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1. Inleiding
1.1

Aanleiding
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft TransTec opdracht gegeven voor het
verrichten van een OV-verkenning voor de corridor Hillegom – Nieuw-Vennep. De
OV-verkenning heeft tot doel inzicht te krijgen in de vervoerpotentie van de betreffende verbinding en de mogelijkheden (en kosten) om de ov-verbinding te verbeteren.
Deze verbinding is onderdeel van het HR-netwerk, zoals gepresenteerd in de OVVisie Holland Rijnland en maakt deel uit van de planstudie HOV Bollenstreek –
Schiphol. De OV-as Hillegom – Nieuw-Vennep maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma OV, maar wordt (nog) niet actief door de provincie Zuid-Holland opgepakt als onderdeel van het HOV-net Zuid-Holland Noord. Als de (toekomstige) vervoerwaarde en de kosten voor verbeteringen met elkaar in evenwicht zijn zal Holland Rijnland bij de betreffende stakeholders aandringen op snelle verbetering van
de OV-kwaliteit op de betreffende verbinding. Daarvoor is deze verkenning, als
onderbouwing van de potentie van deze OV-verbinding, van cruciaal belang.
De voor u liggende rapportage is een co-productie van TransTec en Grontmij. Door
de expertises van beide bureaus samen te voegen hebben wij optimaal in kunnen
spelen op de vraagstelling van de opdrachtgever.

1.2

Huidige situatie
De verbinding Hillegom – Nieuw-Vennep werd tot 8 december 2012 verzorgd door
Connexxion. In de periode tot december 2012 is het lijnnummer en de lijnvoering
diverse malen gewijzigd. In de laatste jaren van de oude concessie reed lijn 57 van
Leiden via Noordwijkerhout en Lisse naar Hillegom en van daaraf verder naar
Nieuw-Vennep. Vanaf 8 december 2012 verzorgt Arriva lijn 90 deze verbinding. Lijn
90 start in Den Haag en rijdt via Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
naar Hillegom Station en vervolgens naar Nieuw-Vennep.
De frequentie van de bussen tussen Hillegom en Nieuw-Vennep is de laatste jaren
gelijk gebleven: ma/za overdag 2 keer per uur, ’s avonds en op zondag een uurdienst. De route in Hillegoms is per 9 december gewijzigd, waardoor Station Hillegom in de route werd opgenomen.
Eerdere onderzoeken
In 2010 hebben zowel Goudappel als TransTec onderzoek gedaan naar de potentie
van (onder andere) een HOV-verbinding Hillegom – Nieuw-Vennep. In beide onderzoeken werd destijds uitgegaan van een forse toename van de woningbouw in het
westelijk deel van de Haarlemmermeer. De resultaten van de twee onderzoeken
liepen sterk uiteen en zijn inmiddels achterhaald.
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Figuur 1, Busroutes Connexxion lijn 57 (tot 8 december 2012) en Arriva lijn 90 (vanaf
8 december 2012). NB: De ritten van lijn 90 vanaf Nieuw-Vennep die niet doorrijden
naar De Zilk en verder rijden in Hillegom vanaf het station door via de 2e Loosterweg
naar de rotonde bij de Wilhelminalaan, alwaar gedraaid wordt.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten belicht. In hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksmateriaal beknopt gepresenteerd en in de hoofdstukken 4 en 5 beschrijven
we de onderzochte routevarianten. In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de vervoerpotentie van deze OV-as en in hoofdstuk 7 gaan we in op de infrastructurele aspecten. Hoofdstuk 8 bevat drie toekomstscenario’s en de eindconclusie treft u in hoofdstuk 9.
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2. Uitgangspunten
2.1

Onderzoek gegevens vervoerwaarde
Omdat er over 2013 nog maar beperkt gegevens beschikbaar zijn is voor het bepalen van de huidige vervoervraag gebruik gemaakt van een drietal bronnen:
- De NVS-tellingen van Connexxion-lijn 57 van november 2012
- Chipkaart gegevens van Arriva-lijn 90 van januari 2013
- TransTec enquête van februari 2013
Elk van de drie bronnen geeft een onvolledig beeld. Immers:
- De NVS-telling heeft plaatsgevonden in november 2012 op lijn 57 van Connexxion. Daarna is de route en dienstregeling gewijzigd. Bovendien geeft de
NVS-telling een beeld van de bezetting op het drukste punt (in dit geval ter
hoogte van de Ringvaart) maar geen beeld van alle verplaatsingen.
- De Chipkaart gegevens van Arriva geven een beeld van de eerste volledige kalendermaand dat de nieuwe dienstregeling wordt uitgevoerd. De cijfers geven de
aantallen in- en uit-stappers per halte, maar geen beeld van de verplaatsingen.
Bovendien reist niet iedereen met een chipkaart. Op basis van ervaringscijfers
elders zijn daarom de aantallen met 25% opgehoogd.
- De enquête van TransTec geeft een beeld van de verplaatsingen maar betreft
een beperkte steekproef waarbij ongeveer de helft van de ritten op een werkdag
(verspreid over drie dagen) geënquêteerd zijn.
Uit deze drie bronnen gezamenlijk is de huidige vervoervraag gedestilleerd. Het
betreft de vervoervraag op een gemiddelde werkdag bij start van de nieuwe dienstregeling. Omdat de verbeteringen, waaronder het aandoen van station Hillegom,
dan nog maar net zijn ingegaan is het komende jaar een autonome vervoergroei te
verwachten. Deze autonome vervoergroei is op 15%1 gesteld. Het resultaat is een
geprognosticeerde HB-matrix (weergegeven in bijlage 1) voor eind 2013, welke als
‘0 situatie’ gehanteerd wordt.

2.2

Onderzoek gegevens rijtijden
Van een beperkt aantal ritten is in februari de rijtijd gemeten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van meetapparatuur van Datacount waarbij iedere seconde de positie van het voertuig bepaald wordt. Op basis van deze gegevens is de gemiddelde
rijtijd en het 80%-percentiel berekend.

1
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2.3

De varianten
Er worden twee basisvarianten onderscheiden.
Allereerst de huidige route
via Beinsdorp en als tweede
een route via de N207.
Beide basisvarianten worden geanalyseerd, waarbij
subvarianten onderscheiden
worden.

Figuur 2: Twee basisvarianten

Vervolgens resteren er twee varianten (één per oeververbinding) die tegen elkaar
afgewogen worden. In een eerder stadium is nog gesproken over een derde variant, via de nieuw aan te leggen Duinpolderweg, maar besloten is deze variant buiten de huidige verkenning te houden omdat:
Er geen zekerheid is over de realisatiedatum van deze nieuwe wegverbinding;
Er nog geen definitieve besluitvorming is over het Woningbouwprogramma
Westkant Haarlemmermeer;
Een busroute via deze nieuwe weg niet gezien kan worden als een variant,
maar beschouwd moet worden als een nieuwe lijn. Het ligt immers niet
voor de hand om via deze route van Hillegom naar Nieuw-Vennep te rijden.
Daarmee wordt het een nieuwe verbinding Hillegom – Hoofddorp.

2.4

De methodiek om de rijtijden te bepalen
Voor beide varianten wordt een ‘optimale’ dienstregelingtijd vastgesteld. Deze
dienstregelingtijd is gebaseerd op de
Profielkenmerken van de gekozen route
Het aantal haltes
De huidige rijtijden
De gepresenteerde maatregelen om de doorstroming te verbeteren.

2.5

De methodiek om de vervoerwaarde te bepalen
Om de vervoerwaarde te bepalen wordt een model gehanteerd waarmee het aantal openbaar vervoerreizigers op basis van de reistijd, het aantal overstappen en de
frequentie berekend wordt (Factor van Van Ommeren, van der Hoorn en Van
Oostrom, 19902).
2

Aandeel OV = exp (-0,54 * Vf2 – 0,20 * NO – 1,50/F + 0,20) + 0,01
NO

=

F

=

aantal overstappen
frequentie (voertuigen/uur)

Vf

=

Verplaatsingstijdfactor (verhouding reistijd ov / reistijd auto)

De Vf factor heeft de reistijd ov in zich. Als je auto ‘vastzet’ kun je ov-gebruik berekenen.
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De reizigers die direct of indirect te maken hebben met een veranderd ov-netwerk
door de routering van lijn 90 zijn onderverdeeld in 13 ‘vervoerstromen’. Voor januari 2013 is van deze vervoerstromen het volume (reizigers per dag) bepaald.
Omdat in januari de nieuwe dienstregeling nog maar net van kracht was, zal het
aantal reizigers het komende jaar nog toenemen. We gaan uit van een autonome
vervoergroei van 15% aan het eind van 2013.
Vervolgens wordt van beide varianten per vervoerstroom berekend of, en in welke
mate, het aantal reizigers verandert. Voor iedere variant berekenen we vervolgens
een prognose van de mutatie in vervoerwaarde door de mutaties per vervoerstroom
bij elkaar op te tellen.
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3. Onderzoek gegevens
Stand van zaken eerste kwartaal 2013
Kengetallen lijn 90 Hillegom – Nieuw-Vennep
Aantal busreizigers op een gemiddelde werkdag:
Bezetting drukste punt (Ringvaart):
Dienstregelingtijd:
Gemiddelde gemeten rijtijd:
80%-percentiel gemeten rijtijd3:
Spreiding van de rijtijden:

