
Busbaan Hillegom 

 Tracé tussen de Beeklaan en de 1e Loosterweg/Pastoorslaan 

Workshop 19 maart 2013 



2 

Programma 

 Welkom (circa 13.00 uur) 

 Voorstelrondje 

 Kader en planning (gemeente) 

 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 Toelichting zoekgebieden en varianten 

 Discussie en keuze 4 varianten 

 Resumé 

 Vervolgprocedure 

 Afspraken 

 Afsluiting (circa 16.30 uur) 



Kader en planning 

• Kaders:  

– HVVP 2009 RAAD uitgesproken voor goed, bereikbaar, toegankelijk openbaar vervoer 

– Holland Rijnland  OV-visie: ”schakels in het Zuidvleugelnet”: doel forse verbetering van 

het OV in de regio) 

– Station Hillegom: knooppunt 2e categorie (Reg. knooppunt met aansl. HOV(bus) op 

regionale treindiensten 

– 1e + 2e Loosterweg voldoet niet aan deze eisen 

• Subsidie 2010 Aanvraag BDU van de provincie Zuid-Holland 

– Vóór 01-03-2013: melden gunning en aanbesteding bij PZH 

• VO-DO: Drie bureaus offerte: Grontmij project 

• NU: Workshop 19-03 

• Vervolgplanning:   

– Na zomer inspraak 

– December 2013 Raadsbesluit krediet vrijgeven 

– 2014 voorbereiden/procedures/grondaankopen 

– Uitvoering 2015 

 

3 



Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 Gemeente 

– Realisatie busbaantracé als onderdeel van R-net 

 

 Provincie 

– Consessiehouder, wegbeheerder 

 

 Hoogheemraadschap 

– Watersysteem  

 

 ProRail 

– Spoorse aangelegenheden 

 

 Arriva 

– Exploitatie 
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R&U gemeente 

 Grondaankopen minimaliseren (Pact van Teylingen) 

 Verwerving panden zoveel mogelijk vermijden 

 Vrijwel alle panden op staal gefundeerd (trillingen, schade) 

 Voorzieningen langs (nieuwe) bustracé 

– Bushalten (zie R&U Arriva) 

– P&R (200, maximaal 300 parkeerplaatsen) 

– Fietsvoorzieningen (afhankelijk van variant) 

 Sociale controle nieuwe voorzieningen 

 Geen doorgaand verkeer op bustracé 

 Huidige voorzieningen aan oostzijde spoor 

  blijven bestaan (fiets, taxi etc.) 

 

 

5 



R&U provincie 

 OV visie Holland – Rijnland  

 Uitgangspunten/aspecten voor subsidie verstrekking (nagaan) 

 Uitgangspunten/aspecten voor de concessie (ontwerp, lijnvoering etc.) 

 Uitgangspunten voor de N242 (Beeklaan) 

– Eigen plannen, reconstructies 

– Conformeren aan HWO 
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R&U hoogheemraadschap 

 Plantoetsing en vergunningverlening van (concept)VO 

 

 

 

 

 

 Gebied is onderdeel van de boezem 

– In de zomer deel van boezem 

– In de winter afgesloten van boezem 

– Peilvakken ‘De Zilk’ afwijkend winterpeil 

 Handhaving verbindingen peilvakken 

 Handhaving breedtes van watergangen 

 Geen demping watergangen 
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R&U ProRail 

 Invloedsgebied ProRail tot 11.00m uit hart spoor. 

 Nieuwe aansluitingen nabij spoorovergangen 

– Ontruiming spoorwegovergang “ valstriksituatie” 

– Maatvoering 25.00m (VRA + pa) of 31.00m (LZV + pa) uit profiel van vrije ruimte spoor 

(op 2.00m uit spoor). Zie Overwegbeveiligingen, verkeerskundige richtlijnen en normen 

– Of specifieke aanpassingen doorvoeren (verkeersmaatregel, ontruimingslichten) 

 

 Overgang 1e Loosterweg                               Overgang Beeklaan (N242) 
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R&U Arriva 

 Toegang bustracé bij Beeklaan en 1e Loosterweg (geen rotondes) 

 Keervoorziening bij busstation (HR 60) 

 Bushaltevoorziening en klimaat (wind, regen) 

 Bussen zoveel mogelijk vrije doorstroming 

 Zo min mogelijk dubbelgebruik bustracé 

 Vrijliggende bushaltes langs bustracé 

 Elke halte biedt ruimte aan twee bussen 

 Half uur frequentie 

 

 

 

 

 OV visie Holland – Rijnland (detail kaart) 
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Toelichting zoekgebieden en varianten 

 Waaruit bestaan de varianten? 

