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Managementsamenvatting 

1 HVVP in het kort 

1.1 Proces 

De Raad van de gemeente Hillegom heeft besloten het uit 1992 daterende Hille-
goms Verkeers en Vervoersplan (HVVP) te actualiseren. Het proces van actualisa-
tie kent drie fasen. In elke fase wordt een vraag beantwoord. De Raad besluit 
over Fasen 1 en 2; Fase 3, het Uitvoeringsprogramma, is de verantwoordelijk-
heid van het College van B&W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1: Wat willen we? 
Op 14 juni 2007 heeft de Raad de Startnotitie van het HVVP vastgesteld. Daar-
mee heeft de Raad op de hoofdlijnen de uitgangspunten voor verkeer en ver-
voer in Hillegom bepaald. De uitgangspunten hebben betrekking op verkeers-
veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Fase 1 is met de vaststelling van de 
Startnotitie afgerond. 
 
 
 

College besluit over 
het uitvoeringspro-
gramma.  
Raad besluit jaarlijks 
via de begroting. 

Fase 3: Wat gaan we doen?  
Uitvoeringsprogramma voor 5 jaar 
 

Begin 2007 

     Eind 2009 

Vastgesteld door de 
Raad op 14 juni 2007 

Fase 1: Wat willen we?  
Resultaat: Startnotitie 
-Uitgangspunten beleid 
-Uitgangspunten proces 

Vaststelling HVVP 
Raad: medio 2009 

Fase 2: Wat kunnen we?  
-Kaderstellende notitie  
-Inventarisatie knelpunten  
 

Fase 2: Wat kunnen we?  
- Oplossingsrichtingen 
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Fase 2: Wat kunnen we? 
Met de vaststelling van de Startnotitie heeft de Raad opdracht gegeven voor het 
opstellen van kaders omtrent het verkeer in Hillegom. Deze fase is als volgt op-
gebouwd: 
 Kaders. Op basis van de uitgangspunten uit de Startnotitie (=kwalitatieve 

kaders) zijn de kwantitatieve kaders voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid geformuleerd. Deze kaders zijn in Deel A van voorliggend 
HVVP neergelegd. 

 Inventarisatie knelpunten. Voor de huidige en toekomstige situatie is geïn-
ventariseerd waar zich knelpunten voordoen op het gebied van verkeersvei-
ligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De inventarisatie is in Deel B van 
voorliggend HVVP vastgelegd. 

 Opstellen oplossingsrichtingen. Aan de hand van de kaders en de inventari-
satie zijn oplossingsrichtingen geformuleerd. Daarbij gaat het enerzijds om 
infrastructurele maatregelen en anderzijds om beleidsmatige oplossingen. 
Voor sommige oplossingen is nader onderzoek of afstemming nodig. De op-
lossingrichtingen zijn in Deel C van voorliggend HVVP opgenomen. 

 Prioritering. In Deel D van voorliggend HVVP zijn de oplossingsrichtingen 
aan de hand van criteria geprioriteerd. 

 
Fase 3 Wat gaan we doen? 
Het resultaat van Fase 2 is een door de Raad vastgesteld HVVP met daarin de 
kaders, knelpunten, oplossingsrichtingen en prioritering van de oplossingsrich-
tingen. Met de vaststelling van het HVVP geeft de Raad het College van Burge-
meester en Wethouders opdracht de geprioriteerde oplossingsrichtingen te 
gaan uitvoeren. Het College zal daartoe een Uitvoeringsprogramma opstellen, 
onderscheiden in een: 
 korte termijn 2009 - 2011 
 middellange termijn 2012 - 2014 
 lange termijn 2015 - 2018 
 
Besluitvorming 
Met de vaststelling van het HVVP verleent de Raad het college van B&W opdracht 
tot uitvoering van de in het HVVP benoemde maatregelen. 
 

1.2 Inhoud 

In het HVVP geeft de gemeente Hillegom haar visie ten aanzien van verkeersvei-
ligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 
 
Verkeersveiligheid 
Wij hebben als doel het aantal geregistreerde ongevallen te verminderen. De 
afname is voorgeschreven per soort ongeval en voor de kwetsbare verkeers-
deelnemers in het bijzonder. Het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt 
uitgewerkt in: 
 infrastructurele maatregelen: conform Duurzaam Veilig, 
 voorlichting en educatie: naar de regionale en landelijke trends, 
 preventieve en handhavende maatregelen: de gemeente overlegt met de po-

litie. 
In het hoofdwegennet is de N208 een grote veroorzaker van ongevallen. Bij de 
reconstructie van deze hoofdweg, moet hier speciale aandacht aan worden be-
steed. De buitenwegen zorgen incidenteel voor dodelijke ongevallen, maar zijn 
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door hun karakter moeilijk optimaal veilig te maken. Voor de kwetsbare ver-
keersdeelnemers zijn het parkeren nabij en de oversteekpunten naar scholen 
knelpunten. 
 
Om de verkeersveiligheid over de hele linie aan te pakken stellen wij in het Uit-
voeringsprogramma een verkeersveiligheidsplan op. Kern van het verkeersvei-
ligheidsbeleid is aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemer, in het bijzon-
der  de schoolgaande kinderen. De uitwerking van het verkeersveiligheidsbeleid 
vindt plaats in het Verkeersveiligheidsplan. In dit Verkeersveiligheidsplan ko-
men aan de orde: 
 Visie opstellen voor omgevingen. De positie van de kwetsbare verkeersdeel-

nemer in de schoolomgeving, op de school-thuisroutes en de omgeving van 
voorzieningenconcentraties ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer 
wordt nader bekeken. Het gaat daarbij om de optimale inrichting van de weg 
en oversteekplaatsen in deze omgevingen. Van belang is voorts het gedrag 
van alle weggebruikers. Om dit gedrag mogelijk te maken is enerzijds een 
infrastructurele indeling nodig waarbij rekening wordt gehouden met kwets-
bare verkeersdeelnemers. Anderzijds zijn gedragsbeïnvloedende projecten 
noodzakelijk. 

 Uitwerking naar lokale context. Om concrete maatregelen voor scholen en 
voorzieningen te kunnen nemen moet de ideale situatie gespiegeld worden 
aan de huidige situatie. Per voorziening moeten de stromen van weggebrui-
kers en passanten in kaart worden gebracht. Daarmee komen de knelpunten 
rond de voorzieningen in beeld. Wanneer de knelpunten bekend zijn, kun-
nen maatregelen worden uitgewerkt om de situatie te verbeteren. 

 Actielijst. Uit de lokale uitwerking komt een set van maatregelen naar voren. 
De maatregelen worden naar noodzaak en oplossingsmogelijkheden geprio-
riteerd. In de realisatie sluiten wij zoveel mogelijk aan bij lopende projecten. 

 
Bereikbaarheid 
De oplossingsrichtingen voor het onderdeel bereikbaarheid zijn per modaliteit 
(auto, fiets, openbaar vervoer) en voor het parkeren uitgewerkt. 
 
Auto 
Een goed bereikbaar wegennet is essentieel om economisch te groeien en de 
Greenport bereikbaar te houden. Ontbrekende schakels in de oost-west verbin-
dingen zijn daarvoor noodzakelijk. We benadrukken daarom het belang van een 
Noordelijke Ontsluiting Greenport en eventuele aanvullende maatregelen. 
Om het wegennet zo optimaal mogelijk te gebruiken, moeten de weggebruikers 
hun gedrag en route aanpassen aan de functie van de weg. Het wegennet is 
daarom ingedeeld naar haar functie en mogelijkheden. 
 
Op het hoofdwegennet geldt: 
1. de externe ontsluitingsfunctie: bereikbaarheid van en naar andere delen van 

Nederland. 
2. de interne ontsluitingsfunctie: bereikbaarheid van delen van Hillegom, ko-

mend van en gaand naar andere delen binnen Hillegom. 
 
Voor het hoofdwegennet is doorstroming het sleutelwoord. De verhouding in-
tensiteit en capaciteit moet onder de stagnatiegrens van 80% blijven. Om in de 
toekomst geen bereikbaarheidsproblemen te hebben op de N208, moeten daar 
infrastructurele maatregelen worden genomen. Het doorgaand vrachtverkeer, 
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wat veel belasting legt op het functioneren van het hoofdwegennet, mag daar-
om niet meer groeien. Een verlaging van het percentage vrachtwagenverkeer is 
gezien het gebrek aan alternatieven geen realistisch kader. Als de mogelijkhe-
den zich voordoen, streven wij wel een verlaging na. 
Voor het resterende wegennet in de bebouwde kom geldt: 
3. de toegangsfunctie van het onderliggende wegennet: bereikbaarheid van 

woningen, bedrijven en percelen. 
 
Door te sturen met infrastructurele maatregelen kunnen weggebruikers op de 
functie van de weg worden gewezen. Met de richtlijnen van Duurzaam Veilig 
willen we het doorgaande verkeer op het hoofdwegennet en uit de woonwijken 
houden. Op het hoofdwegennet binnen de bebouwde kom geldt daarom een 
50km/h regime en op het onderliggende wegennet een 30km/h beperking. 
Ondanks dat de verblijfsfunctie in woonwijken soms moet worden afgedwongen 
met verkeersbelemmerende maatregelen, moeten de hulpdiensten wel hun aan-
rijdtijd kunnen halen. Voor de belangrijke aanvoerroutes moet daarom afstem-
ming plaatsvinden. 
 
Fiets 
Als hoofddoel willen wij het fietsgebruik op de korte ritten tot 7,5 km bevorde-
ren. Hiermee wordt bijgedragen aan vermindering van het autoverkeer en aan 
verbetering van de leefbaarheid. Hiervoor moeten het fietsnetwerk en de stal-
lingvoorzieningen wel veilig comfortabel en goed bereikbaar zijn. Doordat de 
fietsverbindingen veelal op het autowegdek liggen, is er veel geluids- en tril-
lingsoverlast en een gevoel van onveiligheid, met name op het hoofdwegennet. 
Met een concentratie  van goed bereikbare voorzieningen in het centrum en een 
relatief hoge verkeersveiligheid, heeft Hillegom veel potentie voor fietsers. Om 
de Hillegommer op de fiets te krijgen, stellen we een algeheel fietsplan op. Hier-
in wordt het huidige fietsnetwerk in kaart gebracht, zodat de ontbrekende 
schakels naar voren komen. 
 
Het fietsnetwerk willen we dan gericht verbeteren door: 
 vrijliggende fietspaden langs het hoofdwegennet, 
 fietsstroken voor belangrijke fietsroutes langs de overige wegen, 
 eigen fietsverbindingen tussen wijken en voorzieningen, niet gekoppeld aan 

het autowegennet. 
De stallingvoorzieningen voor fiets en bromfiets worden waar nodig aangevuld 
en/of aangepast aan de vraag van (brom)fietsers. Doordat fietsenstallingen te 
ver weg liggen, niet goed bruikbaar of niet veilig zijn, staan de stallingen leeg 
en de straat vol fietsen die de doorgang voor anderen blokkeren.  
Een gerichte aanpak van het stimuleren van fietsen naar doelgroepen moet ook 
bijdragen aan het bevorderen van het fietsgebruik. In het woon-werkverkeer op 
korte afstanden en voor de afstand van en naar het station kan de fiets voor 
sommige groepen een goed alternatief voor de auto zijn. Zo moedigen we be-
drijven aan die hun personeel meer op de fiets proberen te krijgen. 
 
Openbaar vervoer 
De gemeente Hillegom staat een goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar 
vervoer voor. De gemeente is hierin echter afhankelijk van andere partijen, zo-
als het rijk, de provincie en vervoerbedrijven. Voor regionale projecten als de 
stedenbaan en de verlenging van de Zuidtangent worden wij vertegenwoordigd 
door de regio Holland Rijnland. Door het aanmoedigen van Holland Rijnland in 
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het behartigen van de Hillegomse belangen en een eigen actieve betrokkenheid 
in de overleggen, streven wij ernaar de kwaliteit van het openbaar vervoer te 
optimaliseren.  
 
Onze activiteiten richten zich op: 
 het opstellen van een overkoepelend plan om de bereikbaarheid, veiligheid 

en leefbaarheid in het stationsgebied onder de loep te nemen en waar moge-
lijk te verbeteren. De wenselijkheid en mogelijkheden om te voldoen aan de 
vraag naar toegankelijke fietsenstallingen en parkeervoorzieningen voor de 
regio, zijn hier een belangrijk onderdeel van. 

 het inzetten en toetsen van regionale projecten op het waarborgen en verbe-
teren van de verbindingen met Leiden, Haarlem en Amsterdam/Schiphol. 

 het evalueren van de nieuwe busdienstregeling, voorstellen van verbeterin-
gen bij de nieuwe concessieverlening en verbeteren van de toegankelijkheid 
van bushaltes. 
 

Parkeren 
De toenemende vraag naar parkeerplaatsen zorgt in zowel bestaande gebieden 
(woonwijken, winkelgebieden) als bij nieuwe ontwikkelingen voor dilemma’s 
rond het parkeren. Gezien de schaarste van ruimte moet de vraag naar bebou-
wing, groen, speelvoorzieningen en parkeren tegen elkaar worden afgewogen. 
De oplossing van parkeerproblemen moet daarom lokaal worden uitgewerkt. De 
hoofdlijnen van het parkeerbeleid omvatten: 
 voor het centrum wordt een nieuwe visie opgesteld. Gezien de centrumont-

wikkelingen en de reconstructie van de N208 moet de verkeerscirculatie in 
het centrum met de (toedeling) van parkeerstromen en de regulering van de 
parkeerplaatsen in een nieuwe visie worden ondergebracht. 

 bij nieuwbouwprojecten moet parkeren een centrale plaats krijgen. De par-
keerruimte moet in een vroeg stadium in de plannen worden gereserveerd 
en er moet in alle fasen zeker aan de minimale parkeernormen worden vol-
daan. 

 voor bestaande woongebieden wordt per wijk geïnventariseerd of het aanbod 
nog aansluit bij de vraag. 

 bij nieuwe bedrijventerreinen wordt ruimte voor parkeren duidelijker aange-
wezen. 

 op bestaande bedrijventerreinen wordt het parkeren van vrachtwagens na-
der bezien. 
 
 

Leefbaarheid 
Leefbaarheid wordt voor verkeer en vervoer uitgewerkt in de luchtkwaliteit en 
geluidsoverlast. Wij zijn als gemeente bezig de huidige kwaliteit en verbetermo-
gelijkheden in kaart te brengen in het: 
 Milieubeleidsplan: overkoepelend plan van Hillegom, Lisse en Noordwijker-

hout om de leefbaarheid te verbeteren. 
 Geluidsplan: ook hier werken de drie gemeenten samen. 
 Analyseren luchtkwaliteit: onderzoek is voor Hillegom uitgevoerd en de rap-

portage daarvan is bijna gereed. Regionaal hebben we onze medewerking 
verleend aan het “actieprogramma luchtkwaliteit Holland Rijnland”. 

Uit de eerste meetresultaten blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke normen 
voor de luchtkwaliteit. Voor de geluidsoverlast zijn er geen objectieve gegevens 
beschikbaar voor heel Hillegom. Volgens de “Fietsbalans” van de Fietsersbond is 
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er wel geluidsoverlast voor fietsers op het hoofdwegennet. Als algemeen aan-
dachtspunt willen we het fiets- en het openbaar vervoergebruik stimuleren en 
het aantal autobewegingen verminderen. 
 
Het beleidsveld verkeer en vervoer van de gemeente Hillegom volgt hetgeen op 
het beleidsveld milieu wordt ontwikkeld, gemeentelijk, intergemeentelijk en 
regionaal (Holland Rijnland). Daartoe behoren de aspecten geluid en lucht. Ver-
keergerelateerde zaken op deze aspecten zullen bij infrastructurele werken 
worden vertaald naar daartoe geëigende maatregelen, voor zover uit wet- en 
regelgeving noodzakelijk is. In dit verband zijn bijvoorbeeld aan de orde: 
o grootschalige reconstructies zoals de herinrichting van de N208. Bij dergelij-

ke werken zal worden nagegaan welke aanvullende maatregelen als gevolg 
van milieuaspecten nodig zijn; 

o eventuele verkeerskundige consequenties uit milieuactiviteiten, zoals de in 
2008 opgestelde lijst van geluidgehinderde woningen (A en B categorie). De 
A-categorie komt overigens in aanmerking voor sanering.  

Per project wordt bekeken of ook aanvullende verkeerskundige maatregelen 
mogelijk/nodig zijn (bijvoorbeeld stil asfalt). 
 

1.3 Prioritering 

De oplossingsrichtingen zijn geprioriteerd aan de hand van criteria: 
 verkeerskundig. De N208 is de ruggengraat van het Hillegomse hoofdwe-

gennet (in zuid-noord richting) en vormt de aantakking op het provinciaal en 
rijkswegennet (west-oost richting). Daarnaast zijn maatregelen nodig om be-
reikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te optimaliseren. 

 economische bereikbaarheid. Het centrum van Hillegom is cruciaal voor de 
economische bedrijvigheid. 

 ontwikkeling van plannen op de korte termijn. Fioretti College en ontwikke-
ling HD-plein zuid vragen om een veilige en goede bereikbaarheid op korte 
termijn. 

