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Inleiding 
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft het project „Visie Openbaar Vervoer 

Holland Rijnland‟ gestart teneinde tot een document te komen waarin vanuit de regio 

Holland Rijnland een beeld geschetst wordt van de gewenste ontwikkelingen op het 

gebied van het openbaar vervoer.  

Aan de hand van de OV-visie wil Holland Rijnland met de provincie Zuid-Holland, als OV-

autoriteit, in gesprek om het openbaar vervoer in de regio fors te verbeteren met als 

uiteindelijk doel de bereikbaarheid van dit deel van de Randstad (met name de regio 

Leiden e.o.) te kunnen continueren en waar mogelijk te verbeteren.  

 

Op 1 april 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, 

Nieuwkoop en Rijnwoude zich aangesloten bij de regio Holland Rijnland. Dit heeft geleid 

tot de eerste partiële herziening van de OV-visie Holland Rijnland, schakels in het 

Zuidvleugelnet. De eerste partiële herziening wordt als integraal onderdeel van de OV-

visie Holland Rijnland vastgesteld.   

Uitgangspunt 
Uitgangspunt bij het opstellen van de OV-visie is: Een hoogwaardig en doelmatig OV-

netwerk voor Holland Rijnland dat alle centra met elkaar verbindt en dat binnen de 

huidige exploitatiebegroting van de provincie gerealiseerd kan worden en waarbij de 

„sociale functie van het openbaar vervoer‟ tenminste op het huidige niveau blijft.  

ZuidvleugelNet 
De OV-visie van Holland Rijnland geeft aan hoe de regio de ideeën van de provincie Zuid-

Holland over het regionale ov-netwerk (ZuidvleugelNet) wil concretiseren. De OV-visie 

past binnen de contouren van het ZuidvleugelNet en gaat, wat ambitie betreft, op 

sommige punten nog verder. 

Holland Rijnland Net 
In een eerste deelrapport getiteld Holland Rijnland Net, de verbindende schakel in 

Randstad Netwerkstad (AGV-Movares, 12 juni 2007) is een schets gepresenteerd van het 

gewenste regionale HOV-netwerk. Daarin worden uitspraken gedaan over de gewenste 

HOV-verbindingen en over het gewenste kwaliteitsniveau.  

Verkenning HOV-lijnen 
Holland Rijnland heeft TransTec opdracht gegeven voor de volgende fase. In deze tweede 

fase zijn de uitgangspunten van het eerste deelrapport uitgewerkt en er is getoetst of de 

genoemde doelstellingen binnen de planperiode kunnen worden bereikt. In feite betreft 

het een haalbaarheidsstudie van het geschetste HOV-net uit het eerste deelrapport.  

Tracéverkenningen 
Naar aanleiding van de Verkenning HOV-lijnen zijn de tracés van de verschillende 

verbindingen verkend. Deze tracéverkenningen hebben geleid tot een aantal 

voorkeurstracés met eventuele varianten. Op basis van deze tracéverkenning is een zeer 

globale kostenraming voor de benodigde infrastructuur opgesteld.   

Onderliggend net 
Het HOV-net biedt op alle fronten een hogere kwaliteit, maar is tegelijkertijd grofmaziger. 

Daarom zijn er aanvullingen noodzakelijk in de vorm van een ontsluitend net. 

Besluitvorming over het HOV-net is vrijwel onmogelijk zonder een beeld van het 

aanvullende / ontsluitende openbaar vervoer te geven. Het aanvullende net is ontworpen 
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aan de hand van de te verwachten reizigersstromen en de financiële randvoorwaarden. 

De lijnvoering is echter indicatief omdat detaillering sterk afhankelijk is van de 

uiteindelijke keuzes over het HOV-net en HR-net. Bovendien krijgt de vervoerder vrijheid 

om, binnen de randvoorwaarden, het aanvullende net optimaal vorm te geven. Goede 

aansluiting tussen HOV-net, HR-net en onderliggend net is daarbij een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

Het geheel wordt vervolgens gepresenteerd in het onderliggende eindrapport „OV-visie 

Holland-Rijnland‟. Het in de OV-visie gepresenteerde netwerk zal vervolgens de basis 

moeten vormen voor: 

- de door de provincie Zuid-Holland op te stellen concessie-eisen en -wensen 

- de noodzakelijke en gewenste infrastructuurprojecten (inclusief fasering) 

 

Daarbij zal waar mogelijk worden aangesloten op de plannen van de Provincie Zuid-

Holland en van omliggende regio‟s. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat de samenvatting van de OV-visie. Hierin worden de belangrijkste 

resultaten gepresenteerd. 

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de OV-visie toegelicht. De voorgaande 

twee deelrapporten (Holland Rijnland Net en Verkenning HOV-lijnen) worden kort 

samengevat. 

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven op welke wijze andere projecten samenhangen met 

de OV-visie. Dat zijn ov-ontwikkelingen in en nabij de regio, ruimtelijke ontwikkelingen 

milieuplannen. 

Hoofdstuk 4 bevat de uitgangspunten voor de opbouw van het OV-netwerk en in 

hoofdstuk 5 wordt het voorgestelde OV-netwerk gepresenteerd. 

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste netwerkresultaten weergegeven. 

Hoofdstuk 7 geeft aan wat er moet gebeuren om de visie tot realiteit te brengen en welke 

actoren daar een rol in spelen. 

Hoofdstuk 8 bevat tenslotte negen actieplannen waarin per corridor wordt aangegeven 

welke infrastructurele maatregelen nodig zijn om tot de gewenst kwaliteitsslag te komen. 
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1. Samenvatting 
 

Inleiding 

Regio Holland Rijnland wil met behulp van openbaar vervoer (de groei) van het 

autoverkeer sterk terugdringen teneinde de bereikbaarheid van dit deel van de Randstad 

(met name de regio Leiden e.o.) te kunnen continueren en waar mogelijk te verbeteren. 

Daarnaast heeft het openbaar vervoer een belangrijke functie voor de mobiliteit van 

personen die om welke reden dan ook niet de beschikking hebben over vervoer per auto.  

 

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland presenteert in deze „OV-visie Holland-

Rijnland‟ een duidelijk beeld van de gewenste ontwikkeling van het openbaar vervoer in 

de regio. De regio wil binnen tien jaar het huidige OV-netwerk verbeteren en zo op een 

hoogwaardig niveau brengen. De scoop van de OV-visie is gericht op 2020. De realisatie 

van het verbeterde OV-netwerk zal in fasen geschieden. 

 
Het OV-net bestaat uit: 

Trein:  Hoogfrequente sprinterdiensten (Stedenbaan); 

Light rail: RijnGouwelijn (Oost en West); 

Bus:  HOV of groeiend naar HOV aangevuld met onsluitende verbindingen 

 

Het OV-net bestaat naast de RijnGouwelijn uit negen zware busverbindingen en heeft 

daardoor een duidelijke metro-achtige structuur. Het netwerk lijkt op het eerste gezicht 

op het huidige OV-netwerk. Door middel van duidelijke lijnvoering, snelle verbindingen en 

hoge frequenties wordt het voor de reiziger echter veel eenvoudiger om in te stappen. 

Het OV-net wordt aangevuld met een transparant net van ontsluitende busdiensten en 

aanvullend (openbaar) vervoer. 

 

Uit inventarisaties is gebleken dat de concurrentiepositie van het openbaar vervoer niet 

optimaal is. Alleen door een forse verbetering van het openbaar vervoer is de 

mobiliteitsdoelstelling van Holland Rijnland haalbaar. 

 

Het gepresenteerde netwerk (zie afbeelding 1.1) bestaat uit: 

- Zes Stedenbaan Stations plus Leiden Lammenschans en Alphen aan den Rijn waar op 

werkdagen overdag minimaal 4 tot 6 maal per uur een trein stopt; Leiden Centraal is 

de belangrijkste transferplaats (hub). De stations Sassenheim en Alphen aan den Rijn 

zijn de subhubs in de regio.   

- Drie HOV-lijnen: De RijnGouwelijn (Oost en West), de lijn Leiderdorp – Leiden 

(Meerlijn-Noord) en de lijn Leiden - Zoetermeer (Meerlijn-Zuid) die in de spits 

tenminste 8 keer per uur rijden. De HOV-lijnen rijden (vrijwel) volledig op vrije baan; 

- Zeven zware lijnen, de zogenoemde Holland Rijnland lijnen (HR-lijnen) die in de spits 

tenminste 6 keer per uur rijden. De HR-lijnen rijden congestie vrij, waar nodig op 

vrije baan; 

- Diverse ontsluitende buslijnen waarvan het merendeel in de spits 4 keer per uur rijdt. 

In en rond Leiden zijn ontsluitende buslijnen gebundeld zodat een aantal frequente 

hoofdassen ontstaan. 
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Door de bundeling van lijnen: 

- Vervallen enkele directe verbindingen waardoor een beperkt aantal reizigers moet 

overstappen. De frequentie van de overstapverbinding is over het algemeen veel 

hoger waardoor het kwaliteitsverlies beperkt is. 

- De loopafstanden naar de haltes worden hier en daar groter. Doordat de reistijd in de 

bus afneemt neemt de totale reistijd over het algemeen niet toe, zeker als de fiets 

voor het voor- en na transport wordt gebruikt. De voorzieningen bij de bushaltes 

(fietsenstalling) worden daarom sterk verbeterd en uitgebreid. 

 

 

 

Afbeelding 1.1: schematische weergave van het netwerk in de vorm van een “metrokaartje” 
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Infrastructuur 

Voor congestievrije busroutes dient de infrastructuur fors te worden verbeterd. Voor de 

genoemde HOV-lijnen Leiderdorp – Leiden en Leiden – Zoetermeer is een bedrag van 

ongeveer € 100 miljoen benodigd. De benodigde aanpassingen aan de infrastructuur voor 

de HR-lijnen vergt een investering van ongeveer € 120 miljoen en voor diverse 

aanpassingen ten behoeve van het onderliggende net wordt een stelpost van € 25 

miljoen gereserveerd en voor de haltevoorzieningen € 35 miljoen. In totaliteit komt dit 

neer op € 280 miljoen infrastructuur kosten, exclusief de RijnGouwelijn-Oost en -West.   

Samenhangend met de realisatie van de infrastructuur dienen de gemeenten en 

wegbeheerders zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling van het haltegebied. Het 

gaat daarbij zowel om de inrichting van de openbare ruimte direct rond de halte, 

voorzieningen bij de halte als om de stedenbouwkundige ontwikkeling in de nabijheid van 

de halte.  

 

Meer OV-reizigers 

Het gepresenteerde netwerk leidt aan het eind van de planperiode (prognose 2020) tot 

een gerealiseerde reizigersgroei van 70%, verdeeld over: 

- 20% autonome groei voor zowel de auto als het OV. 

- 50% groei door verbetering van het OV-netwerk; 

o 45% reizigersgroei op de busverbindingen; 

o 75% reizigersgroei voor de zes stedenbaan stations. 

 

Het aandeel van openbaar vervoer in de totale mobiliteit neemt in Holland Rijnland toe 

van ca. 10% naar 15%. Hiermee schaart de regio zich tussen het gemiddelde in Zuid-

Holland (14%) en de gemiddelden in de Stadsregio Rotterdam en Haaglanden (15 á 

16%).1 

 

Het aanbod van openbaar vervoer stijgt in de periode tot 2020 met 31% 

dienstregelinguren (dru‟s). Het aantal ritten stijgt sterker (ruim 40%) omdat door de 

infrastructuur maatregelen de rijtijd per rit afneemt. 

 

De gemiddelde Vf waarde2 daalt van 1,8 naar 1,5. Het ov-gebruik stijgt van 16 ritten per 

100 inwoners tot 27 ritten per 100 inwoners. 

De kostendekkingsgraad stijgt van 48% tot 60%. 

De provinciale bijdrage in de exploitatiekosten blijft ongeveer gelijk. 

 

Organisatie en uitvoering 

Het opstellen van een OV-visie is een eerste stap naar een hoogwaardig openbaar 

vervoer in de regio. Om tot uitvoering te komen is de medewerking en actieve inzet van 

een groot aantal partijen nodig. De projectleiding van de infrastructurele werken zal 

grotendeels bij de wegbeheerders (veelal de gemeenten, soms de provincie of 

Rijkswaterstaat) komen te liggen.  

 

De verbetering van het OV kan het beste gerealiseerd worden als de taken helder 

verdeeld zijn:  

 Gemeenten en provincie zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur 

 De vervoerder is verplicht de gerealiseerde infrastructuur optimaal te benutten 

 De concessieverlener stuurt op hoofdlijnen  

                                            

1 Op basis van Monitorrapportage Verkeer en Vervoer Zuid-Holland 2007 

2 Voor definities zie bijlage 5 
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Dat betekent dat de concessieverlener meer verantwoordelijkheden krijgt met betrekking 

tot de ontwikkelrol van niveau 2. De vervoerder zal duidelijke aanwijzingen moeten 

krijgen. De ontwikkelrol van niveau 3 blijft volledig bij de vervoerder.  

 

De realisatie van het OV-netwerk is en blijft de verantwoordelijkheid van de provincie als 

concessieverlener en van de vervoerder als concessiehouder. De huidige concessie loopt 

tot 1 januari 2013 en de voorbereidingen voor de aanbestedingen zijn inmiddels 

begonnen.  Voor een optimale vervoerplanning is het wenselijk de niveaus 2, 3 en 4 in 

één concessie onder te brengen.  

 

De inzet en inbreng van de gemeenten is voor het succes van het te realiseren OV-

netwerk van cruciaal belang. Allereerst dienen de gemeenten zorg te dragen voor de 

realisatie van de benodigde infrastructuur. Dat begint met het beschikbaar stellen (en 

houden) van gronden en door een actieve inzet voor (planologische) procedures die voor 

de realisatie van de infrastructuur doorlopen moeten worden. 

Voor de infrastructurele maatregelen zijn externe geldbronnen nodig, maar uitgangspunt 

is dat de gemeenten ook zelf een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door de 

haltevoorzieningen te bekostigen (inclusief de loop en fietsroutes naar deze halten) en 

door de installatie of aanpassing van VRI‟s. 

 

Het succes van het nieuwe OV-netwerk zal sterk afhankelijk zijn van de concentratie van 

bebouwing rond de OV-routes. De gemeenten hebben, door rond de haltes te verdichten, 

directe invloed op de groei van het aantal ov-reizigers. 
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2. Achtergrond 

2.1. Deelrapport Holland Rijnland Net 

In dit eerste deelrapport van de OV-visie is een oriënterende analyse gemaakt van het 

openbaar vervoer in Holland Rijnland. Daarbij is gekeken naar de huidige situatie: 

- verkeersstructuur en ruimtelijke structuur 

- benchmarking met openbaar vervoer in andere regio‟s 

- reistijden met openbaar vervoer 

- pendelstromen en OV-stromen 

- missing links 

Ook is gekeken naar de relatie met bestaande plannen zoals de RijnGouwelijn en 

Stedenbaan. 

 

In afbeelding 2.1 zijn de pendelstromen (2001) weergegeven van en naar de 

verschillende gemeenten in Holland Rijnland. Het gaat hierbij om de totale woon-

werkpendel inclusief auto, openbaar vervoer, fiets etc. Uit de grafiek blijkt dat de 

grootste pendelstromen gericht zijn op de metropolen Den Haag en Amsterdam. 

Opvallend is dat de pendel op Haarlem veel beperkter is, behalve vanuit Hillegom. Binnen 

de regio heeft Leiden de meeste aantrekkingskracht.  

 

 

Afbeelding 2.1: pendelstromen Holland Rijnland (2001) 

 

Als alleen gekeken wordt naar reizigers in het openbaar vervoer (2004) ontstaat de 

volgende grafiek (afbeelding 2.2), waarbij de gele pijlen de stromen per trein weergeven 

en de groene pijlen de stromen per bus. Er zijn een aantal busverbindingen te 

onderscheiden met een vergelijkbare zware omvang, waarbij de verbinding naar 

Roelofarendsveen opvalt omdat deze niet voorkomt in de bovenstaande pendelstromen. 
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Ook voor deze grafiek geldt dat veel stromen binnen Holland Rijnland van/naar Leiden 

lopen. 

 

Afbeelding 2.2: reizigersstromen Holland Rijnland (2004) 

 

Vervolgens is een kwaliteitssprong voorgesteld van het openbaar vervoer in Holland 

Rijnland die ervoor moet zorgen dat het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief 

wordt voor het gebruik van de auto en een drager van de economische ontwikkeling in 

Holland Rijnland. Voor de vertaling van deze ambitie wordt gebruikt gemaakt van vier 

schaalniveaus: 

- Niveau 1: (inter-)nationaal, snelle verbindingen tussen grote kernen 

- Niveau 2: regionaal, hoogwaardig openbaar vervoer op hoofdassen 

- Niveau 3: robuuste lokale verbindingen 

- Niveau 4: lokale (evt. vraagafhankelijke) ontsluitende verbindingen 

 

De belangrijkste structurerende elementen van het OV-netwerk zijn: 

- Een heldere en begrijpelijke structuur 

- Hoge frequenties op hoofdassen 

- Meer punt-hub verbindingen 

- Goed imago, wervend openbaar vervoer 

- Hoge kwaliteit van haltes en voertuigen 

- Ruimtelijke ontwikkelingen rondom de HOV-haltes 

 

Dit alles heeft geleid tot het “metrokaartje” van niveau 1 en 2 lijnen als ruggengraat voor 

het openbaar vervoer in Holland Rijnland (zie afbeelding 2.3). 
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Afbeelding 2.3: “metrokaartje” van het HOV-netwerk, uit het eerste deelrapport 

 

In het rapport wordt daarnaast aandacht besteed aan het onderliggende net van lokale 

en lokaal ontsluitende verbindingen (niveau 3 en 4). Deze lijnen vormen een aanvulling 

op de verbindende lijnen (niveau 1 en 2). Het onderliggende net fungeert als feeder op 

het bovenliggende net waarbij parallelliteit zoveel mogelijk vermeden dient te worden. 

Het onderliggende net is onderverdeeld in twee niveaus, namelijk niveau 3 en niveau 4. 

Niveau 3 vormt een aanvulling op het bovenliggende net, met verbindingen naar die 

gebieden die niet door niveau 1 of 2 ontsloten worden. Het gaat hier om relatief 

frequente verbindingen die aantakken op het bovenliggende netwerk. Dit is geïllustreerd 

in afbeelding 2.4: 

 

 

Afbeelding 2.4: onderliggend net als feeder op hoofdverbinding 

 

Niveau 4 is aanvullend op niveau 3 en bestaat uit maatwerk voor de niches die niet 

kunnen worden ingevuld door het reguliere openbaar vervoer. Het kan daarbij gaan om 

zeer dun bevolkte gebieden of om vervoer van bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld 

ouderen of minder validen). Niveau 4 verbindingen kunnen vraagafhankelijk zijn en al 
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dan niet volgens een dienstregeling. Voorbeelden zijn de buurtbus en het Collectief 

Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) maar ook scholierenlijnen en de Keukenhof Expres. 

2.2. Deelrapport Verkenning HOV-lijnen 

Het deelrapport Verkenning HOV-lijnen borduurt verder op het deelrapport Holland 

Rijnland net. Aan de hand van het reizigerspotentieel van de genoemde HOV-

verbindingen en de voorwaarden waaraan HOV moet voldoen is een netwerk uitgewerkt 

voor het tweede niveau. Daarvoor zijn eerst een aantal trajecten gedefinieerd die (onder 

voorwaarden) voldoende reizigers genereren om volledig als HOV te worden bestempeld. 

Dat zijn: 

- Schiphol – Lisse 

- Lisse – Sassenheim – Leiden 

- Hillegom – Haarlem 

- Leiden – Voorschoten (– Den Haag) 

- Leiderdorp – Leiden  

- Leiden – Zoetermeer (– Rodenrijs)  

 

Bij een nadere analyse van de zes potentiële HOV-verbindingen valt op dat de eerste vier 

min of meer parallel lopen met railinfrastructuur. Hoewel deze verbindingen wel de 

potentie hebben van een HOV-verbinding is de vraag gerechtvaardigd of het in de markt 

zetten van deze verbindingen op macro-niveau verstandig is. Het rendement op de 

investeringen in rail, zoals de RGL-West en Stedenbaan wordt door de komst van deze 

HOV-lijnen minder. De NS heeft bovendien de harde eis gesteld aan de realisatie van 

station Sassenheim, dat er vanuit de omliggende plaatsen per bus op het station 

gefeederd wordt. Lisse – Sassenheim – Leiden vervalt daarmee als mogelijke HOV-

verbinding.  

 

Daarnaast zijn er een groot aantal trajecten met een verwachtte belasting van 2000 tot 

3000 reizigers per dag. Deze trajecten zijn „te licht‟ om volwaardig als HOV te kunnen 

functioneren. De aantallen reizigers zijn echter ruim voldoende om deze als een „zware 

verbindende lijn‟ in de markt te zetten. Het betreft: 

- Noordwijk – Sassenheim 

- Schiphol – Lisse (indien niet wordt doorgereden naar Noordwijk) 

- Schiphol – Hillegom 

- Merenwijk – Leiden station 

- Alphen – Schiphol 

 

Op basis van deze conclusies waren twee oplossingsrichtingen mogelijk: 

- De vastgestelde normen voor HOV bijstellen. Dat betekent dat overdag 

kwartierdiensten en ‟s avonds en in het weekend halfuurdiensten geaccepteerd 

worden; 

of 

- Een net van stamlijnen in de markt zetten met een iets lagere norm (vergelijk 

Regionet van de provincie Noord-Holland) waarmee, ondanks een iets lager 

kwaliteitsniveau, de vervoervraag in de regio goed gefaciliteerd kan worden. Dit net 

van zware stamlijnen wordt in dit rapport „Holland Rijnland net‟ genoemd, ofwel HR-

net. 
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In het laatste geval kunnen de investeringen per lijn geringer zijn, doch zal het een 

groter aantal lijnen betreffen. Het rendement op deze investeringen in de vorm van 

kwaliteitsverbetering en reizigersgroei zal dan hoger zijn. 

Conclusie 
Verhoging van de frequentie van de Stedenbaan heeft de eerste prioriteit. Echter, vier tot 

zes keer per uur een Sprinters op deze spoorlijnen zet de haalbaarheid van een parallelle 

HOV-lijn onder druk. Zeker als HOV-lijnen aansluiten op de stations Hillegom, Voorhout 

en/of Sassenheim.  

 

Vanuit de vervoerprognoses en om „ongewenste concurrentie‟ tussen Sprinter en HOV te 

voorkomen is het ongewenst om op korte termijn een groot aantal HOV-verbindingen in 

de regio te starten. De vervoervraag in de regio kan het beste gefaciliteerd worden door: 

 

- uitbouw van het sprinternet als ruggengraat van het HOV- en HR-netwerk met 

tenminste kwartierdiensten vanaf elk station. 

 

Aangevuld met 

 

- een beperkt aantal HOV-verbindingen 

en 

- een HR-net waarmee (vrijwel) alle kernen groter dan 10.000 inwoners snel en 

frequent ontsloten worden. 

 

In de verdere toekomst kunnen enkele HR-lijnen uitgroeien tot HOV-verbindingen. Dit zal 

sterk afhangen van de ruimtelijke en vervoerkundige ontwikkelingen langs deze HR-

lijnen. 

 

In het deelrapport wordt op basis van de analyse een mogelijk net gepresenteerd voor 

het tweede niveau (HOV en HR). Een aantal lijnen is op Leiden Centraal doorgekoppeld 

zodat doorgaande verbindingen ontstaan. 

 

HOV-lijnen 

- RijnGouwelijn-West en -Oost 

- Leiderdorp – Leiden  

- Leiden – Zoetermeer (– Rodenrijs) 

 

HR-lijnen  

- Merenwijk – Leiden station – Voorschoten – Den Haag (wellicht later uitbouw tot 

HOV) 

- Leiden NS – Sassenheim Station – Sassenheim Dorp – Lisse – Hillegom – Haarlem 

- Schiphol – Hoofddorp – Nieuw Vennep – Hillegom – Hillegom Station 

- Noordwijk – Voorhout Station/Dorp – Sassenheim Station 

- Lisse – Lisserbroek (– Nieuw Vennep – Hoofddorp) – Schiphol 

- Alphen – Schiphol 

 

Dit globale netwerk is in de derde fase verder uitgewerkt tot de „OV-visie Holland 

Rijnland‟. 
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3. Aansluiting bij bestaande projecten 

3.1. OV ontwikkelingen 

Holland Rijnland ligt „ingeklemd‟ tussen enerzijds het stedelijk gebied van Den Haag en 

Rotterdam (Zuidvleugel) en anderzijds de Amsterdam Metropolitan Area (voorheen 

Noordvleugel), bestaande uit onder andere het stedelijk gebied van Amsterdam en 

Schiphol. In beide gebieden zijn reeds de nodige ontwikkelingen op het gebied van HOV 

in gang gezet en gerealiseerd. 

Door naadloos aan te sluiten bij de ontwikkelingen aan de noord- en zuidzijde kan 

Holland Rijnland de beschikking krijgen over een sterk OV-netwerk. Tegelijkertijd worden 

daarmee de netwerken van Noord- en Zuidvleugel met elkaar verbonden.  

De volgende projecten zijn daarbij van belang: 

Stedenbaan 
Stedenbaan is een initiatief van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ), een 

samenwerkingsverband van acht bestuurlijke partners in het zuidelijke deel van de 

Randstad: de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio 

Rotterdam, de regio's Holland Rijnland, Midden-Holland en Drechtsteden, en de 

gemeenten Den Haag en Rotterdam. Het doel is te komen tot een netwerk van snelle 

treindiensten met een metroachtige frequentie in het zuiden van de Randstad. Dit wordt 

gekoppeld aan de bouw van kantoren en woningen in de buurt van bestaande en nieuwe 

stations. Ook zal het voor- en natransport naar en van de stations te verbeteren. 

 

In de regio Holland Rijnland bevinden zich zes Stedenbaanstations, namelijk: 

- Leiden Centraal 

- De Vink 

- Voorschoten 

- Voorhout 

- Hillegom 

- Sassenheim (nieuw te openen station) 

 

Het BPZ heeft het concept Stedenbaan de afgelopen jaren besproken met andere 

betrokken partijen zoals de Nederlandse Spoorwegen, Prorail, betrokken gemeenten en 

marktpartijen. Op dit moment is overeenstemming met NS over het verhogen van de 

frequentie ten zuiden van Leiden. Op het traject Leiden – Den Haag HS – Rotterdam - 

Dordrecht zullen in de eindsituatie 6 treinen per uur gaan rijden. Als onderdeel van een 

gefaseerde invoering kan dit in het begin worden verdeeld in 6 treinen per uur tussen 

Leiden Centraal – Den Haag Centraal en 6 treinen per uur tussen Den Haag Centraal en 

Dordrecht. Daarnaast zijn reeds deel-overeenkomsten afgesloten over het voor- en 

natransport per fiets en over P+R terreinen.  

 

Ook is er overeenstemming over de aanleg van station Sassenheim ter hoogte van de 

Wasbeeklaan, waarbij voor- en natransport per bus wordt aangeboden. Dit station zal in 

2011 worden geopend.  

 

Over frequentieverhogingen ten noorden van Leiden is nog geen overeenstemming 

bereikt. Discussiepunt daarbij is onder andere de door NS gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen rond de Stedenbaan stations. Ook de capaciteit van de spoortunnel bij 

Schiphol is hier van belang. Als de frequentie naar Hillegom en/of Sassenheim wordt 
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verhoogd dan zal dat in de praktijk gelden voor het volledige traject tot aan Haarlem 

respectievelijk Schiphol.  

 

Het BPZ heeft het voornemen om de lijn Leiden – Alphen aan den Rijn – Utrecht toe te 

voegen aan Stedenbaan per 2012. In Holland Rijnland worden dan de stations Leiden 

Lammenschans en Alphen aan den Rijn toegevoegd aan de huidige lijst van 

Stedenbaanstations.  

 

De concepten Stedenbaan en ZuidvleugelNet (zie verderop in dit hoofdstuk) zijn per 2010 

samengebracht in hetzelfde programmabureau onder de naam Stedenbaan Plus.  

 

Intercity-net 

In noordelijke en zuidelijke richting is station Leiden goed aangesloten op het intercitynet 

van NS. Ook na de start van de exploitatie op de HSL houdt Leiden snelle en frequente 

intercitytreinen naar Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Den Haag.  

De verbinding Leiden – Utrecht heeft deels een enkelsporige spoorlijn. De mogelijkheden 

om deze uit te bouwen naar dubbelspoor worden verkend. Daarmee kan een snelle 

intercityverbinding Leiden – Alphen aan den Rijn – Utrecht gerealiseerd worden. 

Provincie Zuid-Holland, ZuidvleugelNet 
De Provincie Zuid-Holland hecht veel belang aan een samenhangend, hoogwaardig en 

herkenbaar regionaal OV netwerk als drager van de ontwikkeling van Netwerkstad 

Zuidvleugel. De provincie wil daarom het zogenaamde ZuidvleugelNet verder 

ontwikkelen. Dit ZuidvleugelNet verbindt, in aanvulling op het Intercitynet van NS, alle 

belangrijke woon-, werk- en voorzieningenlocaties in de zuidvleugel van de Randstad. Dit 

kan zijn in de vorm van treinverbindingen (bijvoorbeeld Stedenbaan) maar ook door 

middel van hoogwaardige busverbindingen. Ook vervoer over water is een optie. Bij het 

ontwikkelen van ZuidvleugelNet werkt de Provincie Zuid-Holland waar mogelijk samen 

met het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam die in de desbetreffende 

regio‟s concessieverlener zijn. 

 

Grote delen van het ZuidvleugelNet zijn al gerealiseerd of worden binnen enkele jaren 

operationeel. Op korte termijn verkent de Provincie Zuid-Holland de 

verbetermogelijkheden van de buscorridors van het Zuidvleugelnet. Deze verkenning 

richt zich met name op infrastructurele verbeteringen. De volgende corridors uit de 

verkenning zijn van belang voor Holland Rijnland: 

 Leiden – Duin- en Bollenstreek – Haarlem 

 Duin- en Bollenstreek – Hoofddorp/Schiphol – aansluiting Zuidtangent 

 Stadsassen Leiden (waaronder Leiderdorp – Leiden) 

 Leiden – Zoetermeer 

 Leiden – Katwijk (RijnGouwelijn-West) 

 Alphen aan den Rijn – Hoofddorp/Schiphol 

 Den Haag – Leidse regio (Katwijk, Valkenburg en/of Voorschoten) 

 

In het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt 

aangegeven dat de provincie investeert in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid 

van het openbaar vervoer. Aangegeven wordt dat openbaar vervoer in grote mate moet 

worden ingezet als goed alternatief voor woon-werkverkeer. Dit betekent een hoge 

frequentie van veel gebruikte lijnen. De leefbaarheid van (kleine) kernen wordt bevorderd 

door maatwerk. 

Als concreet uitgangspunt wordt aangegeven dat voor de RijnGouwelijn vastgehouden 

wordt aan een hoogwaardige OV-verbinding van Gouda tot aan de kust. Voor het 
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oostelijk deel van het traject wordt gekozen voor een verbeterde verbinding via bestaand 

spoor. Het westelijke deel wil men realiseren via een vertrambare busbaan.  

 

Vanuit de vorige bestuursperiode is de provincie actief bezig om het komende jaar 

ongeveer 50% van de OV-haltes uit te rusten met dynamische reisinformatie. 

 

Randstadrail 

Onderdeel van het ZuidvleugelNet, maar waard om speciaal te noemen, is Randstadrail, 

bestaande uit de railverbindingen Den Haag – Zoetermeer en Den Haag – Rotterdam, 

vanaf eind 2012 aangevuld met de aansluitende busshuttle Zoetermeer – Rodenrijs 

(ZoRo-bus).  

Stadsregio Amsterdam, OV-Visie 2020-2030 
De Stadsregio Amsterdam heeft in juni 2008 een regionale OV-Visie 2020-2030 

vastgesteld. Met name aan de grenzen van de Haarlemmermeer raakt deze OV-Visie 

Holland Rijnland. Er worden een aantal projecten genoemd, tenminste in de 

verkenningsfase, die van belang zijn: 

 De HOV-verbinding Haarlemmermeer-Bollenstreek, zoals omschreven in de volgende 

paragraaf. 

 Realisering van hoogwaardige ontsluiting per bus van nieuwe locaties Werkstad A4 

(ACT), met goede aantakking op de Zuidtangent en andere HOV-takken, met 

aandacht voor verdichting bij HOV-haltes.  

