CONCEPT

Handelingsperspectief
Leiden Centraal
OV knooppunt van de toekomst

1

Colofon
Datum:
1 oktober 2020
Status:
Eindrapport

Betrokkenen:
Provincie Zuid-Holland:
ProRail:
NS:
Gemeente Leiden:
Goudappel Coffeng:

CONCEPT

Samensteller:
Rianne Roeleveld (Goudappel Coffeng)
Dave Hendriks, Hans Heukels
Lidwien van Kessel
Hidde van Barneveld, Erik Meijer
Adinda Gisder, Martijn Anhalt, Patrick van Oostveen, Casper Prudhomme van Reine, Peter Heida
Bas Govers, Rianne Roeleveld

2

Voorwoord
Leiden Centraal is het zesde treinstation van Nederland qua aantal in- en uitstappers. Maar het is veel meer dan
alleen een treinstation. Het is nu al een mobiliteitshub met een belangrijke functie voor de stad, een grote regio
en het nationaal OV-netwerk. Het bedient het economische topgebied Leiden Bio Science Park en het ligt
strategisch midden in de compacte stad, als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en het Leiden
Bio Science Park.

CONCEPT

De ontwikkeling van het aantal treinreizigers, fietsparkeerders en busreizigers stijgt al jaren. Het dynamische
gebied rondom het knooppunt en omliggende regio transformeert in hoog tempo en met de grote
verstedelijkingsopgave in het vooruitzicht is dit het moment na te denken over de toekomst van knooppunt
Leiden Centraal.
In het voorliggende ‘Handelingsperspectief OV Knooppunt Leiden Centraal’ treft u een grondige analyse aan van
het OV Knooppunt met al haar aspecten. De analyse is uitgevoerd volgens de, door het Ministerie van IenW
gehanteerde, systematiek ‘Handelingsperspectief OV knooppunten’.
De totstandkoming van het Handelingsperspectief OV knooppunt Leiden Centraal is een gezamenlijk proces
geweest van ProRail, NS, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden. Alle opgaven die spelen rondom het OV
knooppunt zijn gezamenlijk geanalyseerd. De basis daarvoor vormden beschikbare onderzoeken, enquêtes,
analyses en tellingen. In verschillende werksessies is deze informatie bijeengebracht en gezamenlijk beoordeeld.
Het resultaat is een gedragen beeld van de huidige situatie en de opgaven die voor Knooppunt Leiden Centraal
de komende jaren aan de orde zijn. Het Handelingsperspectief vormt daarmee een belangrijk basisdocument
voor verdere planvorming de komende tijd.
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Leiden: OV knooppunt van de toekomst

CONCEPT

Conclusie

Conclusie

Uit de analyse een helder beeld naar voren. Het knooppunt is zeer compleet. Voor alle aspecten van
het Handelingsperspectief kan geconcludeerd worden dat ze er toe doen op dit knooppunt. In de
huidige situatie functioneert een aantal onderdelen naar wens maar wordt ook helder dat er sprake
is van flinke tekortkomingen op een aantal onderdelen.

PLAATS
Leiden Centraal ligt goed verankerd in het nationale netwerk en ligt, goed bereikbaar voor veel
modaliteiten, midden in de stad omringt door stedelijk gebied met een breed palet aan functies. In
de toekomst wordt voor deze aspecten geen grote opgave gezien, anders dan consolideren. De
omgevingskwaliteit laat zeer sterk te wensen over en past niet bij de status van het gebied.
OV-KNOOP
Voor de OV knoop zelf wordt een grotere opgave voorzien waar aanpassingen voor nodig zijn op
alle onderdelen van het OV knooppunt. De verschillende domeinen voor reizigers zijn niet goed
ingericht en lopen niet vloeiend in elkaar over, een gecombineerde kwaliteitsslag voor het trein- en
busstation is nodig (overstappen, transfer, interwijkverbinding en beleving van de reiziger).
Transferissues zijn er vooral rondom de entrees van het station en buiten het station. Het station
scoort erg laag op duurzaamheidsaspecten
MENS
Vele verschillende type reizigers maken gebruik van het OV knooppunt. Daarin ligt geen expliciete
opgave om verandering in te brengen. De klanttevredenheid over het treinstation is in orde, het
busstation wordt beduidend slechter beoordeeld. Voor sociale veiligheid geldt hetzelfde.
Zo’n 17 aspecten van de OV-Knoop zijn systematisch doorlopen. Voor al die aspecten
is de huidige situatie en de gewenste situatie in beeld gebracht. Hierdoor worden de
opgaven duidelijk. Binnen een aspect is bijna altijd sprake van een optelsom van
goede en minder goede scores. Daarom blijft de uitleg belangrijk.

MOBILITEIT
Voor mobiliteit lopen de scores sterk uiteen. Voor trein geldt dat het spoor en de perrons nog
relatief veel capaciteit hebben om groei te verwerken. Grote opgaven zijn voorzien om fietsroutes
en fietsparkeren op niveau te brengen, om deelmobiliteit daadwerkelijk vorm te geven en om de
voetganger de ruimte te geven die hij verdient in de directe omgeving van het station. Busverkeer is
gebaat bij betrouwbare routes.
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CONCEPT

De toenemende druk op de stad door de autonome groei, de afspraken over de
woningbouwopgave, de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en de gewenste
mobiliteitstransitie in combinatie met beperkte ruimte, maken dat ‘handelen’ noodzakelijk is om te
kunnen garanderen dat de OV knoop blijft functioneren voor stad én regio, dat duurzame
verstedelijking plaats kan vinden en dat de aanwezige kansen benut kunnen worden.

Leiden: OV knooppunt van de toekomst

CONCEPT

Samenvatting

De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie van de OV-knoop Leiden. Er wordt
onderscheid gemaakt in vijf niveaus:
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : zeer beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is toegelicht is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de huidige situatie zijn
plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.
Plaats
▪ Leiden heeft een goede positie in het netwerk. Zo is de OV-knoop goed verbonden met de
economische topgebieden zoals Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Utrecht en is
daarin een verbindende schakel. Ook op regionaalniveau (trein en bus) is het sterk verankerd in alle
windrichtingen hetgeen Leiden Centraal tot een populaire overstaplocatie maakt en de grote
aantallen reizigers verklaart.
▪ In de directe omgeving van het station is een grote mix aan functies te vinden waarbij het station een
belangrijke economische rol vervult in de bereikbaarheid van deze functies. De goede bereikbaarheid
en functiemening van deze locatie zorgt voor een goede balans van productie/attractie op de OVknoop en genereert daarmee de gehele dag een vervoersvraag.
▪ De ligging van de OV-knoop in de omgeving is heel centraal en op verschillende manieren goed te
bereiken. Vrijwel de hele gemeente Leiden en een aantal regiogemeenten is te bereiken binnen 20
minuten fietsen van de OV-knoop.
▪ Het station vormt een belangrijke schakel tussen het historische en het hedendaagse, tussen de
binnenstad en het Leiden Bio Science Park. De huidige omgevingskwaliteit en kwaliteit van
verbindingen tussen de genoemde verbindingen is bijzonder matig.
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CONCEPT

Huidige situatie

OV-knoop
• De organisatie van de OV-knoop heeft sterke en minder sterke punten wat leidt
tot een gemiddelde beoordeling. De inrichting van het station lijkt op orde en te
voorzien in verschillende voorzieningen. Capaciteit wordt gezocht in lange
perrons i.p.v. meer perrons, dit kan leiden tot het gevoel van omlopen maar
afstanden zijn feitelijk niet langer dan op andere type 2 stations. Rondom en
buiten de poortjes is het chaotisch en een onsamenhangend geheel en de
overstapkwaliteit tussen modaliteiten is matig.
• Ondanks dat het ontwikkelen van een OV-knoop een vorm van duurzaamheid is
en er goede voornemens zijn wordt er in de huidige situatie weinig aan
duurzaamheid gedaan op en rondom de OV-knoop Leiden.
• Op het punt transfer veiligheid zijn er op de OV-knoop Leiden nog geen grote
opgaven, wel moet men alert blijven. Wat betreft buiten het station leiden veel
kruisende stromen tot onoverzichtelijke en chaotische situaties, de
transferveiligheid buiten het station is op meerdere punten onder de maat.

Mens:
▪ Het type reiziger dat het grootste aandeel vormt op de OV-knoop Leiden is
woon- werkverkeer of studenten, dit past bij het profiel van Leiden.
▪ De klanttevredenheid is redelijk goed maar er is ruimte voor verbetering. In het
station met name op het gebied van sfeervol en wachttijdbeleving. Op het
busstation met name op het punt comfort (beschutting en comfortabel) en
uitstraling. Men is erg tevreden over de bereikbaarheid en functionaliteit. De
inrichting voldoet maar is niet meer van deze tijd.
▪ Het treinstation wordt qua sociale veiligheid met een ruime voldoende
beoordeeld. Buiten het station wordt aangegeven dat men zich minder veilig
voelt op het OV-knooppunt na 19.00.

Mobiliteit
• Leiden Centraal is per trein goed verankerd in de regio met hoge frequenties
en snelle verbindingen. Deze modaliteit genereert ook de meeste gebruikers
op de OV-knoop.
• De bus vervult een belangrijke regionale functie maar de beschikbare ruimte
voor het busstation wordt suboptimaal gebruikt. Er wordt veel ruimte
gebruikt door het systeem van parkerende bussen, aparte in- uitstaphaltes
en het halteren aan beide zijden van de knoop. Tevens kruisen de busroutes
op meerdere plekken fiets- en voetgangersstromen wat leidt tot
conflictsituaties.
• De OV-knoop scoort zeer hoog qua aandeel reizigers dat de fiets gebruikt als
voortransport. Het stationsgebied wordt naast bestemming ook veel
gebruikt door doorgaande fietsers. Deze populariteit zorgt voor een tekort
aan fietsparkeerplekken en volle fietsroutes. Daarnaast is het fietsparkeren
erg versnippert en zijn er verschillende exploitanten actief wat leidt tot
verschil in tarifering en kwaliteit op de knoop.
• De voetganger scoort matig vanwege de meerdere conflictsituaties en
kwaliteit van de verbindingen naar- en op de OV-knoop.
• Met de auto is het station redelijk goed bereikbaar voor een
binnenstadstation, met name aan de zeezijde. De mogelijkheid tot kort
parkeren is riant in vergelijking met andere binnenstedelijke stations.
• De beschikbaarheid van taxi is goed. Er zijn 2 plekken voor Regiotaxi en 15
plekken op het taxiplatform stadszijde. Dit is een hoog aantal gerelateerd
aan vergelijkbare situaties in andere steden en gezien het lage percentage
dat taxi als voor- of natransport gebruikt.
• De enige beschikbare deelmobiliteit is de OV-fiets. De capaciteit aan de
centrumzijde is beperkt, aan de zeezijde lijkt voldoende maar vindbaarheid8
blijkt matig.

CONCEPT

Beoordeling huidige situatie

Plaats
▪ Leiden heeft een goede positie in het netwerk. Het knooppunt is goed verbonden met de
economische topgebieden zoals Schiphol, Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en
Utrecht en is daarin een verbindende schakel. Dit blijft in de toekomst zo en wordt verder
versterkt. Ook op regionaalniveau (trein en bus) blijft het sterk verankerd in alle windrichtingen.
Knooppunt Leiden Centraal blijft ook in de toekomst een populaire overstapknoop maakt en
houdt de regio bereikbaar.
▪ In de directe omgeving van het station is in de huidige situatie al een grote mix aan functies te
vinden waarbij het station een belangrijke economische rol vervult in de bereikbaarheid van deze
functies. De geplande verstedelijkingsopgave is groot met toename van 5500 woningen en
14.000 arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van het Knooppunt. Daar boven op worden in
de omliggende regio nog eens duizenden woningen en arbeidsplaatsen gerealiseerd. Uitbreiding
van capaciteit en aandacht voor routes van en naar het station is belangrijk om de bereikbaarheid
op peil te houden. De functiemenging rondom de knoop zal verder toenemen. Het stationsgebied
transformeert naar gemengde en levendige stationswijk en het Leiden Bio Science Park ontwikkelt
zicht door tot innovation disctrict waarbij de campus verder gaat verdichten en nadruk komt te
liggen op de ontmoetingsfuncti, mengen van programma’s en het realiseren van hoogwaardige
openbare ruimte.
▪ De ligging van het OV knooppunt in de omgeving is zeer centraal in het hart van de stad. Het
knooppunt is op verschillende manieren goed te bereiken. De OV-knoop heeft een hoogwaardige
bereikbaarheid en het de directe ligging van het IC station in combinatie met de hoge ambities in
Leiden Bio Science Park versterkt dit alleen maar verder.
▪ Het Knooppunt vormt voor veel mensen de entree naar de stad. Het is ook een belangrijke schakel
tussen de historische binnenstad en het internationale Leiden Bio Science Park. De huidige
omgevingskwaliteit en kwaliteit van verbindingen is bijzonder laag. Een dergelijk belangrijk
entreegebied en schakel tussen deze twee gebieden verdient een hoogwaardige kwaliteit van
openbare ruimte en programmering.
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Wensbeeld toekomst

Wensbeeld toekomst

Mens:
▪ Het type reiziger dat het grootste aandeel vormt op de OV-knoop Leiden is woonwerkverkeer of studenten, dit zal in de toekomst vast worden gehouden.
▪ De ambitie is om de klanttevredenheid voor de totale knoop verder te verhogen.
▪ Er wordt een hoge standaard geambieerd op het punt sociale veiligheid passend bij de
ambities op het domein omgevingskwaliteit en de openbare ruimte.

Mobiliteit
▪ Leiden Centraal is per trein goed verankerd in de regio met hoge frequenties en
snelle verbindingen. Dit zal in de toekomst zo blijven en verder worden versterkt.
De impact van groei door verstedelijking dient opgevangen te worden.
▪ De bus vervult een belangrijke regiofunctie en in de toekomst is het doel om
deze functie verder te consolideren. Verbetering van het busstation is hier voor
nodig.
▪ Leiden is fietsstad en het beleid is erop gericht om dit nog verder te stimuleren.
De verwachte groei bedraagt 40%. Een goede fietsbereikbaarheid van het
stationsgebied en de stallingen moet geborgd worden. Een hoogwaardig
fietsnetwerk en voldoende stallingen staan hierin centraal.
▪ De ambitie is om het aantal niet noodzakelijke auto’s in het stationsgebied
verder terug te dringen. Kwaliteit van het hoofdnetwerk moet worden geborgd.
Logistiek moet beter georganiseerd worden dan in de huidige situatie.
▪ De kwaliteit van Kiss & Ride en Taxi blijft in de toekomst gefaciliteerd worden, dit
past bij een station met een regionale functie als Leiden Centraal. Huidige
locaties worden herzien en geoptimaliseerd.
▪ Er worden kansen gezien voor deelconcepten. Last mile oplossingen als deelfiets
of nieuwe innovatieve concepten om de druk op de fietsenstallingen te
verminderen, werken met centrale hubs met o.a. parkeervoorzieningen en
deelvervoer en P&R locaties buiten de stad. Om het aandeel groot vrachtverkeer
in het stationsgebied te verminderen wordt gedacht aan logistieke hubs.
▪ De voetganger verdient veel meer aandacht in het stationsgebied, vooral in de
eerste circel rondom het station.