 
Na prioritering is een maatregelenpakket met planning van uitvoering van de 
geprioriteerde oplossingsrichtingen opgesteld, zie tabel op de volgende blad-
zijde. 
 

1.4 Leeswijzer 

Het HVVP is uit vier onderdelen opgebouwd. Deze onderdelen zijn in voorlig-
gend document als volgt opgenomen: 
Deel A: Kaders, met kwantitatieve doelstellingen. 
Deel B: Inventarisatie, met een overzicht van knelpunten en aandachtspunten. 
Deel C: Oplossingsrichtingen, met een overzicht van maatregelen en activiteiten 

die basis zijn voor het Uitvoeringprogramma. 
Deel D: Prioritering Oplossingsrichtingen, met een planning voor de korte ter-

mijn (2009-2011). 
 
In de Bijlagen 1 en 2 is nader ingegaan op resp. verkeersveiligheidsstatistieken 
en bereikbaarheidsaspecten. Deze bijlagen zijn als uitwerking/toelichting van 
de paragrafen “2. Verkeersveiligheid” en “3. Bereikbaarheid” uit Deel B opgeno-
men. 
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Planning 

2009 2010 2011 
middellange 

termijn 
2012-2014 

lange 
termijn 

2015-2018 
HVVP      

Verkeersveiligheid:  
opstellen/ uitvoeren Verkeersveiligheidsplan 

     

 analyse ongevalgevoelige locaties      

 opstellen en uitvoeren acties en infra-
structurele werken 

     

      

Bereikbaarheid      
Verkeerscirculatieplannen      

 analyseren verkeerscirculatie: verkeers-
tellingen 

     

 uitvoeren acties en infrastructurele wer-
ken (beginnen met centrum) 

     

      

Fietsplan      
 inventarisatie + analyse fietsverbindin-

gen/-stallingen 
     

 uitvoeren stalllingenplan, infrastructurele 
werken, acties 

     

      

Openbaar vervoer      
 opstellen plan stationsgebied      

 evaluatie busroutes      

      

Parkeren      
      opstellen en  

uitvoeren parkeerplan centrum      

 opstellen en  
uitvoeren parkeerplan woongebieden 

     

     o centrum 
      

     o zuid 
      

     o noord 
      

     o overig 
      

 analyseren parkeren vrachtwagens be-
drijventerreinen 

     

      

Herinrichting N208      

 
 

 
   Middendeel: 

 technische voorbereiding 
 uitvoering      

 
  

 
  Zuidelijk deel: 

 technische voorbereiding 
 uitvoering       

 Noordelijk deel: 
 nadere besluitvorming 
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Deel A. Kaders 
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1 Hoofddoelstelling 

Hoofddoel van het HVVP is het optimaliseren van de leefbaarheid, verkeersvei-
ligheid en bereikbaarheid in Hillegom. Met nadruk is de term optimaliseren ge-
bruikt. Bereikbaarheid en veiligheid/leefbaarheid staan soms loodrecht tegen-
over elkaar. Het is dan zaak om keuzes te maken. Het kan zijn dat de verkeers-
veiligheid op een locatie verbeterd wordt, maar de bereikbaarheid niet, of dat 
beide aspecten maar voor een deel worden opgelost. Daarnaast zijn er beperkte 
middelen. Optimaliseren moet dus ook gezien worden in het licht van zo veel 
mogelijk verbetering op de drie deelgebieden met de beschikbare middelen. 
 

2 Verkeersveiligheid 

2.1 Inleiding 

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn harde kwantitatieve kaders 
opgesteld met betrekking tot de daling van het aantal verkeersongelukken. Dit 
algemene doel is een vertaling vanuit de landelijke Nota Mobiliteit. Het rijk heeft 
zichzelf absolute dalingen opgelegd, toegespitst naar de verschillende soorten 
ongelukken. Voor een doorvertaling naar gemeentelijk niveau zijn de relatieve 
dalingen als uitgangspunt gebruikt. De voorgeschreven landelijke reductie van 
het aantal verkeersdoden komt voor 2010 uit op 15% (doden) en 7,5% (zieken-
huisgewonden). In 2020 moet een relatieve daling van respectievelijk 38% (do-
den) en 26% (ziekenhuisgewonden) hebben plaatsgevonden ten opzichte van 
2002. In de doorvertaling van de landelijk voorgeschreven reductie van slachtof-
fers heeft de gemeente Hillegom voor zichzelf de volgende kaders gesteld. 
 

2.2 Kaders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitvoering van het verkeersveiligheidbeleid kiezen wij voor een aanpak, 
waarbij wordt ingezet op een goede samenhang tussen infrastructurele maatre-
gelen en voorlichting, educatie en handhaving. 

Kaders verkeersveiligheid 
1. Het totaal aantal geregistreerde ongevallen moet in 2017 met 15% af-

genomen zijn t.o.v. 2005 
2. Het totaal aantal slachtofferongevallen moet in 2017 met 20% afge-

nomen zijn t.o.v. 2005 
3. Het totaal aantal slachtofferongevallen onder de kwetsbare verkeers-

deelnemers moet over  de periode 2015 t/m 2017 minimaal 15% zijn 
afgenomen t.o.v. 2003 t/m 2005 

 
Uitwerking in: 

1. Infrastructurele maatregelen: 
Conform Duurzaam Veilig inrichten 

o hoofdwegennet met een 50km/h inrichting 
o woonwijken met een 30km/h inrichting 

2. Voorlichting, educatie en handhaving 
In samenwerking met Holland-Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Veilig 
Verkeer Nederland en politie inzetten op educatie en handhaving 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  3 

2.3 Toelichting kaders 

Ongevallen 
Een vertaling van de landelijk voorgeschreven daling van doden en ziekenhuis-
slachtoffers naar Hillegom is moeilijk aangezien het vaak incidenten betreft. 
Sinds enkele decennia is een dalende lijn zichtbaar in de verschillende ongeval-
lencijfers. Op lokaal niveau zorgen incidenten echter voor hoge pieken in de 
gemiddelde lijn. Zo vielen er tussen 2002 en 2006 in totaal 4 doden en 51 zie-
kenhuisgewonden, waarvan drie van de doden en 15 van de ziekenhuisongeval-
len plaatsvonden in 2003. Voor realistische kwantitatieve kaders wordt daarom 
met het totaal aantal slachtofferongevallen en algehele ongevallen gerekend. De 
gedachte is dat bij vermindering van het totaal aantal ongevallen statistisch ge-
zien het aantal ziekenhuisgewonden en doden ook af zal nemen. Het terugdrin-
gen van het aantal dodelijke ongevallen en ziekenhuisongevallen blijft wel het 
streven. 
 
Kwetsbare verkeersdeelnemers 
In de verkeersveiligheid krijgen de kwetsbare verkeersdeelnemers extra aan-
dacht. Hieronder rekenen wij de (brom)fietsers en voetgangers in de leeftijd van 
4 t/m 17 jaar en 65-plussers. In bijlage l is zichtbaar dat onder de (brom)fiets-
ers en voetgangers relatief de meeste slachtoffers vallen. Hieruit zijn de zwak-
kere groepen (kinderen, tieners en 65+) uitgelicht en 65+ automobilisten toege-
voegd. Om de incidenten uit het gemiddelde te filteren worden grote tijdsperio-
des gebruikt. 
 

2.4 Toelichting uitwerking in 

Infrastructurele maatregelen 
De eerste manier waarop het aantal ongevallen verminderd kan worden, is door 
maatregelen te nemen op locatie. Door uniformiteit en herkenbaarheid moet de 
weggebruiker kunnen anticiperen op het gedrag dat van hem verwacht wordt. 
Het onderscheid in typen wegen moet zichtbaar zijn in de inrichting ervan. 
Daarom zal het wegennet conform de herkenbaarheidkenmerken van Duurzaam 
Veilig worden ingericht. Hierin wordt voorgeschreven het hoofdwegennet zo 
veel mogelijk als 50km/h weg in te richten en de woonwijken als 30km/h ge-
bied. 
 
Educatie en handhaving 
Deze instrumenten spelen direct in op gedragsbeïnvloeding. Via voorlichting 
wordt aan weggebruikers duidelijk gemaakt wat van hen verwacht wordt. Educa-
tie op scholen moet de kwetsbare verkeersdeelnemers bekend maken met hun 
rol in het verkeer. Aangezien Regio Holland Rijnland stuurt op educatie, zullen 
de gemeenten de komende de jaren worden gestimuleerd om educatiepro-
gramma’s uit te voeren. Wij zullen daarom in samenspraak met Regio Holland 
Rijnland inzetten op educatie en dit samen financieren.  
Naast deze preventieve vorm is handhaving noodzakelijk om het gedrag af te 
dwingen. In de uitvoering hiervan vervullen Veilig Verkeer Nederland en de poli-
tie een belangrijke rol. VVN geeft adviezen voor de educatie op en rond scholen, 
terwijl in samenspraak met de politie de handhaving wordt verdeeld over de 
BOA’s en de politie. In het verkeersveiligheidsplan werken wij dit verder uit. 
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3 Bereikbaarheid 

3.1 (vracht)Autoverkeer 

3.1.1 Inleiding 

De Nota Mobiliteit stelt dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde voor eco-
nomische groei en sociale ontwikkeling in Nederland is. Een goed functionerend 
systeem voor personen – en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaar-
heid zijn essentieel om de economie en de internationale concurrentiepositie 
van Nederland te versterken. Dit kan alleen door samenhang tussen economie, 
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer te creëren. Op lokaal niveau kan de 
bereikbaarheid vaak niet overal en voor iedereen worden geoptimaliseerd. 
Daarom worden de kaders per vervoerswijze opgesteld. In de uitwerking moet 
per situatie gekeken worden welke doelgroep de voorrang geniet. 

3.1.2 Kaders 

 
 
 
 
 
 

3.1.3 Toelichting kaders 

I/C verhouding 
Om de bereikbaarheid van met name bedrijven en het centrum te waarborgen 
moet er een goede doorstroming op het (hoofd)wegennet zijn. De bereikbaar-
heid wordt uitgedrukt in de verhouding tussen intensiteit en capaciteit (I/C ver-
houding). Dit is de verhouding tussen het aantal motorvoertuigen dat daadwer-
kelijk op een weg rijdt en de theoretische capaciteit van die weg. Bij een I/C 
verhouding van 80% zijn er doorstromingsproblemen. In 2017 willen wij dat op 
het gehele wegennet de I/C verhouding beneden de 80% ligt. 
 
Doorgaand vrachtverkeer 
Momenteel is 50% van het vrachtverkeer over de N208 doorgaand verkeer (bron: 
MER-studie NOG). Wij willen dat aandeel in 2017 behouden op 50% en dus een 
stijging voorkomen. 
 
Regionaal 
Verkeer en voer stopt niet bij de gemeentegrens. Regionaal is er een aantal ont-
wikkelingen gaande die impact hebben op de verkeersstromen in Hillegom. 
Vooral een nieuwe Noordelijke Ontsluiting van de Greenport (NOG) is belangrijk 
voor Hillegom. In 2007 is de Provincie Noord-Holland samen met Zuid-Holland, 
een aantal regio’s en gemeenten gestart met een onderzoek om te bezien hoe 
de Bollenstreek en omgeving bereikbaar gehouden kan worden. Wij blijven bin-
nen die studie samen met Noordwijkerhout en Lisse bij de Regio en Provincie 
aandringen op een NOG. 
 
 
 

Kaders (vracht) autoverkeer 
1. De I/C verhouding op het hele wegennet in 2017 lager dan 80% 
2. Het doorgaand vrachtverkeer op N208 behouden op 50% in 2017 
3. Garanderen van een goede bereikbaarheid van de Greenport 
4. Hulpdiensten moeten de wettelijke aanrijdtijd kunnen halen 
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Hulpdiensten 
De hulpdiensten moeten de wettelijke aanrijdtijd kunnen halen. Op de uitruk-
routes moeten snelheidsbelemmerende maatregelen worden voorkomen. Het 
streven is daarbij om deze routes zoveel mogelijk te laten samenvallen met bus-
routes, aangezien hier verticale elementen in de weg als barrière worden ge-
zien. 

3.2 Fietsverkeer  

3.2.1 Inleiding  

De verschillende overheden staan positief tegenover het bevorderen van schone 
vervoersmiddelen, zoals de fiets. Zeker op de korte afstanden moet de fiets een 
goed alternatief voor de auto vormen. Wij vertalen de landelijke richtlijnen en de 
adviezen van de Fietsersbond door naar de volgende kaders. 

3.2.2 Kaders  

 
 
 
 
 
 

3.2.3 Toelichting kaders 

Aandeel fietsverkeer 
De modal split (het aandeel per vervoersoort in het totale verkeer) van de fiets 
op verplaatsingen tot 7,5 km was in 2001 in Hillegom 35%. Wij willen dit voor 
2017 verhogen door het niveau van referentiegemeenten na te streven. 
 
Optimaal veilig, comfortabel en direct fietsnetwerk 
Hierbij komt zowel de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor 
fietsers onderweg naar voren. De resultaten van de fietsbalans die landelijk is 
uitgevoerd door de Fietsersbond worden hierin meegenomen. 
 
Passende stallingvoorzieningen 
Om het fietsverkeer te stimuleren zijn niet alleen goede infrastructuur, maar 
ook goede stallingvoorzieningen nodig. De behoefte van fietsers met betrekking 
tot de stallingen wordt afgeleid van landelijk geldende richtlijnen. 
 

3.3 Bereikbaarheid van Openbaar Vervoer 

3.3.1 Inleiding  

Goed openbaar vervoer op met name de hoofdbestemmingen kan bijdragen aan 
het verminderen van de groei van het vervoer per auto. We zetten in op een 
continue verbetering van het openbaar vervoer, zowel binnen als van en naar 
onze gemeente. De dialoog met de Regio Holland Rijnland en Provincie Noord- 
en Zuid-Holland zijn daarin belangrijk. De Provincie Zuid-Holland is de vervoers-
autoriteit en is dus hoofdverantwoordelijke binnen de regio. Gezien de ligging 
van Hillegom nabij Noord-Holland en de OV-verbindingen naar Haarlem en Am-
sterdam is ook afstemming met Provincie Noord-Holland gewenst.  

Kaders fietsverkeer 
1. Het aandeel fietsers op de korte ritten tot 7,5 km gelijk aan dat van refe-

rentiegemeenten (uit Fietsbalans van de Fietsersbond) 
2. Een optimaal veilig, comfortabel en bereikbaar fietsnetwerk 
3. Stallingvoorzieningen voor fietsers die aansluiten bij de vraag 
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3.3.2 Kaders  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Toelichting kaders 

Goed bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer 
Als hoofddoel streven wij een optimaal bereikbaar en toegankelijk openbaar 
vervoer na. De overige doelen moeten hieraan bijdragen.  
 
OV verbindingen 
Hillegom wil naast een goede bereikbaarheid per auto eveneens de bereikbaar-
heid van Hillegom met het openbaar vervoer waarborgen. Hillegom wil dit ver-
wezenlijken door een frequente en snelle OV-verbinding te hebben naar: Hoofd-
dorp/Schiphol/Amsterdam, Haarlem en Leiden. 
 
P+R 
Om het openbaar vervoer te stimuleren moet er voldoende (auto en fiets)par-
keergelegenheid zijn in de nabije omgeving van het station. De fiets moet als 
vervoersmiddel naar het station zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Daar-
naast kijken we of we de P+R voorziening kunnen uitbreiden, zodat deze beter 
aansluit bij de vraag. 
 
Busroutes 
Om het busverkeer snel en frequent te kunnen laten rijden is het noodzakelijk 
dat het busvervoer zo min mogelijk gehinderd wordt door files. De I/C verhou-
ding van minder dan 80% op het wegennet (3.1.3) garandeert een goede door-
stroming op de busroutes. 
 
Toegankelijke bushaltes 
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het faciliteren van goed 
toegankelijke, veilige en comfortabele bushaltevoorzieningen. Bushaltes moeten 
toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap of 
functiebeperking. Om dit te verwezenlijken heeft de Provincie Zuid-Holland zich-
zelf ten doel gesteld dat voor 2015 50% van haar haltes goed toegankelijk moe-
ten zijn. Met de herinrichting van de N208 voldoen wij aan deze doelstelling. De 
overige haltes nemen we mee bij reconstructiewerkzaamheden van de andere 
wegen waar het busverkeer rijdt. 
 