 Er zijn infrastructurele maatregelen nodig op het huidige kerntraject van de 

Zuidtangent, met name bij gelijkvloerse kruisingen. Vertramming van dit traject is in 

de eerste 15 jaar niet aan de orde, omdat eerst wordt ingezet op uitbreiding van het 

HOV-netwerk. Een eventuele systeemsprong in de verdere toekomst heeft vergaande 

consequenties voor alle zijtakken.‟ 

 

Daarnaast worden in de OV-Visie een aantal knooppunten genoemd waaronder de 

treinstations Hillegom en Sassenheim. Beide stations worden ook genoemd in de lijst met 

P+R terreinen die van belang zijn voor de Stadsregio Amsterdam, naast onder meer 

Nieuw Vennep Getsewoud Zuid en Voorhout. 

 

De ruggengraat van het netwerk uit de Amsterdamse OV-Visie wordt gevormd door de 

ART (Amsterdamse RegioTrein). Deze trein heeft een stadsgewestelijke functie zoals nu 

de Sneltrein en Sprinter die hebben en combineert een hoge reissnelheid met hoge 

frequenties een ruime capaciteit en een grote betrouwbaarheid. Het Stadsgewest 

Amsterdam wil zelf de regie over deze regionale treinverbindingen voeren. Het ART 

netwerk strekt zich ten minste uit tot aan Sassenheim en Haarlem. Het ART netwerk 

hangt ook sterk samen met de uitkomsten van de Planstudie SAAL voor de verbetering 

van de spoorcorridor Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL). 

 

Holland Rijnland kan een belangrijke rol spelen in het samenknopen van Stedenbaan en 

ART/ SAAL. Door Stedenbaan in noordelijke richting te koppelen aan de Amsterdamse 

treinverbindingen richting Sassenheim en Haarlem ontstaan nieuwe of verbeterde 

reismogelijkheden, vanuit gemeenten in Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam, 

Flevoland en in de Zuidvleugel, met als centrale knooppunt Leiden Centraal. 

 

In de OV-Visie Amsterdam wordt verder aandacht besteedt aan de tarieven. De 

Stadsregio Amsterdam en de Provincies Noord-Holland en Flevoland werken aan een 

gezamenlijk tarievenbeleid. Ook de vervoerplannen worden met aangrenzende OV-

autoriteiten doorgenomen om lijnennetten, haltes en dienstregelingen af te stemmen. Tot 
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2012 werkt de Stadsregio ten slotte samen met de twee genoemde provincies aan een 

gezamenlijke standaard taal voor dynamische reisinformatie. 

 

In de regio Amsterdam wordt momenteel het MRAnet uitgerold. MRAnet bestaat uit 

hoogfrequente lijnen met comfortabele haltes en materieel. Op termijn zal dit openbaar 

vervoerconcept Randstadbreed worden ingevoerd als R-net. 

Bereikbaarheidsstudie grensstreek Noord- en Zuid Holland 
De bereikbaarheidsstudie komt voort uit de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-

Bollenstreek en is een initiatief van de provincies Noord- en Zuid-Holland. De grensstreek 

krijgt een steeds grotere rol als economische motor, als woongebied, maar ook voor 

leisure. Dit roept een groeiende mobiliteitsopgave op waarvoor geen 

standaardoplossingen zijn. De bereikbaarheidsstudie heeft geresulteerd in een 

Samenwerkingsagenda mobiliteit.  

Betrokken partijen hebben toegezegd zich in te zetten voor de benodigde financiële 

middelen en het draagvlak om deze agenda uit te kunnen voeren. Belangrijk project in dit 

kader in de samenwerkingsagenda is de HOV-corridor Bollenstreek - Schiphol.  

HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol  
Holland Rijnland heeft in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam en de provincies 

Zuid-Holland en Noord-Holland een verkenning uitgevoerd naar de (H)OV-corridor 

Bollenstreek – Schiphol. In deze verkenning is onderzocht wat de OV-problemen zijn in 

de corridor en hoe deze kunnen worden opgelost. Hierbij is rekening gehouden met de 

ruimtelijke, economische en infrastructurele ontwikkelingen in het gebied, zoals 

bijvoorbeeld de woningbouw in de westflank van de Haarlemmermeer, Lisse en de rest 

van de Bollenstreek. Ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio (zoals ACT) 

en infrastructuurprojecten (bijvoorbeeld Zuidtangent Oost) zijn meegenomen. 

Oplossingsrichtingen kunnen maatregelen zijn op exploitatief en/of infrastructureel vlak. 

Hierbij zijn niet alleen maatregelen zoals het verbeteren van de dienstregeling, maar ook 

infrastructurele oplossingen zoals het verlengen van de Zuidtangent verkend. Het 

studiegebied van  de verkenning omvat op hoofdlijnen het grondgebied van de 

gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse, Hillegom en Haarlemmermeer. 

In 2011 is de provincie een planstudie gestart om, samen met de betrokken overheden, 

de resultaten van de verkenning verder uit te werken. 

HOV-corridor Leiden – Den Haag  
Het OV-netwerk van Holland Rijnland heeft een directe relatie met het netwerk van 

Stadsgewest Haaglanden. Holland Rijnland is in gesprek met de provincie Zuid Holland en 

Stadsgewest Haaglanden om het OV-netwerk tussen de beide regio‟s goed af te stemmen 

en nader uit te werken.  
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3.2. Ruimtelijke ontwikkelingen 

In het gebied van Holland Rijnland worden de komende jaren de volgende ruimtelijke 

ontwikkelingen voorzien. Hierbij zijn alleen de grotere projecten aangegeven en projecten 

die mogelijk invloed hebben op het HOV-net en HR-net. 

 

Woningbouw (400+ woningen of anderzijds van belang) 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

 Uitbreiding Kerk en Zanen 

Corridor Leiden – Katwijk 

 Groot deel van regionale woningontwikkeling 

 Herontwikkeling vliegveld Valkenburg 

 Katwijk Duinvallei 

 Katwijk voormalig Floraterrein 

 Katwijk Rijnsoever Noord 

 Valkenburg ‟t Duyfrak 

 Rijnsburg verdichting 

 Oegstgeest Rijnfront/ Nieuw Rhijngeest 

 Leiden Oostflank / W4 

o Meerburg/ Roomburg 

o Nieuwbouw van Leiden en Zoeterwoude 

o Leidse deel bijna klaar 

o Ontsluiting Zoeterwoudse deel vanuit Leiden (v.d. Madeweg) 

o Nieuwe fietsbruggen over Oude Rijn langs A4 en naar Zoeterwoude t.h.v. 

Industrieweg 

o Halte RijnGouwelijn Zoeterwoude Meerburg 

Gemeente Kaag en Braassem  

 Braassemerland 

o Ontwikkeling Braassemerland in Roelofarendsveen (2250 woningen) 

Gemeente Hillegom 

 Wijk Vossepolder (350 woningen, in aanbouw) 

 Noordflank Hillegom 

o Woningbouw tussen Stationsweg en Pastoorslaan 

 Tot 2020 beperkte nieuwbouw 

 Na 2020 grootschalige nieuwbouw overwogen 

o Beperkte ontwikkeling Weeresteinstraat 

 Centrum 

o Nieuwbouw Fioretti College 

 Woonzorgzone 

o Hoek Garbialaan – Elsbroekerlaan 

o Sloop school 

o Ruimte voor bus reserveren 

Gemeente Lisse 

 Lisse Grevelingen 

o Herontwikkeling bedrijventerrein rond Grevelingenstraat 

o Mogelijke locatie voor nieuwe brug over Ringvaart 

 Lisse Geestwater (wijk in ontwerp) 
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 Lisse Centrum 

o Raadhuisplein 

o Hobaho en CMB-gebouw 

Gemeente Nieuwkoop 

 Uitbreiding Langeraar 

 Uitbreiding Ter Aar (600 woningen) 

Gemeente Noordwijk 

 Boechorst 

 Offem-Zuid 

Gemeente Noordwijkerhout 

 Mossenest II 

 Ruimtelijk perspectief 2030 

o Bouw van station Noordwijkerhout, dan bouwen tussen spoor en huidige 

kern 

Gemeente Rijnwoude 

 Ontwikkeling Westvaartpark 

 Uitbreiding Koudekerk (550 woningen) 

Gemeente Teylingen 

 Voorhout Hooghkamer en Nieuw Boekhorst 

o Gebied binnen nieuwe Randweg Noord 

o Bij aanleg westelijke ringweg, ook daar nieuwbouw 

 Diverse inbreidingslocaties 

Gemeente Voorschoten 

 Krimwijk 

 Starrenburg 

 

Bedrijventerreinen 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

 Steekterpoort 

 Rijnhaven Oost 

 Hoorn West 

Gemeente Leiden 

 Oostvlietpolder 

 Leeuwenhoek 

Gemeente Kaag en Braassem 

 Leimuiden, Drechthoek 2 

Gemeente Katwijk 

 Florapark 2 

 Klei-Oost Zuid 

Gemeente Nieuwkoop 

 Nieuw Amstel Oost 

Gemeente Noordwijk 

 Space-Businesspark 

Gemeente Noordwijkerhout 

 Delfweg 

Gemeente Oegstgeest 

 MEOB terrein 

 Nieuw-Rhijngeest 
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Gemeente Zoeterwoude en Rijnwoude 

 Barre Polder 

 PCT-terrein 

 

Kantorenparken 

Leiden Oostflank / W4 

 Leiden A4-zone 

 Leiderdorp A4-zone 

 Zoeterwoude A4-zone 

Knoop Leiden-West 

 Leiden Leeuwenhoek 

 Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest 

Gemeente Leiden overig 

 Omgeving Centraal Station 

Gemeente Katwijk 

 Duinvallei 

 

Weg infrastructuur 

 Ringweg-oost Leiden 

o Mogelijk aantakkend op Zijldijk, De Waard, Havenweg.  

 Noordelijke randweg Rijnsburg 

 Ringweg Voorhout 

o Randweg Noord is gepland 

 Tussen van Berckelweg naar Zuidelijke Randweg 

 Componistenlaan verlengd naar Ringweg Noord  

o Westelijke Randweg wordt overwogen 

 N444 buiten de bebouwing om. 

o Zuidelijke Randweg in toekomst mogelijk verlengd 

 Bij Leidse Vaart aantakkend op Randweg West 

 Noordelijke ontsluiting Greenport Bollenstreek: 

o Voorkeursmodel is een nieuwe oost-west ladderstructuur aansluitend op 

een nieuwe noord-zuid verbinding: 

 N205 doortrekken via de zuidkant van Lisse; 

 geschikte verbinding tussen N205 en N206; 

 verbinding tussen de N208 en N208 ten noorden van Hillegom; 

 aanleg van parallelstructuur langs A44; 

 verbinding tussen N206 en A44 ten noorden van Rijnsburg; 

 totale traject N205/N443/N206 opwaarderen tot 2x2-baans 

autoweg. 

 Rijnland route 

o Verbinding A4 – A44 en kust 

o Voorkeurstracé vanaf A4; 

 via gemeente Voorschoten; 

 ten zuiden van bebouwde kom Leiden; 

 langs ontwikkellocatie Valkenburg; 

 door naar Katwijk; 

 zoveel mogelijk ingepast in A44 en N206. 

 Gemeente Alphen aan den Rijn  
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o Westelijke randweg N207-N11, inclusief nieuwe oeververbinding 

Maximabrug  

o Verlengen Burgemeester Bruins Slot Singel tot westelijke randweg  

 Gemeenten Aphen aan den Rijn en Kaag en Braassem 

o N207. Gefaseerde opwaardering tot  2x2 rijstroken, inclusief busstroken.  

 Gemeente Rijnwoude 

o N209. Aanleg ongelijkvloerse kruising Hazerswoude-Dorp 

o Aanleg Interlinerhalte bij recreatiegebied Bentwoud 

3.3. Milieu 

Zowel op lokaal niveau als op globaal niveau, vormt milieu een steeds belangrijker 

aandachtspunt als gesproken wordt over mobiliteit in het algemeen en openbaar vervoer 

in het bijzonder. 

 

Autoverkeer is verantwoordelijk voor de uitstoot van veel schadelijke stoffen die zowel op 

lokaal als op globaal niveau het milieu schaden. Op lokaal niveau schaden de 

uitlaatgassen de kwaliteit van de lucht die mensen inademen. Op globaal niveau leidt de 

uitstoot van schadelijke stoffen tot een vervuilde atmosfeer, met bijvoorbeeld de 

opwarming van de aarde als gevolg. Daarnaast raken de wegen steeds meer verstopt 

door het vele autoverkeer waardoor de mobiliteit, vooral in de Randstad, onder druk 

staat. Openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het terugbrengen van het 

autoverkeer en zo de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en de druk op de 

mobiliteit. Openbaar vervoer dient daarom van een dusdanig niveau te zijn dat 

automobilisten hun auto laten staan en kiezen voor openbaar vervoer. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat openbaar vervoer zelf ook milieuvriendelijk is. De uitstoot 

van schadelijke stoffen door bussen en railvoertuigen moet tot een minimum worden 

beperkt. Bij het verlenen van concessies zullen milieuvriendelijke voertuigen worden 

geëist die voldoen aan de meest actuele emissienormen. Innovatie op milieugebied dient 

te worden bevorderd, bijvoorbeeld het gebruik van alternatieve brandstoffen. Dit heeft 

echter een kostenplaatje. Milieuvriendelijk openbaar vervoer mag er niet toe leiden dat 

het openbaar vervoer minder concurrerend wordt met de auto. Er zal daarom geld 

beschikbaar moeten zijn voor innovatie. Mogelijke subsidiebronnen daarvoor dienen te 

worden aangeboord. 

 

Holland Rijnland heeft twee, direct aan dit onderwerp gerelateerde, uitvoerings-

programma‟s, namelijk het klimaatprogramma 2008-2012 en het actieprogramma 

luchtkwaliteit 2007-2010. In het klimaatprogramma worden zowel alternatieve 

brandstoffen voor schoon openbaarvervoer als het gebruik van OV gestimuleerd. Beide 

doelstellingen dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en zijn daarom 

opgenomen in het actieprogramma luchtkwaliteit. 

 

De fiets is een belangrijk milieuvriendelijk vervoermiddel voor het voor- en natransport 

van openbaar vervoer. Het gebruik van de fiets in het kader van ketenmobiliteit dient 

daarom te worden gestimuleerd. Bij de haltes en knooppunten dienen voldoende 

fietsenstandplaatsen te zijn van een hoge kwaliteit. Fietsen moeten veilig bij de halte 

achtergelaten kunnen worden. Het beleid van de provincie Zuid-Holland is dat fietsen 

kunnen worden meegenomen met railvoertuigen die onder een provinciale concessie 

vallen en in de toekomst word overwogen om dit ook voor de bus te introduceren. 
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In het klimaatprogramma en het actieprogramma luchtkwaliteit zijn ook programma‟s en 

doelstellingen opgenomen die het fietsgebruik en OV stimuleren. Het is daarom zaak de 

verschillende beleidsvelden integraal te benaderen zodat de leefkwaliteit in de regio 

wordt geborgd. 
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4. Kwaliteitssprong openbaar vervoer 
Doelstelling van de OV-visie is het realiseren van een hoogwaardig OV-netwerk in Holland 

Rijnland teneinde: 

- de stedelijke bereikbaarheid te kunnen (blijven) garanderen; 

- de milieukwaliteit te kunnen handhaven en zo mogelijk te verbeteren. 

 

De bovenstaande uitgangspunten, met name wat betreft de stedelijke bereikbaarheid, 

sluiten volledig aan bij de doelen op regionaal (Zuidvleugel) niveau van de provincie 

Zuid-Holland zoals verwoord in bijvoorbeeld het PVVP en het collegeprogramma.  

 

Derhalve is de OV-visie er op gericht het OV aantrekkelijker te maken als alternatief voor 

de auto, zonder daarbij de sociale functie van het openbaar vervoer te veronachtzamen. 

 

 
 

Beeld van de huidige busreizigers in Holland Rijnland 

 

geslacht  

Vrouw 57% 

Man 43% 

 

leeftijd  

0-11 jaar 0% 

12-18 jaar 23% 

19-34 jaar 48% 

35-49 jaar 13% 

50-64 jaar 11% 

>64 jaar 5% 

 

motief  

Onderwijs 26% 

Werken 35% 

Winkelen 8% 

Anders 32% 

 

keuze voor bus  

Bewuste keuze (snelheid) 29% 

Bewuste keuze (milieu) 4% 

Prijs 2% 

Te ver om te fietsen 24% 

Heb geen auto 30% 

Heb een ov-kaart 33% 

Anders 10% 

 

reisfrequentie  

3 of minder dagen per 

week 

36% 

4 of meer dagen per week 64% 

 
Bron: Lijnonderzoek Connexxion 2006 

 

 

 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 26 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Openbaar vervoer is een goed alternatief voor de auto als tenminste aan de volgende 

kwaliteitsaspecten wordt voldaan: 

- Snel en frequent 

- betrouwbaar 

- transparant 

- nabij 

- comfortabel 

 

De OV-visie Holland Rijnland is hierop gebaseerd. Vanuit de kwaliteitsaspecten zijn 

ontwerpcriteria opgesteld die vervolgens gehanteerd zijn bij ontwerpen van het OV-

netwerk. 

 

In dit hoofdstuk wordt per element aangegeven hoe de ontwerpcriteria vanuit deze 

kwaliteitsaspecten zijn herleid. 

Snel 
De snelheid van een OV-verbinding wordt gemeten door de totale reistijd van deur tot 

deur met het OV te vergelijken met de reistijd per auto. De Vf-factor geeft de verhouding 

reistijd OV : reistijd auto weer.  

Vanuit de literatuur is bekend dat: 

Vf > 1,5 Men ziet het OV niet als alternatief voor de auto; 

1,5 > Vf > 1,2  Het OV is een redelijk alternatief voor de auto 

1,2 > Vf Het OV is een goed alternatief voor de auto. 

 

De reistijd met het openbaar vervoer is opgebouwd uit de rijtijden in de voertuigen, de 

wachttijden bij aanvang en eventueel ook bij het overstappen en de tijd van voor- en 

natransport.  

 

Factoren die derhalve van belang zijn voor het begrip snelheid zijn: 

- De snelheid van het voertuig, inclusief het stoppen onderweg (exploitatiesnelheid); 

- De frequentie van de lijn/lijnen waarbij de laagste frequentie bepalend is; 

- de kwaliteit van de aansluitingen (overstaptijden niet te kort en niet te lang) 

- De loop- en fiets- afstanden naar de halte. 

 

In het onderstaande kader zijn de Vf-factor en de exploitatiesnelheid voor verschillende 

kernen en gebieden weergegeven. De reistijden en snelheden zijn berekend in de spits 

naar de belangrijkste knooppunten en poorten van de regio, Leiden Centraal, Den Haag 

Centraal, Schiphol, Haarlem en Alphen aan den Rijn. 
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Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken zal de snelheid verhoogd moeten 

worden. Dat geldt met name voor het eerste en tweede niveau: de verbindende lijnen.  

Met betrekking tot het eerste niveau, de landelijke en regionale verbindingen zijn daarbij 

de frequentie en het aantal tussenstops maatgevend. In dat laatste aspect zit een 

dilemma. Meer haltes betekent weliswaar dat meer mensen gebruik kunnen maken van 

deze snelle vervoerwijze, maar betekent tegelijkertijd een verlaging van de reissnelheid 

voor de reizigers van de andere stations. Dit is een van de belangrijkste redenen dat, 

naast het economische aspect, alleen bij voldoende reizigers een nieuw railstation 

geopend wordt. 

 

Frequentieverhoging is voor de rail vooral een financieel vraagstuk. Meer treinen vergt 

soms meer infrastructuur, wat erg kostbaar is. Daarnaast geldt dat voor veel regionale 

treindiensten dat de capaciteit nog uitgebreid kan worden door de treinen te verlengen, 

wat veel goedkoper is dan vaker te rijden. Vanuit de klant bezien is de frequentie van de 

huidige Sprinters (vanaf alle stations ten noorden van Leiden halfuurdiensten) te laag. 

Om het voor de reiziger aantrekkelijk te maken dient op werkdagen overdag tenminste 

ieder kwartier gereden te worden. Daarnaast is een verbetering (sneller en frequenter) 

van de intercitydienst naar Utrecht gewenst. 

 

Voor het tweede niveau speelt het aantal haltes minder een rol. De snelheid moet hier 

vooral gerealiseerd worden door congestievrije routes. Voor het HOV betekent dit dat er 

grotendeels gebruik gemaakt moet worden van een eigen infrastructuur, zeker als er 

sprake is van tramexploitatie. Ongeacht de exploitatievorm gaan we voor HOV uit van 

een exploitatiesnelheid van 30 tot 35 km/u binnen de bebouwde kom en 40 tot 50 km/u 

daarbuiten. De ervaring leert dat met deze snelheden de Vf-factor rond de 1,2 kan 

Beeld van de huidige OV-snelheden in Holland 

Rijnland 

 

Vf-factor gemiddeld 

Voorschoten 1,6 

Katwijk / Noordwijk 1,6 

Bollenstreek 1,6 

Teylingen 1,5 

Leiderdorp  1,5 

Kaag en Braassem 1,7 

Alphen aan den Rijn 1,3 

Nieuwkoop 2,0 

Rijnwoude 2,1 

Totaal exclusief Leiden/Oegstgeest 1,8 

 

Exploitatiesnelheid  

Voorschoten 21 km/u 

Katwijk / Noordwijk 25 km/u 

Bollenstreek 33 km/u 

Leiderdorp 21 km/u 

Kaag en Braassem 32 km/u 

Stadsdiensten Leiden e.o. 20 km/u 

 
Voor toelichting berekeningswijze zie bijlage 5 
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komen te liggen. Voor het HR-net is de streefwaarde 20 tot 25 km/u binnen de bebouwde 

kom en 30 tot 40 km/u daarbuiten. 

Frequent 
Frequentieverhoging leidt, vanwege de kortere wachttijden, direct tot een kortere „reistijd 

van deur tot deur‟. Omdat de wachttijd drie maal zo lang ervaren wordt als de rijtijd is 

het psychologische effect nog groter. Vanuit dat oogpunt stellen we dat het openbaar 

vervoer pas met de auto kan concurreren als tenminste ieder kwartier en bij voorkeur 

nog vaker gereden wordt. 

 

Een hogere frequentie leidt tot extra reizigers. Kortere reistijden eveneens. Maar beide 

factoren samen zijn over het algemeen niet voldoende voor een „budget neutrale‟ 

kwaliteitssprong. Door een verdere bundeling van de reizigersstromen kan het vervoer op 

een aantal zware vervoerassen (HOV en HR-net) worden geconcentreerd. Deze 

concentratie maakt het mogelijk op deze assen minimaal een kwartierdienst, en soms 

nog frequenter, te rijden. Investeringen op deze assen hebben vervolgens een beter 

rendement, wat wederom een reden voor kwaliteitsverbetering is. Op deze wijze komt 

het openbaar vervoer in een positieve spiraal (vergelijk Zuidtangent).  

 

Nadeel van de bundeling is dat een aantal rechtstreekse verbindingen komen te 

vervallen. Sommige reizigers, over het algemeen de kleinere stromen, zullen moeten 

overstappen en een deel van deze reizigers zal zelfs af kunnen vallen. Echter, voor veel 

van deze reizigers verbeterd in veel gevallen de verbinding als ieder kwartier met een 

verbinding met een overstap in plaats van 1 of 2 keer per uur rechtstreeks kan worden 

gereisd. Per saldo biedt de bundeling beter openbaar vervoer voor de meeste mensen. 

Het betekent wel dat er zorgvuldig aandacht besteedt moet worden aan de 

dienstregelingaansluitingen en de kwaliteit van de knooppunten.  

Nabij 
Bundeling van reizigersstromen betekent ook dat de loopafstand tot de halte in enkele 

gevallen toe zal nemen. Vanwege de hogere snelheden en hogere frequenties zijn de 

afstanden is een grotere afstand tot een HOV-halte acceptabel. De reiziger is bereid om 

verder naar een OV-halte te lopen (of te fietsen) als de totale reis daardoor sneller wordt 

of als de frequentie hoger is. Hoe sneller het openbaar vervoer, hoe groter de reikwijdte 

van een halte. In onderstaande tabel zijn de voor Nederland gangbare normen 

weergegeven. Bij afstanden boven de 700 meter wordt ook veel de fiets als voor- en 

natransportmiddel gebruikt. De OV-visie Holland Rijnland gaat uit van kleinere 

halteafstanden, zoals vermeld in de bijlagen 2, 3, en 4. 

 

 
 

Beeld van de halte-normen in Nederland 

 

Modaliteit Haltebereik 

Intercity 2500 m 

Regionale trein 1500 m 

HOV en light rail (regionaal) 1000 m 

Regionet / Interliner 

(regionaal) 

700 m 

Metro (stedelijk) 700 m 

Streekbus / ontsluitend net 500 m 

Stadsbus 400 m 
 
Literatuuronderzoek TransTec 
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Om de bundeling en snelheidsverhoging te kunnen effectueren zullen enkele haltes 

moeten worden samengevoegd. Met name rond de HOV-lijnen zullen de loopafstanden 

iets toenemen. Er zullen echter nauwelijks halten vervallen. 

Betrouwbaar 
Betrouwbaar betekent dat de bussen en treinen „op tijd‟ vertrekken. Maar nog 

belangrijker is het dat aansluitingen gehaald worden en dat men op het geplande tijdstip 

aankomt. Voor het regionale openbaar vervoer betekent dit met name dat de 

doorstroming gegarandeerd moet worden. In dit kader worden infrastructurele 

maatregelen voorgesteld die niet alleen tot een sneller maar vooral ook tot een 

betrouwbaarder openbaar vervoer moeten leiden.  

Transparant 
De kwaliteit van het OV-net wordt mede bepaald door de toegankelijkheid. Een duidelijke 

netstructuur en een duidelijke dienstregeling zijn daarvoor van groot belang. De, vanuit 

frequentieverhoging, gewenste concentratie leidt ook tot een heldere netstructuur. 

Vervolgens kan middels marketingacties, ondersteund met goede kaartjes, het nieuwe 

OV-net goed aan de reizigers uitgelegd worden. 

Comfortabel 
Materieel 

Het rijdend materieel dient aantrekkelijk te zijn voor de reiziger. Het dient daarom ten 

eerste toegankelijk te zijn voor alle reizigers, zoals: 

 reizigers in een rolstoel; 

 reizigers die slecht ter been zijn; 

 reizigers met een visuele of auditieve beperking; 

 reizigers met veel bagage; 

 reizigers met kinderen (in een kinderwagen) 

 

Daarnaast dient het materieel comfortabel te zijn. Dat betekent dat de voertuigen 

comfortabele stoelen hebben met voldoende beenruimte. Dat verwarming en verkoeling 

goed geregeld zijn en dat het zicht naar buiten niet belemmerd wordt door vuil of 

reclame. Het geluidsniveau, trillingen en schokken dienen beperkt te worden. 

 

Haltes 

De halte is het visitekaartje voor de reiziger. Een comfortabele halte biedt voldoende 

schuilmogelijkheid en bevat een aantal vaste elementen zoals fietsenklemmen, 

verlichting en reisinformatie. De instap in het voertuig dient waar mogelijk naadloos te 

zijn op gelijke hoogte. De exacte uitvoering zal sterk afhankelijk zijn van het aantal 

instappers, het soort lijn en de ligging (stedelijk, ruraal etc.).  

 

Holland Rijnland zal een eenduidig halteontwerp opstellen dat modulair is opgebouwd, 

waarmee het voor alle haltetypen bruikbaar is. Uitgangspunt is dat naadloos aangesloten 

wordt op het Programma van Eisen voor de halten van het Zuidvleugelnet. De haltes 

zullen duidelijk herkenbaar zijn en een hoogwaardige uitstraling hebben.  

 

Op de belangrijke haltes dient dynamische reisinformatie aanwezig te zijn die informatie 

moet geven voor alle lijnen van alle vervoerders en alle opdrachtgevers. Wat betreft de 

techniek wordt aangesloten bij bestaande beproefde systemen, in bijvoorbeeld de 

provincie Zuid-Holland.  

 

Voor het ontwerp van de haltes is een apart actieplan opgesteld (zie paragraaf 8.8) 
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5. Opbouw van het netwerk 

5.1. Uitgangspunten 

Uitgangspunten bij het opstellen van het OV-netwerk zijn: 

- De landelijke treindiensten; 

- De afspraken rond Stedenbaan, inclusief opening station Sassenheim in 2011; 

- De RijnGouwelijn Oost en West met het tracé via de Hooigracht-Lange Gracht als 

voorkeurtracé en de routes binnen Noordwijk en Katwijk nog niet bekend (zie kaartje 

in paragraaf 5.2); 

- Huidige en geprognosticeerde vervoerstromen; 

- Realisatie voor 2020 (samenhangend met realisatie RGL-West); 

- De ontwerpcriteria van hoofdstuk 4. 

 

Het netwerk is opgebouwd uit een tiental assen en een groot aantal knooppunten. In 

onderstaande paragrafen wordt van iedere as kort weergeven: 

- Verbindingen op niveau 1, landelijke en regionale treindiensten 

- Verbindingen op niveau 2, HOV en/of HR-net 

- Verbindingen op niveau 3, ontsluitend net 

- Verbindingen op niveau 4, aanvullend vraagafhankelijk vervoer 

 

- Knooppunten 1e categorie (landelijk knooppunt, aansluiting HOV en HR-net op 

landelijke treindiensten) 

- Knooppunten 2e categorie (regionaal knooppunt, aansluiting HOV en HR-net op 

regionale treindiensten) 

- Knooppunten 3e categorie (lokaal knooppunt, aansluiting HOV en HR-net onderling en 

aansluiting met het onderliggend net) 

- Knooppunten 4e categorie (halte, aansluitend wordt gelopen, gebruik gemaakt van 

fiets of auto of eventueel van vraagafhankelijk vervoer). 

  

De belangrijkste (kwaliteits-) kenmerken van de HOV- en de HR-verbindingen (niveau 2) 

en van de ontsluitende lijnen (niveau 3) zijn weergegeven in de bijlagen 2 t/m 4. De 

verbindingen op niveau 4 (o.a. CVV en Buurtbus) worden in paragraaf 5.15 in meer 

algemene bewoordingen omschreven. De knooppunten van de 4e categorie worden niet 

apart beschreven, maar het gaat hierbij om alle haltes die niet onder de eerste drie 

categorieën vallen.  

 

In afbeelding 5.1 is op overzichtelijke wijze het voorgestelde netwerk weergegeven. Dit 

“metrokaartje” is schematisch en niet volledig en dient ter indicatie.  

 

In de volgende paragrafen worden alle verbindingen toegelicht en is per corridor een 

detailkaartje opgenomen. Bijlage 1 bevat bovendien een gedetailleerde en volledige 

overzichtskaart van het hele netwerk.  
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Afbeelding 5.1: schematische weergave van het netwerk in de vorm van een “metrokaartje” 
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5.2. Corridor Leiden – Katwijk – Noordwijk 

Niveau 1: station Leiden Centraal 
Station Leiden Centraal is het belangrijkste knooppunt voor de corridor Leiden – Katwijk - 

Noordwijk. De RijnGouwelijn-West sluit hier aan op landelijke treindiensten, regionale 

treinverbindingen, de Meerlijn3, HR-lijnen en overige verbindingen. Leiden Centraal vormt 

hiermee de hub voor de hele regio Holland Rijnland. 

Niveau 2: RijnGouwelijn-West 
De RijnGouwelijn-West vormt de ruggengraat van de corridor Leiden – Katwijk - 

Noordwijk. De As Leiden-Katwijk (centraal ontsloten door de RijnGouwelijn-West) is een 

belangrijke ontwikkelingslocatie voor woningbouw, kantoren, industrie en wetenschap. 

Op 24 juni 2009 is het voorkeurstracé van de RijnGouwelijn-West door Provinciale Staten 

van Zuid-Holland vastgesteld (zie afbeelding 5.2). 

 

 

 

Afbeelding 5.2: voorkeurstracé RijnGouwelijn-West 

 

Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk Hoornes en Rijnsoever, ESA-ESTEC, 

Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee zijn via een centrale HOV-as ontsloten. De 

                                            

3 HOV Zoetermeer – Leiden – Leiderdorp (- Schiphol), zie ook paragraaf 5.4 en 5.5 
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nieuwbouwlocatie Valkenburg wordt ontsloten door een uitbuiging van de RijnGouwelijn 

door de locatie. De eindpunten van beide takken van de RijnGouwelijn-West bevinden 

zich respectievelijk aan de Badstraat in Katwijk aan Zee en op de boulevard van 

Noordwijk aan Zee. 

 

De RijnGouwelijn-West begint bij het Transferium bij de A44. Het trajectdeel Leiden 

Centraal – Transferium maakt plantechnisch onderdeel uit van de RijnGouwelijn-Oost 

maar hoort vervoerkundig bij het westelijke deel van de RijnGouwelijn.  

 

De RijnGouwelijn-West heeft de volgende haltes: 

 Leiden Centraal   ) 

 Leiden LUMC   ) 

 Leiden Hogeschool   )  Project RijnGouwelijn-Oost 

 Leiden Bio Science Park   ) 

 Leiden Transferium A44 (Oegstgeest)  ) 

 Valkenburg (nieuwbouw), twee haltes 

 Katwijk Wilgenhoek t.h.v. Sandtlaan 

 Katwijk Raadhuis 

Bij de halte Raadhuis splitst de lijn zich in een tak naar Katwijk aan Zee en een tak naar 

Noordwijk aan Zee.  

