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Samenvatting

Opdracht

Het plan van aanpak voorziet in een voorstel voor het vervolg van het project, inclusief de beslismomenten en de wijze waarop
besluitvorming plaatsvind. Het projectplan is een gedragen plan wat overeengekomen wordt tussen de ondertekenaar van de 
intentieverklaring, te weten gemeente Haarlemmermeer, airport hotels en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). De airport hotels zijn
de opdrachtgever. Deze partijen zijn verenigd in het overleg airport hotelshuttle Schiphol. In dit overleg is de voortgang van het 
maken van het plan van aanpak gemonitord en het concept plan is besproken .

Plan van aanpak

Dit plan van aanpak bevat de beschrijving van de huidige situatie, de overgangsfase en het eind doel. Tevens wordt de planning, de 
projectorganisatie en de uitkomst van de eerste haalbaarheidsonderzoeken gedeeld. 

In 2021 geldt een bijzonder momentum voor het collectieve hotelvervoer. De airport hotelsector rondom Schiphol is hard geraakt 
door de Corona pandemie, wat een grote impact heeft op het project. Bijna 90% van de airport hotels in de Haarlemmermeer 
hebben de intentieverklaring getekend en is de bereidheid om samen een shuttle te delen groot. De eerste initiatieven voor 
gezamenlijk vervoer zijn in voorbereiding. In 2021 wordt ook begonnen met de voorbereiding van de aanpassingen van de 
busterminal op de A-baan. Een momentum om de infrastructuur van zero emissie vervoer in te passen op de nieuwe busterminal.

Het airport hotelshuttle project is een complex project, omdat er tegelijkertijd een aantal veranderingen doorgevoerd worden:

- Overgang naar een nieuw vervoersysteem (van individueel naar collectief vervoer)

- Overgang naar een nieuwe busterminal (van geen capaciteit management naar regelmaatsturing en andere infrastructuur)

- Overgang naar Zero emissie vervoer (van fossiel naar CO2 vrij)

- Overgang in wijze van financieren (van gratis naar betaalde dienstverlening)

Alle veranderingen hebben invloed op het project. Door de complexiteit van het project met verschillende stakeholders is het 
noodzakelijk om programma management op te zetten. In dit plan van Aanpak is een voorstel voor programma planning en 
projectorganisatie opgenomen.

Conclusies

Bestuurlijke keuzes zijn nodig om de juiste randvoorwaarden van het project te creëren. Het is belangrijk dat op korte termijn 
overleg plaatsvindt tussen Koninklijke Horeca Nederland, directie Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en wethouder gemeente 
Haarlemmermeer.

Het project heeft alleen een kans van slagen als alle airport hotels bereid zijn om mee te doen en dat is in de praktijk een uitdaging 
gebleken. Airport hotels zijn bereid om mee te doen als iedereen mee doet onder dezelfde voorwaarden én dat het nieuwe vervoer 
tenminste kosten neutraal is ten opzichte van het huidige vervoer. Het verkrijgen van projectfinanciering is door de Corona impact 
een belangrijk aandachtspunt en nodig om vervolgstappen te kunnen maken. De stakeholders moeten onderling afstemmen wie op 
welke wijze bijdraagt aan het project. Subsidiemogelijkheden door uitvoeringsregelingen kunnen mogelijk bijdragen of beoordeeld 
kan worden of inpassing in bestaande subsidieprogramma’s van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) mogelijk is.
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Samenvatting

Conclusies (vervolg)

Het nieuwe vervoersysteem van intensief grootschalig vervoer is een ander soort vervoer: groot materieel en flexibele inzet is nodig 
om in de komende jaren aan het groeiend aantal reizigers te kunnen voldoen én piekvraag in ochtend en avond spits op te kunnen 
vangen en vraagt ervaring met reizigersinformatiesystemen.

De overgang naar de nieuwe busterminal geeft een momentum om de infrastructuur voor het collectief vervoer in de ruimtelijke 
ordening in te passen. Het is belangrijk dat vanuit het project tijdig aansluiting wordt gezocht bij de bouw/ontwikkelagenda van
Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Dit geldt voor het realiseren van de laadinfrastructuur Zero Emissie, betaalinfrastructuur,
dynamische reizigersvoorziening, reizigersbalie en logistieke infrastructuur voor de vervoerder. Vanuit een kostenperspectief is het 
noodzakelijk om zo veel mogelijk bij de bestaande infrastructuur aan te sluiten.

Voor het uitwerken van Zero emissie vervoer is meer duidelijkheid nodig over wat uitbesteed wordt en hoe de 
verantwoordelijkheden worden verdeeld. Het is belangrijk om in 2021 een marktconsultatie bij vervoerders te organiseren om te
onderzoeken welke vorm van uitbesteding haalbaar is. Daarnaast is het zinvol om vervoerders tijdig te betrekken bij de praktische 
uitwerking van het onderhoud en beheer van de infrastructuur. Doel is om duidelijk te formuleren hoe de 
(systeem)verantwoordelijkheden worden belegd met afbakening over de ontwikkeling en beheer en onderhoud van de 
infrastructuur.

In een betaalde airport hotelshuttle is de vervoerder opbrengst verantwoordelijk. Onder de huidige omstandigheden zijn de risico’s 
voor de uitvoering van de airport hotelshuttle groot door de combinatie van hoge investeringen en onzekerheid van de opbrengst. 
Het is belangrijk om in de transitiefase zo veel mogelijk data te verzamelen over de aantallen passagiers. Aanvullend moet een 
onderzoek plaatsvinden naar de prijselasticiteit van de vervoersbewijzen in relatie tot de alternatieven, zoals openbaar vervoer en 
taxi.

Een logische vervolgstap is het opzetten van een projectorganisatie. De uitwerking van de governance moet door de stakeholders 
gedaan worden en is afhankelijk hoe het projectrisico wordt verdeeld.

Een eerste doorrekening van de exploitatiekosten laat zien dat een gezamenlijke exploitatie haalbaar en voordelig is. Verdere
uitwerking van de financiële doorrekening van de kosten per hotel is nodig voor airport hotels om in december definitief te kunnen 
besluiten over hun deelname aan het project. 

In de volgende hoofstukken worden de elementen van het plan van aanpak verder uitgewerkt. 
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Samenvatting

Adviezen

In dit rapport worden de volgende adviezen gegeven:

Projectkosten

Advies: De airport hotels hebben een beperkt budget beschikbaar vanuit KHN Nederland. De gemeente Haarlemermeer en/of 
Amsterdam Airport Schiphol (AAS) moeten zich nog uitspreken over de financiering van de projectkosten. Dit kan eventueel door
inbreng van eigen personeelsleden of door de financiering van de externe kosten.

Start tijdig met het regelen van financiering voor de projectfase, waarbij de bijdrage recht moet doen aan het belang bij het project. Op 
termijn levert het project voor de airport hotels een financiering van het vervoer door de passagiers tegen een hoogwaardig service 
niveau. Dit kan niet gerealiseerd worden zonder een eigen inbreng van de airport hotels.

De airport hotels hebben aangegeven dat voor hen het project kostenneutraal moet zijn in de overgangsfase. Door het introduceren van 
betaald vervoer in de overgangsfase ontstaat een nieuwe geldstroom voor de airport hotels van waaruit het project gefinancierd kan 
worden.

Nieuwe busterminal

Advies: Neem de realisatie van dynamische reizigersinformatie voorziening tijdig mee in de verbouw/ontwikkelingsagenda van de A-
baan.

Advies: Inventariseer waar het beste de laadinfrastructuur gerealiseerd kan worden, waarbij het is aan te bevelen zo veel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij bestaande laadinfrastructuur. Het is nodig om de ontwikkeling van de laadinfra tijdig in de 
bouw/ontwikkelingsagenda van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) op te nemen.

Advies: Onderzoek op welke wijze aansluiting gezocht kan worden bij bestaande techniek van betaalsystemen op Schiphol en airport 
hotels rekening houdend met de vereiste van een snelle afhandeling in de bus om eenheid te houden in de wijze van betaling. (bv 
gebruik QR codes)

Advies: onderzoek in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van bestaande faciliteiten voor stalling en chauffeursverblijf rondom 
Schiphol.

Advies: Het is interessant om de mogelijkheid van een tussenstop op de crewcenter te onderzoeken. Hiermee kan de dienstverlening 
mogelijk uitgebreid worden wat voordelen heeft in uitstoot van vervoer rondom Schiphol en bijdraagt aan de financierbaarheid van de 
hotel shuttle.
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Samenvatting

Adviezen

In dit rapport worden de volgende adviezen gegeven:

Financiering

Advies: verzamel zo veel mogelijk data over de aantallen passagiers in de transitieperiode tot 2024 om de overgang naar opbrengst-
verantwoordelijkheid uitvoerder/vervoerder hotelvervoer te vergemakkelijken

Advies: Onderzoek de prijselasticiteit van de vervoersbewijzen in relatie tot de alternatieven, zoals openbaar vervoer en taxi. 

Advies: Aanvullend onderzoek is nodig in samenwerking met de airport hotels naar de huidige buscapaciteit en de normatieve 
bezetting (vgl 2019) (KHN). Daarbij is ook relevant dat beter inzicht wordt verkregen in de bezetting op piekmomenten.

Advies: Voer een subsidiescan uit op uitvoeringsregelingen om te kijken of het project een subsidie aanvraag kan indienen.

Subsidies

Advies: Voer een subsidiescan uit op uitvoeringsregelingen om te kijken of het project een subsidie aanvraag kan indienen.