– We hebben een drietal zoekgebieden 

– Noorder Leidsevaart 

– Spoor oostzijde 

– Spoor westzijde 

– Structuur variant in zoekgebied (of combinatie) 

– Vormgevingsvariant (dwarsprofiel) 

– Combinatie(s) zoals 

– Bus en auto, aparte ontsluiting percelen 

– Auto en ontsluiting percelen, bus apart 
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Noorder Leidsevaart – variant 1 
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Noorder Leidsevaart – variant 1 +/- 

 Aandachtspunten 

– Alignement N242 (aansluiting in top) 

– Dwarsprofiel N242 (krap, kunstwerk) 

– Noorder Leidsetrekvaart (smal, -> 30 km/h, huizen) 

– Noorder Leidsetrekvaart (lengteprofiel te krap) 

– Noorder Leidsetrekvaart (gemengd verkeer) 

– Haarlemmertrekvaart (primair water) 

– Doorsteek naar NS station (bebouwing) 

– Busroute noordzijde (profiel, bebouwing, spoor) 

– Scheiding verkeerssoorten lastig (fiets) 

– Sociale controle halte westzijde 

 

 Kansen 

– Geen nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (Beeklaan) 

– Handhaving ontsluiting percelen (zuidzijde) 

– Geen kruising van het spoor (ontsluitend net) 
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Noorder Leidsevaart – variant 2 
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Noorder Leidsevaart – variant 2 +/- 

 Aandachtspunten 

– Alignement N242 (aansluiting in top) 

– Dwarsprofiel N242 (krap, kunstwerk) 

– Noorder Leidsetrekvaart (smal, -> 30 km/h, huizen) 

– Noorder Leidsetrekvaart (lengteprofiel te krap) 

– Noorder Leidsetrekvaart (gemengd verkeer) 

– Haarlemmertrekvaart (primair water) 

– Doorsteek naar NS station (bebouwing) 

– (Veel) grotere lengte busbaantracé (kosten) 

– Bereikbaarheid fiets 

– Sociale controle halte westzijde 

 Kansen 

– Geen  nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (Beeklaan) 

– Handhaving ontsluiting percelen (zuidzijde) 

– Geen nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (1e Loosterweg) 

– Handhaving ontsluiting percelen (noordzijde) 

– Geen kruising van het spoor (ontsluitend net) 

 

14 



Spoorlijn oost – variant 1 
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Spoorlijn oost – variant 1 +/- 

 Aandachtspunten 

– Bundeling busbaan en spoor (stabiliteit) 

– Geen versmalling waterpartij (overig water) 

– Meer hinder bewoners Parallelweg (bus) 

– Fundering bebouwing 

– Toename intensiteiten 1e Loosterweg (P&R) 

– Verbreden 1e Loosterweg (noordzijde) 

– Vervallen P-plaatsen (combi met P&R) 

– Realisatie P&R terrein (grondaankoop) 

– Bus kruist tweemaal spoor (ontsluitend net) 

 

 Kansen 

– Geen  nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (Beeklaan) 

– Handhaving ontsluiting percelen (zuidzijde) 

– Geen nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (1e Loosterweg) 

– Handhaving ontsluiting percelen (noordzijde) 
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Spoorlijn oost – variant 2 
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Spoorlijn oost - variant 2 +/- 

 Aandachtspunten 

– Meer hinder bewoners 1e en 2e Loosterweg (bus) 

– Toename intensiteiten 1e  en 2e Loosterweg (P&R) 

– Fundering bebouwing 

– Verbreden 1e en 2e Loosterweg  

– Vervallen P-plaatsen (combi met P&R) 

– Realisatie P&R terrein (grondaankoop) 

– Bus kruist tweemaal spoor (ontsluitend net) 

 

 Kansen 

– Geen  nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (Beeklaan) 

– Handhaving ontsluiting percelen (zuidzijde) 

– Geen nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (1e Loosterweg) 

– Handhaving ontsluiting percelen (noordzijde) 
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Spoorlijn oost – variant 3 
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Spoorlijn oost – variant 3 +/- 

 Aandachtspunten 

– Nieuwe aansluiting op Beeklaan 

– Te verwerven gronden bustracé 

– Meer hinder bewoners 1e Loosterweg 

– Kruising (tweemaal) van primair water 

– Verbreden 1e Loosterweg (noordzijde) 

– Realisatie P&R terrein (grondaankoop) 

