangrijke keuze gemaakt 

worden: 

 Het mobiliteitssysteem van de Berg is louter functioneel, het brengt 

mensen onder aanvaardbare omstandigheden naar hun bestemming, 

niet meer, niet minder 

 Het mobiliteitssysteem wordt integraal onderdeel van de Berg als 

totaalconcept. Reizen naar en/of op de Berg is een experience. Het 

mobiliteitssysteem heeft futuristische accenten, slaat wereldrecords, 

het wordt een uithangbordje. 

 Het mobiliteitssysteem komt ergens tussenin te zitten 

 
                                                                          

8 tot op zekere hoogte een subjectief begrip 

9 bijvoorbeeld automatische metro versus metro met bestuurder 
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Bij het beschouwen van de kosten is het essentieel om uit te gaan van kosten 

over de (technische) levensduur van het systeem (life cycle cost) en systemen 

onderling met realistische aannames te vergelijken. 

 

Het mobiliteitssysteem op, rond en in de Berg kan 

 winstgevend 

 kostendekkend of 

 niet kostendekkend  

geëxploiteerd worden. De meest realistische optie is om uit te gaan van een 

exploitatie die volledig kostendekkend is NAAR de Berg maar niet volledig 

kostendekkend OP, IN en ROND de Berg10. De exploitatietekorten worden 

gedekt uit: 

 overheidsbudgetten 

 het afromen van baten van andere Bergactiviteiten 

 

De kostprijs van het vervoer naar en op de Berg mag in absolute zin niet te 

fors uitpakken, omdat anders bezoekers afgeschrikt worden en marktpoten-

tieel verloren gaat. Een optie die vaak toegepast wordt, is om de kostprijs van 

het vervoer op te nemen in een all-in formule die meer bevat dan alleen maar 

het vervoer (bijvoorbeeld een ski pas) en hiermee de mobiliteitskosten te 

versluieren. 

 

Gezien de specificiteit en schaal van de benodigde investeringen in het 

mobiliteitssysteem en de noodzaak om bezoekers niet af te schrikken met 

hoge functionele kosten, is het weinig realistisch te veronderstellen dat het 

mobiliteitssysteem grote baten zal realiseren die ingezet kunnen worden in het 

financieringsmodel van de Berg als geheel. 

 

De enige context waarbinnen het vervoersysteem als dusdanig wel een 

moneymaker zou kunnen zijn, is indien het consistent geïntegreerd wordt met 

de Bergbelevenis. Het vervoersysteem krijgt dan een hoog pretparkgehalte. 

 

Wat de bezoeker betreft zijn er financieel drie Berg toegangsformules 

denkbaar: 

 all-in, je betaalt één keer bij de slagboom beneden en daarna zijn alle 

Bergactiviteiten met uitzondering van specifieke bijzondere attracties, 

evenementen en consumpties gratis 

 je betaalt alle Bergactiviteiten afzonderlijk 

 je betaalt een basisbedrag om de Berg te mogen betreden en betaalt 

vervolgens extra voor activiteiten 

 

Voor het collectief vervoer ontstaat hiermee de keuze: 

 om de Bergmobiliteitsinstrumenten qua tarief in te bedden in 

bestaande nationale of regionale openbaar vervoer tariefsystemen of 

volledig separaat op te zetten 

 al dan niet de ov-chipkaart toe te passen als betaalmiddel voor 

mobiliteit op, rond en in de Berg 

 

                                                                          

10 Dit is in overeenstemming met de usance in Nederland: lange afstandstreinvervoer is kos-
tendekkend (zelfs in geringe mate winstgevend), terwijl regionaal openbaar vervoer veelal 
verlieslatend is en gesubsidieerd wordt 
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Afbeeldingen: waar, wanneer en hoe betalen voor een bezoek aan de Berg? 
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2.6 Toekomstvastheid 

Toekomstvastheid heeft verschillende dimensies: 

 Realisaties in een vroeg aanlegstadium van de Berg maken de 

toepassing van innovaties in een later stadium niet onmogelijk 

 Zinvolle uitbreidingen in latere fases zijn mogelijk zonder 

kapitaalvernietiging 

 In de infrastructuur worden vanaf het begin mogelijkheden 

gevrijwaard voor latere schaalsprongen, uitbreidingen en innovaties 

 

Voor het mobiliteitssysteem kunnen we daaruit concrete randvoorwaarden 

afleiden. Er wordt gekozen voor een mobiliteitssysteem dat 

 in een latere fase omgebouwd kan worden tot een ander systeem met 

grotere capaciteit (systeemsprong)11 

 in een latere fase dankzij voorbereidingen met marginale kosten 

uitgebreid kan worden12 

 toelaat in een latere fase innovaties te integreren13 

 

Te weinig aandacht voor de toekomst is één van de grootste potentiële 

valkuilen bij het Bergproject. In concrete zin is het belangrijk bij de aanleg van 

het mobiliteitssysteem van de Berg opties voor de toekomst vrij te houden en 

hier vanaf het begin in te investeren. Er wordt met andere woorden vandaag 

in een hypothetische toekomstige kostenbesparing geïnvesteerd14. Naast het 

openhouden van mogelijkheden voor vlotte uitbreidingen in de toekomst is het 

goed ook al rekening te houden met de praktische aspecten van toekomstige 

uitbreidingen15. Ook het reserveren van ruimte is in dit verband belangrijk, om 

kapitaalvernietiging in de toekomst te voorkomen16.  

 

Twee interessante voorbeelden van hoe het niet moet: 

 De automatische metro van de Docklands in Londen bood telkens na 

enkele jaren niet meer genoeg capaciteit. Hij werd daarom 

meermaals met maximale kosten aangepast en uitgebreid. 

 Veel luchthavens groeien na verloop van tijd uit hun kleren en worden 

dan op een rommelige wijze uitgebreid, met veel tijdverlies tot gevolg 

voor reizigers die van de ene naar de andere terminal moeten. 

2.7 Piekbestendigheid 

De Berg krijgt potentieel te maken met verschillende piekmomenten: 

 Eerste sneeuwdag van het jaar 

 Eerste mooi-weerweekend van het jaar 

                                                                          

11 bijvoorbeeld van bus naar tram 

12 bijvoorbeeld van minimetro van 30 m naar minimetro van 60 m 

13 bijvoorbeeld overstappen van klassieke lift naar kabelloze lift 

14 Dit is in de praktijk zeer lastig, omdat dan op een gegeven moment in de tijd de facto meer 
uitgegeven wordt dan nodig is voor het systeem dat de Berg op dat ogenblik heeft of krijgt, 
met de overweging dat later een ander/beter systeem noodzakelijk wordt dat op dat ogenblik 
goedkoper aangelegd kan worden. 