 

De tak naar Katwijk heeft de volgende haltes: 

 Katwijk Zeeweg/ Meeuwenlaan 

 Katwijk Badstraat 

 

De tak naar Noordwijk heeft de volgende haltes: 

 Katwijk Hoornesplein 

 Katwijk De Krom 

 Noordwijk ESA-ESTEC 

 Noordwijk Willem van den Bergh Stichting/ ‟s-Gravendijck 

 Noordwijk Herenweg / Beeklaan 

 Noordwijk Nieuwe Offemweg/ Schiestraat 

 Noordwijk Gooweg/ van de Mortelstraat 

 Noordwijk van Panhuysstraat/ Weteringkade 

 Noordwijk Duinweg/ Piet Heinplein 

 Noordwijk O. van Uffordstraat/ Parallel Boulevard 

 Noordwijk Palaceplein 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Noordwijk en Katwijk worden voornamelijk door een centrale HOV-as ontsloten. Wijken 

en werklocaties aan de rand van beide kernen kennen echter (te) grote loopafstanden 

naar de dichtstbijzijnde halte van de RijnGouwelijn. Dit geldt ook voor grote delen van de 

oude kern Valkenburg, te meer omdat de RijnGouwelijn uitbuigt via de nieuwbouwlocatie 

Valkenburg. De kern Rijnsburg wordt geheel niet door de RijnGouwelijn bediend. Naast 

de RijnGouwelijn zal daarom een onderliggend net nodig zijn bestaande uit drie buslijnen: 

Lijn 40: Leiden Centraal – Rijnsburg – Noordwijk 

Lijn 41: Leiden Centraal – Rijnsburg – Katwijk 

Lijn 90: Katwijk – Valkenburg – Den Haag 
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Rijnsburg wordt ontsloten door twee afgestemde halfuurdiensten (lijn 40 en 41) die 

vanuit Leiden via de huidige route tot Rijnsburg rijden. In Rijnsburg gaan beide lijnen 

uiteen. Lijn 40 rijdt via de huidige route richting Noordwijk waarbij de lijn in Noordwijk de 

ontsluiting zal verzorgen. Lijn 41 rijdt via de huidige route richting Katwijk waarbij de lijn 

in Katwijk de ontsluiting zal verzorgen. 

 

Zowel de oude kern Valkenburg als de nieuwbouwlocatie Valkenburg worden door lijn 90 

ontsloten. Lijn 90 rijdt vanaf de Boulevard in Katwijk via een ontsluitende route (in 

aanvulling op lijn 41) naar de Sandtlaan. Van daar rijdt lijn 90 via de Valkenburgerweg / 

Katwijkerweg door de oude kern Valkenburg, en verder via een ontsluitende route door 

de nieuwbouwlocatie Valkenburg. Hier wordt een overstap geboden op de RijnGouwelijn-

West. Vanaf Valkenburg rijdt lijn 90 via Wassenaar naar Den Haag. 

 

Er zal specifiek gekeken moeten worden naar de ontsluiting van bedrijventerreinen die 

niet door de RijnGouwelijn worden ontsloten zoals Katwijk ‟t Heen. Hierbij kan rekening 

gehouden worden bij het bepalen van de exacte route van lijn 40, 41 en/of 90 of door het 

instellen van een separate spitsverbinding. 

 

De verbinding Leiden – Rijnsburg heeft potentie om uit te groeien tot een HR-verbinding. 

Een groot deel van de route tot Rijnsburg is hiervoor al geschikt. Dit proces kan versneld 

worden indien tussen Oegstgeest en Rijnsburg langs de route van de HR-verbinding 

gebouwd wordt (verdichten rond de haltes). In Rijnsburg zelf is echter geen centrale 

route mogelijk zodat een eventuele HR-verbinding opgesplits zal moeten worden in een 

lijn richting Noordwijk en een lijn richting Katwijk. Feitelijk dus een doorontwikkeling van 

de lijnbundel 40/41. 

 

Om lijn 40/41 tot een succes te maken zal de doorstroming van de bus in Oegstgeest en 

Leiden (Rijnsburgerweg) moeten verbeteren.  

 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal 

2e categorie:  n.v.t. 

3e categorie:  Leiden Transferium A44 (Oegstgeest), Katwijk Raadhuis, Noordwijk Gooweg / van de 

Mortelstraat, RijnGouwelijn halte op nieuwbouwlocatie Valkenburg. Locatie Duinvallei 

kan een optie voor een alternatief knooppunt zijn. 
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Detailkaart 

 

 

Afbeelding 5.3: detailkaart corridor Leiden – Katwijk – Noordwijk 
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5.3. Corridor Leiden – Alphen aan den Rijn  – Gouda  

De oost-westverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Leiden verloopt langs drie assen. 

De meest zuidelijke as is de spoorverbinding, welke onderdeel is van het niveau 1-

netwerk. De middelste as verzorgt de ontsluiting van Koudekerk aan den Rijn, 

Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk. De noordelijke as verzorgt de ontsluiting 

van Hoogmade en Woubrugge. Door de komst van de  RijnGouwelijn kent het busnet als 

onderdeel van het niveau 3-netwerk een aanvullende en ontsluitende rol.  

Niveau 1: Intercity Leiden Centraal - Utrecht  
De snelste verbinding tussen Leiden Centraal, Leiden Lammenschans, Alphen aan den 

Rijn en verder is de Intercity van Leiden naar Utrecht. Deze rijdt tweemaal per uur, in de 

spits tussen Leiden en Alphen aan den Rijn aangevuld tot viermaal per uur. Omdat de lijn 

parallel loopt aan de RijnGouwelijn-Oost heeft de trein vooral een bovenregionale functie. 

Verbetering van treindienst naar Utrecht is gewenst. Dat betreft zowel de frequentie op 

het hele traject gedurende de gehele dag als de reissnelheid. Gedacht wordt aan een 

verbeterde Intercityverbinding met minder stops en een hogere frequentie. Hiervoor zal 

tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Woerden geïnvesteerd moeten worden in 

dubbelspoor. 

Niveau 2: RijnGouwelijn-Oost 
De RijnGouwelijn-Oost vormt de belangrijkste verbinding op de corridor Leiden – Alphen 

aan den Rijn – Gouda. De lijn verbindt (komende uit Noordwijk en Katwijk) het 

Transferium A444 via Leiden Centraal, het centrum van Leiden, Leiden Lammenschans, 

Zoeterwoude-Rijndijk met Alphen aan den Rijn en Gouda. Daarbij ontsluit de lijn een 

aantal ontwikkelingslocaties zoals Meerburg en Heineken Zoeterwoude/Rijnwoude. De 

meest voor de hand liggende route op dit moment loopt vanaf Leiden Centraal via de 

Lange Gracht en Hooigracht naar Leiden Lammenschans, waarna via bestaand spoor naar 

Alphen aan den Rijn en Gouda wordt gereden. De RijnGouwelijn-Oost bedient volgende 

haltes: 

 Leiden Transferium A44 (Oegstgeest)  

 Leiden Bio Science Park  

 Leiden Hogeschool  

 Leiden LUMC  

 Leiden Centraal  

 Enkele haltes Leiden centrum 

 Leiden Lammenschansweg 

 Leiden ROC 

 Zoeterwoude Meerburg Transferium A4 

 Zoeterwoude Smeetsweg / Heineken 

 Hazerswoude 

 Alphen aan den Rijn West 

 Alphen aan den Rijn station 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Zoeterwoude-Rijndijk wordt ontsloten door de RijnGouwelijn-Oost met twee haltes in 

Zoeterwoude en een halte Hazerswoude. Lijn 169 (Alphen aan den Rijn – Koudekerk – 

Hazerswoude) heeft binnen Alphen een functie als stadslijn. De streekvervoerbundel 

                                            

4 Het trajectdeel Transferium – A44 – Leiden Centraal van het project RijnGouwelijn-Oost is beschreven in paragraaf 5.2  
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186/187 (Gouda - Boskoop – Leiden) rijdt via de Hoge Rijndijk en bedient binnen Leiden 

de route van de voormalige stadslijn 28 via de wijken Roombeek, Meerbeek en het 

Centrum naar het Centraal Station. Doorgaande reizigers uit Zoeterwoude en 

Hazerswoude zullen altijd met de RijnGouwelijn reizen, deze verbinding is aanzienlijk 

sneller en frequenter. 

 

Lijn 182 wordt lijn 82. Op het traject Leiden – Leiderdorp rijdt lijn 82 samen met de 

streeklijnen 83 en 84, waardoor een frequente lokale openbaar vervoerverbinding 

ontstaat. Deze verbinding staat beschreven in de corridor Leiden lokaal e.o. 

Niveau 4: Doelgroepvervoer 
Lijn 249 wordt lijn 83. Deze lijn rijdt samen met de lijnen 82 en 84 op het traject Leiden 

– Leiderdorp een ontsluitende route, waardoor een frequentie lokale openbaar 

vervoerverbinding ontstaat. Deze verbinding staat beschreven in de corridor Leiden lokaal 

e.o. 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal, Alphen aan den Rijn, Gouda 

2e categorie:  Leiden Lammenschans, Zoetermeer Centrum-West 

3e categorie:  Zoeterwoude Meerburg, Hazerswoude (voorheen Rijnwoude) 
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Detailkaart 

 

 

Afbeelding 5.4: detailkaart corridor Leiden – Alphen aan den Rijn – Gouda 
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5.4. Corridor Leiden – Leiderdorp – Kaag en Braassem – Schiphol   

Niveau 1: Intercity en Sprinter Leiden Centraal – Schiphol 
Van Leiden naar Schiphol en Amsterdam is de Intercity de snelste verbinding. Volgens de 

plannen van NS zullen vanaf 2009 directe Intercity treinen naar Amsterdam Zuid en 

Duivendrecht gaan rijden. Vanaf dat moment wordt Leiden weer een internationaal 

treinstation met verbindingen naar Hannover en Berlijn. 

Niveau 2: Meerlijn-Noord en HR56 
De belangrijkste verbinding tussen Leiderdorp, Leiden Centraal en het centrum van 

Leiden wordt gevormd door de Meerlijn-Noord Leiderdorp – Leiden Centraal. Exploitatief 

wordt de Meerlijn-Noord bij voorkeur gekoppeld worden aan de Meerlijn-Zuid richting 

Zoetermeer.  

 

Het voorkeurstracé van de Meerlijn-Noord begint bij de A4/Ikea in Leiderdorp en volgt de 

snelste route naar Leiden Centraal, via de Persant Snoepweg, Engelendaal, Willem de 

Zwijgerlaan en Schipholweg. De lijn zal daarbij de volgende haltes aandoen: 

 Leiderdorp Ikea/A4 

 Leiderdorp Rijnland Ziekenhuis (P.Snoepweg/ S.Smitweg) 

 Leiderdorp Gemeentehuis/ Winkelhof 

 Leiderdorp Engelendaal/ Rietschans 

 Leiden Willem de Zwijgerlaan/ IJsselmeerlaan 

 Leiden Groenoordhallen/ Gooimeerlaan 

 Leiden Centraal 

 
Variant Herensingel - Lange Gracht 

Momenteel verricht adviesbureau Movares een onderzoek naar de mogelijke varianten voor een 

HOV-verbinding Leiden – Leiderdorp. Hieruit zal moeten blijken of bovenstaande route mogelijk is, 

vanwege de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan. Als alternatief kan gekozen worden voor 

een route via de Kooilaan, Herensingel, Herengracht en Lange Gracht naar Leiden Centraal. 

Reizigers vanuit Leiderdorp zullen via deze route sneller in het centrum van Leiden komen. Reizigers 

naar Leiden Centraal of verder zijn echter langer onderweg. De laatste is de grootste groep 

(potentiële) reizigers. Indien de Meerlijn-Zuid bovendien ook via de Lange Gracht wordt geleid 

ontstaan twee losse lijnen met Leiden Centraal als eindpunt. 

 

De ontsluiting van Roelofarendsveen zal sterk verbeteren door lijn HR56. Deze HR-lijn zal 

een snelle, frequente en directe verbinding verzorgen van Roelofarendsveen naar Leiden 

en Schiphol. Ook wordt met HR56 een snelle directe verbinding tot stand gebracht tussen 

Leiderdorp en Schiphol en tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp (Ziekenhuis, Ikea).  

 

HR56 rijdt vanaf Leiderdorp via de A4 naar Roelofarendsveen. De lijn rijdt door 

Roelofarendsveen over de Alkemadelaan en Weteringweg volgens de route van de 

huidige lijn 56. De halte Leimuiderbrug zal voor beide richtingen worden verplaatst naar 

de Weteringweg, net voor de kruising met de Leimuiderweg. Door het plaatsen van 

fietsenstallingen kan deze halte een belangrijke rol vervullen voor inwoners van 

Leimuiden die richting Leiden reizen. Ook kan hier worden overgestapt op lijn HR70 van 

en naar Alphen aan den Rijn. Voorbij deze halte buigt lijn HR56 af naar links en rijdt via 

de Leimuiderweg en de route van de huidige Interliner 370 naar eindpunt Schiphol. 
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Mogelijk exploitatiemodel Meerlijn 

Lijn HR56 wordt bij voorkeur uitgevoerd als uitloper van de Meerlijn-Noord. Dit is alleen mogelijk 

indien vertragingen van lijn HR56 als gevolg van congestie en opstoppingen tot een minimum 

beperkt worden. Reizigers van Leimuiden naar Leiden hoeven dan niet over te stappen in 

Leiderdorp. Het volgende exploitatiemodel kan worden aangehouden, bestaande uit twee 

overlappende lijnen: 

 Schiphol – Leiderdorp – Leiden – Zoetermeer 

 Leiderdorp – Leiden – Zoetermeer – Rodenrijs 

 

Op deze manier ontstaat een hoogfrequente HOV-verbinding, zowel op het kerntraject van de 

Meerlijn-Noord tussen Leiderdorp en Leiden Centraal als op het kerntraject van de Meerlijn-Zuid 

tussen Leiden Centraal en Zoetermeer. 

 

De bevolking van Roelofarendsveen zal naar verwachting vanaf ongeveer 2020 sterk 

toenemen vanwege de ontwikkeling van Braasemerland. Veel van de inwoners van 

Braasemerland zullen een economische binding met Schiphol, Amsterdam Connecting 

Trade (ACT, voorheen Werkstad A4) en de Haarlemmermeer hebben. Op de langere 

termijn zal lijn HR56 wellicht kunnen worden uitgebouwd tot een volwaardige HOV-lijn via 

Leiderdorp, Roelofarendsveen en ACT naar Schiphol. 

 

Tussen de oprit naar de A4 bij Leimuiden en Schiphol rijdt lijn HR56 samen met lijn 

HR70. Ook lijn HR61 uit Lisse naar Schiphol rijdt vanaf deze oprit volgens dezelfde route 

(zie Paragraaf 5.10, Corridor Bollenstreek-Schiphol). Bij het brugrestaurant aan de A4 

kan worden overgestapt tussen lijn HR56 en lijn HR70 enerzijds en lijn HR61 anderzijds. 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
HR56 is een snelle verbinding tussen Roelofarendsveen en Leiden. Daarnaast zullen er 

ontsluitende lijnen nodig blijven voor kleine kernen zoals Rijpwetering, Oud-Ade, 

Woubrugge en Hoogmade. Daartoe worden drie lijnen ingesteld. Lijn 82 en 83 rijden van 

Alphen aan den Rijn naar Leiden. Lijn 82 rijdt via de route van de huidige lijn 182 door 

Ter Aar en Hoogmade. Lijn 83 rijdt via de snellere route van de huidige lijn 249. Lijn 84 

rijdt van Leimuiden naar Leiden. Tussen Leimuiden en Leiderdorp volgt deze lijn de route 

van de huidige lijn 56. De routes van deze lijnen in Leiderdorp worden omschreven in 

Paragraaf 5.13 (Lokaal vervoer Leiden e.o.). Lijn 82 en 84 rijden minimaal éénmaal per 

uur en bij voorkeur op werkdagen overdag tweemaal per uur. Lijn 83 rijdt op werkdagen 

overdag minimaal éénmaal per uur. 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal, Schiphol, Alphen aan den Rijn 

2e categorie:  n.v.t. 

3e categorie:  Leiderdorp Ikea/A4, Leimuiderbrug, Brugrestaurant A4, Hoofddorp De Hoek 

 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 41 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Detailkaart 

 

 

Afbeelding 5.5: detailkaart corridor Leiden – Leiderdorp – Kaag en Braassem – Schiphol 
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5.5. Corridor Leiden – Zoetermeer (– Rodenrijs)    

Niveau 1: Intercity en Sprinter Leiden Centraal – Rotterdam 
De snelste reismogelijkheid van Leiden naar Rotterdam verloopt momenteel via Den Haag 

met de Intercity vanaf Leiden Centraal. Daarnaast zullen volgens de plannen voor 

Stedenbaan zes keer per uur Sprinters gaan rijden tussen Leiden en Rotterdam via Den 

Haag. De verbinding tussen de centra van Leiden en Rotterdam is daarom goed te 

noemen. 

Niveau 2: Meerlijn-Zuid 
De Meerlijn-Zuid verzorgt een snelle verbinding van Leiden naar Zoetermeer station 

Centrum West. Ook biedt deze HOV-verbinding een snelle en directe verbinding vanuit 

Zoeterwoude-Dorp naar Leiden en Zoetermeer. In Zoetermeer Centrum West kan worden 

overgestapt op Randstadrail naar Den Haag. De Meerlijn-Zuid wordt bij voorkeur 

exploitatief gekoppeld aan de Meerlijn-Noord. Meer over het exploitatiemodel en de 

varianten is te vinden in paragraaf 5.4 (As Leiden – Leiderdorp – Kaag en Braassem – 

Schiphol). 

 

De voorkeurroute van de Meerlijn-Zuid verloopt Van Leiden NS via Leiden Zuidwest naar 

Zoeterwoude via de Churchilllaan en Lammenschansplein. De route via Leiden Zuidwest 

heeft de voorkeur vanwege de snelheid en de frequentie die hiermee kan worden 

gerealiseerd. Het precieze ontwerp van de HOV-infrastructuur in Leiden Zuidwest hangt 

echter nauw samen met de realisatie van de Rijnlandroute.  

 

Op het traject tussen Leiden Centraal en Leiden Zuidwest vormt de spoorlijn Leiden – 

Utrecht een fysieke barriere die lastig te kruisen is. Een mogelijke oplossing is het nemen 

van maatregelen rond de overweg in de Haagweg of rond de overweg in de Morsweg. In 

beide gevallen kan de Meerlijn-Zuid via het centrum van Leiden rijden. De beschikbare 

ruimte rond beide overwegen is echter zeer beperkt. Als alternatief kan de Meerlijn-Zuid 

worden aangelegd via de Dr. Lelylaan, Damlaan en Plesmanweg. Deze route leidt niet via 

het centrum van Leiden maar er wordt wel gebruik gemaakt van bestaande 

ongelijkvloerse kruisingen. De definitieve route (via Haagweg, Morsweg of Damlaan) zal 

nader onderzocht moeten worden.  

 

Vanwege de genoemde factoren (keuze route en ontwikkelingen Rijnlandroute) zal de 

Meerlijn-Zuid in 2020 (de scope van deze OV-visie) nog niet definitief gereed zijn. 

Voorlopig zal de lijn tussen Leiden Centraal en Zoeterwoude daarom via de Breestraat en 

station Lammenschans rijden waarbij gebruik gemaakt wordt van de congestievrije route 

van lijn HR45. Indien de route uiteindelijk verlegd wordt naar Leiden Zuidwest kan 

besloten worden om de Breestraat opnieuw in te richten en geheel vrij te maken van 

bussen. 

 
Variant Hooigracht – Lange Gracht 

Indien de Meerlijn-Zuid in de toekomst vertramd wordt dan zou gebruik gemaakt kunnen worden 

van een deel van het tracé van de RijnGouwelijn, namelijk van Leiden Lammenschans via 

Hooigracht en Lange Gracht naar Leiden Centraal. 

 

Als de route van de Meerlijn-Noord ook via de Lange Gracht leidt is het niet wenselijk om beide 

lijnen exploitatief te koppelen. In dat geval ontstaan twee losse lijnen die beide eindigen te Leiden 

Centraal. De infrastructuur op de Lange Gracht zal dan beter worden benut maar de intensiteit op 

de route zal verdubbelen.  



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 43 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Vanaf Leiden Centraal zal de Meerlijn-Zuid in de eindsituatie bij voorkeur de volgende 

haltes aandoen. De eerste 1 of 2 haltes na Leiden Centraal zijn afhankelijk van de 

gekozen route en ook de precieze ligging van de haltes in Leiden Zuidwest is nog 

onzeker: 

 Leiden Centraal 

 Leiden Morspoort (route via Morsweg) 

 Leiden Beestenmarkt (route via Haagweg) 

 Leiden Haagweg (route via Morsweg of Haagweg) 

 Leiden Damlaan (route via Damlaan) 

 Leiden Brandts Buyskade 

 Leiden Vijf Meilaan 

 Leiden Lammenschansplein 

 Zoeterwoude-Dorp Carpoolplaats 

 Zoeterwoude-Dorp Westeindseweg 

 Stompwijk N206 

 Zoetermeer Muzieklaan 

 Zoetermeer Marsmanhove 

 Zoetermeer Aïdaschouw 

 Zoetermeer Centrum West 

 

Het heeft de voorkeur om de Meerlijn-Zuid te combineren met de geplande aanleg van de 

ZoRo-shuttle. De Meerlijn kan op zijn minst gebruik maken van de infrastructuur van de 

ZoRo-shuttle en doorrijden van Zoetermeer Centrum West naar NS-station Zoetermeer. 

De voorkeur heeft het echter om de Meerlijn-Zuid en de ZoRo-shuttle te koppelen zodat 

een directe HOV-verbinding Leiden – Rodenrijs ontstaat. Deze lijn biedt dan 

overstapmogelijkheden op de RijnGouwelijn naar Katwijk en Noordwijk, Randstadrail 3 en 

4 naar Den Haag, Stedenbaan naar Gouda  en Randstadrail Erasmuslijn naar Rotterdam. 

In Paragraaf 5.4 (As Leiden – Leiderdorp – Kaag en Braassem – Schiphol) wordt een 

mogelijk exploitatiemodel omschreven. 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Zoeterwoude dorp is momenteel niet voldoende ontsloten door lijn 206. Door het 

toevoegen van een extra halte langs de N206 ter hoogte van de Carpoolplaats is de 

gehele kern Zoeterwoude-Dorp ontsloten. Door het toevoegen van een halte langs de 

N206 ter hoogte van de Stomp is ook deze kern ontsloten. Bij de genoemde haltes zijn 

voldoende en goede fietsenstallingen gewenst en tevens dient de N206 ter plaatse veilig 

overgestoken te kunnen worden. 

 

De ontsluiting van Leiden Zuidwest wordt omschreven in paragraaf 5.13 (Lokaal vervoer 

Leiden e.o.) 
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Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal 

2e categorie:  NS-station Zoetermeer 

3e categorie:  Leiden Lammenschansplein, Zoetermeer CW, Berkel-Rodenrijs 

Detailkaart 

   

Afbeelding 5.6: detailkaart corridor Leiden – Zoetermeer (– Rodenrijs) 
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5.6. Corridor Leiden – Voorschoten – Den Haag 

Niveau 1: Intercity en Sprinter Leiden Centraal – Den Haag 
Van Leiden naar Den Haag is de Intercity in de meeste gevallen de snelste verbinding. 

Voor bepaalde bestemmingen in Den Haag (Mariahoeve, Laan van NOI) kan ook gebruik 

gemaakt worden van Sprinters. In het kader van het project Stedenbaan gaan op het 

traject Leiden – Den Haag zes keer per uur Sprinters rijden. Wanneer deze Sprinters via 

Den Haag HS richting Rotterdam zullen gaan rijden is afhankelijk van de capaciteit op het 

baanvak Den Haag – Rotterdam. In eerste instantie zullen de Sprinters Den Haag 

Centraal als eindpunt hebben. De stations De Vink en Voorschoten liggen zowel op het 

traject Leiden Centraal – Den Haag Centraal als op het traject Leiden – Centraal – Den 

Haag HS. 

Niveau 2: HR45 
De spoorlijn tussen Leiden en Den Haag loopt langs de wijk Leiden Zuidwest en langs de 

kern Voorschoten. De Stedenbaanstations De Vink en Voorschoten ontsluiten, ondanks de 

zeer hoge frequentie, niet geheel Leiden Zuidwest en Voorschoten. Ook biedt Stedenbaan 

geen directe verbinding met het centrum van Leiden. 

 

HR45 vormt daarom een belangrijke verbinding voor de wijken die verder van het spoor 

liggen met Leiden en Den Haag. De lijn rijdt bij voorkeur op enige afstand van de 

spoorlijn om de wijken die ver van de stations liggen goed te ontsluiten. Lijn HR45 zal 

daarom grotendeels de route van de huidige lijn 45 volgen van Leiden Centraal naar Den 

Haag. De lus door Vlietwijk in Voorschoten komt te vervallen (zie detailkaart).  

 

Op station Leidschendam-Voorburg kan worden overgestapt op Randstadrail richting het 

centrum van Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en op station Voorburg op treinen 

richting Gouda. In de toekomst wordt het stationsgebied volledig herontwikkeld waarbij 

het station ondergronds komt te liggen. De overstap op station Voorburg dient daarbij 

verbeterd te worden en de halte van lijn HR45 dichter bij de ingang van het station moet 

worden geplaatst. 

 

Bij voorkeur rijdt lijn HR45 door het centrum van Leiden naar Leiden Centraal. Zo 

ontstaat een goede verbinding van Voorschoten en Leiden Zuidwest met het centrum van 

Leiden. De voorkeursroute loopt via de Breestraat maar eventueel kan lijn HR45 ook via 

de Hooigracht en Lange Gracht of via de Witte Singel naar Leiden Centraal rijden. Indien 

alle andere verbindingen (inclusief de Meerlijn-Zuid) via de voorkeursroute gaan rijden 

zou dat betekenen dat er geen bus of tram door de Breestraat rijdt. Een route buiten het 

centrum om via de Haagweg heeft niet de voorkeur aangezien juist de goede 

centrumverbinding voor Voorschoten belangrijk is, en de lijn bovendien erg dicht langs de 

spoorlijn komt te lopen (parallelliteit). Ook vervalt dan de verbinding met de 

overstaphalte Lammenschansplein en station Lammenschans. 

 

Lijn HR45 heeft een belangrijke ontsluitende en verbindende functie binnen Haaglanden 

op het traject Voorburg – Leidschendam – Den Haag. De bestaande lijnen 39 en 45 zijn 

bovendien bestuurlijk geknipt te Voorschoten Centrum tussen de Provincie Zuid-Holland 

(noordelijk trajectdeel) en het Stadsgewest Haaglanden (zuidelijk trajectdeel). De 

ontwikkeling van lijn HR45 zal daarom in goed overleg met het Stadsgewest Haaglanden 

moeten worden uitgevoerd. Voorgestelde verbeteringen gaan echter ook op voor 

Voorburg en Leidschendam. Het is daarom te verwachten dat Haaglanden zal meewerken 

aan het verbeteren van deze verbinding. 
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Variant Den Haag HS 

Als variant kan worden overwogen om lijn HR45 naar station Den Haag HS te laten rijden in plaats 

van naar Den Haag Centraal. Op deze wijze ontstaan een aantal nieuwe en betere 

(overstap)verbindingen. Deze variant heeft een aantal voor- en nadelen: 

 Vanaf station Den Haag HS vertrekt een groter aantal Intercity’s in de richting van 

Rotterdam, dan vanaf Den Haag Centraal. In de eindsituatie van Stedenbaan rijden alle 

Sprinters slechts via Den Haag HS naar Rotterdam. 

 De belangrijke HTM bus- en tramlijnen die Den Haag Centraal aandoen rijden over het 

algemeen ook via Den Haag HS. 

 De rechtstreekse verbinding met Den Haag Centraal komt te vervallen. Op termijn geldt 

ook voor de parallelle Sprinterverbinding. Reizigers kunnen echter te Leidschendam-

Voorburg overstappen op de hoogfrequente trams van Randstadrail naar Den Haag Centraal 

en zonder verdere overstap doorreizen naar o.a. de Haagse binnenstad. 

 Doordat lijn HR45 bij station Voorburg rechtdoor zal rijden kan gebruik gemaakt worden 

van de bushaltes onder het spoorviaduct waardoor de overstap sterk verbeterd. Reizigers 

kunnen te Voorburg overstappen op de Sprinters (Stedenbaan) richting Zoetermeer en 

Gouda die vier keer per uur rijden.  

 Reizigers uit Voorschoten, Leidschendam en Voorburg kunnen rechtstreeks naar Binckhorst 

en de Haagse Hogeschool reizen. Binckhorst zal de komende jaren een transformatie 

ondergaan van een bedrijventerrein naar een gebied met woningen, bedrijven en recreatie. 

Met lijn HR45 kan op deze ontwikkelingen worden ingespeeld. 

 

Lijn HR45 loopt parallel aan de spoorlijn Leiden – De Haag, waar volgens de Stedenbaan 

plannen hoogfrequente Sprinters zullen gaan rijden. Het is daarom niet te verwachten dat 

de reizigersaantallen van lijn HR45 via de omschreven route van dien aard worden dat 

een HOV-verbinding mogelijk is.  

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Station Voorschoten en lijn HR45 ontsluit Voorschoten niet volledig. Naast lijn HR45 

zullen ontsluitende buslijnen nodig zijn. Hiervoor dienen lijn 48 en 49. Lijn 48 en 49 

bieden een rechtstreekse verbinding met Leiden Zuidwest en het centrum van Leiden. De 

route van beide lijnen in Leiden is omschreven in Paragraaf 5.13 (Lokaal vervoer Leiden 

e.o.). In Voorschoten rijden beide lijnen via de route van de huidige lijn 48 tot aan het 

kruispunt van de Karel Doormanlaan en Veurseweg. Om de nieuwbouwlocatie Krimwijk 

beter te ontsluiten, kan bezien worden of een ontsluitende route via Mozartlaan en 

vervolgens door Krimwijk mogelijk is. 

 

Lijn 48 rijdt vanaf het kruispunt met de Veurseweg rechtdoor naar een eindpunt in de 

wijk Starrenburg, en ontsluit zo deze nieuwbouwlocatie. Lijn 49 rijdt via de Veurseweg en 

Graaf Willem de Rijkelaan naar MCH Antoniushoeve in Leidschendam. Lijn 49 rijdt alleen 

van maandag tot vrijdag overdag. 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal, Den Haag Centraal 

2e categorie:  Voorburg station, Leiden station Lammenschans 

3e categorie:  Leiden Lammenschansplein, Leidschendam-Voorburg 
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Detailkaart 
 

 
 

 

Afbeelding 5.7: detailkaart corridor Leiden – Voorschoten – Den Haag 
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5.7. Corridor Leiden – Wassenaar – Den Haag 

Niveau 1: Intercity en Sprinter Leiden Centraal – Den Haag 
De treinverbindingen tussen Leiden en Den Haag zijn omschreven in Paragraaf 5.6 

(Corridor Leiden – Voorschoten – Den Haag). 

Niveau 3: Buscorridor A44 
Vanwege de snelle en frequente treinverbinding tussen Leiden en Den Haag heeft de 

corridor via de A44 naar Den Haag Centraal vooralsnog te weinig toegevoegde waarde 

om als HR- of HOV-verbinding te worden uitgevoerd. De belangrijkste functie van de 

buscorridor zal zijn als P+R route voor automobilisten richting Den Haag. OV-reizigers 

kunnen echter met de RGL-West gemakkelijk (verder) reizen naar station Leiden Centraal 

om daar de trein in de richting van Den Haag te pakken. 

 

De corridor kan tevens worden benut om een aantal kernen in Holland Rijnland een 

rechtstreekse en comfortabele verbinding met Den Haag te geven, met name van 

maandag tot vrijdag overdag. Dit is vergelijkbaar met de huidige situatie. Het lijnverloop 

tot het Transferium A44 wordt echter gewijzigd. 

 

 Lijn 88 zal volgens de bestaande route blijven rijden van Oegstgeest Haaswijk via 

de Rhijngeesterstraatweg en de A44 naar het Transferium, en vervolgens via de 

A44/N44 naar Den Haag. 

 Lijn 89 is een nieuwe lijn die vanuit het centrum van Rijnsburg via de 

Oegstgeestse nieuwbouwlocatie Nieuw-Rhijngeest naar het Transferium en verder 

zal rijden. 