CONCEPT

OV-knoop
▪ Met betrekking tot de organisatie van het OV knooppunt is de ambitie om een
hoogwaardige mobiliteitshub te ontwikkelen onderdeel is van het stedelijk
centrumgebied. Een integraal ontwerp is nodig waarin ook de overgangen van Leiden
Bio Science Park – Stationsgebied – binnenstad meegenomen worden. Het OV
knooppunt speelt een belangrijke rol als verbindende schakel en als entree van de stad
voor de aankomende reiziger. De domeinen binnen het knooppunt moeten logisch en
vanzelfsprekend in elkaar gaan overlopen. Veilig, soepel, gemakkelijk, heldere
structuren zijn hiervoor de kernwoorden.
▪ Er zijn kansen om het niveau van duurzaamheid van het OV knooppunt te verhogen,
aansluitend bij de gedacht om van het stationsgebied de ‘duurzaamste kilometer van
NL’ te maken. Er worden mogelijkheden gezien om het OV knooppunt in te zetten als
proefstation voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen en wellicht het
duurzaamste station van Nederland’.
▪ Op het punt van transfer veiligheid in het treinstation zijn er op korte termijn met
kleine maatregelen onveilige situaties te voorkomen. De vele conflictpunten buiten het
station zijn wel aanleiding tot maatregelen om een veilig multimodaal OV-knooppunt
te kunnen creëren.
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CONCEPT

Huidige situatie

Wensbeeld
Leiden: OV-knoop van de toekomst

-

+/-

+

++

CONCEPT

--

Plaats
Positie in het netwerk

Analyse huidige situatie:

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging
Omgevingskwaliteit

Deze indeling ondersteunt bij het vormen van een integraal beeld hoe de OVknoop functioneert; als fysieke netwerkschakel met verschillende
vervoersmodaliteiten, hoe de OV-knoop werkt in de omgeving en als
overstappunt, zodat het een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en/of
recreëren.

OV-knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen

CONCEPT

We hebben de huidige situatie van het OV-knooppunt in kaart gebracht aan de
hand van de volgende aspecten in het handelingsperspectief: Plaats, OV-knoop,
mobiliteit en mens.

Veiligheid knoop (transfer)
Mobiliteit
Deelmobiliteit

Met de onderstaande verbeelding geven we de score weer per aspect voor de
huidige situatie.

BTM
Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto
Mens

--

-

+/-

+

++

Type reizigers
Klanttevredenheid
Veiligheid sociaal
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OV-Knoop Leiden Centraal geeft invulling aan veel verschillende
vervoersstromen.
• Busreizigers
• Interwijkers
• Treinreizigers
• Fietsers
• Doorgaande fietsers
• Voor- natransport OV
• Bestemming OV-knoop
• Lopen:
• Doorgaande lopers
• Voor- natransport OV
• Bestemming OV-knoop
• Taxi en K&R
• Logistieke bewegingen
Samenvattend:
Op de OV-knoop Leiden komen veel verschillende reizigers bij elkaar met
verschillende modaliteiten.
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CONCEPT

Aantal gebruikers van de OV-knoop Leiden

Aantal reizigers – NS station
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiden Centraal is een Intercity stations met circa 100.000
treinreizigers per dag.
Inclusief overstappers is Leiden Centraal het vijfde grootste station
van Nederland na Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Schiphol.
Veel overstappers blijven op het perron.
Valt onder de categorie Kathedraal van NS en ProRail.
Valt onder de categorie Type 2 station, Groot station, in het landelijk
OV Toekomstbeeld. In dit traject zijn 30 andere type 2 stations
benoemd in Nederland.
Circa 19% overstappers: Grote overstapfunctie
Meer dan 108.000 gebruikers per dag (incl. interwijkers)
Verhouding productie/attractie is goed in balans: 47%-53% op een
gemiddelde werkdag in 2018
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CONCEPT

Aantal gebruikers en reizigers NS-station

CONCEPT

Plaats
Ligging en bereikbaarheid
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Plaats

--

-

+/-

+

++

De plek in het netwerk
•
Aan de westelijke rand van het Nederlandse spoornetwerk.
•
Centraal in de Randstad met directe verbindingen naar de vier grote steden in Nederland (G4
genoemd) binnen 43 minuten bereikbaar.
•
Den Haag (11min) en Rotterdam (33min)
•
Utrecht (43min)
•
Schiphol (15min), Amsterdam Zuid (23min), Amsterdam Centraal (37min)
•
Treinreizen zonder overstap tot Hoorn, Leeuwarden, Groningen, Breda en Vlissingen.
•
Dagelijks rijden er 1-2 goederentreinen per richting op de relatie Kijkhoek – Tatasteel
(Beverwijk). Het gaat om staaltreinen die geen gevaarlijke stoffen vervoeren. Er geldt geen
verbod voor gevaarlijke goederen.
Samenvattend:
Leiden Centraal is een belangrijk knooppunt in het westen van Nederland die economische
topgebieden, zoals Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Utrecht met elkaar
verbindt. Als zodanig heeft Leiden Centraal een zeer gunstige positie in het landelijk treinnetwerk
die het bijzonder hoge aantal reizigers en overstappers verklaart.
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Positie in het netwerk – Trein landelijk

Plaats

--

-

+/-

+

++

De plek in het netwerk
•
Sterke verankering in regionaal netwerk van sprinters.
•
Vanuit Station Leiden centraal vertrekken sprinters in noordelijke, oostelijke en
zuidelijke richting.
•
Leiden is daarmee een belangrijk overstappunt van sprinter naar intercity en vice
versa
•
Van 100.000 treinreizigers zijn er ruim 19.000 overstappers per dag. Dit maakt
Leiden tot de derde grootste overstapknoop van Nederland.
Samenvattend:
Leiden Centraal is sterk verankerd in het regionale treinnetwerk door sprinters in drie
windrichtingen. In combinatie met de goede IC-verbindingen maakt dit Leiden Centraal
een zeer belangrijke overstaplocatie van sprinter naar IC en vice versa.
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CONCEPT

Positie in het netwerk – Trein Regionaal

Plaats

--

-

+/-

+

++

De plek in het netwerk
•
Naast het landelijk treinnetwerk ligt in de randstad een structuur van hoogwaardig
openbaar vervoer (HOV) voor interlokale verbindingen: een combinatie van metro,
tram en bussen.
•
Deze HOV lijnen (R-net) zijn de belangrijkste OV-verbinding tussen Leiden en
Zoetermeer en tussen Leiden en de Katwijk, Noordwijk, de nabije kustplaatsen en
een bijzondere functie als ESTEC.
Samenvattend:
•
Leiden Centraal is een belangrijk overstappunt tussen HOV-bussen (R-net) en de
trein, maar is niet direct verbonden met andere systemen zoals de lightrail en
metro.
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CONCEPT

Positie in het netwerk – Trein + HOV Randstad West

Plaats

--

-

+/-

+

++

De plek in het netwerk
•
Busstation Leiden Centraal is direct gelegen naast het treinstation.
•
Het knooppunt is dé verbindende schakel tussen stad, regio en landsdelen.
•
Alle regionale- en alle stadslijnen komen samen in dit busstation.
•
De stads- en streekbussen verbinden Station Leiden met alle buurten en kernen in
de direct omgeving.
•
Naast het busstation Leiden Centraal vervult halte Bargelaan aan de Zeezijde van het
treinstation een belangrijke functie voor de OV-knoop en het LUMC/LBSP.
Samenvattend:
De OV-knoop vervult een essentiële regionale functie door middel van veel stads- en
streekbussen die stervorming de regio in gaan.
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Positie in het netwerk – Stads- en streekbussen

Plaats

--

-

+/-

+

++

Meervoudige functie
Knooppunt Leiden Centraal heeft als ‘plaats’ een meervoudige functie.
•
Voor de regio is het hét opstappunt naar het landelijk netwerk
•
Het is de belangrijke verbinding tussen de economische kerngebieden van Leiden en
de regio (Leiden Bio Science Park en historische binnenstad). Deze economische
kerngebieden zijn gebaat bij een goed functionerende OV knoop
•
De OV knoop ligt pal aan het centrum en is in het Stationsgebied een van de
belangrijke identiteitsbepalende onderdelen.
•
De verder verdichting van de stad stelt hoge eisen aan de OV knoop (TOD)
Samenvattend
Knooppunt Leiden Centraal is meer dan alleen een treinstation waar reizigers hun reis
beginnen, eindigen of overstappen. Het is mede bepalend voor de identiteit van het
Stationsgebied, de stad en de regio. Het goed functioneren is van belang voor de
economische kracht van stad, regio en de nationale topsector Health en Sciences.
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CONCEPT

Belang voor de omgeving

Plaats

--

-

+/-

+

++

Ligging in de omgeving – Verbinding aangrenzende gebieden

CONCEPT

Twee gelijkwaardige entrees
•
De OV-knoop Leiden Centraal kent twee zijdes met sterk verschillende karakters. Eén kant is
gericht op de historische binnenstad. De andere, ook wel zeezijde genoemd, is gericht op het
Bio Science Park, hier is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderdeel van.
•
Nergens in Nederland liggen een historisch stadshart en een groot en modern centrum van
kennis, onderwijs en technologie zo dicht bij elkaar als in Leiden.
•
De spoordijk kent een viertal doorgangen waarvan die in het stationsgebied de verbindingen
vormen tussen deze gebieden.
•
Rijsburgerweg: Voetpad wordt ingezet als stalling voor scooters
•
Centrale Passage: Afgesloten met poortjes, niet geschikt voor fietsers.
•
Walenkamptunnel & Plesmanlaan: Voetgangers en fietsers kruisen meerdere
conflictpunten, tunnels zijn onprettig en afmetingen trottoir en fietspaden voldoen niet
meer aan normen.
Binnenstadzijde
•
De binnenstad ligt op korte (loop)afstand van de OV-knoop. Eénmaal over de singel ligt de
eigenlijke binnenstad, de op één na grootste historische binnenstad van Nederland.
Bio Science Park zijde
•
Het LUMC en LBSP liggen naast de OV-knoop en worden aan de noordkant geflankeerd door de
woonwijk het Houtkwartier.
Samenvattend
Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen het historische en het hedendaagse, tussen de
binnenstad en het Leiden Bio Science Park.
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Bereikbaarheid en functiemenginging
•
Station Leiden Centraal ligt net buiten de Singel, net buiten de historische
binnenstad van Leiden. Vanuit de OV-knoop is de Stationsweg de verbindende route
naar de binnenstad.
•
De stationsomgeving vormt de schakel tussen de binnenstad en het LUMC – LBSP.
•
Aan de andere zijde van het spoor ligt het grondgebied van het Leids Medisch
Universitair Centrum (LUMC) en aansluitend het Leiden Bio Science Park (LBSP).
•
Binnen een cirkel van een ruime kilometer, ca 15 minuten lopen ligt een rijkdom aan
functies, variërend van scholen, universiteiten, ziekenhuizen, musea en belangrijke
kantoorfuncties. De afgelopen jaren zijn hier veel nieuwe ontwikkelingen in gang
gezet.
•
Verhouding productie/attractie is goed in balans: 47%-53% op een gemiddelde
werkdag in 2018

Samenvattend
In de directe omgeving van het station is een grote mix aan functies, inclusief wonen,
kantoren en voorzieningen. Deze mix draagt bij aan de goede balans van
productie/attractie op het station Leiden en genereert daarmee gedurende de hele dag
een vervoersvraag.
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Ligging in de omgeving – Inwoners

CONCEPT

Bereikbaarheid inwoners
Onderstaande tabellen tonen het aantal inwoners dat binnen een bepaalde reistijd met
de fiets station Leiden Centraal kunnen bereiken (links) en dat binnen een bepaalde straal
van het station woont (rechts)

Noord

Samenvattend
Ruim 200.000 inwoners op 20 minuten fietsafstand van de OV-knoop. Hemelsbreed
wonen op dit moment binnen een afstand van 3km wonen ca 147.000 inwoners. Dit
gebied bestrijkt vrijwel geheel Leiden en een aantal regiogemeenten.

Zuid

15km/u
18,75km/u

West
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Eigenschappen omgeving
•
Het stationsgebouw behoort tot de Stations collectie met een
cultuurhistorische waardestelling.
•
De gehele openbare aan de centrumzijde van het station oogt als
een grote rommelige, utilitaire vlakte. Bestrating is vaak aan het
einde van de levensduur.
•
De Bio Science Park zijde is minder rommelig dan de stadszijde
met een heringericht plein en een looproute richting LBSP via
tijdelijk ingericht park. Op het plein vinden nog wel veel
activiteiten plaats die de kwaliteit van de openbare ruimte
aantasten. Er wordt gefietst op het plein en er is vaak sprake van
laad- en losverkeer. Dit zorgt voor een rommelige aanblik.
•
Op veel plekken krioelen voetgangers, fietsers en bussen door
elkaar. Chaotisch, onoverzichtelijk met op meerdere locaties
veiligheidsknelpunten. Dit heeft een groot nadelig effect op de
beleving van de kwaliteit van het gebied.

Zuid

Samenvatting
De kwaliteit van de openbare ruimte laat sterk te wensen over. De
structuur en inrichting past niet bij een gebied dat dagelijks door zo
veel mensen gebruikt wordt. Het heeft een negatieve impact op de
beleving van het gebied. Vooral aan de centrumzijde is de openbare
ruimte op veel plekken aan het eind van de levensduur.
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Omgevingskwaliteit

CONCEPT

De OV-knoop
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++

Aanwezige voorzieningen
▪Treinstation voorzien van ovcp poortjes
▪Kaartverkoopautomaten
▪Toilet bemenst
▪Wachtruimte/ zitgelegenheid in de stationstunnel en op de
perron
▪Commerciële voorzieningen (winkels food en non-food)
▪(bewaakte) fietsenstallingen
▪Bemenste servicebalie

Samenvattend:
Capaciteit van aantal treinen is aanwezig door de huidige lange
perrons met een A&B zijde. Treinen stoppen op perron A, of B,
niet in het midden. Sommige overstappen vragen daarmee
meer tijd.
Er is aan beide zijden een loopdomein/omgevingsdomein
aanwezig. Maar deze is niet verbonden met het reisdomein bus
waardoor de voetganger altijd zal moeten oversteken.
Op vier plekken zijn de fietsenstallingen onderdeel van het
omgevingsdomein. De loopverbindingszone tussen
fietsenstallingen en trein of bus wordt altijd doorkruist door
andere verkeersstromen.
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OV-knoop - Reizigersstromen
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++

Huidige situatie station Leiden Duurzaamheid
Duurzaamheid ( schaal is van 1t/m10)
•
Het station voldoet niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen.
•
Score energie: 5,4. Op perron en in transfer is de verlichting met led uitgevoerd door
ProRail
•
Score Milieu: 5,7 ( gebruik materialen) en afvalscheiding. In 2022 komt er
afvalscheiding op station Leiden in de transfer ( papier en rest)
•
Knooppunt is niet energieneutraal.
•
Kansen zonnepanelen : deze worden onderzocht. Een constructieve berekening van
het perron dak volgt nog en ook nog een verdere check nodig, mbt
schaduwberekening van de beoogde hoogbouw aan de zuidzijde.
•
Gasloos: nee.
•
Sinds 2020 is er afvalscheiding aanwezig.