15 Zo is het volstrekt ongewenst om het mobiliteitssysteem van de Berg tijdens ombouw/ 

uitbreiding buiten dienst te moeten nemen. Dit kan vermeden worden door bij de aanleg van 
het basissysteem meteen te investeren in de koppelvlakken van het toekomstige uitgebreide 
systeem. Bijvoorbeeld van een extra lijn al enkele tientallen meter aftakking in de beginfase 
aanleggen. 

16 bijvoorbeeld hotel dat in de weg staat van kabeltreinverlenging 
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 Schoolvakanties 

 Evenementen (etappe van de Tour de France, festival, etc.) 

 

Vraagpieken hebben altijd negatieve gevolgen voor een mobiliteitssysteem: 

 Reistijd neemt toe (vooral door slechtere doorstroming, langzamere 

afwikkeling bij haltes/koppelvlakken en extra wachttijd) 

 Reiscomfort neemt af 

 Betrouwbaarheid neemt snel af naarmate capaciteitsgrenzen in zicht 

komen of overschreden worden 

 In het ernstigste geval: totale verzadiging met volledig dichtklappen 

van het systeem tot gevolg17 

 Extra kapitaallasten (extra capaciteit achter de hand) en extra 

exploitatiekosten 

 In specifieke gevallen afnemende veiligheid 

 

In het meest ernstige geval moet het systeem zelfs tijdelijk stilgelegd of 

afgesloten worden. 

 

Voor het mobiliteitssysteem van de Berg zijn daarom de volgende concrete 

randvoorwaarden gewenst: 

 Een systeem waarvan de capaciteit tijdens de exploitatie vlot en met 

minimale kosten vergroot kan worden, dit veronderstelt: 

o Automatische exploitatie en/of 

o Koppelbare tractie-eenheden of aankoppelbare 

bijwagens/wagons en/of 

o Flexibele backup mogelijkheden18 

 Een systeem dat redundant is op de meest gevoelige schakels 

 Een systeem dat bottle necks en zwakke schakels vermijdt 

 Een systeem dat bij recurrente verzadiging uitgebreid kan worden 

 Voldoende parkeergelegenheid19 

 

We moeten beseffen dat de Berg het potentieel heeft om enorme bezoekers-

concentraties te genereren. Het klassieke wintersportgebied is in veel op-

zichten geen relevante referentie, omdat bezoekersstromen zich daar door-

gaans over verschillende Bergen verdelen. 

2.8 Synergie-effecten 

Synergie betekent dat de kosten van Berggerelateerde aspecten afnemen door 

gebruik te maken van de baten van andere projecten, of omgekeerd de baten 

van andere projecten toenemen door investeringen in de Berg. We onder-

scheiden tussen infrastructurele en economische synergie-effecten.  

 

Twee voorbeelden verduidelijken dit: 

 Als de Berg ontstaat naast een spoorlijn en een snelweg die voldoende 

capaciteit over hebben om vraagpieken van de Berg aan te kunnen, 

dan hoeft er om te beginnen niet geïnvesteerd te worden in spoor-

lijnen en snelwegen naar de Berg. Er ontstaan dus netto minder kos-

ten voor het Bergproject. Daarnaast gaan de investeringen uit het 
                                                                          

17 zie NS-systeem op sommige Koninginnedagen  

18 bijvoorbeeld extra bussen die elders in het land opgetrommeld kunnen worden 

19 Bij attracties zien we vaak overloopparkings met minder voorzieningen (bijvoorbeeld niet 
geasfalteerd) 
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verleden in de betrokken spoorlijnen en snelwegen beter renderen, 

omdat er dankzij de Berg meer gebruik is van deze infrastructuur. 

 Als de Berg met nieuwe infrastructuur wordt aangesloten op het 

bestaande spoorweg- en snelwegsysteem en die nieuwe infrastructuur 

(potentieel) ook andere behoeften dekt dan die van het Bergproject, 

dan kunnen kosten van het Bergproject gedekt worden uit overige 

projecten c.q. de kosten van de spoorlijnen en snelwegen voor het 

Bergproject baten opleveren buiten de Bergproject20.  

 

In het minst gunstige geval zijn de nieuwe spoorlijnen en (snel)wegen naar de 

Berg alleen maar relevant voor de Berg zelf. In dat geval is er nul synergie. 

Dat is vanuit maatschappelijk oogpunt niet gewenst.  

 

Economische synergie ontstaat wanneer de Berg helpt om de economische 

positie van Nederland te verbeteren. Bijvoorbeeld omdat een innovatieve 

technologie die in Nederland ontwikkeld is in de Berg zijn sporen verdient en 

vervolgens een exportsuccesverhaal wordt. 

 

Een vaak gehoorde kreet is dat de kosten van de infrastructurele ontsluiting 

maar een breukdeel zijn van de totale kosten van het Bergproject, en daarom 

niet zwaar mogen doorwegen bij de selectie van de Berglocatie. Dit is te kort 

door de bocht. Een ongunstige locatie veroorzaakt lange tijd hoge financiële 

lasten en zowel ongunstige exploitatielasten als een slechte bereikbaarheid21 

tot in de eeuwigheid. Dat tikt op termijn aardig aan. Omgekeerd zorgt een 

gunstige locatie voor langdurige baten door lagere financiële en exploitatie-

lasten en meer bezoekers dankzij een betere bereikbaarheid.  

 

Concreet betekent dit voor het mobiliteitssysteem dat optimale synergie 

mogelijk is door: 

 De Berg zo dicht mogelijk te bouwen bij bestaande hoogwaardige 

spoorlijnen en snelwegen die voldoende capaciteit over hebben 

 In de Berg ruimte te geven aan innovatieve technologie waarvan de 

patenten in Nederlandse handen zijn of zullen zijn  

 

Nog enkele concrete ideeën: 

 De Berg heeft een grote P+R nodig waar bezoekers overstappen van 

de auto op het Berg mobiliteitssysteem; de capaciteit van deze P+R is 

afgestemd op de dagen met piekvraag, op de meeste dagen van het 

jaar is er dus restcapaciteit; deze P+R kan beter renderen als er 

bijvoorbeeld op deze locatie een stadion of groot winkelcentrum 

gebouwd wordt; indien de P+R over een treinstation beschikt, kan de 

P+R ook dienen als overstap P+R voor bezoekers van bijvoorbeeld 

Amsterdam of luchtvaartpassagiers naar Schiphol 

 Deelcomponenten van het mobiliteitssysteem van de Berg kunnen op 

niet piekmomenten elders ingezet worden (bijvoorbeeld bussen die 

alleen in de zomer nodig zijn kunnen in de winter elders in Nederland 

rijden) 

                                                                          

20 Dit zou in een hypothetisch voorbeeld in sterke mate het geval zijn indien een snelweg/ 
spoorlijn naar een Berg in zee doorgetrokken wordt naar een luchthaven of stad in zee. 