570
350 in twee richtingen
23,5 minuten
27,5 minuten
33,5 minuten
5,3 minuten

De gegevens van de aantallen busreizigers zijn gebaseerd op de NVS-telling van
november 2012, de chipkaartgegevens van januari 2013 en de enquête van februari 2013. De prognose voor eind 2013 ligt 15% hoger. Bijlage 1 bevat een gedetailleerd overzicht van de geprognosticeerde reizigersstromen eind 2013.
De rijtijdgegevens zijn afkomstig uit de dienstregeling van Arriva en de rijtijdmeting
van februari 2013. Voor de gegevens van de rijtijdmeting zie ook de kaart met
trajectsnelheden van bijlage 2.
Reizigerskenmerken lijn 90
Ongeveer de helft van de reizigers is jonger dan 20 jaar
Ongeveer de helft van de reizigers heeft ‘onderwijs’ als motief4
Ongeveer de helft van de reizigers reist van/naar Hillegom dorp (excl. station)
Ongeveer de helft van de reizigers per week reist vier keer of vaker met lijn 90
Ruim de helft van de reizigers heeft ‘lopen’ als voor-/na-transport
Ongeveer 25% van de reizigers stapt over op/van bus of trein
De belangrijkste overstapverbindingen zijn:
Trein Nieuw-Vennep
10%
Trein Hillegom
4%
Bus 310 Getsewoud
4%
De reizigerskenmerken zijn gebaseerd op der enquête van februari 2013. Een gedetailleerd overzicht van de enquêteresultaten is opgenomen als bijlage 3.
Analyse lijn 90
De rijtijdmeting geeft aan dat de rijtijden (veel) langer zijn dan de door Arriva gepublceerde dienstregelingtijden. Samen met de grote mate van spreiding maakt dat
lijn 90 weinig betrouwbaar. Voor de busreizigers die in Nieuw-Vennep over willen
stappen op de trein is dat extra vervelend. De relatief krappe overstaptijd aldaar
vereist een stipte dienstuitvoering.
Er zijn eigenlijk te weinig reizigers voor een halfuurdienst5. De lijn heeft duidelijk
een regionaal karakter, wat blijkt uit het feit dat ongeveer de helft van/naar Hillegom dorp reist. Bovendien heeft 50% van de reizigers het motief onderwijs.
3

Het 80%-percentiel is een waarde die vaak gebruikt wordt om de dienstregelingtijden
te bepalen. Als de dienstregeling gebaseerd is op het 80%-percentiel dan zal maximaal
20% van de ritten te laat op het eindpunt arriveren.
4

Van de reizigers met het motief ‘onderwijs’ zit ongeveer 25% op school in Hillegom
(Fioretti college), ongeveer 25% in Nieuw-Vennep Getsewoud (Nova College of het Herbert Vissers College ). De andere helft volgt elders onderwijs.
5

TransTec hanteert als norm voor een halfuurdienst 800 reizigers op de drukste doorsnede.
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4. Varianten
We onderzoeken twee varianten. De variant via Beinsdorp en de variant via de
N207. Van beide varianten wordt de vervoerwaarde berekend.

4.1

Variant via Beinsdorp
Uitgaande van de huidige lijnvoering via Beinsdorp zijn zowel binnen Hillegom als
binnen Nieuw-Vennep subvarianten denkbaar die tot een versnelling kunnen leiden.

4.1.1 Subvarianten Hillegom
De subvarianten binnen Hillegom houden in dat vanaf de Pastoorslaan via de snelste route naar Beinsdorp gereden wordt. Dat betekent dat niet meer via de Olympiaweg gereden wordt, maar via de Prinses Irenelaan en de Valckslootlaan of dat de
Weerlaan volledig afgereden wordt.
Snellere route
Beide subvarianten zijn 1,3 km korter. Via de Weerlaan kan vlot doorgereden worden, waardoor deze route ongeveer 4 minuten sneller is. De route via de Prinses
Irenelaan zal ongeveer 3 minuten sneller zijn. Deze versnelling voor de doorgaande
reizigers leidt tot een reizigersgroei van 15% tot 20%. In de variant via de Weerlaan
is de groep reizigers die bij deze versnelling baat heeft beperkt (alleen de reizigers
vanaf het station of verder naar Beinsdorp of verder). In de variant via de Prinses
Irenelaan heeft ook een deel van de reizigers van/naar Hillegom baat bij deze versnelling. De absolute reizigersgroei is ten gevolge van deze versnelling wordt dan:
+ 30 reizigers bij de subvariant Weerlaan
+ 40 reizigers bij de subvariant Prinses Irenelaan
Vervallen haltes
In de variant via de Weerlaan vervallen de halten Centrum, Olympiaweg, Hilinnenweg en Meerlaan. De halte Weeresteinstraat zal verplaatst worden naar de Weerlaan en er komen een of twee nieuwe halte’s op de Weerlaan. Dagelijks worden de
vervallen halten door 240 reizigers gebruikt (in- en uitstappers). Dat komt neer op
bijna 40% van de reizigers van de reizigers van lijn 90 op dit traject.
In de subvariant via de Prinses Irenelaan kan voor de halte Centrum een vervangende halte (Van Nispenpark) aangedaan worden. In dat geval vervalt de halte
voor 110 reizigers.
De reizigers voor wie de halte komt te vervallen zullen deels gebruik maken van
een andere halte en daarvoor langer lopen of de fiets pakken. Een ander deel zal de
bus de rug toekeren. Uitgaande van een toename van de reistijd van gemiddeld 8
minuten door het langere voor-/na-transport is het vervoerverlies:
- 60 reizigers bij de subvariant Weerlaan
- 30 reizigers bij de subvariant Prinses Irenelaan
Nieuwe haltes
Door de nieuwe route worden extra reizigers aangetrokken. In het geval van de
Prins Irenestraat zal dat zeer beperkt zijn, omdat er vooral sprake is van het ‘afsnijden’ van de route. Bij de route via de Weerlaan wordt het noordoostelijk deel
van Hillegom ontsloten. Wij verwachten uit dit van Hillegom ongeveer 80 reizigers,
waarvan ongeveer de helft ‘nieuw’ is.
+ 40 reizigers bij de subvariant Weerlaan
+ 10 reizigers bij de subvariant Prinses Irenelaan
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Afweging en Conclusie
De totale mutatie in het aantal reizigers door de sneller route is:
+ 10 reizigers bij de subvariant Weerlaan
+ 20 reizigers bij de subvariant Prinses Irenelaan
In totaliteit gaat het dus om een berekende reizigersgroei van 2% tot 3%, hetgeen
eigenlijk binnen de foutmarge ligt.
Omdat de reizigersgroei bij een versnelling van de route zeer beperkt is wordt
vooralsnog van de huidige route binnen Hillegom uitgegaan.

4.1.2 Subvariant Nieuw-Vennep
Een versnelling in Nieuw-Vennep is mogelijk door vanaf de Zuiderdreef niet meer
via de Hoofdweg te rijden, maar via de Oosterdreef naar het station te gaan. De
route is in kilometers niet korter, maar sneller omdat het complexe kruispunt
Hoofdweg/Venneperweg niet meer in de route ligt en op het kruispunt Hoofdweg/Zuiderdreef geen afslaande bewegingen meer gemaakt hoeven te worden.
Snellere route
De route via de Oosterdreef zal ongeveer twee minuten sneller zijn. Deze versnelling voor de doorgaande reizigers leidt tot een reizigersgroei van ongeveer 10%. De
absolute reizigersgroei ten gevolge van deze versnelling wordt dan:
+ 20 reizigers
Vervallen haltes
In deze variant vervalt de halte Rustoordstraat in het centrum van Nieuw-Vennep
en de haltes Madeliefstraat en Akkerstraat. Dagelijks worden de vervallen halten
door 120 reizigers gebruikt (in- en uitstappers). Dat komt neer op bijna 20% van
de reizigers van lijn 90 op dit traject.
De reizigers voor wie de halte komt te vervallen zullen deels gebruik maken van
een andere halte en daarvoor langer lopen of de fiets pakken. Een ander deel zal de
bus de rug toekeren. Uitgaande van een toename van de reistijd van gemiddeld 5
minuten door het langere voor-/na-transport is het vervoerverlies:
- 30 reizigers
Nieuwe haltes
De halte Oosterdreef wordt in de nieuwe route opgenomen. Vanwege de eenzijdige
bebouwing en de nabijheid van het Centrum en het station zal het aantal nieuwe
reizigers zeer beperkt zijn:
+ 10 reizigers
Afweging en conclusie
De totale mutatie in het aantal reizigers door de sneller route is:
- 10 reizigers
Omdat de beperkte versnelling eerder tot een reizigersverlies dan tot een reizigersgroei zal leiden wordt vooralsnog van de huidige route binnen Nieuw-Vennep uitgegaan.

4.1.3 Samenvattend
Voor de variant via Beinsdorp wordt uitgegaan van de huidige route.
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Figuur 3: Subvarianten Beinsdorp-route. Doorgerekend wordt de rode route.

4.2

Variant via N207
Uitgaande van een route via de N207 is de kortste (en tevens snelste) route vanaf
de Pastoorslaan via de Weeresteinstraat en de N207 tot Nieuw-Vennep Zuid en dan
via het bedrijventerrein naar het station. De afstand is in kilometers vrijwel gelijk
aan de huidige route van lijn 90, maar de rijtijd zal via deze route ongeveer acht
minuten sneller zijn. Voor deze variant zijn er zowel binnen Hillegom als binnen
Nieuw-Vennep subvarianten denkbaar, die alle langzamer zijn, maar wel een groter
invloedsgebied hebben.

4.2.1 Subvarianten Hillegom
Vanaf de Pastoorslaan zijn ook routes mogelijk die het oostelijke deel van Hillegom
ontsluit. Een oostelijke route is vier tot vijf minuten langer dan de rechtstreekse
route. Meest voor de hand liggend is dan een route via de Prinses Irenestraat en de
Olympiaweg, omdat dan het invloedsgebied van de lijn (ongeveer) gelijk blijft.