Kaders Openbaar Vervoer 
1. Goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer 
2. Waarborgen OV-verbindingen met  

o Hoofddorp/Schiphol/Amsterdam 
o Haarlem 
o Leiden 

3. Aanbod P+R plaatsen en fietsenstallingen bij NS-station Hillegom aan-
sluiten bij vraag; parkeernormen conform CROW richtlijnen 

4. Op busroutes moet I/C verhouding in 2017 lager dan 80% zijn  
5. Minimaal 50% van de bushaltes moet in 2015 toegankelijk zijn voor 

mensen met een beperking 
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3.4 Parkeren  

3.4.1 Inleiding  

Om Hillegom bereikbaar te houden moeten er voldoende parkeervoorzieningen 
zijn. De vraag naar parkeerplaatsen stijgt, terwijl de beschikbare ruimte steeds 
schaarser wordt. Er moeten daarom keuzes worden gemaakt over hoe we de 
openbare ruimte indelen. Hierdoor kan het aantal beschikbare parkeerplaatsen 
niet altijd aansluiten bij de vraag. Het parkeren is daarom een onderdeel van de 
bereikbaarheid binnen het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan. 

3.4.2 Kaders  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Toelichting kaders 

Parkeernormen 
Bij zowel nieuwe projecten als herstructureringen zullen de CROW-richtlijnen 
voor parkeren gebruikt worden. Om de toekomstige parkeerdruk zoveel moge-
lijk te minimaliseren, moet er bij nieuwe ontwikkelingen van een hogere norm 
dan de minimale worden uitgegaan.  
 
Parkeerproblemen 
Mensen parkeren hun auto altijd het liefst voor de deur. Wanneer dit niet moge-
lijk is, wordt er parkeerdruk ervaren. Vaak zijn er echter alternatieve parkeer-
voorzieningen op acceptabele loopafstand. Gezien de schaarste van ruimte en 
middelen, worden alleen die locaties waar geen alternatieven aanwezig zijn aan-
gemerkt als locaties met parkeerproblemen. 
 
Parkeercapaciteit opnieuw bekijken 
Reconstructies en nieuwe ontwikkelingen geven de mogelijkheid de parkeerca-
paciteit aan te passen, zonder dat er veel extra kosten mee gemoeid zijn. De 
aanleg van meer officiële parkeervakken kan namelijk gecombineerd worden 
met het reguliere bestratingwerk.  
 

4 Leefbaarheid  

4.1 Inleiding 

Leefbaarheid is een breed begrip. Landelijk wordt de leefbaarheid voor verkeer 
en vervoer gedefinieerd als luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Wij zijn als ge-
meente bezig de huidige kwaliteit van de leefbaarheid en verbetermogelijkhe-
den in kaart te brengen. Er zijn momenteel dus nog geen kaders voorhanden 
over de gewenste lucht- en geluidskwaliteit. Wij volgen daarom de wettelijke 
normen, welke landelijk zijn ingesteld en uitgewerkt naar regionaal en lokaal 

Kaders parkeren 
1. Bij nieuwe ontwikkelingen moet tenminste van de gemiddelde CROW 

parkeernorm worden uitgegaan 
2. Parkeerproblemen worden alleen onderscheiden bij gebrek aan alterna-

tieven in de directe omgeving 
3. Bij nieuwe ontwikkelingen en reconstructies moet de parkeercapaciteit 

opnieuw bekeken worden 
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niveau. Om die reden is er voor gekozen de leefbaarheid in dit HVVP pragma-
tisch op te pakken. De leefbaarheid is dus niet uitgewerkt in kwantitatieve 
meetbare kaders. 

4.2 Kaders  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Toelichting kaders 

Alternatieve vervoersmiddelen 
De autobewegingen kunnen worden verminderd door het aantal verplaatsingen 
te beperken en door andere vervoersmiddelen te nemen. Het bevorderen van 
milieuvriendelijke vervoerswijzen is bij de bereikbaarheid van de fiets en het OV 
al behandeld. De norm voor het aandeel fietsverkeer is tevens genoemd in pa-
ragraaf 3.2.2 
 
Schonere voertuigen 
In de landelijke Nota Mobiliteit wordt het doel gesteld de luchtkwaliteit te verbe-
teren. Op landelijk, Europees en zelfs mondiaal niveau zijn en worden hier af-
spraken over gemaakt. Doorvertaling naar Hillegom is een lastige zaak gezien 
het hoge schaalniveau waarop dit onderwerp zich afspeelt. Toch heeft het kabi-
net een aantal maatregelen op provinciaal en gemeentelijk niveau in de Nota 
Mobiliteit opgenomen, met betrekking tot het stimuleren van schoner lokaal 
vervoer. Via aanbesteding van openbaar vervoer en andere publieke diensten 
dienen gemeente, Regio en Provincie het gebruik van schone voertuigen te be-
vorderen. Wij kunnen hierin direct bijdragen door het gebruik van schone bus-
sen en bedrijfsauto’s te stimuleren.  
 
Infrastructurele maatregelen 
Een I/C verhouding van minder dan 80% in 2017 op het hoofdwegennet gecom-
bineerd met een 50km/h inrichting moet er toe leiden dat er een continue snel-

Kaders leefbaarheid: 
De uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidsoverlast kan worden aangepakt 
door: 

1. Vermindering van het aantal autoverplaatsingen en belemmeringen 
van de doorstroming 

2. Schonere en stillere motorvoertuigen en wegdek 
3. De infrastructuur inrichten naar het beoogde gebruik 

 
Voor Hillegom is gekozen voor de volgende doorvertaling: 

1. Vermindering van het aantal autoverplaatsingen en optrekbewegingen 
- Het stimuleren van het fietsgebruik 
- Het verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet, door 

een I/C verhouding die lager is dan 80% in 2017 
2. Schonere en stillere motorvoertuigen en wegdek 

- Door gebruik schonere bussen en bedrijfsauto’s aan te moedigen 
3. Infrastructuur inrichten naar het beoogde gebruik 

- Met een 30km/h inrichting in woonwijken en 50km/h inrichting op 
hoofdwegennet 

- Zo veel mogelijk weren doorgaand verkeer in woonwijken 
- Iedere woonwijk moet een eigen ontsluiting op het hoofdwegennet 

hebben 
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heid gereden kan worden. Doorstroming vermindert de uitstoot van uitlaatgas-
sen. Op het hoofdwegennet is continuïteit dus de sleutel.  
Voor het onderliggend wegennet gelden de lage snelheden en afname van het 
autoverkeer als handvaten voor vermindering van de uitstoot van schadelijke 
stoffen en geluidsoverlast. Door inrichting van de woonwijken als 30km/h ge-
bied wordt de automobilist gedwongen een lage snelheid te rijden.  
 
Een 50km/h inrichting en een I/C verhouding van minder dan 80% op het 
hoofdwegennet, in combinatie met de 30km/h inrichting in de woonwijken, 
moet er tevens voor zorgen dat er minder doorgaand (vracht)verkeer door de 
woonwijken rijdt. 
 
 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  10 

Deel B.  
Inventarisatie knelpunten en aan-

dachtspunten 
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1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt op basis van de kaders inzichtelijk gemaakt waar de 
knelpunten zich voordoen op het gebied van verkeer en vervoer in Hillegom. De 
inventarisatie richt zich op de drie deelaspecten binnen verkeer en vervoer, na-
melijk: 

 verkeersveiligheid, 
 bereikbaarheid, 
 leefbaarheid. 

 

2 Verkeersveiligheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bijlage 1 zijn de Hillegomse ongelukken in de tijd uitgezet en de methode 
toegelicht. 

 

Kaders verkeersveiligheid: 
1. Het totaal aantal geregistreerde ongevallen moet in 2017 met 15% afge-

nomen zijn t.o.v. 2005 
2. Het totaal aantal slachtofferongevallen moet in 2017 met 20% afgenomen 

zijn t.o.v. 2005 
3. Het totaal aantal slachtofferongevallen onder de kwetsbare verkeersdeel-

nemers moet over  de periode 2015 t/m 2017 minimaal 15% zijn afgeno-
men t.o.v. 2003 t/m 2005 

 
Uitwerking in: 

1. Infrastructurele maatregelen: 
Conform Duurzaam Veilig inrichten 
 hoofdwegennet met een 50km/h inrichting 
 woonwijken met een 30km/h inrichting 
 

2. Voorlichting, educatie en handhaving 
In samenwerking met Holland-Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Veilig 
Verkeer Nederland en politie inzetten op educatie en handhaving 

Knelpunten alle ongevallen: 
- Incidenten zorgen bij doden en ziekenhuisongevallen voor pieken in de al-

gemeen dalende lijn. 
- De dodelijke ongevallen gebeuren buiten de bebouwde kom, op locaties 

waar geen sluitende oplossingen mogelijk zijn. 
- De slachtofferongevallen vallen hoofdzakelijk op de N208. 

 
Knelpunten kwetsbare slachtoffers: 

- Het parkeren bij scholen geeft problemen. 
- De snelheid rondom scholen wordt als hoog ervaren. 
- Onveiligheid voor fietsers op hoofdwegennet, zowel op de weg als bij krui-

singen. 
- Er is een gebrek aan voetgangersoversteekplaatsen. 
- Sommige kruisingen zijn onoverzichtelijk. 
- Er is geen eenduidigheid in voorrang, zowel op ongeregelde kruisingen 

binnen de gemeente als bij gereguleerde kruisingen tussen de gemeenten. 
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2.1 Uitwerking voor alle ongevallen 

Soort ongevallen 
In tabel 1 staan het totaal aantal ongevallen uitgesplitst naar de verschillende 
soorten ongevallen voor de laatste vijf jaar. Hierin zijn naast de slachtofferon-
gevallen ook de ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) opgenomen. 
Ondanks incidentele uitschieters naar boven zoals in 2003, is er een dalende 
lijn zichtbaar op alle fronten. In totaal zijn er in de periode 2002 t/m 2006 
1018 ongevallen geregistreerd. Bij 187 ongevallen vielen slachtoffers met 4 do-
den en 51 ziekenhuisgewonden. 

Tabel 1: Ongevallen naar ernst per jaar 
 
Locaties ongevallen 
In figuur 1 is een overzicht weergegeven van de lokaties waar de slachtoffers in 
de periode 2002 t/m 2006 vielen. Het grootste gedeelte van het aantal slachtof-
fers in het verkeer in Hillegom vindt plaats op het hoofdwegennet. De N208 
neemt daarbij een groot deel voor haar rekening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slachtofferongevallen 

Jaar Totaal ongevallen UMS ongevallen dodelijke 
ongevallen 

ziekenhuis 
ongevallen 

overige 
gew. onge-

vallen 

Totaal 
slachtoffer 
ongevallen 

2002 294 250 0 12 32 44 

2003 216 167 3 15 31 49 

2004 175 146 0 9 20 29 

2005 176 143 1 8 24 33 

2006 157 125 0 7 25 32 

 
Totaal 

 
1018 

 
831 

 
4 

 
51 

 
132 

 
187 

 Figuur 1: Aantal slachtoffers en ziekenhuisgewonden in Hillegom in de periode 2002 t/m 2006 

ViaStat-Online, Data Source © 2007 Tele Atlas N.V. 
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Locaties dodelijke ongevallen 
In figuur 2 staan de locaties van de dodelijke ongevallen weergegeven. Drie-
kwart van de dodelijke ongevallen vond plaats buiten de bebouwde kom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Dodelijke slachtoffers in de periode 2002 t/m 2006 

 

2.2 Uitwerking voor kwetsbare verkeersdeelnemers 

In Hillegom vallen de slachtoffers in het verkeer met name onder de vervoers-
wijzen personenauto’s, fiets en bromfiets. Het aandeel slachtoffers onder brom-
fietsers en fietsers ligt hoger dan het gemiddelde van de provincie, terwijl het 
aantal ongevallen met personenauto’s relatief laag uitvalt (zie bijlage 1). Om die 
reden willen wij speciale aandacht geven aan de kwetsbare verkeersdeelnemer.  
 
Specificatie ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers 
Onder kwetsbare verkeersdeelnemers verstaan wij de fietsers, bromfietsers en 
voetgangers in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en 65+. In tabel 2 staat het aantal 
slachtoffers dat gevallen is in deze groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Het 
betreft het aantal slachtoffers gesommeerd over de periode 2002 t/m 2006. In 
totaal zijn er in 5 jaar tijd 75 slachtoffers gevallen in deze groep.  
 

1 dodelijk slachtoffer 

ViaStat-Online, Data Source © 2007 Tele Atlas N.V.

Legenda: 
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ViaStat-Online, Data Source © 2007 Tele Atlas N.V. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel 2: Slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers in de periode 2002 t/m 2006 

 
Locaties ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers  
De locaties waar de slachtoffers in de kwetsbare verkeersdeelnemersgroep vie-
len zijn weergegeven in figuur 3. Het grootste gedeelte van de slachtoffers valt 
op het hoofdwegennet. De N208 neemt daarbij een groot gedeelte voor haar 
rekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 3: Ongevallen onder kwetsbare verkeersdeelnemers  
 
 
 
 

 04 t/m 11 12 t/m 15 16 t/m 17 65+ Totaal 
Bromfiets 0 0 29 6 35 
Fiets 4 13 7 9 33 
Voetganger 2 2 0 3 7 
Totaal 6 15 36 18 75 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  15 

3 Bereikbaarheid  

Voor wat betreft de bereikbaarheid zijn de volgende zaken voor Hillegom on-
derzocht: 

 doorstroming van het autoverkeer;  
 bereikbaarheid van het fietsverkeer; 
 bereikbaarheid van Openbaar Vervoer; 
 parkeren. 

 

3.1 (vracht)Autoverkeer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methode 
De doorstroming van het autoverkeer wordt in deze rapportage uitgedrukt in de 
verhouding tussen intensiteit en capaciteit (= I/C verhouding). Dit is de verhou-
ding tussen het aantal motorvoertuigen dat daadwerkelijk op een weg rijdt en 
de theoretische capaciteit van die weg. Objectieve informatie over de I/C ver-
houding van autoverkeer is voorhanden middels het regionaal verkeersmodel 
van Holland Rijnland. Dit model is geijkt met verkeerstellingen. Met behulp van 
het verkeersmodel is het mogelijk inzichtelijk te maken wat de bereikbaar-
heidsproblemen in de toekomst zullen zijn. Opgemerkt moet worden dat het 
een prognose betreft. Het regionaal verkeersmodel heeft als prognosejaar 2020. 
 
I/C verhouding nu 
In figuur 4 staat de I/C verhouding op het wegennet in Hillegom weergegeven in 
de avondspits op een gemiddelde werkdag. De bereikbaarheidsproblemen doen 
zich voor bij de kruising N208 en de N207, de kruising N208 met de Olympia-
weg en de wegvakken die op die kruisingen uitkomen. 
 
 

Knelpunten (vracht)autoverkeer 
Momenteel 

- Kruising N208 met N207 
- Kruising Olympiaweg met N208 en daar op uitkomende wegvakken 

Toekomst 
- Kruising N208 met N207 en daar op uitkomende wegvakken 
- Kruising Olympiaweg met N208 en daar op uitkomende wegvakken 
- Wegvak ten noorden van de kruising N208 met de Wilhelminalaan 

 
Specifieke aandachtsgebied 

- In 2020 hebben alle kruisingen op het hoofdwegennet een hoge I/C ver-
houding, de reconstructie van de N208 lost veel problemen op 

- De noodzaak van de NOG voor het bereikbaar houden van de Greenport 
benadrukken bij de regio  

- Obstakels bij 30km/h inrichting geeft problemen voor hulpdiensten 

Kaders (vracht) autoverkeer 
1. De I/C verhouding op het hele wegennet in 2017 lager dan 80%  
2. Het doorgaand vrachtverkeer op N208 behouden op 50% in 2017 
3. Garanderen van een goede bereikbaarheid van de Greenport 
4. Hulpdiensten moeten de wettelijke aanrijdtijd kunnen halen 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/C verhouding toekomst 
In figuur 5 staat de I/C verhouding op het wegennet van Hillegom weergegeven 
in een avondspits op een gemiddelde werkdag in 2020. De I/C verhouding zal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Intensiteit-capaciteit verhouding in 2 uur avondspits in 2005 

Description SLR006/Ksg 
Date januari 2007 
Company Goudappel 
Coffeng 

I/C-verhouding 

Figuur 5: Intensiteit-capaciteit verhouding in 2 uur avondspits in 2020 

Description SLR006/Ksg 
Date juni 2007 
Company Goudappel 
Coffeng 

IC-verhouding 

Belasting kruispunt 
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in 2020 t.o.v. 2005 op een aantal locaties toegenomen zijn. De kruising N208-
N207 zal  nog zwaarder worden belast, evenals de wegvakken die aantakken op 
de kruising. Ditzelfde geldt voor de kruising N208-Olympiaweg en de wegvak-
ken er naar toe. Het wegvak ten noorden van de kruising N208 - Wilhelminalaan 
heeft in 2020 eveneens een bereikbaarheidsprobleem. 
In figuur 5 is eveneens te zien dat naast genoemde bereikbaarheidsknelpunten 
de meeste kruisingen op de N208 in 2020 gedurende de spits bijna volledig 
belast zijn. 
 