21 En dus minder bezoekers 
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2.9 Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid betekent dat de Berg voor iedereen die dat wenst op elk 

gewenst ogenblik bereikbaar is. Het begrip toegankelijkheid heeft diverse 

aspecten: 

 voor personen met een mobiliteitsbeperking 

 voor doelgroepen: gezinnen met kinderen, toeristen met grote 

bagagestukken, fietsers, etc. 

 bij (nagenoeg) alle weersomstandigheden  

 

Voor het mobiliteitssysteem kunnen we daaruit de volgende concrete 

randvoorwaarden afleiden: 

 mobiliteitssystemen die niet toegankelijk zijn voor personen met een 

mobiliteitsbeperking worden geweerd OF aangevuld met systemen die 

wel bruikbaar zijn voor personen met een mobiliteitsbeperking 

 mobiliteitssystemen zijn aangepast voor alle relevante doelgroepen of 

worden redundant uitgevoerd zodat alle mogelijke doelgroepen 

gefaciliteerd worden 

 mobiliteitssystemen zijn geschikt (al dan niet met aanpassingen) voor 

alle te verwachten weertypes, c.q. componenten die weersgevoelig 

zijn worden redundant uitgevoerd 

2.10 Het vermogen om tot de verbeelding te spreken 

De bezoekers van de Berg verwachten meer dan alleen maar mooie 

wandelingen, fietstochten en perfecte skipistes. Ze verwachten dat een Berg 

die zo bijzonder is, ook een bijzonder gevoel oproept. Gevoelsmatige aspecten 

van de Berg en gevoelens die de Berg kan oproepen zijn o.a.: 

 Landschappelijke pracht en ongereptheid 

 Futurisme 

 Nostalgie 

 Romantiek 

 Trots 

 Verbazing 

 

Door die gevoelens wordt een bezoek aan de Berg een beklijvende belevenis, 

om het met een modewoord te zeggen: een experience. 

 

De mobiliteitsconcepten spelen potentieel een belangrijke rol om van een be-

zoek aan de Berg een experience te maken. Dat potentieel komt voort uit twee 

belangrijke nadelen van het mobiliteitssysteem: tijdsverlies en beperkte capa-

citeit (en dus wachten). De verplaatsingstijd met collectieve vervoermiddelen 

is per definitie verloren tijd. De wachttijd is storend. Zeker in een ondergronds 

verband, omdat er dan letterlijk niets te zien valt. 

 

Zoals uit het TransTec rapport “Naar de top van de Berg - Potentiële collec-

tieve vervoersystemen en aansprekende voorbeelden” blijkt, bestaan er legio 

manieren om banale mobiliteitsinstrumenten zodanig aan te passen dat ze tot 

de experience van de bezoeker bijdragen. Bijvoorbeeld met geluids- en 

lichteffecten. 

 

Hieronder volgende enkele concrete voorbeelden hoe het mobiliteitssysteem 

kan inspelen op gevoelsmatige aspecten en bijdragen tot een experience. 
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 Landschappelijke pracht en ongereptheid 

 

Door het vervoersysteem uit het blikveld van de bezoeker te houden. 

Naast verbanning naar de ondergrond kunnen ook camouflage-

technieken helpen, bijvoorbeeld een tram zonder storende 

bovenleidingspalen en draden. 

 

 Futurisme 

 

Door multimedia effecten en vormgeving van de meest spectaculaire 

verticale mobiliteitsinstrumenten: liften, kabeltreinen, etc. Misschien 

ook door gebruik te maken van nog te ontwikkelen 3D-technieken 

 

 Nostalgie en romantiek 

 

Door gebruik te maken van traditionele mobiliteitsinstrumenten die 

spontaan met de Bergwereld geassocieerd worden: tandradtreintje, 

kabelbaan, stoeltjeslift, etc. 

 

 Trots en verbazing 

 

Door records te breken met de mobiliteitsinstrumenten: grootste/ 

hoogste/ snelste lift ter wereld, steilste kabeltrein, langste 

overspanning kabelbaan, eerste personal rapid transit22 systeem op 

grote schaal, etc.  

 

De basisontwerpprincipes van openbaar vervoer infrastructuur in Nederland 

zijn veiligheid en functionaliteit. In specifieke gevallen is er ook aandacht voor 

esthetiek, bijvoorbeeld bij grote stations en een aantal metrostations in 

Rotterdam. De basisreflex is echter om zuinig om te gaan met extraatjes, 

zowel om ideologische als praktische financiële redenen. In het geval van de 

Berg zou een louter functionele benadering van het mobiliteitssysteem een 

enorme gemiste kans zijn. Er bestaan ondertussen legio mogelijkheden om bij 

het vervoer naast de functionaliteit een beleveniseffect (experience) te intro-

duceren. Naast multimedia-effecten zijn ook bijzondere verlichting, infotain-

ment, kunst en hoogwaardig design ondertussen beproefde middelen. In het 

beste geval worden reistijd- en wachttijd niet meer als dusdanig ervaren en 

gaan op in de totaalbelevenis van een Bergbezoek. In andere gevallen worden 

de reistijd en wachttijd hoger gewaardeerd door de reiziger.  

2.11 Veiligheid 

Bij veiligheid onderscheiden we tussen technische veiligheid, sociale veiligheid 

en terrorismepreventie.  

 

In de Berg komen per definitie verticale mobiliteitsconcepten in dienst. Er is 

weinig of geen ervaring met dergelijke concepten in Nederland. In de begin-

jaren is intensieve samenwerking noodzakelijk met buitenlandse partners die 

wel ervaring hebben met verticale vervoersystemen. Een niet te onderschatten 

aspect van de technische veiligheid is de brandveiligheid en de ermee samen-

                                                                          

22 Een tussenvorm tussen individueel en collectief vervoer waarbij een collectief systeem 
specifieke individuele verplaatsingen rechtstreeks faciliteert  
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hangende problematiek van het evacueren van mensen. Vooral bij onder-

grondse infrastructuur is dit een punt van aandacht.  

 

De Berg wordt een immense publieke ruimte, die op sommige ogenblikken erg 

druk wordt en op andere zeer rustig. Mocht er op grote schaal ondergrondse 

infrastructuur aanwezig zijn, dan is sprake van grote deelruimtes waar som-

mige reizigers zich potentieel onveilig voelen.  