CONCEPT

Duurzaamheidseisen

Verschillende partijen zijn aangesloten bij het initiatief ‘De duurzaamste kilometer van
Nederland’. Bij dit initiatief zijn 30 partijen aangesloten. Oa. De NS, gemeente, ProRail en
provincie hebben het convenant ondertekend en zijn partner.
Stadsbussen voldoen aan zero-emissie. HOV- en streekbussen nog niet.
Samenvatting:
OV-knoop Leiden Centraal scoort laag op verschillende duurzaamheidsaspecten. Gezien de
doelstellingen van het initiattief ‘De Duurzaamste Kilometer van Nederland’ ligt het voor de
hand hier meer mee te gaan doen.
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OV-knoop
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++

Veiligheid (transfer)

CONCEPT

Transferveiligheid trein
De transferveiligheid op perronspoor 8 en 9 scoort een 5 en hiermee slecht.
Het knelpunt ligt bij de trapgaten.
Deze score heeft te maken met aantal drukke treinen in de spits en betreft
een beperkt gebied op het perron.
Op de overige perronsporen is de score goed.

De tunnel komt niet naar voren als onveilig in de transferveiligheidtoets.
Transverveiligheid bus
Hier is geen kwantitatieve data over betekent. De inrichting van het
reisdomein bus kan leiden tot gevaarlijke situaties. Vanuit de uitstaphalte
langs de stationsweg is een onoverzichtelijke situatie icm draaiende bussen.
Fietsers fietsen over het busplatform en aan de LUMC zijde kruisen
busreizigers de busbaan.
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-
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+

++

Aantal gebruikers en reizigers OV-knoop Leiden
•
Ongeveer 60% van de treinreizigers loopt aan de stadzijde het NS-station in/uit
en ongeveer 40% aan de zijde van het Leiden Bio Science Park.
•
Ongeveer een derde van de treinreizigers op Leiden Centraal (zowel aan stad als
LBSP-zijde) gebruikt de fiets als voor/natransport.
•
Aan de stadzijde (busstation) maakt ongeveer een derde van de in/uitgaande
reizigers een overstap trein-bus (en vice versa).
•
Aan de LBSP-zijde maakt ongeveer 10% van de in/uitgaande reizigers een
overstap trein-bus (en vice versa).
•
Het aantal reizigers dat met de auto gehaald/gebracht wordt (Kiss&Ride) of van
een taxi gebruik maakt is op de totale reizigersstroom zeer beperkt.
•
In de ochtendspits komen vertrekkende treinreizigers met name aan de
stadszijde het station binnen en verlaten aankomende reizigers vooral aan de
LBSP-zijde het station. In de middag/avond is sprake van een omgekeerde
beweging.
Samenvattend:
Het station heeft twee entrees met verschillende karakters. De Zeezijde heeft een
belangrijke werk- kennis relatie terwijl de stadszijde grenst aan de historische
binnenstad inclusief bezoek en recreatie naast wonen en werken. Binnen het
stationsgebied vind vervlechting tussen deze twee karakters plaats.
Voetgangersstromen ochtendspits 2018
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OV-knoop - Reizigersstromen
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Veel verschillende vervoersstromen op één plek
1. Laden/lossen op plein in combinatie met fiets/voetgangersstromen station
+ stallingen
2. Knelpunt uitgang busstation in combinatie met uitstaphalte en
fiets/voetgangersstromen
3. In/uitrijden bussen (uitstaphalte + buffer) in combinatie met grote stroom
fietsers op smalle fietsstroken en tegemoetkomend verkeer
4. Afslaand busverkeer kruist grote stroom fietsers, knelpunt veiligheid en
doorstroming
5. Afslaand busverkeer kruist grote stroom fietsers, knelpunt veiligheid en
doorstroming
6. Voetgangersoversteekplaats (zebra) vormt knelpunt doorstroming bussen
en fietsen. Tevens maakt fietsverkeer naar stalling onder Alphens perron
gebruik van oversteek/trottoir
7. Fietsers en logistiek verkeer rijdt over busplatform en trottoirs. Fietser rijdt
tegen richting in. Laad en losplaats + vuilophaal leidt tot overlast (blokkeert
doorgang + achterlaten vieze drap)
8. Oversteken buiten oversteekplaats bij monding Joop Walenkamptunnel
9. Voetgangers uitstaphalte steken buiten oversteekplaats dwars over
in/uitgang Level-garage
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Functioneren OV-knoop - Stadszijde
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Functioneren OV-knoop - Zeezijde
10. Fiets + voetgangersoversteekplaats (zebra) vormt knelpunt doorstroming bussen
11. Knelpunt doorstroming in/uitrijden kortparkeerders middenberm en plein
12. Fiets+voetgangersoversteekplaats (zebra) vormt knelpunt doorstroming bussen

13. Laden/lossen op plein in combinatie met fiets/voetgangersstromen station +
stallingen. Dagelijks vele busjes van leveranciers en onderhoudsdiensten.
14. In/uitrijden plaatsen kortparkeren vormt knelpunt in veiligheid en doorstroming
15. Fietsers over trottoir richting fietsstallingen (in plaats van twee keer oversteken)
16. Kruispuntregeling waarbij busremise moet meerijden met verkeer richting
Rijnsburgerweg leidt tot roodlichtnegatie fietsers (moeten onnodig vaak
stoppen, ook als er geen bus aankomt)
17. Ontbrekende schakel in fietsnetwerk als gevolg van éénrichtingsfietspad
noordzijde Rijnsburgerweg+viaduct. Leidt tot extra druk op zuidelijke fietspad en
oversteken.
18. Ontbrekende directe fiets/voetgangersoversteek Dellaertweg leidt tot extra
oversteken en onveilige situaties van toch overstekende voetgangers.
19. Opstelruimte fietsers Rijnsburgerweg - Bargelaan

32

CONCEPT

19

OV-knoop

--

-

+/-

+

++

Functioneren OV-knoop - Verkeersveiligheid

▪

De ongevallen vinden plaats op locaties waar verschillende vervoersstromen elkaar
kruisen.

▪

Voor het stationsplein vinden meerdere incidenten plaats op locaties waar
voetgangers, fietsers en bussen elkaar kruisen.

▪

Aan de Zeezijde van het station hebben incidenten plaatsgevonden op de locatie
van de K&R.

Samenvattend:
Veel kruisende stromen leiden tot een onoverzichtelijke situtuaties.
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Alle ongevallen op STEO-busroutes in de directe omgeving van het station. Dit zijn de
geregistreerde ongevallen op geselecteerde wegen in het autoluwe gebied tussen 2014augustus 2019.

CONCEPT

Mobiliteit
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Trein

CONCEPT

Huidige frequentie treinen

Samenvattend:
Leiden Centraal is per trein zeer goed verankerd in de regio en met hoge
frequenties. Deze modaliteit genereerd ook de meeste gebruikers van de
knoop
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Trein
0%

1%

3%
17%

Lopend

21%

Fiets

Voortransport naar treinstation:
Fiets
58%
Lopend
17%
Auto bestuurder
1%
Auto passagier
3%
Bus
21%

CONCEPT

Voortransport trein

BTM
Auto(b)
Auto(p)
(deel)taxi
58%

Natransport trein
2%

0%
5%
Ntr-lopend

17%

Ntr-fiets
Ntr-BTM
Ntr-auto(b)
56%

20%

Ntr-auto(p)

Natransport naar treinstation:
Fiets
20%
Lopend
56%
Auto bestuurder
2%
Auto passagier
5%
Bus
17%
Samenvattend:
De fiets is hét middel dat gebruikt wordt als voortransport (58%). Voetganger en bus
worden als voortransport ongeveer gelijk gebruikt (17% en 21%).
Bij natransport scoort de voetganger duidelijk het hoogst (56%) en scoren fiets en bus
ongeveer gelijk (20% en 17%).
De auto (parkeren, halen en brengen) heeft een aandeel van minder dan 2% in het voornatransport.

Ntr-(deel)taxi

Taxi wordt bijzonder weinig gebruikt als voor- na transport om over te stappen op trein
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Kenmerken busnetwerk:
•
In de huidige situatie rijden bussen op veel verschillende routes:
•
over de Stationsweg in beide richtingen
•
via de Joop Walenkamp tunnel – Bargelaan - Rijnsburgerweg -in beide
richtingen
•
via de Joop Walenkamp tunnel – Bargelaan – Schuttersveld in beide
richtingen
•
via Stationsplein van en naar Plesmanlaan
•
•
•
•
•

Voor veel lijnen is Leiden Centraal momenteel een begin en eindpunt
In de directe nabijheid van het station zit de grootste hoeveelheid bussen op de
Stationsweg, evenals de Bargelaan.
Op de Plesmanlaan en op de Rijnsburgerweg zit ongeveer een gelijkwaardige
hoeveelheid bus bewegingen en op de Dellaertweg rijden de minste bussen.
Op het Schuttersveld rijdt in de huidige situatie geen busverkeer.
In de huidige bus routering gaan veel bussen via de Stationsweg – Steenstraat en via
Turfmarkt – 2e Binnenvestgracht – Breestraat door de binnenstad

Samenvattend:
De bus vervult een belangrijke regionale feederfunctie. Op veel verschillende plekken in
het stationsgebied rijden bussen die worden gekruist door voetgangers- en fietsers.
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Ontwerp Busplatform
•
Indeling:
•
4 uitstapperrons (waarvan 1 in seizoen in gebruik voor
Keukenhofbussen),
•
7 instapperrons,
•
12 bufferhaltes
•
Iedere lijn halteert aan een vast perron (statisch).
•
Halte H functioneert wordt ook ingezet voor trein vervangend vervoer.
•
Bus-stalling gesitueerd in nabijheid, dus in theorie is uitwisseling materieel
mogelijk.

Afwikkeling (conform dienstregeling en omloopmodel 2018)
•
De stadslijnen zijn in slechts twee gevallen ‘doorgekoppeld’ over station Leiden
heen; de overige stads- en de streekritten eindigen en starten op het
busstation.
•
Circa 350 passerende bussen in de brede ochtendspits (07:00 – 10:00)
•
Ruim de helft van de bussen (56%) gaat via buffer op het station
•
Circa 30% van de bussen passeert alleen een instapperron en circa 10% alleen
een uitstapperron
•
Bussen die via de buffer gaan verblijven gemiddeld 8 minuten op het
busstation; maar uitschieters naar maximaal 35 minuten
•
OV-knooppunt is pauzeplek voor buschauffeurs
Samenvattend:
Leiden Centraal heeft relatief veel eindigende en startende lijnen. Veel ruimte op
het busstation wordt gebruikt door het systeem van geparkeerde bussen, aparte inuitstaphaltes. Inefficiënt ruimtegebruik leidt tot beperkte capaciteit welke de
verwachte groei busverkeer in de toekomst niet meer kan faciliteren.
38

CONCEPT

Mobiliteit

Fiets

--

-

+/-

+

++

Kenmerken fietsgebruik
•
Een zeer aanzienlijk deel van de treinreizigers gebruikt de fiets als voor- of
natransport (respectievelijk 58% en 20%). Voor de busreiziger is het gebruik van
de fiets als voor/natransport zeer beperkt.
•
Het grootste aandeel fietsers richting het station woont binnen een straal van 2
km
•
Ongeveer twee derde van de fietsstallers woont in Leiden of omgeving en werkt
buiten Leiden
•
Ongeveer een vijfde van de fietsstallers woont buiten Leiden en gebruikt de fiets
als natransport richting werk of school/universiteit
Stromen fietsers
•
Op de OV-knoop Leiden Centraal komen fietsstromen uit alle richtingen bij elkaar.
•
De Steenstraat, Stationsweg, Joop Walenkamptunnel, Schuttersveld en
Rijnsburgerweg zijn de drukste fietsroutes in het gebied.
•
De route via de Morssingel en Morsstraa/Rijnsburgersingel is naar verhouding
beperkt.
Samenvattend:
De OV-knoop scoort zeer hoog qua aandeel reizigers dat de fiets gebruikt als
voortransport. Het stationsgebied wordt naast een bestemming ook veelvuldig
gebruikt door doorgaande fietsers.
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Aantal stallingsplekken
•
In de directe omgeving van het station zijn meerdere fietsstallingen gelegen waarvan een deel
tijdelijke stallingen.
•
Fietsenstallingen liggen verspreid over de OV-knoop, hebben verschillende exploitanten (verschil in
tarifering en kwaliteit), en liggen niet altijd gunstig ten opzichte van de entrees.
•
De totale capaciteit is met de opening van de Lorentz-stalling met 4.800 stallingsplekken uitgebreid
tot circa 17.600 stallingplekken voor fietsers.
•
Overdag ligt de bezetting van de stallingen zeer hoog en zijn (zeker in de zomermaanden) vrijwel
alle stallingen praktisch gezien vol.
•
Een aantal stallingen kennen ook gedurende de nacht en het weekend een hoge bezetting van
boven de 80%.
•
Er is beperkte ruimte om de verdere groei van het aantal fietsers op te vangen op een logische plek
de omgeving van het station.
•
Er is momenteel geen aparte ruimte in de fietsstallingen gereserveerd voor het stallen van
scooters. Het stallen van scooters op stoep in de Rijnsburgertunnel in de leidt tot een
verslechtering van de omgeving en het ontvangstdomein van het station.
•
De buitenklemmen (gele op de kaart) zijn tijdelijke stallingen en worden verwijderd op termijn.

CONCEPT

Mobiliteit

Samenvattend:
Het fietsparkeren op de OV-knoop Leiden is versnipperd, van lage kwaliteit en heeft verschillende
exploitanten (verschil in tarifering en kwaliteit). Er is onvoldoende capaciteit aan fietsenstallingen, zeker
wanneer de tijdelijke stallingen verwijderd worden. Er is geen goed oplossing voor stalling van scooters.
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Kenmerken autobereikbaarheid
•
Het Stationsgebied is via de Leidse Ring Noord goed bereikbaar voor
het autoverkeer vanuit de westelijke richtingen, minder goed vanuit het
oosten.
•
Het doorgaande verkeer kruist het stationsgebied ondergronds via de
Schipholtunnel. Hiermee is het Stationsgebied zelf autoluw.
•
Vanaf de Plesmanlaan en Schipholweg kan autoverkeer snel naar de
beschikbare parkeergarages rijden.
•
Het parkeren en in/uitrijden van Kiss&Ride + laad/losverkeer in
combinatie met de drukke oversteekbewegingen van fietsers en
voetgangers en het busverkeer leidt veelal tot chaotische en soms
onveilige situaties en een slechte doorstroming voor het busverkeer.
Samenvattend:
Het stationsgebied zelf is al redelijk autoluw. De hoofdroute loopt via de
Schipholwegtunnel onder het gebied door.