– Vervallen P-plaatsen (combi met P&R) 

– Bus kruist tweemaal spoor (ontsluitend net) 

 

 Kansen 

– Geen  nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (Beeklaan) 

– Handhaving ontsluiting percelen (zuidzijde) 

– Geen nieuwe aansluiting nabij spoorwegovergang (1e Loosterweg) 

– Handhaving ontsluiting percelen (noordzijde) 
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Spoorlijn west – variant 1 

 

21 



Spoorlijn west – variant 1 +/- 

 Aandachtspunten 

– Nieuwe aansluitingen nabij spoorovergangen 

– Valstrik Beeklaan (afstand versus regeling) 

– Valstrik 1e Loosterweg (afstand versus regeling) 

– Ontsluiting van percelen (westzijde) 

– Profielkeuze structuur 

– Bundelen spoor (spoorse aangelegenheden) 

– Buiten spoorzone (meer grondaankoop) 

– Combinatie of splitsing (B/A) 

– Sociale controle halte westzijde 

 

 Kansen 

– Minder hinder voor de omgeving (excl. Aansluitingen) 

– Bouwsteen in totale busroute van/naar Haarlem 

– Geen kruising van het spoor (ontsluitend net) 
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Spoorlijn west – variant 2 
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Spoorlijn west – variant 2 +/- 

 Aandachtspunten 

– Nieuwe aansluitingen nabij spoorovergangen 

– Valstrik Beeklaan (afstand versus regeling) 

– Ontsluiting van percelen (westzijde) 

– Profielkeuze structuur 

– Bundelen spoor (spoorse aangelegenheden) 

– Buiten spoorzone (meer grondaankoop) 

– Combinatie of splitsing (B/A) 

– Sociale controle halte westzijde 

– Veel) grotere lengte busbaantracé (kosten) 

 

 Kansen 

– Minder hinder voor de omgeving (excl. Aansluiting) 

– Bouwsteen in totale busroute van/naar Haarlem 

– Geen kruising van het spoor (ontsluitend net) 
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Spoorlijn west – variant 3 
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Spoorlijn west – variant 3 +/- 

 Aandachtspunten 

– Nieuwe aansluitingen nabij spoorovergangen 

– Valstrik Beeklaan (afstand versus regeling) 

– Ontsluiting van percelen (westzijde) 

– Profielkeuze structuur 

– Bundelen spoor (spoorse aangelegenheden) 

– Buiten spoorzone (meer grondaankoop) 

– Combinatie of splitsing (B/A) 

– Sociale controle halte westzijde 

– Extra spoorovergang (perrons, sluitingsduur) 

 

 Kansen 

– Minder hinder voor de omgeving (excl. Aansluiting Beeklaan, noordzijde 1e Loosterweg) 

– Bouwsteen in totale busroute van/naar Haarlem 

– Tweemaal kruising van het spoor (ontsluitend net) 
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Discussie en keuze varianten 

 We willen 4 structuur/vormgevingsvarianten overhouden voor een nadere 

beoordeling. 

 

 

 Zijn er nog andere zoekgebieden denkbaar? 

 Zijn er nog andere structuurvarianten denkbaar? 

 Welk(e) zoekgebied(en) vallen af? Wat zijn de redenen? 

 Welke structuurvarianten vallen af? Wat zijn de redenen? 

 Welke structuurvarianten zijn de grootste kanshebbers? 

 Welke vormgevingsvariant wordt hierbij toegepast? 
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Resumé 

 Met welke 4 varianten gaan wij verder (de varianten beschrijven)? 
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Variant Structuur Vormgeving Opmerkingen 

1 

 

NL 

Spoor oost 

Spoor west 

Bus 

Auto 

Fiets 

Grondverwerving 

Spoorse zaken 

2 

 

3 

 

4 

 



Vervolgprocedure en afspraken 

 Vervolg 

– Globale vergelijking 4 varianten (diverse aspecten met ++, +, 0, - en --) 

– Voorkeurskeuze 1 variant (kan een combinatie zijn) 

– Uitvoeren van terreinonderzoek (inmeten, grondmechanisch) 

– Ontwerp van (concept) VO met toelichting en SSK raming. 

 

 

 Afspraken 

– Op basis van de aanbieding en afstemming met betrokkenen 

– Op basis van deze workshop 
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Planning 1e helft 2013 
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Afsluiting 

 Nabranders 

 Afspraken 

 Rondvraag 
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Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

 

Erik Mansvelder 

 

T +31 6 105 26 122 

E Erik.mansvelder@grontmij.nl 

 

32 