 

De Berg wordt één van de meest bijzondere attracties van de wereld. Op ver-

schillende momenten zal sprake zijn van grote drukte. Dit maakt van de Berg 

een potentieel doelwit voor terroristen. 

 

Voor het mobiliteitssysteem kunnen we daaruit de volgende concrete 

randvoorwaarden afleiden: 

 de technische expertise van buitenlandse partners is onontbeerlijk bij 

(deelcomponenten van) het verticaal mobiliteitsconcept 

 als er ondergrondse infrastructuur toegepast wordt, dan is er 

bijzondere aandacht nodig voor evacuatie, brandpreventie en 

brandbestrijding 

 sociale veiligheid is een punt van aandacht: een juiste mix van 

preventie en repressie, van menselijk toezicht en technologische 

hulpmiddelen is noodzakelijk 

 het mobiliteitssysteem moet adequaat beschermd worden tegen 

terroristische aanslagen 
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3 Scenario’s naar de Berg 

Dit rapport focust op de bereikbaarheid van de Berg. Hiermee zou de indruk 

kunnen ontstaan dat de locatie van de Berg slechts een afgeleide is van de 

som van de bereikbaarheidsoverwegingen. Dit is uiteraard niet het geval. De 

locatiekeuze zal in sterke mate ook van geologische, planologische, juridische, 

financiële en misschien zelfs van subjectieve afwegingen23 afhankelijk zijn. Bij 

een commercieel project zoals de Berg is bereikbaarheid echter altijd een 

belangrijk aandachtspunt. Een Berg die minder goed bereikbaar is, zal minder 

bezoekers trekken en dus minder inkomsten genereren. En daarnaast: hoe 

meer de ontsluiting van de Berg kost, hoe minder geld er over blijft voor de 

Berg zelf. 

 

Bezoekers van de Berg zullen op weg naar de Berg altijd eerst gebruik maken 

van bestaande of geplande infrastructuur24. Op een bepaald ogenblik bereiken 

de reizigers een koppelvlak met nieuwe infrastructuur specifiek voor de 

bereikbaarheid van de Berg. Afhankelijk van de locatie zal deze nieuwe 

infrastructuur bescheiden of ambitieus uitvallen. Een Berg in zee zal beduidend 

meer nieuwe infrastructuur vragen dan een Berg op het vasteland naast een 

bestaande snelweg en spoorlijn.  

 

Vanuit kostenoogpunt is het zinvol te streven naar: 

 zo min mogelijk nieuwe Bergspecifieke infrastructuur (groen op 

onderstaande schets); 

 een zo bescheiden mogelijk koppelvlak tussen bestaande/geplande 

infra (rood op onderstaande schets) en 

 zo min mogelijk capaciteitsuitbreiding van bestaande/geplande infra 

(gele ovalen). 

 

 
Afbeelding: bereikbaarheidskosten ontstaan in gele, rode en groene zones 

                                                                          

23 Bijvoorbeeld met het oog op draagvlak 

24 Waarvan de capaciteit al dan niet uitgebreid is voor de Berg 
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Is een locatie op of naast bestaande infrastructuur altijd de meest voordelige 

oplossing geredeneerd vanuit de kosten van de bereikbaarheidsoplossingen?  

 

Het antwoord is ja, tenzij die bestaande/geplande infrastructuur wegens de 

Berg te kampen krijgt met capaciteitsknelpunten. Gerelateerd aan boven-

staande tekening houdt dit in: zo min mogelijk investeringen in de rode en 

groene zones en bij voorkeur geen investeringen in de gele zones. 

 

Om deze reden wordt in dit rapport altijd gezocht naar een vlotte koppeling 

met bestaande/geplande netwerken en daarnaast zorgvuldig gekeken naar de 

capaciteit van die netwerken. 

 

Een volgende logische stap is om voor specifieke locaties de vervoerstromen 

van/naar de Berg in kaart te brengen en vervolgens te bepalen welke inves-

teringen in de gele, rode en groene zones noodzakelijk zijn. Dit is echter geen 

onderdeel van dit rapport. 

3.1 Algemene scenario’s voor koppeling met bestaand systeem 

3.1.1 Berg op of naast bestaande spoorlijn en/of snelweg 

Dit is zowel vanuit de kosten van het mobiliteitsysteem als vanuit bereikbaar-

heid geredeneerd vaak de meest optimale oplossing, vooral indien de betrok-

ken spoorlijnen en snelwegen capaciteit over hebben. 

 

Indien investeringen in bijkomende capaciteit en/of infrastructuur noodzakelijk 

zijn, dan bij voorkeur investeringen die buiten de scope van het Bergproject 

baten opleveren. 

 

Een belangrijke keuze betreft de locatie van de P+R voor de Berg. De plaats 

waar uit de auto overgestapt wordt op het collectief mobiliteitssysteem van de 

Berg25. Hetzelfde geldt voor het treinstation van de Berg. We kunnen P+R en 

treinstation 

 in de Berg plaatsen 

 aan de voet van de Berg plaatsen 

 in de buurt van de voet van de Berg plaatsen 

 

De eerste optie is potentieel duur en vraagt extra aandacht voor veiligheid 

maar heeft twee grote voordelen: 

 Minimale reistijd van P+R naar attracties op de Berg 

 Geen landschapsvervuiling of extra ruimtebeslag 

 

De tweede optie is potentieel goedkoper maar leidt tot zeer drukke en onover-

zichtelijke dalstations. Het wordt lastig om de parkeerplaatsen en het station 

op een prettige en sfeervolle manier in het dalstation te integreren. 

 

De derde optie is potentieel ook goedkoper maar heeft het nadeel dat er een 

pendel moet komen tussen de P+R en de dalstations van de Berg c.q. dat de 

Bergvervoersystemen uitgebreid moeten worden tot bij de P+R. Dat veroor-

                                                                          

25 We gaan ervan uit dat er op de Berg anders dan in uitzonderingen geen individueel 
gemotoriseerd vervoer plaats vindt (behalve elektrische fiets) 
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zaakt bijkomende reistijd (en eventueel ook wachttijd), investeringslasten en 

exploitatiekosten.  

3.1.2 Pendel vanaf bestaande spoorlijn en/of snelweg 

Dit is zowel vanuit de kosten van het mobiliteitsysteem als vanuit bereikbaar-

heid geredeneerd een minder optimale oplossing. 

 

De pendel die ingesteld wordt veroorzaakt: 

 Extra ruimtebeslag 

 Extra investeringskosten 

 Extra exploitatiekosten 

 Extra reistijd en wachttijd 

 

Er is bovendien een grote kans dat deze pendel geen andere functie kan 

vervullen dan die van een bij de Berg doodlopend lijntje. Daarmee worden 

geen synergie-effecten benut. 