4.2.2 Subvariant Nieuw-Vennep
Vanaf de N207 kan op verschillende manieren Nieuw-Vennep ontsloten worden.
Naast de kortste route is een variant mogelijk die via de Hoofdweg voert en zo het
centrum van Nieuw-Vennep ontsluit. Deze route is ongeveer 4 minuten langer. Ook
is een variant mogelijk die via de busbaan loopt en zo ook Getsewoud ontsluit.
Deze route is 6 tot 8 minuten langer (afhankelijk van de mogelijkheid om op de
kruising busbaan/Venneperweg een afslaande beweging te maken). Even ten noorden maakt lijn 162 een dergelijke afslaande beweging. Dit is middels negenogen
mogelijk gemaakt.
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4.2.3 Afweging en conclusie
Als Getsewoud niet meer door lijn 90 ontsloten wordt zal het aantal reizigers met
240 afnemen (- 37%). De huidige reizigers van/naar Getsewoud zullen gebruik
maken van een van de andere lijnen of een andere vervoerwijze kiezen. De afstand
tot de andere haltes van lijn 90 is te groot om als alternatief gezien te worden. Een
dergelijk reizigersverlies ondermijnt het bestaansrecht van dit trajectdeel van lijn
90 en is dus niet acceptabel. Dat betekent dat in de N207 variant lijn 90 via Getsewoud rijdt en vanaf Getsewoud via dezelfde route als de Beinsdorp-variant naar het
station rijdt.
Uitgaande van bovenstaande route in Nieuw-Vennep leidt een oostelijke routevariant in Hillegom tot een langere rijtijd via de N207 dan via Beinsdorp, zonder dat het
invloedsgebied van de lijn daardoor wordt vergroot. Daarmee is deze route geen
zinvol alternatief.

Figuur 4: Subvarianten N207 route. Doorgerekend wordt de rode route.
Voor de N207-variant gaan we daarom uit van een directe route via de N208, de
N207 en de busbaan naar Getsewoud en vervolgens via de huidige route van lijn 90
naar Nieuw-Vennep Station. Daarbij gaan we er vanuit dat de afslaande bewegingen op de kruising Busbaan/Venneperweg mogelijk gemaakt worden. De rijtijd van
deze route zal één minuut korter zijn dan de rijtijd van de huidige route van lijn 90.
Daarnaast zal de betrouwbaarheid beter zijn.
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5. Uitwerking van de varianten
Van beide varianten is de vervoerwaarde berekend. Enerzijds voor de situatie waarin geen infrastructurele maatregelen zijn getroffen en anderzijds voor een situatie
waarbij de rijtijd verkort en de betrouwbaarheid verhoogd wordt.

5.1

Beinsdorp variant
De vervoerwaarde bij ongewijzigde infrastructuur is, omdat de route niet gewijzigd
wordt, gelijk aan de berekende 0-situatie voor het najaar van 2013.
Voor de situatie met verbeterde doorstroming wordt uitgegaan van een rijtijdwinst
van 5 minuten die nodig is om de gewenste gemiddelde snelheid van 30 km/h te
bereiken. Of, en zo ja hoe, deze rijtijdwinst realistisch is wordt in hoofdstuk 7 beschreven.
De versnelde route leidt tot een geprognotiseerde reizigerswinst van 16% of te wel
ongeveer 110 reizigers per dag extra. De bezetting ter hoogte van de Ringvaart
neemt toe met 21%.

5.2

De N207 variant
De vervoerwaarde bij de huidige infrastructuur is 7% lager dan de vervoerwaarde
van de huidige route. De route via de N207 is weliswaar 1 minuut sneller, maar de
reizigersgroei die dat oplevert wordt volledig teniet gedaan door het reizigersverlies
vanwege het niet meer aandoen van het oostelijke deel van Hillegom en Beinsdorp.
Voor de situatie met verbeterde doorstroming wordt uitgegaan van een rijtijdwinst
van 5 minuten. Of, en zo ja hoe, deze rijtijdwinst realistisch is wordt in hoofdstuk 7
beschreven.
De versnelde route leidt tot een geprognotiseerde reizigerswinst van 12%. De bezetting ter hoogte van de Ringvaart neemt toe met 23%.

5.3

Conclusies
De N207 variant scoort zowel in een situatie met, als in een situatie zonder infrastructurele maatregelen iets slechter dan de Beinsdorp-variant.
Indien in de Beinsdorp-variant op het traject Hillegom Station – Nieuw-Vennep
Station een rijtijdversnelling van 5 minuten gerealiseerd wordt dan wordt het aantal
reizigers op een gemiddelde werkdag voor dit traject geprognosticeerd op:
490 reizigers op de drukste doorsnede (Ringvaart)
740 busreizigers op een dag
Deze aantallen zijn volstrekt onvoldoende voor een HOV-verbinding. Over het algemeen past bij deze vervoervraag een uurdienst, welke hooguit in de spits aangevuld wordt tot een halfuurdienst.
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6. Vervoerpotentie
Naast de, op de huidige vervoercijfers gebaseerde, vervoerwaardeberekening kijken
we op macroniveau naar de vervoerwaarde van deze verbinding. Daarbij richten we
ons op de zware vervoerstromen van/naar Hillegom en Nieuw-Vennep.

6.1

Nieuw Vennep
Nieuw-Vennep is de één na grootste kern van de gemeente Haarlemmermeer met
31.000 inwoners. Hoofddorp heeft een hoger verzorgingsniveau (waaronder een
ziekenhuis en een V&D) en is als zodanig belangrijk voor de inwoners van NieuwVennep. Voor stadse zaken reist men vanuit Nieuw-Vennep naar Leiden, Amstelveen of Amsterdam. De werkgelegenheid ligt veelal in de Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) en verder in Amsterdam, Leiden/Den Haag en de regio Haarlem.
Zowel sociaal/recreatief als economisch is de relatie met de Bollenstreek beperkt.
Voor geen van de bovengenoemde ‘zware’ relaties speelt de verbinding met lijn 90
een rol. Weliswaar biedt lijn 90, met in Hillegom een overstap op de trein of lijn 50
een redelijke verbinding van Nieuw-Vennep met Haarlem, maar de verbinding via
Hoofddorp met een overstap aldaar op de Zuidtangent biedt meer reismogelijkheden per uur, is goedkoper en over het algemeen sneller.
Zelfs als lijn 90 opgewaardeerd wordt tot een (versnelde) kwartierdienst met een
directe overstap in Hillegom op lijn 50 dan zal de vervoervraag niet sterk stijgen.
Immers: de totale vervoerspanning tussen Nieuw-Vennep en de regio Haarlem is
beperkt, de verbinding houdt een overstap en de Vf waarde6 daalt hooguit van 2,0
naar 1,7 hetgeen voor keuzereizigers niet interessant is.
Lijn 90 heeft dus voor de inwoners van Nieuw-Vennep een beperkte, en vooral regionale, betekenis. Vanuit deze achtergrond is een forse vervoergroei niet te verwachten.

6.2

Hillegom
Hillegom is één van de grotere kernen in de Bollenstreek met 21.000 inwoners.
Voor stadse zaken reist men vanuit Hillegom naar Haarlem of Leiden. De Haarlemmermeer is vooral belangrijk voor werkgelegenheid, onderwijs en het ziekenhuis.
Uit het pendelonderzoek van Holland Rijnland7 blijkt dat de volgende regio’s belangrijk zijn voor de werkgelegenheid van Hillegom:
Hillegom
34%
Haarlemmermeer (inclusief Schiphol)
18%
Overig Bollenstreek (incl. Katwijk)
16%
Regio Haarlem/IJmond
11%
Regio Amsterdam (excl. Haarlemmermeer)
7%
Regio Leiden/Den Haag
6%
Overig
8%

6

De Vf-factor geeft de verhouding tussen de reistijd met het OV en met de auto weer.
Als de Vf-factor groter is dan 1,5 dan zal er nauwelijks sprake zijn van keuzereizigers. Bij
een factror van 1,2 en lager heeft het OV een sterke concurrentiepositie.
7
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Voor OV-pendelaars naar de Haarlemmermeer is lijn 90 de logische keuze, evenals
voor een deel van de OV-pendelaars naar Groot Amsterdam. Bij elkaar hebben we
het dan over 20% van de beroepsbevolking van Hillegom, of te wel 1800 personen.
Als we uitgaan van een modal split van gemiddeld 20% (wat op zich erg hoog is)
hebben we het over ruim 700 reizigers per dag.
Er is ook een (beperkte) pendel naar Hillegom. Vanuit de Haarlemmermeer en groot
Amsterdam betreft het hier ongeveer 900 personen. Omdat deze stromen veel
minder gebundeld zijn en de parkeerdruk in Hillegom minimaal is, gaan we voor
deze groep uit van een modal splits van 5%8. We hebben het dan over 100 reizigers op een dag. Bij elkaar kan het aantal woon-werk reizigers in de meest optimale situatie dus toenemen van 80 tot 800 per dag.

6.3

Overige kernen
Beinsdorp is zo klein dat deze in het berekenen van de vervoerwaarde geen betekenis heeft. Vanuit het achterland van Hillegom is de kern De Zilk, die ook door lijn
90 ontsloten wordt, interessant. Maar ook van deze kern is het aantal inwoners te
gering om een rol van betekenis te spelen. Voor de andere dorpen in de Bollenstreek zijn andere OV-verbindingen met Schiphol en Amsterdam sneller dan (een
versnelde) lijn 90.

6.4

Ruimtelijke ontwikkelingen
Er is de komende tien jaar geen sprake van ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio
die op deze ov-as tot een forse reizigersgroei zou kunnen leiden.