41

CONCEPT

Auto

Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Aantallen K&R / kort parkeren
•
Leiden heeft geen specifiek aangewezen Kiss&Ride locatie. Wel zijn er op de
Bargelaan 22 parkeerplaatsen voor kortparkeren die ook worden gebruikt als
K&R. Hiervan zijn 2 plaatsen voor mindervaliden (betaald parkeren met een
maximale parkeerduur).
•
Uit een verkeerstelling in juni 2015 bleek dat de totale behoefte aan
kortparkeren en K&R bij station Leiden circa 40 parkeerplaatsen bedraagt. Deze
vraag plaatsen overstijgt het aanbod, waardoor drukte optreedt.
•
Dit is een hoog aantal plekken, gerelateerd aan vergelijkbare situaties in andere
steden, maar ook weer niet volstrekt ongewoon. Ter vergelijking: In Den Bosch
worden 45 plekken geteld.
•
Het tekort resulteert in dat auto’s parkeren in de middenberm.

22 kort parkeren

15 TAXI’S

Aantallen taxi
•
Taxiparkeren is onderverdeeld naar: Regiotaxi (2 plekken) op de Bargelaan en
Taxi algemeen (15 plekken) op taxiplatform stadszijde
•
Tijdens spitsuren rijden er per uur circa 20 (ochtend) tot 30 (’s avonds) taxi’s op
en af het taxiplatform.
•
Taxi aansluiting op Schuttersveld is informeel
•
Taxipalet wordt gebruikt als buffer, veel wachtende taxi’s
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Deelmobiliteit
Bio Science Park zijde
549 fietsen beschikbaar
24/7 toegankelijk
Aantal lijkt voldoende maar vindbaarheid blijkt matig
Centrumzijde
- 77 fietsen beschikbaar
6:00-21:00 uur beschikbaar,
fietsen mogen zonder meerkosten aan de andere zijde (24/7) worden
ingeleverd.
Fietsen aan de centrumzijde zijn veelal niet beschikbaar.

Er is verder geen deelmobiliteit aanwezig op de OV-knoop.
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Met betrekking tot deelmobiliteit zijn er op twee plekken OV-fietsen beschikbaar op
de OV-knoop. Deze twee locaties zijn niet met elkaar verbonden.
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Kenmerken logistiek
•
De logistiek van het NS-station verloopt via beide zijden van het station. Aan
de Bio Science Park zijde zijn venstertijden van kracht. Die worden vaak
genegeerd.
•
Aan beide zijden van het station vinden gedurende de hele dag veelvuldig
laad/los activiteiten (in het voetgangersgebied) plaats.
•
Aan de LUMC-zijde staan geregeld meerdere werkbussen van ProRail
en onderhoudsdiensten op het plein naast de ingang van het station
en fietsstallingen geparkeerd, dit kan beter worden georganiseerd.
•
Aan de stadszijde gebeurt laden en lossen op de stoep naast het
busstation.
•
Hoewel dit niet is toegestaan wordt veelal gebruik gemaakt van ontheffingen
voor calamiteitensituaties door onderhoudsdiensten. De bevoorrading van
winkels in het station gebeurt deels via het achtergelegen Morssingelterrein,
maar ook deels op de Stationsweg zelf.
•
Voor alle logistiek geldt dat dit met name gedurende de spitstijden
conflicteert met het busverkeer en de grote fiets/voetgangersstromen.
Samenvattend:
Doordat de logistieke stromen niet goed gescheiden zijn van busverkeer, fietsers
en voetgangers levert dit hinder en potentieel gevaarlijke situaties op. Daarnaast
draagt dit bij aan een minder aantrekkelijk stationsplein.
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CONCEPT

Logistiek

Voetganger

Er liggen veel bestemmingen binnen loopafstand van de OV-knoop Leiden,
lopen vormt dan ook een belangrijke vorm van natransport voor de
treinreizigers ( 56%)
▪ Rondom de OV-knoop komen er veel modaliteiten bij elkaar en is het
voor de voetganger erg onoverzichtelijk.
▪ Het voorplein aan de stadszijde wordt gebruikt als shared space maar is
daar niet op ingericht.
▪ De oversteekbaarheid van de Bargelaan, tunnels onder het spoor en de
routering naar verschillende fietsparkeerplekken en de bushaltes vraagt
aandacht.
▪ De OV-knoop Leiden vervult een belangrijke interwijkverbinding alleen
vormt de aanwezigheid van OVCP poortjes en in de spitsen volle
stationshal hier een hindernis voor de doorgaande voetganger.
▪ De alternatieve looproutes tussen de zee- stadszijde zijn van lage
kwaliteit door te smalle trottoirs, gestalde scooters en grauwe tunnels.
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Mobiliteit

CONCEPT

Mens
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Mens

--

-

+/-

+

++

Type reiziger

•

CONCEPT

Type reiziger
•
In-uitstappers treinstation op gemiddelde werkdag in 2018 (NSR realisatie cijfer
2018)
Forens/Zakelijk
40%
Studie/School
35%
Sociaal/Recreatief
25%
Instappers busstation Leiden Centraal +LUMC/westkant (2019)
Student
37%
Volwassen
33%
Oudere
6%
Zakelijk5%
Scholier
2,5%
Kind
0,25%
Anoniem
16,25%

Samenvattend
Het grootste aandeel gebruikers van de OV-knoop Leiden is woon-werkverkeer of
student. Dit past bij wat er in de omgeving gebeurt.
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CONCEPT

Klanttevredenheid - treinstation

Klanttevredenheid -SBM
•
Over het algemeen wordt het station Leiden Centraal in de meest recente meting met een rapportcijfer 7,4 beoordeeld.
Voor de perrons is dit een 7,0
•
De thema’s die het hoogst gewaardeerd worden zijn ‘uitnodigend’ en ‘functioneel’. Uitnodigend heeft met name betrekking
op het aanbod van diensten zoals informatie en winkels. Functioneel heeft met name betrekking op bewegwijzering en
voldoende ruimte.
•
De thema’s die het laagst gewaardeerd worden zijn ‘Sfeervol’ en ‘Wachttijdbeleving’. Deze thema’s hebben met name
betrekking op aantrekkelijkheid en comfort.
•
87% van de geïnterviewde reizigers geeft een 7 of hoger
Conclusie
De klanttevredenheid is redelijk goed, maar er is nog ruimte voor verbetering. Met name op het gebied van sfeervol en
wachttijdbeleving.
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Mens

--
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++

Sociale veiligheid:
•
In 2019 is reizigersonderzoek gedaan naar de beleving van het
station
•
Tijdens de laatste meting werd de veiligheid na 19:00
beoordeeld met een rapportcijfers 7,7 en de verlichting met een
7,8.
•
Pand om de hoek bij stationsgebied, NS veiligheidsoverleg.
Conclusie:
De sociale veiligheid wordt met een ruime voldoende beoordeeld.
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Sociale veiligheid - treinstation

Mens

--

-

+/-
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++

Klanttevredenheid - Busstation

•
•

Het kwaliteitsaspect bereikbaarheid is het hoogste beoordeeld met een 7,9
Het kwaliteitsaspect uitstraling is met een 5,5 het laagst beoordeeld.

CONCEPT

Leiden Centraal (Busstation) is samen met Waddinxveen als laagste beoordeeld
met een 6,8 als algemeen oordeel over het OV-knooppunt in de studie
Kwaliteitsmeting OV-knooppunten MRDH en Provincie Zuid Holland mei 2019,

Mens

--

-

+/-

+

++

Klanttevredenheid - Busstation

Het kwaliteitsaspect uitstraling is met een 5,5 het laagst beoordeeld.
Ik vind het OV-knooppunt kleurrijk (4,9)
Ik vind het OV-knooppunt een warme uitstraling heeft (5,0)

CONCEPT

Het kwaliteitsaspect bereikbaarheid is het hoogste beoordeeld met een 7,9
Men kan gemakkelijk bij het OV-knooppunt komen (7,9)
Het OV-knooppunt is goed te bereiken per bus/metro/tram/trein (7,2)

Mens

--

-

+/-

+

++

Klanttevredenheid - Busstation

Het kwaliteitsaspect overzicht is met een 7,2 het een na hoogste
beoordeeld.

CONCEPT

Comfort:
Ik ervaar voldoende beschutting tegen wind, regen en kou op het
perron (4,8)
Ik ervaar wachten op dit OV-knooppunt als comfortabel (5,6)

Mens

--

-

+/-

+

++

Drukte
•
Reizigers beoordelen de drukte op het reisdomein van de bus met een
7,2 (waarbij 1 = heel rustig en 10 = heel druk).
•
De grootste groep van de reizigers die dit heeft aangegeven reist 4
dagen per week of meer (55,3%) en de meest voorkomende reden is
"Van/naar school, studie, cursus, opleiding" (51,8%).
Stallen/parkeren
•
Het algemeen oordeel over het stallen/parkeren van het gebruikte
vervoersmiddel is een 6,0. Figuur 3.8c geeft een overzicht van het
oordeel over het stallen/parkeren door drie gebruikte
vervoersmiddelen.
•
Over het algemeen zijn "Fietsers (onbewaakte stalling)" het meest
tevreden (6,8), gevolgd door "Fietsers (bewaakte stalling)" (5,6).
•
Geen van de ondervraagden is als autobestuurder naar dit OVknooppunt gekomen.

CONCEPT

Klanttevredenheid - Busstation

CONCEPT

Beoordeling huidige
situatie

De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie van de OV-knoop Leiden. Er wordt
onderscheid gemaakt in vijf niveaus:
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : zeer beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is toegelicht is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de huidige situatie zijn
plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.
Plaats
▪ Leiden heeft een goede positie in het netwerk. Zo is de OV-knoop goed verbonden met de
economische topgebieden zoals Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Utrecht en is
daarin een verbindende schakel. Ook op regionaalniveau (trein en bus) is het sterk verankerd in alle
windrichtingen hetgeen Leiden Centraal tot een populaire overstaplocatie maakt en de grote
aantallen reizigers verklaart.
▪ In de directe omgeving van het station is een grote mix aan functies te vinden waarbij het station een
belangrijke economische rol vervult in de bereikbaarheid van deze functies. De goede bereikbaarheid
en functiemening van deze locatie zorgt voor een goede balans van productie/attractie op de OVknoop en genereert daarmee de gehele dag een vervoersvraag.
▪ De ligging van de OV-knoop in de omgeving is heel centraal en op verschillende manieren goed te
bereiken. Vrijwel de hele gemeente Leiden en een aantal regiogemeenten is te bereiken binnen 20
minuten fietsen van de OV-knoop.
▪ Het station vormt een belangrijke schakel tussen het historische en het hedendaagse, tussen de
binnenstad en het Leiden Bio Science Park. De huidige omgevingskwaliteit en kwaliteit van
verbindingen tussen de genoemde verbindingen is bijzonder matig.
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CONCEPT

Huidige situatie

OV-knoop
• De organisatie van de OV-knoop heeft sterke en minder sterke punten wat leidt
tot een gemiddelde beoordeling. De inrichting van het station lijkt op orde en te
voorzien in verschillende voorzieningen. Capaciteit wordt gezocht in lange
perrons i.p.v. meer perrons, dit kan leiden tot het gevoel van omlopen maar
afstanden zijn feitelijk niet langer dan op andere type 2 stations. Rondom en
buiten de poortjes is het chaotisch en een onsamenhangend geheel en de
overstapkwaliteit tussen modaliteiten is matig.
• Ondanks dat het ontwikkelen van een OV-knoop een vorm van duurzaamheid is
en er goede voornemens zijn wordt er in de huidige situatie weinig aan
duurzaamheid gedaan op en rondom de OV-knoop Leiden.
• Op het punt transfer veiligheid zijn er op de OV-knoop Leiden nog geen grote
opgaven, wel moet men alert blijven. Wat betreft buiten het station leiden veel
kruisende stromen tot onoverzichtelijke en chaotische situaties, de
transferveiligheid buiten het station is op meerdere punten onder de maat.

Mens:
▪ Het type reiziger dat het grootste aandeel vormt op de OV-knoop Leiden is
woon- werkverkeer of studenten, dit past bij het profiel van Leiden.
▪ De klanttevredenheid is redelijk goed maar er is ruimte voor verbetering. In het
station met name op het gebied van sfeervol en wachttijdbeleving. Op het
busstation met name op het punt comfort (beschutting en comfortabel) en
uitstraling. Men is erg tevreden over de bereikbaarheid en functionaliteit. De
inrichting voldoet maar is niet meer van deze tijd.
▪ Het treinstation wordt qua sociale veiligheid met een ruime voldoende
beoordeeld. Buiten het station wordt aangegeven dat men zich minder veilig
voelt op het OV-knooppunt na 19.00.

Mobiliteit
• Leiden Centraal is per trein goed verankerd in de regio met hoge frequenties
en snelle verbindingen. Deze modaliteit genereert ook de meeste gebruikers
op de OV-knoop.
• De bus vervult een belangrijke regionale functie maar de beschikbare ruimte
voor het busstation wordt suboptimaal gebruikt. Er wordt veel ruimte
gebruikt door het systeem van parkerende bussen, aparte in- uitstaphaltes
en het halteren aan beide zijden van de knoop. Tevens kruisen de busroutes
op meerdere plekken fiets- en voetgangersstromen wat leidt tot
conflictsituaties.
• De OV-knoop scoort zeer hoog qua aandeel reizigers dat de fiets gebruikt als
voortransport. Het stationsgebied wordt naast bestemming ook veel
gebruikt door doorgaande fietsers. Deze populariteit zorgt voor een tekort
aan fietsparkeerplekken en volle fietsroutes. Daarnaast is het fietsparkeren
erg versnippert en zijn er verschillende exploitanten actief wat leidt tot
verschil in tarifering en kwaliteit op de knoop.
• De voetganger scoort matig vanwege de meerdere conflictsituaties en
kwaliteit van de verbindingen naar- en op de OV-knoop.
• Met de auto is het station redelijk goed bereikbaar voor een
binnenstadstation, met name aan de zeezijde. De mogelijkheid tot kort
parkeren is riant in vergelijking met andere binnenstedelijke stations.
• De beschikbaarheid van taxi is goed. Er zijn 2 plekken voor Regiotaxi en 15
plekken op het taxiplatform stadszijde. Dit is een hoog aantal gerelateerd
aan vergelijkbare situaties in andere steden en gezien het lage percentage
dat taxi als voor- of natransport gebruikt.
• De enige beschikbare deelmobiliteit is de OV-fiets. De capaciteit aan de
centrumzijde is beperkt, aan de zeezijde lijkt voldoende maar vindbaarheid
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blijkt matig.

CONCEPT

Beoordeling huidige situatie

Leiden: OV-knoop van de toekomst

CONCEPT

Ambities

Plaats
Positie in het netwerk

Ambitieniveau en GAP’s

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging
Omgevingskwaliteit
OV-knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen

We hebben het ambitieniveau zo goed mogelijk ingevuld
o.b.v. beleidsdocumenten, eigen inschatting en in overleg
met de betrokken stakeholders.

CONCEPT

We hebben het ambitieniveau van het OV-knooppunt in kaart
gebracht. We gebruiken hiervoor dezelfde aspecten uit het
handelingsperspectief: plaats, knoop, mobiliteit en mens.

Veiligheid knoop (transfer)
Mobiliteit

Met de onderstaande verbeelding geven we het
ambitieniveau. De pijl laat de GAP zien, het verschil tussen de
huidige situatie en de gewenste situatie.