Overgangsfase

Advies: Om het project een goede kans van slagen te geven is het van belang om airport hotels te stimuleren om in de 
overgangsfase mee te doen aan het collectief vervoer (bundelen ritten). Te denken valt aan de volgende maatregelen:

- Lobby bij airport hotels om allemaal tussentijds over te gaan naar een gezamenlijke betaalde shuttle met uniforme tarieven 
(KHN). Laat de airport hotels die meedoen met het project ook committeren aan het introduceren van betaald vervoer tijdens 
de overgangsfase. Door de bijdrage van de reizigers nemen de kosten voor de deelnemende airport hotels af. Een deel van de 
besparing zou gebruikt kunnen worden voor financiering van het project.

- Laat de airport hotels die hun shuttle combineren toe op de A-baan met een tijdelijke vergunning onder de collectieve afspraak 
om regelmaatsturing toe te passen (Amsterdam Airport Schiphol (AAS)). Op de huidige A-baan is voldoende ruimte als 
regelmaatsturing wordt toegepast. Het projectteam kan coördineren en ondersteunen in het ontwikkelen van dienstregelingen 
van de airport hotels.

- Subsidieer het gebruik van HVO diesel in de overgangsfase naar Zero emissie vervoer (Amsterdam Airport Schiphol 
(AAS)/gemeente Haarlemmermeer). 

- Amsterdam Airport Schiphol (AAS) kan de ontwikkeling van een eenvoudig reizigersinformatie systeem financieren voor de 
airport hotels die meedoen in de collectieve shuttle. Met een beperkte investering in de bussen en een display op de A-baan kan 
al betere reisinformatie worden aangeboden.

Voorbereiding Zero emissie in 2021

Advies: geef op korte termijn richting over de onderdelen van het uitbesteed vervoer. De afbakening over de ontwikkeling en het 
beheer en onderhoud van de infrastructuur is niet duidelijk.
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Samenvatting

Adviezen

In dit rapport worden de volgende adviezen gegeven:

Marktconsultatie

Advies: Organiseer een marktconsultatie met vervoerders en onderzoek welke vorm van uitbesteding haalbaar is. Naast het 
uitbesteden van het vervoer is het zinvol om vervoerders te betrekken bij de praktische invulling van de benodigde investering en 
onderhoud in de infrastructuur, zoals de laadinfrastructuur, locatie stalling, chauffeursverblijf en parkeren, benodigde 
betaalsystemen en de wijze van informatievoorziening die mogelijk is. Doel is dat ondubbelzinnig wordt geformuleerd hoe de 
(systeem)verantwoordelijkheden worden belegd.

Advies: In 2021 wordt door individuele airport hotels gekeken of  binnen een omloop al uitbesteed vervoer gebundeld kan worden 
na het aflopen van vervoerscontracten. Een actueel beeld over de afloop van de huidige en tussentijds verlengde contracten 
ontbreekt. In het hoteloverleg zou een uitvraag gedaan moeten worden om de gegevens te actualiseren. 

Projectorganisatie

Advies: Benoem een werkgroep vanuit de stakeholders, airport hotels (KHN), gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam Airport 
Schiphol (AAS), die de opdracht krijgen om de governance van de airport hotelshuttle verder uit te werken. Voor de overgangsfase
kan overwogen worden om reeds een structuur op te zetten ten behoeve van collectieve inkoop van het vervoer en het 
management en financiering van het hotelvervoer project.

Berekening exploitatiekosten

Advies: Ontwikkel een scenario model voor de airport hotels met variabelen op basis waarvan scenario’s kunnen worden berekend. 
De airport hotels kunnen op basis van de uitkomsten in december 2021 besluiten over hun deelname aan het project.
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Project aanpak

20 November2020 is een 

intentieverklaring 

ondertekend

24 airport hotels  en de 

gemeente Haarlemmermeer 

en Amsterdam Airport 

Schiphol hebben getekend

Keuze definitieve deelname 

door hotels in december 2021

Aanleiding

In 2013 is door DTZ consultants een onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden en haalbaarheid van een gezamenlijke airport hotelshuttle 

in de gemeente Haarlemmermeer. In de jaren daarna zijn diverse 

initiatieven geweest om het collectief hotelvervoer van de grond te krijgen. 

Van de bij Koninklijke Horeca aangesloten airport hotels hebben 24 airport 

hotels (ruim 90%) de intentieverklaring ondertekend om samen te werken 

(zie bijlage 1). 

Op 20 november 2020 hebben de gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam 

Airport Schiphol (AAS) en Koninklijke Horeca Nederland (afdeling 

Haarlemmermeer) een intentie overeenkomst ondertekend.  In de intentie 

overeenkomst zijn o.a afspraken gemaakt over:

- Het realiseren van een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem 

- De gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om te komen tot een 

gecombineerd systeem voor duurzaam vervoer. 

Project aanpak

Finexo heeft de opdracht gekregen om het plan van aanpak uit te werken. 
Voor de totstandkoming van het plan van aanpak is een projectgroep 
benoemd, waarin de ondertekenaars van de intentie overeenkomst zijn 
vertegenwoordigd. De projectgroep komt regelmatig bijeen voor overleg 
met de projectleider en bespreekt voortgang en mogelijke knelpunten. De 
vertegenwoordigers in het hoteloverleg zorgen voor interne communicatie 
over het project in hun organisatie. De deelnemende airport hotels in 
Haarlemmermeer worden periodiek geïnformeerd tijdens 
hotelbijeenkomsten georganiseerd door Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN). 

In juni 2021 wordt in het overleg tussen de gemeente Haarlemmermeer, 
Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en KHN dit Plan van Aanpak besproken 
en worden opties voor het vervolg van het project voorgelegd. In december 
2021 volgt de verdere project uitwerking en moeten de airport hotels hun 
definitieve keuze voor deelname aan het project kenbaar maken, zodat in 
januari 2024 (of zoveel eerder) het zero emissie gezamenlijke airport hotel 
shuttle bussysteem operationeel kan zijn.
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Project aanpak

Er is nog geen dekking voor de 

projectkosten 2021

Project kosten 2021

Gegeven de sterke relatie met de ontwikkelingen rondom Schiphol is het 
wenselijk dat het programma in samenhang met het programma 
Bereikbaarheid Groot Schiphol wordt aangestuurd.

Het project airport hotelshuttle gaat verder op dezelfde basis als in de 
voorbereidende fase. Een onafhankelijke projectleider wordt aangestuurd 
door een stuurgroep, waarin de airport hotels (KHN), gemeente 
Haarlemmermeer en Amsterdam Airport Schiphol (AAS) zijn 
vertegenwoordigd. De projectkosten voor inzet projectleider en overige 
kosten bedraagt tussen de €40k-60k voor 2021. 

Advies: De airport hotels hebben een beperkt budget voor project kosten 
beschikbaar vanuit KHN Nederland. De gemeente Haarlemermeer en/of 
Amsterdam Airport Schiphol (AAS) moeten zich nog uitspreken over de 
financiering van de projectkosten. Dit kan eventueel door inbreng van eigen 
personeelsleden of door de financiering van de externe kosten.

Start tijdig met het regelen van financiering voor de projectfase, waarbij de 
bijdrage recht moet doen aan het belang bij het project. Op termijn levert 
het project voor de airport hotels een financiering van het vervoer door de 
passagiers tegen een hoogwaardig service niveau. Dit kan niet gerealiseerd 
worden zonder een eigen inbreng van de airport hotels.

De airport hotels hebben aangegeven dat voor hen het project 
kostenneutraal moet zijn in de overgangsfase. Door het introduceren van 
betaald vervoer in de overgangsfase ontstaat een nieuwe geldstroom voor 
de airport hotels van waaruit het project gefinancierd kan worden.
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Project aanpak

Projectorganisatie moet 

opgezet worden met 

vertegenwoordiging van de 

stakeholders

Vanaf 2022 wordt uitvoering 

gegeven aan de transitie naar 

zero emissie vervoer 

De volgende tijdslijnen gelden voor het project:

- Uitwerking plan van aanpak (Q1/Q2 2021)

- Inrichten van het projectorganisatie (Q3/Q4 2021)

- Implementatie (2021/2022)

- Verduurzamen en zelf financiering vanaf 2022 tot 2024

Zie figuur 1 voor schematische weergave

Inrichten projectorganisatie

Na de bespreking van het plan van aanpak in juni wordt een 
projectorganisatie opgezet om het vervolg van het project onder te 
brengen in Q3/Q4 2021. In de projectorganisatie nemen 
vertegenwoordigers van de stakeholders deel, die sturing geven aan het 
programma en wordt een programma manager aangesteld. 

Implementatie 2021-2022

Tot de start van de gecombineerde airport hotelshuttle in 2024 wordt na 
afloop van een individueel vervoerscontract gekeken of bundeling van 
shuttles mogelijk is in een omloop. Dit geldt uiteraard alleen voor de airport 
hotels die onderdeel van het project zijn. 

Vanaf 2022 is het van belang om zo maximaal mogelijk airport hotelshuttles 
te bundelen en ervaring op te doen met collectief vervoer en relevante data 
te verzamelen. Op basis van ervaringscijfers met aantallen passagiers kan 
het gezamenlijk vervoer op termijn worden aanbesteed. In de 
overgangsfase kan gekeken worden of het al mogelijk is om tot CO2 
reductie te komen.

Verduurzamen en financieren (vanaf 2022)

In de transitie periode (2022-2023) bereidt de projectorganisatie de 
implementatie van het nieuwe vervoersysteem voor:

- Specificatie van de aanbesteding (bussen, laadinfrastructuur, 
betaalfaciliteiten en stalling bussen) 

- Selectie en offertes vervoerders

- Bestellen en plaatsen dynamische reizigersinformatie

In deze periode vindt de overgang naar het nieuwe busstation plaats.

Figuur 1 Schematische weergave plan van 
aanpak
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Project aanpak

Eerste mogelijkheid om in de 

toekomst deel te nemen aan 

gemeenschappelijk airport 

hotel vervoer is na 2024

Het einddoel is om in 2024 (of zoveel eerder) voor de deelnemende hotels 
het collectieve airport hotel shuttle op basis van zero emissie te hebben 
geïmplementeerd met betalende reizigers.