6.5

De maximale vervoervraag
Op basis van een optimaal vervoeraanbod (snel en hoogfrequent) kan de maximale
vervoervraag berekend worden. Uitgaande van een een OV-verbinding die op het
gehele traject 5 minuten versneld wordt en bovendien (in de spits) ieder kwartier
rijdt en in Nieuw-Vennep Getsewoud naadloos aansluit op lijn 310 naar Hoofddorp
en Schiphol en bovendien bij Nieuw-Vennep Station een goede aansluiting biedt op
de directe sprinter naar Hoofddorp – Schiphol en Amsterdam Zuid, is de Vf factor9:
Hillegom – Hoofddorp Beukenhorst (lijn 90/310) 1,3 (nu 1,6)
Hillegom – Schiphol Plaza (lijn 90/trein)
1,3 (nu 1,6)
Hillegom – Amsterdam Zuid (lijn 90/trein)
1,7 (nu 1,9)
Bij een dergelijk vervoeraanbod (reistijden en frequenties) zou het hierboven genoemde aantal van 800 OV-forensen realistisch kunnen zijn. Het totaal aantal reizigers op lijn 90 tussen Hillegom en Nieuw-Vennep zou dan kunnen toenemen van
400 tot 1100 á 1200 per dag. Daarbij geldt dat een vervoervraag van 1200 reizigers per dag maar net voldoende is om een kwartierdienst in de spits te rechtvaardigen.

8

Gemiddeld is de modal split voor OV woon-werkverkeer in Nederland 4%.

9

Omdat lijn 90 voor de groep forensen uit Hillegom onderdeel is van een keten, kijken
we naar de gehele verbinding, waarbij we ervan uitgaan dat de andere delen van de OVketen (lijn 310 of de trein) reeds hoogwaardige OV-verbindingen zijn.
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6.6

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat de maximale vervoerpotentie op de OV-as
Hillegom – Nieuw-Vennep 1200 reizigers per dag bedraagt. Om een dergelijke vervoervraag te bereiken is het noodzakelijk dat:
De rijtijd van lijn 90 met 5 minuten wordt bekort;
De betrouwbaarheid sterk toeneemt;
Lijn 90 in de spits ieder kwartier rijdt;
De aansluitingen betrouwbaar zijn;
De verbeteringen tijd krijgen om aan te slaan;
De verbeteringen ondersteund worden door (forse) marketingcampagnes
Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de potentie van deze OV-as veel te laag is voor
een HOV-verbinding, waarvoor tenminste 3000 reizigers per dag nodig zijn.
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7. Infrastructurele knelpunten
7.1

Werkwijze
Voor beide routes zijn de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd en is er gekeken of er, met eenvoudige maatregelen, maatregelen mogelijk zijn die de doorstroming verbeteren.
Mogelijke routes
Voor de busverbinding tussen de Hillegom en Nieuw-Vennep is een analyse uitgevoerd van de infrastructurele knelpunten die van invloed zijn op de afwikkeling van
het busverkeer.
De volgende routes zijn onderzocht:

Beinsdorp-variant, de bestaande route via Beinsdorp en Venneperweg;

N207-variant, een alternatieve route via de N207 en Zuidtangent.

Figuur 5, Overzichtskaartje route Beinsdorpvariant (rood) en route N207-variant
(paars).

7.2

Analyse knelpunten Beinsdorp variant
Op de bestaande route is een onderzoek uitgevoerd naar de rijtijden van de bus.
Uit dit onderzoek komen knelpunten naar voren waar de bus niet zijn beoogde rijsnelheid haalt. De knelpuntenanalyse richt zich op de locaties waar de snelheid van
de bus lager is dan 21 km/h. Hierbij moet worden opgemerkt dat kruispunten waar
de bussen rechtsaf of linksaf slaan en de rotondes alleen als knelpunt zijn aangemerkt als de bus ruim voor het kruispunt of de rotonde wordt geconfronteerd met
een lagere passeersnelheid als gevolg van een (lange) rij wachtende auto's.

Verkenning OV-as
Hillegom – Nieuw-Vennep

/ 16
juni 2013

De belangrijkste knelpunten zijn:
1. kruispunt Pastoorslaan Weeresteinstraat - Weerlaan;
2. aansluiting Leidsestraat Olympiaweg;
3. wegvak Meerlaan (Olympiaweg - Hillegommerdijk);
4. brug over de Ringvaart incl.
aansluiting op Hillegommerdijk;
5. wegvak Hillegommerdijk Venneperweg (Beinsdorp);
6. rotonde Venneperweg - Operaweg - Componistenweg,
incl. kruising Zuidtangent;
7. kruispunt Zuiderdreef Hoofdweg;
8. kruispunt Hoofdweg - Venneperweg, incl. wegvak
St. Anthoniusstraat.

Figuur 6, Overzicht knelpuntenlocaties, met onderscheid in kruispunten (rood) en wegvakken
(blauw).

In bijlage 4 is een nadere toelichting op analyse van de knelpunten opgenomen.

7.3

Oplossingsmogelijkheden Beinsdorp variant
De knelpunten voor de verkeersafwikkeling in deze variant komen met name naar
voren op de kruispunten met verkeerslichten (knelpunt 1, 2, 7 en 8). Op deze
kruispunten is niet of nauwelijks ruimte voor aanvullende infrastructurele maatregelen, zoals de aanleg van een extra opstelstrook of busstrook.
Daar waar de verkeerslichtenregeling nog niet is voorzien van een prioriteitsregeling, wordt voorgesteld de bestaande regeling (of bij vervanging de nieuwe regeling) te voorzien van KAR. Daarmee kan een forse verbetering bereikt worden.
De twee knelpunten op wegvakken (knelpunt 3 en 5) zijn het gevolg van een smal
wegprofiel, hoog verkeersaanbod, snelheidsremmende voorzieningen en fietsers op
de rijbaan. Hierdoor ondervinden de bussen vooral hinder van tegemoetkomend
verkeer en aanwezige fietsers.
De problemen zijn alleen oplosbaar met een ingrijpende aanpassing van het wegprofiel (verbreding en/of vrijliggend fietspad). Op de Meerlaan is verbreding in principe mogelijk, maar zeer ingrijpend. Op de Hillegommerdijk en Venneperweg is
geen ruimte voor verbreding en de rijbanen zijn recent heringericht. Aanpassingen
op beide wegvakken zijn om die reden vooralsnog niet aan de orde.
Het knelpunt 4 is complex vanwege combinatie van een smalle beweegbare brug
over de Ringvaart en een T-aansluiting met afbuigende voorrang. Ook hier is geen
ruimte voor extra opstelstroken of busstroken. Voorgesteld wordt de procedure van
brugopeningen aan te passen, zodanig dat bij nadering van een bus de brug niet
geopend wordt (bijvoorbeeld bloktijden voor de brugopeningen en koppeling met
busprioriteit met brugbediening.
Het knelpunt 6 is complex vanwege de combinatie van een rotonde en de met verkeerslichten geregelde kruising van de Zuidtangent. Voorgesteld wordt een nader
onderzoek uit te voeren naar de invloed van deze combinatie op de afwikkeling van
het busverkeer op de Venneperweg.
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7.4

Verkenning mogelijke knelpunten N207-variant
Voor de alternatieve route via de Leimuiderweg (N207) en Zuidtangent is een verkennend onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijke knelpunten
in de verkeersafwikkeling van
de bussen.
Mogelijke knelpunten zijn:
1. aansluiting Leidsestraat Leimuiderweg (N207);
2. brug over de Ringvaart in
de Leimuiderweg;
3. aansluiting Zuidtangent op
Leimuiderweg;
4. kruising Venneperweg Zuidtangent bij rotonde
Operaweg - Componistenweg.
In bijlage 5 is een nadere
toelichting op analyse van
de knelpunten opgenomen.

7.5

Figuur 7, Overzicht knelpuntenlocaties, met
onderscheid in kruispunten (rood) en wegvakken
(blauw).

Oplossingsmogelijkheden N207 variant
De knelpunten voor de verkeersafwikkeling in deze variant komen vooral naar voren bij de aansluiting van Leidsestraat - Leimuiderweg (knelpunt 1) en de brug over
de Ringvaart (knelpunt 2). Op de Leimuiderweg ontstaan tijdens de spitsuren
wachtrijen als gevolg van de versmalling naar één rijstrook.
Voorgesteld wordt de busstrook op de Leimuiderweg te verlengen tot aan het kruisingsvlak. Linksafslaande bussen vanaf de Leidsestraat kunnen dan via de busstrook richting de Ringvaartbrug rijden en daar invoegen (of na brugopening als
eerste optrekken).
Aan de zuidzijde van de brug ontbreekt een busstrook. Voorgesteld wordt op deze
plaats ook een busstrook aan te leggen zodat de bussen de wachtrij voor de brug
kunnen passeren en als eerste kunnen optrekken.
Tot slot zal de situatie ter plaatse van de kruising Venneperweg - Zuidtangent
(knelpunt 4) aangepast moeten worden om rechtsafslaande bussen vanaf de Zuidtangent en linksafslaande bussen vanaf de Venneperweg te kunnen afwikkelen
(incl. aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling). De nabije ligging van de rotonde Operaweg - Componistenweg maakt dat deze situatie extra gecompliceerd.