 

Indien vanwege de locatie van de Berg en van bestaande verkeers- en 

vervoerinfrastructuur een pendel nodig is, dan heeft het de voorkeur om deze 

pendel zo hoogwaardig mogelijk vorm te geven met: 

 Korte reistijd 

 Korte wachttijden (dankzij bij voorkeur automatische exploitatie) 

 Integratie in de Berg experience door design, multimedia, etc. 

3.1.3 Nieuwe spoorlijn en/of snelweg 

Dit is vanuit de kosten van het mobiliteitsysteem geredeneerd de minst 

optimale oplossing, vooral indien de nieuwe spoorlijnen en snelwegen geen 

synergie-effecten opleveren. 

 

Vanuit bereikbaarheid van de Berg geredeneerd kan dit echter een mooie 

oplossing zijn. 

 

Dezelfde keuzes als bij 3.1.1 zijn van toepassing voor de locatie van P+R en 

treinstation. 

 

Daarnaast biedt deze variant een interessante bijkomende keuze: namelijk om 

een spoorlijn door te trekken tot bij een Bergstation. Geen Bergstation op de 

top maar bijvoorbeeld één halverwege of op één derde van de hoogte. Tech-

nisch kan dit op twee manieren: door een gestaag stijgend tracé in een con-

tinue bocht in de Berg of door een bochtig tracé aan de oppervlakte. Indien 

nodig kan een stukje tandradspoor aangelegd worden, hoewel dit vanwege de 

technische complicaties best vermeden wordt. Het bergtreinstation is meteen 

ook een uitgelezen plaats voor een concentratie van woningen, attracties en 

voorzieningen. Bijkomend voordeel: de restcapaciteit van de trein kan gebruikt 

worden om de verbinding tussen P+R en Berg tot stand te brengen.  

3.2 Concrete scenario’s voor locatie en koppeling 

Er is op dit ogenblik nog geen definitieve locatie voor de Berg. Wel zijn er 

verschillende locaties die er om allerhande redenen veelbelovend uitzien. In 

deze rapportage werken we bij wijze van voorbeeld twee locaties uit: 

 In de Noordzee bij Hoek van Holland 

 In de Waddenzee of in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk 
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3.2.1 Noordzee bij Hoek van Holland 

Berg in de Noordzee, net voor de kust bij Hoek van Holland 

 

Macrovoordelen 

 Gunstige ligging ten opzichte van de Randstad (bezoekerspotentieel) 

 Gunstige ligging ten opzichte van bestaande infrastructuur van alle 

modaliteiten 

 

Macronadelen 

 Koppeling met intercitynetwerk lastig (duur) 

 

Aansluiting op het snelwegennetwerk 

De snelwegen A4 en A20 bevinden zich in de directe nabijheid van de locatie 

van de Berg. Er kan volstaan worden met de aanpassing van het bestaande 

onderliggende wegennetwerk c.q. met een kleine uitbreiding van het snel-

wegennetwerk. Er zijn geen noemenswaardige synergie-effecten, maar de 

kosten blijven beperkt. 

 

Aansluiting op het spoorwegsysteem 

Deze Berglocatie is in een bescheiden scenario I niet rechtstreeks aangesloten 

op het spoorwegsysteem. Treinreizigers reizen via Rotterdam (Centraal) en 

stappen daar over op de metro of reizen via Den Haag Centraal en stappen 

daar over op de Randstadrail tram. 

 

 
Afbeelding: Berg in Zee voor Hoek van Holland; mobiliteitsscenario I 

 

In een meer ambitieus scenario IIa kan er een spoorlijn aangelegd worden 

tussen Den Haag Centraal en de Berg. Deze spoorlijn kan ter hoogte van 

Rijswijk aftakken van de spoorlijn Den Haag – Delft – Rotterdam. Intercity’s 

vanuit het noorden en oosten die op dit ogenblik in Den Haag eindigen kunnen 

dan doorrijden naar de Berg en hiermee optimale verbindingen tot stand 

brengen vanuit de noordelijke Randstad, Schiphol en het noorden en oosten 
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van het land. Er zijn weinig synergie-effecten26 maar de totale investering blijft 

al bij al relatief bescheiden. 

 

In een scenario IIb wordt de bocht van Delft aangelegd, zodat er ook uit 

Rotterdam rechtstreekse treinen kunnen rijden naar de Berg. De aanlegkosten 

van deze bijkomende bocht zijn relatief gering. Het is mogelijk intercity’s 

vanuit het zuiden van het land vanaf Rotterdam te laten doorrijden naar de 

Berg in plaats van naar Den Haag. Dit gaat dan wel ten koste van de kwaliteit 

van de verbindingen met Den Haag. Er zijn synergie-effecten in de vorm van 

een grotere benutting van het spoortraject Delft – Rotterdam.  

 

 
Afbeelding: Berg in Zee voor Hoek van Holland; mobiliteitsscenario’s II a en b 

 

Complicerende factor voor II a en b zijn potentiële capaciteitsproblemen op 

het traject Den Haag Centraal – Delft – Rotterdam Centraal. 

 

Scenario II kan vervangen worden door een scenario III waarbij er vanuit Delft 

een sprinterpendel naar de Berg rijdt. Intercityreizigers stappen dan in Delft 

over vanuit intercity’s. Voor veel reizigers zal dit echter een bijkomende 

overstap betekenen. In dit scenario kan volstaan worden met de aanleg van 

een sprinterspoorlijn Delft – De Berg en opstelsporen. Er is maximale synergie 

met lopende en geplande investeringen in de spoorlijn Den Haag – Rotterdam. 

Wel spelen er hier capaciteitsoverwegingen ter hoogte van Delft.  

 

Het is denkbaar om de spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland, die naar 

verwachting in de komende jaren omgebouwd wordt tot metro en in het 

metronetwerk van Rotterdam geïntegreerd wordt,  

 toch als aparte spoorlijn te behouden of 

 als lijn voor gemengd gebruik metro/trein te voorzien 

 

 

                                                                          

26 Naaldwijk, ‘s Gravenzande en in mindere mate Monster krijgen een (betere) aansluiting op 
het spoorwegsysteem  
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Aansluiting op de luchthavens 

Vanuit Schiphol in scenario I goede verbinding  via overstap op Rotterdam 

(Centraal) van Fyra27 naar metro of in Den Haag Centraal van intercity op 

Randstadrailtram. In alle andere scenario’s goed tot uitstekend, al dan niet 

met overstap trein/trein in Den Haag en/of Delft.  