Doorgaand vrachtverkeer 
Voor wat betreft het doorgaande verkeer door Hillegom blijkt uit de MER-studie 
in het kader van de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) dat slechts 18% 
van het verkeer over de N208 door Hillegom doorgaand verkeer betreft. Inge-
zoomd op het vrachtverkeer blijkt echter dat hiervan 50% doorgaand verkeer is.  
 
Hulpdiensten 
Door obstakels in en op het wegdek wordt de aanrijdtijd niet altijd gehaald.  De 
brandweer geeft aan dat de obstakels (drempels, enz.) op de aanrijdroutes (de 
Hillinenweg, Garbialaan en Treslonglaan) vooral problemen veroorzaken. Daar-
naast geeft de drempel op de Leidsestraat ter hoogte van de Singel nog een 
behoorlijke vertraging. 
 

3.2 Fietsers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘Fietsbalans’ van de Fietsersbond geeft inzicht in de fietsbereikbaarheid per 
gemeente. In bijlage 2 is in tabel 1 te zien dat het aandeel fietsverkeer op de 
afstanden tot 7,5 km 3% lager ligt dan bij vergelijkbare gemeenten (Hillegom 
33% en referentiegemeente 36%, het bromfietsverkeer is beide 2%). 
 

Knelpunten 
- Het huidige aandeel (brom)fiets 35% in de verdeling van vervoerwijzen, 

terwijl referentiegemeenten een aandeel van 38% hebben. 
- Het comfort van de fietsinfrastructuur is relatief slecht 

o gebrekkige kwaliteit fietsinfrastructuur 
o geluidsoverlast door overig verkeer  
o trillingshinder door overig verkeer 

- Een samenhangend fietsnetwerk, waarbij de fietsverbindingen en fiets-
stromen in kaart zijn gebracht, ontbreekt. 

 
Specifieke aandachtspunten 

- De voorzieningen zijn makkelijk met de fiets bereikbaar 
- De verkeersveiligheid in Hillegom is relatief goed 
- De voorzieningen liggen dichtbij elkaar, wat potentie geeft voor fietsge-

bruik, het station ligt alleen ver van het centrum 
- De fiets is het belangrijkste vervoersmiddel naar het station 

Kader fietsverkeer 
1. Het aandeel fietsers op de korte ritten tot 7,5 km gelijk aan dat van re-

ferentiegemeenten (uit Fietsbalans van de Fietsersbond) 
2. Een optimaal veilig, comfortabel en bereikbaar fietsnetwerk 
3. Stallingsvoorzieningen voor fietsers die aansluiten bij de vraag 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  18 

In de ‘Fietsbalans’ zijn nog andere aspecten genoemd: 
 directheid: voor de bereikbaarheid van de voorzieningen vanaf de weg 

scoort Hillegom hoger dan het gemiddelde in de referentie gemeenten. 
 comfort: de kwaliteit van het wegdek van de fietspaden laat te wensen over. 

Op veel plaatsen is er last van trillingshinder voor de fietser. Tevens heeft de 
fietser in Hillegom last van lawaai op fietspaden en fietsstroken. Dit komt 
doordat de fietsers veelal op of langs de weg fietsen. 

 verkeersveiligheid: Hillegom scoort hierin goed, maar blijvende aandacht is 
wel noodzakelijk.  

 concentratie voorzieningen: een dicht stedelijk netwerk met een concentratie 
van de voorzieningen rond het centrum, geeft veel potentie voor een hoog 
fietsgebruik. De belangrijkste voorzieningen moeten daarom op fietsafstand 
van de gebruiker worden gehouden. 

 
Tot slot ontbreekt een benoemd fietsnetwerk in Hillegom. Om de fietsverbin-
dingen te kunnen verbeteren, moet het huidige fietsnetwerk wel benoemd wor-
den.  
 

3.3 Openbaar Vervoer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaders Openbaar Vervoer 
1. Goed bereikbaarheid en toegankelijk openbaar vervoer 
2. Waarborgen OV verbinding met: 

Hoofddorp/Schiphol/Amsterdam 
Haarlem 
Leiden 

3. Het aanbod P+R plaatsen en fietsenstallingen bij het station laten aanslui-
ten bij de vraag; conform CROW richtlijnen(ASVV) 

4. Op busroutes moet de I/C verhouding in 2017 lager zijn dan 80% 
5. Minimaal 50% van de bushaltes moet in 2015 toegankelijk zijn voor men-

sen met beperking 

Knelpunten: 
- de bereikbaarheid van het station, 
- de afstand van het station naar het centrum is redelijk groot (1km), 
- de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij het 

station is redelijk hoog, 
- sommige buitenranden van woonwijken liggen verder dan 500 meter tot 

de bushalte (hemelsbreed). 
 
Specifieke aandachtspunten: 

- de belangrijkste OV-lijnen zijn noord-zuid gericht, 
- er zijn weinig verbindingen met Hoofddorp/Schiphol/Amsterdam, terwijl 

de vele woon-werkstromen naar economische trekkers als Schiphol en 
Amsterdam kansen bieden voor verbindingen, 

- de huidige frequente verbindingen met Leiden en Haarlem moeten ge-
waarborgd blijven, 

- de gevolgen van het hoge gebruik van het station voor de omgeving. 
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Station 
De bereikbaarheid van het station is een punt van aandacht. Het station ligt on-
geveer 1 km buiten het centrum van Hillegom en heeft een directe toegang tot 
het centrum via een 30km/h zone.  
 
Parkeerplaatsen 
De fiets- en autoparkeervoorzieningen kennen hoge bezettingsgraden en moe-
ten worden verbeterd. Er is een treintaxi service beschikbaar op het station. Er 
is echter geen reguliere buslijn die het station aandoet en eventueel een deel 
van het voor- natransport richting Hillegom-centrum kan verzorgen. 
 
Afstanden groter dan 500m tot bushalte 
De bushaltes in Hillegom liggen allemaal langs de gebiedsontsluitingswegen. De 
buitenranden van de Hillegomse wijken liggen daardoor meestal verder dan 500 
meter van een bushalte (hemelsbreed). 
 
Noord - zuid verbinding 
De meeste buslijnen en de spoorlijn in de regio zijn noord-zuid georiënteerd. 
Deze voldoen zowel kwalitatief als kwantitatief. Er moet echter gewaakt worden 
voor voortzetting hiervan bij de nieuwe dienstregelingen. Bewoners en bezoe-
kers van en/naar Hillegom mogen niet het slachtoffer worden van de bezuini-
gingen.  
 
Oost -west verbinding 
De oost-west verbinding is een stuk minder goed. Uit reizigersonderzoek is ge-
bleken dat de vraag naar deze (in dit geval) buslijn niet voldoende is. Desalniet-
temin liggen er ten oosten van Hillegom kansen voor het openbaar vervoer. Zo 
vormt de regio Schiphol een belangrijke werkgelegenheidsregio. De Westtan-
gent en de Schiphollijn zijn hoogwaardige OV-lijnen waar in de toekomst op 
aangesloten kan worden met een oost - west georiënteerde voorziening. 
 
Treinstation 
Naast busvervoer beschikt Hillegom sinds 2000 over een treinstation op de lijn 
Leiden - Haarlem. Het gebruik van het station is boven verwachting.  
 
Gebruikers 
De noord – zuid lijnen hebben hun haltes vooral op het hoofdwegennet, aange-
zien ze ter ontsluiting van de verschillende kernen dienen. Belangrijkste reizi-
gersgroepen zijn scholieren en studenten. 
 

3.4 Parkeervoorzieningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaders  
1. Bij nieuwe ontwikkelingen moet tenminste van de gemiddelde CROW-

parkeernorm worden uitgegaan. 
2. Parkeerproblemen worden alleen onderscheiden bij gebrek aan alterna-

tieven in directe omgeving. 
3. Bij nieuwe ontwikkelingen en reconstructies moet de parkeercapaciteit 

opnieuw bekeken worden. 
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Een uitgebreide toelichting van de parkeersituatie is te vinden in bijlage 2.  
 
Methode 
In december 2002 is een inventarisatie gemaakt van de parkeersituatie in de 
gemeente. Dit project was gericht op een bewuste inzet van parkeerinstrumen-
ten met als doel het vergroten van het woon- en leefmilieu en het efficiënter 
benutten van de beschikbare parkeerruimte. Momenteel zijn er parkeerproble-
men in bepaalde wijken en het centrum. Het parkeren in Hillegom is overwe-
gend gratis, met op enkele plaatsen in het centrum een parkeerduurbeperking. 
In de garages moet na de parkeerduurbeperking van twee uur wel betaald wor-
den. 
 
 

Knelpunten 
 Centrum heeft hoge bezettingsgraad en veel foutparkeerders 

o Bezettingsgraad: 
op koopavond meer dan 100% ten oosten van het centrum 
op zaterdag hoog in hele centrum 
in ruim de helft van het centrum is dit hoger dan 89% 

o Foutparkeren: 
op donderdagavond bij 55% van de straten 
op zaterdag en koopavond in bijna alle straten 
’s nachts bijna overal ten oosten van Hoofdstraat 

 Stationsomgeving is vol, relatief weinig foutparkeerders 
o overdag is er een volledige bezetting van beide parkeerterreinen 
o ’s nachts hebben twee omliggende straten een bezetting van meer 

dan 100% en foutparkeren 
 Woonstraten met een parkeerprobleem (parkeervraag kan niet in de di-

recte omgeving worden opgevangen) 
o Elsbroek: in oosten, noordoosten en Reiniersstraathof is een struc-

tureel tekort aan parkeervoorzieningen voor bewoners 
o Treslong: enkele straten in  het oostelijk deel hebben te weinig al-

ternatieven voor het parkeertekort 
o Weerestein: overschot parkeervraag kan niet in omgeving worden 

opgevangen 
o Brouwerlaankwartier: in de haven is veel uitwijkverkeer voor de 

parkeerschijfzone op de Hoofdstraat; hierdoor ontstaat een hoge 
parkeerdruk in de achterliggende straten 

Specifieke aandachtspunten 
- Verschillende groepen kunnen gebruik maken van dezelfde parkeervak-

ken op verschillende momenten. 
- Bij nieuwe plannen meer dan de minimale norm hanteren. 
- De omgeving kan het parkeertekort vaak opvangen. 
- Op bedrijventerreinen is het verschil tussen parkeren op eigen terrein 

en de straat niet duidelijk genoeg aangegeven: 
o onduidelijk of parkeerprobleem is, 
o er zijn voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en 

straat. 
- Straten in woongebied Meer en Dorp hebben een hoge bezettingsgraad, 

maar in de omgeving is wel ruimte beschikbaar. 
- De bestaande parkeercapaciteit kan beter worden benut. 
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4 Leefbaarheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals in Deel A Kaders voor leefbaarheid is vermeld, zijn er momenteel geen 
kwantitatieve kaders voor het verbeteren van de leefbaarheid. Wij kunnen op het 
moment objectief gezien niet aanwijzen waar de knelpunten liggen op het ge-
bied van lucht- en geluidskwaliteit. De meetresultaten uit een recent uitgevoerd 
onderzoek naar de luchtkwaliteit, tonen aan dat de gemeente Hillegom geen 
overschrijdingen van de landelijke normen kent. Verdere knelpunten en aan-
dachtpunten voor de geluidsoverlast, vloeien dus voort uit het geluidsplan waar 
de gemeente Hillegom samen met Lisse en Noordwijkerhout aan werkt. 
 

5 Dilemma’s 

Hierboven zijn de knelpunten genoemd die opgelost moeten worden om binnen 
de kaders te blijven. Er zijn echter nog zaken die niet direct tot de knelpunten 
behoren, maar die wel extra aandacht verdienen. We noemen deze zaken dan 
ook aandachtspunten. Bij het formuleren van de oplossingsrichtingen en uitvoe-
ringsprogramma’s moet hier rekening mee worden gehouden. 
 
Hoofddoel 
In Deel A Kaders hoofdstuk 1 is aangegeven dat het hoofddoel het optimalise-
ren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid is. Hierin werd al 
aangegeven dat deze soms loodrecht tegenover elkaar staan. In de optimalisatie 

Kader leefbaarheid: 
De uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidsoverlast kan worden aan-
gepakt door: 

1. Vermindering van het aantal autoverplaatsingen en belemmeringen 
van de doorstroming. 

2. Schonere en stillere motorvoertuigen en wegdek. 
3. De infrastructuur inrichten naar het beoogde gebruik. 

 
Voor Hillegom is gekozen voor de volgende doorvertaling: 

Vermindering van het aantal autoverplaatsingen en optrekbewegingen 
o het stimuleren van het fietsgebruik, 
o het verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet, door 

een I/C verhouding die in 2017 lager is dan 80%; 
Schonere en stillere motorvoertuigen en wegdek 

o door gebruik schonere bussen en bedrijfsauto’s aan te moedigen;
Infrastructureel inrichten naar het beoogde gebruik 

o met een 30 km/h inrichting in woonwijken en 50 km/h inrichting 
op hoofdwegennet, 

o zo veel mogelijk weren doorgaand verkeer in woonwijken, 
o iedere woonwijk moet een eigen ontsluiting op het hoofdwegen-

net hebben. 

Knelpunten leefbaarheid: 
 de luchtkwaliteit in Hillegom voldoet aan de wettelijke normen; 
 het geluidsniveau wordt momenteel in samenwerking met Lisse en 

Noordwijkerhout onderzocht. 
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wordt dan de middenweg  gekozen, waarin met alles en iedereen beperkt reke-
ning wordt gehouden. In de praktijk is het echter vaak wenselijk gebieden aan 
te geven waar bepaalde doelgroepen de voorrang genieten. Dit betekent dat de 
andere groepen benadeeld worden. 
 
Wegen categorisering 
Volgens het Duurzaam Veilig principe worden de wegen gecategoriseerd. In 
bijlage 2 is weergeven hoe het wegennet in Hillegom gecategoriseerd is. Het 
belangrijkste principe dat bij de kaders ook naar voren komt, is het concentre-
ren van het doorgaande verkeer op het hoofdwegennet en ontsluiten van het 
bestemmingsverkeer voor de woonwijken op het onderliggende net. Het hoofd- 
en onderliggende net hebben dus verschillende functies en vragen dan ook een 
ander verkeersgedrag en een andere weginrichting. 
 
Ontwerp volgens Duurzaam Veilig  
Om deze verdeling en het bijbehorende gedrag te realiseren moet het ontwerp 
daarop worden aangepast. Een verkeersdeelnemer zou aan het ontwerp moeten 
kunnen aflezen welk gedrag van hem verwacht wordt. Eenduidigheid en unifor-
miteit zijn daarin de sleutels. 
 
Bereikbaarheid versus veiligheid en leefbaarheid 
In theorie moet bereikbaarheid geoptimaliseerd worden op het hoofdwegnet en 
de leefbaarheid op het onderliggende net. De veiligheid komt echter overal naar 
voren, doordat de verschillende groepen weggebruikers elkaar kruisen. Wanneer 
er echter bestemmingsfuncties aan het hoofdwegennet liggen, ontstaan belan-
genbotsingen. Dit speelt op grote delen van de N208. Zo moeten omwonenden 
hun auto kunnen parkeren, maar belemmeren daarmee wel de doorstroming. 
Verder is voorgeschreven schoolomgevingen autoluw te maken en de veiligheid 
op schoolroutes te verhogen. Wanneer scholen echter naast en de routes over 
het hoofdwegennet liggen, moeten keuzes worden gemaakt.  
 
Afwijken richtlijnen 
Daarom is het soms wenselijk om van de richtlijnen af te wijken om bepaalde 
doelgroepen te bevoordelen. Zo moeten rechte stukken wegvak worden verme-
den, omdat dit hog(er)e snelheden in de hand werkt. Bij de oversteekbaarheid is 
het ver vooruit kunnen kijken echter weer wenselijk voor het overzicht. Om de 
veiligheid op de schoolroutes te verbeteren zijn (verhoogde) oversteekvoorzie-
ningen nodig, maar dit belemmert het doorgaande (vracht)verkeer. Daarnaast 
speelt de voorrang bij kruisingen nog een rol. Binnen de bebouwde kom horen 
fietsers voorrang te hebben op rotondes, maar bij veel afslaand vrachtverkeer 
ontstaan onveilige situaties door de dodehoek.  
 
Educatie en Handhaving 
Het aanpassen van het ontwerp is echter niet voldoende. Er zal een gedragsver-
andering moeten plaatsvinden, zodat het wegennet gebruikt wordt zoals het 
bedoeld is. Via educatie en handhaving kan het gedrag worden beïnvloed en 
eventueel worden afgedwongen. 
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Deel C.  
Oplossingsrichtingen 
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1 Verkeersveiligheid 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen voor het onderdeel verkeers-
veiligheid uitgewerkt. Kern van het verkeersveiligheidsbeleid is aandacht voor 
de kwetsbare verkeersdeelnemer, in het bijzonder de schoolgaande kinderen. 
 