7.6

Hillegom station en omgeving
Sinds 8 december 2012 rijdt lijn 90 via station Hillegom. De bussen rijden twee
keer per uur in beide richtingen via de 1e en 2e Loosterweg. De bussen die bij het
station eindigen rijden leeg via de 2e Loosterweg naar de rotonde bij de Wilhelminiastraat (en terug), omdat daar de eerste keermogelijkheid is.
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Vanaf december 2012 rijdt (op proef) vanuit Vogelenzang ieder uur lijn 9 naar het
station van Hillegom. Lijn 9 rijdt ieder uur met een midibus via de 1e Loosterweg en
keert voor het station.
De 2e Loosterweg is een woonstraat met drempels die op zich geschikt is als busroute. De komst van de bus heeft hier tot klachten geleid. De 1e Loosterweg is weliswaar iets smaller dan de 2e Loosterweg, maar er is hier nauwelijks woonbebouwing, zodat de bus hier minder hinder oplevert.
Voorgesteld wordt om te onderzoeken of de 2e Loosterweg meer geschikt gemaakt
kan worden voor busverkeer. In de 2e Loosterweg liggen vijf korte verkeersdrempels en twee kruispuntplateaus. Met name de korte verkeersdrempels kunnen tot
hinder en overlast leiden. Een mogelijke oplossing is de korte drempels te vervangen door verkeersplateaus of busdrempels. Deze drempels zijn door de bus beter te
berijden en zorgen in het algemeen voor minder hinder en overlast. Een indicatie
van de kosten voor de vervanging van de vijf drempels komt op € 100.000,-.
Er is een onderzoek gaande naar mogelijkheden om aan de westzijde van de spoorbaan tussen de Pastoorslaan en de Beeklaan een busbaan aan te leggen op de
plaats van het huidige onverharde pad. De loopbrug naar het station zou aan de
westzijde verlengd moeten worden.
Op basis van de vervoerwaardestudie verwachten we dat de verbinding tussen
Hillegom Station en Nieuw-Vennep Station niet vaker dan twee keer per uur zal
gaan rijden, en het is zelfs de vraag of de halfuurdienst buiten de spits op termijn
zal blijven bestaan. Het is twijfelachtig of dit aantal bussen (en het beperkte aantal
reizigers) de aanleg van deze infrastructuur rechtvaardigt. Zelfs als de busbaan
eenvoudig (enkelstrooks) wordt aangelegd. Bijkomend punt is dat voor de aanvullende halfuurdienst dan aan de westzijde ook een keergelegenheid aangelegd moet
worden. Weliswaar zal de route via de westzijde van het station sneller kunnen
worden afgelegd, maar de investeringen die daarvoor nodig zijn kunnen waarschijnlijk efficiënter elders op de route worden aangewend.
Voorgesteld wordt om met de besluitvorming over een westelijke busbaan
te wachten tot het bestaansrecht van
lijn 90 via deze route duidelijk bewezen is. Wel zou besloten kunnen worden de keergelegenheid voor de bussen bij station Hillegom zodanig aan
te passen dat ook de grote bussen
van lijn 90 daar kunnen keren. Enerzijds wordt de route van lijn 90 daardoor duidelijker, anderzijds wordt het
aantal bussen op de 2e Loosterweg
daardoor gehalveerd.

Figuur 8, Schets van een klein busstation bij
station Hillegom voor twee eindigende bussen en ruimte voor taxi’s. De doorgaande
bussen in noordelijke richting houden hun
halte op de 1e Loosterweg.
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8. Scenario’s
Wij onderscheiden drie scenario’s voor de ontwikkeling van de OV-verbinding Hillegom – Nieuw-Vennep:
1. Continueren huidige situatie
2. Beperkte investering in verbeteringen
3. Forse upgrade
Hieronder worden deze drie scenario’s uitgewerkt:

8.1

Continueren
De gemeten rijtijden zijn langer dan de huidige dienstregelingtijd van lijn 90. Verwacht mag worden dat in de dienstregeling van 2014 de rijtijden aangepast zullen
worden. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat de treinaansluiting in NieuwVennep blijft bestaan en dat de betrouwbaarheid van deze aansluiting toe zal nemen. Door deze maatregelen zal het aantal busreizigers niet of nauwelijks toenemen, tewijl de exploitatiekosten wel zullen stijgen.
Verwacht wordt dat gedurende de concessie het vervoeraanbod van lijn 90 kritisch
bezien zal worden. Als het aantal reizigers niet toeneemt is ligt het voor de hand
dat besloten wordt de betreffende middelen elders efficienter in te zetten. De halfuurdienst zal dan op zaterdag en in de daluren kunnen komen te vervallen. Maar
ook de halfuurdienst in de spits kan onder druk komen te staan.

8.2

Beperkte investering
Door beperkte investeringen (Stepost € 280.000,- exclusief aanpassingen op de
2e Loosterweg en nabij Station Hillegom) in de infrastructuur, onder andere door
het aanbrengen van busprioriteit in de verkeersregelinstallaties, kan de betrouwbaarheid vergroot worden en wordt het mogelijk dat de huidige dienstregelingtijden
‘gehaald’ worden. De exploitatiekosten kunnen min of meer gelijk blijven. Een beperkte reizigersgroei van 15% is mogelijk, zeker als de treinaansluiting in NieuwVennep betrouwbaarder wordt. De kans dat de huidige halfuurdienst op werkdagen
gecontinueerd wordt is groter, maar de halfuurdienst op zaterdag zal discutabel
blijven.

8.3

Forse upgrade
Door een forse upgrade kan het huidig aantal reizigers meer dan verdubbeld worden. Dat vergt dan wel grote investeringen. Enerzijds in de infrastructuur en anderzijds in extra ritten (kwartierdienst in de spits). Ook zonder een volledige doorgerekende ‘Kosten Baten Analyse’ kunnen we stellen dat het rendement van deze investering beperkt zal zijn. Alternatieven, zoals een directe (spits)verbinding tussen
Hillegom en Schiphol liggen dan meer voor de hand.

8.4

Advies
Geadviseerd wordt om op de huidige route van lijn 90 een beperkt aantal maatregelen te treffen waardoor de snelheid, maar vooral de betrouwbaarheid, van de bus
wordt verhoogd. Door het aanleggen van een keergelegenheid bij station Hillegom
wordt de route in Hillegom duidelijker en vermindert het aantal bussen op de 2e
Loosterweg.
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9. Conclusies en samenvatting
De verkenning geeft aan dat, uitgaande van de huidige woonbebouwing, de OVverbinding Hillegom – Nieuw-Vennep te weinig potentie heeft om uit te kunnen
groeien tot een HOV-verbinding. De verbinding heeft vooral een regionaal karakter.
Weliswaar is er sprake van een forse pendel tussen Hillegom en de Haarlemmermeer (Schiphol), maar ook bij een forse verschuiving van de modal split zullen de
reizigersaantallen niet voldoende zijn om de upgrading tot een HOV-lijn te rechtvaardigen.
De rijtijden zijn langer dan de huidige dienstregelingtijd en de spreiding in rijtijden
is groot, waardoor de betrouwbaarheid laag is. Een voor HOV gewenste exploitatiesnelheid van gemiddeld 30 km/h is op de huidige route niet haalbaar. De huidige
route heeft een hogere vervoerwaarde dan een route via de N207 en is in tijd ongeveer even lang.
De aantallen reizigers op het traject Hillegom – Nieuw-Vennep zijn te gering om het
huidige vervoeraanbod te rechtvaardigen. De kostendekkingsgraad van dit trajectdeel van lijn 90 is relatief laag.
Om te voorkomen dat de vervoerwaarde de komende jaren gaat afkalven wordt
voorgesteld op de huidige route een beperkt aantal verbeteringen door te voeren
(stelpost € 280.000,-). Daarmee worden de snelheid en betrouwbaarheid verhoogd
en kan de kostendekkingsgraad van lijn 90 op dit trajectdeel verbeteren.
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Bijlage 1 Relatiematrix lijn 90
Relatiestatistiek lijn 90 Hillegom – Nieuw-Vennep. Prognose najaar 2013
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Bijlage 2 Resultaten rijtijdanalyse
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Bijlage 3 Resultaten enquête
Voor de resultaten van de enquête beschreven worden, zal eerst verhelderd worden
hoe de benodigde data verkregen is.
Tussen Hillegom en Nieuw-Vennep verzorgt Arriva het openbaar vervoer met lijn
90. Deze lijn begint op NS station Nieuw-Vennep en rijdt via Hillegom via De Zilk,
Noordwijkerhout en Noordwijk naar Den Haag. De enquêteurs van TransTec zijn in
de bus meegereden tussen Nieuw-Vennep station NS en Hillegom station NS. Reizigers zijn in de bus gevraagd of ze bereid waren om de vragen uit de enquête te
beantwoorden.
De enquêtes zijn op verschillende momenten afgenomen. Er is geënquêteerd op
woensdag 13 februari tussen 14:00 uur en 19:00 uur, op donderdag 14 februari
tussen 7:00 uur en 14:00 uur en op donderdag 28 februari tussen 12:00 uur en
18:00 uur. Op deze wijze wordt zowel binnen als buiten de spits een beeld verkregen van de reizigers, hun gedrag en voorkeuren.
Het reizigersonderzoek is gericht op de volgende onderwerpen:

Leeftijd en geslacht

Herkomst en bestemming

Het gebruik van andere modaliteiten

Keuze voor het ov (en beschikbare alternatieven)

Reismotief

Tevredenheid van de huidige verbinding

Reisfrequentie
In totaal zijn er 181 enquêtes afgenomen. Dat is ongeveer 40% van het totaal aantal reizigers dat op dit traject op een gemiddelde werkdag gebruik maakt van lijn
90. Uit de chipkaart tellingen van Arriva blijkt namelijk dat er met lijn 90 op dit
traject gemiddeld 400 tot 500 reizigers per werkdag vervoerd worden.
De non-respons was beperkt. Volgens de enquêteurs wenste ongeveer 5% van de
reizigers niet mee te werken aan het onderzoek.
Reizigerskenmerken
Leeftijd

Percentage

0-20

52%

21-40

24%

41-60

18%

61-80

3%

81-100

3%

180 respondenten (100%)
Geslacht

Percentage

Man

40%

Vrouw

60%

178 respondenten (100%)
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Reismotief