 

Een goede aansluiting van de luchthaven van Rotterdam vraagt aandacht. Met 

bestaande en geplande verbindingen is deze niet erg goed. Hier is wellicht een 

directe buspendel tussen luchthaven en Berg nodig, of een betere aansluiting 

op de Randstadrail metrolijn. De verbinding met de luchthavens van Eind-

hoven, Groningen en Lelystad is ronduit slecht. 

 

Aansluiting op het regionale openbaar vervoersysteem 

De Berg kan in het zuiden aangesloten worden op de metro van Rotterdam. De 

bestaande spoorlijn naar Hoek van Holland wordt in de komende jaren 

geïntegreerd in het metrosysteem van Rotterdam. De metro kan in de Berg 

doorrijden naar een Bergstation en tevens lokaal de rol van pendel tussen P+R 

en Berg vervullen. Het grootste nadeel van deze metro optie is dat de 

metrolijn die naar de Berg zou rijden in het centrum van Rotterdam niet het 

Centraal Station aandoet. Hiermee ontstaan moeilijkheden voor reizigers die 

overstappen vanuit de trein. Een aanpassing van het metrosysteem zodat toch 

het Centraal Station aangedaan wordt is wenselijk. De extra benodigde inves-

tering is relatief gering. De synergie-effecten zijn groot, omdat de investering 

in de metro Rotterdam – Hoek van Holland beter gaat renderen. 

 

In het noorden kan de Berg aangesloten worden op één van de Randstad-

railtramlijnen28 die op dit ogenblik aan de zuidrand van Den Haag eindigen. 

Daarnaast kan ook vanuit Delft een Haagse tramlijn doorgetrokken worden 

naar de Berg. De extra benodigde investeringen zijn relatief gering, zeker in 

vergelijking met die voor een spoorlijn. De synergie-effecten zijn groot, omdat 

Monster, Naaldwijk en ‘s Gravenzande kunnen meeprofiteren van de inves-

teringen. Het inpassen van een tram is in dit gebied veel gemakkelijker en 

veel minder kostbaar dan de inpassing van een spoorlijn. Net zoals de metro 

van Rotterdam kan doorrijden tot op de Berg kunnen ook de tramlijnen vanuit 

Den Haag doorrijden tot op de Berg. Metro en tram kunnen hiervoor van 

dezelfde infrastructuur gebruik maken29. 

 

Met de combinatie van tramlijnen vanaf de intercitystations Den Haag Centraal 

en Delft en metro vanaf Rotterdam Centraal is voorzien in een hoogwaardige 

openbaar vervoerontsluiting van de Berg. Nadelen van dit scenario: de reistijd 

loopt op (omdat metro en tram trager zijn dan de intercitytrein) en op de 

stedelijke trajecten van tram en metro kunnen er capaciteitsknelpunten 

spelen, met negatief effect op het reiscomfort. Bovendien kunnen met name 

de tramlijnen geen superbezoekerspieken aan. 

 

Mogelijke locaties voor P+R 

Het vasteland biedt op deze locatie relatief weinig ruimte voor een grote P+R. 

Daarom komt de P+R wellicht in zee, in de wijde regio Den Haag/Rotterdam of 

                                                                          

27 Hogesnelheidstreindienst tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda, een trein-

product van NS en KLM  

28 Randstadrail is de merknaam voor hoogwaardig railvervoer per tram en metro tussen Den 
Haag, Zoetermeer en Rotterdam 

29 Dit zien we nu ook al bij Randstadrail tussen Den Haag en Zoetermeer 
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in de Berg te liggen. Voor het voor- en natransport zijn veel modellen 

denkbaar: 

 trein 

 metro/tram 

 specifieke pendel 

 

Mogelijke locaties voor het treinstation van de Berg 

In dit scenario zijn gunstige locaties voor het treinstation: 

 op zeeniveau in de Berg 

 op zeeniveau aan de voet van de Berg 

 op enige hoogte in/op de Berg. 

 

Opmerking 

Ook openbaar vervoer over water is denkbaar in dit scenario, bijvoorbeeld 

vanuit Scheveningen. 

3.2.2 In de Waddenzee of in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk 

Berg in de Waddenzee, op of naast de Afsluitdijk. 

 

Macrovoordelen 

 Gunstige ligging ten opzichte van het bestaande snelwegennetwerk, 

met bezoekersstromen op veel plaatsen in tegenspitsrichting 

 

Macronadelen 

 Relatief ver van de Randstad in een dunbevolkt gebied (minder 

bezoekerspotentieel) 

 Ongunstige ligging ten opzichte van bestaande spoorweginfra-

structuur, daardoor koppeling met intercitynetwerk lastig en duur 

 Lange reistijd vanaf de Zuidvleugel van de Randstad 

 

Aansluiting op het snelwegennetwerk 

De Berg ligt pal op of naast de A7. Dit biedt een optimale bereikbaarheid 

vanuit het Noorden van het land en delen van Flevoland. Er is een goede 

bereikbaarheid vanuit de Noordelijke Randstad, hoewel congestie rond Amster-

dam een probleem is. De bereikbaarheid vanuit andere delen van het land is 

omwille van de afstand en het omrijden minder goed. 

 

Aansluiting op het spoorwegsysteem 

Deze Berglocatie is in een bescheiden scenario I niet rechtstreeks aangesloten 

op het spoorwegsysteem. Treinreizigers reizen naar Alkmaar, Anna Paulowna, 

Harlingen, Heerhugowaard, Hoorn of Leeuwarden en stappen daar over een 

nader te bepalen vervoermiddel dat pendelt tussen het station en de Berg. 

 

In een meer ambitieus scenario II kan de spoorlijn van Amsterdam naar Hoorn 

doorgetrokken worden naar de Berg, eventueel aangevuld met een korte 

spoorlijn tussen Anna Paulowna (spoorlijn Alkmaar – Den Helder) en Den 

Oever (Noord-Hollandse oever van de Afsluitdijk). Dan behoren rechtstreekse 

intercityverbindingen vanuit Amsterdam Centraal tot de mogelijkheden. De 

totale reistijd loopt echter aardig op voor de meeste bezoekers, waarmee de 

Berg bezoekerspotentieel zal laten liggen. Er zijn geen of nauwelijks synergie-

mogelijkheden en de kosten lopen aardig op. 
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In het meest ambitieuze scenario III wordt de Zuiderzeelijn30 alsnog aange-

legd, maar dan volgens een nieuw tracé Schiphol/Amsterdam – 

Alkmaar/Hoorn – Berg – Leeuwarden (Groningen/Hamburg). Aandachtspunt is 

het knelpuntracé Schiphol/Amsterdam – Sloterdijk – Zaandam, dat zonder 

grootschalige investeringen geen extra capaciteit kan  bieden. In dit scenario 

zijn er uiteraard grote synergie-effecten. De treinverbinding Leeuwarden – 

Amsterdam wordt veel beter. De kosten zijn echter buitengewoon hoog. 