Deelmobiliteit?
BTM
Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto

--

-

+/-

+

++

Mens
Type reizigers
Klanttevredenheid
Veiligheid sociaal
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CONCEPT

Plaats
Ligging en bereikbaarheid
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Plaats

--

-

+/-

+

++

Nationale connectiviteit
▪ Leiden Centraal is een belangrijk knooppunt in het westen van Nederland met
directe verbindingen naar de andere economische topgebieden zoals Amsterdam,
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Utrecht.
▪ In de huidige ontwerpen PHS 2030 en het Landelijk OV-toekomstbeeld 2040 zal
Leiden Centraal deze gunstige positie in het treinnetwerk behouden en zelfs op
sommige corridors verder versterkt.
▪ Zo wordt in het landelijk OV Toekomstbeeld een dubbel aantal IC’s opgenomen
richting Rotterdam, Den Haag en Schiphol (van 4 naar 8) en zijn de IC’s verder door
gekoppeld in de richting van Utrecht waardoor de reizigersstroom Utrecht-Leiden
sneller en frequenter wordt bedient via Schiphol en Amsterdam Zuid. Tussen
Utrecht en Leiden wordt ook gewerkt aan het verhogen van de frequenties met
mogelijk een nieuw station in Hazerswoude.
Regionale connectiviteit
▪ Tevens is Leiden in de huidige situatie sterk verankerd in het regionale netwerk
d.m.v. sprinters en (HOV)busverbindingen in alle windrichtingen. Dit verklaart het
grote aandeel overstappers op de OV-knoop Leiden.
▪ In de toekomst liggen de ambities om deze belangrijke regionale functie te
behouden en waar mogelijk te versterken.

Bron: Werknetwerk Landelijk OV-toekomstbeeld 2040, uitsnede.
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Toekomstige Positie in het netwerk
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Plaats
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Ligging in de omgeving - Verstedelijkingsopgave

500.000
450.000
400.000

Regionale Woonagenda Holland Rijnland:
Woningbehoefteraming 2015 – 2030:
Bevolkingsprognose: 2015 – 2030:

Aantal inwoners

350.000

300.000

CONCEPT

Bevolkingsontwikkeling
Leiden en de regio

Leiden en de regio hebben een grote verstedelijkingsopgave. De strategie is om deze zo veel
mogelijk gekoppeld aan OV-knooppunten plaats te laten vinden. Zo zal de komende jaren rond de
OV-knoop Leiden flink verstedelijkt gaan worden. De positie van de OV-knoop in de stad en
bereikbaarheid en functiemening in de omgeving is al goed en na het realiseren van deze ambities
zal dit alleen maar verder verbeteren.

30.000 woningen
36.000 woningen

250.000

Rapportage woningbouwbehoefte Leiden Q1 2020:
Tot 2030:
8.180 nieuwe woningen nodig
Beleidsakkoord:
8.500 nieuwe woningen in periode 2017 – 2030
Aanbod nieuwe woningen stationsgebied:
1.032 nieuwe woningen

200.000
150.000
100.000
50.000
0
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
COROP Leiden en Bollenstreek

Leiden

Werkgelegenheid rondom OV-Knoop
Huidige hoeveelheid arbeidsplaatsen
Groei van arbeidsplaatsen richting 2030
Gemiddelde groei:

43.263
+4.000 Stationsgebied | +10.000 Leiden Bio
Science Park*
>1.000 banen per jaar

*Groei van arbeidsplaatsen is zonder de binnenstad, vondelkwartier schipholweg en overig Leiden/regio
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Plaats
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-

+/-
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Bereikbaarheid en functiemenging – Economische opgave
Het Leiden Bio Science Park is een nationale toplocatie en ontwikkelt zich al jaren in hoog tempo. Het is een belangrijke aanjager
van de doorontwikkeling van het Knooppunt Leiden Centraal.

Het gebied ontwikkelt zicht de komende jaren door tot ‘Innovation District’ waarbij de campus verder zal verdichten, er meer
functiemening plaats zal vinden, meer gericht zal worden op ontmoeten en nieuwe mobiliteitssystemen hun intrede zullen doen
(centrale hubs, autoluw, deelconcepten). De kwaliteit van de openbare ruimte wordt belangrijker en functiemenging en de
ontmoetingsfunctie wordt steeds prominenter.
Om de potentie als nationale toplocatie te verzilveren is een hoogwaardige bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte
essentieel. De directe ligging aan een IC station is uniek en kan nog beter worden benut door het verbeteren van last-mile
bereikbaarheid.
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CONCEPT

Het aantal arbeidsplaatsen op het park groeit tot 2030 door met circa 1000 arbeidsplaatsen per jaar. De regionale groei in de
regio is in hoge mate verbonden met de economische ontwikkeling van het LBSP.

Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging – Woningbouwopgave

CONCEPT

Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt om ook in Leiden
en Holland Rijnland een belangrijke bijdrage te leveren aan de
grote woningbouw opgave. In de woondeal Zuidelijke Randstad
is afgesproken om tot 2030 in Holland Rijnland 30.000
woningen te realiseren, waarvan 8500 in Leiden.
Omdat Leiden en de directe buurgemeenten Oegstgeest,
Leiderdorp en Voorschoten al dicht bebouwd zijn zal deze
woningbouwopgave grotendeel door verdichting moeten
worden opgelost. Dit stel hoge eisen aan de kwaliteit van de
openbare ruimte en het goed organiseren van de
bereikbaarheid middels Transit Oriented Development (TOD).

Een groot deel van de te bouwen woningen in Leiden (maar
ook in de regio) zal aangewezen zijn op Leiden Centraal. Een
groeibestendig, hoogwaardig Knooppunt Leiden Centraal is een
van de voorwaarden om de verstedelijkingsopgave goed te
laten verlopen.

Plaats

--

-

+/-

+

++

Ligging in de omgeving – Prioriteit voor trein en fiets
1.

Leiden als Fietsstad

2.

Lopen krijgt meer ruimte

3.

Stimuleren Openbaar Vervoer

4.

Versterken van de hoofdontsluitingstructuur

5.

Autoluwe binnenstad met meer autovrije straten

6.

Aantrekkelijke binnenstad door emissieloze
stadsdistributie

7.

De juiste parkeerder op de juiste plek

8.

Ondersteunen deelconcepten

9.

Gebruik maken van nieuwe technologie
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Ambities van gemeente Leiden uit Mobiliteitsnota ‘Leiden
Duurzaam Bereikbaar’

Plaats

--

-

+/-

+

++

De huidige kwaliteit van de directe omgeving van de OV-knoop Leiden
Centraal is laag. De kwaliteit en structuur van de inrichting laat te
wensen over en zorgt voor een scheiding tussen de stads- en zeezijde.
Het weghalen van deze barrrierewerking wordt steeds belangrijker.

Foto halen uit beeldbank/gebiedsvisie

Het stationsgebied, met daarin de OV knoop moet de verbindende
schakel zijn tussen het Leiden Bio Science Park en de historische
Binnenstad. De doorontwikkeling van het LBSP naar hoogwaardig
Innovation District stelt ook eisen aan het stationsgebied in termen van
programmering, verbinding, kwaliteit openbare ruimte en functioneren
van de OV knoop.
- Verbeteren verbinding LBSP – Station

Zuid

- Hoogwaardige inrichting openbare ruimte (materiaalgebruik en
interactiemilieu)
- Verminderen van het aantal conflictpunten
- Capaciteitsvergroting en kwaliteitsverbeteringen spoorse
onderdoorgangen
- Ontwikkeling Stationsgebied als gemengde aantrekkelijke
stationsbuurt
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Omgevingskwaliteit

CONCEPT

De OV-knoop

66

OV-knoop

--

-

+/-

+

++

Knooppuntdomeinen:
Met betrekking tot de organisatie van het OV knooppunt is de
ambitie om een hoogwaardige mobiliteitshub te ontwikkelen
onderdeel is van het stedelijk centrumgebied. Een integraal ontwerp
is nodig waarin ook de overgangen van Leiden Bio Science Park –
Stationsgebied – binnenstad meegenomen worden. Het OV
knooppunt speelt een belangrijke rol als verbindende schakel en als
entree van de stad voor de aankomende reiziger. De domeinen
binnen het knooppunt moeten logisch en vanzelfsprekend in elkaar
gaan overlopen. Veilig, soepel, gemakkelijk, heldere structuren zijn
hiervoor de kernwoorden.

67

CONCEPT

Knooppuntdomeinen

OV-knoop

--

-

+/-

+

++

Duurzaamheidseisen

CONCEPT

De OV-knoop Leiden ligt in het gebied waar het de ambitie van
stakeholders is om in 2025 de duurzaamste kilometer van
Nederland te zijn. 30 partijen waaronder NS, gemeente, ProRail
en provincie hebben het convenant ondertekend en zijn
partner van dit initiatief.
In dit kader spelen er verschillende initiatieven in de stad en
worden er kansen gezien om de OV-knoop Leiden mogelijk als
proefstation in te zetten voor verschillende
duurzaamheidsopties als opmaat naar wellicht het groenste
station van Nederland.
De stadsbussen voldoen aan zero-emissie, voor HOV- en
streekbussen wordt aangesloten bij de landelijke ambities. Dit
betekent dat nieuw materieel vanaf 2025 uitstoot vrij is om zo
de luchtkwaliteit te verbeteren.

Initiatieven in het kader van de Duurzaamste Kilometer in de omgeving van de
OV-knoop. https://www.gagoed.nl/goedacties/
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OV-knoop
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-

+/-
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Veiligheid (transfer)
Transferveiligheid trein

CONCEPT

Verwacht wordt dat frequentieverhoging in de toekomst niet direct zal
leiden tot grotere pieken maar tot een betere spreiding van de reizigers. NS
beoordeelt de situatie als druk is maar niet onveilig.
NS heeft eerste verkenningen laten uitvoeren naar verbetering van de
transfercapaciteit ter plaatse van de liften en van de zeezijde-entree.
Transferveiligheid op perron 8 en 9 bij de trapgaten blijft ook in de
toekomstige situatie een aandachtspunt.

Transferveiligheid bus/fiets:
De overstaprelaties van bus/fiets naar trein en visa versa dient veiliger en
comfortabeler gemaakt te worden.

69

CONCEPT

Mobiliteit

70

Mobiliteit

--

Trein

-

+/-

+

++

De historische groei van de laatste 8 jaar komt voor Leiden Centraal uit op
gemiddeld met circa 4% per jaar. Dit is een combinatie van groei door algemene
ontwikkelingen en extra programma. We nemen aan dat de ondergrens is dat 2%
groei wordt veroorzaakt door algemene ontwikkelingen als parkeerbeleid,
verbetering fietsbeleid, productverbeteringen en autonome groei. We gaan er
vanuit dat we hier in de toekomst ook rekening mee moeten houden.
Extrapolatie van deze lijn is in het grijs weergegeven in de linker grafiek.
Extra groei door verstedelijkingsopgave
Naast de groei door algemene ontwikkelingen is de omvang van extra groei als
gevolg van forse woningbouw die in de Zuidelijke Randstad is afgesproken en de
economische opgave waaronder de snelle doorontwikkeling van het Leiden Bio
Science Park een belangrijk onderwerp van gesprek. Op basis van de richtlijnen
vanuit CBS en OViN voor centrum stedelijke gebieden is in het figuur met de
groene lijn een beeld geschetst van de mogelijke impact.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

58.529

60.600

64.712

70.905

71.680

71.100

75.669

77.703

79.376

4%

7%

10%

1%

-1%

6%

3%

2%

Verdere analyse
Het is zaak de ontwikkeling van het aantal reizigers (autonoom en
gebiedsspecifiek) nader te duiden door meer verdieping en analyse. Het doel
moet zijn om de bandbreedte te verkleinen en een gedragen beeld te krijgen van
de opgave. Daarbij is het belangrijk om in de ontwikkeling van de OV-knoop
flexibiliteit in te bouwen om in te kunnen spelen op andere groeiscenario’s. Ook
de mogelijke lange termijn invloed van corona dient hier in meegenomen te
worden.
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CONCEPT

Groei trein in/uitstappers 2030 / 2040
Om een bandbreedte voor reizigersgroei te laten zien is in de Werkplaats MOVV
conform werkwijze AOS gewerkt met groeipercentages van 1%/3%/5%

Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Trein
Landelijk OV-toekomstbeeld 2040

•

Er is een dubbel aantal IC’s richting Rotterdam, Den Haag Centraal en
Schiphol opgenomen (van 4 naar 8).

•

Meer sprinters richting Haarlem (van 2 naar 4).

•

In dit netwerk zijn 8 intercity’s naar Schiphol verder door gekoppeld in de
richting van Utrecht. De reizigersstroom Utrecht – Leiden wordt daardoor
sneller en frequenter via Schiphol en Amsterdam Zuid ontsloten. Tussen
Utrecht en Leiden wordt ook gewerkt aan het verhogen van frequenties met
mogelijk een nieuw station Hazerswoude.

In de nadere analyses van het OV-toekomstbeeld wordt nog gekeken naar:
•

Het effect van een een hoog frequente S-Baan (8x/u) van Den Haag via
Leiden naar Haarlem en door richting Amsterdam Centraal

•

En naar snellere non-stop IC’s tussen Amsterdam en Den Haag die Leiden
over zullen slaan (bovenop de frequentieverhoging in het werknetwerk).
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Het aantal treinen dat stopt in Leiden neemt fors toe in het Werknetwerk van OVToekomstbeeld.

Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Bus
8.000.000

▪

Consolideren van de regiofunctie

6.000.000

▪

Groeibestendig busstation maken

5.000.000

▪

Betrouwbare bus routes binnen Leiden

4.000.000

▪

Conflictpunten zo veel mogelijk oplossen

▪

Prioriteit voor bus daar waar mogelijk is

7.000.000

Per jaar

Ambities bus

3.000.000
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CONCEPT

In- en uitstappers bushalte Leiden Centraal

1.000.000
0

Kwaliteitsverbetering busstation
2013

2014

2015

2016

2017

2018

▪

Er wordt gestudeerd op kansrijkheid optionele overbouwing

▪

Er wordt gestudeerd op verbeteren verbinding bus - stationshal

Groei OV in/uitstappers 2030
Voor groei van het aantal busreizigers geldt dat, net als bij trein, de toekomstige
ontwikkeling van vele verschillende factoren afhankelijk is.
Rapportages van het Kennisinstituut mobiliteit laten de meeste groei zien op trein
en fiets. Bus, tram en metro zijn stabiel of vertonen lichte groei. Binnen het
busvervoer is duidelijk sprake van groei op centrale, hoogwaardige buslijnen (R-net)
en niet of minder op lokale en/of stadslijnen.
Voor de OV knoop Leiden Centraal wordt tot 2030 gerekend met een maximale
gemiddelde groei van circa 30%, waarbij uitgegaan wordt van een hoge groei op Rnet verbindingen en een lage groei op het stadsnet.
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Mobiliteit

--

Fiets
26.100

30.000

+/-

+

++

Leiden = fietsstad. Maar liefst 47%* van de verplaatsingen wordt per fiets
gemaakt. En 58% van de treinreizigers gebruikt de fiets als voortransport.
Beleid is erop gericht fietsgebruik in de toekomst nog verder te stimuleren.
Er wordt rekening gehouden met een verdere groei van 40%* van het totale
aantal fietsers in de komende 10 jaar. Opgave is om de groei van fietsverkeer
op te vangen.