 

De bestaande lijn 89 vervalt bij de opening van station Sassenheim en lijn 95 vervalt als 

de RijnGouwelijn-West in gebruik wordt genomen.Dit resulteert in twee busdiensten met 

een halfuurfrequentie, die tussen het Transferium A44 en Den Haag onderling zijn 

afgestemd tot een kwartierdienst. 

 
Variant Den Haag west 

Het potentieel van de buscorridor kan sterk worden verbeterd als lijn 88 en 89 in plaats van naar 

Den Haag Centraal, naar een alternatieve bestemming in Den Haag rijden, bijvoorbeeld naar 

Scheveningen of naar Den Haag West. In dat geval kan de buscorridor uitgroeien tot een zware as 

voor reizigers uit het noordwesten van Holland Rijnland met bestemmingen in het noordwesten van 

Den Haag. Om dit mogelijk te maken zijn echter forse investeringen nodig in de infrastructuur in 

Den Haag, zoals busstroken en voorrangsinstallaties. Samen met het Stadsgewest Haaglanden en 

de Gemeente Den Haag zullen de mogelijkheden en vervoersprognoses eerst goed bekeken moeten 

worden. 

 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Momenteel rijdt lijn 43 van Leiden Centraal via Wassenaar naar Den Haag Centraal niet 

via het Transferium aan de A44. Het zou echter logisch zijn om deze lijn via het 

Transferium te laten rijden. Zeker als daar in de toekomst op de RijnGouwelijn kan 

worden overgestapt. 
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Lijn 90 zal niet via het Transferium rijden maar bij de nieuwbouwlocatie Valkenburg 

aansluiten op de RijnGouwelijn. De nieuwe route van lijn 90 wordt omschreven in 

Paragraaf 5.2 (Corridor Leiden – Katwijk – Noordwijk). 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal, Den Haag Centraal 

2e categorie:  n.v.t. 

3e categorie:  Leiden Transferium A44 (Oegstgeest) 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 50 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Detailkaart 
 

  

 

Afbeelding 5.8: detailkaart corridor Leiden – Wassenaar – Den Haag 
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5.8. Corridor Leiden – Duin- en Bollenstreek – Haarlem 

Niveau 1: Intercity en Sprinter Leiden Centraal – Haarlem 
De snelste verbinding tussen Leiden en Haarlem is de sneltrein die tevens stopt in 

Heemstede-Aerdenhout en doorrijdt naar Den Haag en Amsterdam. Ook rijden er elk half 

uur Sprinters die stoppen te Voorhout en Hillegom. De spoorlijn tussen Leiden en 

Haarlem ligt decentraal ten opzichte van de kernen in de Bollenstreek. Station Haarlem 

ligt bovendien decentraal ten opzichte van het centrum van Haarlem. Het station van 

Voorhout ligt centraal in de kern. Het aandeel van de trein in Voorhout is relatief groot. 

Station Hillegom is decentraal gelegen. De woonbebouwing van de kernen Lisse en 

Noordwijkerhout grenst niet direct aan de spoorlijn.  

 

De stations Voorhout en Hillegom vormen onderdeel van het project Stedenbaan maar er 

zijn nog geen afspraken gemaakt over het verhogen van de frequentie. Door te zorgen 

voor goede aansluitende buslijnen vanuit de verschillende kernen in de Bollenstreek kan 

het gebruik van beide stations echter sterk toenemen, wat ook een verhoging van de 

frequentie van de Sprinters naar een kwartierdienst zou rechtvaardigen. Stedenbaan richt 

zich op de verbindingen tussen stations in Zuid-Holland onderling. Het is echter logisch 

om treinen in het kader van Stedenbaan niet te laten eindigen in Hillegom maar een 

kwartierdienst aan te bieden, tenminste tussen Leiden en Haarlem en bij voorkeur 

doorrijdend naar Den Haag en Amsterdam. 

Niveau 2: HR50 en HR60 
Voor de verbinding van Hillegom met Haarlem is de trein erg belangrijk. Vanuit de kern 

Hillegom biedt lijn HR60 een snelle en frequente verbinding met het decentrale station, 

waar een goede overstap wordt geboden op frequente Sprinters naar Haarlem en 

Amsterdam. Lijn HR60 wordt nader omschreven in Paragraaf 5.10 (Corridor Bollenstreek 

– Schiphol) 

 

Vanwege de decentrale ligging van de spoorlijn en de stations is een tweede zware 

verbinding met Haarlem gewenst die bovendien via het centrum van Haarlem rijdt. Deze 

verbinding wordt gevormd door lijn HR50. De huidige lijnen 50 en 51 worden 

gecombineerd tot een frequente en snelle HR-lijn. Vanaf Leiden Centraal rijdt deze lijn via 

de Rijnsburgerweg en Warmonderweg naar Warmond. Door hier te kiezen voor de route 

van lijn 50 wordt de oostkant van Oegstgeest ontsloten (zie ook Paragraaf 5.13, Lokaal 

vervoer Leiden e.o.) en tevens de kern Warmond. Voorbij de kern Warmond volgt lijn 

HR50 de Warmonderweg tot het viaduct over de A4. Daar slaat de bus rechtsaf tussen de 

snelweg en de spoorlijn, en rijdt via een busbaan naar Station Sassenheim. 

 

Vanaf station Sassenheim rijdt lijn HR50 via de Wasbeeklaan naar de Hoofdstraat. Lijn 

HR50 volgt vanaf daar de route van de huidige lijn 51 via het centrum van Sassenheim 

en Lisse (incl. Poelpolder) naar Hillegom. Deze route ontsluit de kernen namelijk het 

beste. In Hillegom rijdt lijn HR50 via de Olympiaweg en Weerlaan (route huidige lijn 50) 

omdat deze route het meest geschikt is voor een HR-verbinding en rijdt verder naar 

Haarlem via de bestaande route.  

 

De Leidsestraat/N208 in Hillegom vormt een belangrijk knelpunt. Hier ontstaat veel 

congestie. Om te voorkomen dat de rijtijd van zowel lijn HR50 als lijn HR60 

onbetrouwbaar wordt, dient dit traject congestievrij te worden. Omdat er weinig ruimte is 
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voor vrije busbanen kan gedacht worden aan een doseersysteem voor het autoverkeer op 

dit deel van de N208. Zie ook actieplan paragraaf 8.3. 

 

Of HR50 op termijn uitgebouwd kan worden tot een HOV-verbinding is sterk afhankelijk 

van de ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek in samenhang met de ontwikkeling 

van Stedenbaan. In ieder geval dient aandacht te worden besteed aan de doorstroming 

van HR50 op de invalsroute in Oegstgeest en Leiden.  

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Sassenheim, Warmond, Lisse en Hillegom zijn met de beide HR-lijnen 50 en 60 voldoende 

ontsloten. De verbinding van Noordwijk met Haarlem wordt verzorgd door lijn HR59 met 

een overstap in Voorhout. Dit wordt nader omschreven in Paragraaf 5.9 (Corridor 

Duinstreek – Bollenstreek). 

 

Noordwijkerhout is door middel van lijn 58 (zie Paragraaf 5.9) verbonden met Haarlem. 

De verbinding met Haarlem station zal worden verbeterd door deze lijn (die verder de 

route volgt van de huidige lijn 90) op station Hillegom te laten aansluiten op de Sprinter. 

Niveau 4: aanvullend (openbaar) vervoer 
Door de bundeling van de lijnen 50 en 51 nemen de loopafstanden in delen van Hillegom 

en Lisse toe. Voor ouderen kan dit bezwaarlijk zijn. Een buurtbus die vanaf station 

Hillegom via Treslong naar Lisse Hyacintenstraat en vervolgens verder naar Lisse west 

(omgeving Eikenlaan) rijdt, lijkt een goede aanvulling.  

Ontsluiting Keukenhof 
De (nieuwe) ingang van de Keukenhof ligt ver van het spoor en ver van de geplande HR-

lijn 50. Gelet het toeristische karakter en de korte periode dat de Keukenhof geopend is 

ligt het voor de hand om de huidige speciale buslijnen van/naar Leiden en Schiphol te 

continueren. Deze bussen kunnen vanzelfsprekend wel gebruik maken van de verbeterde 

infrastructuur van de lijnen 50 en 61. Het inkorten van deze Keukenhof-lijnen tot 

Sassenheim respectievelijk Hillegom is niet wenselijk omdat dit voor de bezoekers die 

van verder (Amsterdam, Rotterdam) komen veelal een extra overstap betekent. 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal, Haarlem 

2e categorie:  Voorhout, Sassenheim, Hillegom 

3e categorie:  n.v.t. 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 53 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Detailkaart 

 

 

Afbeelding 5.9: detailkaart corridor Leiden – Duin- en Bollenstreek – Haarlem 
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5.9. Corridor Duinstreek – Bollenstreek 

Niveau 1: Sprinters vanaf Voorhout, Hillegom en Sassenheim 
De Duinstreek (Noordwijk/Noordwijkerhout) heeft geen spoorverbinding in noordelijke 

richting. Door echter aan te takken op de stations Voorhout, Hillegom en Sassenheim met 

een goede aansluiting op de trein kan een snelle verbinding met Haarlem, Schiphol en 

Amsterdam worden geboden. 

Niveau 2: HR59 
HR59 verzorgt een snelle en betrouwbare verbinding van Noordwijk naar Voorhout en 

Sassenheim. In Voorhout wordt een goede overstap geboden op de trein naar Haarlem en 

op lijn 57/58 richting Noordwijkerhout.  

 

Lijn HR59 rijdt vanaf de Boulevard in Noordwijk en vervolgens via een centrale as door 

Noordwijk (van Panhuysstraat, van de Mortelstraat) en de N444 naar Voorhout. In 

Voorhout rijdt de lijn via de nieuwe ringweg ten noorden van Voorhout en de 

Componistenlaan naar station Voorhout. Vervolgens rijdt de lijn via de Schoutenlaan en 

Oost-houtlaan naar de Rijksstraatweg. Daarna gaat de lijn via de Warmonderweg en rijdt 

de lijn tussen het spoor en de A44 door naar station Sassenheim.  

 

Bij voorkeur maakt lijn HR59 gebruik van het tracé van de RijnGouwelijn in Noordwijk en 

de nieuwe ringweg rond Voorhout. Op deze wijze biedt lijn HR59 een frequente en 

congestievrije verbinding tussen de kust en de Bollenstreek. Voor een goede verbinding 

van Noordwijk en Noordwijkerhout naar Lisse wordt HR59 exploitatief gekoppeld aan 

HR61 naar Lisse en Schiphol. De aansluiting op de trein te Sassenheim heeft daarbij 

prioriteit boven de doorgaande verbinding Noordwijk-Lisse. 

 

Voor een volwaardige HOV-verbinding Noordwijk – Sassenheim, bijvoorbeeld als 

verlengde van de RijnGouwelijn, is de verwachte vervoervraag te beperkt. Bovendien zou 

deze verbinding, met een overstap in Voorhout, reizigers afsnoepen van de verbinding via 

Katwijk naar Leiden. Waardoor de vervoervraag van deze lijn ook onder het minimum uit 

kan komen.  

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
Lijn 57 en 585 zorgen samen voor de ontsluiting van Noordwijkerhout en verzorgen een 

snelle verbinding met alle belangrijke bestemmingen. Vanuit Noordwijkerhout rijdt de 

nieuwe lijn 58 in twee richtingen, richting Voorhout – Leiden en richting Hillegom – 

Haarlem. Richting Voorhout – Leiden wordt lijn 58 aangevuld door lijn 57. In 

Noordwijkerhout rijdt lijn 57 via de huidige route van lijn 57 en heeft als eindpunt de 

halte Brink. Omdat lijn 90 richting Noordwijk komt te vervallen rijdt lijn 58 via ‟s-

Gravendamseweg – Gooweg om Congrescentrum Leeuwenhorst te bedienen. 

 

In de richting van Haarlem neemt lijn 58 de route van de huidige lijn 90 over naar 

Haarlem. De route zal licht gewijzigd worden door via station Hillegom te rijden. Reizigers 

richting Haarlem kunnen te Hillegom overstappen op de trein en snel naar station 

Haarlem en verder reizen. Reizigers naar Hillegom en delen van de Haarlemmermeer 

kunnen overstappen op HR60 naar Hillegom, Nieuw Vennep en Hoofddorp. Lijn 58 

                                            

5 Lijn 58 dient niet te worden verward met de huidige lijn 58 van Schiphol naar de Keukenhof. In deze OV-Visie wordt 

lijn 90 gesplitst. Het zuidelijke deel vanaf Valkenburg blijft lijn 90. Het noordelijke deel in gewijzigde vorm wordt de 

nieuwe lijn 58. 
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richting Haarlem zal 2 maal per uur rijden. Bezien moet worden wat de beste route is 

tussen de Beeklaan en station Hillegom. 

 

Lijn 57 en 58 richting Leiden vormen samen de belangrijkste verbinding voor de 

ontsluiting van Noordwijkerhout. De beide lijnen zullen worden afgestemd zodat overdag 

vier keer per uur een bus rijdt. Op het station van Voorhout sluiten lijn 57 en 58 aan op 

lijn HR59 in beide richtingen. Zo wordt een snelle verbinding geboden naar Noordwijk, 

naar Sassenheim en Lisse en naar Schiphol (eventueel met een tweede overstap op de 

trein naar Schiphol).  

 

Lijn 57/58 rijdt in Voorhout via twee routes. Lijn 57 rijdt via de N444, Herenstraat en 

Schoutenlaan richting Noordwijkerhout. Lijn 58 via de Rijksstraatweg, Oosthoutlaan en 

Componistenlaan. Een overstappunt voor lijn 57/58 naar HR59 kan gemaakt worden 

nabij station Voorhout. Dit maakt ook een snelle overstap op de trein mogelijk. Het 

creëren van een goed overstappunt kan worden meegenomen als het stationsgebied 

wordt aangepakt. Zolang de route over de (verlengde) Componistenlaan nog niet 

mogelijk is, is een route via de Jacoba van Beierenlaan geen alternatief. Deze weg is te 

smal om er een bus over te laten rijden. 

 

Op termijn is het wellicht mogelijk om de lijnen 57 en 58 tussen Noordwijkerhout en 

Leiden uit te bouwen tot een volwaardige HR-verbinding. Een congestievrije route via de 

Herenstraat in Voorhout zal in dat geval specifieke aandacht vragen. In Oegstgeest wordt 

de HR-route bij voorkeur rechtgetrokken door niet meer via de Haaswijklaan te rijden. 

Knooppunten 

1e categorie:  n.v.t. 

2e categorie:  Voorhout, Sassenheim, Hillegom 

3e categorie:  Noordwijk Gooweg/ van de Mortelstraat 
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Afbeelding 5.10: detailkaart corridor Duinstreek – Bollenstreek 
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5.10. Corridor Bollenstreek - Schiphol 

De oost-westverbinding Duin- en Bollenstreek naar Schiphol en verder verloopt langs drie 

assen. De meest zuidelijke as loopt via station Sassenheim en vormt onderdeel van 

niveau 1. De middelste as is Lisse – Schiphol en wordt verzorgd door lijn HR61. De 

noordelijke as is Hillegom – Haarlemmermeer en wordt verzorgd door lijn HR60. Beide 

HR-lijnen vormen niveau 2. 

Niveau 1: Sprinters vanaf Sassenheim 
Voor de verbinding van de Duin- en Bollenstreek met Schiphol en verder vormt het 

station Sassenheim een belangrijk knooppunt. Het is daarom zeer wenselijk dat er een 

kwartierdienst wordt aangeboden tussen Sassenheim en Schiphol. Sassenheim station 

vormt onderdeel van Stedenbaan en bovendien wordt het station genoemd als 

belangrijke P+R locatie in de OV-visie van Stadsregio Amsterdam. Beide projecten 

kunnen in Holland Rijnland aan elkaar worden gekoppeld zodat een doorgaande 

sprinterverbinding met een hoge frequentie ontstaat.  

 

Bij de uitvoering van de P+R locatie dient voorkomen te worden dat het P+R terrein 

gebruikt wordt als lang parkeerplaats voor luchtreizigers, waardoor geen parkeerplaatsen 

meer beschikbaar zijn voor forensen. Een mogelijke oplossing bestaat er uit om parkeren 

slechts toe te staan tussen bijvoorbeeld 5 uur ‟s morgens en 1 uur ‟s nachts, en dit ook 

strikt te controleren. 

Niveau 2: HR60 en HR61 
 

HR60 is een feitelijke doortrekking (in halve frequentie) van HOV-lijn 310 Schiphol – 

Nieuw Vennep naar Hillegom station. Hierdoor krijgt Hillegom viermaal per uur een 

directe en hoogwaardige verbinding met Nieuw Vennep, Hoofddorp en Schiphol. De lijn 

begint bij station Hillegom en rijdt via de Pastoorslaan naar de Weerlaan. Vervolgens 

volgt de lijn de route van lijn HR50 door de kern Hillegom (zie paragraaf 5.8 – Corridor 

Leiden – Duin- en Bollenstreek – Haarlem). Vanaf de Leidsestraat/ N208 buigt de lijn af 

naar links en rijdt via de Leimuiderweg/ N207 naar Nieuw Vennep Getsewoud Zuid. Hier 

rijdt lijn HR60 verder als de huidige Zuidtangent 310 naar Schiphol en mogelijk verder. 

De route van lijn HR60 in Hillegom loopt zo dat mogelijke ontwikkeling in de noordflank 

van Hillegom centraal ontsloten wordt. 

 

HR61 is een verdere uitbouw en aanpassing van de recente geïntroduceerde en 

succesvolle sneldienst. Lijn HR61 begint bij station Sassenheim als verlengde van lijn 

HR59 uit Noordwijk. Vanaf station Sassenheim volgt lijn HR61 de route van lijn HR50 tot 

het centrum van Lisse (Hyacintenstraat). Vervolgens steekt lijn HR61 de Ringvaart over 

tussen Lisse en Lisserbroek en rijdt vervolgens via de Lisserbroekerweg, IJweg en 

Getsewoudweg naar Nieuw Vennep Getsewoud Zuid. Vervolgens rijdt lijn HR61 verder via 

de Leimuiderweg/ N207 naar de A4 bij Leimuiden om via de route van de huidige lijn 370 

via De Hoek naar Schiphol te rijden. 

 

P+R Getsewoud Zuid zal worden uitgebouwd tot een transferium met alle bijbehorende 

voorzieningen. Vanaf dit transferium kan via de kernen Nieuw Vennep en Hoofddorp naar 

Schiphol worden gereisd of via een snelle route buitenom over de N207 en A4. 
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Ter hoogte van het Brugrestaurant langs de A4 kan worden overgestapt op de lijnen 

HR56 en HR70. Zo kan vanaf Lisse en Nieuw Vennep richting Roelofarendsveen en Alphen 

aan den Rijn gereisd worden, met slechts één overstap. 

 

Als de gemeente Haarlemmermeer besluit om in de zuidelijke helft van de gemeente 

nieuwe grootschalige bouwprojecten te gaan ontplooien, heeft dat gevolgen voor het 

aantal reizigers van de lijnen HR60 en HR61. Bij voldoende nieuwbouw kan bezien 

worden of een upgrade van lijn HR60 en/of lijn HR61 haalbaar is. Dit is tevens afhankelijk 

van de mogelijkheden tot nieuwbouw en verdichting in Hillegom, Lisse en Sassenheim. 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
De ontsluiting van de Bollenstreek wordt omschreven in de andere paragrafen. 

Knooppunten 

1e categorie:  Schiphol 

2e categorie:  Sassenheim, Hillegom, Hoofddorp 

3e categorie:  Nieuw Vennep Getsewoud Zuid, Brugrestaurant A4, Hoofddorp De Hoek 

Detailkaart 

 

 

Afbeelding 5.11: detailkaart corridor Bollenstreek – Schiphol 
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5.11. Corridor Alphen aan den Rijn - Schiphol 

Niveau 1: Trein 

Op deze corridor is geen niveau 1-verbinding. 

Niveau 2: HR70 
 

HR70 is de snelle verbinding (huidige lijn 370) die Alphen aan den Rijn verbindt met 

Schiphol via Leimuiden. Het aantal reizigers –bijna 2500 per werkdag in twee richtingen- 

is onvoldoende voor een HOV-lijn, maar biedt wel perspectief op een toekomstige 

opwaardering naar HOV. De bediening van de huidige Interliner 370 ligt al vrijwel op het 

peil van een HR-lijn. In de spitsen wordt 6 tot 8 keer per uur gereden. Buiten de spitsen 

wordt in de daluren een kwartierdienst geboden, ‟s avonds en in het weekend een 

halfuurdienst. Op de late avond rijdt lijn 370 slechts één keer per uur. 

 

In het kader van de opwaardering naar een HR-lijn gaat HR70 ook in de late avond ieder 

halfuur rijden. Uit de bezettingscijfers blijkt dat deze ritten goed benut worden. Veel 

ploegendiensten op Schiphol eindigen rond elf uur en bovendien komen op Schiphol rond 

deze tijd veel vliegtuigen.  

 

Met het toevoegen van deze ritten wordt op lijn HR70 de gehele week door minstens 

twee keer per uur gereden. Op termijn kan deze lijn qua frequentie doorgroeien naar een 

kwartierdienst in het weekend. 

 

Op het traject Leimuiden – Schiphol rijdt lijn HR70 samen met lijn HR56. Beide lijnen 

bedienen echter een andere vervoerrelatie. Om een snelle vervoerrelatie tussen Alphen 

aan den Rijn en Leiderdorp te creëren, is de aanleg van een knooppunthalte ter hoogte 

van de Leimuiderbrug gewenst.  

 

De komende jaren worden langs de N207 doorstromingsmaatregelen voor het openbaar 

vervoer aangelegd. Deze maatregelen staan beschreven in paragraaf 8.9 van deze OV-

visie. 

Niveau 3: ontsluitende lijnen 
 

De lokale ontsluiting van Alphen aan den Rijn wordt beschreven in paragraaf 5.14 „Lokaal 

vervoer Alphen aan den Rijn e.o.‟. 

Knooppunten 

1e categorie:  Schiphol, Alphen aan den Rijn 

2e categorie:  n.v.t. 

3e categorie:  Leimuiden 
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Detailkaart  

 

 

Afbeelding 5.12: detailkaart corridor Alphen aan den Rijn – Schiphol 
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5.12. Corridor Alphen aan den Rijn – Zoetermeer – Den Haag 

Niveau 1: Trein  
Met de trein kan snel tussen Alphen aan den Rijn en Den Haag gereisd worden. Zelfs met 

een overstap in Leiden is de totale reistijd tussen de twee stations minder dan drie 

kwartier. 

Niveau 2: HR-niveau 
Voor de verbinding van Alphen aan den Rijn naar Leiden en verder neemt de 

RijnGouwelijn een centrale rol in, met station Alphen aan den Rijn als belangrijk 

knooppunt. Ook Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk krijgen een RijnGouwelijn 

halte. 

Niveau 3: Ontsluitende lijnen 
Daarnaast rijdt op deze corridor een ontsluitende lijn 165. Deze lijn start op het station 

van Alphen aan den Rijn. De lijn bedient de Rijnhaven, Hazerswoude-Rijndijk, 

Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en rijdt in Zoetermeer naar het knooppunt Centrum-

West. 

Lijn 165 verzorgt binnen Alphen aan den Rijn de ontsluiting van de wijk Kerk en Zanen. 

Hiermee heeft deze nieuwbouwwijk ook in de avonduren en het weekend regulier 

openbaar vervoer. In Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp zorgt deze lijn voor de 

oppervlakteontsluiting. Op de halte Hazerswoude in Hazerswoude-Rijndijk wordt 

aansluiting gegeven op de RijnGouwelijn. In Benthuizen krijgt de lijn een nieuwe route 

via de Omleidingsweg, ten zuiden van het dorp. De frequentie wordt uitgebreid naar een 

halfuurdienst op maandag t/m zaterdag. De lijntaxiritten op zondag worden omgezet in 

vaste ritten. Hiermee wordt lijn 165 uitgebreid tot een robuuste ontsluitende lijn. 

Niveau 4: Spitsverbinding 
De huidige Interlinerbundel wordt aangepast aan de vervoervraag. De lijn wordt 

teruggebracht naar een spitsverbinding met een extra middagrit voor parttimers. In 

Zoetermeer kan op station BleiZo worden overgestapt op trein en Randstadrail. 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal, Alphen aan den Rijn, Den Haag Centraal  

2e categorie:  Zoetermeer Centrum West  

3e categorie:  Hazerswoude (voorheen Rijnwoude) 
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Detailkaart 
 

 

 

Afbeelding 5.13: detailkaart corridor Alphen aan den Rijn – Zoetermeer – Den Haag 
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5.13. Lokaal vervoer Leiden e.o. 

In deze paragraaf wordt het netwerk in Leiden en in de omliggende kernen Leiderdorp, 

Oegstgeest en Zoeterwoude omschreven.  

 

Het netwerk in dit gebied dient zo te worden ontworpen dat snel en frequent naar het 

regionale en nationale knooppunt Leiden Centraal kan worden gereisd. Vanaf Leiden 

Centraal kan in alle gewenste richtingen verder worden gereisd. Alle wijken van Leiden en 

alle kernen rondom Leiden worden zo met maximaal één overstap met elkaar en met alle 

belangrijke bestemmingen verbonden. Door lijnen door te koppelen op Leiden Centraal 

kan het aantal overstappen nog verder worden teruggebracht.  

 

Om snelle en frequente verbindingen mogelijk te maken worden lijnen geconcentreerd op 

een aantal gestrekte hoofdassen door Leiden. Het gevolg daarvan is dat voor een beperkt 

aantal inwoners van het gebied de afstand naar de dichtstbijzijnde halte toeneemt. Daar 

staat tegenover dat de snelheid en frequentie van alle verbindingen hoog zal zijn. Waar 

de loopafstanden groter zijn dienen de haltes te worden uitgerust met fietsenstallingen 

en dienen loop- of fietsroutes optimaal te zijn. 

 

De Sprinter uit Den Haag, de RijnGouwelijn, de Meerlijn, lijn HR45 en lijn HR50 vormen 

de belangrijkste hoofdassen van Leiden e.o. naar Leiden Centraal. De ontsluitende lijnen 

rond Leiden worden bovendien gebundeld op de kerntrajecten zodat ook daar een aantal 

hoofdassen ontstaan. Het verbindend en ontsluitend lijnennet bieden daarmee binnen de 

Leidse agglomeratie een transparant, snel en frequent ov-net.  

 

In onderstaande paragrafen is per wijk en/of kern aangegeven welke verbindingen 

worden aangeboden. De routes van alle genoemde lijnen door het centrum van Leiden 

worden in een aparte paragraaf omschreven. 

Leiden Zuidwest 
Station De Vink ligt aan de westkant van Leiden Zuidwest. De Sprinter naar Leiden heeft 

daarom slechts een beperkt ontsluitende functie. Wel zal een deel van de reizigers uit 

Leiden Zuidwest naar Den Haag en verder gebruik maken van de Sprinters vanaf station 

De Vink. 

 

Lijn HR45 uit Voorschoten naar Leiden Centraal en Merenwijk rijdt via de oostkant van 

Leiden Zuidwest en ontsluit zo een beperkt deel van Leiden Zuidwest. 

 

De verdere ontsluiting van Leiden Zuidwest wordt verzorgd door de lijnen 48 en 49 uit 

Voorschoten naar Leiden Centraal. Beide lijnen samen rijden overdag ieder kwartier via 

de huidige route van lijn 48 naar Leiden (Vijf Meilaan, Sweelincklaan, Cornelis 

Schuytlaan, Boshuizerkade en vervolgens via de Haagweg en Noordeinde naar het 

centrum van Leiden). 

Leiden Merenwijk 
Leiden Merenwijk wordt ontsloten door lijn HR45 naar Leiden Centraal en Voorschoten. 

Het beginpunt van deze lijn is de halte Vossebes vanwaar de lijn via Veluwemeerlaan, 

Zwartemeerlaan, Ketelmeerlaan en Gooimeerlaan, Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg 

naar Leiden Centraal en verder rijdt. Met lijn HR45 is Merenwijk voldoende ontsloten.  
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Leiden Stevenshof 
Reizigers van Leiden Stevenshof in de richting van Den Haag kunnen gebruik maken van 

de Sprinters vanaf station De Vink. Daarnaast zal er een ontsluitende lijn zijn die de wijk 

verbindt met Leiden Centraal en met station De Vink. 

 

De ontsluiting van Stevenshof wordt gebundeld uitgevoerd waardoor een hogere 

frequentie mogelijk is en een overzichtelijke dienstregeling. Lijn 15 krijgt een eindpunt bij 

Bedrijventerrein Westwal en vanaf daar viermaal per uur via een ontsluitende route door 

Stevenshof naar Leiden Centraal rijden. Dat betekent dat lijn 15 volgens de huidige route 

naar station De Vink rijdt, daarna via de route van lijn 17 langs het Winkelcentrum 

Stevenshof naar de Diamantlaan en vervolgens via de route van de huidige lijn 15 naar 

Leiden Centraal.  

 

Door de lijnen naar Stevenshof te bundelen tot één lijn ontstaat een duidelijke verbinding 

met een hoge frequentie. Nadeel is dat de bebouwing rond Park Kweeklust niet meer 

wordt bediend. Deze buurt wordt echter voldoende ontsloten door lijn 15, lijn 43 en de 

RijnGouwelijn. Bovendien ligt station Leiden Centraal op loopafstand. 

Leiderdorp 
De belangrijkste verbinding voor Leiderdorp is de Meerlijn-Noord. Hiermee krijgt een 

groot deel van Leiderdorp op loopafstand toegang tot een snelle, frequente en 

rechtstreekse verbinding met Leiden Centraal en verdere bestemmingen. Sommige delen 

van Leiderdorp liggen ver verwijderd van de Meerlijn-Noord zodat aanvullende 

verbindingen nodig zijn. 

 

Leiderdorp Leyhof en Buitenhof zullen worden ontsloten door een bundel van de lijnen 82, 

83 en 84. Deze drie lijnen komen Leiderdorp binnen via de N445 en rijden vervolgens via 

Schildwacht en de route van de huidige lijnbundel 15/17 naar Engelendaal. Vervolgens 

rijdt lijn 82/83/84 via de Willem de Zwijgerlaan en de Lange Gracht naar Leiden Centraal. 

 

De lijnbundel bestaat uit drie lijnen. Lijn 84 is de ontsluitende lijn uit Leimuiden, 

Roelofarendsveen en Rijpwetering zoals omschreven in paragraaf 5.4 (corridor Leiden – 

Leiderdorp – Kaag en Braassem – Schiphol). Lijn 82 en 83 zijn twee lijnen uit Alphen aan 

den Rijn. Lijn 82 rijdt via de route van de huidige lijn 182 naar Leiderdorp. Lijn 83 rijdt 

via een snellere route zoals de huidige lijn 249 naar Leiderdorp. Vanaf het knooppunt 

Leiderdorp Ikea/A4, waar kan worden overgestapt op de Meerlijn, rijden beide lijnen 

echter om Leiderdorp heen via de Hofdijklaan naar de N445. 

 

Doordat de drie bovenstaande lijnen tussen Leiderdorp Leyhof en Leiden Centraal zijn 

gebundeld wordt op dit traject een hoge frequentie geboden. 

 

Lijn 27 rijdt vanaf Leiderdorp Rijnland Ziekenhuis via de route van de huidige lijn 41/42 

naar de Hoge Rijndijk. Vervolgens rijdt lijn 27 via het centrum van Leiden naar Leiden 

Centraal. Lijn 27 ontsluit de Leiderdorpse wijken Voorhof, Winkelhof, Vogelwijk, De 

Houtkamp en Ouderzorg en verzorgt een rechtstreekse verbinding met onder andere het 

Rijnland Ziekenhuis, het centrum van Leiden en Leiden Centraal. 

 

De oude dorpskern van Leiderdorp (Oranjewijk, Doeskwartier) wordt niet door het 

onderliggend net ontsloten. Door zorg te besteden aan de fiets- en wandelroutes van 

deze wijken naar de omliggende haltes en knooppunten blijft de ontsluiting binnen 

aanvaardbare normen. Ook kan overwogen worden om een Niveau 4 verbinding in te 

stellen om de wijken te ontsluiten. Hierbij kan gedacht worden aan een buurtbus via de 

noordelijke Rijnoever. 
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Zoeterwoude-Rijndijk / Leiden Roomburg en Meerburg 
Zoeterwoude-Rijndijk wordt ontsloten door de RijnGouwelijn-Oost. De RijnGouwelijn 

heeft een halte ter hoogte van de Burgemeester Smeetsweg (Heineken fabriek) en ter 

hoogte van de nieuwbouwlocatie Meerburg. Bij de laatste halte zal tevens een P+R 

voorziening worden ingericht. De lijn 186/187 zorgt voor een oppervlakteontsluiting in 

deze wijken. 

Leiden Centrum 
Alle bovengenoemde lijnen naar Leiden Centraal rijden via het centrum van Leiden. Er 

zijn verschillende uitstaphaltes mogelijk voor reizigers naar het centrum van Leiden. De 

belangrijkste zijn: Korte Mare (Lange Gracht) en Beestenmarkt (Prinsessekade). 