 

Aansluiting op de luchthavens 

In het bescheiden scenario I is de verbinding met alle Nederlandse lucht-

havens slecht. In het ambitieuzere scenario II is de verbinding met Schiphol 

goed of aanvaardbaar, de aansluiting op de overige luchthavens blijft slecht. 

Het meest ambitieuze scenario III biedt geen of nauwelijks extra meerwaarde 

voor de verbinding met de luchthavens. Alleen vanaf de luchthavens in 

Groningen en Lelystad kan door middel van buspendels een aanvaardbare 

kwaliteit geboden worden. 

 

 
Afbeelding: Berg op/bij de Afsluitdijk; mobiliteitsscenario II 

 

Aansluiting op het regionale openbaar vervoersysteem 

In een scenario zonder treinverbinding is aansluiting op het regionale bus-

systeem gewenst. Uiteraard stopt de lange afstandsbus Leeuwarden – Alkmaar 

bij de Berg. Een tussenscenario is om de regionale spoorlijn van Leeuwarden 

naar Harlingen naar de Berg door te trekken, maar kwaliteit en vervoerwaarde 

daarvan blijven gering. In de scenario’s met treinverbinding zijn er geen 

regionale buslijnen naar de Berg nodig, de ontsluiting kan voor lokale reizigers 

volledig gebeuren via overstap op de trein of door een autoreis via de P+R. In 

scenario III is het denkbaar om de sneltreinen Groningen – Leeuwarden op 

                                                                          

30 De Zuiderzeelijn was een project voor een hoogwaardige (magneetzweef)treinverbinding 
tussen Amsterdam en Groningen via Emmeloord dat uiteindelijk afgesprongen is; de Provincie 
Groningen gaat eventueel wel door met de aanleg van het lijndeel Groningen – Heerenveen; 
de spoorlijn Lelystad – Zwolle (Hanzelijn) die in 2012 open gaat, voorziet in bescheiden mate 
in een verbetering van de verbinding tussen de Randstad en Leeuwarden/Groningen 
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piekmomenten te laten beginnen in Bremen (DE) en te laten doorrijden naar 

de Berg. 

 

Mogelijke locaties voor P+R 

In de Berg, aan de voet van de Berg of op het vasteland. Een locatie op het 

vasteland is goed denkbaar in scenario’s met een spoorlijn of andere hoog-

waardige pendels naar de Berg  

 

Mogelijke locaties voor het treinstation van de Berg 

Als de Berg op de afsluitdijk komt te liggen, dan ligt het treinstation in de 

Berg. Ligt de Berg naast de afsluitdijk, dan kan de spoorlijn in scenario II 

doorgetrokken worden tot in/op de Berg. In scenario III is het zeer onhandig 

om de Berg op afstand van de spoorlijn31 te bouwen: 

 er zouden dan alsnog pendels noodzakelijk zijn tussen treinstation en 

Berg en/of  

 doorgaande treinen op de verbinding Amsterdam – Leeuwarden lopen 

tijdverlies op wegens omweg via de Berg en/of 

 er zijn extra exploitatiemiddelen nodig voor specifieke doorgaande of 

pendeltreinen naar de Berg 

 

Opmerking 

Ook openbaar vervoer over water is denkbaar in dit scenario, bijvoorbeeld 

vanuit Lelystad. 

 

                                                                          

31 die in principe de afsluitdijk volgt 
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4 Scenario’s op en in de Berg 

4.1.1 Maximaal verticaal met records 

Een uitgebreid systeem van liften draagt de hoofdlast van het verticale 

vervoer. Deze liften slaan alle records qua snelheid, hoogte en capaciteit. Een 

ondergrondse automatische minimetro verzorgt de horizontale component van 

het vervoer. De minimetro verbindt waar nodig de liften met elkaar en met de 

Bergstations in de openlucht. Zowel de liften als de minimetro krijgen een 

futuristisch ontwerp en een bijzondere architectonische uitstraling. Wisselende 

multimedia effecten tijdens de ritten zorgen voor een boeiende reiservaring. 

 

Dit systeem krijgt aanvullingen voor doelgroepen: 

 kabelbanen en/of kabeltreinen en stoeltjesliften/sleepliften op de flank 

voor skiërs en snowboarders 

 fiets sleepliften voor fietsers 

 een geautomatiseerd bagage transportsysteem in de Berg 

 optioneel decoratieve vervoermiddelen, bijvoorbeeld een stukje 

tandradspoor 

 

Dit systeem sluit optimaal aan op de premissen uit hoofdstuk twee. 

 

De voornaamste voordelen: 

 snel 

 futuristisch 

 flexibel 

 onafhankelijk van weersomstandigheden 

 

De voornaamste nadelen: 

 capaciteit beperkt (afhankelijk van aantal liftschachten) 

 uitgebreide ondergrondse infrastructuur (veiligheid) 

 

De schets op de volgende pagina verduidelijkt dit mobiliteitsconcept: 
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Deze schets toont een Bergdoorsnede: 
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Onderstaande schets toont hoe secundaire openlucht mobiliteitsoplossingen 

het primaire ondergrondse mobiliteitsconcept in de Berg aanvullen: 
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4.1.2 Maximaal individueel en innovatief 

Een enorm personal rapid transit systeem (PRT) draagt de hoofdlast van het 

vervoer. Elke reiziger stapt in een cabine die hem zonder overstappen naar 

zijn eindbestemming brengt. Net zoals bij liften kunnen andere reizigers op 

deeltrajecten meereizen en kan de cabine onderweg één of meermaals stop-

pen. Dit PRT systeem slaat alle records qua capaciteit en reisgemak. Boven-

dien is het volledig innovatief: het is het enige PRT systeem ter wereld met 

een noemenswaardige verticale component. De cabines, tunnels en schachten 

krijgen een futuristisch ontwerp en een bijzondere architectonische uitstraling. 

Wisselende multimedia effecten tijdens de ritten zorgen voor een boeiende 

reiservaring. Afhankelijk van de stand van de techniek zijn naast horizontale 

en verticale bewegingen ook diagonale bewegingen mogelijk. 

 

Dit systeem krijgt aanvullingen voor doelgroepen: 

 kabelbanen en/of kabeltreinen en stoeltjesliften/sleepliften op de flank 

voor skiërs en snowboarders 

 fiets sleepliften voor fietsers 

 een geautomatiseerd bagage transportsysteem in de Berg, dat 

eventueel gecombineerd wordt met het PRT systeem 

 optioneel decoratieve vervoermiddelen, bijvoorbeeld een stukje 

tandradspoor 

 

Ook dit systeem sluit goed aan op de premissen uit hoofdstuk twee. 