Mogelijke ontwikkeling stallingsbehoefte
fietsparkeren Leiden CS
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-

20.000

0
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Hoge groei (Groei-populatiemodel)

2035

2040

Lage groei (ProRail)

Mogelijke ontwikkeling
stallingscapaciteit Leiden CS
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Kelder T1 B1 fase 2
Kelder T1 B1 fase 1
Rest
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Taxistandplaats
NS Stadszijde
NS LUMC-zijde

Het gaat om een goede fietsbereikbaarheid van stations stallingen en
aantrekkelijk verblijfsklimaat van het stationsplein. Hierbij hoort een
hoogwaardig kwalitatief fietsnetwerk om veiligheid en comfort te verbeteren,
en fietsgebruik te stimuleren.

CONCEPT

19.800

10.000

Aansluitend hierbij neemt de vraag naar het aantal fietsenstallingen in het
stationsgebied toe. Er is behoefte aan voldoende fietsenstallingen van
kwaliteit. In de prognoses wordt een groei van de stallingsbehoefte naar
19.800 aangehouden, maar we moeten rekening houden met een mogelijk
grotere groei en flexibiliteit behouden en daar in de plannen op anticiperen.
Om de kwaliteit van het fietsparkeren verder te verbeteren wordt gestreefd
naar minder versnippering maar het concentreren doormiddel van een aantal
grotere stallingen die goed bereikbaar zijn, liefst direct gekoppeld aan
hoofdfietsroutes.
*Bron: Goudappel Coffeng (2018), Prognose Fietsverkeer Leiden Centraal

2040
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Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Auto K&R, taxi en kort parkeren
•

Minder onnodigverkeer in de binnenstad

•

Investeringen Leidse Ring als hoofdontsluitingsroute voor autoverkeer

•

Enige auto’s komen in het stationsgebied zijn voor Kiss&Ride en logistiek

CONCEPT

Er wordt ingezet op een autoluw stationsgebied

Nieuwe parkeernorm stationsgebied
•

Huidig: 0/0,5 auto per woning

•

Visie: 0 auto per woning

Ambitie:
Het aantal auto’s in het stationsgebied terugdringen. K&R en taxi blijft
gefaciliteerd worden, dit past bij een station met een regionale functie zoals
Leiden centraal. Wat in de huidige situatie kort parkeren is wordt in de
toekomst K&R. Huidige locaties van K&R en taxi voldoen niet meer. Herontwerp
van de Bargelaan is gewenst en het taxiplatform bevindt zich op een onhandige
locatie vanwege informele ontsluiting op kruispunt waardoor conflicten
ontstaan met fietsers Rijnsburgerweg.

Scope autoluwe binnenstad
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Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Deelconcepten
Deelconcepten
•

Logistieke hubs ten behoeve van verminderen van groot vrachtverkeer in

•

Last-mile oplossingen waaronder deelfietsconcepten en nieuwe
innovatieve concepten in onderzoek.

•

Bio Science Park werkt aan centrale hubs met o.a. parkeervoorzieningen
en deelvervoer.

•

Onderzoek naar inzet fietsdeelmobiliteit om druk op fietsenstallingen te
verminderen.

•

CONCEPT

binnenstad en stationsgebied

Onderzoek naar P&R locaties buiten de stad
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Mobiliteit
Voetganger
Voetgangersbeleid:
De ruimte voor de voetganger in de huidige situatie is
ondergesneeuwd door andere modaliteiten, deze dient

CONCEPT

in de toekomst voldoende ruimte te krijgen. Uiteindelijk
zijn ook fietsers, kortparkeerders en busreizigers een
onderdeel van hun reis een voetganger. Het stelt eisen
de directe omgeving van het station, de aanlooproutes
tussen het centrum en het Bio Science Park waarbij
speciale aandacht geldt voor de positie van de centrale

stationshal en de poortjes.
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Mens

78

--

-

+/-

+

++

•

Voor de toekomst zal de goede mix van bewoners, zakelijke reizigers,
recreatieve reizigers vast worden gehouden. De OV-knoop is
ondersteunend aan het realiseren van een modal-shift en de ambities
voor een autoluwe binnenstad.

•

De ambitie is om de klanttevredenheid nog verder te verhogen voor
de totale knoop.

•

Er zijn ambities om extra capaciteit te realiseren bij de entree aan de
Bio Science Park zijde.

•

Er wordt een hoge standaard geambieerd op het punt sociale
veiligheid passend bij ambities van de kwaliteit van de openbare
ruimte die wordt geambieerd.

CONCEPT

Mens

79

Beoordeling wensbeeld
De figuur links toont de beoordeling van het wensbeeld 2040 van de OVknoop Leiden. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus:

CONCEPT

- - : niet relevant / onvoldoende
- : een beetje relevant / matig
+/- : enigszins relevant / redelijk
+ : relevant / goed
+ +: zeer relevant / uitmuntend
De beoordeling vindt plaats van - - tot aan ++ waarbij ++ aangeeft dat het
uitmuntend is. - - houdt in dat er minder tot geen urgentie is om op dit
aspect in te zetten. Indien er een hoge ambitie is op een bepaald aspect (++)
hoeft dit niet automatisch te betekenen dat hier het meest op wordt ingezet.
Het kan namelijk zijn dat er meer effort verricht moet worden om iets van
een - - in de huidige situatie naar een + in het wensbeeld te tillen, dan van
een + naar een ++.
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Plaats
▪ Leiden heeft een goede positie in het netwerk. Het knooppunt is goed verbonden met de
economische topgebieden zoals Schiphol, Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en
Utrecht en is daarin een verbindende schakel. Dit blijft in de toekomst zo en wordt verder
versterkt. Ook op regionaalniveau (trein en bus) blijft het sterk verankerd in alle windrichtingen.
Knooppunt Leiden Centraal blijft ook in de toekomst een populaire overstapknoop maakt en
houdt de regio bereikbaar.
▪ In de directe omgeving van het station is in de huidige situatie al een grote mix aan functies te
vinden waarbij het station een belangrijke economische rol vervult in de bereikbaarheid van deze
functies. De geplande verstedelijkingsopgave is groot met toename van 5500 woningen en
14.000 arbeidsplaatsen in de directe invloedssfeer van het Knooppunt. Daar boven op worden in
de omliggende regio nog eens duizenden woningen en arbeidsplaatsen gerealiseerd. Uitbreiding
van capaciteit en aandacht voor routes van en naar het station is belangrijk om de bereikbaarheid
op peil te houden. De functiemenging rondom de knoop zal verder toenemen. Het stationsgebied
transformeert naar gemengde en levendige stationswijk en het Leiden Bio Science Park ontwikkelt
zicht door tot innovation disctrict waarbij de campus verder gaat verdichten en nadruk komt te
liggen op de ontmoetingsfuncti, mengen van programma’s en het realiseren van hoogwaardige
openbare ruimte.
▪ De ligging van het OV knooppunt in de omgeving is zeer centraal in het hart van de stad. Het
knooppunt is op verschillende manieren goed te bereiken. De OV-knoop heeft een hoogwaardige
bereikbaarheid en het de directe ligging van het IC station in combinatie met de hoge ambities in
Leiden Bio Science Park versterkt dit alleen maar verder.
▪ Het Knooppunt vormt voor veel mensen de entree naar de stad. Het is ook een belangrijke schakel
tussen de historische binnenstad en het internationale Leiden Bio Science Park. De huidige
omgevingskwaliteit en kwaliteit van verbindingen is bijzonder laag. Een dergelijk belangrijk
entreegebied en schakel tussen deze twee gebieden verdient een hoogwaardige kwaliteit van
openbare ruimte en programmering.
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Wensbeeld toekomst

Wensbeeld toekomst

Mens:
▪ Het type reiziger dat het grootste aandeel vormt op de OV-knoop Leiden is woonwerkverkeer of studenten, dit zal in de toekomst vast worden gehouden.
▪ De ambitie is om de klanttevredenheid voor de totale knoop verder te verhogen.
▪ Er wordt een hoge standaard geambieerd op het punt sociale veiligheid passend bij de
ambities op het domein omgevingskwaliteit en de openbare ruimte.

Mobiliteit
▪ Leiden Centraal is per trein goed verankerd in de regio met hoge frequenties en
snelle verbindingen. Dit zal in de toekomst zo blijven en verder worden versterkt.
De impact van groei door verstedelijking dient opgevangen te worden.
▪ De bus vervult een belangrijke regiofunctie en in de toekomst is het doel om
deze functie verder te consolideren. Verbetering van het busstation is hier voor
nodig.
▪ Leiden is fietsstad en het beleid is erop gericht om dit nog verder te stimuleren.
De verwachte groei bedraagt 40%. Een goede fietsbereikbaarheid van het
stationsgebied en de stallingen moet geborgd worden. Een hoogwaardig
fietsnetwerk en voldoende stallingen staan hierin centraal.
▪ De ambitie is om het aantal niet noodzakelijke auto’s in het stationsgebied
verder terug te dringen. Kwaliteit van het hoofdnetwerk moet worden geborgd.
Logistiek moet beter georganiseerd worden dan in de huidige situatie.
▪ De kwaliteit van Kiss & Ride en Taxi blijft in de toekomst gefaciliteerd worden, dit
past bij een station met een regionale functie als Leiden Centraal. Huidige
locaties worden herzien en geoptimaliseerd.
▪ Er worden kansen gezien voor deelconcepten. Last mile oplossingen als deelfiets
of nieuwe innovatieve concepten om de druk op de fietsenstallingen te
verminderen, werken met centrale hubs met o.a. parkeervoorzieningen en
deelvervoer en P&R locaties buiten de stad. Om het aandeel groot vrachtverkeer
in het stationsgebied te verminderen wordt gedacht aan logistieke hubs.
▪ De voetganger verdient veel meer aandacht in het stationsgebied, vooral in de
eerste circel rondom het station.

CONCEPT

OV-knoop
▪ Met betrekking tot de organisatie van het OV knooppunt is de ambitie om een
hoogwaardige mobiliteitshub te ontwikkelen onderdeel is van het stedelijk
centrumgebied. Een integraal ontwerp is nodig waarin ook de overgangen van Leiden
Bio Science Park – Stationsgebied – binnenstad meegenomen worden. Het OV
knooppunt speelt een belangrijke rol als verbindende schakel en als entree van de stad
voor de aankomende reiziger. De domeinen binnen het knooppunt moeten logisch en
vanzelfsprekend in elkaar gaan overlopen. Veilig, soepel, gemakkelijk, heldere
structuren zijn hiervoor de kernwoorden.
▪ Er zijn kansen om het niveau van duurzaamheid van het OV knooppunt te verhogen,
aansluitend bij de gedacht om van het stationsgebied de ‘duurzaamste kilometer van
NL’ te maken. Er worden mogelijkheden gezien om het OV knooppunt in te zetten als
proefstation voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen en wellicht het
duurzaamste station van Nederland’.
▪ Op het punt van transfer veiligheid in het treinstation zijn er op korte termijn met
kleine maatregelen onveilige situaties te voorkomen. De vele conflictpunten buiten het
station zijn wel aanleiding tot maatregelen om een veilig multimodaal OV-knooppunt
te kunnen creëren.

82

CONCEPT

Trends en
ontwikkelingen
83

Voor de toekomstbestendigheid van knooppunten is het van belang om de impact van een aantal algemene trends en ontwikkelingen op
knooppunten in kaart te brengen. Alhoewel het precieze effect van een trend/ontwikkeling niet altijd precies is aan te geven, geven de trends wel
een indicatie van een mogelijke richting die het op zou kunnen gaan. Voor de OV-knoop Leiden spelen de volgende trends een belangrijke rol in
de ontwikkeling van de OV-knoop:
▪

Trend 1. Sterke groei metropool

▪

Trend 2. Groei kenniseconomie Campusontwikkelingen

▪

Trend 3. Autoluwe binnensteden

▪

Trend 4. Groei deelmobiliteit

▪

Trend 5. Groei gebruik van E-bike

▪

Trend 6. COVID-19 (Corona)

In de bijlage worden deze trends en ontwikkelingen verder gelicht waarbij is steeds aangegeven wat de voor- en de nadelen kunnen zijn van deze
scenario’s voor Leiden Centraal en wat in de toekomst een mogelijke impact zou kunnen zijn op het knooppunt.

CONCEPT

Bijlage 1. Trends en ontwikkelingen

Trend 1. Sterke groei metropool
Voordelen
▪ OV knopen in de metropool worden door grote reizigersstromen volledig
uitgeruste knopen met veel beschikbare voorzieningen.

▪ De geschiedenis laat zien dat, terwijl inwoners zich verspreiden over een groter
gebied de werkgelegenheid vrij constant geconcentreerd blijft in een beperkt
gebied. Consequentie hiervan is dat de druk op de metropool alleen maar
toeneemt en dan met name in de spits. De eenzijdige spitsrichting (en daarmee
de nu al drukke vervoersstromen) wordt versterkt en leidt tot meer congestie in
de spits.
Impact knoop

CONCEPT

Nadelen

▪ Grote knopen in de metropool als Leiden Centraal worden drukker. De vraag is hoe
veel de groei zal zijn en of/hoe lang ze de knoop de groei nog aan kunnen? Voor
zowel de grote als de kleine knooppunten in de metropool betekent een sterke
groei een groter draagvlak van voorzieningen (zowel services als
ketenvoorzieningen). Een uitdaging van dit scenario is of er ruimtelijke
programma’s ontwikkeld kunnen worden die een tegenstroom (met name in de
daluren) tot stand kunnen brengen. Werkgelegenheid leert de geschiedenis, laat
zich immers niet of nauwelijks sturen.

Trend 2. Groei kenniseconomie Campusontwikkelingen
Voordelen

Nadelen

CONCEPT

▪ Lokaal kan dit tot een extra hausse aan studenten leiden. Dit leidt tot
extra reizigers en extra natransport (bus, trein en
voetgangersbewegingen)
▪ Een extra hausse aan studenten leidt tot (nog) drukkere ochtendspitsen.
Er is sprake van communicerende vaten. Wanneer meer op knooppunten
als Leiden wordt ingezet op de kenniseconomie wordt het drukker, op
knooppunten waar in de omgeving een school verdwijnt, wordt het
rustiger. Dit betekent iets voor het voorzieningenniveau.
Impact knoop
▪ In het kader van campusontwikkelingen en de groei van de
kenniseconomie is het op de kaart zetten van de internationale positie
van de knoop interessant. Zo een positie vraagt naast goede
verbindingen ook een hoge kwaliteit openbare ruimte en een goede
programmamix.