Optimalisatie/uitbreidingsmogelijkheden na 2024 (niet in scope)

De eerste mogelijkheid van airport hotels om in de toekomst deel te nemen 
aan gemeenschappelijk airport hotelvervoer is na 2024. Er zal worden 
gekeken in weke mate een airport hotel inpasbaar is in het vervoerssysteem 
en wat de voorwaarden op dat moment zijn. 

Na 2024 kan ook gekeken worden of het vervoersgebied uitgebreid kan 
worden bij gebleken belangstelling van airport hotels in de omliggende 
gemeenten en of vervoer naar bedrijven en/of toeristische attracties.
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Deelnemende airport hotels 

tekenen in december 2021 

voor definitieve deelname aan 

het project

Na 2021 project ‘freeze’ voor 

nieuwe deelnemers

Projectplanning

Scope 2024

De airport hotels die de intentie overeenkomst hebben getekend voor het 
project Zero emissie vervoer airport hotelshuttle (bijlage 1) vormen de 
scope van deelnemers aan het project. 

In 2021 worden op basis van dit plan van aanpak een aantal opties 
financieel uitgewerkt en in december 2021 ter besluitvorming aan de 
deelnemende airport hotels voorgelegd. Op dat moment worden de airport 
hotels gevraagd definitief deel te nemen aan het project. Dat is het 
moment waarop de voorwaarden bekend zijn en airport hotels hun keuze 
kenbaar kunnen maken. Na 2021 is het tot de start van het gezamenlijk 
hotelvervoer niet meer mogelijk om tussentijds in te stappen (project 
‘freeze’). Op basis van de toegezegde airport hotels worden de definitieve 
omlopen bepaald en het project verder uitgewerkt.

Planning

In juni is een KHN Haarlemmermeer overleg. Doel is om in de bespreking 
besluitvorming op te halen over de verdere uitwerking van de 
projectvoorbereiding. Het doel is om in december 2021 de airport hotels de 
keuze met randvoorwaarden voor te leggen om definitief aan het airport 
hotelshuttle project mee te doen.

De volgende tijdslijnen gelden voor het project:

- Juni 2021: KHN Haarlemmermeer overleg over Plan van Aanpak

- Juli 2021 – Augustus 2021: Uitwerken opties en adviezen

- September 2021: Hotelbijeenkomst deelnemende airport hotels

- Oktober 2021 – November 2021: Marktconsultatie vervoerders

- December 2021: Keuze definitieve opties (voorwaarden deelname)

In de periode tot december 2021 wordt de definitieve besluitvorming 
voorbereid. Op basis van de marktconsultatie met de vervoerders wordt 
gedegen inzicht gekregen in de benodigde bijdrage van de airport hotels. 
Na 2021 wordt zo veel mogelijk gebundeld om ervaring en kennis op te 
doen om meer data te verzamelen over de levensvatbaarheid van het zelf 
financierend systeem.



13

Uitbreiding met airport hotels 

pas na 2024 mogelijk

Projectplanning

Verduurzamen en zelf financiering 2022

Vanaf 2022 is het van belang om zo maximaal mogelijk airport hotelshuttles 
te bundelen en ervaring op te doen met collectief vervoer en relevante data 
te verzamelen. Op basis van ervaringscijfers met aantallen passagiers kan 
het gezamenlijk vervoer op termijn worden aanbesteed. In de 
overgangsfase kan gekeken worden of het al mogelijk is om tot CO2 
reductie te komen.

In deze periode vindt ook de overgang naar het nieuwe busplatform plaats 
en wordt de infrastructuur gerealiseerd.

Optimalisatie/uitbreidingsmogelijkheden na 2024 (niet in scope)

De eerste mogelijkheid om in de toekomst deel te nemen aan 
gemeenschappelijk hotelvervoer is na 2024. Er zal worden gekeken in welke 
mate het hotel inpasbaar is in het vervoerssysteem en wat de voorwaarden 
op dat moment zijn. 

Na 2024 kan ook gekeken worden of het vervoersgebied uitgebreid kan 
worden bij gebleken belangstelling van airport hotels in de omliggende 
gemeenten en of vervoer naar bedrijven en/of toeristische attracties.
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De beschrijving van de huidige situatie (pre-corona)

Meerderheid van de airport 

hotels heeft hotelvervoer, 

aantal kleinere airport hotels 

niet

Meeste vervoer is uitbesteed 

bij een klein aantal 

vervoerders (4)

Facts

In 2019 (pre-corona) reden de hotel shuttles ca. 2.600.000 kilometer per 
jaar, verbruikten ca. 300.000 liter diesel per jaar. In dat jaar werden meer 
dan 2 miljoen overnachtingen geboekt.

Enquête

Medio 2020 is een uitvraag gedaan onder de airport hotels naar de wijze 
waarop het hotelvervoer is georganiseerd. Bijna 80% (19) van de airport 
hotels hebben met de enquête meegedaan. Hierna volgen de belangrijkste 
conclusies:

- Van de airport hotels hebben 16 (84%) een shuttle service en 3 (16%) 
niet. Van de deelnemende airport hotels hebben 2 airport hotels eigen 
vervoer en zijn er 10 vervoerscontracten (voor 14 airport hotels). Zie 
figuur 2.

De verdeling per vervoerders ten tijde van de enquête is als volgt:

- Met&Co 4 contracten ca. 1400 kamers

- Taxi Marcus 3 contracten ca. 1000 kamers

- Beuk 2 contracten Nb

- Connexxion/Pouw 1 contract ca. 1000 kamers

- Eigen vervoer 2 airport hotels ca. 900 kamers

- De meerderheid van de airport hotels vragen geen vergoeding voor de 
airport hotelshuttle service. Het vervoer vindt plaats op basis van 
aanbod en wordt niet vooraf gereserveerd. Het aanbod van passagiers 
kent aan het begin van de ochtend en einde middag een reizigerspiek.

Figuur 2 aandeel uitbesteed vervoer
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De beschrijving van de huidige situatie (pre-corona)

Relatief veel klein materieel 

(midi bussen) door individueel 

hotelvervoer. Grote airport 

hotels hebben groot materieel 

of combinatie van materieel.

- Er is een duidelijk verband tussen de inzet van touringcars met omvang 
van hotel en/of samenwerkingsverband (vervoersstromen). De grote 
airport hotels of gezamenlijke shuttles rijden met groot materieel 
(touringcars).
Zie figuur 3.

- De meerderheid van de airport hotels vragen geen vergoeding aan de 
hotelgast voor de airport hotelshuttle service. Het vervoer vindt plaats 
op basis van een vast rijschema en wordt niet vooraf gereserveerd. De 
meeste hotels rijden een schema tussen 05:00 en 24:00. Het aanbod van 
passagiers kent aan het begin van de ochtend en einde middag een 
reizigerspiek. Daarnaast is er sprake van een seizoenspatroon met in de 
zomermaanden hogere reizigersaantallen in vergelijking in de winter. 

Samenstelling per hotel: 
• 4 airport hotels met uitsluitend grote touringcars. 
• 3 airport hotels met uitsluitend midi bussen. 
• 4 airport hotels met inzet zowel midi bussen als 
touringcars. Type materieel is niet uitgevraagd. 

Figuur 3 verhouding groot vs klein materieel

Figuur 4 voorbeeld midibus
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De beschrijving van de huidige situatie

Onderzoek naar bundeling 

airport hotelshuttels op korte 

termijn gedaan op basis van 

logistieke optimale omlopen 

(routes)

Logistiek optimale omlopen 

zijn op korte termijn niet 

haalbaar, omdat door Corona 

de gezamenlijke shuttle 

duurder is op basis van het 

lage aantal passagiers

Corona heeft een sterke 

impact op de kamerbezetting 

en het volume/frequentie 

hotelvervoer

Tijdens de hotelbijeenkomst van september 2020, hebben een aantal airport 
hotels aangegeven om op korte termijn airport hotelshuttles te willen bundelen 
om kostenbesparing mogelijk te maken. In aanvulling op het airport 
hotelshuttle project 2024 (ZE hotel vervoer) is onderzocht of het mogelijk is om 
op korte termijn over te gaan tot het bundelen van airport hotelshuttles naar 
omlopen om tot die kostenbesparingen te komen.

Onderzoek bundeling hotelvervoer op korte termijn

De meeste deelnemende airport hotels hebben de lopende vervoerscontracten 
opengebroken en afspraken gemaakt over een aangepast service niveau met 
flexibele voorwaarden en in sommige gevallen verlengde contractduur. Airport 
hotels en de meeste vervoerders hebben NOW steun aangevraagd. Daarnaast 
zijn veel flexcontracten van chauffeurs beëindigd, waardoor de capaciteit om 
op te schalen beperkter is geworden. Corona heeft tevens zijn weerslag gehad 
op de financiële weerbaarheid van de meeste vervoerders (taxibedrijven) en 
airport hotels. Dit heeft onder andere zijn weerslag op het verkrijgen van 
project financiering vanuit de airport hotels.

Het onderzoek naar mogelijkheden om op korte termijn omlopen te creëren 
heeft het volgende geleerd:

- Het is niet doelmatig om 4 kleinere airport hotels in een omloop op te 
nemen vanwege het extra aantal kilometers of ligging naast de busbaan. In 
een toekomstig vervoersmodel moet gezocht worden naar een maatwerk 
oplossing voor dit hotelvervoer. 

- Het bundelen van airport hotelshuttles is op korte termijn niet goedkoper, 
omdat het vervoersvolume te laag is. Door met name aanpassing in het 
huidig uitbesteed vervoer of NOW bijdrage voor eigen vervoer zijn de 
airport hotels met individueel vervoer goedkoper uit. Naarmate het aantal 
passagiers toeneemt wordt het collectief systeem rendabeler.