 

Korte Mare: 

 RijnGouwelijn rijdt vanaf de Lammenschansweg via Hooigracht en Lange Gracht 

naar Leiden Centraal 

 Lijnbundel 82/83/84 rijdt vanaf de Willem de Zwijgerlaan via Kooilaan, 

Herensingel, Herengracht en Lange Gracht naar Leiden Centraal 

 Lijn 27 rijdt vanaf de Hoge Rijndijk via Zijlsingel, Oosterkerkstraat, Hooigracht en 

Lange Gracht naar Leiden Centraal 

 

Beestenmarkt: 

 Meerlijn-Zuid rijdt vanaf de Lammenschansweg via Korevaarstraat, Breestraat en 

Prinsessekade naar Leiden Centraal (voorlopige route6) 

 Lijn HR45 rijdt vanaf de Lammenschansweg via Korevaarstraat, Breestraat7 en 

Prinsessekade naar Leiden Centraal 

 Lijn 48/49 rijdt vanaf de Haagweg via Noordeinde en Prinsessekade naar Leiden 

Centraal 

 Lijn 186/187 rijdt vanaf de Hoge Rijndijk via Levendaal, Witte Singel, Noordeinde 

en Beestenmarkt naar Leiden Centraal 

Oegstgeest 
Oegstgeest wordt door middel van drie snelle en frequente hoofdassen ontsloten.  

 

 Aan de oostzijde rijdt lijn HR50 via de Warmonderweg naar Leiden Centraal en 

naar Warmond, Sassenheim en Lisse.  

 Aan de zuidzijde rijden de lijnen 40 en 41 via de Geversstraat en Rijnzichtweg 

naar Leiden Centraal en naar Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk.  

 Aan de noordzijde en de westzijde rijden de lijnen 57 en 58 via de Haaswijklaan 

en Rhijngeesterstraatweg naar Leiden Centraal en naar Voorhout en 

Noordwijkerhout. 

 

Op alle genoemde hoofdassen rijdt overdag tenminste vier keer per uur een bus. Op de 

Rijnsburgerweg waar de drie genoemde hoofdassen samenlopen wordt bovendien een 

zeer hoge frequentie geboden naar Leiden Centraal.  

 

                                            

6 Het zal onderzocht moeten worden of een centrumhalte mogelijk is wanneer de Meerlijn-Zuid in de definitieve situatie 

via Leiden Zuidwest zal gaan rijden. 

7 Als de Meerlijn-Zuid via Leiden Zuidwest gaat rijden maakt lijn HR45als enige buslijn gebruik van de route via de 

Breestraat. Eventueel kan lijn HR45 dan via een alternatieve route gaan rijden waardoor de Breestraat wordt 

vrijgemaakt van busverkeer. 
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Daarnaast rijdt lijn 88 vanuit Haaswijk via de Rhijngeesterstraatweg naar het 

Transferium A44 en Den Haag Centraal. Deze laatste lijn rijdt op werkdagen overdag 

tweemaal per uur. 

 

Een ontsluiting met meerdere zware lijnen zoals hierboven omschreven werkt voor de 

kern Oegstgeest beter dan één centrale HR- of HOV-as. Voor het meest centrale deel van 

Oegstgeest inclusief winkelcentrum Lange Voort is een aanvullende verbinding 

noodzakelijk. Een (eventueel vraagafhankelijke) voorziening van Haaswijk via Lange 

Voort, Poelgeest en Diaconessenhuis naar Leiden Centraal lijkt een goede aanvulling. 

 

In de toekomst kan lijn 57/58 worden uitgebouwd tot een HR-verbinding (zie paragraaf 

5.9, corridor Duinstreek – Bollenstreek). Datzelfde geldt voor lijn 40/41 (zie paragraaf 

5.2, corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk). In dat geval wordt Oegstgeest door drie HR-

verbindingen ontsloten. 

Knooppunten 

1e categorie:  Leiden Centraal 

2e categorie:  n.v.t. 

3e categorie:  Leiden Lammenschans, Leiden Transferium A44 (Oegstgeest), Leiderdorp Ikea/A4, 

Zoeterwoude Meerburg 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 67 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Detailkaart 
 

 
 

 

Afbeelding 5.14: detailkaart Lokaal vervoer Leiden e.o. 
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5.14. Lokaal vervoer Alphen aan den Rijn e.o. 

In deze paragraaf wordt het netwerk in Alphen aan den Rijn en in de omliggende kernen 

Ter Aar, Nieuwkoop en Nieuwveen omschreven.  

 

Het netwerk in dit gebied is zodanig ontworpen dat snel en frequent naar het regionale 

knooppunt Alphen aan den Rijn kan worden gereisd. Vanaf hier bestaan 

reismogelijkheden in alle windrichtingen.  

 

De RijnGouwelijn en lijn HR70 vormen de belangrijkste hoofdassen door Alphen aan den 

Rijn. Streekvervoerlijnen worden bij voorkeur zo direct mogelijk naar het centrum en het 

station geleid. Het stadsbusnet zorgt voor de fijnverdeling.  

 

De stadslijnen 71 en 72 rijden een achtvormige route, waarmee er vanuit alle wijken 

(m.u.v. Kerk en Zanen) een rechtstreekse verbinding geboden wordt met het Rijnland 

Ziekenhuis, het Centrum en het station. Stadslijnen 73 en 74 rijden als spitslijn en 

bedienen Kerk en Zanen en de Rijnhaven. 

 

In onderstaande paragrafen is per wijk en/of kern aangegeven welke verbindingen 

worden aangeboden.  

Alphen Noord 
Lijn HR70, aangevuld met lijn 83 (de huidige 249), zorgt voor een snelle verbinding 

tussen Alphen Noord (Herenhof), het Centrum en het Station. Deze bundel verloopt via 

de Eisenhowerlaan en de Prins Bernhardlaan. Door de aanleg van een randweg ten 

westen van Alphen, zal de noord-zuidstructuur van het autoverkeer onderbroken worden, 

wat de doorstroming van het openbaar vervoer ten goede komt. 

Alphen Noordoost 
Vanuit Alphen Noordoost biedt lijn 82 een snelle verbinding met het centrum en het 

station. In de spits wordt vanuit Alphen Noordoost een rechtstreekse verbinding naar Den 

Haag Centraal geboden. 

Alphen Kerk en Zanen en Rijnhaven 
Lijn 165 rijdt voortaan via Kerk en Zanen, waarmee de ontsluiting van deze wijk 

aanzienlijk wordt uitgebreid. Kerk en Zanen en de Rijnhaven worden bovendien in de 

spitsuren bediend door de stadslijnen 73 en 74 en door Interliner 381. 

Koudekerk 
Lijn 169 rijdt vanuit Alphen via Koudekerk naar Hazerswoude-Rijndijk. Binnen Alphen aan 

den Rijn heeft de lijn een ontsluitende functie. 

 
Kernen buitengebied gemeente Nieuwkoop 

De kern Langeraar wordt bediend door een buurtbus. Deze bus start in Alphen aan den 

Rijn bij het ziekenhuis en rijdt naar Ter Aar. Vervolgens rijdt de bus een lus via 

Langeraar, Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop en Aarlanderveen naar Ter Aar, om 

vervolgens weer naar het ziekenhuis in Alphen te rijden. De lus wordt het ene uur 

linksom gereden, het andere rechtsom. Daarmee bestaat er een uurdienst tussen de 

verschillende kernen in de gemeente Nieuwkoop. Als de buurtbus een succes blijkt kan 

deze worden uitgebreid tot een uurdienst in iedere richting. 
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Lijn 82 rijdt in Alphen een snellere route via de President Kennedylaan naar het centrum 

en het station. 

Knooppunten 
 
1e categorie:  Alphen aan den Rijn, Station 
2e categorie:  n.v.t. 
3e categorie:  Herenhof 
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Detailkaart 

 

 

Afbeelding 5.15: detailkaart Lokaal vervoer Alphen aan den Rijn e.o. 
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5.15. Niveau 4 – aanvullend vervoer 

 

De snelle en frequente hoofdverbindingen (niveau 1 en 2) aangevuld met het onderlig-

gende net (niveau 3) ontsluiten bijna de gehele regio. Er zullen echter altijd niches zijn 

die niet ontsloten worden door bovenstaande vormen van openbaar vervoer, omdat ze 

geïsoleerd liggen en de vervoerwaarde te klein is voor een volwaardige busverbinding. Of 

omdat de wegstructuur hier niet voor geschikt is.  

 

Daarnaast zijn er potentiële reizigers met een lichamelijke beperking die wel binnen het 

invloedsgebied van het openbaar vervoer wonen maar voor wie de afstand naar de haltes 

te ver is, of die om andere redenen niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Beide 

groepen dienen toegang te hebben tot goed openbaar vervoer om zo volledig mee te 

kunnen draaien in de maatschappij. Hiervoor is echter maatwerk noodzakelijk. 

Voorbeelden hiervan die nu in de regio voorkomen zijn CVV (Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer) waarvan het WMO-vervoer deel uit maakt alsmede de lijntaxi en de buurtbus.  

 

 De Regiotaxi Holland Rijnland rijdt in 12 van de 15 gemeenten in Holland Rijnland. Het 

is een openbaar toegankelijke CVV-voorziening als aanvulling op het openbaar 

vervoer. Zowel OV-reizigers als WMO geïndiceerden maken hiervan gebruik. Reizigers 

met een indicatie voor een WMO vervoervergoeding reizen tegen bustarief; zonder 

deze indicatie moet een hoger tarief worden betaald.  

 In de Rijnstreek is voor specifieke vervoerbehoeftes die niet met het openbaar 

vervoernetwerk opgevangen kunnen worden de Rijnstreekhopper beschikbaar. Dit 

deeltaxisysteem biedt openbaar vervoerontsluiting van deur tot deur of naar een 

sterhalte voor het openbaar vervoer. De tarieven zijn gebaseerd op zones. Reizigers 

met een indicatie reizen tegen sterk gereduceerd tarief. 

 

Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland aangekondigd om bij de volgende 

aanbesteding het deur-haltevervoer onder te brengen in de nieuwe OV-concessie. 

Hoe het aanvullend openbaar vervoer er dan precies uit gaat zien is nog niet bekend.  

 

 Tussen Lisse en Oude Wetering (gemeente Kaag en Braassem) via de zuidrand van de 

Haarlemmermeer rijdt momenteel een buurtbus als lijn 403. Deze rijdt vaste ritten; 

elk uur van maandag t/m zaterdag overdag. Op zondag rijdt de buurtbus niet. De 

buurtbuslijn kan vanuit Lisse verlengd worden naar Hillegom station en onderweg de 

westelijke wijken van Lisse (omgeving Eikenlaan) en Hillegom (Treslong) ontsluiten. 

 Tussen Oegstgeest Haaswijk en Leiden Centraal rijdt, via een ontsluitende route door 

de wijk Poelgeest en via de Lange Voort, lijntaxi 527. Deze lijntaxi rijdt op alle dagen 

van de week van vroeg in de morgen tot laat in de avond, echter alleen op aanvraag. 

 Tussen Alphen aan den Rijn, Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop 

en Aarlanderveen wordt een nieuwe buurtbuslijn opgericht. Deze rijdt elk uur van 

maandag t/m zaterdag overdag. Op zondag rijdt de buurtbus niet. De buurtbuslijn rijdt 

de lus langs de dorpen het ene uur linksom, het andere uur rechtsom.  

 

Doordat er voor gekozen wordt om lijnen te bundelen tot hoogwaardige vervoerassen 

ontstaan wellicht hiaten waar niveau 4 ontsluiting als aanvulling wenselijk is. Er kunnen 

ad-hoc maatregelen worden genomen zoals het instellen van een nieuwe buurtbuslijn of 

lijntaxi naar het dichtstbijzijnde OV-knooppunt, maar het verdient de voorkeur om aan te 

sluiten bij een regionaal geïntegreerd en kwalitatief aanvullend vervoersysteem voor 

Holland Rijnland. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de integratie en afstemming 

van dit systeem met het reguliere openbaar vervoer (niveau 1, 2 en 3). 
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6. Resultaten van het netwerk 
Het in hoofdstuk 5 gepresenteerde OV-netwerk is doorgerekend. De daarbij toegepaste 

rekenmethodieken worden omschreven in bijlage 5. Van de grotere regionale 

vervoerstromen (meer dan 100 reizigers op een werkdag) is de vervoerwaarde voor de 

eindsituatie berekend op basis van de voorgestelde reistijdverkorting en 

frequentieverhoging. De vervoerwaarde voor de kleinere vervoerstromen en voor het 

lokale vervoer binnen Leiden/Oegstgeest is ingeschat. De vervoerwaarde van de 

RijnGouwelijn is buiten beschouwing gelaten. 

 

De voor de rijtijdverkorting benodigde infrastructuur is in beeld gebracht (zie hoofdstuk 

8) en op basis van kengetallen is een grove schatting gemaakt van de 

infrastructuurkosten. 

 

De exploitatiekosten van het nieuwe OV-netwerk zijn uitgerekend. De exploitatiekosten 

nemen door de hogere frequenties (meer ritten) toe. Tegelijkertijd nemen de 

exploitatiekosten af omdat, door de rijtijdversnelling, de rijtijd per rit korter wordt. 

 

De infrastructuurkosten en exploitatiekosten die samenhangen met de komst van de 

RijnGouwelijn zijn in deze berekeningen buiten beschouwing zijn gelaten. 

 

Toename van het aantal reizigers 

De realisatie van het voorgestelde net zal leiden tot een forse toename van het aantal 

reizigers met ongeveer 70%, waarvan 20% door autonome groei en 50% door de 

verbetering van het netwerk (zie bijlage 5). Het aandeel van openbaar vervoer in de 

totale modal split zal toenemen van ca. 10% naar 15%. Hiermee scoort Holland Rijnland 

gemiddeld vergeleken met het provinciale gemiddelde (14%) en Stadsregio Rotterdam en 

Stadsgewest Haaglanden (15 á 16%). In onderstaand overzicht is de reizigersgroei 

(inclusief de autonome groei) per corridor weergegeven. De reizigerstoename is te 

verklaren vanwege de volgende verbeteringen: 

- Gemiddeld zijn de lijnen 24% sneller. 

- Het aantal aangeboden ritten neemt gemiddeld met 40% toe. 

- Het imago van HOV trekt extra reizigers. 
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As Groei aantal reizigers 

Leiden – Duinstreek 65% 

Leiden – Leiderdorp – Kaag en Braassem – 

Schiphol 
77% 

Leiden – Zoetermeer  55% 

Leiden – Voorschoten – Den Haag 58% 

Leiden – Wassenaar – Den Haag -12% 

Leiden – Bollenstreek – Haarlem 62% 

Duinstreek – Bollenstreek 214% 

Bollenstreek – Schiphol 500% 

Leiden – Merenwijk 55% 

Alphen – Leimuiden – Schiphol 50% 

Alphen stad en regio 70% 

Subtotaal 65% 

 

Lokaal vervoer Leiden / Oegstgeest 58% 

Stations Stedenbaan 95% 

Totaal 70% 

 

Voor een aantal doorsneden van HOV- en HR-verbindingen zijn de geprognosticeerde 

reizigersaantallen (aantallen reizigers in twee richtingen op een gemiddelde werkdag) in 

onderstaande kaart weergegeven. 

 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 74 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding 6.1: Aantal reizigers per traject HOV- en HR-net  

 

Het aantal OV-verplaatsingen per 100 inwoners stijgt in deze regio van 16 tot 28. De 

gemiddelde reissnelheid stijgt met ca. 15% waardoor de gemiddelde Vf-waarde zakt van 

1,8 naar 1,5. In onderstaande tabel zijn de Vf waarden van een aantal kernen 

weergegeven waarbij uitgegaan is van de realisatie van de RijnGouwelijn (Oost- en West) 

volgens de in paragraaf 5.2 omschreven route. 
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Vf-factor gemiddeld 

Voorschoten 1,1 

Katwijk / Noordwijk 1,3 

Bollenstreek 1,2 

Teylingen 1,1 

Leiderdorp  1,2 

Kaag en Braassem 1,3 

Alphen aan den Rijn 1,2 

Nieuwkoop 1,9 

Rijnwoude 1,3 

Totaal exclusief Leiden/Oegstgeest 1,5 

 

Infrastructuur 

De infrastructuurkosten voor de HOV en HR-verbindingen bedragen samen ongeveer € 

220 miljoen (excl. RijnGouwelijn en Alphen - Schiphol). Voor de benodigde 

haltevoorzieningen rekenen we € 35 miljoen en voor kleine infrastructuurverbeteringen 

ten behoeve van het onderliggend net (niveau 3) is een stelpost van € 25 miljoen 

opgenomen. Daarmee komen de totale infrastructuurkosten op 280 miljoen euro.  

Met nadruk wordt erop gewezen dat dit een zeer grove schatting betreft. Pas na het 

maken van een Voorlopig Ontwerp is een nauwkeuriger kostenraming op te stellen 

 

As 
Kosten voor HOV en 

HR verbindingen 

Totale kosten infra-

structuur (incl. haltes) 

Leiden – Duinstreek (exclusief RGL-West) - € 5 miljoen 

Leiden – Leiderdorp – Kaag en Braassem – 

Schiphol 
€ 57 miljoen € 65 miljoen8 

Leiden – Zoetermeer € 55 miljoen € 60 miljoen 

Leiden – Voorschoten – Den Haag € 15 miljoen € 17 miljoen9 

Leiden – Bollenstreek – Haarlem € 35 miljoen € 40 miljoen10 

Duinstreek – Bollenstreek € 20 miljoen € 23 miljoen 

Bollenstreek – Schiphol € 30 miljoen € 35 miljoen11 

Leiden – Merenwijk € 8 miljoen € 10 miljoen 

Diverse maatregelen niveau 3 - € 25 miljoen 

Totaal: € 220 miljoen € 280 miljoen 

 

                                            

8 Exclusief verbinding Alphen – Schiphol, financiering reeds voorzien 

9 Exclusief traject Leidschendam – Den Haag (Haaglanden) 

10 Exclusief ontwikkelingen ten westen van station Hillegom, exclusief traject Hillegom – Haarlem (Noord-Holland) 

11 Exclusief gezamenlijke trajecten met de lijnen HR50, HR56/70 en Zuidtangent 
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Exploitatie 

Een voorzichtige raming geeft een toename van de exploitatiekosten met 30%, exclusief 

de RGL-West. Het aantal busreizigers (Exclusief RGL-West) stijgt met 60%. Resultante is 

dat de kostendekkingsgraad toeneemt van 48% tot 58% en dat de jaarlijkse provinciale 

exploitatiebijdrage vrijwel gelijk blijft. 
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7. Organisatie en uitvoering 
Holland Rijnland ziet het schrijven van de OV-visie als de eerste stap van een project dat 

uiteindelijk op straat uitgevoerd moet worden. In hoofdstuk 8 zijn actieplannen 

uitgewerkt per HOV of HR lijn. OV-projecten zijn veelal complex vanwege de vele partijen 

die erbij betrokken zijn, zoals: 

- De gemeenten als wegbeheerder, verantwoordelijk voor haltevoorzieningen, de 

ruimtelijke ontwikkeling rond halten en als vertegenwoordiger van de inwoners; 

- De provincie als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer 

(concessieverlener) en als wegbeheerder; 

- Rijkswaterstaat als wegbeheerder; 

- De vervoerder (concessiehouder) die binnen de randvoorwaarden van de provincie 

verantwoordelijk is voor het voorzieningenniveau (routes en dienstregeling) 

In veel gevallen zijn ook naburige overheden (concessieverleners en gemeenten) direct 

bij de uitwerking van de OV-visie betrokken. 

 

Bij de concretisering van de OV-visie kunnen we een duidelijk onderscheid maken tussen 

de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur en het realiseren van de genoemde 

HOV- en HR-verbindingen. Voorgesteld wordt om beide onderdelen in verschillende 

projecten onder te brengen, zonder daarbij de samenhang uit het oog te verliezen. 

 

Het ligt voor de hand dat coördinatie, voortgangscontrole en kwaliteitsborging bij de 

provincie Zuid Holland als ov-autoriteit komen te liggen.  

Actieplannen infrastructuur 
De infrastructurele aspecten zouden, gebundeld in projecten, door de wegbeheerders 

moeten worden opgepakt. Een eerste aanzet voor de indeling in projecten is in de 

actieplannen (per corridor) gedaan (hoofdstuk 8). Een volgende stap is een verdere 

uitwerking op projectniveau waarbij per project een projectverantwoordelijke wordt 

benoemd. Het verdient de voorkeur om de actieplannen niet op te knippen. Een te groot 

aantal projecten leidt tot afstemmingsproblemen en suboptimale oplossingen.  

 

Samenhangend met de realisatie van de infrastructuur dienen de gemeenten en/of 

wegbeheerders zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling van het haltegebied. Het 

gaat daarbij zowel om de inrichting van de openbare ruimte direct rond de halte als om 

de stedenbouwkundige ontwikkeling in de nabijheid van de halte. Een optimaal gelegen 

en vormgegeven halte leidt tot extra reizigers en daarmee tot een rendabeler en 

stabielere OV-verbinding. Dit sluit goed aan bij de afspraak12 tussen de Holland Rijnland 

gemeenten over de (potentiële) ontwikkeling van locaties nabij haltes/knooppunten van 

de RijnGouwelijn.  

 

Er zal de komende tijd speciale aandacht besteedt moeten worden aan de financiering 

van de infrastructuur projecten. De gemeenten zorgen voor de beschikbaarheid van de 

benodigde gronden, voor de kosten die direct samenhangen met de haltevoorzieningen 

en voor de aanleg en het afstellen van vri‟s. De overige kosten zullen (grotendeels) 

extern gefinancierd moeten worden. In het kader van de regionale actieplannen heeft de 

provincie een bijdrage gevraagd voor de verbinding Bollenstreek – Schiphol en Alphen – 

Schiphol. De gemeenten zullen zich actief inzetten wat betreft de (planologische) 

procedures die voor de realisatie van de infrastructuur doorlopen moeten worden.  

                                            
12 Programma van Afspraken van Holland Rijnland (2002) over de ontwikkeling van locaties nabij haltes/knooppunten van 

de RGL (afspraak 3b) 
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Realisatie OV-netwerk 
De genoemde OV-verbindingen van het 2e en 3e niveau (HOV- en HR-net en de 

ontsluitende lijnen) vallen binnen de concessie „Holland Rijnland – Midden Holland‟ van de 

provincie Zuid-Holland. De huidige concessie loopt tot 1 januari 2013 en de 

voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe concessie zijn in 2011 begonnen. 

Daarmee is het nu het geëigende moment om de OV-visie te presenteren. Het 

Programma van Eisen (wat aan de gemeenten en de Regio voor commentaar wordt 

voorgelegd) moet in 2011 worden vastgesteld. De aanbesteding zal in 2011 en 2012 

plaatsvinden opdat er in 2012 kan worden gegund. Tijdens de nieuwe concessieperiode 

(2013-2023) zal de OV-visie volledig gerealiseerd moeten worden. 

 

De provincie Zuid-Holland geeft de vervoerder veel vrijheid bij de vervoerkundige 

invulling. Daardoor is de inbreng van de vervoerder van groot belang. Holland Rijnland 

meent dat bij de voorbereidingen van de aanbesteding terdege rekening moet worden 

gehouden met de visie van de regio. Dat kan onder andere door: 

- in het Programma van Eisen enkele cruciale elementen verplicht te stellen; 

- in de uitvraag prikkels opnemen die leiden tot een optimale vervoerkundige 

aanbieding; 

- bij de beoordeling van de inschrijvers rekening te houden met de wijze waarop de 

inschrijvers participeren in de ontwikkeling van het OV-net. 

 

In dit kader heeft Holland Rijnland de taak om tijdens de inschrijfperiode: 

- de inschrijvers rechtstreeks of via de provincie te informeren over de (achtergronden 

van de) OV-visie; 

- de inschrijvers zoveel mogelijk zekerheid te verstrekken over de realisatie van de 

genoemde infrastructuur. 
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8. Actieplannen 
Het aantal reizigers in het openbaar vervoer in Holland Rijnland zal alleen toenemen als 

de snelheid gegarandeerd wordt. In het Provinciale Verkeer- en Vervoersplan zijn 

kengetallen opgenomen wat betreft de bereikbaarheidskwaliteit van het Zuidvleugelnet. 

Vanuit semi-stedelijk gebied moet binnen maximaal 20 minuten naar het dichtstbijzijnde 

stedelijke knooppunt gereisd kunnen worden en binnen maximaal 30 minuten naar het 

dichtstbijzijnde hoogstedelijke knooppunt. Vanuit semi-landelijk gebied is dit 30 cq 45 

minuten. Ook dient de frequentie voldoende hoog te zijn. De eisen wat betreft snelheid 

en frequentie van de verschillende typen lijnen staan omschreven in de bijlagen met 

kenmerken van de betreffende lijnen. 

 

De kwaliteitseisen leiden tot minimale eisen wat betreft de exploitatiesnelheid van HOV- 

en HR-lijnen. In de onderstaande actieplannen staat per HOV- of HR-lijn omschreven wat 

de huidige en de gewenste exploitatiesnelheid is. Het gaat daarbij om de gemiddelde 

snelheid gemeten over het gehele traject. Vervolgens wordt omschreven welke stappen 

volgens welke globale planning moeten worden genomen om de gewenste snelheden te 

bereiken. Ieder actieplan eindigt met een kostenraming. Deze kostenraming is op basis 

van kengetallen (zie bijlage 5) opgesteld.  
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8.1. HOV Leiderdorp – Leiden (Meerlijn-Noord) 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Leiderdorp – Leiden Centraal (lijn 39):  14 á 19 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Leiderdorp – Leiden Centraal:   30 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HOV-verbinding op het traject Leiderdorp Ikea/A4 – Engelendaal – Leiden Centraal  

 Zo mogelijk vanaf Leiderdorp doorgetrokken via A4 en Roelofarendsveen naar 

Schiphol (afhankelijk van garanties doorstroming op dit traject, zie ook HR56) 

 Exploitatief bij voorkeur gekoppeld aan de Meerlijn-Zuid. 

Noodzakelijke infrastructuur 
Vrije busbaan op het traject Leiderdorp Ikea/A4 – Leiden Centraal. Bij voorkeur 100%. 

HOV-snelheid: Leiderdorp – Leiden Centraal tenminste 30 km/u. Uitvoering als busbaan. 

Er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van vertramming in de 

periode 2020-2030. 

Voorkeursroute 
Het voorkeurstracé van de Meerlijn-Noord begint bij de A4/Ikea in Leiderdorp en volgt de 

snelste route naar Leiden Centraal, via de Persant Snoepweg, Engelendaal, Willem de 

Zwijgerlaan en Schipholweg. De lijn zal daarbij de volgende haltes aandoen: 

 Leiderdorp Ikea/A4  

 Leiderdorp Rijnland Ziekenhuis (P.Snoepweg/ S.Smitweg) 

 Leiderdorp Gemeentehuis/ Winkelhof 

 Leiderdorp Engelendaal/ Rietschans 

 Leiden Willem de Zwijgerlaan/ IJsselmeerlaan 

 Leiden Groenoordhallen/ Gooimeerlaan 

 Leiden Centraal 

Te Leiden Centraal wordt de Meerlijn-Noord bij voorkeur gekoppeld aan de Meerlijn-Zuid 

waardoor meer rechtstreekse verbindingen ontstaan, bijvoorbeeld vanaf Leiderdorp naar 

Leiden Zuidwest. 

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

 Zijlbrug: ruimte zeer beperkt 

 Willem de Zwijgerlaan: herinrichtingsplannen (zie hieronder) 

 Route rond station Leiden Centraal. De huidige route achter het station langs kost 

teveel tijd. 
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Alternatieven 
De herinrichtingsplannen voor de Willem de Zwijgerlaan maken het lastig om een volledig 

vrije (tram-)baan te realiseren. Onderzocht moet worden: 

 is een volledig vrije busbaan op dit traject mogelijk en is deze op termijn om te 

bouwen tot trambaan? 

 Zo niet is er dan een oplossing mogelijk met partieel eigen infrastructuur waarbij 

de doorstroming van het HOV gegarandeerd is; 

 Is er een oplossing mogelijk waarbij een andere route dan de via de Willem de 

Zwijgerlaan gereden wordt waarbij de doorstroming beter gegarandeerd is en de 

reistijd naar Leiden Centraal acceptabel is. 

  

Met betrekking tot het laatste punt dient een route vanuit Leiderdorp via de Lange Gracht 

(halte binnenstad) beschouwd te worden. Een ombouw tot tramexploitatie kan dan 

eenvoudiger worden gerealiseerd door gebruik te maken van het tracé voor de 

RijnGouwelijn. In een dergelijke variant neemt de reistijd vanuit Leiderdorp naar de 

Binnenstad af, maar naar het station toe. Van belang daarbij is dat op dit moment ruim 

75% van de reizigers uit Leiderdorp van/naar het station reist.  

 

Movares doet momenteel in opdracht van de Gemeenten Leiden en Leiderdorp onderzoek 

naar de verschillende mogelijkheden voor een HOV-verbinding Leiderdorp – Leiden. De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor de uiteindelijke keuze voor een 

bepaalde variant. Op het moment van schrijven van deze OV-visie is het onderzoek nog 

niet afgerond. De voorkeur van de betrokken partijen nijgt echter naar de voorkeursroute 

zoals omschreven in deze OV-visie. Een route via de Lange Gracht leidt naar verwachting 

tot forse inpassingproblemen ter hoogte van de Kooilaan. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht is nodig voor de 

(bereikbaarheid van de) halten te Zoeterwoude en Stompwijk. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 Upgraden beïnvloeding VRI‟s langs de gehele route; 

 Maatregelen om de vertragingen rond brugopeningen te beperken d.m.v. 

voorsorteerstroken en dosering autoverkeer; 

 Omleggen van de huidige route van lijn 39/48 via Engelendaal en Persant 

Snoepweg (in plaats van via Voorhoflaan); 

o Haltevoorzieningen zijn reeds aanwezig (lijn 249) 

o Vrije baan Engelendaal kan waarschijnlijk eerder worden aangelegd (geen 

planologische en ruimtelijke inpassingproblemen). 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 82 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

Planning 
2008/2009 Onderzoek Movares, HOV Leiderdorp 

2009/2010 Ontwerpfase, financiering etc. 

2011       Aanbesteding concessie, opnemen in bestek 

2010/2012 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen.  

2010/2013 Planologische procedures 

2014/2015 Bouw 

2020  Start exploitatie 

 

Delen van de HOV-baan die geen planologische procedures vergen (bv Engelendaal) 

kunnen in een eerder stadium als quick win, worden gerealiseerd. Voor het overige zullen 

de onderzoeksresultaten van Movares input zijn voor de verdere besluitvorming. 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van een volledig vrije baan in stedelijk gebied alsmede een aanpassing / 

vernieuwing van de Zijlbrug moet rekening gehouden worden met een investering van € 

45 miljoen voor het traject Leiden – Leiderdorp. Dit bedrag is exclusief de reconstructie 

van het stationsplein. 
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8.2. HOV Leiden – Zoetermeer (Meerlijn-Zuid) 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Leiden Centraal – Zoetermeer CW (lijn 206): 31 á 35 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Leiden Centraal – Zoetermeer CW:   40 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HOV-verbinding op het traject Leiden Centraal – Zoeterwoude – Zoetermeer 

 Zo mogelijk doorgetrokken naar Rodenrijs (via ZORO busbaan) en aldaar 

aansluitend op RandstadRail naar Rotterdam (in overleg met Stadsregio 

Rotterdam en Haaglanden); 

Noodzakelijke infrastructuur 
Vrije busbaan op het traject Leiden Centraal – Zoetermeer. Bij voorkeur 100%. HOV-

snelheid: Leiden Centraal – Lammenschansplein tenminste 30 km/u. Voor het traject 

Lammenschansplein – Zoetermeer lijkt 50 km/u haalbaar. Uitvoering als busbaan. Er 

dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van vertramming in de periode 

2020-2030. 

Voorkeursroute 
Vanaf Leiden Centraal zal de Meerlijn-Zuid in de eindsituatie bij voorkeur de volgende 

haltes aandoen. De eerste 1 of 2 haltes na Leiden Centraal zijn afhankelijk van de 

gekozen route en ook de precieze ligging van de haltes in Leiden Zuidwest is nog 

onzeker: 

 Leiden Centraal 

 Leiden Morspoort (route via Morsweg) 

 Leiden Beestenmarkt (route via Haagweg) 

 Leiden Haagweg (route via Morsweg of Haagweg) 

 Leiden Damlaan (route via Damlaan) 

 Leiden Brandts Buyskade 

 Leiden Vijf Meilaan 

 Leiden Lammenschansplein 

 Zoeterwoude-Dorp Carpoolplaats 

 Zoeterwoude-Dorp Westeindseweg 

 Stompwijk N206 

 Zoetermeer Muzieklaan 

 Zoetermeer Marsmanhove 

 Zoetermeer Aïdaschouw 

 Zoetermeer Centrum West 

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 
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 Route rond station Leiden Centraal. De huidige route achter het station langs kost 

teveel tijd. 