Motief

Percentage

Bezoek familie/vrienden/kennissen

12%

Gezondheidszorg (ziekenhuisbezoek, doktersbezoek)

2%

Onderwijs/studie

52%

Recreatief (dagje uit, sporten, winkelen)

6%

Woon-werkverkeer

20%

Overig

8%

65 respondenten (100%)
Alternatief

Alternatief

Percentage

Ja, met de auto als bestuurder

17%

Ja, met de auto als passagier

7%

Ja, met de fiets

31%

Ja, op een andere manier

10%

Nee, de bus is voor mij de enige mogelijkheid

35%

112 respondenten (100%)
Reden keuze bus

Percentage

Ik heb geen alternatief

7%

Mijn reiskosten worden betaald

17%

Omdat de halte in de buurt ligt van mijn herkomstadres

9%

Omdat de halte in de buurt ligt van mijn bestemming

15%

Vanwege de afstand

12%

Vanwege de aantrekkelijke reistijd

7%

Vanwege het comfort van de bus

26%

Omdat de bus vaak genoeg rijdt

1%

Vanwege de kosten

6%

68 respondenten (100%)
Frequentie van gebruik

Frequentie

Percentage

4 keer per week

50%

2-3 keer per week

22%

1 keer per week of minder

15%

Minder dan een keer per maand

13%

108 respondenten (100%)
Tevredenheid

Mate van tevredenheid

Percentage

Tevreden

37%

Niet tevreden of ontevreden

46%

Ontevreden

8%

Geen mening/ik weet het niet

9%

65 respondenten (100%)
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Voortransport (totaal)

Voortransport

Percentage

Auto (meegereden)

1%

Auto (zelf achter het stuur)

2%

Fiets

5%

Lopend

57%

Trein

21%

Andere bus

14%

114 respondenten (100%)
Natransport (totaal)

Natransport

Percentage

Auto (meegereden)

1%

Auto (zelf achter het stuur)

2%

Fiets

11%

Lopend

64%

Trein

17%

Andere bus

5%

103 respondenten (100%)
Voor- en natransport in Hillegom

Modaliteit

Percentage

Auto (meerijden)

1%

Auto (zelf achter het stuur)

1%

Fiets

12%

Lopend

70%

Trein

9%

Bus

7%

69 respondenten (100%)
Voor- en natransport in Beinsdorp

Modaliteit

Percentage

Auto (zelf achter het stuur)

20%

Lopend

80%

5 respondenten (100%)
Voor- en natransport in Getsewoud

Modaliteit

Percentage

Fiets

8%

Lopend

74%

Bus

18%

51 respondenten (100%)
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Voor- en natransport in Nieuw-Vennep

Modaliteit

Percentage

Auto (zelf achter het stuur)

4%

Lopend

40%

Trein

52%

Bus

4%

27 respondenten (100%)
Overstap

Overstap op

Percentage

Trein Hillegom richting Haarlem

3%

Trein Hillegom richting Leiden

1%

Trein Nieuw-Vennep richting Schiphol – A’dam

8%

Trein Nieuw-Vennep richting Leiden

2%

Bus 50

2%

Bus 57

2%

Bus 310

4%

Bus overig

2%

181 respondenten (100%)
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Bijlage 4 Knelpuntanalyse Beinsdorpvariant

1.

Kruispunt Pastoorslaan - Weeresteinstraat (N208) - Weerlaan

Analyse:
Het kruispunt Pastoorslaan - Weeresteinstraat
(N208) - Weerlaan is voorzien van verkeerslichten. Op de beide takken van de Weeresteinstraat en op de Weerlaan zijn twee opstelvakken aanwezig (1x li-af en 1x re-af/re-do).
Alleen op de Pastoorslaan ontbreken afzonderlijke opstelvakken.
De regeling dateert van 1985 en zou in 2010
al zijn vervangen. Voor zover bekend is dat
nog niet gebeurd. De regeling is niet voorzien
van prioriteit voor de bus. De passeersnelheid
van de bussen neemt af tot 0 - 20 km/h en de
wachttijden zijn relatief lang (ook voor lijn
50).
Wensbeeld maatregelen:
Aanbrengen opstelstrook voor rechtafslaand
verkeer op de Pastoorslaan.
Aanbrengen busstrook voor de rechtsafslaande
bus op de Pastoorslaan en linksafslaande bus
op de Weeresteinstraat in combinatie met een
verkeerslichtenregeling die is voorzien van een
prioriteitsregeling voor de bussen.

Foto Pastoorsweg bij nadering kruispunt (foto gemaakt in oostelijke richting)

Huidige situatie kruispunt Pastoorslaan - Weeresteinstraat - Weerlaan

Afweging:
De ruimtelijke mogelijkheden voor infrastructurele maatregelen op de Pastoorslaan zijn zeer beperkt.
Binnen de erfgrenzen zijn geen mogelijkheden voor de aanleg van een extra opstelstrook of busstrook. Om die reden zijn deze maatregelen op dit moment niet realistisch.
De huidige verkeerslichtenregeling kan worden voorzien van KAR om de bussen prioriteit te geven.
Omdat de regeling vanwege de leeftijd aan vervanging toe is, is het niet meer kosteneffectief om de
huidige regeling nog te voorzien van KAR.
Voorstel:
De verkeerslichtenregeling op korte termijn vervangen en voorzien van KAR.
Kosten:
Voor een basiseenheid KAR moet rekening worden gehouden van € 5.000,- tot € 15.000,-, afhankelijk
van de noodzakelijke aanpassingen.
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2.

Aansluiting Leidsestraat (N208) – Olympiaweg

Analyse:
De Leidsestraat is onderdeel van fase 2 van de
herinrichting van de N208 in Hillegom.
In de huidige situatie zijn op de Leidsestraat
fietsstroken aanwezig. De aansluiting is voorzien van verkeerslichten en er zijn afzonderlijke opstelstroken aanwezig voor rechtdoorgaand en afslaand verkeer).
De bestaande verkeerslichtenregeling is niet
voorzien van prioriteit voor lijn 90 (waarschijnlijk wel voor lijn 50).
In de nieuwe situatie liggen er langs de Leidse-straat vrijliggende in één richting bereden
fietspaden. Bij de reconstructie wordt ook de
verkeerslichtenregeling vervangen door een
nieuwe regeling. De nieuwe regeling is voorzien van KAR.

Huidige situatie (vanaf Leidsestraat - noord)

In de huidige situatie neemt de passeersnelheid van de bussen ter plaatse van de aansluiting af tot 0 - 20 km/h.
Wensbeeld maatregelen:
Aanbrengen busstroken voor de linkafslaande
bus op de Leidsestraat (noord) en rechtsafslaande bus op de Olympiaweg. Samen met de
prioriteitsregeling voor de bussen wordt de
afwikkeling van de bussen zo optimaal mogelijk.
Afweging:
De ruimtelijke mogelijkheden voor infrastructurele maatregelen op de Leidsestraat en
Olympiaweg zijn beperkt. Binnen de begrenzing van de herinrichting zijn geen mogelijkheden voor de aanleg van busstroken. Om die
reden zijn deze maatregelen niet realistisch.

Nieuwe situatie aansluiting Leidsestraat - Olympiaweg

De nieuwe verkeerslichtenregeling wordt voorzien van KAR. Daarmee kan de bussen meer prioriteit
worden gegeven.
Voorstel:
Geen extra maatregelen voorzien.
Kosten:
Geen kosten specifiek voor de afwikkeling van de bussen.
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3.

Wegvak Meerlaan (Olympiaweg - Hillegommerdijk)

Analyse:
De Meerlaan is een belangrijke verbinding van
Hillegom naar Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
De verkeersintensiteit is relatief hoog (2008:
ca 11.000 mvt/etm en 2020: ca 14.000
mvt/etm).
De Meerlaan bestaat uit een enkele rijbaan
van circa 7,50 m breed, deze is ingedeeld in
een rijloper voor het autoverkeer (ca 4,50 m)
en suggestiestroken voor de fietsers (ca 1,50
m).

Huidige situatie Meerlaan (richting de brug)

De bussen ondervinden hinder als gevolg van
tegemoetkomend verkeer. Er moet worden
uitgeweken over de suggestiestrook en wanneer daar fietsers rijden, zal de bus achter de
fietsers moeten blijven tot er gelegenheid is
om te passeren.

Huidige situatie Meerlaan (vanaf de brug)
Op de Meerlaan is de passeersnelheid van de bussen over de hele lengte lager dan 36 km/h. Uit het
rijtijdenonderzoek is af te leiden dat de bus richting Nieuw-Vennep wordt geconfronteerd met (lange)
wachtrijen voor de brug over de Ringvaart. De wachtrijen worden veroorzaakt door de verkeerslichtenregeling ter plaatse van de brug en de aansluiting op de Hillegommerdijk, in combinatie met brugopeningen.
Wensbeeld maatregelen:
De Meerlaan kan worden verbreed naar een profiel met twee rijstroken en aanliggende fietspaden of
fietsstroken.
Afweging:
Een verbreding van de rijbaan is in principe mogelijk. Over een grote lengte ligt langs de noordzijde
een groenstrook en parkeervoorziening. Deze kunnen benut worden voor een herprofilering. Deze
maatregel is dermate ingrijpend (en kostbaar), dat deze alleen kosteneffectief is als deze wordt gecombineerd met doorstromingsmaatregelen ter plaatse van de brug en aansluiting op de Hillegommerdijk en maatregelen op de Hillegommerdijk - Venneperweg. Naar verwachting is om die reden een
verbreding van de rijbaan op korte termijn niet haalbaar.
Voorstel:
Inzetten op verbetering van de verkeersafwikkeling ter plaatse van de brug en de aansluiting op de
Hillegommerdijk.
Kosten:
Geen kosten specifiek voor de afwikkeling van de bussen.
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4.