Corona

De conona pandemie heeft een sterke impact op de hotelbezetting van de 
airport hotels rondom Schiphol. Na 2019 is de kamerbezetting in 2020 door de 
Corona pandemie en de afgekondigde reisbeperkingen drastisch gedaald. Het is 
onzeker in welk tempo en in welke mate de kamer bezetting op het niveau van 
2019 terugkomt. Het beperkte aantal passagiers in 2020 heeft grote invloed 
gehad op de haalbaarheid van het bundelen van omlopen.

Figuur 5 Daling kamerbezetting 2020 ten 
opzichte van 2019 door Corona (voorbeeld van 
een route)
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Proefrijden van de omlopen 

leverde belangrijjke praktische 

aandachtspunten op

Het overzicht van de 

contracten en contractduur 

van de airport hotels moet 

geactualiseerd worden

De beschrijving van de eindsituatie

Van airport hotelshuttle naar omlopen (doelsituatie)

In het onderzoek naar bundeling van airport hotelshuttles voor de korte termijn (2021) is een 
eerste opzet ontworpen voor de meest rendabele omlopen. Op basis van de ligging en grootte 
van airport hotels is gekeken op welke wijze de logistiek optimale wijze de airport 
hotelshuttles samengevoegd kunnen worden tot omlopen. Dit heeft geresulteerd in 5 
omlopen. De omlopen bevatten circa 1000 kamers en de minimale rijtijd bedraagt ongeveer 
20-30 minuten (nodig voor frequentie 2x per uur) inclusief in/uitstappen. De standaard 
dienstregeling loopt van 5:00-23:00. De omlopen stoten 1.900 ton minder CO2 uit ten 
opzichte van het individueel vervoer. De omlopen zijn opgenomen in bijlage 2. Zie figuur 9 
voor de routes.

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek zijn begin december 2020 de routes met een 
grote (OV) bus gereden, waarbij gekeken is naar de praktische uitvoerbaarheid en of de routes 
haalbaar zijn binnen de gestelde frequentie van 2x per uur. Het proefrijden heeft uitgewezen 
dat de routes haalbaar zijn en het leverde tevens veel bruikbare praktische informatie op. 
Enkele voorbeelden:

- Gebruik van 150m busbaan levert veel  tijdsbesparing op en tevens een kortere route én 
lagere uitstoot voor omloop C

- Er zijn aanpassingen in de infrastructuur nodig. Op dit moment zijn niet alle terreinen van 
airport hotels geschikt voor het afwikkelen van vervoer van grote bussen en moeten 
halteplaatsen langs de weg ontwikkeld worden.

- Doorlooptijden van een route kunnen verschillen wanneer een route omgekeerd wordt 
gereden.

- Etc.

Conclusie

De dienstverlening wordt overeengekomen op basis van een vaste dienstregeling van de 
routes. De basis frequentie is bepaald op 2x per uur. Deze basis frequentie met groot 
materieel is voldoende om het aantal passagiers bij een gemiddelde bezetting van 80% af te 
kunnen handelen. Met de vervoerder kunnen aanvullende (SLA) afspraken gemaakt worden 
over hogere frequentie, bijvoorbeeld op piekmomenten op de dag. In de aanloopfase van het 
project is gebleken dat flexibiliteit van extra inzet van vervoer voor airport hotels belangrijk is. 

Advies: In 2021 wordt door individuele airport hotels gekeken of  binnen een omloop al 
uitbesteed vervoer gebundeld kan worden na het aflopen van vervoerscontracten. Een 
actueel beeld over de afloop van de huidige en tussentijds verlengde contracten ontbreekt. In 
het hoteloverleg zou een uitvraag gedaan moeten worden om de gegevens te actualiseren. 

Omloop A

Omloop B

Omloop C

Omloop D

Omloop E

Figuur 6 routes nieuwe omlopen
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Het airport hotelshuttle project 2024

Complexiteit project:

Overgang naar nieuwe 

busterminal

Introductie nieuw 

vervoerssysteem

Overgang naar Zero emissie 

vervoer

Andere financieringswijze

Het airport hotelshuttle project is een complex project, omdat er 
tegelijkertijd een aantal veranderingen doorgevoerd worden:

- Overgang naar een nieuw vervoersysteem. Er ontstaat een nieuw 
hotelvervoersysteem dat moet concurreren met het huidige 
hoogwaardig openbaar vervoer (OV) en individueel vervoer (taxi). Door 
het hotelvervoer als systeem te organiseren is regelmaatsturing op 
Schiphol mogelijk. Dat wil zeggen dat de aankomst en vertrektijden 
zodanig worden gereguleerd dat er geen piekbelasting plaatsvind. Door 
het plannen van de afwikkeltijden volgtijdelijk wordt ruimte op de 
busterminal bespaart. Alle airport hotels zijn bereid deel te nemen aan 
een gezamenlijke shuttle als er sprake is van een uniforme 
dienstverlening voor alle airport hotels en wanneer iedereen meedoet.

- Overgang nieuwe busterminal. Op het nieuwe touringcar busstation 
worden naast de airport hotelshuttle ook andere vervoersdiensten 
geaccommodeerd. De vervoersdiensten worden onder contract gesteld. 
In het contract worden operationele, milieutechnische, communicatie, 
ICT en financiële afspraken gemaakt.

- Bussen van de airport hotelshuttle worden Zero Emissie. De huidige 
bussen worden vervangen door emissievrije bussen met toepassing van 
een nieuwe technologie. In Nederland wordt in het openbaar vervoer 
ervaring opgedaan, maar die is vaak nog niet beschikbaar over de gehele 
technische levenscyclus van de bus. De vervoerslogistiek is ook anders 
dan traditioneel vervoer door de noodzaak van het opladen.

- De financieringswijze van het vervoer wordt veranderd. De meeste 
airport hotelshuttles zijn gratis en met de overgang naar het nieuwe 
airport hotelshuttle vervoer wordt het hotelvervoer betaald.

Door de complexiteit van het project met verschillende stakeholders is het 
noodzakelijk om programma management op te zetten.

Figuur 7 Halte met dynamische reizigers 
informatie
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Project 2024: Nieuw vervoerssysteem

Het nieuwe vervoersmodel 

vraagt een ander type 

vervoerder (grootschalig 

vervoer)

Flexibiliteit van vervoerder 

belangrijk voor airport hotels 

om aan piekvraag te kunnen 

voldoen

Afbakening ten opzichte van 

bestaande vervoerssystemen 

van belang in verband met 

vergunningen

- De omlopen hebben een dermate grote omvang op basis van het aantal 
kamers, dat de inzet op basis van groot materieel moet plaatsvinden. De 
meeste huidige afgesloten contracten zijn gekoppeld aan de levensduur 
van het reeds ingezette materieel. Als een vervoerscontract afloopt, dan 
is er een mogelijkheid om airport hotelshuttles te bundelen.

- Het aantal passagiers is drastisch gedaald in 2020/2021. De 
vervoersvraag zal de komende jaren stijgen met het verbeteren van de 
kamerbezetting van de airport hotels. Daarnaast kent de vervoersvraag 
in de dag en over de seizoenen sterke pieken en dalen. De vervoerder 
moet voldoende flexibel zijn om de opschaling van het aantal passagiers 
op te kunnen vangen. Dit geldt voor zowel de beschikbaarheid van 
materieel als personeel. De taxibedrijven die het huidige (kleinschalige) 
vervoer verzorgen hebben niet deze mogelijkheden. Zij zijn met name 
hard geraakt door de Corona pandemie en hebben ook niet voldoende 
financieel weerstandsvermogen. Het nieuwe vervoersmodel vraagt een 
ander type vervoerder, vergelijkbaar met het openbaar vervoer. Het is 
belangrijk dat de vervoerder ervaring heeft met vervoer met grote 
bussen, exploitatie van reizigersinformatiesystemen, ZE vervoer en 
flexibel is in het opschalen van passagiersaantallen en opvangen van 
piekvraag in het vervoer.

- Als andere doelgroepen, zoals bedrijven in de omgeving van airport 
hotels, gebruik kunnen maken van de airport hotelshuttle, dan wordt de 
haalbaarheid van het project verbeterd. Het is wel van belang dat er 
geen juridische discussie ontstaat over (bestaande) vergunningen.

Figuur 8 Voorbeeld Zero emissie bus airport 
hotelshuttle
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Project 2024: Overgang naar nieuwe busterminal

Vergunningen zijn uitgegeven 

voor vervoer op huidige A-

baan

Meerderheid van de airport 

hotels zetten passagiers af op 

C-baan

Voorkeursrecht gezamenlijke 

airport hotelshuttle voor 

nieuwe A-baan

Aanpassing infrastructuur

De infrastructuur rondom Schiphol wordt de komende jaren aangepast met 
de ontwikkeling van het NS station en de aansluiting op de Noord/Zuid 
metrolijn (lange termijn, niet voor 2024). Het gebied voor het NS station 
wordt aangepast en opnieuw ingericht. 

Schiphol

Het hotelvervoer wordt in de huidige situatie via de A-baan afgewikkeld. 
Amsterdam Airport Schiphol (AAS) heeft het maximale aantal van 10 
vergunningen c.q. concessies (zie bijlage 2) aan airport hotels uitgegeven 
voor de vervoersafwikkeling op de A-baan. Airport hotels betalen voor het 
recht om van deze faciliteit gebruik te mogen maken. Airport hotels zonder 
vergunning zetten hun passagiers af op de C-baan. De A-baan bevindt zich 
direct aan de aankomst hal van Schiphol en bij het NS station (zie bijlage 4). 
De C-baan ligt daar iets achter. De meerderheid van de airport hotels zetten 
op dit moment hun passagiers af op de C-baan.