Trend 3. Autoluwe binnensteden
Voordelen

▪ Voor de grote knooppunten als Leiden Centraal, stations in binnenstad, kunnen de al dan niet
aanwezige parkeer/P+R terreinen voor andere functies worden aangewend. Daarnaast biedt een
beleid om auto’s te weren ook mogelijkheden voor P en Bike oplossingen aan de randen van de stad.
Deze knopen kunnen een prima aanvulling zijn op Hub’s aan de randen van de stad (met o.a. Park &
Bike en andere transfer-faciliteiten)
Nadelen
▪ Het weren van auto’s uit binnensteden kan een negatief effect hebben op de omliggende wijken,
omdat mensen hier massaal hun auto zouden kunnen parkeren. Daarnaast kan het extra druk leggen
op de kwaliteit en de capaciteit van het OV in de stad.
Scope autoluwe binnenstad

Impact knoop
▪ Autoloze binnensteden bieden mogelijkheden om de ruimte rondom knooppunten (m.n.
binnenstedelijke knooppunten met P+R-functie) beter te benutten. Het parkeerterrein of een deel
van het terrein kan worden herbestemd voor bijvoorbeeld woningbouw. Een aandachtspunt is het
kwaliteit van het OV in de stad.

CONCEPT

▪ Voor alle knooppunten geldt dat dit scenario in potentie leidt tot een intensiever gebruik van de
knooppunten. Voor de kleine knooppunten specifiek (m.n. de voorstadstations) geldt dat dit tot meer
reizigers kan leiden, omdat daar meer het parkeren gefaciliteerd gaat worden. In een dergelijk
scenario fungeren de kleine knooppunten als toegangspoorten van de metropool.

Trend 4. Groei gebruik deelmobiliteit
Voordelen

Nadelen

▪ Beschikbaarheid. Er zijn grote aantallen deelfietsen en -auto’s nodig om de kans dat je er ook daadwerkelijk een beschikbaar krijgt te
vergroten.
Impact knoop
▪ Een explosieve groei van deelauto’s en deelfietsen biedt mogelijkheden om parkeerterreinen voor de auto en de fiets slimmer te benutten.
Daarbij zijn er wel twee aandachtspunten. Het eerste is dat er in de stalling voldoende ruimte moet zijn gereserveerd voor het deelsysteem en
dat deze ook een prominente plek krijgen in de stalling/parkeerterrein (direct vooraan in de stalling of op het terrein). Een tweede
aandachtspunt is dat het oog ook wat wil. Een deelfiets of deelauto dient er aantrekkelijk uit te zien. Uiterlijk is voor de gebruiker belangrijk.
Tenslotte is het zo, dat er een woud aan deelfietssystemen is (met verschillende ondersteunende technieken) waar de reiziger/gebruiker geen
overzicht meer heeft. Communicatie/gebruiksgemak is dus aandachtspunt.

CONCEPT

▪ Voor alle knooppunten geldt dat een deelfiets een efficiëntere benutting van de stallingscapaciteit mogelijk maakt en een deelauto een
efficiëntere benutting van het P+R-terrein.

Trend 5. Groei E-bike
Voordelen

Nadelen
▪ Voorstadsknooppunten worden mogelijk overgeslagen, omdat met de komst van de E-bike de beter bediende stations binnen bereik komen te
liggen. Een mogelijke consequentie hiervan is dat het aantal reizigers op de voorstadsknooppunten afneemt en dat de druk op de hoofdknoop
(stallingsvoorzieningen) toeneemt.
Impact knooppunt
▪ Voor het accommoderen van de E-bike is extra capaciteit voor fietsparkeren nodig. Dit zal niet meer voor ieder knooppunt (zeker voor de
knooppunten die in een dichtbebouwde omgeving liggen) op maaiveldniveau kunnen worden opgelost vanwege een gebrek aan ruimte. Extra
ruimte zou ook gevonden kunnen worden door een x-aantal autoparkeerplaatsen op te heffen ten behoeve van het fietsparkeren. Op kleinere
knopen zullen meer kluizen moeten worden geplaatst, omdat de gebruiker een veilige stallingsvoorziening eist.

▪ Daarnaast is het de vraag of de fietsverbindingen van en naar het station deze groei aan kunnen. Er zal dus tijdig moeten worden nagegaan of
toeleidende fietsroutes voldoende capaciteit hebben om deze groei te kunnen opvangen.

CONCEPT

▪ Voor alle knooppunten geldt dat de komst van de E-bike het invloedsgebied van knooppunten groter wordt en daarmee dus ook het
reizigerspotentieel. Immers in eenzelfde tijdsbestek kan een groter gebied worden bereikt.

CONCEPT

Trend 6. COVID-19 (Corona)

Bron: https://www.kimnet.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/door-gedragsveranderingen-mogelijk90
blijvend-effect-op-openbaar-vervoergebruik
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OV-knooppunten:
Belangrijke schakel in totale multimodale mobiliteitssysteem
Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de
toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en
rondom OV-knooppunten is daarvoor noodzakelijk.
Om te kunnen anticiperen op de toekomst moet naast het huidig functioneren ook een inschatting worden gemaakt over het functioneren van het OV-knooppunt in
de toekomst. Als hulpmiddel hiervoor is een handelingsperspectief OV-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om een beeld te verkrijgen over het
integraal functioneren in de huidige situatie en het wensbeeld in de toekomstige situatie van de OV-knoop in zijn omgeving.
De totstandkoming van het Handelingsperspectief OV knoop Den Haag Laan van NOI is een gezamenlijk proces geweest van ProRail, NS, HTM, RET, MRDH, Provincie
Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag. Alle opgaven die spelen rondom deze OV knoop zijn gezamenlijk doorlopen en
geanalyseerd. Dit is gedaan op basis van beschikbare onderzoeken, enquêtes, analyses en tellingen. In twee verschillende werksessies is deze informatie
bijeengebracht en gezamenlijk beoordeeld. Met als resultaat dit handelingsperspectief.

4
4

Samenvatting

5

Beoordeling huidige situatie
De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie van de OV-knoop Laan van
NOI. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus.
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : (zeer) beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / redelijk, voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de huidige situatie zijn
plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•

•
•

Goede treinverbindingen met de grote steden (Leiden, Amsterdam, Rotterdam) en de
RandstadRail verbindingen met Zoetermeer/Rotterdam zorgen ervoor dat het een
goed functionerend voorstadstation is. De positie in het netwerk (nationaal en
regionaal) is goed. De aansluiting van het netwerk op de stad is voldoende (bus
23/tram 2).
In de omgeving van het station is een mix aan functies te vinden waarbij het station
een belangrijke economische rol vervult in de bereikbaarheid van deze functies. De
goede bereikbaarheid en functiemenging van deze locatie zorgt voor een goede balans
van productie/attractie op de OV-knoop. Functiemenging direct aangrenzend aan het
knooppunt is echter minimaal. De totaalscore op dit thema is daarmee +/-.
Het knooppunt is goed bereikbaar vanuit zowel de Haagse als Voorburgse zijde, alleen
door de beperkte zichtbaarheid van het station in zijn omgeving wordt de ligging in de
omgeving met een +/- beoordeeld.
De omgevingskwaliteit is laag, vanwege de beperkte relatie tussen de omliggende
gebouwen en het knooppunt, de barrièrewerking van het spoor, het ontbreken van
goede zichtlijnen en doordat de verblijfs- en ruimtelijke kwaliteit laag is.
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Beoordeling huidige situatie
OV-knoop

Mobiliteit

•

•

•
•

Het knooppuntdomein scoort onvoldoende tot voldoende. Het is functioneel
ingericht en er zijn weinig tot geen aanvullende voorzieningen voor het creëren
van extra verblijfskwaliteit, deze scoort dan ook ondermaats. De
overstapkwaliteit tussen bus/tram naar trein/metro is matig.
In de huidige situatie wordt weinig aan duurzaamheid gedaan op en rondom het
OV-knooppunt. Duurzaamheid scoort daarmee onvoldoende (-).
De reizigerstunnel en perrons hebben voldoende capaciteit. Aandachtspunten
zijn echter de cico paaltjes op de perrons, de smalle toegangsduren van het
station en de lage, oncomfortabel-aanvoelende tunnel. Bij de bus/tram doen
zich geen problemen voor. De oversteekbaarheid tussen de trein/metro en
bus/tram is echter een aandachtspunt. Transferveiligheid scoort daarmee
voldoende.

Mens
•
•

•

Het type reiziger op de knoop is voor het overgrote deel forensen. Dit past bij
het karakter van het knooppunt, maar betekent wel dat er geen mix van
reizigers is.
Op het gebied van klanttevredenheid scoort OV-knoop Laan van NOI in de
huidige situatie voldoende tot goed. Uit de kwaliteit-belevingsonderzoek volgt
dat de algemene beoordeling van de knoop gemiddeld is (6,6 voor trein, 7,1
voor BTM); de bereikbaarheid van het knooppunt scoort zeer goed (8,1), wat
belangrijk is voor een transferknooppunt. De aspecten als sfeer en beleving
scoren echter laag (<6).
De sociale veiligheid op de OV-knoop scoort onvoldoende tot voldoende. Door
het grote aandeel forenzen (overdag) is het ‘s avonds erg stil is rond het
knooppunt. Desondanks wordt aangegeven dat men zich veilig voelt op dit OVknooppunt ‘s avonds na 19:00 uur (7,0).

•
•
•
•

•
•

•
•

Station Laan van NOI is een intercitystation met goede verbindingen richting het
noorden (Leiden, Schiphol, Haarlem, Amsterdam en het zuiden (Rotterdam, Dordrecht),
maar er is geen directe verbinding naar Utrecht. Ook staat het traject A’dam Sloterdijk
– Laan van NOI in de top 10 drukste treinen. De modaliteit trein scoort daarmee goed.
De modaliteit metro scoort goed; de frequentie is hoog en de verbinding RotterdamDen Haag via Laan van NOI zorgt voor een robuust ov-systeem. Benodigde
frequentieverhoging is echter lastig mogelijk.
De modaliteit tram scoort goed. Ook hiervoor geldt; een OV-systeem met hoge
frequenties die voor een goede verbinding met Zoetermeer zorgt. Verdere
frequentieverhoging is echter lastig.
De modaliteit bus scoort redelijk. Enerzijds zijn de hoge frequenties goed en maken
treinreizigers ook relatief veel van de bus gebruik. Anderzijds zijn de mogelijke
busverbindingen beperkt.
De score op het gebied van auto is voldoende in de huidige situatie. De bereikbaarheid
van de knoop per auto is goed. De P+R zit op werkdagen echter wel aan haar capaciteit,
waardoor de kans op een aanwezige plek voor de reiziger onder druk staat. Tevens
wordt de P+R naar verwachting ook gebruikt door niet OV-gebruikers (65%).
Het aspect fiets is onvoldoende. Er zijn goede fietspaden richting het knooppunt, maar
een goede aansluiting met de fietsenstallingen mist. De fietsenstallingscapaciteit is
ontoereikend.
De modaliteit voetganger scoort voldoende. De kwaliteit van de routes naar het station
kan beter; er is geen duidelijke routing of oriëntatie en ook de ruimte voor de
voetganger is beperkt. Desondanks komt een groot aandeel van de treinreizigers te
voet van/naar het station.
Er is beperkt deelmobiliteit aanwezig op het knooppunt. Dit sluit niet aan bij de
behoefte van de reizigers. Daarom scoort het thema deelmobiliteit onvoldoende.
Er is ruimte voor taxi’s om te halteren, maar er is momenteel geen vaste taxi
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standplaats. De modaliteit taxi is daarmee als redelijk beoordeeld.

Beoordeling wensbeeld

De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie en het wensbeeld van de OVknoop Laan van NOI. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus.
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : (zeer) beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / redelijk, voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de huidige situatie zijn
plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•

•

•

Goede treinverbindingen met de grote steden (Leiden, Amsterdam, Rotterdam) en de
RandstadRail verbindingen met Zoetermeer/Rotterdam zorgen ervoor dat het een
goed functionerend voorstation is. De ambitie is om deze positie in het netwerk
(nationaal en regionaal) te behouden en waar mogelijk verder uit te breiden. Het is
belangrijk om capaciteitsproblemen op te lossen, zodat de knoop ook in de toekomst
goed blijft functioneren en de aansluiting van trein/RandstadRail op tram/bus fysiek
en visueel te verbeteren.
De ambitie is om de bereikbaarheid en functiemenging in de directe omgeving van de
knoop te verbeteren. De plannen die voortkomen uit de gebiedsagenda, zoals de
herontwikkeling van SoZa en de ontwikkeling van de Van Alphenstraat, dragen hier
aan bij. Ook het Beatrixkwartier krijgt een sterkere mix van functies.
De ambitie is dat het station transformeert van functionele knoop naar een
aantrekkelijk verblijfsgebied en scharnierpunt in het gebied. Hierdoor is de ambitie
dan ook om de ligging in de omgeving te verbeteren met als aanjager de verschillende
herontwikkelingen.
De omgevingskwaliteit is laag, de ambitie is om deze sterk te verbeteren. De omgeving
moet aantrekkelijk en duidelijk gestructureerd zijn, waarbij de relatie tussen het
knooppunt en de omliggende omgeving versterkt en de zichtbaarheid en identiteit
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van het station vergroot wordt.

Beoordeling wensbeeld
OV-knoop

Mobiliteit

•

•

•

•

Het knooppuntdomein scoort in de huidige situatie onvoldoende tot voldoende. De
ambitie is om op dit thema goed te scoren, door van functionele knoop de focus ook te
leggen op verblijfskwaliteit op en rond de knoop. De OV-knoop dient voor de reiziger
praktisch en logisch geordend te zijn gekenmerkt door een natuurlijke wayfinding en
herkenbare omgevings-ontvangst-verblijf- en reisdomeinen.
Voor duurzaamheid heeft de knoop zelf een neutrale ambitie: de kansen voor
verduurzaming worden met name gezien in samenhang met de grotere context
en gebiedsontwikkeling om de knoop heen. Bij aanpassingen aan de knoop kunnen
duurzame oplossingen afgewogen worden en een plek kunnen krijgen in afstemming met
duurzaamheidsmaatregelen in de directe omgeving
De transferveiligheid moet goed zijn; de knoop moet voldoende ruimte hebben om
stromen veilig en comfortabel af te wikkelen, ook in de toekomst. Hierbij is het ook van
belang dat overstappen tussen de verschillende modaliteiten, met name trein –
bus/tram, goed is.

Mens
•
•

•

Het type reiziger op de knoop is voor het overgrote deel forensen. De ambitie is om met
de verschillende ontwikkelingen meer evenwicht te creëren tussen de verschillende type
reizigers. Op die manier is er meer reuring, ook in het weekend en avonden.
Op het gebied van klanttevredenheid scoort OV-knoop Laan van NOI in de huidige
situatie voldoende tot goed. Uit de kwaliteit-belevingsonderzoek volgt dat de algemene
beoordeling van de knoop gemiddeld is (6,6 voor trein, 7,1 voor BTM); de bereikbaarheid
van het knooppunt scoort zeer goed (8,1), wat belangrijk is voor een transferknooppunt.
De aspecten als sfeer en beleving scoren echter laag (<6). De ambitie is dat de
gebiedsontwikkelingen om de knoop heen hierop ook een positieve invloed zullen
hebben.
We ambiëren een hoge score op sociale veiligheid op de OV-knoop, passend bij ambities
van de kwaliteit van de openbare ruimte die wordt geambieerd.

