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Inhoud mededeling 

 

In juli is door gemeenteraad in Hillegom een motie aangenomen luidend: Verbetering 
bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof door inzet van NS-stations, huurfietsen en 

pendelbus. 
Hieronder de tekst van de motie en het concept-antwoord. 
 
De raad, 
  
overwegende dat 
de verkeersdrukte in de regio ten tijde van de bloeiende bollen hoog is door de massale 

aanwezigheid van toeristen; 
het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 ten aanzien van mobiliteit 
uitgaat van: stimuleren van openbaar vervoer, versterken van fiets- en wandelverkeer, 
alternatief vervoer naar attracties en versterken van het P&R- stationsgebied Hillegom; 
de Bollenstreek 3 NS-stations rijk is die beter benut kunnen worden voor de toeristische 

ontsluiting van de streek 

het station van Hillegom het dichtstbijzijnde operationele station is voor Keukenhof; 
 
van mening dat 
uit het oogpunt van duurzaamheid en bereikbaarheid meer alternatieven voor de auto 
geboden moeten worden aan bezoekers van de Bollenstreek in het algemeen en de 
Keukenhof in het bijzonder 
station Hillegom als dichtstbijzijnd station een goed verbindingspunt kan zijn voor 

toeristen richting Keukenhof en de Bollenstreek en deze mogelijkheid optimaal benut 
moet worden; 
een aantrekkelijke verbinding tussen station Hillegom en Keukenhof geboden kan worden 
door pendelbussen en huurfietsen; 
het verhuren van fietsen op alle stations in de Bollenstreek het bezoeken van de streek 
zal stimuleren 
Hillegom in economische zin kan profiteren van bezoekers die via Hillegom naar 

Keukenhof reizen en dit versterkt kan worden door extra maatregelen zoals het 
aanbieden van een fietsroute door het centrum van Hillegom; 

een naamswijziging kan bijdragen aan het gebruik van station Hillegom, namelijk door in 
de naam te verwijzen naar Keukenhof (bv. station Hillegom-Keukenhof), 
  
gehoord de beraadslaging, 

 
verzoekt het college 
in samenwerking met Keukenhof en/of andere relevante partijen onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden om gedurende de openstelling van Keukenhof een busverbinding van 
station Hillegom naar Keukenhof aan te bieden 



 

 

in samenwerking met de gemeenten Lisse, Teylingen en de NS onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid (en/of een tender uit te schrijven) voor het verhuren van fietsen op de 3 

NS-stations in de Bollenstreek 
daarbij ook de mogelijkheid voor een bagageservice te betrekken 
en tevens onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden en voorwaarden om Hillegom in economische zin optimaal te laten 
profiteren van de toeristen die gebruik maken van de hier genoemde nieuwe 
vervoersmogelijkheden, waaronder het permanent inrichten van het stationsgebied 
Hillegom als TOP (toeristisch overstappunt) en 
naar de mogelijkheid om de naam van het station Hillegom te wijzigen, zodanig dat in de 
naam wordt verwezen naar Keukenhof 
en de raad uiterlijk per 1 november 2019 te informeren over de uitkomsten hiervan 

 
Beste raad, 
 
Met Arriva is het voorstel besproken om gedurende de opening van de Keukenhof een 
buslijn van station Hillegom naar de Keukenhof te laten pendelen. Arriva heeft 
aangegeven dat de Keukenhof tijdens het Keukenhofseizoen goed met openbaar vervoer 

bereikbaar is vanaf Amsterdam, Leiden en Haarlem en zij zien geen meerwaarde in een 

buslijn van station Hillegom naar de Keukenhof. Mogelijk komt er wel een pendelbus van 
station Voorhout naar de Keukenhof v.v. 
 
De NS biedt momenteel OV-fietsen aan op station Hillegom. Het aantal is zeer beperkt en 
ook buiten het Keukenhofseizoen komt het voor dat er geen OV-fietsen beschikbaar zijn. 
De NS heeft gevraagd of de gemeente Hillegom bereid is om financieel bij te dragen aan 

het verhuur van fietsen. Inmiddels hebben zich twee ondernemers gemeld die fietsen 
willen verhuren op station Hillegom. Eén van de ondernemers wil daarbij ook kijken naar 
een bagageservice. De gemeente is met deze partijen in gesprek om deze plannen verder 
uit te werken. In de gemeente Teylingen wordt momenteel een actieplan fiets opgesteld. 
Ketenmobiliteit per fiets van en naar OV-haltes (waaronder stations) is een 
aandachtspunt in dit plan. 
 