Amsterdam Airport Schiphol (AAS) heeft in het verleden deze vergunningen 
uitgegeven aan airport hotels die een relatie hebben met de activiteiten 
van Amsterdam Airport Schiphol (AAS), bijvoorbeeld crew vervoer of 
opvang ‘transit passengers’. De uitgifte van vergunningen was niet 
uitsluitend voorbehouden aan airport hotels in de gemeente 
Haarlemmermeer. Al jaren worden er geen nieuwe vergunning verstrekt. Er 
bestaat een wachtlijst voor een vergunning voor de A-baan. 

Voorkeursrecht A-baan Schiphol

Hotelvervoer onderscheidt zich van de individuele airport hotelshuttles 
door de positionering op Schiphol. De gezamenlijke airport hotelshuttle 
krijgt het voorkeursrecht om op de A-baan passagiers op te halen en af te 
zetten. De A-baan wordt afgesloten en is straks alleen toegankelijk voor 
collectief emissie vrij vervoer (zie bijlage 5). De airport hotels die niet aan 
de gezamenlijke shuttle deelnemen handelen de passagiers af op de C-baan 
en worden daarmee gelijkgesteld aan het overige bestelde vervoer van en 
naar Schiphol dat niet met regelmaatsturing werkt. In de nieuwe situatie is 
de positie van de C-baan op ca. 10 minuten loopafstand van de 
stationsterminal (bij het voormalige crewcenter). De passagiers van de niet-
deelnemende airport hotels hoeven niet voor de reis te betalen en dat 
rechtvaardigt een gedifferentieerde reisbeleving. De kosten van de nieuwe 
vergunning voor de A-baan zijn nog niet bekend.

Figuur 9 Lay out huidige vervoer Schiphol 
(bijlage 4) 

Figuur 10 Voorbeeld dienstregeling A-baan
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Project 2024: Overgang naar nieuwe busterminal

Vergunningen voor vervoer op 

huidige A-baan worden 

opgezegd

De huidige vergunningen voor de aankomst/vertrek op de A-baan wordt 
door Amsterdam Airport Schiphol (AAS) opgezegd met de herziening van de 
inrichting van het vervoersplatform. Voor Amsterdam Airport Schiphol 
(AAS) geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor de huidige 
hotelvergunning voor de A-baan.

Het onderscheid tussen de collectieve airport hotelshuttle en het 
individuele hotel vervoer wordt met de maatregelen vergroot. Dit betreft 
naast de loopafstand naar de airport hotelshuttle terminal ook de 
dienstverlening op de halte, de informatievoorziening. Airport hotels die 
niet meedoen met het collectieve vervoerssysteem worden gelijkgesteld 
aan het overige besloten vervoer met een onvergelijkbaar service niveau op 
Schiphol.

Tussenstop crewcenter

Advies: Het is interessant om de mogelijkheid van een tussenstop op de 
crewcenter te onderzoeken. Hiermee kan de dienstverlening mogelijk 
uitgebreid worden wat voordelen heeft in uitstoot van vervoer rondom 
Schiphol en bijdraagt aan de financierbaarheid van de hotel shuttle.



25

Afdwingbaarheid beleid 

Amsterdam Airport Schiphol 

(AAS) Zero emissie niet 

duidelijk

Technologie van Zero emissie 

vervoer is nog in ontwikkeling

airport hotels zijn niet bereid 

om extra kosten te betalen 

voor biodiesel

Project 2024: Zero emissie vervoer

Beleid Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

Amsterdam Airport Schiphol (AAS) stimuleert collectief en elektrisch 
transport, zoals de trein en elektrische bussen. En ze ontmoedigen 
individueel vervoer en fossiele brandstoffen. Schoner en minder vervoer 
over de weg scheelt uitstoot van CO₂, ultrafijnstof en stikstof. Het is 
onduidelijk in hoeverre dit beleid in de toekomst afdwingbaar wordt, 
bijvoorbeeld door het instellen van milieuzones. Daardoor bestaat het risico 
dat airport hotels kiezen voor goedkoper vervuilend vervoer in plaats van 
collectief zero emissie vervoer. Bij het ontbreken van eenduidige 
randvoorwaarden voor alle airport hotels bestaat het risico dat airport 
hotels hun eigen belang optimaliseren en kiezen om niet deel te nemen aan 
het collectieve vervoerssysteem.

Zero emissie

Het Zero emissie vervoer is nog sterk in ontwikkeling. De accucapaciteit en 
laadinfrastructuur worden verder ontwikkeld en Nederland loopt voorop in 
Europa wat betreft het Zero Emissie openbaar vervoer. De 
vervoersconcessie Amstelland Meerlanden, waaronder het openbaar 
vervoer rondom Schiphol valt, wordt al onder die voorwaarden uitgevoerd. 
In de regio heeft Transdev Nederland (Connexxion) o.a. laadinfrastructuur 
op Schiphol Noord.

De inzet van Zero Emissie vervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

- De ontwikkeling van de accucapaciteit per bus (verbeteren van de 
actieradius)

- De beschikbaarheid en locatie van laadinfrastructuur

- De ontwikkeling van de laadsnelheid van de laadinfrastructuur 

In de haalbaarheidsfase van het project is op basis van algemene 
kengetallen uit het openbaar vervoer een eerste doorrekening gemaakt. In 
relatie tot het openbaar vervoer is de dienstregeling van de airport 
hotelshuttle intensief. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld bereik van 
250km op een acculading (conservatief). De kilometers per route per dag 
lopen uiteen van ca. 330 km (omloop D) tot ca. 540 km (omloop E). Het is 
dus noodzakelijk om tussentijds de bussen op te laden.

In het volgende pagina’s wordt een beschrijving opgenomen van de 
benodigde infrastructuur en de opties. 
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De locatie en laadcapaciteit is 

van cruciaal belang voor 

airport hotelshuttle

Project 2024: Benodigde infrastructuur met randvoorwaarden en opties

Laadinfrastructuur

De locatie en de laadcapaciteit zijn van groot belang voor de inzet van Zero 
emissie vervoer voor de airport hotels, waarbij vanuit kostenoogpunt 
gekeken moet worden om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande 
infrastructuur. 

Op basis van de huidige technologische mogelijkheden is het niet mogelijk 
om de dagelijkse dienstverlening zonder bijladen uit te voeren. Vanuit het 
hotelproject is het van belang dat de behoefte aan laadinfrastructuur tijdig 
wordt meegenomen bij de planvorming van de herinrichting van 
vervoersplatform. Het realiseren van laadinfrastructuur kost tijd en de 
locatie moet bekend zijn ten tijde van het uitbesteden van het vervoer.

Voor elektrische voertuigen worden diverse vormen van opladen 
toegepast. Stekker-laden, al dan niet de snelle variant, is de meest bekende. 
Deze vorm van laden is het goedkoopste, maar duurt het langst. Maar laden 
tijdens de rit – het zogeheten opportunity charging- met behulp van een 
pantograaf of inductie systeem wordt uiteindelijk de slimste en meest 
toegepaste methode. Het ‘opportunity chargen’ is de meest levensvatbare 
variant van het opladen van een elektrische bus. Het voertuig opladen bij 
de verschillende stop- en eindpunten zorgt ervoor dat de accu niet groot 
hoeft te zijn. Deze methode is het snelst, maar ook het meest dure variant 
van laden.

Opportunity charging doet over het algemeen een kleiner beroep op het 
elektriciteitsnet dan wanneer gekozen wordt voor de laadpaaltechniek. De 
beschikbaarheid van het electriciteitsnetwerk is een belangrijke 
randvoorwaarde voor het plaatsen van laadinfrastructuur. 

Advies: Inventariseer waar het beste de laadinfrastructuur gerealiseerd kan 
worden, waarbij het is aan te bevelen zo veel mogelijk aansluiting te zoeken 
bij bestaande laadinfrastructuur. Het is nodig om de ontwikkeling van de 
laadinfra tijdig in de bouw/ontwikkelingsagenda van Amsterdam Airport 
Schiphol (AAS) op te nemen.

Figuur 11: pantograaf installatie
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Technolog van 

betaalinfrastructuur moet 

aansluiten bij gebruikte 

betaalsystemen op Schiphol

Project 2024: Benodigde infrastructuur met randvoorwaarden en opties

Betaalinfrastructuur

De betaalinfrastructuur van de airport hotelshuttle wordt in belangrijke 
mate bepaald door het gangbare betalingen van de Internationale reizigers. 
De betaling met bankpas (€) is gebruikelijk in Europa, terwijl Amerikaanse 
reizigers veelal met creditcard ($) zullen betalen. De betaalinfrastructuur zal 
beide betaalwijzen moeten ondersteunen.

De snelheid van afwikkeling van betaling is van belang op de 
piekmomenten. Het is aan te bevelen om de betaling van reizigers in de bus 
te voorkomen. Dit geeft te veel oponthoud op de opstapplaatsen. Er zijn 
verschillende opties voor betaling vooraf:

− Betaling op Schiphol

− Betaling bij reservering hotelkamer (website airport hotels)

− Betaling in het hotel (enkele reis naar Schiphol)

Advies: Onderzoek op welke wijze aansluiting gezocht kan worden bij 
bestaande techniek van betaalsystemen op Schiphol en airport hotels 
rekening houdend met de vereiste van een snelle afhandeling in de bus om 
eenheid te houden in de wijze van betaling. (bv gebruik QR codes)

Stalling en chauffeursverblijf

Veilige stalling van het materieel is belangrijk om de bussen representatief 
en heel te houden. De locatie is van belang voor de vervoerslogistiek. 
Stalling en chauffeursverblijf ver van vertrek en aankomstlocaties leidt tot 
een verhoging van de exploitatiekosten. Voor de chauffeurs moet er 
parkeergelegenheid zijn.

Advies: onderzoek in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van bestaande 
faciliteiten rondom Schiphol.