Brug over de Ringvaart, incl. aansluiting Meerlaan – Hillegommerdijk

Analyse:
Ter plaatse van de brug over de Ringvaart is
de rijbaan circa 7,00 m breed. De rijbaan is
ingedeeld in twee smalle rijstroken voor het
autoverkeer en twee zeer smalle suggestiestroken voor de fietsers. De bussen richting
Beinsdorp hebben bij het rechtsafslaan na de
brug herhaaldelijk last van het verkeer dat
voor de brug staat opgesteld.
De aansluiting Meerlaan - Hillegommerdijk is
voorzien van verkeerslichten. De aansluiting is
voorzien van 'afbuigende voorrang' voor de
route Meerlaan - Hillegommerdijk (noord). De
Hillegommerdijk (zuid) is als ondergeschikte
weg aangesloten.
In de huidige situatie staat op de Meerlaan
zowel net voor als net na de brug een verkeerslicht. In verband met de ruimte voor het
afbuigende verkeer, staan de verkeerslichten
op de Hillegommerdijk (noord en zuid) op
ruime afstand voor het kruisingsvlak. Hierdoor
worden de ontruimingstijden binnen de regeling extra lang. De verkeerslichtenregeling is
voorzien van prioriteit voor de bus (KAR).

Brug over Ringvaart, boven gezien vanaf de Meerlaan, onder gezien vanaf de Hillegommerdijk

Wensbeeld maatregelen:
De rijbaan op en nabij de brug zou moeten worden verbreed naar twee rijstroken en aanliggende
fietspaden of fietsstroken. De verkeerslichtenregeling ter plaatse van de brug en de aansluiting op de
Hillegommerdijk kan worden aangepast. Het systeem dat de regeling beïnvloed om de bussen prioriteit te geven zou moeten worden gekoppeld aan de brugopeningen. Daarmee kan worden bereikt dat
eerst de bus kan passeren voor de brug open gaat.
Een andere mogelijkheid is het instellen van bloktijden voor de brugopeningen, zodat de bussen tijdens de spitsuren niet worden geconfronteerd met extra wachttijden.
Afweging:
Een verbreding van de rijbaan op en nabij de brug dermate ingrijpend (en kostbaar), dat deze vooralsnog als niet haalbaar kan worden beschouwd.
Doorstromingsmaatregelen voor de bussen ter plaatse van de aansluiting op de Hillegommerdijk zijn
wel mogelijk door het optimaliseren van de verkeersafwikkeling en verkeerslichtenregeling (plaats
stopstreep) en combinatie met de brugopeningen.
Voorstel:
Indien maatregelen wenselijk zijn, wordt voorgesteld de prioriteitregeling voor de bus (KAR) te koppelen aan de brugopeningen en/of bloktijden in te stellen voor de brugopeningen.
Kosten:
Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de koppeling aan de brugopeningen en/of instellen
van bloktijden wordt een stelpost opgenomen van € 50.000,-.
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5.

Wegvak Hillegommerdijk - Venneperweg (Beinsdorp en Nieuw-Vennep)

Analyse:
Zowel de Hillegommerdijk als de Venneperweg
in Beinsdorp zijn recent heringericht. Beide
wegen hebben een relatief hoog verkeersaanbod in relatie tot de profielbreedte en inrichting van de wegen. De Hillegommerdijk
heeft een rijbaan van circa 6,80 m en bestaat
uit een rijloper en suggestiestroken. De Venneperweg heeft een rijbaan van circa 6,50 m
en bestaat uit een rijloper en fietsstroken.
Daarnaast zijn er snelheidsremmende voorzieningen aanwezig, op de Hillegommerdijk alleen visueel, op de Venneperweg fysiek. Met
name de verkeersdrempels op het gedeelte
van de Venneperweg buiten de bebouwde kom
zijn zeer hinderlijk voor de bus. De snelheidsverlagende maatregelen op dit traject kosten
relatief veel tijd.
Op de Hillegommerdijk en de Venneperweg in
de kom van Beinsdorp is de passeersnelheid
van de bussen over bijna de hele lengte lager
dan 36 km/h.

Huidige situatie Hillegommerdijk nabij de brug

Huidige situatie Venneperweg (richting Hillegommerdijk)

Uit het rijtijdenonderzoek is af te leiden dat de bus richting Hillegom op de Hillegommerdijk wordt
geconfronteerd met een wachtrij voor de brug over de Ringvaart. De wachtrijen worden veroorzaakt
door de verkeerslichtenregeling ter plaatse van de brug en de aansluiting op de Hillegomsedijk, in
combinatie met een brugopeningen. Op de Venneperweg wordt de passeersnelheid voor de bussen
ook sterk bepaald door de aanwezigheid van de rijbaanversmallingen met 'doorgangsregeling'.
Wensbeeld maatregelen:
De Hillegommerdijk en Venneperweg zouden verbreed moeten naar een profiel met twee rijstroken en
aanliggende fietspaden of fietsstroken. Voor de doorstroming van de bus is het wenselijk dat de rijbaanversmallingen en verkeersdrempels worden verwijderd of vervangen door busvriendelijke drempels.
Afweging:
Gezien de beschikbare ruimte en vrij recente herinrichting van de betreffende wegvakken, is verbreding niet aan de orde. Ook het verwijderen van de snelheidsremmende maatregelen zal binnen de
bebouwde kom niet aan de orde zijn. Voor het gedeelte buiten de bebouwde kom is het verwijderen /
afvlakken van de drempels het overwegen waard.
Voorstel:
Inzetten op verbetering van de verkeersafwikkeling rond de brug en de aansluiting op de Hillegommerdijk. Verwijderen of afvlakken van de drempels op het interlokale deel van de Venneperweg.
Kosten:
Diverse kleine maatregelen, zoals verwijderen / afvlakken van de verkeersdrempels of vervangen door
busvriendelijke drempels. Stelpost € 100.000,-
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6.

Rotonde Venneperweg - Operaweg - Componistenweg, incl. kruising Zuidtangent

Analyse:
De Venneperweg is een belangrijke 'centrale
as' door Nieuw-Vennep. De verkeersintensiteit
is relatief hoog (2008: 12.000 - 17.000
mvt/etm en 2020: ca 15.500 mvt/etm). De
rotonde heeft een grote diameter (ca 45 m).
De kruising met de Zuidtangent is voorzien
van verkeerslichten (met KAR).
Op de toeleidende rijbanen van de rotonde is
de passeersnelheid van de bussen lager dan
36 km/h. De bussen ondervinden hinder door
de complexe situatie en de prioriteit voor de
bussen op de Zuidtangent.

Huidige situatie ter plaats van rotonde bij kruising
Zuidtangent

Op basis van de nu beschikbare gegevens is
het niet mogelijk de oorzaak van de lagere
passeersnelheid te benoemen. De vraag is of
het verkeersaanbod van dien aard is dat er
wachtrijen ontstaan als gevolg van kruisend
verkeer op de rotonde in combinatie met kruisende bussen op de Zuidtangent.
Wensbeeld maatregelen:
Vanuit de doorstroming van de bussen is het
wenselijk de rotonde te vervangen door een
kruispunt met verkeerslichten, met prioriteit
voor de bussen, uiteraard in combinatie met
de kruising van de Zuidtangent.
Een andere optie is de vormgeving van de
rotonde zodanig aan te passen dat de bussen
zo min mogelijke vertraging ondervinden. Bij
voorbeeld door de rotonde om te bouwen tot
een voorrangsplein waarbij het verkeer op de
Venneperweg voorrang heeft. Voor de bussen
richting station Nieuw-Vennep kan een busstrook worden aangelegd, zodat de bussen de
wachtrij voor de rotonde kan passeren. De
aanleg van een busstrook voor de andere
richting is minder eenvoudig te realiseren.

Huidige situatie ter plaatse kruising Zuidtangent bij
verlaten van rotonde

Huidige situatie rotonde met kruising Zuidtangent

Afweging:
Voor een afweging van maatregelen is nader onderzoek van de verkeersafwikkeling gewenst.
Voorstel:
Nader onderzoek van de verkeersafwikkeling, zowel met en zonder bussen op de Zuidtangent.
Kosten:
Voor het onderzoek naar de verkeersafwikkelling en de mogelijkheden de rotonde te vervangen door
een kruispunt met verkeerslichten wordt een stelpost opgenomen van € 50.000,-
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7.

Kruispunt Zuiderdreef – Hoofdweg

Analyse:
Het kruispunt Zuiderdreef - Hoofdweg bestaat
uit twee deelkruispunten die zijn voorzien van
een verkeerslichtenregeling met prioriteitregeling voor de bus (KAR). Desondanks is er
sprake van (relatief) lange wachttijden.
De Hoofdweg langs de zuidoostzijde van de
watergang heeft een gebiedsontsluitende
functie. De Hoofdweg langs de noordwestzijde
is een erftoegangsweg.
Op de Hoofdweg rijdt het verkeer aan beide
zijden van de watergang in twee richtingen,
alleen de noordwest-tak van de Hoofdweg
heeft verkeer in één richting (ri. zuidwest).
De Zuiderdreef is voorzien van opstelstroken.
Voor het linksafslaand verkeer vanaf de Zuiderdreef (noordwest) richting Hoofdweg
(noordoost) is een doorlopende opstelstrook
aanwezig waar ook de bus in die richting gebruik maakt. Op de Hoofdweg zijn geen afzonderlijke opstelstroken aanwezig.
Met name het busverkeer vanaf de Hoofdweg
(rechtsaf richting Zuiderdreef) wordt geconfronteerd met hinder als gevolg van wachtrijen
voor het kruispunt.
Wensbeeld maatregelen:
Gezien de vertraging op de noordoostelijke tak
van de Hoofdweg is het wenselijk dat de werking van de prioriteitsregeling nader wordt
onderzocht, met het doel meer prioriteit te
realiseren voor de verkeersstroom waarin de
bus zicht bevindt.
Indien de prioriteitsregeling niet kan worden
verbeterd, is het wenselijk op de noordoostelijke tak van de Hoofdweg een busstrook aan
te leggen. Hiermee kan de bus meer profiteren
van de prioriteit in de verkeerslichtenregeling
en het kruispunt sneller passeren.