 Traject Leiden Centraal – Churchillaan (kruisen van spoor Leiden – Utrecht) 

 Traject Lammenschans(plein) – A4 

 Traject langs de N 206 inclusief haltevoorzieningen 

Fasering 
De definitieve route via Zuidwest zal sterk afhankelijk zijn van de realisatie van het 

project Rijnlandroute. Alles wijst er op dat de benodigde infrastructuur niet voor 2020 (de 

scope van deze OV-visie) gereed zal zijn. Tot het gereedkomen van de definitieve HOV-

route zal de Meerlijn-Zuid via de Breestraat rijden waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

congestievrije route van lijn HR45. Voor de tijdelijke route van de Meerlijn-Zuid zijn dus 

geen extra maatregelen nodig. 

Alternatieven 
Eventueel kan de exploitatie van de Meerlijn worden geknipt in twee lijnen die vanaf 

Leiden Centraal via de Lange Gracht rijden. De Meerlijn-Noord naar Leiderdorp en de 

Meerlijn-Zuid naar Zoetermeer. Een ombouw tot tramexploitatie kan dan eenvoudiger 

worden gerealiseerd doordat gebruik gemaakt wordt van grote delen van de route van de 

RijnGouwelijn. De intensiteit op de routes door het centrum zal echter sterk toenemen, 

met name als de lijnen voorlopig als HOV-busverbinding worden uitgevoerd. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht is nodig voor de 

(bereikbaarheid van de) halten te Zoeterwoude en Stompwijk. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 Upgraden beïnvloeding VRI‟s langs de gehele route; 

 Maatregelen om de vertragingen rond brugopeningen te beperken d.m.v. 

voorsorteerstroken en dosering autoverkeer; 

 Extra halten Zoeterwoude Carpoolplaats en Stompwijk voor lijn 206 

Planning 
Leiden Lammenschansplein – Zoeterwoude – Zoetermeer: 

2009/2010 Ontwerpfase, financiering etc. 

2012       Aanbesteding concessie, opnemen in bestek 

2010/2012 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen.  

2010/2013 Planologische procedures 

2014/2015 Bouw 

2020  Start exploitatie via Breestraat 

 

Leiden Centraal – Leiden Zuidwest – Leiden Lammenschansplein: 

2009  Vaststellen voorkeursvariant Rijnlandroute 

2010/2011 Ontwerpfase, financiering etc. HOV 

2012  Aanbesteding concessie, opnemen in bestek 

2011/2014 Planologische procedures in relatie tot Rijnlandroute 

2015/2017 Bouw 

2018  Start exploitatie via definitieve route 
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Financiële onderbouwing 
Uitgaande van een volledig vrije baan, ca. 4 km in stedelijk gebied en 10 km op 

veengrond moet rekening gehouden worden met een investering van € 55 miljoen voor 

het definitieve traject Leiden – Zoetermeer via Leiden Zuidwest. Dit bedrag is exclusief de 

reconstructie van het stationsplein. 
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8.3. HR45  Merenwijk – Station – Voorschoten – Den Haag 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Merenwijk – Leiden Centraal (lijn 45):  18 á 21 km/h 

 Leiden Centraal – Den Haag Centraal (lijn 45): 22 á 24 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Merenwijk – Leiden Centraal:    30 km/h 

 Leiden Centraal – Den Haag Centraal:  35 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Leiden Merenwijk Vossebes – Leiden Centraal – Breestraat - 

Leiden Zuidwest – Voorschoten Leidseweg – Leidschendam-Voorburg – station Voorburg 

– Den Haag Centraal 

 Te Leidschendam-Voorburg aansluitend op hoogfrequente Randstadrail naar 

Zoetermeer en naar Den Haag Centraal en centrum 

 Te Voorburg tevens aansluitend op Sprinters richting Gouda. 

Noodzakelijke infrastructuur 
Op de route door Merenwijk mogen geen snelheidsremmende maatregelen aanwezig zijn 

zoals verkeersdrempels. Op de kruising van Gooimeerlaan en Willem de Zwijgerlaan krijgt 

de bus voorrang op het overige verkeer. Vanaf dat punt maakt lijn HR45 gebruikt van de 

infrastructuur voor de Meerlijn naar Leiden Centraal. Als de Meerlijn via de Lange Gracht 

rijdt heeft lijn HR45 tenminste voorrang op het kruispunt met de Schipholweg. 

 

Van Leiden Centraal naar Leiden Lammenschans rijdt lijn HR45 via de Breestraat door het 

centrum. Doordat de Breestraat op dit moment al is ingericht op een goede doorstroming 

van de bus zijn op dit punt geen extra maatregelen nodig. 

 

De route van de bestaande lijn 45 van Leiden naar Voorschoten is momenteel al voor een 

groot deel congestievrij, onder andere dankzij een aantal busstroken verdeeld over het 

traject. Er zijn slechts een aantal kruispunten waar de bus nu soms moet wachten voor 

een rood verkeerslicht. Om de snelheid op het gewenste niveau te brengen zullen deze 

verkeerslichten voorzien moeten worden van busprioritering. 

 

Momenteel wordt in Voorschoten gewerkt in het kader van het project “De Traverse” aan 

de doorgaande weg van Leiden naar Leidschendam (Leidse weg, Kon. Julianalaan, 

Veurseweg). De doorgaande weg krijgt een groene middenberm en smallere rijbanen om 

de snelheid te beperken. Ook komt een stuk busstrook langs de Veurseweg te vervallen. 

Indien de doorstroming van HR45 niet gegarandeerd wordt zal de lijn terugvallen tot het 

onderliggend net.  

 

De bushalte bij station Leidschendam-Voorburg ligt op een prima plaats met korte 

loopafstanden naar het Randstadrailstation boven de weg. Ter hoogte van station 

Voorburg zijn speciale verkeerslichten aangebracht voor de bus. De haltes voor lijn 45 

bevinden zich momenteel op de Parkweg, ver van de ingang van het station. Lijn HR45 

zal dichter bij de ingang dienen te halteren. 
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Voorkeursroute 
De voorkeursroute van lijn HR45 loopt vrijwel gelijk aan de route van de huidige buslijn 

45. HR45 begint bij de halte Vossebes, in Leiden Merenwijk, en leidt via de 

Veluwemeerlaan, Zwartemeerlaan, Ketelmeerlaan en Gooimeerlaan naar de Willem de 

Zwijgerlaan. Vervolgs gaat de route via de Schipholweg naar Leiden Centraal. 

 

Vervolgens loopt lijn HR45 via de Stationsweg, Steenstraat (heen) of Nieuwe Vest 

(terug), Prinsessekade, Breestraat en Korevaarstraat naar de Lammenschansweg. 

Vervolgens via station Lammenschans, Lammenshansplein naar de Voorschoterweg. 

Daarna volgt lijn HR45 de Voorschoterweg, Leidseweg, Koningin Julianalaan, 

Schoolstraat, Veurseweg, Veursestraatweg naar station Leidschendam-Voorburg 

(Randstadrail) en station Voorburg (Stedenbaan), en vervolgens via de Laan van Nieuw 

Oost-Indië, Koningin Wilhelminalaan, Prinses Beatrixlaan en het Bernhardviaduct naar 

Den Haag Centraal (Stedenbaan en Intercity). 

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

 Willem de Zwijgerlaan: herinrichtingsplannen. Dit heeft vooral gevolgen voor een 

eventuele HOV-baan (Meerlijn), maar lijn HR45 maakt bij voorkeur gebruik van 

dezelfde infrastructuur; 

 Route rond station Leiden Centraal. De huidige route achter het station langs kost 

teveel tijd. 

 Route Breestraat 

 Herinrichtingsplannen doorgaande route Voorschoten. Blijft de snelheid 

gewaarborgd? 

 Huidige bushalte bij station Voorburg. Knelpunt vervalt bij een route naar Den 

Haag HS. 

Alternatieven 
Eventueel kan gekozen worden voor een andere route door het centrum van Leiden, 

bijvoorbeeld via de Hooigracht en Lange Gracht of via de Witte Singel. Een route via de 

Haagweg heeft niet de voorkeur omdat de route dan erg dicht langs en parallel aan het 

spoor komt te liggen. 

 

Er kan in overleg met Stadsgewest Haaglanden gekozen worden voor een route naar 

station Den Haag HS i.p.v. Den Haag Centraal. Lijn HR45 zal in dat geval de 

ontwikkellocatie Binckhorst ontsluiten. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht is nodig voor de 

(bereikbaarheid van de) halten te Voorschoten en Leiden Zuidwest voor reizigers die ver 

van de halte wonen. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 De rijtijden (buiten de spits) van lijn 45 zijn momenteel relatief ruim en 

chauffeurs worden gewisseld halverwege de rit tussen Leidschendam en 
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Voorschoten. Hierdoor is de rijtijd volgens dienstregeling langer dan nodig is. Er 

valt rijtijd te winnen (met name buiten de spits) door de rijtijden te baseren op de 

reële rijtijd. De Provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden zijn als 

concessiebeheerders samen verantwoordelijk voor de adequate aansturing van de 

vervoerder op dit punt. 

 Upgraden beïnvloeding VRI‟s langs de gehele route; 

 Maatregelen om de vertragingen rond brugopeningen te beperken d.m.v. 

voorsorteerstroken en dosering autoverkeer; 

 Lijn 45 de halte Vossebes als eindpunt geven, en de route door Merenwijk in twee 

richtingen rijden. 

 Route van lijn 45 in Voorschoten rechttrekken door niet meer via Vlietwijk te 

rijden. 

 Er kan indien gewenst een proef worden gestart door de bestaande Lijn 45 de 

halte Den Haag HS als eindpunt te geven, met een halte onder station Voorburg 

en een route via Binckhorst. Zo kan bekeken worden wat de effecten zijn op de 

reispatronen van reizigers van en naar Den Haag. 

 Rekening houden met bus bij herinrichting doorgaande weg door Voorschoten 

(Project De Traverse). 

Planning 
2008/2009 Integratie met het project “De Traverse” 

2009/2010 Pilot met eindpunt Den Haag HS voor lijn 45 

2010/2011 Ontwerpfase, financiering etc. 

2011  Aanbesteding concessie, opnemen in bestek 

2009/2011 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen. 

2010/2013 Planologische procedures 

2014/2015 Bouw 

2015  Start exploitatie 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van busstroken en voorrangsregelingen in Leiden Merenwijk, Leiden Zuidwest, 

en Voorschoten moet rekening gehouden worden met een investering van € 23 miljoen 

waarvan € 8 miljoen voor de route naar Leiden Merenwijk. Dit bedrag is exclusief het 

traject Willem de Zwijgerlaan – Leiden Centraal waar de lijn gebruik maakt van de 

infrastructuur voor de Meerlijn en exclusief het tracé in Stadsgewest Haaglanden. 
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8.4. HR50  Leiden – Sassenheim – Haarlem 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Leiden Centraal - Haarlem (lijn 50/51):  24 á 26 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Leiden Centraal – Haarlem:    35 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Leiden Centraal – Oegstgeest – Sassenheim station – Lisse 

– Hillegom – Heemstede – Haarlem centrum – Haarlem station. 

 Te Sassenheim aansluitend op Sprinters richting Schiphol. 

 Zo mogelijk te Leiden Centraal aansluitend op Intercitytreinen richting Den Haag. 

Noodzakelijke infrastructuur 
De route van lijn HR50 loopt door een groot aantal kernen waarbij kruisingen met 

verkeerslichten niet altijd te voorkomen zijn. HR-lijnen dienen echter voorrang te krijgen 

op het overige verkeer door middel van verkeerslicht-beïnvloeding (bijvoorbeeld middels 

het KAR-systeem). Daar waar de bus hinder ondervindt van het overige verkeer door 

bijvoorbeeld filevorming rond kruisingen, zullen voorstorteer- of inhaalstroken moeten 

worden aangelegd. 

 

Langs de Rijnsburgerweg en de Warmonderweg in Leiden en Oegstgeest zijn reeds 

doorstromingsmaatregelen voor de bus genomen zoals voorsorteerstroken en busstroken. 

Bezien moet worden of met de huidige maatregelen ook in de toekomst de doorstroming 

hier gegarandeerd kan worden. De Rijnsburgerweg is voor het OV een belangrijke 

invalsroute. Niet alleen voor HR50 maar ook voor de lijnen 40/41 en 57/58 die beide de 

potentie hebben om tot HR-lijn uit te groeien.  

 

Op de kruising Abtspoelweg/ Oranje Nassaulaan (grens van Oegstgeest en Warmond) 

dient de doorstroming van de bus te worden gegarandeerd, ook in de spits. Het is niet 

mogelijk om de Warmonderhekbrug te verbreden omdat de ruimte rond deze brug 

beperkt is. De verkeerslichten op de Abtspoelweg dienen daarom zo te zijn ingesteld dat 

bussen van en naar Warmond zonder vertraging door kunnen rijden. Daarvoor kan het 

nodig zijn om de Leebrug te verbreden met een extra rijstrook zodat verkeer (inclusief de 

bus) richting Warmond geen last ondervindt van het verkeer richting de A44. 

 

De route door Warmond is relatief langzaam maar betrouwbaar. Er zijn geen maatregelen 

nodig en haalbaar in de kern Warmond. 

 

De kruising van de A44 en de Warmonderweg dient opnieuw te worden ingericht. De 

fietsafrit van de Warmonderweg naar het onderliggende fietspad kan komen te vervallen. 

Deze fietsafrit heeft geen meerwaarde ten opzichte van de route via de Wasbeeklaan. Zo 

wordt de kruising van de Warmonderweg met de op- en afritten van de A44 

overzichtelijker. Op de plaats van de fietsafrit komt een busbaan te liggen, voor 

busverkeer in twee richtingen. Deze busbaan loopt naar station Sassenheim, onder de 

A44 door naar de Wasbeeklaan. De gemeente Teylingen zorgt voor een goede ontsluiting 

van het station voor alle verkeerssoorten.  
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De Wasbeeklaan wordt ingericht als toegangsweg voor het station. Op de kruising met de 

Hoofdstraat dienen verkeerslichten te worden geplaatst zodat het busverkeer van en naar 

het station vrij kan doorstromen. De drempels in de Hoofdstraat, ten noorden van de 

Wasbeekerlaan, moeten worden verwijderd (of eventueel) aangepast aan de bus. Bij alle 

verkeerslichten langs de Hoofdstraat en Parklaan in Sassenheim dienen bussen voorrang 

te krijgen. 

 

De route tussen Sassenheim en Lisse heeft op dit moment geen extra maatregelen nodig. 

Ook de route door Lisse Poelpolder is congestievrij. Doordat de Gladiolenstraat in Lisse 

reeds voorzien is van verkeerslichtbeïnvloeding is de doorstroming door Lisse ook 

voldoende. 

Bij de verkeerslichten op de kruising van de Heereweg en Zwartelaan en van de 

Leidsestraat en Leimuiderweg dient de bus voorrang te krijgen op het overige verkeer. 

 

Tussen de Leimuiderweg en Olympiaweg is er weinig ruimte voor busstroken. De bus zal 

tenminste voorrang moeten krijgen bij de verkeerslichten op de kruising met de 

Olympiaweg. Ook kan gedacht worden aan een doseersysteem voor het autoverkeer op 

dit deel van de N208. 

 

Op het traject Olympiaweg – Weerlaan is de doorstroming voldoende gewaarborgd. Bij de 

kruising met de Weeresteinstraat/ N208 dient de bus door middel van 

verkeerslichtbeïnvloeding voorrang te krijgen. 

 

De route van Hillegom naar Haarlem valt buiten de regio Holland Rijnland. Holland 

Rijnland zal zich beijveren dat ook op dit gedeelte de doorstroming gegarandeerd wordt. 

De reistijd naar het centrum van Haarlem dient zoveel mogelijk te worden beperkt en 

eventuele onbetrouwbaarheid op het traject tussen Haarlem en Hillegom mag er niet toe 

leiden dat er vertragingen ontstaan tussen Hillegom en Leiden. 

Voorkeursroute 
De voorkeursroute van lijn HR50 is een combinatie van de routes van de huidige lijnen 50 

en 51. Vanaf Leiden Centraal rijdt lijn HR50 via de route van lijn 50 langs Oegstgeest 

naar Warmond. Vanaf het Oosteinde volgt lijn HR50 de Warmonderweg over de spoorlijn 

Leiden – Schiphol. Tussen het spoor en de A44 slaat lijn HR50 rechtsaf naar station 

Sassenheim. 

 

Vanaf station Sassenheim rijdt lijn HR50 via de Wasbeekerlaan naar de Hoofdstraat. Lijn 

HR50 volgt vanaf daar de route van de huidige lijn 51 via het centrum van Sassenheim 

en Lisse (incl. Poelpolder) naar Hillegom. In Hillegom rijdt lijn HR50 via de Olympiaweg 

en Weerlaan (route huidige lijn 50) en rijdt verder naar Haarlem via de bestaande route. 

Knelpunten 
De doorstroming op de N208 (Leidsestraat) vormt een probleem, met name in de kern 

Hillegom tussen de kruising met de Singel en de kruising met de Olympiaweg. De N208 

kan ter plaatste bovendien niet worden verbreed zonder daarvoor woningen te slopen. 

Een alternatieve route via de Vincent van Goghsingel en Garbialaan is niet geschikt voor 

busverkeer.  

Alternatieven 
In Hillegom is een alternatieve route bekeken via de Vincent van Goghsingel en 

Garbialaan.  Deze zou dan door de nieuwe Woonzorgzone in Hillegom lopen. Deze route 

is echter niet geschikt (te maken) voor busverkeer. 
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Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht is nodig voor de 

(bereikbaarheid van de) halten aan de Warmonderweg en Abtspoelweg te Oegstgeest. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 De rijtijden van lijn 50 en 51 zijn momenteel erg ruim en chauffeurs worden 

gewisseld halverwege de rit tussen Lisse en Hillegom. Hierdoor is de rijtijd 

volgens dienstregeling langer dan nodig is. Er valt rijtijd te winnen (met name 

buiten de spits) door de rijtijden te baseren op de reële rijtijd. De Provincie Zuid-

Holland is als concessiebeheerder verantwoordelijk voor de adequate aansturing 

van de vervoerder op dit punt. 

 Upgraden beïnvloeding VRI‟s langs de gehele route; 

 Bundelen van lijn 50 en 51 tot één lijn via de route van lijn HR50, waardoor een 

kwartierdienst vanaf alle haltes wordt geboden. 

Planning 
2010/2011 Ontwerpfase, financiering etc. 

2008/2009 Integratie in het project “Woonzorgzone” 

2011  Aanbesteden concessie, opnemen in bestek 

2009/2012 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen.  

2011/2014 Planologische procedures 

2015/2020 Bouw 

2020  Start exploitatie 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van busstroken en voorrangsregelingen in Leiden, Oegstgeest, Warmond, 

Sassenheim, Lisse tot en met Hillegom en een nieuwe afrit bij station Sassenheim moet 

rekening gehouden worden met een investering van € 35 miljoen. Dit bedrag is exclusief 

de reeds geplande tunnel onder het spoor bij Sassenheim en exclusief maatregelen voor 

het verbeteren van de doorstroming tussen Hillegom en Haarlem. Het bedrag is inclusief 

de trajectdelen waar infrastructuur gedeeld wordt met andere HR-lijnen (zoals lijn HR60 

en HR61). 

 

Voor de maatregelen tussen Hillegom en Haarlem (provincie Noord-Holland) moet 

gerekend worden op een bedrag van € 35 miljoen. Dit bedrag is exclusief eventuele 

maatregelen in het centrum van Haarlem. 
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8.5. HR56  Leiderdorp – Roelofarendsveen – Schiphol 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Leiden Centraal - Roelofarendsveen (lijn 56): 29 á 33 km/h 

 Leiden Centraal – Roelofarendsveen (lijn 256): 33 á 36 km/h 

 Leimuiden – Schiphol (lijn 370):   44 á 53 km/h  

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Leiden Centraal – Roelofarendsveen:  35 km/h 

 Roelofarendsveen – Schiphol:   45 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Leiderdorp Ikea/A4/P&R – Roelofarendsveen – 

Brugrestaurant A4 – Hoofddorp De Hoek – Schiphol 

 Te Leiderdorp aansluitend op de Meerlijn naar Leiden Centraal en Zoetermeer  

 Bij voorkeur uitgevoerd als verlengde van de Meerlijn van Zoetermeer naar 

Leiderdorp. Voorwaarde daarvoor is een zeer betrouwbare dienstuitvoering. 

 Zo mogelijk te Leimuiderbrug aansluitend op lijn HR70 naar Alphen aan den Rijn 

 Zo mogelijk te Brugrestaurant A4 aansluitend op lijn HR61 richting Lisse 

Noodzakelijke infrastructuur 
Congestievrije route vanaf Leiderdorp via A4 naar Roelofarendsveen. Mogelijk maken van 

vluchtstrookgebruik in de spits tussen de twee afslagen Leiderdorp en Roelofarendsveen. 

 

De route tussen de afslag Roelofarendsveen en de Ringvaart, via de Alkemadeweg, kent 

voldoende doorstroming en behoeft geen aanpassingen. 

 

Voorrang voor de bus bij de brug over de Ringvaart in Roelofarendsveen. Prioritering bij 

de verkeerslichten bij de kruising met de N207. 

 

Vanaf de N207 maakt lijn HR56 gebruik van de aanwezige infrastructuur voor lijn HR70 

naar Schiphol. Vanaf De Hoek dienen de bestaande haltes voor lijn 300 en 310 geschikt 

te worden gemaakt voor lijn HR56, o.a. wat betreft informatievoorziening. 

Voorkeursroute 
De route van lijn HR56 loopt vanaf Leiderdorp Ikea/A4 (eindpunt Merenlijn) via de A4 

naar Roelofarendsveen. Vanaf de A4 gaat HR56 via de Alkemadelaan door de kern 

Roelofarendsveen naar Weteringbrug. Vlak voor de kruising met de N207 zijn haltes 

voorzien langs de Weteringweg voor inwoners van Leimuiden die richting Leiderdorp en 

Leiden reizen. Ook kan hier worden overgestapt op lijn HR70 richting Alphen aan den 

Rijn. Op deze kruising slaat lijn HR 56 linksaf richting A4. Vanaf dit punt is de route van 

lijn HR56 gelijk aan de route van lijn HR70. Vanaf De Hoek wordt volgt lijn HR56 de route 

van de Zuidtangent lijnen 300 en 310, met bijbehorende haltes tot Schiphol Plaza. 

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 
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 Openingstijden van de brug over de ringvaart bij Roelofarendsveen. Dit kan leiden 

tot vertragingen die doorwerken over de gehele route. 

 Op de A4 ontstaat nu regelmatig congestie tussen Leiderdorp en 

Roelofarendsveen, in beide richtingen. Richting Roelofarendsveen wordt verbeterd 

door de aanleg van een tweede aquaduct. Richting Leiderdorp kan verbeteren als 

de A4 ter hoogte van Leiderdorp wordt verbreed. 

 Snelweg A4 tussen Schiphol en Leimuiden. Incidenteel ontstaan hier files 

waardoor lijn HR56 flinke vertraging kan oplopen. In de richting van Schiphol is 

echter een busstrook aanwezig. 

Alternatieven 
Het heeft de voorkeur om lijn HR56 uit te voeren als uitloper van de Meerlijn. In dat 

geval dient de rijtijd van lijn HR56 betrouwbaar te zijn. Congestie moet tot een minimum 

worden beperkt en lange wachttijden voor de brug mogen niet voorkomen. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht is nodig voor de 

(bereikbaarheid van de) halte Leimuiderbrug bij de kruising Weteringweg/ N207. Hier 

dient aandacht te zijn voor oversteekmogelijkheden en stallingmogelijkheden voor 

fietsers uit Leimuiden. Tussen Hoofddorp de Hoek en Schiphol wordt gebruik gemaakt 

van de bestaande HOV-haltes. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 Spitslijn 256, nu eindigend in Roelofarendsveen, kan worden doorgetrokken naar 

Schiphol. Zo ontstaat in de spits al een snelle verbinding van Leiden Noord, 

Leiderdorp en Roelofarendsveen naar Schiphol, zonder omslachtige overstap in 

Leimuiden. 

 Spitslijn 256 kan direct via Engelendael en het Rijnland ziekenhuis gaan rijden als 

voorloper van lijn HR56. Door vluchtstrookgebruik kan zonder veel vertraging de 

A4 gevolgd worden tot aan Roelofarendsveen. 

 Door de bus voor te laten sorteren bij de brug over de Ringvaart in 

Roelofarendsveen, kan de vertraging bij een open brug tot een minimum beperkt 

worden. 

Planning 
2009/2010 Doortrekken lijn 256 naar Schiphol, pilot 

2009/2010 Vervoerwaardestudie Leiderdorp – Kaag en Braassem - Schiphol 

2011  Aanbesteden concessie, opnemen in bestek 

2010/2013 Uitvoeren overige quick wins. 

2011/2013 Ontwerpfase, financiering etc. 

2013/2015 Planologische procedures 

2015/2020 Bouw in relatie tot HOV Leiden - Leiderdorp 

2020  Start exploitatie 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van vluchtstrookgebruik langs de A4, voorsorteerstroken bij de brug over de 

ringvaart en prioritering bij Leimuiderbrug moet rekening gehouden met een investering 
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van € 12 miljoen. Dit bedrag is exclusief investeringen in het traject Leimuiden – Schiphol 

omdat op dit traject gebruik gemaakt wordt van infrastructuur van lijn HR70 en 

Zuidtangent. 
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8.6. HR59  Noordwijk – Voorhout – Sassenheim 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Noordwijk - Sassenheim (lijn 59):  26 á 28 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Noordwijk – Sassenheim:   35 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Noordwijk Picképlein/ Boulevard – Voorhout station – 

Sassenheim station 

 Te Voorhout aansluitend op lijn 57/58 richting Oegstgeest en Noordwijkerhout. 

 Zo mogelijk te Voorhout aansluitend op Sprinters richting Haarlem. 

 Te Sassenheim aansluitend op Sprinters richting Schiphol. 

 Vanaf Sassenheim doorrijdend als HR61 richting Schiphol. 

In de stille uren als de trein en bus beide een halfuurdienst rijden zal lijn HR59 niet direct 

doorrijden als HR61 naar Schiphol, maar een aantal minuten wachten om zowel op als 

van de trein naar Amsterdam te kunnen aansluiten.  

Noodzakelijke infrastructuur 
In Noordwijk wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het traject van de RijnGouwelijn, 

dat dan bimodaal moet worden uitgevoerd. 

 

Tussen Noordwijk en de Randweg Noord in Voorhout zijn geen maatregelen nodig. De 

nieuwe kruisingen van de N444 en de Randweg Noord, en van de Randweg Noord en de 

Componistenlaan worden uitgevoerd als rotonde. Hiervan mag de bus geen hinder 

ondervinden. 

 

Op de Componistenlaan, zo dicht mogelijk bij het treinstation, komt de halte Voorhout 

station. Bij de verkeerslichten op de kruising van de Schoutenlaan en de Oosthoutlaan 

dient de afslaande bus voorrang te krijgen. Tussen Voorhout en Sassenheim zijn geen 

maatregelen nodig. 

 

In Sassenheim bij de kruising van de Rijksstraatweg/N208 en Oosteinde mag de 

afslaande bus geen vertraging oplopen. Bij de afrit van de Warmonderweg naar station 

Sassenheim zijn verkeerslichten gewenst om de bus veilig af te kunnen laten slaan.  

 

Speciale aandacht is nodig voor de aanleg van het ov-knooppunt Sassenheim. De 

loopafstanden naar de perrons moet minimaal zijn en er dient bij het station Sassenheim 

voldoende ruimte te zijn om te halteren en te wachten voor verder vertrek als lijn HR61 

naar Schiphol, dit in combinatie met ruimte voor de doorgaande HR50. 

Voorkeursroute 
De voorkeursroute van lijn 59 start bij Noordwijk Picképlein en loopt via de Parallel 

Boulevard en een centrale as door Noordwijk (Quarles van Uffordstraat, van 

Panhuysstraat, van de Mortelstraat) richting Voorhout. Vanaf de N444 rijdt lijn HR59 via 

de nieuwe noordelijke randweg en de Componistenlaan naar station Voorhout. Vervolgens 



 

 
 
 

    

    
4-7-2011   Pagina 96 van 123 
 

OV-visie Holland Rijnland 

Schakels in het ZuidvleugelNet 

 

 

 

 
 

 

 

rijdt de lijn via de Schoutenlaan en Oosthoutlaan naar de N208 en vervolgens via de 

Warmonderweg en tussen het spoor en de A44 door naar station Sassenheim.  

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

 Mogelijk rijdt lijn HR59 een gezamenlijk traject met de RijnGouwelijn in 

Noordwijk, daar dient in dat geval rekening mee te worden gehouden bij o.a. de 

aanleg van perrons en haltes. 

 De route door Voorhout is pas mogelijk als nieuwe randweg rond Voorhout gereed 

is. 

Alternatieven 
Eventueel zou lijn HR59 in Voorhout via de Herenstraat kunnen rijden volgens de route 

van de huidige lijn 59. Deze smalle en drukke straat is echter moeilijk geschikt te maken 

voor een HR-verbinding zonder teveel oponthoud te veroorzaken voor de lijn. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht dient te zijn voor halten aan 

de Randweg Noord in Voorhout en tussen Voorhout en Sassenheim. Hier dient aandacht 

te zijn voor oversteekmogelijkheden en stallingmogelijkheden voor fietsers uit 

omliggende woonwijken en bezoekers van bedrijventerreinen. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 De routes van lijn 59 en 60 bundelen op het traject Noordwijk Picképlein – 

Voorhout station – Sassenheim. Zo ontstaat een frequente verbinding van 

Noordwijk met station Voorhout en met Sassenheim. Te Sassenheim eventueel 

deze lijn koppelen aan lijn 61, waarmee een voorloper van de voorgestelde 

HR59/HR61 ontstaat. 

 Zo snel mogelijk gebruik maken van de Randweg Noord in Voorhout, met een 

halte bij het station, voor buslijnen tussen Noordwijk en Sassenheim 

Planning 
2010/2011 Ontwerpfase, financiering etc. 

2011/2012 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen. 

2011  Aanbesteden concessie, opnemen in bestek 

2012/2015 Planologische procedures 

2015/2020 Bouw(grotendeels in relatie met randweg Voorhout) 

2020  Start exploitatie 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van busstroken (mogelijk bimodaal) en voorrangsregelingen in Noordwijk, 

Voorhout en Sassenheim moet rekening gehouden worden met een investering van € 20 

miljoen. Dit bedrag is exclusief de afrit langs de A44 naar station Sassenheim welke 

onderdeel uitmaakt van het actieplan HR50.  
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8.7. HR60 Hillegom – Hoofddorp – Schiphol 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Hillegom – Nieuw Vennep (lijn 60):  22 á 23 km/h 

 Nieuw Vennep – Schiphol (lijn 310):  32 á 35 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Hillegom – Nieuw Vennep:   35 km/h 

 Nieuw Vennep – Schiphol:   40 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Hillegom station – Hillegom – Nieuw Vennep Getsewoud 

Zuid – Hoofddorp station – Schiphol station 

 Te Hillegom aansluitend op Sprinters richting Haarlem. 

 Zo mogelijk te Nieuw Vennep aansluitend op HR61 richting Schiphol. 

HR60 is een feitelijke doortrekking (in halve frequentie) van de bestaande HOV-lijn 310 

Schiphol – Nieuw Vennep naar Hillegom station 

Noodzakelijke infrastructuur 
Bij station Hillegom dient ruimte te worden gemaakt voor het eindpunt van lijn HR60 en 

voor lijn 58. Bij voorkeur wordt een busbaan met halten aangelegd aan de westzijde van 

de spoorbaan tussen de Beeklaan en de Pastoorslaan met voorrangsregeling aan beide 

uiteinden. Hierdoor kan zowel lijn HR60 als lijn 57 zonder oponthoud van/naar station 

Hillegom rijden. Daarvoor zal de loopbrug van het station moeten worden doorgetrokken. 

Aan de oostzijde van het spoor blijft dan genoeg ruimte over voor bijvoorbeeld het stallen 

van fietsen. Bovendien wordt de overlast voor omwonenden verminderd. Bij een verdere 

ontwikkeling rondom station Hillegom dient rekening te worden gehouden met de 

betreffende busroute. 

 

De Pastoorslaan is relatief smal maar de doorstroming is voldoende. Bij de kruising met 

de Weeresteinstraat/ N208 dient de bus ongehinderd door te kunnen rijden. Vervolgens 

rijdt lijn HR60 volgens de route van lijn HR50 door Hillegom, gebruikmakend van de in 

het desbetreffende actieplan omschreven infrastructuur. Bij de verkeerslichten op de 

kruising van de Leidsestraat/ N208 en Leimuiderweg/ N207 dient de bus voorrang te 

krijgen op het overige verkeer. 