Mindervalide reizigers

Het is wettelijk verplicht om minder valide reizigers te vervoeren. De 
infrastructuur op het vervoersplatform en in de bus moeten aan de 
wettelijke eisen voldoen.

Figuur 12: betaalinfra 
Hotelshuttle Heathrow
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Dynamische 

reizigersinformatie draagt bij 

aan een hoogwaardige klant 

beleving

Project 2024: Benodigde infrastructuur met randvoorwaarden en opties

Dynamische reizigersinformatie
Voor het vervoerssysteem wordt dynamische reizigersinformatie opgezet op 
Schiphol en in de airport hotels. Met behulp van de infrastructuur in de bussen 
wordt informatie doorgegeven (API feeds) aan de airport hotelsystemen, waarmee 
in de hotellobby de actuele vertrektijden worden aangegeven. Hierdoor wordt een 
dynamisch reizigersinformatiesysteem mogelijk. Voor een aantal airport 
hotelshuttles wordt het informatiesysteem in het hotel al toegepast. 

Daarnaast kunnen de reizigers gebruik maken van de functionaliteit van de Schiphol 
app, waarin de locatie van de airport hotelshuttle met looproutes wordt 
opgenomen. De hotelshuttle app zal daar op aan moeten sluiten en zich richten op 
het voorspellen van de reistijd naar het hotel. Voor de reizigers is de app verder van 
toegevoegde waarde om zijn weg te vinden op de luchthaven.

De uitvoeringsorganisatie van de airport hotelshuttle biedt een format voor 
gestandaardiseerde content in airport hotels en informatie over airport hotelshuttle 
op de hotel website naast de eigen website van de airport hotelshuttle.

Reizigers zijn bereid te betalen voor efficiënt vervoer met acceptabele en 
voorspelbare wachttijden. Hotels met betaald vervoer van airport hotels rondom 
Schiphol laten geen significante daling in het aantal passagiers zien.

Voor de passagier is het belangrijk om reiservaring zo efficiënt en prettig mogelijk te 
laten zijn. De ‘passenger journey’ is een leidend beginsel bij het ontwikkelen van de 
infrastructuur.

- Vooraf via hotel en/of Schiphol (digitaal)

- Inrichten van het vervoersplatform (digitaal en fysiek)

- In de bus (fysiek)

- In het hotel (fysiek)

De informatie voorziening voor de reiziger gaat verder dan uitsluitend informatie 
over de reis. Vanuit het belang van het ontwikkelen van het regionaal toerisme kan 
de zakenreiziger/toerist geïnformeerd worden over de bezienswaardigheden in de 
omgeving op de displays in de bus en op locaties waar gewacht wordt 
(Schiphol/airport hotels). Door de content centraal te ontwikkelen en te verstrekken 
ontstaat een uniforme en hoogwaardige klantbeleving.

Advies: Neem de realisatie van dynamische reizigersinformatie voorziening tijdig 
mee in de verbouw/ontwikkelingsagenda van de A-baan.

Figuur 13: infoverstrekking hotel

Figuur 14: Schiphol app
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Meer informatie is nodig over 

het aantal reizigers en hun 

reisgedrag

Project 2024: (Zelf) financiering

Overgang naar betaalde airport hotelshuttle

De overgang naar een betaalde airport hotelshuttle betekent dat de 
vervoerder opbrengstverantwoordelijk wordt voor het hotelvervoer. De 
overgang van een gratis airport hotelshuttle naar een betaalde airport 
hotelshuttle in het huidige tijdperk is groot.

De bezetting in de airport hotels historisch laag door de Corona pandemie. 
Het is onzeker in welk tempo en in welke mate de kamer bezetting op het 
niveau van 2019 terugkomt. Het herstel tot het niveau van 2019 kan nog 
jaren duren.

Er heeft nauwelijks registratie plaatsgevonden van het aantal passagiers dat 
gebruik maakt van de gratis airport hotelshuttle service. Er is geen goede 
referentie opgebouwd over het aantal passagiers.

Advies: verzamel zo veel mogelijk data over de aantallen passagiers in de 
transitieperiode tot 2024 om de overgang naar opbrengst-
verantwoordelijkheid uitvoerder/vervoerder hotelvervoer te 
vergemakkelijken

Een beperkt aantal airport hotels werkt met betaald vervoer. Het 
samenvoegen van hotelvervoer werkt alleen als een eenduidige aanpak 
wordt gekozen voor gratis- of betaald vervoer. De airport hotels die werken 
met betaald vervoer zien geen grote afname van het vervoer ten opzichte 
van de periode dat vervoer gratis was. Er wordt verondersteld dat zakelijke 
reizigers minder gevoelig zijn voor een kleine vergoeding. Het is niet bekend 
wat de prijselasticiteit is voor een grote groep passagiers en met name de 
groep toeristen.

Advies: Onderzoek de prijselasticiteit van de vervoersbewijzen in relatie tot 
de alternatieven, zoals openbaar vervoer en taxi. 

De risico’s voor de uitvoering van de airport hotelshuttle zijn groot door de 
combinatie van hoge investeringen en onzekerheid van de opbrengst.

Advies: Aanvullend onderzoek is nodig in samenwerking met de airport 
hotels naar de huidige buscapaciteit en de normatieve bezetting (vgl 2019) 
(KHN). Daarbij is ook relevant dat beter inzicht wordt verkregen in de 
bezetting op piekmomenten.
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Subsidiemogelijkheden kunnen 

nog verder onderzocht worden

Project 2024: (Zelf) financiering

Subsidies

In de haalbaarheidsfase is een subsidie scan uitgevoerd op de mogelijkheid 
om gebruik te maken van innovatie- en technologische subsidies. Het 
project is onvoldoende innovatief om een beroep te kunnen doen op 
dergelijke regelingen. 

In de vervolgfase van het project moet nog gekeken worden of andere 
subsidie mogelijkheden benut kunnen worden. Te denken valt aan het 
Programma Bouwen aan bereikbaarheid (Rijksoverheid/metropool regio 
Amsterdam), tegemoetkoming voor het ontwikkelen van shuttlevervoer op 
bedrijfstereinen of inpassing in bestaande subsidieprogramma’s van 
Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Advies: Voer een subsidiescan uit op uitvoeringsregelingen om te kijken of 
het project een subsidie aanvraag kan indienen.
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Stimuleer airport hotels om 

alvast mee te doen in de 

overgangsfase

De beschrijving van de overgangsfase

Overgangsfase

In de overgangsfase zal gekeken worden of het praktisch mogelijk is om airport 
hotelshuttle routes te combineren. In 2021 zijn hiertoe de eerste initiatieven 
genomen. Aangezien veel airport hotels nog lopende contracten hebben, zal de 
transitie naar gezamenlijk vervoer geleidelijk gaan en jaarlijks worden 
geoptimaliseerd. Van de deelnemende airport hotels wordt gevraagd geen
contractverlengingen tot na 2023 af te sluiten. Het gezamenlijk vervoer wordt 
uitgevoerd op basis van EURO6 materieel, waardoor het voldoet aan de 
hoogste uitstootnormen voor diesel. Op dit moment zijn airport hotels niet 
bereid om extra kosten te accepteren voor het gebruik van HVO (bio diesel) 
gezien de lastige economische omstandigheden waarin de airport hotels zich 
bevinden.

Advies: Om het project een goede kans van slagen te geven is het van belang 
om airport hotels te stimuleren om in de overgangsfase mee te doen aan het 
collectief vervoer (bundelen ritten). Te denken valt aan de volgende 
maatregelen:

- Lobby bij airport hotels om allemaal tussentijds over te gaan naar een 
gezamenlijke betaalde shuttle met uniforme tarieven (KHN). Laat de airport 
hotels die meedoen met het project ook committeren aan het introduceren 
van betaald vervoer tijdens de overgangsfase. Door de bijdrage van de 
reizigers nemen de kosten voor de deelnemende airport hotels af. Een deel 
van de besparing zou gebruikt kunnen worden voor financiering van het 
project.

- Laat de airport hotels die hun shuttle combineren toe op de A-baan met een 
tijdelijke vergunning onder de collectieve afspraak om regelmaatsturing toe 
te passen (Amsterdam Airport Schiphol (AAS)). Op de huidige A-baan is 
voldoende ruimte als regelmaatsturing wordt toegepast. Het projectteam 
kan coördineren en ondersteunen in het ontwikkelen van dienstregelingen 
van de airport hotels.

- Subsidieer het gebruik van HVO diesel in de overgangsfase naar Zero emissie 
vervoer (Amsterdam Airport Schiphol (AAS)/gemeente Haarlemmermeer). 

- Amsterdam Airport Schiphol (AAS) kan de ontwikkeling van een eenvoudig 
reizigersinformatie systeem financieren voor de airport hotels die meedoen 
in de collectieve shuttle. Met een beperkte investering in de bussen en een 
display op de A-baan kan al betere reisinformatie worden aangeboden.
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Geef duidelijkheid 

verantwoordelijkheden van 

installatie, beheer en 

onderhoud van de 

infrastructuur van Zero emissie

Zero emissie onderzoek in de overgangsfase

Voorbereiding Zero emissie in 2021

Doelstelling is om voor de gecombineerde airport hotelshuttle vanaf 2024 
met zero emissie vervoer te rijden. De technologische ontwikkeling in zero 
emissie vervoer zet zich voort de komende jaren. De eisen en 
randvoorwaarden worden vanuit het project gedefinieerd. Amsterdam 
Airport Schiphol (AAS) dient duidelijkheid te geven over de 
randvoorwaarden van de uitvoering van de airport hotelshuttle: welke 
werkzaamheden aan de vervoerder worden uitbesteed en welke 
werkzaamheden onder het Amsterdam Airport Schiphol (AAS) beheer 
vallen. 