Schematisch zien de kaders, knelpunten en oplossingsrichtingen er als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaders verkeersveiligheid 
1. Het totaal aantal geregistreerde ongevallen moet in 2017 met 15% afgeno-

men zijn t.o.v. 2005 
2.  Het totaal aantal slachtofferongevallen moet in 2017 met 20% afgenomen 

zijn t.o.v. 2005 
3. Het totaal aantal slachtofferongevallen onder de kwetsbare verkeersdeelne-

mers moet over  de periode 2015 t/m 2017 minimaal 15% zijn afgenomen 
t.o.v. 2003 t/m 2005 

 

Uitwerking in: 
1. Infrastructurele maatregelen: 

Conform Duurzaam Veilig inrichten 
 hoofdwegennet met een 50km/h inrichting 
 woonwijken met een 30km/h inrichting 

2. Voorlichting, educatie en handhaving 
In samenwerking met Holland-Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Veilig 
Verkeer Nederland en politie inzetten op educatie en handhaving 

Knelpunten alle ongevallen: 
- Incidenten zorgen bij doden en ziekenhuisongevallen voor pieken in de al-

gemeen dalende lijn. 
- De dodelijke ongevallen gebeuren buiten de bebouwde kom, op locaties 

waar geen sluitende oplossingen mogelijk zijn. 
- De slachtofferongevallen vallen hoofdzakelijk op de N208. 

 

Knelpunten kwetsbare slachtoffers: 
- Het parkeren bij scholen geeft problemen. 
- De snelheid rondom scholen wordt als hoog ervaren. 
- Onveiligheid voor fietsers op hoofdwegennet, zowel op de weg als bij krui-

singen. 
- Er is een gebrek aan voetgangersoversteekplaatsen. 
- Sommige kruisingen zijn onoverzichtelijk. 
- Er is geen eenduidigheid in voorrang, zowel op ongeregelde kruisingen 

binnen de gemeente als bij gereguleerde kruisingen tussen de gemeenten. 

Oplossingsrichtingen 
Opstellen verkeersveiligheidsplan 
 Visie op verkeersveilige omgevingen 

o schoolomgevingen krijgen hierin speciale aandacht, 
o school-thuisroutes worden in kaart gebracht en de veiligheid op de 

weg en de oversteekplaatsen geanalyseerd, 
o voorzieningenconcentraties waar kwetsbare verkeersdeelnemers 

samenkomen (sportterreinen, clubhuizen, winkels, zorgvoorzienin-
gen) worden onder de loep genomen. 

 Uitwerking visie naar de lokale context voor de verschillende omgevingen. 
 Actielijst opstellen met concrete maatregelen en volgorde van aanpak. 
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1.2 Verkeersveiligheidsplan  

De uitwerking van het verkeersveiligheidsbeleid vindt plaats in het Verkeersvei-
ligheidsplan. Dit plan is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma. In dit Ver-
keersveiligheidsplan komen aan de orde: 
 Visie opstellen voor omgevingen 

De gemeente Hillegom stelt een visie op voor de gewenste situatie van 
schoolomgevingen, school-thuisroutes en voorzieningenconcentraties. 
De schoolomgevingen zullen worden bezien op het haal- en brenggedrag 
van ouders en de gevolgen van hun gedrag op de verkeerssituatie. 
In Hillegom zijn door de actieve inzet van o.a. Veilig Verkeer Nederland al 
verschillende school-thuisprojecten opgezet. Voor nieuwe projecten zal de 
gemeente zoveel mogelijk aansluiten op regionale en landelijke program-
ma´s. Bij de uitvoering is resultaat vaak afhankelijk van de vrijwillige inzet 
van ouders, leraren en andere betrokkenen. Om dit vrijwilligerswerk te sti-
muleren zal de gemeente in samenwerking met de lokale afdeling van Veilig 
Verkeer Nederland ondersteunende initiatieven ontplooien. 
Bij voorzieningenconcentraties waar veel kwetsbare verkeersdeelnemers ge-
confronteerd worden met gemotoriseerd verkeer worden maatregelen ge-
troffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gedacht wordt aan winkel-
gebieden, sportvoorzieningen en de stationsomgeving. 
 
De optimale inrichting van de weg en oversteekplaatsen in deze omgevin-
gen moet worden gekoppeld aan het gewenste gedrag van alle weggebrui-
kers. Om dit gedrag mogelijk te maken is enerzijds een infrastructurele in-
deling nodig waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare verkeers-
deelnemers. Anderzijds zijn gedragsbeïnvloedende projecten noodzakelijk. 
Alle weggebruikersgroepen moeten gewezen worden op hun gedrag en de 
gevolgen daarvan. Er bestaan al uiteenlopende projecten en maatregelen. 
De gemeente sluit zoveel mogelijk aan bij richtlijnen en adviezen van ver-
keersveiligheidsinstanties. Door aan te sluiten bij de landelijke en regionale 
trends weten weggebruikers waar ze aan toe zijn. 
 

 Uitwerking naar lokale context 
De ideale inrichting van de weg en het daarbij behorende gedrag zijn in de 
praktijk vaak niet te verwezenlijken. In de lokale context is de visie vaak 
moeilijk toe te passen door de beperkingen die de bestaande omgeving op-
legt. 
De bereikbaarheidsaspecten van de schoolomgeving bepalen in belangrijke 
mate de verkeersveiligheid. De ligging van scholen en voorzieningen in het 
wegennet en de parkeervoorzieningen beïnvloeden namelijk direct het ge-
drag van de weggebruikers. Om concrete maatregelen voor scholen en 
voorzieningen te kunnen nemen moet de ideale situatie gespiegeld worden 
aan de huidige situatie. Per voorziening moeten de stromen van gebruikers 
en passanten in kaart worden gebracht. Daarmee komen de knelpunten 
rond de schoolomgevingen en de school-thuisroutes naar voren. Wanneer 
de knelpunten bekend zijn, kunnen maatregelen worden voorgesteld om de 
situatie te verbeteren. Aangezien in het verleden al verschillende maatrege-
len zijn genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden de suc-
cessen hiervan bekeken. De knelpunten die blijven ontstaan en er nieuw bij 
zijn gekomen verdienen daarin extra aandacht. Door te leren van eerdere 
ervaringen kunnen oplossingen worden ontwikkeld die zo goed mogelijk 
aansluiten bij de lokale situatie. 
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 Actielijst 
Uit de lokale uitwerking van de visie komt een set van maatregelen en pro-
jecten naar voren. Aangezien beschikbare middelen beperkt zijn, zullen de 
maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd. Hierin zal gekeken worden naar 
de noodzaak om de situatie op te lossen en de oplossingsmogelijkheden 
hiervoor. In de realisatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande 
ontwikkeling- en onderhoudsprojecten om de infrastructuur aan te passen. 
Voor educatie en voorlichtingsprojecten volgen wij de landelijke en regiona-
le trends. Hierdoor kan worden meegelift en de boodschap door herhaling 
waarschijnlijk beter overkomen. 
 
De maatregelen en projecten worden onderscheiden naar: 
 infrastructurele maatregelen; 
 educatie en voorlichting: 

o aan schoolkinderen wordt duidelijk gemaakt hoe ze zich in het 
verkeer moeten gedragen, 

o ouders wordt gewezen op hun (parkeer)gedrag bij halen en weg-
brengen van hun kinderen, 

o andere weggebruikers krijgen met voorlichtingscampagnes kennis 
over hun gedrag in het verkeer: 
preventieve en handhavende maatregelen: de gemeente 

overlegt met de politie over het handhavingsbeleid. 
 

2 Bereikbaarheid 

In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen voor het onderdeel bereik-
baarheid uitgewerkt. Per modaliteit (auto, fiets, openbaar vervoer) en voor het 
parkeren wordt een beschrijving van de visie van de gemeente gegeven en de 
wijze waarop die visie wordt ingevuld. 

2.1 (vracht)Autoverkeer 

De bereikbaarheid per auto komt in drie aspecten tot uiting: 
1. De bereikbaarheid van het wegennet buiten Hillegom om andere delen 

van Nederland te kunnen bereiken (en weer terug). Deze ontsluiting vindt 
binnen Hillegom plaats via het hoofdwegennet (externe ontsluitingsfunc-
tie). 

2. De bereikbaarheid van delen van Hillegom, komend van andere delen 
binnen Hillegom. Deze ontsluiting vindt eveneens plaats via het hoofd-
wegennet (interne ontsluitingsfunctie). 

3. De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en percelen. Deze bereik-
baarheid vindt grotendeels plaats via het onderliggende wegennet en in 
mindere mate via het hoofdwegennet (toegangsfunctie). 

 
Schematisch zien de kaders, knelpunten en oplossingsrichtingen er als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaders (vracht) autoverkeer 
1. De I/C verhouding op het hele wegennet in 2017 lager dan 80% 
2. Het doorgaand vrachtverkeer op N208 behouden op 50% in 2017 
3. Garanderen van een goede bereikbaarheid van de Greenport 
4. Hulpdiensten moeten de wettelijke aanrijdtijd kunnen halen 
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2.1.1 Categorisering wegennet 

De gemeente heeft in het kader van Duurzaam Veilig een categoriseringsplan 
opgesteld. In dit plan is onderscheid gemaakt in: 
 Een hoofdwegennet dat conform de ontwerprichtlijnen van CROW bestaat uit 

de categorie gebiedsontsluitingsweg met binnen de bebouwde kom een 
maximum snelheid van 50 km/h. De wegen van het hoofdwegennet bestaan 
voornamelijk uit enkelbaans wegen met al dan niet vrijliggende fiets- en 
parkeervoorzieningen. In afwijking van de ontwerprichtlijnen liggen langs 
deze hoofdwegen geen of nagenoeg geen parallelwegen. Dit impliceert dat 
er langs deze wegen relatief veel erfaansluitingen zijn. Deze hebben een ne-
gatieve invloed op de doorstroming. 

 Een onderliggend wegennet dat conform de ontwerprichtlijnen van CROW 
bestaat uit de categorie erftoegangsweg met binnen de bebouwde kom een 
maximum snelheid van 30 km/h. 

 
De gemeente Hillegom hanteert de CROW-ontwerprichtlijnen, die landelijk al-
gemeen zijn aanvaard en worden toegepast, en zal waar nodig en mogelijk de 
speelruimte binnen de richtlijnen benutten om maatwerk te kunnen verrichten. 
Dit betekent dat bij projecten van (grootschalig) wegonderhoud de weginrich-
ting zoveel mogelijk conform de richtlijnen wordt uitgevoerd. 
 
Met het categoriseringsplan is in feite ook de structuur van het Hillegomse we-
gennet bepaald. Deze structuur kan enerzijds worden gezien als het geraamte 

Knelpunten (vracht)autoverkeer 
Momenteel 

- Kruising N208 met N207 
- Kruising Olympiaweg met N208 en daar op uitkomende wegvakken 

Toekomst 
- Kruising N208 met N207 en daar op uitkomende wegvakken 
- Kruising Olympiaweg met N208 en daar op uitkomende wegvakken 
- Wegvak ten noorden van de kruising N208 met de Wilhelminalaan 

 
Specifieke aandachtsgebied 

- In 2020 hebben alle kruisingen op het hoofdwegennet een hoge I/C ver-
houding, de reconstructie van de N208 lost veel problemen op 

- De noodzaak van de NOG voor het bereikbaar houden van de Greenport 
benadrukken bij de regio  

- Obstakels bij 30km/h inrichting geeft problemen voor hulpdiensten 

Oplossingsrichtingen 
 Optimaliseren van het wegennet: 

o Voor de weginrichting wordt gebruik gemaakt van CROW-
ontwerprichtlijnen 

o De structuur van het wegennet is bepalend voor nieuwe ontwikke-
lingen in het kader van de Structuurvisie, Masterplan Centrum en 
andere plannen 

o Analyseren van de verkeerscirculatie op het hoofdwegennet voor: 
 De structuur, inclusief verdeling verkeer over hoofdwegen 
 Voorbereiden en uitvoeren herinrichting N208 
 Het aantal aansluitingen vanuit woonwijken 

o Het onderliggend wegennet bij onderhoud inrichten voor 30km/h 
 Volgen en sturen van regionale ontwikkelingen 
 Optimaliseren aanrijdtijden hulpdiensten 
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en anderzijds als het bloedvatenstelsel. Het geraamte zorgt voor de stevigheid 
van het wegennet. De opbouw in hoofd- en onderliggend wegennet (bloedva-
tenstelsel) zorgt voor een adequate verdeling van het verkeer in Hillegom (ont-
sluitings- en toegangsfunctie). 
Relevant is op te merken dat het wegennet in de loop van de jaren is opge-
bouwd en in relatie tot de (bouw)ontwikkelingen binnen Hillegom. Dit betekent 
dat structuur en capaciteit passend zijn voor en binnen de huidige situatie. Het 
huidige wegennet functioneert binnen deze omstandigheden naar behoren (met 
uitzondering van de N208, waar met de herinrichting de weg een facelift krijgt 
en daarmee voor de huidige situatie weer optimaal functioneert). Nieuwe ont-
wikkelingen binnen bestaande situaties doen echter een aanslag op het functio-
neren van het wegennet. Bij nieuwe ontwikkelingen dient ook te worden bezien 
welke consequenties er voor het wegennet in het verschiet liggen. Zo zullen bij 
het opstellen van de Structuurvisie, het Masterplan Centrum en andere ontwik-
kelingsplannen reeds in een vroegtijdig stadium de verkeerskundige gevolgen 
in beeld moeten worden gebracht. Op basis hiervan zal uitbreiding van en aan 
het wegennet moeten plaatsvinden. Binnen het kader van het HVVP zal de vin-
ger aan de pols worden gehouden en de ontwikkelingen nauwgezet worden ge-
volgd. 
 
Hoofdwegennet  
De functie van deze categorie is om (woon- en werk)gebieden van Hillegom te 
ontsluiten: 
 van binnen Hillegom naar het provinciale en landelijke wegennet en weer 

terug (externe ontsluiting); 
 van het ene gebied binnen Hillegom naar her andere gebied binnen Hillegom 

(interne ontsluiting). 
 
Voor het optimaal functioneren van dit hoofdwegennet zijn van belang: 
 de wegcapaciteit die de mate van doorstroming van een weg bepaalt. Be-

langrijk kenmerk voor een mate van doorstroming is beperking van het aan-
tal verstoringen in de verkeersafwikkeling. Tot verstoringen kunnen o.a. 
worden gerekend aansluitende zijstraten, oversteekplaatsen voor langzaam 
verkeer en directe aansluitingen van woningen en percelen op de hoofdrij-
baan. Hoe minder het aantal verstoringen des te beter de doorstroming. 

 weginrichting, die de mate van verkeersveiligheid en daarmee ook de mate 
van doorstroming bepaalt. Hoe beter de weg is ingericht (dus met zo min 
mogelijk verstoringen als kruispunten, oversteekplaatsen en menging van 
verkeerssoorten) des te hoger is de capaciteit van de weg. Ook als een weg 
“herkenbaar” is ingericht heeft dit een positieve invloed op de capaciteit. 
“Herkenbaar” wil in dit verband zeggen dat een weggebruiker weet wat hij 
kan verwachten aan verkeersbewegingen en verkeersmaatregelen én wat er 
van hem verwacht wordt (bijvoorbeeld maximum snelheid). 

 
Verbeteringen voor de totale verkeerscirculatie op en rond de hoofdwegen zijn 
mogelijk door de structuur van de hoofdwegen en de daarop aansluitende 
(woon)straten tegen het licht te houden. Dit zou kunnen betekenen dat minder 
belangrijke aansluitingen op de hoofdwegen komen te vervallen, waarmee de 
doorstroming op de hoofdwegen kan worden verbeterd. Dit impliceert wel een 
analyse van de ontsluiting van de achterliggende woonwijken. De analyse van 
deze verkeerscirculatie wordt voorbereid en uitgevoerd. 
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Belangrijke verstoringen in de doorstroming op het hoofdwegennet van Hille-
gom doen zich voor op wegvakken en kruispunten van de N208. Met de herin-
richting van de N2081 wordt een belangrijke stap gezet in het waarborgen van 
de capaciteit van en de doorstroming op de N208. Opgemerkt wordt dat, gezien 
de noodzaak tot en de voortvarendheid van de herinrichting, er geen rekening 
kan worden gehouden met grootschalige (toekomstige) ontwikkelingen. Dit im-
pliceert dat de structuur van het hoofdwegennet tevens de kaders vormt voor de 
latere invulling van deze en andere ontwikkelingen. Er zal te zijner tijd gezorgd 
moeten worden voor inpassing van de ontwikkelingen binnen de kaders óf voor 
aanpassing of bijstelling van de structuur van het hoofdwegennet. In dit ver-
band gelden plannen zoals de Structuurvisie, woningbouwplannen en het Mas-
terplan Centrum. 
 