 

Bij Nieuw Vennep Getsewoud Zuid is reeds een aansluiting voorzien op de HOV-baan naar 

Hoofddorp en Schiphol. Lijn HR60 zal hier gebruik van maken en verder de route van de 

huidige lijn 310 volgen naar Schiphol (en mogelijk verder).  

 

Getsewoud Zuid zal verder worden uitgebouwd als knooppunt. Dat heeft gevolgen voor 

de voorzieningen zoals wachtruimte, fietsenstallingen en informatievoorziening. 

Voorkeursroute 
De voorkeursroute van lijn HR60 begint bij station Hillegom en rijdt via de Pastoorslaan 

naar de Weerlaan. Vervolgens volgt de lijn de route van lijn HR50 door de kern Hillegom 

(zie het desbetreffende actieplan). Vanaf de Leidsestraat/ N208 buigt de lijn af naar links 
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en rijdt via de Leimuiderweg/ N207 naar Nieuw Vennep Getsewoud Zuid. Hier rijdt lijn 

HR60 verder als de huidige lijn 310 naar Schiphol en mogelijk verder. 

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

 De doorstroming op de N208 (Leidsestraat) in Hillegom is een probleem. (zie het 

actieplan behorende bij lijn HR50). 

 De Eerste Loosterweg tussen station Hillegom en Pastoorslaan is relatief smal en 

aan het begin ervan staan een aantal huizen. Dit geldt ook voor de wegen ten 

zuiden van het station (van belang voor lijn 58). Daarnaast is de ruimte voor het 

station beperkt. Om voldoende ruimte vrij te maken voor lijn HR60 en voor lijn 58 

zullen een aantal parkeerplaatsen moeten wijken. Een alternatief is een busroute 

aan de westzijde van het spoor. 

Alternatieven 
Een alternatieve route loopt vanaf Hillegom via de Beinsdorp en via de Venneperweg naar 

Nieuw Vennep. Bij Getsewoud Centrum kan dan via de HOV-baan richting Schiphol 

worden gereden of worden doorgereden naar station Nieuw Vennep zoals lijn 60 nu doet. 

De bestaande brug over de Ringvaart bij Beinsdorp en de aansluitende straten zijn erg 

smal en niet geschikt voor een hoogfrequente buslijn. Dit kan alleen worden opgelost 

door de brug te verbreden en een nieuwe weg of busbaan aan te leggen achter de 

bebouwing van Beinsdorp langs. Ook zullen voorrangsmaatregelen genomen moeten 

worden voor de bus aan beide zijden van de brug. Al met al is deze variant een relatief 

dure oplossing. Bovendien kan lijn HR60 in deze variant niet als uitloper van de huidige 

lijn 310 vanaf Getsewoud Zuid worden uitgevoerd. 

 

Het is ook mogelijk om lijn HR60 vanaf Getsewoud Zuid via de A4 naar Schiphol te laten 

rijden. In dat geval heeft het de voorkeur om lijn HR61 als uitloper van de HOV-

verbinding Nieuw – Vennep – Schiphol te laten rijden. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Speciale aandacht dient te zijn voor de haltes bij 

station Hillegom. Er dient voldoende ruimte te zijn voor de bussen van lijn HR60 en lijn 

58. De haltes dienen bovendien op korte afstand van de loopbrug over het spoor en de 

fietsenstallingen te liggen om een snelle en comfortabele overstap mogelijk te maken. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 Als proef kan lijn 90 (momenteel een uurdienst) al direct via station Hillegom 

gaan rijden. 

o Vooral van belang voor niveau 3, lijn 58. Maar indirect kan er ook lering 

uit getrokken worden voor lijn HR60 omdat eventuele knelpunten dan 

tijdig boven water komen. 

o Het potentieel van een overstap op de trein in Hillegom kan worden 

beproefd. 

o Bij voorkeur verschuiven de tijden van lijn 90 zo dat een goede aansluiting 

wordt gegeven op de Sprinters van/naar Haarlem. 
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 Door de lijnen tussen Hillegom en de Haarlemmermeer te bundelen ontstaat een 

frequente verbinding gedurende de gehele dag. De huidige route van lijn 60 

tussen Hillegom en Nieuw Vennep station is daarvoor het meest geschikt. Dit is in 

lijn met het wijzigingsvoorstel van vervoerder Connexxion voor de dienstregeling 

van 2009. In Nieuw Vennep kan aansluiting worden geboden op Sprinters naar 

Hoofddorp en Schiphol. 

Planning 
2009/2010 Ontwerpfase, financiering (beschikbaar) etc. 

2010/2011 Planologische procedures 

2009/2010 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen. 

2011/2013 Bouw 

2011  Aanbesteden concessie, opnemen in bestek 

2011  Start exploitatie (geleidelijke opwaardering tot HR niveau) 

2013  Infrastructuur en frequentie HR60 op eindniveau 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van busstroken en voorrangsregelingen in Hillegom moet rekening gehouden 

worden met een investering van € 10 miljoen. Dit bedrag is inclusief de route vanaf 

station Hillegom naar Hillegom Noord (als onderdeel van het herontwerp van de 

Pastoorslaan en het gebied ten westen van de spoorlijn). Het bedrag is tevens inclusief 

de route langs de N207 maar exclusief het gezamenlijke traject met lijn HR50 en 

exclusief eventuele verbeteringen aan de HOV tussen Nieuw Vennep Getsewoud Zuid en 

Schiphol. 
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8.8. HR61 Sassenheim – Lisse – Schiphol 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Sassenheim – Schiphol (lijn 61):  39 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Sassenheim – Schiphol:   40 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Sassenheim station – Lisse – Lisserbroek – Nieuw Vennep 

Getsewoud Zuid – Brugrestaurant A4 – De Hoek – Schiphol station. 

 Te Sassenheim aansluitend op Sprinters richting Leiden. 

 Zo mogelijk te Nieuw Vennep Getsewoud Zuid aansluitend op lijn 310 richting 

Hoofddorp. 

 Zo mogelijk te Brugrestaurant A4 aansluitend op lijn HR70 richting Alphen aan 

den Rijn en lijn HR56 richting Leiderdorp. 

Noodzakelijke infrastructuur 
Tussen Sassenheim station en Lisse Gladiolenstraat maakt lijn HR61 gebruik van dezelfde 

infrastructuur als lijn HR50 zoals omschreven in het desbetreffende actieplan. 

 

Tussen Lisse en Lisserbroek zal de huidige brug aangepast moeten worden of een nieuwe 

oeververbinding tot stand worden gebracht. Er zal verder onderzocht moeten worden wat 

de meest geschikte route is voor het passeren van de ringvaart. 

 Via de Kanaalstraat en de bestaande brug naar de Lisserbroekerweg. De brug zal 

verbreed moeten worden en in beide richtingen dient de bus voor te kunnen 

sorteren en prioriteit te krijgen. 

 Via de Narcissenstraat en een nieuwe brug naar de Kruisbaak.  

 Via de Hyancinthenstraat en een nieuwe brug naar een nieuwe weg die aansluit 

op de Lisserbroekerweg.  

 

De route van Lisserbroek via de Lisserbroekerweg en Getsewoudweg naar Nieuw Vennep 

stroomt voldoende door en er zijn geen investeringen nodig.  

 

Het knooppunt Nieuw Vennep Getsewoud Zuid dient zo te worden ingericht dat de haltes 

vanaf de Getsewoudweg bereikbaar zijn, waarna de bus zonder problemen via de N207 

richting de A4 kan rijden. Hiervoor dient een aansluiting gerealiseerd moeten worden ten 

noorden van de P+R parkeerplaatsen van de Getsewoudweg naar HOV-baan en 

omgekeerd. De verkeerslichten bij de aansluiting van de HOV-baan op de N207 dienen zo 

te worden ingericht dat bussen veilig de N207 op en af kunnen rijden, zowel richting het 

westen als richting het oosten. 

 

Tussen Getsewoud Zuid en de A4 zijn geen maatregelen nodig. Vanaf hier maakt lijn 

HR61 gebruik van de aanwezige infrastructuur voor lijn HR70 naar Schiphol. De 

bestaande HOV-haltes voor lijn 300 en 310 dienen geschikt te worden gemaakt voor lijn 

HR61, o.a. wat betreft informatievoorziening. 
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Voorkeursroute 
De voorkeursroute van lijn HR61 begint bij station Sassenheim. Vanaf station Sassenheim 

volgt lijn HR61 de route van lijn HR50 tot het centrum van Lisse (Hyacinthenstraat). 

Vervolgens steekt lijn HR61 via een nieuwe brug de Ringvaart over tussen Lisse en 

Lisserbroek en rijdt vervolgens via de Lisserbroekerweg, IJweg en Getsewoudweg naar 

Nieuw Vennep Getsewoud Zuid. Vervolgens rijdt lijn HR61 verder via de N207 

(Leimuiderweg) naar de A4 om via de route van lijn HR70 via De Hoek naar Schiphol te 

rijden. Vanaf de Hoek wordt gestopt bij de haltes van lijn 300/310. 

Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

 De bestaande brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek is smal en niet 

geschikt voor een frequente HR-verbinding. 

 Snelweg A4 in de richting van Leimuiden. Incidenteel ontstaan hier files waardoor 

lijn HR61 flinke vertraging kan oplopen. In de richting van Schiphol is echter een 

busstrook aanwezig. 

Alternatieven 
Het is ook mogelijk om lijn HR61 als uitloper van de HOV-verbinding Nieuw Vennep – 

Schiphol te laten rijden (zie desbetreffende actieplan). In dat geval heeft het de voorkeur 

om lijn HR60 via de A4 te laten rijden. 

 

Een ander alternatief is om lijn HR61 via de Heereweg, Leidsestraat en Leimuiderweg 

naar Nieuw Vennep Getsewoud Zuid te laten rijden. In dat geval kan gebruik gemaakt 

worden van de infrastructuur voor lijn HR50 en HR60 en wordt Lisse voor een groter deel 

ontsloten richting Haarlemmermeer. Nadeel van deze variant is echter dat Lisserbroek 

wordt overgeslagen waardoor een aparte lijn voor deze nieuwbouwlocatie nodig zal zijn. 

De vervoerwaarde voor lijn HR61 is in deze variant lager. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Tussen Hoofddorp De Hoek en Schiphol wordt 

gebruik gemaakt van de bestaande HOV-haltes van lijn 300 en 310. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 Gezien het succes van lijn 61 is het aan te raden de frequentie van deze lijn zo 

snel mogelijk te verhogen naar tenminste een kwartierdienst via de bestaande 

route als opmaat naar lijn HR61. 

 Aanleggen van infrastructuur zodat lijn 61 zonder veel vertraging kan halteren bij 

P+R Getsewoud Zuid, zodat overgestapt kan worden op Zuidtangent lijn 310. 

 Tussen de N207 en Schiphol per direct gebruik maken van de aanwezige 

infrastructuur. Dat kan door de route gelijk te maken aan lijn 370 (via het A4 

Brugrestaurant, de speciale busafrit, halte Hoofddorp De Hoek en de bustunnel. 

Bij voorkeur wordt daarbij vanaf halte De Hoek gehalteerd bij de haltes van de 

Zuidtangent. 

 Vanaf Sassenheim doorrijden naar Noordwijk (koppeling met lijn 59 en/of 60) 
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Planning 
2009/2010 Ontwerpfase, financiering (beschikbaar) etc. 

2010/2011 Planologische procedures 

2009/2010 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen. 

2011/2013 Bouw (in relatie tot ontwikkelingen Lisserbroek) 

2011  Aanbesteden concessie, opnemen in bestek 

2011  Lijn 61 gaat via Lisserbroek rijden als opmaat naar HR61 

2013  Infastructuur en frequentie HR61 op eindniveau 

Financiële onderbouwing 
Uitgaande van een nieuwe cq. aangepaste brug over de Ringvaart bij Lisse en de 

aansluiting van de halte Getsewoud Zuid op de N207 oostwaarts moet rekening gehouden 

worden met een investering van € 20 miljoen. Dit bedrag is exclusief het traject van 

Leimuiden (oprit A4) tot Schiphol waar de lijn gebruik maakt van de infrastructuur voor 

lijn HR70 en Zuidtangent en exclusief het traject tussen Sassenheim en Lisse waar 

gebruik gemaakt wordt van de infrastructuur voor lijn HR50. 
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8.9. HR70 Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol 

Exploitatiesnelheid 
Huidige gemiddelde snelheid op vergelijkbare route: 

 Alphen aan den Rijn – Leimuiden (lijn 370):  26 á 29 km/h 

 Leimuiden – Schiphol (lijn 370):   44 á 53 km/h 

Gewenste gemiddelde snelheid in eindsituatie: 

 Alphen aan den Rijn – Leimuiden:   40 km/h 

 Leimuiden – Schiphol:    50 km/h 

 

Om de genoemde snelheden mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

Vervoerkundig 
HR-verbinding op het traject Alphen aan den Rijn station – Rijnsaterwoude/ N207 - 

Leimuiden P&R A4 – De Hoek – Schiphol station. 

 Te Alphen aan den Rijn aansluitend op Intercitytreinen uit Utrecht en 

RijnGouwelijn uit Gouda. 

 Zo mogelijk te Leimuiderbrug aansluitend op lijn HR56 richting Leiderdorp 

 Zo mogelijk te Brugrestaurant A4 aansluitend op lijn HR61 richting Lisse 

Noodzakelijke infrastructuur 
Tussen station Alphen aan den Rijn en de Herenhof bevindt zich een groot aantal 

verkeerslichten, waarvan de meeste zonder prioritering voor de bus. Voor een goede 

doorstroming zullen alle kruisingen voorzien moeten worden van verkeerslichten die een 

vrije doorstroming van lijn HR70 garanderen. 

 

Tussen Alphen aan den Rijn Herenhof en Woubrugge Kruisweg zijn reeds busbanen 

voorhanden.  

 

Tussen de Kruisweg in Woubrugge en Leimuiden dienen busstroken te worden aangelegd 

om te voorkomen dat de bus daar achter in de file aansluit. Als besloten wordt om de 

N207 volledig vierbaans te maken zullen toch maatregelen nodig zijn voor de 

doorstroming van lijn HR70, zoals gedeelten met een busstrook en 

verkeerslichtbeïnvloeding. 

 

Vanaf Leimuiden kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur voor lijn 

370. In de richting van Leimuiden kan bij incidentele filevorming gebruik gemaakt worden 

van de vluchtstrook langs de A4. 

 

De bestaande HOV-haltes voor lijn 300 en 310 tussen De Hoek en Schiphol dienen 

geschikt te worden gemaakt voor lijn HR70 (en tevens lijn HR56 en HR61), o.a. wat 

betreft informatievoorziening. 

Voorkeursroute 
De voorkeursroute van lijn HR70 is grotendeels gelijk aan de huidige route van lijn 370. 

Lijn HR70 zal extra stoppen bij de halte Leimuiderbrug (nu een halte van lijn 56) waar 

overgestapt kan worden op lijn HR56 richting Leiderdorp. Vanaf De Hoek zal lijn HR70 bij 

de HOV-haltes van lijn 300/310 halteren tot aan Schiphol Plaza. 
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Knelpunten 
Uit een eerste (globale) inventarisatie kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

 Provinciale weg N207 tussen Alphen aan den Rijn en snelweg A4. Deze weg kent 

zware congestie in de spitsuren. In de ochtendspits staat er een file voor 

Leimuiden die doorloopt tot de Herenhof in Alphen aan den Rijn. Slechts langs een 

klein deel van deze weg zijn busstroken aanwezig, waardoor de bus voornamelijk 

meerijdt in de file. 

 Snelweg A4 in de richting van Leimuiden. Incidenteel ontstaan hier files waardoor 

lijn HR70 flinke vertraging kan oplopen. In de richting van Schiphol is echter een 

busstrook aanwezig. 

Alternatieven 
Indien gewenst kan lijn HR70 in de toekomst een ontsluitende route via ACT kunnen gaan 

rijden. Dat geldt in dat geval ook voor lijn HR56 en HR61. 

Uitvoering 
De haltes dienen hoogwaardig te worden uitgevoerd zoals omschreven in het actieplan 

Haltes en Knooppunten (paragraaf 8.9). Tussen Hoofddorp de Hoek en Schiphol wordt 

gebruik gemaakt van de bestaande HOV-haltes. 

Quick wins 
Vooruitlopend op de projectaanpak zijn er al diverse maatregelen mogelijk om de 

kwaliteit van het busvervoer te verbeteren. 

 Lijn 370 zou per direct gebruik kunnen gaan maken van de HOV-haltes van lijn 

300/310 tussen De Hoek en Schiphol. De reisinformatiepanelen dienen hiervoor 

geschikt te worden gemaakt. 

 De capaciteit op lijn 370 is in de spits vaak onvoldoende. Lijn 370 vraagt om de 

inzet van gelede bussen. 

 Buiten de spits valt de frequentie van lijn 370 sterk terug. Lijn 370 dient zo snel 

mogelijk tenminste elk kwartier te rijden, ook in de avonduren en de weekenden. 

Dit als opmaat naar lijn HR70. 

 Vluchtstrookgebruik op de A4 invoeren zodat geen vertraging ontstaat bij 

calamiteiten op de A4. 

Planning 
2009/2010 Ontwerpfase, financiering (beschikbaar) etc. 

2010/2011 Planologische procedures 

2009/2010 Uitvoeren quick wins in relatie met vastgestelde ontwerpen. 

2011/2013 Bouw traject langs N207 en A4 

2011  Aanbesteden concessie, opnemen in bestek 

2011  Start exploitatie (geleidelijke opwaardering tot HR niveau) 

2013  Infrastructuur en frequentie langs N207 en A4 op eindniveau 

2014/2020 Bouw verbeterde route door Alphen 

2020  Infrastructuur in Alphen aan den Rijn op eindniveau 

Financiële onderbouwing 
Voor de financiering van deze maatregelen is door de provincie Zuid-Holland reeds 

budget vrij gemaakt. 
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8.10. Haltes en knooppunten 

Ontwerp 
Bij het ontwerp van een halte worden de volgende factoren door reizigers belangrijk 

gevonden volgens onderzoek in opdracht van KpVV13: 

 Gevoel van veiligheid 

 Goede bescherming tegen weer en wind 

 Comfortabel bankje 

 Duidelijk informatie, bij voorkeur actuele reisinformatie 

 Tijdsaanduiding 

 Afstand tussen perron en bus 

 Bereikbaarheid van de halte 

 Halte als onderdeel van de omgeving 

Daarbij lijken incidentele reizigers geen andere zaken belangrijker te vinden dan 

frequente reizigers. Functionaliteit (objectief) en beleving (subjectief) bepalen samen de 

kwaliteit van een halte. Beide factoren zijn daarbij even belangrijk. 

 

NS heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de klantbehoeften tijdens het reizen met 

de trein en het wachten op het station. Op basis van de behoeftenpiramide van Maslow 

uit 1934 onderzocht NS het relatieve belang van de aspecten veiligheid en 

betrouwbaarheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. Daaruit ontstond onderstaande 

klantwenspiramide (afbeelding 8.1) 

 

Afbeelding 8.1: klantwenspiramide (bron: NS) 

 

Aan de basis staan veiligheid en betrouwbaarheid. Die aspecten moeten in ieder geval 

gegarandeerd zijn. Vervolgens stellen reizigers basiseisen aan snelheid en gemak. Samen 

zijn dit de dissatifiers. De klant verwacht dat deze zaken goed geregeld zijn, en als dat 

niet zo is zal een alternatieve vervoerswijze gezocht worden. Als aan deze dissatifiers is 

voldaan gaat de klant op zoek naar satifiers. Dit zijn zaken die het reizen veraangenamen 

zoals comfort en beleving. Dit zijn zaken die reizigers waarderen als ze er zijn, maar die 

ze niet missen als ze er niet zijn. Incidentele reizigers hechter meer waarde aan deze 

satifiers dan frequente reizigers. Bovendien worden deze satisfiers belangrijker gevonden 

tijdens het wachten dan tijdens de reis zelf. 

                                            

13 Kennisplatform Verkeer en Vervoer, Kenniscentrum voor de decentrale overheden. 
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Bovenstaande onderzoeken en conclusies hebben gevolgen voor het ontwerp van de 

haltes. In onderstaande alinea‟s wordt dit verder uitgewerkt: 

Locatie 

De halte ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bebouwing. Met de loopafstand neemt 

het gebruik exponentieel af. Voor HOV-verbindingen zijn grotere afstanden tot de 

bebouwing aanvaardbaar dan voor HR-verbinding, en voor HR-verbindingen zijn grotere 

loopafstanden aanvaardbaar dan voor ontsluitende lijnen. De loopafstanden zijn 

omschreven in de bijlagen met de kenmerken van de verschillende soorten verbindingen. 

Toegankelijkheid 

De haltes zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, zware bagage 

enzovoorts en bieden een naadloze overstap op de bus. 

Veiligheid 

Veiligheid is zoals gezegd een randvoorwaarde voor het gebruik van het openbaar 

vervoer. Bij het ontwerpen van een halte moet rekening gehouden worden met 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Bij voorkeur zijn er oversteekplaatsen voor 

voetgangers en fietsers. Fietsenstallingen staan bij voorkeur aan die kant van de weg 

waar de meeste reizigers instappen, om te voorkomen dat reizigers die laat aankomen bij 

de halte, gehaast de weg oversteken om hun bus te halen. De halte dient niet te dicht op 

een drukke doorgaande weg te worden geplaatst om (het gevoel van) 

verkeersonveiligheid niet te vergroten. 

 

Er zijn vijf factoren die bijdragen aan sociale veiligheid, namelijk: gezelschap, omgeving, 

zichtbaarheid, uitwegen en toezicht. 

 

Gezelschap, omdat mensen in gezelschap minder lastig gevallen worden en zich veiliger 

voelen. Een halte kan bijvoorbeeld bij een winkelcentrum of langs een druk fietspad 

worden gesitueerd. Gezelschap kan ook worden “gesuggereerd” door bijvoorbeeld 

dynamische reisinformatie. 

 

De beleving van de omgeving van de halte heeft invloed op het gevoel van veiligheid. Een 

vuile of rommelige omgeving vergroot bijvoorbeeld het gevoel van onveiligheid. Het 

gebruik van groen, mits goed onderhouden en niet zichtbelemmerend, verhoogt het 

veiligheidsgevoel. 

 

Zichtbaarheid is de derde belangrijke factor. Een transparante goed verlichte halte geeft 

een hoger veiligheidsgevoel. Verlichting dient goed te worden toegepast om donkere 

hoeken en schaduwen te voorkomen. 

 

Een abri dient voldoende uitwegen te hebben. Een bredere opening biedt weliswaar 

minder beschutting, maar de mogelijkheid om weg te kunnen lopen is hier belangrijker. 

Bij voorkeur is een halte vanuit meerdere richtingen bereikbaar. 

 

Continu toezicht zal meestal niet mogelijk zijn. Er zijn wel alternatieven mogelijk zoals 

regelmatig schouwen van haltes, cameratoezicht of het gebruik van SOS-nummers of 

alarmzuilen. 

Comfort 

Comfort is een belangrijke satisfier, zeker naarmate reizigers langer moeten wachten. 

Een zitbankje, bescherming tegen de wind en een dak zijn de minimale vereisten van 

elke halte. Verwarming is niet aan te bevelen vanwege energiegebruik en mogelijke 
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ongewenste bezoekers. Haltes kunnen worden voorzien van extra voorzieningen zoals 

koffieautomaten. Iets dergelijks kan worden gerealiseerd door samenwerking met 

bijvoorbeeld een koffieleverancier, en is alleen geschikt voor een beperkt aantal 

belangrijke haltes. Andere mogelijkheden zijn het aanbieden van dagbladen of 

informatiemagazines. Ook dit is niet voor elke halte mogelijk.  

 

Een klok is een optie die op iedere halte thuishoort. Een klok biedt een gevoel van rust en 

houvast, de basis van comfort en trekt bovendien de aandacht en leidt af. De 

gevoelsmatige wachttijd wordt daardoor korter. 

Reisinformatie 

Reisinformatie op een halte is marketinginstrument, productbeschrijving en 

gebruiksaanwezig ineen en er dient daarom voldoende aandacht aan gegeven worden. Op 

de haltes dient de volgende informatie aangeboden te worden: 

 Vertrekstaat van alle lijnen 

 Lijnennetkaart 

 Informatie over tarieven 

 Een kaart van de omgeving van de halte 

 Informatie over het indienen van klachten en suggesties 

 Duidelijk zichtbaar een nummer voor noodsituaties 

Ook dient alle informatie zo te worden aangeboden dat ook slechtzienden en 

rolstoelgebruikers het kunnen lezen. 

 

Er zal in toenemende mate gebruik gemaakt gaan worden van dynamische reisinformatie, 

te beginnen bij HOV- en HR-verbindingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 

eventuele standaardnormen die in het kader van Zuidvleugelnet tussen de provincie 

Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam worden afgesproken. 

Ook de ontwikkeling van integrale reisinformatie (auto en openbaar vervoer) dient te 

worden gestimuleerd, met name bij transferia en P+R locaties en via mobiele 

communicatie en internet. 

 
Normblad Reisinformatie Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan een normblad reisinformatie. In dit normblad, dat 

wordt opgesteld in een samenwerking van opdrachtgevers, vervoerders, consumentenorganisaties 

en kennisinstituten, worden voor verschillende typen halten de eisen met betrekking tot dynamische 

en statische reisinformatie vastgesteld. Deze eisen zullen onderdeel vormen van toekomstige 

concessies.  

 

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten haltes. Deze onderverdeling sluit 

min of meer aan bij de onderverdeling in deze OV-Visie zoals omschreven in paragraaf 5.1. Er wordt 

gesproken over gewone haltes (4e categorie, haltes van onderliggend net), drukke bushaltes (4e 

categorie, haltes van HOV- en HR-verbindingen), vervoerknopen van het Zuidvleugelnet (bus-rail en 

bus-bus, 2e en 3e categorie) en de nationale en randstedelijke vervoerknopen (1e categorie). 

Ketenmobiliteit 

Openbaar vervoer zal snel en comfortabel deur-deur vervoer moeten bieden wil het 

kunnen concurreren met de auto. Dit is echter niet mogelijk zonder goed voor- en 

natransport van en naar de halte. Het voor- en natransport voor openbaar vervoer kan 

bestaan uit lopen, fietsen of de auto, afhankelijk van de af te leggen afstand van of naar 

de halte. 
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Elke halte dient daarom voorzien te zijn van goede veilige fietsenstallingen. Belangrijke 

haltes kunnen bovendien uitgerust worden met fietskluizen en de belangrijkste 

knooppunten met bewaakte fietsenstallingen. Bij daarvoor aangewezen knooppunten 

dienen voldoende P+R parkeerplaatsen aanwezig te zijn. Kiss&Ride voorzieningen zijn 

gewenst op alle knooppunten. Loop en fietsroutes naar haltes dienen veilig te zijn en bij 

voorkeur zonder omwegen. De route naar belangrijke haltes, bijvoorbeeld in 

winkelcentra, dient goed aangegeven te zijn. Met name voor het natransport is een 

kaartje van de omgeving erg handig, omdat relatief veel reizigers de weg niet zullen 

kennen naar hun bestemming. 

 

Voor het natransport vanaf de halte biedt de OV-fiets een passende oplossing. Op alle 

belangrijke knooppunten dient een OV-fiets uitgiftepunt aanwezig te zijn. Op dit moment 

zijn alle treinstations in Holland Rijnland voorzien van een uitgiftepunt. Daarnaast dienen 

in 2020 alle knooppunten van de 1e, 2e en 3e categorie te zijn voorzien van een 

uitgiftepunt voor OV-fietsen. Bovendien dient voor alle kernen zonder knooppunt 

onderzocht te worden of een uitgiftepunt wenselijk is. 

 

Ook voor toeristische en recreatieve bestemmingen biedt de OV-fiets een oplossing. De 

reizigersstromen naar deze bestemmingen zijn onregelmatig en kennen grote pieken. Om 

het dichtslibben van wegen op warme dagen en bij evenementen te voorkomen kan 

gebruik worden gemaakt van de combinatie openbaar vervoer en OV-fiets. Met een 

aantal voorbeelden van reismogelijkheden wordt dit verder verduidelijkt: 

 met de RijnGouwelijn naar Noordwijk of met een Sprinter naar station Hillegom 

reizen. Vervolgens met een OV-fiets naar het strand; 

 met de trein naar Sassenheim of met de bus naar Nieuw Vennep Getsewoud Zuid 

reizen. Vervolgens met een OV-fiets naar de Keukenhof; 

 met de RijnGouwelijn naar Leiden transferium A44 (Oegstgeest) reizen. 

Vervolgens met een OV-fiets naar Corpus en het Bio Science Park. 

Vormgeving 

De halte is het visitekaartje van het openbaar vervoer in de openbare ruimte. Het is dan 

ook niet meer dan logisch dat er aandacht wordt besteed aan de uitstraling ervan. Een 

halte moet passen in de omgeving. Natuurlijke elementen en een rustige uitstraling zijn 

het beste. Accessoires kunnen de wachttijd aangenamer maken. 

 

De beleving van een halte is net als comfort geen basiselement maar ze beïnvloeden 

zeker het imago van openbaar vervoer. Met een fraaie halte kan de waardering van het 

wachten en de tevredenheid over de dienstverlening relatief eenvoudig worden verbeterd. 

Een aantal dingen kan gezegd worden over de beleving van haltes (bron: KpVV) 

 halteborden roepen een associatie op met stoppen terwijl een bord met de 

bestemming, een „DRIS-scherm‟ met actuele vertrektijden en een klok de associatie 

oproepen met vertrekken; 

 een bankje van hout wordt als comfortabeler beleefd dan een metalen bankje; 

 haltes afstemmen wat betreft kleur, materiaal en vormgeving geeft een gevoel van 

harmonie; 

 dynamische reisinformatie, telefoonnummers of een bloembak wekken het gevoel van 

gezelschap; 

 een goed onderhouden omgeving wordt als prettiger ervaren; 

 per lijn kunnen eigen accenten worden aangebracht, bijvoorbeeld in het kleurgebruik; 
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 eentonigheid in de halte kan worden voorkomen door planten, kleurgebruik of 

accessoires zoals een kaart van de omgeving. 

 

 

 

 
Voorbeelden van haltes 

Met eenvoudige ontwerpelementen heeft men in de Regio Twente een origineel ogende halte 

gecreëerd met een hoogwaardige uitstraling (zie afbeelding 8.2). 

 Afbeelding 8.2: halte in de Regio Twente. 

Het ontwerp van de haltes in Hilversum is geïnspireerd op de architectuur van de vroegere 

stadsarchitect Dudok en past daarom fraai in de omgeving (zie afbeelding 8.3) 

 Afbeelding 8.3: halte in Hilversum 

Verschillende typen haltes 

Verschillende soorten verbindingen en knooppunten vragen om verschillende soorten 

haltes. In paragraaf 5.1 is een onderverdeling gemaakt in vier categorieën knooppunten. 

Elk van de categorieën heeft eigen eisen en wensen wat betreft de uitvoering van de 

haltes. Er kan gebruik gemaakt worden van een modulair concept met één basistype voor 

de regio Holland Rijnland met verschillende uitvoeringen voor de verschillende haltes. 

 

De knooppunten van de 4e categorie (haltes met aansluitend lopen, fietsen of auto) 

dienen haltes te hebben die tenminste voldoen aan de hierboven omschreven eisen. Ze 

dienen dus de juiste locatie te hebben en toegankelijk en veilig te zijn. Ze bieden 

voldoende comfort (beschutting, bankje, verlichting en klok) en zijn tenminste voorzien 
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van duidelijke en complete statische reisinformatie. Haltes van HOV-verbindingen en de 

belangrijkste haltes van HR-verbindingen zijn bovendien voorzien van dynamische 

reisinformatie. HOV- en HR-haltes zijn te onderscheiden door specifieke kleuren of 

ontwerpdetails te gebruiken. Er zijn bij alle haltes fietsenrekken voorhanden, bij voorkeur 

overdekt. Bij haltes die verder van de bebouwing liggen wordt extra aandacht aan het 

voor- en natransport per fiets geschonken. In de actieplannen wordt aangegeven als dit 

van belang is. 

 

Knooppunten van de 3e categorie (lokale knooppunten met aansluiting tussen HOV- en 

HR-net onderling, en aansluiting met onderliggend net) zijn ten opzichte van 

bovenstaande bovendien tenminste uitgerust met dynamische reisinformatie die werkt 

voor alle lijnen en verbindingen. Bovendien zijn er ruimere wachtgelegenheden 

voorhanden (bijvoorbeeld een centrale wachtruimte) met automaten voor bijvoorbeeld 

koffie of versnaperingen. Een aantal 3e categorie knooppunten hebben tevens een P+R 

functie. In dat geval is dat duidelijk en wervend bij de halte weergegeven. De 

parkeerplaatsen zijn goed verlicht en toegankelijk en hebben een moderne uitstraling. 