Daarnaast is het belangrijk om tijdig de specificaties van de bussen te 
formuleren. Dit betreft niet alleen de layout in de bus, maar ook de 
branding, informatiesystemen en gehanteerde betaalsysteem. 

De uitwerking van Zero Emissie airport hotelshuttle kan op basis van het 
aanleveren van de definitieve routes, dienstregelingen en laadlocaties met 
het type bus een gedetailleerd wissel- en laadplan gemaakt worden. De 
beschikbaarheid en de locatie van de infrastructuur bepaalt in belangrijke 
mate de uiteindelijke kosten van de exploitatie.

Advies: geef op korte termijn richting over de onderdelen van het 
uitbesteed vervoer. De afbakening over de ontwikkeling en het beheer en 
onderhoud van de infrastructuur is niet duidelijk.
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Deelnemende airport hotels 

zijn opdrachtgever

Uitvoeringsorganisatie wordt 

belegd in een zelfstandige 

juridische entiteit

Projectorganisatie hotelvervoer

Opties organisatievorm gezamenlijk hotelvervoer

De deelnemende airport hotels zijn opdrachtgever voor de gezamenlijke 
airport hotelshuttle en het project Zero emissie hotelvervoer. Amsterdam 
Airport Schiphol (AAS) is participant vanwege het beschikbaar stellen 
(concessie verlenen) van infrastructuur op Schiphol. Dit betreft in eerste 
instantie de toegang tot de A-baan op Schiphol. Schiphol verleent een 
concessie voor het gebruik van de A-baan.

De aanbesteding van het vervoer vindt plaats vanuit een aparte juridische 
entiteit. Uitgezocht moet worden of dit een BV of een andere rechtsvorm 
is, bijvoorbeeld een stichting. De organisatie vorm is van belang is om 
eventueel subsidie aan te vragen. 

Deze entiteit is de uitvoeringsorganisatie waarin het contract management 
wordt belegd. Dit omvat onder andere de aansturing van de vervoerder, 
sturing op SLA afspraken, subsidie aanvraag en het voeren van de 
administratie voor de airport hotelshuttle. 

Door het introduceren van betaald vervoer in de overgangsfase ontstaat 
een nieuwe geldstroom voor de airport hotels van waaruit het project 
gefinancierd kan worden.

In de overgangsfase verricht de entiteit de volgende activiteiten:

- Collectieve inkoop vervoer voor airport hotels

- Programma management gezamenlijke airport hotelshuttle en 
vertegenwoordiger airport hotels in diverse relevante overleggen (bouw 
busterminal, verduurzamingsoverleg etc.)

- Regisseur van het hotel vervoer (optimalisatie dienstregeling/omlopen) 
voor opschaling voor groei passagiersaantallen en uitbreiding SLA voor 
vervoer op piekmomenten en stranding

- Aanvraag subsidies en administratie/verantwoording

Figuur 15 organisatie vorm airport hotelshuttle
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Werkgroep nodig om project 

structuur uit te werken

Projectorganisatie hotelvervoer

Governance

De vraag welke partij de omzet/resultaat verantwoordelijkheid draagt voor 
het project bepaalt in sterke mate de governance van de airport 
hotelshuttle. Deze kan in de overgangsfase anders zijn dan in de eind fase 
van zelf financierend systeem. 

Advies: Benoem een werkgroep vanuit de stakeholders, airport hotels 
(KHN), gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam Airport Schiphol (AAS), 
die de opdracht krijgen om de governance van de airport hotelshuttle 
verder uit te werken. Voor de overgangsfase kan overwogen worden om 
reeds een structuur op te zetten ten behoeve van collectieve inkoop van 
het vervoer en het management en financiering van het hotelvervoer 
project.
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Concessie periode voor Zero 

emissie langer dan traditioneel 

vervoer in verband met 

terugverdientijd hoge 

investeringen

Globale eerste doorrekening

De omvang van de benodigde investeringen in samenhang met de risico’s 
van onzekerheid van de passagiersbijdragen zijn bepalend voor de 
financierbaarheid van de Zero Emissie airport hotelshuttle. De exploitant 
van de airport hotelshuttle zal uitgaan van een contractduur waar binnen 
de benodigde investeringen op redelijke termijn terugverdiend kunnen 
worden. Connexxion/Pouw (OV partij in Amstelland-Meerlanden, 
waaronder de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol vallen) heeft op 
verzoek een eerste globale doorrekening gemaakt van de kosten van het 
vervoer, waaronder Zero emissie vervoer.

Toerekening kosten per hotel

De kosten zijn globaal doorgerekend op basis van de dienstverlening (uren 
en km) en het betreft uitsluitend de exploitatiekosten. De kosten van de 
uitvoeringsorganisatie en meerkosten van additioneel vervoer 
(vraagafhankelijk vervoer kleine airport hotels en versterking voor 
piekmomenten) zijn niet meegenomen. Het aantal passagiers dat gebruikt 
maakt van de huidige airport hotelshuttle is niet bekend. De vervoerskosten 
zijn daarom omgeslagen naar de airport hotels op basis van het totaal 
aantal gasten op basis van een jaarbezetting van 80%. Op deze wijze wordt 
inzicht verkregen in de kosten in relatie tot het aantal gasten. Let op: omdat 
het percentage betalende passagiers niet bekend is, geeft dit getal geen 
inzicht in de uiteindelijke ritprijs van het vervoer. Doel van de eerste 
doorrekening is uitsluitend het verkrijgen van een indicatie van de 
haalbaarheid van het project. 
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Concessie periode voor Zero 

emissie langer dan traditioneel 

vervoer in verband met 

terugverdientijd hoge 

investeringen

Globale exploitatiekosten

Op basis van het vervoerssysteem zoals is aangegeven op pagina 16 zijn 
prijzen uitgevraagd bij vervoerders die ervaring hebben met het rijden van 
groot materieel voor een vervoersperiode van 7 jaar. 

De globale exploitatiekosten met groot materieel (op basis van 
dienstregeling van 19 uur per dag met 11 bussen) kunnen als volgt worden 
samengevat:

- Vervoer met bestaand materieel (Euro6 norm): €4.435.235 (figuur 16)

- Vervoer met nieuw materieel (Euro 6 norm) en board apparatuur: ca. 
ca. €4.900.000

- Vervoer met nieuw materieel (biodiesel) en board apparatuur: 
€5.200.000

De uitvraag is gedaan op basis van prijspeil 2021. Het is gebruikelijk om in 
een vervoerscontract een indexatie op te nemen. In het groepsvervoer 
wordt de NEA index gehanteerd. De jaarlijkse indexatie voor 
kostenontwikkeling moet aansluiten met de ontwikkeling van de kosten het 
type vervoer (diesel/HVO/Elektrisch). 

Globale kosten per hotel

Het totaal aantal gasten bij een bezetting van 80% is berekend op basis van 
gegevens van visitor data over 2019, waarbij de bezetting pro-rata is 
berekend per maand. Op basis van deze berekening is het totaal aantal 
gasten 1,9 miljoen. De globle kosten per hotel zijn als volgt:

Vervoer met gebruikt materiaal (Euro6): €2,33/gast

Vervoer met nieuw materiaal (Euro6 + board apparatuur): €2,58/gast

De optie van biodiesel (HVO) is €300.000 duurder per jaar door 
aanpassingen in bestaande bussen en hogere dieselprijs. 

Advies: Ontwikkel een scenario model voor de airport hotels met 
variabelen op basis waarvan scenario’s kunnen worden berekend. De 
airport hotels kunnen op basis van de uitkomsten in december 2021 
besluiten over hun deelname aan het project.

Figuur 16: Exploitatie gebruikt materieel (Euro6) 
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Concessie periode voor Zero 

emissie langer dan traditioneel 

vervoer in verband met 

terugverdientijd hoge 

investeringen

Zero emissie bussen met apparatuur

De meeste fabrikanten van Zero emissie bussen kennen een catalogus prijs, 
maar rekenen meerwerk voor specifieke klantwensen. Voor de airport 
hotelshuttle zal rekening gehouden moeten worden dat passagiers bagage 
meenemen in de bus. Dit vraagt een aangepaste indeling van de bus ten 
opzichte van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. In het prijsvoorbeeld is 
uitgegaan van een 12 meter lage vloer EV bus met dubbele deuren en een 
batterij pakket van ca 500kWh. De basisprijs bedraagt ca. €500k (prijspeil 
2021). De randapparatuur in de bussen voor communicatie en ticket box 
(QR code) en/of contactloos betalen kost ca €15-€20k. Hierbij kan gedacht 
worden aan track&trace systeem, informatiedisplays in de bus, camera’s 
(interieur & front end), transponder, informatiesysteem etc.). Ook hier 
geldt dat er sprake is van maatwerk.

Om een dienstverlening van 5 omlopen te kunnen rijden is het noodzakelijk 
op basis van normen uit het openbaar vervoer dat 2 bussen worden 
aangehouden om uitval, onderhoud, opladen e.d. op te vangen. Er is geen 
rekening gehouden met materieel dat moet worden aangehouden voor 
versterkingsritten bij (incidentele) piekbelasting. Het maatwerkvervoer voor 
de 4 kleinere airport hotels kan uitgevoerd worden met midi bussen en zal 
meer vraag gestuurd worden ingezet. De basisprijs van een nieuwe midibus
bedraagt tussen €100k en €150k afhankelijk van de grootte. 
Vervoerspartij(en) hebben aangegeven bestaande voertuigen over te willen 
nemen, mits inzetbaar op andere opdrachten.