Onderliggend wegennet 
Vanaf het hoofdwegennet worden de meeste woningen, bedrijven, erven en per-
celen via het onderliggende wegennet bereikt. Op deze wegen en straten geldt 
een maximum snelheid van 30km/h. De meeste woonwijken van de gemeente 
Hillegom kennen al een structuur en inrichting volgens de Duurzaam Veilig 
richtlijnen. De wegen die nog niet conform deze CROW-ontwerprichtlijnen zijn 
ingericht zullen bij onderhoudswerken worden aangepakt. 

2.1.2 Regionale ontwikkelingen 

De gemeente Hillegom blijft alert op regionale ontwikkelingen die impact heb-
ben op de verkeersstromen in Hillegom. Wij volgen de studies van de provincies 
Zuid- en Noord-Holland naar de wegenstructuur in de Bollenstreek, Haarlem-
mermeer en Zuid-Kennemerland. Zelf hebben we een actieve deelname in de 
ambtelijke werkgroep en bestuurlijke stuurgroep van Holland Rijnland waarin de 
nut en noodzaak van een Noordelijke Ontsluiting Greenport kracht wordt bijge-
zet en een correcte input vanuit de Bollenstreek wordt gemonitoord. 

2.1.3 Hulpdiensten 

Hulpdiensten zijn gebaat een vlotte doorstroming. Wettelijk gezien zijn hulp-
diensten gebonden aan aanrijtijden. De voorkeur van hulpdiensten is om op de 
uitrukroutes geen snelheidsremmende maatregelen aan te leggen. Het belang-
rijkste obstakel in een vlotte afwikkeling van de rit van hulpdiensten zijn het 
plateau en de verkeersdrempel. Op de meeste wegen van het hoofdwegennet 
van Hillegom komen dergelijke snelheidsremmende maatregelen niet of nauwe-
lijks voor. In woonstraten komen ze wel voor. 
In CROW-publicatie 165 Hulpdiensten snel op weg; hoe kunnen de problemen 
van hulpdiensten in het verkeer worden verminderd? worden aanbevelingen 
gedaan voor het nemen van o.a. verkeersremmende maatregelen. In een check-
list is aangegeven op welke manier en in welke vorm een snelheidsremmer kan 
worden toegepast. De gemeente Hillegom zal bij nieuwe inrichting en bij recon-
structies of grootschalig beheer en onderhoud de CROW-publicatie waar moge-
lijk hanteren. Ook zal de brandweer bij de voorbereiding van nieuwe projecten 
en plannen worden geraadpleegd. 

                                            
1 Hierbij zijn als uitgangspunten genomen de huidige situatie binnen Hillegom en de door de 
provincie Zuid-Holland geprognotiseerde stabilisering van de autonome groei tot 2020 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  30 

2.2 Fietsers 

Kern van het fietsbeleid is bevordering van het fietsgebruik om korte afstanden 
tot 7,5 km. Het fietsgebruik in Hillegom ligt momenteel 3% lager dan in over-
eenkomstige gemeenten (dit gegeven is afkomstig uit de Fietsbalans waarmee 
de Fietsersbond het fietsgebruik in de regio inzichtelijk heeft gemaakt). Om het 
fietsgebruik te stimuleren zet de gemeente in op een aantrekkelijk fietsnetwerk 
en op stallingsmogelijkheden bij voorzieningen. 
 
Schematisch zien de kaders, knelpunten en oplossingsrichtingen er als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Fietsplan  

Om het aandeel fietsverkeer op de korte ritten te verhogen zijn: 
 aanpassingen aan de huidige infrastructuur nodig; 
 voldoende stallingsmogelijkheden op de juiste locaties; 
 het voordeel van fietsgebruik bij doelgroepen stimuleren. 

Kaders fietsverkeer 
1. Het aandeel fietsers op de korte ritten tot 7,5 km gelijk aan dat van refe-

rentiegemeenten (uit Fietsbalans van de Fietsersbond) 
2. Een optimaal veilig, comfortabel en bereikbaar fietsnetwerk 
3. Stallingvoorzieningen voor fietsers die aansluiten bij de vraag 

Knelpunten 
- Het huidige aandeel (brom) fiets 35% in de verdeling van vervoerwijzen, 

terwijl referentiegemeenten een aandeel van 38% hebben. 
- Het comfort van de fietsinfrastructuur is relatief slecht 

o gebrekkige kwaliteit fietsinfrastructuur 
o geluidsoverlast door overig verkeer  
o trillingshinder door overig verkeer 

- Een samenhangend fietsnetwerk, waarbij de fietsverbindingen en fiets-
stromen in kaart zijn gebracht, ontbreekt. 

 
Specifieke aandachtspunten 

- De voorzieningen zijn makkelijk met de fiets bereikbaar. 
- De verkeersveiligheid in Hillegom is relatief goed. 
- De voorzieningen liggen dichtbij elkaar, wat potentie geeft voor fietsge-

bruik, het station ligt alleen ver van het centrum. 
- De fiets is het belangrijkste vervoersmiddel naar het station. 

Oplossingsrichtingen 
Opstellen Fietsplan 

- huidig fietsnetwerk verbeteren 
o vrijliggende fietspaden langs het hoofdwegennet, uit te voeren in 

rood asfalt, 
o binnen de bebouwde kom bromfietsers verwijzen naar de rijbaan 

en weren van vrijliggende fietspaden langs hoofdwegen, 
o fietsstroken voor de belangrijke fietsroutes op de overige wegen, 
o eigen fietsverbindingen tussen wijken en voorzieningen, die niet 

gekoppeld zijn aan het autowegennet. 
- De stallingsmogelijkheden verbeteren. 
- Het stimuleren fietsgebruik bij doelgroepen. 
- Een actielijst opstellen met concrete maatregelen en volgorde van aan-

pak. 
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De gemeente stelt hiervoor een Fietsplan op. Belangrijkste onderdelen van het 
Fietsplan zijn: 
 inventarisatie 

Om verbeteringen aan te kunnen brengen moet eerst het huidige aanbod 
aan fietsverbindingen en stallingsmogelijkheden in kaart worden gebracht. 
 

 ontwikkelen fietsnetwerk 
Om het fietsgebruik te stimuleren moeten de knelpunten die het comforta-
bel door Hillegom fietsen in de weg staan worden aangepakt. Bij reconstruc-
ties aan de weg wordt de kwaliteit van de fietsinfrastructuur verbeterd. De 
functie van de weg krijgt hierbij meer aandacht dan het belang van de weg 
in het fietsnetwerk. Het ontbreken van een duidelijk geformuleerd fietsnet-
werk voor Hillegom draagt hieraan bij. 
Om de verbeterpunten aan te wijzen is inzicht nodig in het huidige netwerk. 
Op basis van de inventarisatie komen ontbrekende fietsschakels in beeld. 
Daarnaast moeten de fietserstromen in en uit Hillegom duidelijk in kaart 
worden gebracht. In het netwerk kan aangegeven worden welke wegen van 
belang zijn voor fietsers en of de huidige fietsinfrastructuur daarin voorziet. 
Hierdoor kan gerichter aangegeven worden welke wegen aangepakt moeten 
worden en hoe hoog de prioriteit is. 
 
Om de kwaliteit van de fietsverbindingen te verhogen moet de fiets meer ei-
gen ruimte binnen het wegennet krijgen. De overlast van het gemotoriseer-
de verkeer moet daarbij zoveel mogelijk worden beperkt. Door het ontbre-
ken van gemotoriseerd verkeer zijn eigen fietsverbindingen tussen wijken en 
voorzieningen zeer wenselijk. Dit komt de verkeersveiligheid, leefbaarheid 
(geen geluids- en trillingshinder van (vracht)auto´s) en comfort voor de fiet-
ser ten goede. 
Aandachtspunt hierin is de sociale veiligheid; de uitwerking van deze plan-
nen moet daarom per locatie worden bekeken. Verder wordt met de recon-
structies van de Olympiaweg-Weerlaan en N208 op de belangrijkste delen 
van de hoofdstructuur in vrijliggende fietspaden voorzien. Op andere be-
langrijke fietsroutes, waar de fietser met de rest van het verkeer meerijdt, 
geven fietsstroken fietsers toch ook een eigen ruimte. 
 

 ontwikkelen en uitvoeren stallingsplan 
Naast de infrastructuur moet de stallingscapaciteit, de kwaliteit, toeganke-
lijkheid en de ligging daarvan t.o.v. de bestemming in kaart worden ge-
bracht. Er zijn vele praktijkvoorbeelden van goed bruikbare en veilige fiet-
senstallingen die leeg staan, omdat ze in de beleving van fietsers te ver weg 
liggen. De fietsen die daardoor fout geparkeerd worden belemmeren de 
doorgang voor passanten. Dit kan een negatieve invloed hebben op het 
straatbeeld, het gebruik ervan door andere weggebruikers en de veiligheid 
voor passanten, oftewel de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op 
straat. Wij zullen een eenduidig standpunt innemen tegenover fout gepar-
keerde fietsen, wanneer er voldoende stallingscapaciteit is op acceptabele 
loopafstand. 
Door voorlichting en handhaving moeten fietsers bewust worden gemaakt 
van de noodzaak de fietsenstallingen te gebruiken. Afhankelijk van de 
noodzaak en de beschikbare middelen zullen de benodigde maatregelen ge-
nomen worden om het parkeren van de fietsen zo te verbeteren. 
 
 



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  32 

 activeren doelgroepen tot (meer) fietsgebruik 
De omvang van de gemeente Hillegom is dusdanig dat afstanden tussen 
herkomsten en bestemmingen goed per fiets zijn af te leggen. Zo ligt het 
NS-station weliswaar decentraal, de afstand tot vele werklocaties en andere 
voorzieningen is korter dan 7,5 km (de afstand die in de Fietsbalans van de 
Fietsersbond als een nog aantrekkelijke fietsafstand wordt beschouwd). 
Werkgevers en directies van bedrijven en organisaties kunnen een stimule-
rende rol vervullen in het bevorderen van het fietsgebruik (en in combinatie 
met reizen per trein). De gemeente zal in de contacten met het bedrijfsleven 
van Hillegom dit onderwerp aan de orde stellen. 
 

2.3 Openbaar Vervoer 

De gemeente Hillegom staat een goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar 
vervoer voor. Wij zijn hierin echter afhankelijk van andere partijen, zoals rijk, 
provincie en vervoerbedrijven. Voor de regionale projecten worden wij verte-
genwoordigd door Holland Rijnland. Door enerzijds aanmoediging van een ac-
tieve inzet van Holland Rijnland in vertegenwoordiging van Hillegomse belangen 
en daarnaast zelf een actieve houding in de eigen inzet in ambtelijke werkgroe-
pen streven wij de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Hillegommers te 
optimaliseren. 
 
Schematisch zien de kaders, knelpunten en oplossingsrichtingen er als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaders Openbaar Vervoer 
1. Goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer 
2. Waarborgen OV-verbindingen met: 

 Hoofddorp/Schiphol/Amsterdam 
 Haarlem 
 Leiden 

3. Aanbod P+R plaatsen en fietsenstallingen bij NS-station Hillegom aanslui-
ten bij vraag; parkeernormen conform CROW richtlijnen  

4. Op busroutes moet I/C verhouding in 2017 lager dan 80% zijn  
5. Minimaal 50% van de bushaltes moet in 2015 toegankelijk zijn voor 

mensen met een beperking 

Knelpunten: 
- de bereikbaarheid van het station, 
- de afstand van het station naar het centrum is redelijk groot (1km), 
- de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij het 

station is redelijk hoog, 
- sommige buitenranden van woonwijken liggen verder dan 500 meter tot 

de bushalte (hemelsbreed). 
 
Specifieke aandachtspunten: 

- de belangrijkste OV-lijnen zijn noord-zuid gericht, 
- er zijn weinig verbindingen met Hoofddorp/Schiphol/Amsterdam, terwijl 

de vele woon-werkstromen naar economische trekkers als Schiphol en 
Amsterdam kansen bieden voor verbindingen, 

- de huidige frequente verbindingen met Leiden en Haarlem moeten ge-
waarborgd blijven, 

- de gevolgen van het hoge gebruik van het station voor de omgeving. 
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2.3.1 Regionale projecten 

Omtrent snelle openbaar vervoerverbindingen zijn twee projecten voor de ge-
meente Hillegom relevant: Stedenbaan en Zuidtangent. In beide projecten wordt 
de gemeente Hillegom vertegenwoordigd door de regio Holland Rijnland. De 
regio heeft in 2008 een regionale Openbaar Vervoervisie opgesteld, waarin Hil-
legom haar bijdrage heeft geleverd. 
 
Stedenbaan  
Met de Stedenbaan moet een frequenter treinnetwerk in de Zuidvleugel van de 
Randstad ontstaan. De regio kan in de eisen voor de bouwopgave rond stations 
voorzien. Daarnaast hebben wij ook nog zelf uitbreidingsmogelijkheden in het 
aangewezen invloedsgebied. Wij als gemeente dragen daarmee bij aan de ont-
wikkeling van de Stedenbaan. Met een actieve inzet in de vertegenwoordiging 
van Holland Rijnland en de bijeenkomsten daarvoor, zendt Hillegom hiervoor 
een positief signaal uit.  
 
Zuidtangent  
In de Noordvleugel van de Randstad spelen ontwikkelingen rondom werkgele-
genheidstrekkers die voor grote verkeersstromen vanuit Hillegom kunnen zor-
gen. Er zijn nu geen directe verbindingen voor het openbaar vervoer tussen Hil-
legom-Schiphol en verder. Aangezien het wegennet naar Schiphol nu al veel 
knelpunten ondervindt, bieden snelle openbaar vervoerverbindingen kansen 
voor Hillegom. Met een busverbinding naar het nieuwe Zuidtangent station in 
Nieuw Vennep is er een verbinding met Schiphol. De uitbreidingsplannen voor 
het verlengen van de Zuidtangent tot aan de Bollenstreek, worden door ons 
sterk aangemoedigd. Enerzijds via de regio Holland Rijnland en anderzijds  door 
overleg rondom te realiseren projecten in de Haarlemmermeer willen wij onze 
invloed op de realisatie uitoefenen. 

2.3.2 Stationsgebied 

Het gebruik van het NS-station Hillegom is boven alle verwachtingen; Hillegom 
kan hier trots op zijn. Tegelijkertijd is de bereikbaarheid van het station een 
knelpunt. Gezien de excentrische ligging van het station ten opzichte van cen-
trum en woonwijken én het ontbreken van een busverbinding is een overstap op 
voor- en natransport noodzakelijk. De gemeente faciliteert daartoe, samen met 
NS en ProRail, parkeer- en stallingsvoorzieningen. 
 
 
 

Oplossingsrichtingen: 
 Opstellen overkoepelend plan voor het stationsgebied  

o bereikbaarheid en toegang naar station analyseren 
o voldoende P+R plaatsen en fietsenstallingen realiseren (uitbrei-

dingsmogelijkheden) 
o negatief effect van maatregelen op de omgeving minimaliseren 

 Toetsen regionale projecten op waarborgen en verbeteren verbinding met 
Leiden, Haarlem en Amsterdam/Schiphol: 

o nieuwe dienstregeling 2007 evalueren en verbeteringen bij open-
baar vervoerbedrijven aanmelden 

o voor nieuwe projecten, zoals de Stedenbaan en Zuidtangent aan-
dringen op het Hillegoms belang bij onze vertegenwoordiger Hol-
land Rijnland  

 Evaluatie nieuwe dienstregeling en verbeteren toegankelijkheid bushaltes 
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Visie 
Als overkoepelend plan zal een visie voor het (toekomstig) gebruik van het sta-
tion, haar uitbreidingsmogelijkheden en het effect op de omgeving worden op-
gesteld. Hierin staan zowel de toegang tot en langs het station als het verblijf 
van reizigers en achterblijvende voertuigen centraal. De huidige vraag naar par-
keeraanbod wordt zowel voor de fietsenstallingen als de P+R plaatsen in kaart 
gebracht. In het oplossen van capaciteitstekorten zullen wij ons actief opstellen 
in de overleggen met NS en Pro-rail die (mede)verantwoordelijk zijn voor deze 
voorzieningen: 
 Fietsenstallingen. De capaciteit aan fietsenstallingen zoals deze bij de bouw 

van het station was voorgesteld bleek niet voldoende te zijn. Om het fiets-
gebruik als vervoersmiddel naar het station te kunnen stimuleren, is vol-
doende stallingaanbod noodzakelijk. Na het overweldigende succes heeft in 
2005 uitbreiding van de fietsenstallingen plaatsgevonden. Het tekort is 
daarmee niet voldoende opgelost. De gemeente heeft als tijdelijke oplossing 
niet-overdekte fietsenstallingen geplaatst achter de bestaande stallingen. In 
overleg met ProRail zullen deze structureel worden uitgebreid.  