Rond de 2e categorie knooppunten kan vanwege de goede bereikbaarheid stedelijke 

ontwikkeling plaatsvinden, bijvoorbeeld door een supermarkt te bouwen bij het 

knooppunt. Daarvan profiteren dan omgekeerd weer de reizigers omdat de voorzieningen 

bij de halte en de drukte rondom de halte (veiligheidsgevoel) toenemen. 

 

Knooppunten van de 2e categorie (regionale knooppunten met aansluiting van HOV- en 

HR-net op regionale treindiensten) zijn voorzien van statische en dynamische 

reisinformatie die bovendien is geïntegreerd. Zowel bus, tram als trein worden 

weergegeven. De 2e categorie knooppunten zijn bovendien voorzien van een ruime 

comfortabele wachtruimte, een kiosk of supermarkt en zo mogelijk een bemenst 

verkooppunt van trein- en buskaarten (bijvoorbeeld in combinatie met de kiosk of 

supermarkt). Dit laatste kan ook gecombineerd worden met (ontwikkeling van) 

detailhandel rondom het station. 

 

Knooppunten van de 1e categorie (landelijke knooppunten met aansluiting van HOV- en 

HR-net op landelijke treindiensten) zijn in feite de grotere treinstations. De uitstraling en 

het comfort van deze stations moet eigentijds en aantrekkelijk worden, in lijn met de 

plannen van NS voor de ontwikkeling van zogenaamde “wereldstations”. Reizigers 

moeten droog en comfortabel op hun bus, tram of trein kunnen wachten. Deze stations 

worden voorzien van volledige en geïntegreerde statische en dynamische reisinformatie 

die duidelijk en wervend is vormgegeven.  

Beheer en onderhoud 
Een goede halte houdt niet op bij het plaatsen van een mooie abri en de aanleg van een 

haltekom. Er dient altijd aandacht te blijven voor beheer en onderhoud van de halte en 

de halteomgeving. Een schone en goed onderhouden halte verhoogt het gevoel van 

veiligheid en comfort voor de reiziger. Vernielingen en graffiti dienen zo snel mogelijk 

hersteld te worden. De haltes dienen regelmatig schoon te worden gehouden en de 

afvalbakken te worden geleegd. Groen dient tijdig te worden gesnoeid of gemaaid en de 

aanwezig verlichting moet werken. Het onderhouden en beheren van de haltes en 

halteomgeving is een gezamenlijke taak van wegbeheerders (eigenaar halte, 

halteomgeving), vervoerders (reisinformatie, ogen in het veld) en reclameondernemingen 

(eigenaar van de abri). Hiervoor dienen zij goed samen te werken en bovendien te 

luisteren naar de klant (de reiziger). 

Planning 
2009/2010 Ontwerpfase, financiering etc. 
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2010 PvE en bestek haltes gereed 

2011 overeenkomst met reclamebureau voor plaatsen abri‟s, onderhoud en 

beheer 

2011 Aanbesteding concessie, voorzieningen op halte zijn opgenomen in het 

bestek )bijvoorbeeld kaartverkoop en informatievoorziening) 

2011/2020 Vervangen alle haltes door hoogwaardige exemplaren volgens modulair 

standaardconcept. 

2020  Alle haltes en knooppunten zijn en blijven hoogwaardig 

Financiële onderbouwing 
De kosten van haltevoorzieningen voor het HOV- en HR-net worden geraamd op € 35 

miljoen.  
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Bijlage 1. Overzichtskaart 

       

   Overzichtskaart van het voorkeursnetwerk voor Holland Rijnland 
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Bijlage 2. Algemene kenmerken HOV-lijnen 

Onder HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) wordt een openbaar vervoer-systeem 

verstaan met een hoge kwaliteit. Er bestaat voor HOV geen standaard definitie14. Samen 

met de treinverbindingen en de HR-lijnen vormen de HOV-lijnen de ruggegraat van het 

openbaar vervoer in de regio Holland Rijnland. De in deze OV-visie genoemde HOV 

verbindingen dienen tenminste de onderstaande kenmerken te hebben: 

 

 Frequent, op werkdagen overdag minimaal zes keer per uur, in de spits bij voorkeur 

acht keer per uur of vaker, ‟s avonds en op zaterdag vier keer per uur, in de late 

avond en op zondag halfuurdienst; 

 Congestievrij, dus bij voorkeur volledig vrije baan. Indien (op deeltrajecten) met het 

overige verkeer wordt meegereden dan mag daar geen hinder van ondervonden 

worden; 

 Snel, dat betekent in stedelijk gebied een exploitatiesnelheid van 30 tot 35 km/h, 

daar buiten 40 tot 50 km/h; 

 Concurrerend, voor de belangrijkste verbindingen die een HOV-lijn verzorgt dient de 

Vf-factor tenminste lager dan 1,5 te zijn; 

 Bereikbaar, ambitie is dat 90% van de woningen in de regio binnen 800 meter van 

een HOV-halte ligt; 

 Comfortabel, dat betreft zowel het voertuig als de route en de haltevoorzieningen; 

 Beschikbaar, zeven dagen in de week van de vroege ochtend tot de late avond; 

 Betrouwbaar, dat betekent een aankomstgarantie, nooit te vroeg vertrekken, 

maximaal 1% aankomstvertraging van meer dan 5 minuten en maximaal 1% 

vertrekvertraging van meer dan 2 minuten; 

 Betaalbaar, geen aparte – hogere - tarieven; 

 Bus, tram of metro, afhankelijk van de zwaarte van de vervoerstromen en de plaats 

in het ov-netwerk kan gekozen worden voor bus of rail. 

 Het product is afgestemd op verschillende doelgroepen zoals forensen, scholieren, 

kinderen, minder validen, winkelpubliek en ouderen. 

Voor het overige gelden de algemene eisen die tegenwoordig aan het openbaar vervoer 

gesteld worden, zoals (sociaal) veilig, dynamische reisinformatie, toegankelijk etc. 

 

Bovenstaande HOV-kenmerken leggen de ontwerpers van een HOV-lijn of HOV-net een 

aantal randvoorwaarden op. Deze randvoorwaarden zijn geen onderdeel van de 

kwaliteitseisen, maar wel een direct gevolg daarvan. Het betreft onder andere: 

 

Vervoerkundig 

 Grote(re) halte-afstanden (in stedelijk gebied gemiddeld 1200 m, daarbuiten nog 

groter) en zoveel mogelijk gestrekte routes als een direct gevolg van de eisen met 

betrekking tot snelheid en comfort.  

                                            

14 In het verleden werden luxe sneldiensten met een speciaal tarief voor de langere afstanden (zoals de interliner) ook 

wel als HOV bestempeld. 
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 De vervoerstromen moeten zwaar genoeg zijn. Minimale bezetting op het drukste 

punt is 4000 tot 5000 reizigers per dag voor busexploitatie15. en 10.000 tot 15.000 

reizigers voor light rail. 

 Ontsluitende verbindingen sluiten goed aan op het HOV-netwerk. HOV biedt snelle 

verbindingen tussen de belangrijke knooppunten (incl. P&R locaties). Daarbij worden 

belangrijke centra en treinstations aangedaan. 

 De uitvoering is voldoende geborgd zodat de gewenste betrouwbaarheid gerealiseerd 

wordt. 

 

Infrastructureel 

 Geen concessies met betrekking tot congestievrij. Een bus in de file of in de rij voor 

een verkeerslicht is geen HOV; 

 Geen drempels of scherpe bochten vanwege het comfort; 

 Voldoende ruimte voor de halten en de daarbij behorende voorzieningen; 

 Goede voorzieningen bij de halte zoals wachtruimtes en fietsenstallingen. 

 De haltes zijn voldoende verlicht en veilig; 

 De haltes hebben een aantrekkelijke en herkenbare uitstraling en zijn voorzien van 

dynamische reisinformatie. Deze reisinformatie dient alle bussen, trams en treinen te 

omvatten die vanaf de betreffende halte vertrekken; 

 De haltes bieden een (vrijwel) gelijkvloerse instap in het voertuig. 

 

Voertuigen 

 Moderne, milieuvriendelijke, stille en comfortabele voertuigen met een aantrekkelijke 

en herkenbare uitstraling. Wat betreft uitstraling wordt waar mogelijk aangesloten bij 

bestaande concepten zoals RijnGouwelijn, Randstadrail en Zuidtangent; 

 De voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere camera‟s en moderne 

communicatieapparatuur om de sociale veiligheid te waarborgen 

 Voertuigen bieden op elk moment actuele reisinformatie (ook akoestisch) voor zowel 

bus, tram als trein. Hierbij mag het niet uitmaken wie de opdrachtgever of vervoerder 

is van een aansluitende verbinding; 

 Voertuigen zijn voorzien van een lage vloer met een gelijkvloerse instap. Voertuigen 

zijn rolstoeltoegankelijk zonder extra hulpmiddelen. 

 Voertuigen zijn voorzien van voldoende capaciteit zodat alle reizigers in de spits mee 

kunnen rijden, en alle reizigers buiten de spits een zitplaats hebben. 

                                            

15 Zuidtangent bezetting drukste deeltraject op een gemiddelde werkdag 11.000 reizigers, op het rustigste deeltraject  

5.500 reizigers. HOV Eindhoven – Veldhoven 8.000 reizigers. 
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Bijlage 3. Algemene kenmerken HR-lijnen 

HR-lijnen zijn verbindingen van een iets lager niveau dan HOV maar altijd nog met een 

meer dan gemiddelde kwaliteit. Het HR-concept in Holland Rijnland is vergelijkbaar met 

het concept Regionet van de provincies Noord-Holland en Flevoland. Samen met de 

treinverbindingen en de HOV-lijnen vormen de HR-lijnen de ruggegraat van het openbaar 

vervoer in de regio Holland Rijnland. De in deze OV-visie genoemde HR-verbindingen 

dienen tenminste de onderstaande kenmerken te hebben: 

 

 Frequent, op werkdagen overdag minimaal vier keer per uur, in de spits bij voorkeur 

zes keer per uur of vaker, ‟s avonds en op zaterdag minstens twee en bij voorkeur 

vier keer per uur, in de late avond en op zondag halfuurdienst; 

 Congestievrij, maar niet op volledig vrije baan. Indien met het overige verkeer wordt 

meegereden dan mag moet daar zo min mogelijk hinder van ondervonden worden; 

 Snel, dat betekent een exploitatiesnelheid van minimaal 30 km/h; 

 Concurrerend, voor de belangrijkste verbindingen die een HR-lijn verzorgt dient de 

Vf-factor maximaal 1,5 te zijn; 

 Bereikbaar, ambitie is dat 90% van de woningen in de regio binnen 600 meter van 

een HR- of HOV-halte ligt; 

 Comfortabel, dat betreft zowel het voertuig als de route en de haltevoorzieningen; 

 Beschikbaar, zeven dagen in de week van de vroege ochtend tot de late avond; 

 Betrouwbaar, dat betekent een aankomstgarantie, nooit te vroeg vertrekken, 

maximaal 2% aankomstvertraging van meer dan 5 minuten en minimaal 2% 

vertrekvertraging van meer dan 2 minuten; 

 Betaalbaar, geen aparte – hogere - tarieven; 

 Bus, afhankelijk van de zwaarte van de vervoerstromen en de plaats in het ov-

netwerk kan een HR-lijn op termijn worden opgewaardeerd tot HOV-lijn. 

 Het product is afgestemd op verschillende doelgroepen zoals forensen, scholieren, 

kinderen, minder validen, winkelpubliek en ouderen. 

Voor het overige gelden de algemene eisen die tegenwoordig aan het openbaar vervoer 

gesteld worden, zoals (sociaal) veilig, dynamische reisinformatie, toegankelijk etc. 

 

Bovenstaande kenmerken leggen de ontwerpers van een HR-lijn of -net een aantal 

randvoorwaarden op. Deze randvoorwaarden zijn geen onderdeel van de kwaliteitseisen, 

maar wel een direct gevolg daarvan. Het betreft onder andere: 

 

Vervoerkundig 

 Relatief grote halte-afstanden (in stedelijk gebied gemiddeld 900 m, daarbuiten nog 

groter) en snelle routes via hoofdwegen als een direct gevolg van de eisen met 

betrekking tot snelheid en comfort.  

 De vervoerstromen moeten zwaar genoeg zijn. Minimale bezetting op het drukste 

punt is 1500 tot 2000 reizigers per dag. 

 Ontsluitende verbindingen sluiten goed aan op het HR-netwerk. HR-lijnen bieden 

snelle verbindingen tussen de belangrijke knooppunten (incl. P&R locaties). Daarbij 

worden belangrijke centra en treinstations aangedaan. 

 De uitvoering is voldoende geborgd zodat de gewenste betrouwbaarheid gerealiseerd 

wordt. 
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Infrastructureel 

 Maatregelen nemen om congestie te voorkomen. Een HR-lijn zal zo min mogelijk stil 

mogen staan in een file of voor een verkeerslicht; 

 Zo min mogelijk drempels en scherpe bochten vanwege het comfort 

 Voldoende ruimte voor de halten en de daarbij behorende voorzieningen; 

 Goede voorzieningen bij de halte zoals wachtruimtes en fietsenstallingen. 

 De haltes zijn voldoende verlicht en veilig; 

 De haltes hebben een aantrekkelijke en herkenbare uitstraling en de belangrijkste 

haltes zijn voorzien van dynamische reisinformatie. Deze reisinformatie dient alle 

bussen, trams en treinen te omvatten die vanaf de betreffende halte vertrekken; 

 De haltes bieden een (vrijwel) gelijkvloerse instap in het voertuig. 

 

Voertuigen 

 Moderne, milieuvriendelijke, stille en comfortabele voertuigen met een aantrekkelijke 

en herkenbare uitstraling. Wat betreft uitstraling wordt waar mogelijk aangesloten bij 

bestaande concepten zoals RijnGouwelijn, Randstadrail en Zuidtangent; 

 De voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere camera‟s en moderne 

communicatieapparatuur om de sociale veiligheid te waarborgen 

 Voertuigen bieden op elk moment actuele reisinformatie (ook akoestisch) voor zowel 

bus, tram als trein. Hierbij mag het niet uitmaken wie de opdrachtgever of vervoerder 

is van een aansluitende verbinding; 

 Voertuigen zijn voorzien van een lage vloer met een gelijkvloerse instap. Voertuigen 

zijn rolstoeltoegankelijk zonder extra hulpmiddelen. 

 Voertuigen zijn voorzien van voldoende capaciteit zodat alle reizigers in de spits mee 

kunnen rijden, en alle reizigers buiten de spits een zitplaats hebben. 
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Bijlage 4. Algemene kenmerken onderliggend net 

Het onderliggend net is een aanvulling op de HOV- en HR-lijnen op die plekken waar de 

normen wat betreft loopafstanden niet gehaald worden. De eisen wat betreft frequentie 

en snelheid zijn lager dan voor HOV- en HR-verbindingen omdat het onderliggend net 

meer een sociale functie heeft als ontsluitend net. Dat betekent echter niet dat er geen 

eisen worden gesteld aan kwaliteit. Bovendien kan met een aantal gecombineerde 

onsluitende lijnen een kwaliteit ontstaan op een deeltraject die dicht in de buurt komt van 

een HR-verbinding, en ook mogelijkheden biedt voor een toekomstige upgrade daar 

naartoe. De onderliggende verbindingen dienen tenminste de onderstaande kenmerken te 

hebben: 

 

 Frequentie afgestemd op de vraag, maar op werkdagen in de spits minimaal twee 

keer per uur, buiten de spits overdag, ‟s avonds en in het weekend minimaal één keer 

per uur. Bij voldoende vraag wordt vaker gereden of worden lijnen gebundeld op een 

deel van het traject. Er wordt gereden van de vroege morgen tot de late avond; 

 Ontsluitende route, er wordt meegereden met het overige verkeer, in bepaalde 

gevallen via 30km wegen. Dat betekent over het algemeen dat de route niet 

congestievrij is en snelheid beperkt. Als er speciale infrastructuur voor de bus voor 

handen is dan wordt daar vanzelfsprekend gebruik van gemaakt; 

 Concurrerend, dat betekent snel en soepel op een trein, HOV- of HR-verbinding kan 

worden overgestapt. Naar de belangrijkste bestemmingen dient de Vf-factor 

maximaal 1,5 te zijn, inclusief eventuele overstappen; 

 Bereikbaar, ambitie is dat van de woningen die niet zijn ontsloten door het HOV- of 

HR-net, dat 90% binnen 400 meter een halte van het onderliggende net ter 

beschikking heeft. 

 Comfortabel, dat betreft zowel het voertuig als de route en de haltevoorzieningen; 

 Beschikbaar, zeven dagen in de week van de vroege ochtend tot de late avond; 

 Betrouwbaar, dat betekent dat overstappen op trein, HOV- of HR-net goed geregeld 

is. Een bus vertrekt nooit te vroeg, wacht maximaal 10 minuten op een aankomende 

verbinding die aansluit op de bus en 90% van de bussen komt op tijd aan bij het 

knooppunt waardoor de aansluitende verbinding wordt gehaald. 

 Betaalbaar, geen aparte – hogere - tarieven; 

 Bus, afhankelijk van de zwaarte van de vervoerstromen en de plaats in het ov-

netwerk kan een ontsluitende lijn(bundel) op termijn worden opgewaardeerd tot HR-

lijn. 

 Het product is afgestemd op verschillende doelgroepen zoals forensen, scholieren, 

kinderen, minder validen, winkelpubliek en ouderen. 

Voor het overige gelden de algemene eisen die tegenwoordig aan het openbaar vervoer 

gesteld worden, zoals (sociaal) veilig, dynamische reisinformatie, toegankelijk etc. 

 

Bovenstaande kenmerken leggen de ontwerpers van het onderliggende net een aantal 

randvoorwaarden op. Deze randvoorwaarden zijn geen onderdeel van de kwaliteitseisen, 

maar wel een direct gevolg daarvan. Het betreft onder andere: 
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Vervoerkundig 

 Relatief kleine halte-afstanden (in stedelijk gebied gemiddeld 600 m, daarbuiten wat 

groter) en ontsluitende routes via de wijken als een direct gevolg van de eisen met 

betrekking tot ontsluiting en bereikbaarheid.  

 De frequentie moet aangepast zijn aan de potentiële vervoerstromen waarbij 

tenminste de minimale frequenties worden geboden. 

 Ontsluitende verbindingen sluiten goed aan op het HOV- en HR-netwerk. 

Aansluitingen worden zo gekozen dat de belangrijkste bestemmingen snel met 

maximaal één overstap bereikt kunnen worden. 

 De uitvoering is voldoende geborgd zodat de gewenste betrouwbaarheid gerealiseerd 

wordt. 

 

Infrastructureel 

 Gebruik maken van de aanwezige infastructurele maatregelen voor het HOV- en HR-

net; 

 Zo min mogelijk drempels en andere snelheidsremmende maatregelen vanwege het 

comfort 

 Voldoende ruimte voor de halten en de daarbij behorende voorzieningen; 

 Goede voorzieningen bij de halte zoals wachtruimtes en fietsenrekken. 

 De haltes zijn voldoende verlicht en veilig; 

 De haltes hebben een aantrekkelijke en herkenbare uitstraling en zijn voorzien van 

tenminste statische reisinformatie. Deze reisinformatie dient alle bussen, trams en 

treinen te omvatten die vanaf de betreffende halte vertrekken, plus informatie over 

overstapmogelijkheden op bovenliggende verbindingen; 

 De haltes bieden een (vrijwel) gelijkvloerse instap in het voertuig. 

 

Voertuigen 

 Moderne, milieuvriendelijke, stille en comfortabele voertuigen met een aantrekkelijke 

en herkenbare uitstraling. Wat betreft uitstraling kan worden aangesloten bij de 

huisstijl van de vervoerder of er kan gekozen worden voor een regionale huisstijl.  

 De voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere camera‟s en moderne 

communicatieapparatuur om de sociale veiligheid te waarborgen 

 Voertuigen bieden op elk moment actuele reisinformatie (ook akoestisch) voor zowel 

bus, tram als trein. Hierbij mag het niet uitmaken wie de opdrachtgever of vervoerder 

is van een aansluitende verbinding; 

 Voertuigen zijn voorzien van een lage vloer met een gelijkvloerse instap. Voertuigen 

zijn rolstoeltoegankelijk zonder extra hulpmiddelen. 

 Voertuigen zijn voorzien van voldoende capaciteit zodat alle reizigers in de spits mee 

kunnen rijden, en alle reizigers buiten de spits een zitplaats hebben. 

 

In bovenstaande gaat het om niveau 3 verbindingen. Aanvullend daarop wordt nog een 

vierde niveau ingesteld. Dit is gericht op reizigers die geen gebruik kunnen maken van de 

verbinding van niveau 1 tot 3 omdat de loopafstanden voor hen te groot zijn. Hierbij valt 

te denken aan ouderen en minder validen en aan inwoners van zeer rurale gebieden. Het 

vierde niveau zal kunnen bestaan uit vervoer volgens een vaste route zoals een buurtbus 

of lijntaxi maar voornamelijk uit vraagafhankelijk (doelgroepen) vervoer zoals de 

regiotaxi. Dit vervoer is omschreven in paragraaf 5.12. 
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Bijlage 5. Definities en rekenmethodieken 

Vf- factor 

De Vf-factor geeft de verhouding reistijd ov / reistijd auto weer en is daarmee een getal 

waarmee de concurrentiepositie van het ov ten opzichte van de auto wordt weergegeven. 

 

De genoemde Vf-factoren zijn berekend op basis van de dienstregeling 2008 en een 

gangbare routeplanner voor de auto. De bij de berekening gehanteerde uitgangspunten 

zijn: 

 Aan elke kern met 5.000 inwoners of meer in Holland Rijnland is een referentiehalte 

toegewezen die deze kern goed ontsluit. 

 Er zijn vier ov-knooppunten aangewezen: Leiden Centraal is het belangrijkste 

regionale knooppunt. De stations Den Haag Centraal, Schiphol, Haarlem en Alphen 

aan den Rijn dienen als poort naar de verschillende windrichtingen. Deze selectie van 

knooppunten geven een goed beeld van de belangrijkste reismogelijkheden in de 

regio. 

 Reistijden zijn berekend per ov en per auto vanuit alle referentiehaltes naar Den Haag 

Centraal, Schiphol en Leiden Centraal, vanuit alle referentielocaties ten noorden van 

de denkbeeldige lijn Noordwijk-Abbenes (inclusief Noordwijk) naar Haarlem station en 

vanuit alle referentielocaties ten zuidoosten van de denkbeeldige lijn Rijnschiekanaal 

– Kager plassen – Ringvaart naar Alphen aan den Rijn station. 

 De reistijden van zowel ov als auto zijn berekend in de ochtendspits. 

 Voor het berekenen van de reistijden met het ov is rekening gehouden met 

verschillende variabele tijdfactoren, zoals: 

 Looptijden (van/naar bushalte, klein station of groot station) 

 Wachttijden (afhankelijk van frequentie) 

 Rijtijden (op basis van dienstregeling, in spits) 

 Overstaptijden (looptijden en wachttijden) 

 Voor het berekenen van de reistijden per auto is rekening gehouden met: 

 Lagere snelheid vanwege spitsdrukte 

 Parkeertijden afhankelijk van knooppunt waarnaar gereisd wordt 

 

Aantallen reizigers 
De reizigersgroei als gevolg van het verbeterde OV-netwerk wordt berekend aan de hand van 
de volgende elementen:  

 Verplaatsingstijd 

 Frequentie 

 Imago 
 
Voor de eerste twee onderdelen is daarbij gebruik gemaakt van de formule: 
 
Reizigersgroei =  exp (-0,54 * Vfh – 0,20 * NOh – 1,50/Fh + 0,20) + 0,01 
 exp (-0,54 * Vfv – 0,20 * NOv – 1,50/Fv + 0,20) + 0,01 

 
waarbij: NO  = aantal overstappen 

 F = frequentie (voertuigen/uur) 
 Vf = verplaatsingstijdfactor 
  h = huidig netwerk 
  v = netwerk OV-visie 
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De huidige vervoerwaarde is voor de belangrijkste verbindingen (meer dan 100 reizigers op 
een gemiddelde werkdag) in kaart gebracht met behulp van de telgegevens en de resultaten 
van een reizigersenquête uit 2006 en 2007.  

 
De kwaliteit van het huidige netwerk is herleid uit de dienstregelinggegevens van Connexxion. 
De netwerkkwaliteit van de OV-visie is per verbinding vastgelegd. Kijkende naar het gehele 
netwerk zijn de volgende zaken te onderscheiden:  
 

Verplaatsingstijd 

 In het OV-netwerk van de OV-visie wordt uitgegaan van een gemiddelde 

rijtijdversnelling van 24%. De gemiddelde snelheid van de bus stijgt van 24 km/h 

naar 30 km/h. Dat betekent dat een busrit van een half uur straks 7 minuten 

korter wordt. 

Frequentie 

 Het aantal ritten neemt gemiddeld 40% toe. Dit is een gemiddelde. Op de drukke 

lijnen stijgt het aantal ritten sterker. De kosten nemen, door de versnelling, 

slechts met 31% toe. 

Imago 

 Voor de HOV-lijnen wordt naast de reizigersgroei door frequentieverhoging en 

rijtijdverkorting gewerkt met een vervoergroei van 15% door imagoverbetering. 

Er is uitgegaan van een extra vervoergroei van 15% voor HOV-lijnen 
 
Deze drie aspecten gezamenlijk leiden tot een geprognosticeerde vervoergroei van gemiddeld 

45% voor het busvervoer. De verwachte vervoergroei van het railvervoer (Stedenbaan en 
RijnGouwelijn) is nog groter. In totaliteit komen we dan op een vervoergroei door 

netwerkverbetering van 50%. Uitgaande van een autonome groei van 20% leidt dit tot een 
totale vervoergroei van 70% voor de periode 2007 – 2020. Er vanuit gaande dat de autonome 
groei ook geld voor het autoverkeer zal het aandeel van openbaar vervoer in de totale modal 
split toenemen van ca. 10% naar 15%. 
 

NB 
Kritische factor bij dit alles is de rijtijdversnelling. Een snellere rijtijd leidt zowel tot extra 
reizigers als tot lagere kosten. 

 

 

Infrastructuur 

De genoemde infrastructuurkosten zijn gebaseerd op: 

 12 miljoen euro per km voor HOV vrijwel volledig op vrije baan 

 3 miljoen euro per km voor upgrading infrastructuur voor Regionet 

 Prijspeil 2008 

 

Exploitatie 

De genoemde exploitatiekosten en kostendekkingsgraad zijn gebaseerd op: 

 € 75,00 per dienstregelinguur  

 15 ct per reizigerskilometer 

 Prijspeil 2008 
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Bijlage 6. Referenties gemiddelde snelheden 

HOV-stedelijk 

De OV-visie geeft als ontwerpsnelheid voor HOV-lijnen binnen het stedelijk gebied  

30 tot 35 km/h. Het betreft de trajecten van de Meerlijn binnen Leiden en Leiderdorp  

 

Vergelijkbare trajecten zijn: 

 

Zuidtangent traject Hoofddorp NS – Spaarneziekenhuis 

Trajectlengte: 6,1 km (volledig vrije baan) 

Rijtijd: 11 minuten 

Gemiddelde snelheid: 33 km/h 

 

Zuidtangent traject Nieuw Vennep Getsewoud Zuid – Hoofddorp NS 

Trajectlengte: 9,2 km (volledig vrije baan) 

Rijtijd: 18 minuten 

Gemiddelde snelheid: 31 km/h 

 

Almere traject Centrum NS – Buiten NS (lijn 1) 

Trajectlengte: 6,0 km (volledig vrije baan) 

Rijtijd: 12 minuten 

Gemiddelde snelheid: 30 km/h 

 

Phileas 401 Eindhoven NS – Eindhoven Airport 

Trajectlengte: 9,1 km (grotendeels vrije baan) 

Rijtijd: 20 minuten 

Gemiddelde snelheid: 27 km/h 

 

HOV-landelijk 

De OV-visie geeft als ontwerpnelheid voor HOV-lijnen buiten het stedelijk gebied  

40 tot 45 km/h. Het betreft de trajecten van de Meerlijn ten zuiden van Leiden.  

 

Vergelijkbare trajecten zijn: 

 

Q-liner 315 Heerenveen – Groningen 

Trajectlengte: 58 km (grotendeels snelweg) 

Rijtijd: 51 minuten 

Gemiddelde snelheid: 68 km/h 

 

Sneldienst 139 Rotterdam Zuidplein – Middelharnis 

Trajectlengte: 47 km (deels snelweg en busprioriteit) 

Rijtijd: 45 minuten 

Gemiddelde snelheid: 63 km/h 

 

Q-liner 305 Emmen – Groningen 

Trajectlengte: 58 km (congestievrij via provinciale weg) 

Rijtijd: 58 minuten 

Gemiddelde snelheid: 60 km/h 
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Lijn 114 Edam Busstation – Amsterdam Centraal 

Trajectlengte: 20,5 km (grotendeels busstroken en busprioriteit) 

Rijtijd: 26 minuten 

Gemiddelde snelheid: 47 km/h 

 

Lijn 100 Purmerend Tramplein – Amsterdam Centraal 

Trajectlengte: 17 km (grotendeels busstroken en busprioriteit) 

Rijtijd: 23 minuten 

Gemiddelde snelheid: 44 km/h 

 

Zuidtangent traject Hoofddorp NS – Schiphol Plaza: 

Trajectlengte: 5,6 km (vrijwel volledig vrije baan) 

Rijtijd: 8 minuten 

Gemiddelde snelheid: 42 km/h 

 

Regioliner 101 Huizen Busstation – Amsterdam Amstel 

Trajectlengte: 31 km (grotendeels busstroken en busprioriteit) 

Rijtijd: 44 minuten 

Gemiddelde snelheid: 42 km/h 

 

Lijn 103 Spijkenisse – Brielle 

Trajectlengte: 16 km (grotendeels vrije baan) 

Rijtijd: 23 minuten 

Gemiddelde snelheid: 42 km/h 

 

HR-lijnen 

De OV-visie geeft als ontwerpnelheid voor HR-lijnen ten minste 30 km/h.16 

 

Vergelijkbare trajecten zijn: 

 

Q-liner 300 Emmen – Groningen (via Gieten) 

Trajectlengte: 58 km (congestievrij via provinciale weg) 

Rijtijd: 68 minuten 

Gemiddelde snelheid: 51 km/h 

 

Hanzeliner 330 Lelystad – Zwolle (via Dronten) 

Trajectlengte: 53 km (congestievrij via provinciale weg) 

Rijtijd: 64 minuten 

Gemiddelde snelheid: 49 km/h 

 

Lijn 156 Almere-Stad – Stichtse Brug 

Trajectlengte: 14 km (deels busbaan, deels provinciale weg) 

Rijtijd: 17 minuten 

Gemiddelde snelheid: 48 km/h 

 

                                            
16 Dit is geïnspireerd door het PvE voor RegioNet. RegioNet is een vergelijkbaar 

vervoerconcept   

  van de Provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Voor 

RegioNet  

  verbindingen die gebruik maken van snelwegen gelden voor RegioNet hogere eisen wat  

  betreft de exploitatiesnelheid. 
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Q-liner 301 Veendam – Groningen 

Trajectlengte: 28 km (deels snelweg en busprioriteit) 

Rijtijd: 38 minuten 

Gemiddelde snelheid: 44 km/h 

 

Interliner 370 Alphen – Schiphol 

Trajectlengte: 26 km (deels busstroken en busprioriteit) 

Rijtijd: 38 minuten 

Gemiddelde snelheid: 41 km/h 

 

Lijn 142 Uithoorn – Amstelveen 

Trajectlengte: 9 km (deels met busprioriteit) 

Rijtijd: 14 minuten 

Gemiddelde snelheid: 38 km/h 

 

Lijn 61 Sassenheim – Schiphol 

Trajectlengte: 26,5 km (deels busstroken en busprioriteit) 

Rijtijd: 43 minuten 

Gemiddelde snelheid: 37 km/h 

 

Lijn 50 Gulpen – Maastricht 

Trajectlengte: 16 km (congestievrije route met busprioriteit) 

Rijtijd: 28 minuten 

Gemiddelde snelheid: 34 km/h 

 

Q-liner 375 Purmerend Tramplein – Amsterdam Bijlmer ArenA 

Trajectlengte: 26 km (deels busstroken en busprioriteit) 

Rijtijd: 49 minuten (spitsuren) 

Gemiddelde snelheid: 32 km/h 

 

Twents Tempo Enschede NS – Hengelo NS 

Trajectlengte: 8,5 km (congestievrije route met busprioriteit) 

Rijtijd: 17 minuten (spitsuren) 

Gemiddelde snelheid: 30 km/h 

 