 

De voornaamste voordelen: 

 relatief snel indien verticale/diagonale beweging snel kan 

 comfortabel 

 flexibel 

 zeer futuristisch 

 onafhankelijk van weersomstandigheden 

 

De voornaamste nadelen: 

 capaciteit beperkt (afhankelijk van aantal tunnels en schachten) 

 technologie niet bewezen 

 uitgebreide ondergrondse infrastructuur (veiligheid) 

 

De grootste bedreiging voor dit systeem is de technische haalbaarheid van een 

snelle verticale of diagonale beweging voor de PRT cabines. Indien deze 

beweging te traag plaats vindt, dan kan het PRT-systeem onvoldoende 

aantrekkelijke reistijden aanbieden. 
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Onderstaande schets verduidelijkt dit mobiliteitsconcept: 
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4.1.3 Maximaal Bergklassiek 

In dit scenario komen alleen klassieke openlucht Bergvervoermiddelen voor. 

De hoofdlast van het vervoer komt voor rekening van een kabelspoorver-

binding met grote capaciteit.  

 

Dit systeem krijgt aanvullingen voor doelgroepen: 

 kabelbanen, stoeltjesliften en sleepliften op de flank voor skiërs en 

snowboarders 

 fiets sleepliften voor fietsers 

 optioneel een geautomatiseerd bagage transportsysteem in de Berg 

 optioneel decoratieve vervoermiddelen, bijvoorbeeld een stukje 

tandradspoor 

 

Dit systeem sluit niet optimaal aan op de premissen uit hoofdstuk twee, maar 

kent weinig of geen risico’s. 

 

De voornaamste voordelen: 

 bewezen technologie 

 goedkoop in aanleg en exploitatie 

 geen noemenswaardige veiligheidsproblemen want geen ondergrondse 

infrastructuur 

 maximale visuele Berg experience 

 

De voornaamste nadelen: 

 capaciteit beperkt (afhankelijk van aantal kabelspoortrajecten en 

aantal cabines en hun capaciteit) 

 niet geheel onafhankelijk van weersomstandigheden 

 absoluut niet innovatief en dus beperkte uitstraling 

 

Een tussenoptie is om het kabelspoor ondergronds te bouwen, maar dan net 

onder de oppervlakte. Dit geeft mogelijkheden om met multimedia effecten te 

spelen en weersonafhankelijk te exploiteren. Door de geringe diepte wordt 

veiligheid minder stringent dan bij andere mobiliteitssystemen met een 

zwaartepunt in de Berg.  

4.1.4 Maximaal integraal 

In dit scenario rijdt de trein zo hoog mogelijk door. Door hellende bochttra-

jecten of tandrad wordt de klassieke trein tot op relatief grote hoogte naar een 

tussenbergstation gebracht. Zowel ondergrondse als bovengrondse lijn-

voeringen zijn denkbaar. Het voordeel is dat het zwaartepunt van de Berg-

activiteiten op die manier zonder overstap met een klassiek vervoermiddel met 

grote capaciteit bereikt wordt. Dankzij volledige systeemcompatibiliteit met 

het bestaande intercity spoorwegsysteem is het mogelijk vlotte directe verbin-

dingen vanuit de Randstad aan te bieden. In dit scenario kunnen ook klassieke 

internationale (toeristen)treinen naar de Berg gebracht worden. Het ligt voor 

de hand om bij het eindpunt van de trein bij het tussenbergstation hotels en 

voorzieningen te clusteren. Alleen wie op grote hoogte wil fietsen, wandelen of 

wintersporten, reist door met overige vervoermiddelen. Het exclusief Berg-

eigen mobiliteitsconcept wordt daarmee in schaal verkleind. Het begint niet bij 

een dalstation, maar bij een tussenbergstation. Vanaf dat tussenbergstation 

zijn diverse opties denkbaar: lift/automatische metro, PRT, kabelspoor, etc.  

 

In ieder geval komen er vanaf het tussenbergstation: 
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 kabelbanen, stoeltjesliften en sleepliften op de flank voor skiërs en 

snowboarders 

 fiets sleepliften voor fietsers 

 optioneel decoratieve vervoermiddelen, bijvoorbeeld een stukje 

tandradspoor 

 

Dit systeem sluit niet optimaal aan op de premissen uit hoofdstuk twee, maar 

kent weinig of geen risico’s en heeft het enorme voordeel dat het zwaartepunt 

van de Bergactiviteiten zonder overstap met de normale trein bereikbaar is. 

 

De voornaamste voordelen: 

 zonder overstappen de Berg op 

 bewezen technologie 

 geen noemenswaardige veiligheidsproblemen, tenzij ondergrondse 

spoorweginfrastructuur 

 maximale visuele Berg experience, tenzij ondergrondse 

spoorweginfrastructuur 

 zeer grote capaciteit naar tussenbergstation 

 tot tussenbergstation onafhankelijk van weersomstandigheden (indien 

sprake is van ondergrondse spoorweginfrastructuur en/of specifieke 

maatregelen om spoorwegtrajecten berijdbaar te houden in de winter) 

 

De voornaamste nadelen: 

 absoluut niet innovatief en dus beperkte uitstraling, tenzij er innovatie 

toegepast wordt in het systeem boven het tussenbergstation 
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Onderstaande schets verduidelijkt dit mobiliteitsconcept: 
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4.1.5 Maximaal capaciteit en robuustheid 

Dit is het minst aansprekende, maar wel het meest veilige scenario. 

 

Er wordt voor de hoofdstroom van de bezoekers uitsluitend gebruik gemaakt 

van relatief goedkope en bewezen klassieke vervoermiddelen, ook al zijn deze 

niet specifiek voor bergvervoer ontwikkeld: 

 Bus 

 Tram 

 Metro 

 Trein  

 

In deze laatste drie gevallen is bovendien sprake van een grote capaciteit, die 

naar behoefte op drukke dagen en/of op de lange termijn vlot uitgebreid kan 

worden. De keuze voor een klassiek vervoermiddel levert bovendien een zeer 

gering technologisch risico op. Het gaat echter ten koste van de reistijd. Om 

grote hoogteverschillen te overbruggen zijn de genoemde vervoermiddelen 

relatief traag. Schaalsprongen zijn makkelijk te realiseren: een busbaan kan 

voorbereid zijn op latere tramexploitatie, een tramtunnel op latere metro-

exploitatie, etc. 

 

Uiteraard wordt ook dit concept aangevuld met wintersportspecifieke 

elementen zoals stoeltjesliften en sleepliften. 

 