 P+R. Het succes van het NS station is ook zichtbaar in de parkeerbehoefte 
rond het station. Aangezien de oorspronkelijke parkeercapaciteit voor per-
sonenauto’s niet voldoende bleek te zijn, heeft er al uitbreiding plaatsge-
vonden door een zuidelijk parkeerterrein achter de fietsenstallingen aan te 
leggen. De parkeerdruk op en rond de parkeerterreinen laten zien dat de 
capaciteit nog steeds onvoldoende is.  

 Bereikbaarheid stationsomgeving. Naast de parkeer- en stallingsuitbreidin-
gen zal ook de toegang tot het station voor de verschillende verkeersdeel-
nemers worden bekeken. Het gebruik van de invalswegen naar het station 
wordt hierin betrokken, waaronder ook de mogelijke ontwikkelingen van de 
Stationsweg.  

 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Bij de uitbreidingswensen ontstaan dilemma´s rond de beperkte ruimte. Gezien 
de aandacht die het huidige stationsplein heeft gekregen bij de inrichting ervan, 
moet deze zoveel mogelijk behouden blijven. Uitbreidingen van de fietsenstal-
lingen mogen echter niet te ver van de ingang van het station liggen. Momen-
teel staan de voorste stallingen overvol, terwijl de achterste stallingen niet op-
timaal gebruikt worden. De uitbreiding van de fietsenstallingen aan de noord-
kant staan uitbreiding van het parkeerterrein door optimalisatie in de weg. Aan-
gezien de acceptabele loopafstand voor personenauto´s hoger ligt dan voor 
fietsers en de gemeente het gebruik van de fiets wil bevorderen, moet de uit-
breiding van het parkeren buiten de huidige parkeerterreinen worden gezocht. 
Wij zullen kijken in hoeverre we hierbij tegemoet kunnen komen aan de wens 
van de NS om een P+R met regiofunctie te realiseren. 

2.3.3 Busvoorzieningen  

Met de nieuwe dienstregeling die eind 2007 is ingegaan is er voor Hillegom veel 
veranderd. De buslijnen naar Leiden en Haarlem zijn gesplitst over de twee 
hoofdwegen van Hillegom (N208 en Olympiaweg-Weerlaan). De buslijn van Kat-
wijk naar Nieuw Vennep vormt de dwarsverbinding hiertussen. Het centrum en 
de noordelijke woongebieden worden daardoor beter bediend. De andere kant 
van de medaille is dat de frequentie van de buslijn op bijvoorbeeld de Olympia-
weg is gedaald van een 10-minutenregeling naar een halfuursdienst. De ge-



 
Project : Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) 
Datum : 3 augustus 2009 
 

 
  35 

meente zal het effect van de nieuwe dienstregeling monitoren en bij de volgen-
de concessieverlening zo nodig verbeteringen voorstellen. 
 
De gemeente heeft zich in regionaal verband gecommitteerd aan de eis om in 
2015 50% van de bushaltes zo ingericht te hebben dat ze toegankelijk zijn voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Met de reconstructie van de twee 
hoofdwegen (Olympiaweg-Weerlaan en N208) wordt de aanpassing van de bus-
haltes meegenomen, zodat bijna alle haltes in Hillegom in 2015 aan de eis vol-
doen. De resterende haltes zullen bij onderhoudswerkzaamheden van die we-
gen meegenomen worden.  

Tevens worden de toegankelijkheid van de bushaltes, het comfort aldaar en de 
mogelijkheden om de fiets te stallen nader bekeken. Verbeteringsvoorstellen 
zullen in samenhang met lopende en geplande werken worden gerealiseerd. 
 

2.4 Parkeervoorzieningen 

Overal waar mensen gebruik maken van voorzieningen ontstaat de vraag om te 
kunnen parkeren. Gezien de schaarste van ruimte in bestaande gebieden 
(woonwijken, winkelgebieden) en de steeds toenemende vraag naar parkeer-
plaatsen, is parkeren een belangrijk onderdeel van het verkeersbeleid. Voor het 
parkeren, met name in bestaande woonwijken, moet een afweging voor par-
keerruimte worden gemaakt ten koste van bijvoorbeeld speelgelegenheid, 
groenvoorzieningen of bebouwingsgrond. De oplossing van parkeerproblemen 
moet daarom lokaal worden uitgewerkt. 
 
Schematisch zien de kaders, knelpunten en oplossingsrichtingen er als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaders parkeren 
1. Bij nieuwe ontwikkelingen moet tenminste van de gemiddelde CROW 

parkeernorm worden uitgegaan 
2. Parkeerproblemen worden alleen onderscheiden bij gebrek aan alterna-

tieven in de directe omgeving 
3. Bij nieuwe ontwikkelingen en reconstructies moet de parkeercapaciteit 

opnieuw bekeken worden 
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Specifieke aandachtspunten 
- Verschillende groepen kunnen gebruik maken van dezelfde parkeervak-

ken op verschillende momenten. 
- Bij nieuwe plannen meer dan de minimale norm hanteren. 
- De omgeving kan het parkeertekort vaak opvangen. 
- Op bedrijventerreinen is het verschil tussen parkeren op eigen terrein en 

de straat niet duidelijk genoeg aangegeven: 
o onduidelijk of parkeerprobleem is, 
o er zijn voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en 

straat. 
- Straten in woongebied Meer en Dorp hebben een hoge bezettingsgraad, 

maar in de omgeving is wel ruimte beschikbaar. 
- De bestaande parkeercapaciteit kan beter worden benut. 

Knelpunten 
 Centrum heeft hoge bezettingsgraad en veel foutparkeerders 

o Bezettingsgraad: 
op koopavond meer dan 100% ten oosten van het centrum 
op zaterdag hoog in hele centrum 
in ruim de helft van het centrum is dit hoger dan 89% 

o Foutparkeren: 
op donderdagavond bij 55% van de straten 
op zaterdag en koopavond in bijna alle straten 
’s nachts bijna overal ten oosten van Hoofdstraat 

 Stationsomgeving is vol, relatief weinig foutparkeerders 
o overdag is er een volledige bezetting van beide parkeerterreinen 
o ’s nachts hebben twee omliggende straten een bezetting van meer 

dan 100% en er zijn foutparkeren 
 Woonstraten met een parkeerprobleem (parkeervraag kan niet in de di-

recte omgeving worden opgevangen) 
o Elsbroek: in oosten, noordoosten en Reiniersstraathof is een structu-

reel tekort aan parkeervoorzieningen voor bewoners 
o Treslong: enkele straten in  het oostelijk deel hebben te weinig al-

ternatieven voor het parkeertekort 
o Weerestein: overschot parkeervraag kan niet in omgeving worden 

opgevangen 
o Brouwerlaankwartier: in de haven is veel uitwijkverkeer voor de par-

keerschijfzone op de Hoofdstraat; hierdoor ontstaat een hoge par-
keerdruk in de achterliggende straten 

Oplossingsrichtingen  
- voor het centrum wordt een nieuwe visie opgesteld, acties/maatregelen: 

o parkeertellingen houden, 
o ruimte en mogelijkheden binnen centrumontwikkelingen zoeken, 
o toegangstromen tot de (nieuwe) parkeerterreinen bekijken, 
o reguleringsvormen voor de parkeervoorzieningen bekijken; 

- bij nieuwbouwprojecten parkeerruimte in een vroeg stadium in de plan-
nen meenemen en reserveren; 

- voor bestaande woongebieden per wijk inventariseren of aanbod nog 
aansluit bij vraag 

o starten bij vooroorlogse wijken, 
o oplossingen zoeken bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving of 

werkzaamheden aan de weg; 
- bij nieuwe bedrijventerreinen ruimte voor parkeren aanwijzen; 
- op bestaande bedrijventerreinen parkeren van vrachtwagens nader be-

zien. 
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2.4.1 Parkeren centrum 

Met de nieuwe centrumvisie in het te herziene Masterplan en de centrumont-
wikkelingen als het HD Plein Zuid is een nieuwe kijk op de verkeersstromen 
noodzakelijk. Om het verkeer in het centrum te minimaliseren moeten er snelle 
verbindingen van de parkeerterreinen naar de doorgaande wegen zijn. Met deze 
ontwikkelingen worden de toegangsstromen naar de parkeerterreinen opnieuw 
bekeken. 
Voor een goed inzicht in parkeeraanbod en parkeervraag wordt een parkeeron-
derzoek voor het hele centrumgebied uitgevoerd, in aanvulling en ter actualise-
ring van recent uitgevoerde parkeertellingen. Op basis van het parkeeronder-
zoek zullen parkeermaatregelen worden geïnitieerd, waaronder verschillende 
reguleringsvormen. 

2.4.2 Nieuwbouwprojecten  

Bij nieuwbouwprojecten moet tenminste worden voldaan aan de minimale 
CROW-parkeernormen. Om parkeertekorten achteraf zoveel mogelijk te minima-
liseren, legt de gemeente de lat iets hoger. Bij nieuwbouwprojecten geldt ten-
minste het gemiddelde van de normen en dient de parkeerruimte binnen de 
eigen projectgrenzen te worden opgevangen. Bij afwijking hiervan moet de ont-
wikkelaar een alternatieve locatie op acceptabele loopafstand beschikbaar heb-
ben. Het verkeersbeleid zal bij nieuwbouwprojecten een proactieve rol spelen. 
Daartoe zal in planstudiefase al parkeerruimte worden aangewezen, waarmee 
obstakels door de parkeernormen verder in het proces worden vermeden. 

2.4.3 Bestaande woongebieden 

In de beleving van bewoners is er in bijna elke wijk wel een parkeertekort. 
Doorgaans kan dit tekort in de nabije omgeving worden opgevangen. Verder 
wensen bewoners een korte loopafstand en zicht op hun auto. In de praktijk ligt 
tussen wens en aanbod een kloof, die meestal niet te overbruggen is. In het 
zoeken naar oplossingen moeten afwegingen worden gemaakt voor de inrich-
ting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld tussen speelgelegenheid en groen-
voorzieningen. 

2.4.4 Bedrijventerreinen  

In de praktijk blijkt het op en nabij bestaande bedrijventerreinen het parkeren 
van vrachtwagens tot overlast te leiden (verkeersonveilig, oneigenlijk parkeren). 
De betreffende locaties zullen op deze aspecten nader worden bekeken.  

 
Voor nieuwe bedrijventerreinen zal gelden dat ruime parkeervoorzieningen op 
de bedrijventerreinen zelf moeten worden gerealiseerd.  
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3 Leefbaarheid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij als gemeenten zijn bezig voor de verschillende aspecten van milieu beleid 
op te stellen. Aangezien milieuproblematiek niet stopt bij de gemeentegrens 
werken wij voor het maken van de plannen voor het verbeteren van de leefbaar-
heid met andere gemeenten samen. Een overkoepelende visie voor de leefbaar-
heid wordt vastgelegd in het milieubeleidsplan. De sectoren wonen en verkeer 
voor de verschillende gemeenten worden hierbij betrokken. Het milieubeleids-
plan is een integraal plan dat met de drie gemeenten van de Bollenstreek (Hille-
gom, Lisse en Noordwijkerhout) wordt opgesteld. Naast deze overkoepelende 
visie, werken de milieuafdelingen van de drie gemeenten samen aan een inter-
gemeentelijk geluidsplan. Voor de luchtkwaliteit hebben wij zelf een onderzoek 
laten uitvoeren. Uit de eerste resultaten blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke 
normen. Daarnaast hebben wij als gemeente met de regio meegewerkt aan het 
‘actieprogramma luchtkwaliteit Holland-Rijnland’.  

Kaders leefbaarheid: 
De uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidsoverlast kan worden aangepakt 
door: 

1. Vermindering van het aantal autoverplaatsingen en belemmeringen 
van de doorstroming 

2. Schonere en stillere motorvoertuigen en wegdek 
3. De infrastructuur inrichten naar het beoogde gebruik 

 
Voor Hillegom is gekozen voor de volgende doorvertaling: 

1. Vermindering van het aantal autoverplaatsingen en optrekbewegingen 
 Het stimuleren van het fietsgebruik 
 Het verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet, door 

een I/C verhouding die lager is dan 80% in 2017 
2. Schonere en stillere motorvoertuigen en wegdek 

 Door gebruik schonere bussen en bedrijfsauto’s aan te moedigen 
3. Infrastructuur inrichten naar het beoogde gebruik 

 Met een 30km/h inrichting in woonwijken en 50km/h inrichting op 
hoofdwegennet 

 Zo veel mogelijk weren doorgaand verkeer in woonwijken 
 Iedere woonwijk moet een eigen ontsluiting op het hoofdwegennet 

hebben 

Knelpunten leefbaarheid: 
 de luchtkwaliteit in Hillegom voldoet aan de wettelijke normen; 
 het geluidsniveau wordt momenteel in samenwerking met Lisse en 

Noordwijkerhout onderzocht. 

Oplossingsrichtingen: 
 Milieubeleidsplan; overkoepelend plan van Hillegom, Lisse en Noord-

wijkerhout om de leefbaarheid te verbeteren  
 Geluidsplan; ook een samenwerking van de drie gemeenten 
 Analyseren Luchtkwaliteit; onderzoek is voor Hillegom recent uitge-

voerd en wordt gerapporteerd. Regionaal hebben we onze medewer-
king verleend aan het ‘actieprogramma luchtkwaliteit Holland Rijnland’ 
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Naast de onderzoeken en plannen die opgesteld worden om de lucht- en ge-
luidskwaliteit te verbeteren, willen wij aandacht besteden aan de veroorzakers 
in het verkeer en vervoer. Een algemeen aandachtspunt is daarom om het aantal 
autobewegingen te verminderen en het openbaar vervoer en fietsgebruik daar-
voor te stimuleren. 
 
 
Het beleidsveld verkeer en vervoer van de gemeente Hillegom volgt hetgeen op 
het beleidsveld milieu wordt ontwikkeld, gemeentelijk, intergemeentelijk en 
regionaal (Holland Rijnland). Daartoe behoren de aspecten geluid en lucht. Ver-
keergerelateerde zaken op deze aspecten zullen bij infrastructurele werken 
worden vertaald naar daartoe geëigende maatregelen, voor zover uit wet- en 
regelgeving noodzakelijk is. In dit verband zijn bijvoorbeeld aan de orde: 
o grootschalige reconstructies zoals de herinrichting van de N208. Bij dergelij-

ke werken zal worden nagegaan welke aanvullende maatregelen als gevolg 
van milieuaspecten nodig zijn; 

o eventuele verkeerskundige consequenties uit milieuactiviteiten, zoals de in 
2008 opgestelde lijst van geluidgehinderde woningen (A en B categorie). De 
A-categorie komt overigens in aanmerking voor sanering.  

Per project wordt bekeken of ook aanvullende verkeerskundige maatregelen 
mogelijk/nodig zijn (bijvoorbeeld stil asfalt). 
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Deel D. Prioritering oplossingsrichtingen 
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1 Inleiding  

Op basis van Kaders en Knelpunten zijn in voorgaande hoofdstukken oplos-
singsrichtingen benoemd op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid. Het daaruit af te leiden maatregelenpakket omvat: 
 onderzoek, inventarisatie en analyse uitmondend in plannen: verkeersveilig-

heid, verkeerscirculatie, fiets, parkeren en stationsomgeving; 
 uitvoering van acties voortkomend uit de verschillende plannen; 
 uitvoering van infrastructurele werken voortkomend uit de plannen; 
 herinrichting van de N208. 
 
Met het HVVP wil de gemeente Hillegom de bereikbaarheid, verkeersveiligheid 
en leefbaarheid in Hillegom optimaliseren. Het daarvoor benodigde maatrege-
lenpakket is echter groots van aard (technisch en financieel) en daarom niet in 
één keer uit te voeren. Daarnaast moet in de planning van met name de infra-
structurele werken rekening worden gehouden met het garanderen van de be-
reikbaarheid van bestemmingen (woonwijken, bedrijven, centrum). Om tot een 
afgewogen ontwikkeling van plannen en uitvoering van acties en werken te 
kunnen komen is prioritering in het maatregelenpakket nodig. 
 

2 Criteria voor prioritering 

Voor de prioritering zijn de volgende criteria gehanteerd: 
 verkeerskundige aspecten; het betreft aspecten van bereikbaarheid (toegang 

naar en ontsluiting van woonwijken, bedrijventerreinen) en van verkeersvei-
ligheid, 

 economische bereikbaarheid, 
 ontwikkeling (bouw)plannen op de korte termijn. 
 
Verkeerskundig gezien vervult de N208 een belangrijke functie ten aanzien van 
bereikbaarheid van bestemmingen in Hillegom (zuid-noord) en ten aanzien van 
de bereikbaarheid van provinciale en rijksinfrastructuur (west-oost) voor be-
stemmingen buiten Hillegom.  Uit het uitgevoerde verkeersonderzoek blijkt dat 
de N208 het verkeer nog kan verwerken als alle ruimtelijke ontwikkelingen ge-
realiseerd zijn, die in het kader van de structuurvisie voor Hillegom nog onder-
werp van studie en discussie zijn. Het wordt wel aanzienlijk drukker op de 
N208, met name op het gedeelte aansluiting N207 – kruising Olympiaweg. 
 