Station Hillegom voldoet niet aan de criteria voor een TOP-locatie. Voor een TOP-locatie 
dienen 15 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn. De huidige parkeerplaats bij station 
Hillegom wordt door veel forensen gebruikt om hun auto bij het station te parkeren om 
met de trein verder te reizen. Als het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid zullen deze 

parkeerplaatsen in der loop der tijd weer bezet raken door forensen. 
 

Gezien de kosten voor de naamswijziging van station Hillegom naar Hillegom-Keukenhof 
(ca € 150.000) wordt afgeraden de naam van het station te wijzigen. Deze kosten zijn het 
gevolg doordat naamswijzigingen nogal diep ingrijpen in het spoorsysteem; vaak moeten 
tientallen, zo niet honderden gegevensbronnen worden gemuteerd (denk aan 
infrastructuurgegevens, tekeningen, logistieke/dienstregeling systemen, landelijke 
reisinformatiesystemen, automatisch gegenereerde omroepberichten in materieel etc.) 
Daarnaast moeten systemen op Verkeersleidingsposten worden aangepast en moeten er 

op locatie borden en verwijzingen worden aangepast. Omdat hierbij bronnen zijn die 
gerelateerd zijn aan beveiliging en treindienstbesturing, is dit een redelijk kostbare 
ingreep. Daarnaast speelt mee dat de gemeente Lisse in gesprek is met NS en ProRail om 
het station van Lisse te heropenen. ProRail heeft wel aangegeven dat zij de kans groot 
acht mocht de gemeente Hillegom met een voorstel komen om de naam te wijzigen en 
hiervoor wil betalen, dat dit verzoek wordt ingewilligd. Tenslotte heeft de Keukenhof 
aangegeven bezwaar te maken tegen de naamswijziging, omdat de naam Keukenhof een 

exclusief merk is. Om die reden willen zij niet aan mee werken om die naam te koppelen 
aan station Hillegom. 
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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor Bijgevoegde raadsbrief inzake verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en 
Keukenhof door inzet NS-stations, huurfietsen en pendelbus  vast te stellen. 

   
   

Samenvatting In de gemeenteraad van Hillegom is een motie aangenomen voor de verbetering 
van de bereikbaarheid van de Bollenstreek en Keukenhof door inzet NS-stations, 
huurfietsen en pendelbus. Naar aanleiding hiervan is met diverse partijen 
gesproken. Een aantal ondernemers bekijkt de mogelijkheden voor fietsverhuur 
bij station Hillegom. Ook zal aan de provincie worden gevraagd zich in te zetten 
voor een frequentieverhoging op de spoorlijn Leiden - Haarlem. Besloten wordt 
om de raadsbrief inzake verbetering bereikbaarheid station Hillegom vast te 
stellen. 

   
   

Inleiding  

   
   

Wat willen we bereiken Een verbetering van de bereikbaarheid van de Bollenstreek door inzet NS-
stations, huurfietsen en pendelbus. 

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

De raad heeft een motie aangenomen met als titel: Verbetering bereikbaarheid 
Bollenstreek en Keukenhof door inzet van NS-stations, huurfietsen en 
pendelbus. 
Naar aanleiding van de motie is er met diverse partijen gesproken hoe hier 
invulling aangegeven kan worden. Arriva ziet geen meerwaarde in een 
pendelbus tussen station Hillegom en de Keukenhof.  Diverse ondernemers die 
interesse hebben in het verhuren van fietsen bij station Hillegom en mogelijk 
ook om een bagageservice in te het leven te roepen. Gezien de kosten van de 
naamwijziging van station Hillegom in Hillegom-Keukenhof (ruim een ton) en 
een mogelijk heropening van station Lisse wordt een naamwijziging afgeraden. 
Ook voldoet station Hillegom niet aan de criteria voor een Toeristisch 
Opstappunt. In de gemeente Teylingen wordt in het fietsplan dat nu wordt 
opgesteld aandacht besteed aan verbeteringen van het fietsgebruik van en naar 
OV-haltes (waaronder stations). Deze punten zijn allemaal verwerkt in de 
raadsbrief. Tenslotte wordt nog meegegeven dat er in 2021 een onderzoek 
wordt gestart om te bekijken of een ontsluitingsweg achter het station zinvol is 
en dat onderzocht zal worden of het zinvol is het station te verplaatsen naar de 
N 442.  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 
De gemeente Lisse kijkt ook naar de heropening van het station Lisse. 

   



   
Wat kost het Niet van toepassing. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

Het cluster economie overlegt met de ondernemers over de mogelijkheden van 
fietsverhuur en mogelijk een bagageservice. 

   
   

Duurzaamheid  

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Dit voorstel is alleen van toepassing op de gemeente Hillegom. 

   
   

Urgentie Motie dient voor 1 november te worden afgehandeld. 

   
   

Evaluatie  

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 1. Raadsbrief 