Huidig situatie kruispunt Zuiderdreef - Hoofdweg

Huidig indeling rijstroken op de brug

Huidig situatie op de Hoofdweg

Afweging:
Gezien de beschikbare ruimte, mede als gevolg van de watergang, is verbreding van de Hoofdweg
voor de aanleg van een busbaan vooralsnog niet aan de orde.
Voorstel:
Nader onderzoek naar de werking van de prioriteitsregeling voor de bussen op de Hoofdweg.
Kosten:
Voor het onderzoek naar de verkeersafwikkelling en de werking van de prioriteitsregeling wordt een
stelpost opgenomen van € 50.000,-
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8.

Kruispunt Hoofdweg - Venneperweg, incl. wegvak St. Anthoniusstraat

Analyse:
Het kruispunt Hoofdweg - Venneperweg en de
aansluitende wegvakken Venneperweg en St.
Anthoniusstraat zijn recent gereconstrueerd.
Het kruispunt is voorzien van een verkeerslichtenregeling (zonder KAR). De gemiddelde
wachttijd voor lijn 90 wordt geschat op 1 minuut.
De Hoofdweg bestaat uit een rijloper en suggestiestroken is (tot. 7,50 m breed). De Venneperweg en St. Anthoniusstraat hebben een
smalle rijbaan (3,50 m / 4,00 m). Aan de
'middenbermzijde' liggen parkeerplaatsen en
er is verkeer in één richting ingesteld. Bussen
ri. Hillegom rijden over de Venneperweg en ri.
Nieuw-Vennep rijden over de St. Anthoniusstraat.
De passeersnelheid van de bussen over grote
lengte minder dan 36 km/h en op veel plaatsen minder dan 21 km/h.
Op de Hoofdweg ondervinden de bussen hinder door tegemoetkomend verkeer en het
uitwijken over de suggestiestrook. Op de Venneperweg en de St. Anthoniusstraat ondervinden de bussen hinder van in en uit parkerende
personenauto's en/of van voertuigen die
(deels) op de rijbaan stil staan om te laden of
te lossen. Ook kan het voorkomen dat de bus
achter langzaam rijdende fietsers moet blijven
rijden.

Huidige situatie Hoofdweg

Situatie na herinrichting St. Anthoniusstraat

Situatie na herinrichting Venneperweg en St. Anthoniusstraat

Wensbeeld maatregelen:
De Hoofdweg zou verbreed moeten naar een profiel met twee rijstroken en aanliggende fietspaden of
fietsstroken. De inrichting van de Venneperweg en de St. Anthoniusstraat moet zodanig zijn dat de
bussen geen hinder meer ondervinden (brede rijbaan, vaste laad- en losplekken e.d.)
Afweging:
Gezien de beschikbare ruimte en vrij recente herinrichting van de betreffende wegvakken, zijn aanpassingen vooralsnog niet aan de orde.
Voorstel:
Indien maatregelen wenselijk zijn, wordt voorgesteld de regeling te voorzien van KAR.
Kosten:
Voor een basiseenheid KAR moet rekening worden gehouden van € 5.000,- tot € 15.000,-, afhankelijk
van de noodzakelijke aanpassingen.
Uitgangspunten voor de kostenramingen
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De nauwkeurigheid van de kostenramingen en de onzekerheid in de resultaten
dient te worden gezien in samenhang met het zeer globale uitwerkingsniveau van
de locaties en de onderdelen daarin.
Alle genoemde totaalbedragen zijn inclusief kosten voor ontwerp, engineering,
voorbereiding en uitvoering. Per locatie is gerekend met een post onvoorzien van
25% over de bouwkosten. In de bedragen is geen rekening gehouden met de huidige marktomstandigheden. Afhankelijk van het moment en de wijze van aanbesteden, kunnen de bedragen wijzigen.
Verdere uitgangspunten bij de kostenramingen zijn:




Afmetingen zijn gebaseerd op de beschikbare GBKN's en schetsen.



Prijzen per locatie zijn inclusief onvoorziene kosten, staartkosten (eenmalige
kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico).




Het prijspeil van de raming is mei 2013.



Er is geen rekening gehouden met archeologisch onderzoek en bijkomende
werkzaamheden.
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Er is niet gerekend met extra kosten ten gevolge van een gefaseerde / onderbroken uitvoering binnen een locatie.

Er is geen rekening gehouden met aangepaste uitvoeringsmethodes ten gevolge
van. flora- en faunawetgeving.

Er is geen rekening gehouden met explosievenonderzoek en bijkomende werkzaamheden.
Er is geen rekening gehouden met bouwkundige opnames en zettings- en trillingsmetingen te behoeve van de bestaande bebouwing.
Hoogteliggingen van nieuwe situaties komen ongeveer overeen met die in de
huidige situatie, tenzij anders vermeld.
Er wordt geen voorbelasting of andere zettingsbevorderende maatregelen toegepast, tenzij anders vermeld
Alle te verwijderen asfalt is niet-teerhoudend.
Alle aanwezige rioolputten kunnen gehandhaafd blijven en worden niet vervangen. Putdeksels die binnen het te vernieuwen asfalt vallen zullen op hoogte
worden gebracht.
Voor te verwijderen markeringen is gerekend met 50% van de nieuw aan te
brengen markeringen.
Er is geen rekening gehouden met het verplaatsen of verleggen van kabels en
leidingen.
Er is niet gerekend met het planten van nieuwe bomen.
Voor de bushaltes is gerekend met een nader te bepalen standaard inrichting.
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Bijlage 5 Knelpuntanalyse N207-variant
1.

Aansluiting Leidsestraat – Leimuiderweg

De aansluiting Leidsestraat - Leimuiderweg is
voorzien van een verkeerslichtenregeling met
prioriteitregeling voor de bus (KAR).
Belangrijkste knelpunt op deze aansluiting is
de versmalling van twee naar een rijstrook
op de Leimuiderweg in combinatie met de
korte afstand ten opzichte van het kruisingsvlak. Dit levert extra hinder op voor het
autoverkeer en dus ook voor de bussen die
linksaf de Leimuiderweg op rijden.
Door het verlengen van de busstrook op de
Huidige situatie vanaf Leidsestraat
Leimuiderweg tot aan het kruisingsvlak kunnen linksafslaande bussen direct via de busstrook richting de Ringvaartbrug rijden.
Indien blijkt dat dit onvoldoende reistijdwinst oplevert, verdient het aanbeveling voor beide richtingen busstroken aan te brengen zodat de bussen maximaal kunnen profiteren van de prioriteit in de
verkeerslichtenregeling.

2.

Brug over de Ringvaart in de Leimuiderweg

Op het gedeelte van de Leimuiderweg tussen
Leidsestraat en de Ringvaart ligt een busstrook voor het busverkeer richting de Ringvaartbrug. Deze busstrook is circa 300 m
lang. Aan de zuidoostzijde van de brug (beheersgebied Provincie Noord Holland) is in de
situatie voor verbreding van de N207 geen
busstrook aanwezig. Ook na verbreding van
de N207 is er ten oostenvan de brug geen
busstrook aanwezig.
Dit houdt in dat bij opening van de brug de
bussen richting Nieuw-Vennep de wachtrij
voorbij kunnen rijden en met 'voorrang' verder kunnen rijden. Richting Hillegom moeten
de bussen zich opstellen tussen het andere
wachtende verkeer.

Huidige situatie vanaf Leidsestraat met busstrook
voor de brug

Voor de bussen richting Hillegom is het wenselijk ook aan de zuidzijde van de brug een busstrook
aan te leggen. Bij voorkeur van de aansluiting van de Drie Merenweg (N205), zodat de bussen vanaf deze aansluiting maximaal kunnen profiteren van de prioriteit in de verkeerslichtenregeling.
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3.

Aansluiting Zuidtangent op Leimuiderweg

De Zuidtangent sluit aan op de Leimuiderweg ter plaatse van de aansluiting Getsewoudweg. Deze
aansluiting is voorzien van een verkeerslichtenregeling met prioriteitsregeling voor de bus. De bussen kunnen hier met prioriteit worden afgewikkeld. Alleen in drukke perioden bestaat de kans dat
de bussen niet optimaal van de prioriteitsregeling kunnen profiteren door lange wachtrijen voor het
kruispunt.

4.

Kruising Venneperweg - Zuidtangent bij rotonde Operaweg - Componistenweg

De Zuidtangent kruist de Venneperweg bij de rotonde Operaweg - Componistenweg. De kruising
van de Zuidtangent is in de huidige situatie een 'koude oversteek' en niet geschikt voor afslaande
bussen.
Om de busroute via de Zuidtangent mogelijk te maken moet de situatie ingrijpend worden aangepast en ingericht op rechtsafslaande bussen vanaf de Zuidtangent en linksafslaande bussen vanaf
de Venneperweg. Ook de verkeerslichtenregeling ter plaatse van deze aansluitingen moet worden
aangepast.
De nabije ligging van de rotonde maakt dat de situatie met afslaande bussen van en naar de Zuidtangent extra gecompliceerd.
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