Voorts wordt geconstateerd dat als gevolg van regionale plannen het gewenst is 
om: 
 de ontsluiting van Hillegom te verbeteren, 
 de N208 te ontlasten, 
 het verkeer vanuit Zuid-Kennemerland en het noordelijk deel van Hillegom 

een alternatief te bieden ten opzichte van de route via de N208 dwars door 
Hillegom. 

 
Deze maatregelen zijn nodig voor: 
 de leefbaarheid van Hillegom, 
 het kunnen garanderen van een verantwoorde afwikkeling van het verkeer 

door de bebouwde kom, 
 vermindering van het vrachtverkeer door de bebouwde kom. 
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Herinrichting van de N208 blijft hierbij van grote betekenis, enerzijds intern om 
de doorstroming binnen Hillegom te kunnen optimaliseren, anderzijds extern 
om Hillegom aan te kunnen sluiten op ontwikkelingen die in regionaal verband 
spelen. In de analyse van de betekenis en de problematiek van de N208 is on-
derscheid te maken het noordelijk, midden en zuidelijk deel. De grootste knel-
punten liggen in het midden en zuidelijk deel: 
 in het middendeel (het smalle gedeelte Van den Endelaan) is de verkeersvei-

ligheid van fietsers in het geding,  
 op het zuidelijk deel gaat het om de hoge intensiteiten en de doorstroming. 
 
Wat de overige verkeerskundige aspecten betreft ten aanzien verkeersveilig-
heid, verkeerscirculatie, fiets, parkeren en openbaar vervoer is voor de priorite-
ring onderscheid te maken in onderzoek/inventarisatie/analyse en uitvoering 
van acties/maatregelen/werken. 
 
Economisch gezien is de bereikbaarheid van het centrum van Hillegom van cru-
ciaal belang. Dit leidt tot een voorkeur voor het eerst aanpakken van het mid-
dendeel van de N208 en daarna het zuidelijk deel. 
 
Qua ontwikkeling van bouwplannen en de daarmee samenhangende bereik-
baarheid is er eveneens een voorkeur voor het eerst aanpakken van het mid-
dendeel van de N208. De bouw van het Fioretti College vraagt om een veilige en 
toegankelijke infrastructuur voor de fietsende scholieren. De directe omgeving 
van de schoollocatie dient daarom zo spoedig mogelijk daarop te worden inge-
richt.  
Daarnaast speelt de ontwikkeling van HD-plein zuid. Ook deze plannen vragen 
om een goede en veilige toegankelijkheid. 
 

3 Prioritering en planning Maatregelenpakket 

De afweging van de criteria moet leiden tot een prioritering in een maatregelen-
pakket. Daarin moet evenwicht worden gevonden in de uitvoering van de N208 
en in de overige maatregelen uit het HVVP. De prioritering heeft geleid tot de 
volgende keuze: 
1. voorbereiden en uitvoering herinrichting middendeel en zuidelijk deel N208: 

 middendeel: Van den Endelaan vanaf Olympiaweg tot en met kruising 
Hoofdstraat/Sixlaan; 

 zuidelijk deel: Leidsestraat tot en met kruising Olympiaweg; 
2. onderzoek, inventarisatie en analyse voor het opstellen van plannen ten 

aanzien van verkeersveiligheid, verkeerscirculatie, fiets, parkeren en open-
baar vervoer; 

3. nadere besluitvorming over herinrichting noordelijk deel N208 (vanaf krui-
sing Hoofdstraat/Sixlaan); 

4. uitvoering acties, maatregelen en werken ten aanzien van verkeersveiligheid, 
verkeerscirculatie, fiets en parkeren. 

 
Een en ander leidt tot een prioritering zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
Hierin is onderscheid gemaakt in de: 
 korte termijn: 2009 – 2011; 
 middellange termijn: 2012 – 2014; 
 lange termijn: 2015 – 2018. 
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Planning 

2009 2010 2011 
middellange 

termijn 
2012-2014 

lange 
termijn 

2015-2018 
HVVP      

Verkeersveiligheid:  
opstellen/ uitvoeren Verkeersveiligheidsplan 

     

 analyse ongevalgevoelige locaties      

 opstellen en uitvoeren acties en infra-
structurele werken 

     

      

Bereikbaarheid      
Verkeerscirculatieplannen      

 analyseren verkeerscirculatie: verkeers-
tellingen 

     

 uitvoeren acties en infrastructurele wer-
ken (beginnen met centrum) 

     

      

Fietsplan      
 inventarisatie + analyse fietsverbindin-

gen/-stallingen 
     

 uitvoeren stalllingenplan, infrastructurele 
werken, acties 

     

      

Openbaar vervoer      
 opstellen plan stationsgebied      

 evaluatie busroutes      

      

Parkeren      
      opstellen en  

uitvoeren parkeerplan centrum      

 opstellen en  
uitvoeren parkeerplan woongebieden 

     

     o centrum 
      

     o zuid 
      

     o noord 
      

     o overig 
      

 analyseren parkeren vrachtwagens be-
drijventerreinen 

     

      

Herinrichting N208      

 
 

 
   Middendeel: 

 technische voorbereiding 
 uitvoering      

 
  

 
  Zuidelijk deel: 

 technische voorbereiding 
 uitvoering       

 Noordelijk deel: 
 nadere besluitvorming 
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Bijlagen 
1. Achtergrondinformatie veiligheid 
2. Achtergrondinformatie bereikbaarheid 
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie veiligheid 

Methode: 
Objectieve informatie over verkeersveiligheid is voorhanden in de vorm van ongeval-
lengegevens over de laatste jaren. De ongevallenanalyse is met behulp van het onge-
vallenanalyseprogramma VIA-stat uitgevoerd. VIA-stat maakt gebruik van de ongeval-
gegevens die door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) worden verzameld. De 
politie levert de geregistreerde ongevalgegevens aan AVV, maar niet alle ongevallen 
worden even goed geregistreerd. Ongevallen met slachtoffers zullen altijd goed gere-
gistreerd worden, maar sommige ongevallen met uitsluitend materiële schade worden 
slecht of zelfs helemaal niet geregistreerd. Dit heeft dus ook invloed op de resultaten 
van ongevallenanalyses. De verkeersveiligheid rondom scholen is in samenspraak met 
Veilig Verkeer Nederland in kaart gebracht. 
 
Alle verkeersdeelnemers 
In figuur 1 staat het totaal aantal ongevallen in Hillegom in de tijd uitgezet. Duidelijk 
is te zien dat het aantal ongevallen in de periode 2003 t/m 2006 bijna gehalveerd is.  
Het aantal slachtofferongevallen fluctueert sinds 1994 tussen de 40 en 50 per jaar. 
De ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) is sterk afgenomen. Het aantal 
slachtofferongevallen en de UMS-ongevallen vormen samen het totaal aantal ongeval-
len. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage Figuur 1: Totaal ongevallen, ums en slachtofferongevallen in de periode 1994 t/m 2006 

 
Kwetsbare verkeersdeelnemers 
In de figuren hieronder is zichtbaar dat onder de (brom)fietsers relatief de meeste 
slachtoffers vallen. De jongeren en ouderen worden vanwege hun beperkingen aan-
gewezen als meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Hieruit is de doelgroep kwetsbare 
verkeersdeelnemers geformuleerd.  
In figuur 2 staan per jaar en per vervoerwijze het aantal slachtoffers aangegeven. 
Daarnaast is een overzicht gegeven van het procentueel aantal slachtoffers per ver-
voerwijze in de periode 2002 t/m 2006 weergegeven voor Hillegom en de gehele 
Provincie Zuid Holland.  

 

Totaal ongevallen 
UMS 
Slachtofferongevallen 
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Bijlage Figuur 2: Aantal slachtoffers per vervoerwijze in de periode 2002 tot en met 2006 en het 
procentueel aantal slachtoffers per vervoerwijze t.o.v. het totaal aantal slachtoffers in Hillegom en 
binnen provincie Zuid Holland 
 
Schoolomgevingen 
Door vaststelling door de Raad van de Startnotitie HVVP heeft de Raad uitgesproken 
dat verkeersveilige schoolomgevingen een belangrijk doel is. Via de verkeersouders 
en Veilig Verkeer Nederland zijn de onveilige situaties besproken rondom de scholen 
van Hillegom:  
 Johannesschool, 
 Leerwinkel, 
 Marijkeschool, 
 Jozefschool, 
 Fontein, 
 Rembrandtschool, 
 Giraf. 
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Hieronder staat een lijst met aandachtspunten rondom de scholen. Aangezien deze 
gegevens zijn aangedragen door betrokkenen, is het niet geheel objectief. De vol-
gende problemen worden genoemd: 
 Het parkeren bij de scholen is een algemeen probleem. Het schept onveilige si-

tuaties. In sommige gevallen omdat de wegen te smal zijn. Sommige verkeers-
ouders hebben geprobeerd politie en BOA’s hierbij te betrekken voor het uitde-
len van bekeuringen, maar hun prioriteiten liggen elders. 

 Bij de meeste scholen wordt er geklaagd dat in de directe omgeving van de 
school hard gereden wordt.  

 Onveiligheid voor fietsers op hoofdwegennet, zowel de oversteken als op de we-
gen zelf. 

 Onveilige oversteken voor voetgangers, ontbreken van voetgangersoversteek-
plaatsen. 

 Onoverzichtelijke kruisingen. 
 Geen eenduidigheid in voorrang. 
 Fietsende kinderen over de stoep. 
 Vuilniswagen rijdt rond de openingstijden van de school zijn route langs de 

school. 
 
Een algemene vraag die door de verkeersouders gesteld is, is dat men een eenduidige 
uniforme schoolomgeving zou willen, om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
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Bijlage 2 Achtergrondinformatie bereikbaarheid 

(Vracht) autoverkeer 
Er is een wegcategorisering voor Hillegom. Binnen deze wegcategorisering zijn de 
volgende wegen als gebiedsontsluitingsweg aangewezen: 

 Olympiaweg en Weerlaan, 
 Leidsestraat, Van den Endelaan en Weeresteinstraat (N208), 
 Wilhelminalaan en Meerlaan, 
 Pastoorslaan (binnen de bebouwde kom). 

De overige wegen zijn erftoegangswegen en vormen de verblijfsgebieden.  
 
In onderstaand figuur staat de categorisering weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*   GOW =gebiedsontsluitingsweg 
** ETW = Erftoegangsweg 

 
Bijlage figuur 3 categorisering wegennet Hillegom 

80 km/ uur (GOW* buiten de bebouwde kom) 
60 km/ uur   (ETW** buiten de be-
bouwde kom) 
50 km/ uur (GOW* binnen de bebouwde kom) 

 overig 
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Fiets 
Als kader is gesteld dat we het aandeel van de fiets op verplaatsingen beneden de 7,5 
km naar 43% in 2017 willen brengen. We hebben daartoe geanalyseerd waar in de 
huidige situatie verbeterpunten liggen betreffende het fietsverkeer. We hebben daar-
bij gebruik gemaakt van de ‘Fietsbalans’, opgesteld door de Fietsersbond.  
 
In onderstaande volgt een korte samenvatting van de bevindingen van die studie. In 
Hillegom wordt voor het aantal verplaatsingen van 7,5 km en minder in 33% de fiets 
gebruikt. Het aandeel fietsverkeer in de modalsplit ligt in Hillegom lager dan de refe-
rentiegemeenten, waarbij het autoverkeer dit verschil voor zich neemt. In tabel 1 is 
de voertuigverdeling weergegeven bij verplaatsingen van 7,5 kilometer of minder. 
 
Modal Split tot 7,5 km Hillegom Referentiegemeente  

(gemiddelde van kleine steden) 

Lopen 22% 22% 
Fietsen 33% 36% 
Openbaar vervoer 1% 1% 
Auto 42% 39% 
Overig 2% 2% 
[Bron: Verkeersveiligheid en Fietsgebruik in Hillegom, Fietsersbond, April 2003] 
 

Bijlage tabel 1: Voertuigverdeling betreffende verplaatsingen tot 7,5 km. 
 
Openbaar Vervoer 
De belangrijkste kader voor het openbaar vervoer is een goed bereikbaar en toegan-
kelijk openbaar vervoer netwerk. Sinds de aanvang situatie is een belangrijke verbete-
ring in het busnetwerk bewerkstelt. De N208 zal vanaf eind 2007 weer bediend wor-
den door meerdere lijnen. Het overzicht met het nieuwe busnetwerk staat hieronder 
weergegeven. 
 

 
 
Figuur 4: Busroutes door Hillegom vanaf december 2007 (50-51-57-60) 
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Parkeren 
Centrum 
Door gelijktijdig gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum  door de verschillen-
de groepen, ontstaan er parkeerproblemen. Een bezettingsgraad van meer dan 100% 
heeft tot gevolg dat er fout geparkeerd wordt. In het centrum wordt op donderdag-
ochtend in 55% van de straten foutgeparkeerd. Op zaterdag en donderdagavond 
wordt in bijna alle straten foutgeparkeerd. In de nacht wordt in bijna alle straten ten 
oosten van de Hoofdstraat foutgeparkeerd. Hieronder worden de probleemgebieden 
per parkeerdersgroep aangegeven: 
 Bewonersparkeren: aan de oostzijde van het centrum zijn ’s nachts in een aantal 

woonstraten meer geparkeerde auto’s geteld dan het aantal parkeerplaatsen toe-
laat (een parkeerbezetting van meer dan 100%). Opvang in de directe omgeving is 
beperkt mogelijk. 

 Werknemersparkeren: door de combinatie met bewonersparkeren is in een be-
perkt aantal straten de parkeerbezetting hoger dan 100%. In de directe omgeving 
is echter voldoende parkeercapaciteit beschikbaar om het teveel aan auto’s op te 
vangen. 

 Bezoekersparkeren: op zaterdag is er sprake van een hoge bezettingsgraad in 
heel het centrum en zijn er alleen nog vrije parkeerplaatsen voor centrumbezoe-
kers bij het gemeentehuis en in de parkeergarage. Ruim tweevijfde van de straten 
in het centrum kent een bezetting van boven de 100%. Daarnaast heeft een vijfde 
van alle straten in het centrum een bezetting van 90% tot 100%. Op koopavond 
concentreren de straten met een bezetting boven de 100% zich vooral ten oosten 
van het centrum. Dit komt met name door de combinatie met bewonersparkeren. 

 
Stationsgebied 
In het stationsgebied zijn ’s nachts twee straten met een bezetting van boven de 
100% en foutparkeerders geconstateerd. Het betreft hier bewonersparkeren. Overdag 
is er sprake van een volledige bezetting van de twee parkeerterreinen bij het station.  
 
Bedrijventerreinen 
Op de bedrijventerreinen is vaak onduidelijk welke parkeerplekken er openbaar zijn 
en welke er op eigen terrein gelegen zijn. Hierdoor is het onduidelijk of een aantal 
straten waar tijdens de nachttelling een hogere parkeerdruk is geconstateerd als par-
keerknelpunten moeten worden aangeduid. Op basis van de waarnemingen wordt 
geconcludeerd dat er voldoende alternatieve parkeermogelijkheden op eigen terrein 
en in de omliggende straten zijn. De bedrijventerreinen zijn alleen ’s nachts geteld. Er 
kunnen dus geen uitspraken worden gedaan over de parkeersituatie overdag. 
 
Woongebieden 
In woongebieden aan de randen van Hillegom zijn geen straten waargenomen waar 
meer auto’s stonden dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen toelaat. 
In Elsbroek zijn enkele straten waar de parkeerdruk boven de 100% ligt, maar deze 
parkeerdruk kan veelal door de omliggende straten worden opgevangen. In het zuid-
oosten, het noordoosten en de Reinierstaatshof zijn echter enkele straten waar dit 
niet mogelijk is. Hier is een structureel tekort aan parkeerplaatsen. 
In de wijken Meer en Dorp 1, Meer en Dorp 2 en Meer en Dorp 3 is een aantal straten 
een parkeerdruk boven de 100% gesignaleerd. Het betreft hier enkele straten in het 
noordwesten, noordoosten, zuiden en zuidoosten. Het aantal teveel geparkeerde au-
to’s kan in alle gevallen op het eigen terrein of in de directe omgeving worden opge-
vangen. 
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In het woongebied tussen de Prinses Irenelaan-Valckslootlaan, Weerlaan, Weerestein-
straat en de Patrimoniumbuurt is bij een klein aantal straten een parkeerdruk van 
boven de 100% geconstateerd. Bij enkele straten in het oostelijk gedeelte hiervan zijn 
te weinig parkeeralternatieven op eigen terrein of in de directe omgeving aanwezig 
om het overschot aan auto’s op te vangen. 

In woongebieden ten westen van de Weeresteinstraat zijn in meerdere straten meer 
auto’s geteld dan er parkeerplaatsen zijn. Op eigen terrein en in omliggende straten 
zijn niet of nauwelijks parkeeralternatieven voor handen. 
 