De prijs van zero emissie vervoer is sterk afhankelijk van locatie en 
financiering infrastructuur. Voor het integrale vervoerssysteem (materieel, 
bussen, laadinfra) is op basis van de dienstverlening van de airport 
hotelshuttle berekend dat de operationele kosten ruim 60% hoger liggen 
dan nieuw materieel (Euro 6 norm). De ‘total cost of ownership’(TCO) van 
Euro 6 en zero emissie is gelijk bij een concessieduur van ca 15 jaar. In de 
TCO zijn de tussentijdse vervanging van het accupack en tussentijds groot 
onderhoud aan de bussen meegenomen. Let op: dit betreft globale 
berekeningen en normen voor langdurige exploitatie van een vergelijkbare 
intensieve dienstverlening ontbreekt. De laadkosten van de infrastructuur 
op Schiphol Noord (reguliere laders) zijn als uitgangspunt in de 
berekeningen meegenomen.
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Onderzoek welke vorm van 

uitbesteding mogelijk is

Betrek in een vroegtijdig 

stadium vervoerders bij de 

praktische invulling van 

investeringen in infrastructuur

Marktconsultatie vervoerders

Marktconsultatie

De vervoerder wordt verantwoordelijk voor het materieel en chauffeurs. 
Het is gebruikelijk dat het materieel wordt geleased. Het doel is om de 
concessieduur te koppelen aan de economische levensduur van het 
materieel, omdat daarmee de laagste kosten worden gerealiseerd. 
Onderzocht moet worden wat de economische levensduur van het 
materieel is gegeven de intensieve dienstregeling. De economische 
levensduur wordt in hoge mate bepaald door de technische gebruiksduur 
van de accupakketten. Het uiteindelijke gebruik van de bussen en de 
rijtijden/afstanden zijn daarbij bepalend. Het is de verwachting dat de 
batterijduur door technologische verbeteringen de komende jaren zal 
toenemen. Een ervaren vervoerder kan op basis van de gevraagde 
specificaties van de Zero emissie bussen een goede inschatting maken van 
de economische levensduur. 

Advies: Organiseer een marktconsultatie met vervoerders en onderzoek 
welke vorm van uitbesteding haalbaar is. Naast het uitbesteden van het 
vervoer is het zinvol om vervoerders te betrekken bij de praktische invulling 
van de benodigde investering en onderhoud in de infrastructuur, zoals de 
laadinfrastructuur, locatie stalling, chauffeursverblijf en parkeren, 
benodigde betaalsystemen en de wijze van informatievoorziening die 
mogelijk is. Doel is dat ondubbelzinnig wordt geformuleerd hoe de 
(systeem)verantwoordelijkheden worden belegd.
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airport hotels realiseren 

betaalfaciliteiten en TV 

schermen

Betaalsystemen

Uitgangspunt is dat in de bus niet betaald wordt, omdat dit te veel 
oponthoud geeft om de dienstregeling binnen de gestelde normen te 
rijden. Dit betekent dat de passagier voordat de passagier voorafgaand aan 
de reis of op het busplatform van Schiphol moet betalen. De passagier 
betaalt de prijs van een retourtje, omdat de grote meerderheid ook van de 
shuttle service gebruik maakt voor de terugreis naar Schiphol. De airport 
hotels zijn verantwoordelijk voor de afdracht van de bijdrage van de 
passagiers die in het hotel betalen.

Informatie systemen (dynamisch reizigersinformatie systeem)

Het informatiesysteem van de bussen wordt gekoppeld met de halte 
informatie op de A-baan, waar de actuele aankomst en vertrektijden 
worden vermeld. Amsterdam Airport Schiphol (AAS) gaat over de inrichting 
van het vervoersplatform en het is belangrijk dat in de bouwplannen de 
voorbereiding en realisatie van het dynamische reizigerssysteem wordt 
meegenomen. De investering is onderdeel van de gebiedsontwikkeling. In 
de bussen worden schermen geplaatst waar de actuele reisinformatie 
wordt getoond. De vervoerder regelt dat de reisinformatie wordt 
uitgewisseld tussen de verschillende displays. De airport hotels kunnen op 
TV schermen in de hotel lobby de actuele aankomst- en vertrektijden van 
de shuttle aan de bezoekers tonen. De airport hotels zijn verantwoordelijk 
voor het realiseren van een TV scherm en de hotel shuttle app. 

Aanpassingen infrastructuur

Uit het proefrijden van de omlopen is gebleken dat bij sommige hotels 
aanpassingen op het terrein noodzakelijk zijn om een grote bus te 
accommoderen.

Figuur 17: informatievoorziening hotel
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Bijlage1 airport hotels die intentie overeenkomst hebben getekend

De volgende airport hotels (24) hebben de intentie overeenkomst getekend:

• Steigenberger Airport Hotel Amsterdam

• Courtyard by Marriott Amsterdam Airport

• Hotel Schiphol A4

• Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport

• Park Inn by Radisson Amsterdam Airport

• Novotel Amsterdam Schiphol Airport

• Corendon Village Exploitatie B.V.

• Ibis Budget Amsterdam Airport

• Ibis Schiphol Amsterdam Airport

• Hotel Herbergh Amsterdam Airport

• Ibis Styles Amsterdam Airport

• Amrath Apart-Hotel Schiphol Badhoevedorp

• Ramada Amsterdam Airport Schiphol

• NH Schiphol Airport

• Hotel Restaurant Zwanenburg

• Easy Hotel Amsterdam Airport Schiphol

• De Rustende Jager

• The Lake Hotel Amsterdam Airport

• Hotel Cafe Restaurant De Beurs

• Ninetynine Hotel Amsterdam

• Hyatt Place Amsterdam Airport Hoofddorp

• Executive Residency by Best Western Amsterdam Airport

• Amsterdam Schiphol Airport Moxy

• Renaissance Amsterdam Schiphol Airport
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Bijlage2 airport hotels die een vergunning op de A-baan hebben

1. Bastion Hotel Schiphol 

2. Courtyard Amsterdam Airport 

3. Crowne Plaza Amsterdam Schiphol (maakt doorstart na failisement) 

4. Steigenberger hotel Amsterdam Airport 

5. NH Schiphol Airport 

6. Park Plaza Amsterdam Airport 

7. Leonardo hotel Rembrandtpark 

8. Holiday Inn Express Amsterdam Airport 

9. Van der Valk Hotel Schiphol A4 

10. Radisson BLU Hotel Amsterdam Airport 

11. Ibis Airport (Accor Group) 
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Bijlage3 Logistiek meest optimale omlopen

Route Nr in basislijst Hotel Adres Postcode Plaats opmerking vervallen kamers kamers kamers kmsgeschatte reistijd

vervallen hotelper hotel per route (excl. In/uit) in min.

A 14 Amrath Apart Hotel Badhoevedorp Meidoornweg 2 1171 JW Badhoevedorp halte creeren op doorgaande weg, Nieuwemeerdijk 98 2,5 6

A 10 Hotel herbergh Schiphol (Samen met Ramada) Sloterweg 259 1171 CP Badhoevedorp opstappen bij Ramada 25 0 0

A 15 Ramada Amsterdam Airport Schiphol Sloterweg 299 1171 VB Badhoevedorp voor de deur 222 1,4 5

A 7 Corendon Village hotel Schipholweg 275 1171 PK Badhoevedorp op terrein Correndon Hotel (slagboom) 680 6,6 10

1.025 10,5 21

B 26 Renaissence Amsterdam Schiphol Airport Meester Jac. Takkade 35 1432 CB Aalsmeer 250 1,1 3

B 13 Ibis Styles Amsterdam airport (Samen met Ibis en Ibis Budget)Piet Guilonardweg 3 1117 EE Schiphol voor de deur (draaien vóór de slagbomen van Spl Oost) 141 0,55 1

B 1 Steigenberger Airport Hotel Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol voor de deur thv in-uitrit P-garage 440 2,9 5

B 9 Ibis Amsterdam Airport (Samen met Ibis Budget en Styles)Schipholweg 181 1171 PK Badhoevedorp voor de deur 644 0,1 1

B 8 Ibis Budget (Samen met Ibis en Ibis Styles) Schipholweg 185 1171 PK Badhoevedorp voor de deur 200 6 10

1.675 10,65 20

C 2 Courtyard by Marriott Amsterdam Airport Bosweg 15 2132 LX Hoofddorp krap om op het terrein te draaien 260 4,3 8

C 24 Executive Residency by Best Western Amsterdam Oppaallaan 1198 2132 LN Hoofddorp 49 2,2 4

C 6 Novotel Amsterdam Airport Schiphol Taurusavenue 12 2132 LS Hoofddorp 314 1,3 3

C 23 Hyatt Place Amsterdam Airport Rijnlanderweg 800 2132 NN Amsterdam bushalte aan Rijnlanderweg creeren. 330 5,8 10

953 13,6 25

D 16 NH Amsterdam Schiphol Airport Kruisweg 495 2132 NA Hoofddorp 419 0,27 1

D 25 Amsterdam Schiphol Airport Moxy Hoeksteen 74-84 2132 MS Hoofddorp op doorgaande weg halte creeren 200 0,45 2

D 18 Easyhotel Amsterdam Airport Schiphol Kruisweg 565 2132 NA Hoofddorp voor de deur aan Kruisweg 153 0,12 1

D 22 Ninetynine Hotel Amsterdam Kruisweg 601 2132 NA Hoofddorp voor de deur aan Kruisweg 138 7,8 10

910 8,64 14

E 4 Van der Valk Schiphol A4 Rijksweg A4 nr. 3 2132MA Hoofddorp kms en rijtijd obv retour 673 6,2 11

E 5 Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport Schiphol Boeing Avenue 2 1119 PB Schiphol-Rijk oprit van 3,5 ton (geen grote bus mogelijk), beneden laden/lossen 281 0,65 3

E 6 Park Inn By Radisson Amsterdam Airport Schiphol Beeachavenue 142-160 1119 PR Schiphol-Rijk 150 7,3 9

1.104 14,15 23

20 Totaal 5.667
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Bijlage 4 Layout huidige busterminal



48

Bijlage 5 Layout toekomstige busterminal