•
•

•
•

•

•
•

Het aangeboden trein–product scoort nu goed en de ambitie is om dit te behouden en
eventueel te versterken waar nodig.
De score voor de modaliteit metro/RandstadRail (lijn E, 3, 4) is al hoog, maar de ambitie
is om de frequentie verder te verhogen en om de kwaliteit van de haltevoorzieningen
te verbeteren (o.a. betere beschutting, oplossing voor hoogteverschillen).
Door de parallelliteit van lijn 2 met de snellere lijnen 3 en 4, is de rol van de tram rond
Laan van NOI beperkt. De overstap vanuit de doorgaande lijn naar RR/trein is zowel
fysiek als visueel te ver. De wisselwerking en overstap tussen knoop, keervoorziening
en tramhalte moet zowel fysiek als visueel verbeterd te worden.
De modaliteit bus scoort redelijk. De ambitie is om de overstap tussen knoop en bus te
verbeteren, waarbij er kansen liggen voor de zichtbaarheid en looproute. Een
keervoorziening voor bussen kan bijdragen aan meer flexibiliteit en robuustheid.
Voor de auto is een rol voorzien voor K&R aan beide zijden van de knoop. De huidige
P+R-functie hoeft niet te groeien, maar behoud van een P+R-functie is gewenst, al dan
niet in combinatie met een mobiliteitshub (gebiedsontwikkeling en/of deelmobiliteit).
Het ambitieniveau op dit punt verschilt tussen partijen.
De ambitie voor de fiets is hoog; stimuleren van fiets (en voetganger) is onderdeel van
de gebiedsagenda voor Den Haag Laan van NOI. Ambities zijn om de fietsverbindingen
te verbeteren en het aantal benodigde fietsparkeerplekken te verdubbelen, waarbij ook
aandacht moet zijn voor verschillende type fietsen.
We ambiëren een hoge score op faciliteiten voor voetgangers. Toegankelijkheid en
vindbaarheid van/naar/op het knooppunt is hierbij van belang.
De ambitie is om deelmobiliteit aan te bieden op deze plek. Kansen liggen er vooral
voor deelfietsen. Voor deelauto's geldt een beperktere ambitie als natransport voor de
OV-reiziger: deelauto’s kunnen hier (ook) een rol invullen bij gebiedsontwikkelingen en
omliggende woonwijken. Er is momenteel geen vaste taxi standplaats. Dit is wel
gewenst.
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Handelingsperspectief
OV-knooppunten van de toekomst
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STAP 1
In kaart brengen huidige situatie van de knoop
De huidige situatie van het knooppunt wordt in kaart
gebracht aan de hand van de onderstaande thema’s:

A. Het aantal gebruikers
B. Huidige situatie van de knoop
A. Plaats
B. Knoop
C. Mobiliteit
D. Mens
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A. Aantal gebruikers en reizigers (1/2)
Den Haag Laan van NOI is één van de drie intercity-stations in Den Haag.
Dit station valt in de stationscategorie plus, hiervan zijn in Nederland nog ca 30 treinstations
zoals Schiedam, en Rotterdam Alexander en Blaak. Qua reizigersaantallen zijn deze stations
vergelijkbaar met Den Haag Laan van NOI. Opvallend aan dit station, is dat het een belangrijk
herkomst/bestemmingsstation is (zoals bijvoorbeeld ook Leiden). Bewoners komen, in
vergelijking met andere plusstations, relatief vaak te voet (34%) naar het knooppunt. Reizigers
vervolgen hun weg na aankomst op het station voornamelijk lopend (66%) of met BTM (22%)
richting hun eindbestemming.
Het grote aanbod aan BTM is kenmerkend voor het station. Behalve overstap met trein,
hebben met name metro en RandstadRail ook een stevige eigen positie in het station qua
reizigersaantallen.
Knooppunt Laan van NOI, in relatie met Den Haag Centraal en Den Haag HS (Civic, 2018)
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A. Aantal gebruikers en reizigers (2/2)

14.800 inen uitstappers
per werkdag

Op Laan van NOI komen zowel trein, bus, tram als metro bij elkaar. Dit knooppunt
is voor de regio een belangrijk overstapstation tussen het regionale RandstadRail
netwerk (richting Zoetermeer en Rotterdam) en het landelijke
spoorwegennetwerk.

Dit leidt tot een totaal aantal gebruikers van de knoop:
• Aantal in- en uitstappers trein: 16.660 per dag (NS, 2018)
• Aantal overstappers trein-trein (bijv. van IC naar sprinter): 1.600 per dag (NS,
2018)
• Aantal in- en uitstappers BTM: 14.800 per dag (cijfers november 2019,
HTM/RET), 30% hiervan (circa 4.500) zijn overstappers op trein. Hierdoor
blijven er 10.300 unieke reizigers over.
• Totaal ca. 28.600 gebruikers van de knoop
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Plaats
Positie in het netwerk

Analyse huidige situatie:

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging
Omgevingskwaliteit

We hebben de huidige situatie van het OV-knooppunt in
kaart gebracht aan de hand van de volgende aspecten in het
handelingsperspectief: Plaats, OV-knoop, mobiliteit en mens.
Deze indeling ondersteunt bij het vormen van een integraal
beeld hoe de OV-knoop functioneert; als fysieke
netwerkschakel met verschillende vervoersmodaliteiten, hoe
de OV-knoop werkt in de omgeving en als overstappunt,
zodat het een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken
en/of recreëren.
Met de onderstaande verbeelding geven we de score weer
per aspect voor de huidige situatie.

--

-

+/-

+

++

OV-knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop (transfer)
Mobiliteit
Deelmobiliteit
BTM
Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto
Mens
Type reizigers
Klanttevredenheid
Veiligheid sociaal
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Plaats
Ligging en bereikbaarheid
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Plaats
Positie in het netwerk

--

-

+/-

+ ++
++

Knooppunt in het netwerk
Het knooppunt heeft een centrale ligging in de Randstad. Het is een goed
functionerend voorstadstation met knoopfunctie. Van / naar Laan van NOI zijn
snelle en directe verbindingen per hoofdspoor naar de grote steden. Vanuit Laan
van NOI kan rechtstreeks gereisd worden naar Amsterdam Centraal, Schiphol en
Rotterdam Centraal, vanwaar internationale bestemmingen bereikbaar zijn. Laan
van NOI heeft per trein de sterkste relatie richting Den Haag Mariahoeve / Leiden.
De relatie per trein met Den Haag Centraal is beperkt.
Trein is naar alle grote steden (Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft) sneller dan de
auto. Alleen naar Rotterdam is de trein even snel als de auto. Op Laan van NOI
heeft de trein dus een sterke concurrentiepositie t.o.v. de auto.

Samenvattend - Nationale positie netwerk
• Elke grote stad in de Randstad bereikbaar binnen 30-50 minuten.
• De trein is naar alle grote steden sneller dan de auto. Alleen naar Rotterdam is
de trein even snel als de auto. Op Laan van NOI heeft de trein dus een sterke
concurrentiepositie t.o.v. de auto.

Reistijden naar omliggende steden in de Randstad. Bron: Ontwikkelkader
Laan van NOI: High Tech Security Campus (Civic, 2018)
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Plaats

--

-

+/-

+ ++
++

Positie in het netwerk
Landelijke en Regionale treinverbindingen richting noord (Amsterdam) en zuid
(Rotterdam): De reistijd naar Den Haag Centraal en HS is 3 minuten; naar Leiden 9
minuten; en naar Rotterdam Centraal 24 minuten.
RandstadRail /Metro: LvNOI is gelegen op de metrolijn E, van Slinge (Rotterdam)
naar Den Haag Centraal. De reistijd naar Den Haag Centraal is 2 minuten en
Rotterdam Centraal 30 minuten.
Daarnaast kan met RandstadRail lijnen 3 en 4 Zoetermeer bereikt worden. De
reistijd naar Zoetermeer Centrum West is 14 minuten (RR 3 + 4) en 26 minuten
naar Lansingerland-Zoetermeer (RR 4).
Bus/Tram: Tramlijn 2 en buslijn 23 zijn belangrijk voor de verbinding van NOI met
het lokale Haagse netwerk.
In het hoofdstuk ‘modaliteit’ wordt dieper ingegaan op de kenmerken van de
verschillende ov-netwerken.
Samenvattend - Regionaal Positie in het netwerk
• Functioneert als ‘functioneel’ voorstadstation voor Den Haag.
• Belangrijk overstappunt voor Zoetermeer en Den Haag Zuid West op
het landelijk hoofdspoor door middel van de RandstadRail.
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Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging
•

•

LvNOI
Functiemenging voor
wonen t.o.v. totale BVO
uitgedrukt in MXI
(Conceptrapportage CID
Binckhorst)

•
•
•
•
•
•

Ligging van het OV knooppunt
t.o.v. bestemmingen en overige
stations in de omgeving en het CID
(structuurvisie CID Den Haag).

--

-

+/-

+ ++
++

Onderdeel CID: Het gebied rondom Laan van NOI maakt deel uit van het
Central Innovation District in Den Haag. Het CID vormt een economisch
knooppunt in de stad door haar ligging tussen en rondom de drie
intercity stations (HS, CS, NOI). In het CID werken 90.000 mensen.
Hoge mate van Functiemenging: In het Beatrixkwartier (modern
kantorengebied rond de Beatrixlaan) en aan de noordwestzijde van Laan
van NOI is een hoge mate van functiemenging aanwezig (zie figuur). De
directe omgeving van de knoop is echter monofunctioneel.
Bezuidenhout, gelegen net noorden van Laan van NOI, is met name een
woonwijk.
Het Beatrixkwartier en de wijk Bezuidenhout worden door zowel Laan
van NOI (voor reizigers uit de richting Leiden en Rotterdam) als Den Haag
Centraal (voor reizigers uit de richting Gouda / Utrecht) ontsloten
Aan de zuidzijde van het spoor ligt Voorburg Noord: een woonwijk met
hier en daar wat lokale ondernemingen en bedrijven.
De knoop heeft met name een functie voor werk / zakelijk verkeer.
Middels drie grote stations (NOI, Centraal, HS) wordt de Haagse
binnenstad met al haar functies (o.a. Binnenhof, Vredespaleis,
Internationaal Strafhof) ontsloten (zie ook de figuur linksonder).
Het Scheveningse strand is met de fiets in circa 25 minuten te bereiken
vanaf Laan van NOI. Met het OV is dit ongeveer 20 minuten
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Plaats

--

Bereikbaarheid en functiemenging
•

•

•
Verhouding tussen inwoners
en arbeidsplaatsen is gelijk
binnen straal van 1 km rond
het knooppunt (Bron: APPM,
Posadmaxwan, 2020)

-

+/-

+ ++
++

Aantal inwoners en arbeidsplaatsen binnen 1 km van het
knooppunt zijn min of meer gelijk (respectievelijk ca 28.000 en
27.000). Inwoners met name aan de Voorburgse zijde, en
arbeidsplaatsen met name aan de Haagse kant. Ondanks dat
verschillende functies (in gelijke mate) aanwezig zijn, functioneren
deze apart van elkaar.
Het aantal gebruikers met bestemmingen binnen loop- en
fietsafstanden past bij de functiemenging in het gebied.
De omgeving kent een aantal barrières (A12, spooremplacement
en oude lijn) die de bereikbaarheid met o.a. fiets en voetganger
suboptimaal maken.

Samenvattend: Bereikbaarheid en functiemenging
• Het station functioneert in de context van CID, station HS en
Centraal.
• Op hoger schaalniveau kent de omgeving hoge mate van
functiemenging. De directe omgeving is monofunctioneel met aan
de Voorburgse zijde voornamelijk inwoners en aan de Haagse zijde
voornamelijk arbeidsplaatsen.
• Bereikbaarheid wordt beperkt door een aantal (infra)barrières, die
een fijnmazig netwerk voor fiets en voetganger in de weg zitten.
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Reistijdisochronen: voetgangers 10 min en fiets 10 min (Bron: APPM, Posadmaxwan, 2020).

Plaats

--

-

+/-

+

++

Ligging in de omgeving
•
•
•

•
Figuur boven: functionaliteiten binnen een straal van 1 km in de omgeving van het knooppunt.
Bron: APPM, Posadmaxwan (2020) MoVe Knooppunten – Eerste tranche: Station Den Haag Laan van NOI:

De omliggende wijken hebben goede leefbaarheidsscores en er zijn
diverse functies in de nabije omgeving. De link en route met de wijken en
functies is nog suboptimaal.
Het station heeft twee entrees die middels een stationstunnel (met
perronopgangen) onderling verbonden zijn.
Twee entrees: Den Haag en Voorburg: Vanuit de entrees, met name aan de
Den Haag kant, is er geen duidelijke route de wijken in (Bezuidenhout en
Beatrixkwartier). Met name aan de Den Haag kant loop je direct tegen een
gebouw aan (voormalig ministerie van Sociale Zaken, waarvan de
hoofdentree zich schuin tegenover het station bevindt.). Deze locatie
wordt op korte termijn herontwikkeld: er komen woontorens met hoogtes
van 75 en 125 meter op een stedelijke laag met een mix van functies.
Door het ontbreken van zichtlijnen en logische fiets- en
voetgangersroutes, is de herkenbaarheid en zichtbaarheid van het station
aan beide zijden een aandachtspunt.

Samenvattend: Ligging in de omgeving en omgevingskwaliteit
• Potentie in de omliggende wijken, de leefbaarheidsscore van de
woonwijken is goed.
• Het spoor en station vormt een barrière tussen Voorburg en Den Haag
• Aandachtspunten zijn 1) de loop-/fietsroutes van/naar het station en
overstappen en 2) vindbaarheid en herkenbaarheid van het station vanuit
zowel de Haagse als Voorburgse zijde.
Figuur : Leefbaarheidssituatie-score. Leefbaarheid is gedefinieerd als de mate waarin de
leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.
Bron: https://www.leefbaarometer.nl/home.php
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Plaats

--

Omgevingskwaliteit – Haagse zijde
•

•
•
•

-

+/-

+ ++
++

Voor het station ligt een klein bordes. Met een aantal traptredes (of
hellingbaan) betreed je het openbaar gebied. Dit is een smalle strook
tussen spoor en bebouwing, waarin veel functies samen komen:
fietsenrekken en -kluizen, tramkeervoorziening (voor het
stationsgebouw langs verhard/ bestraat, aan de flanken in grind), Kiss +
Ride, afvalcontainers, kaartautomaten en reisinformatieborden en een
doorgaande weg met enkele parkeervakken en halteplaatsen. In de
straat staan een aantal bomen en de spoortaluds aan beide zijden van
het stationsgebouw hebben een groene inrichting. Er is geen
zitgelegenheid.
Het zicht op het station wordt voor een groot deel weggenomen door
het gebouw van het voormalig ministerie van Sociale Zaken.
Het stationsgebouw heeft een bescheiden omvang en is daarmee geen
blikvanger. De gevel van het station is voorzien van een logo en
stationsklok, de stationsnaam ontbreekt.
Het voormalig SoZa gebouw herbergt voor de helft een aantal functies:
een horecavoorziening, woningen voor statushouders en studenten, een
broedplaatsvoorziening, een fietsenstalling en bedrijvigheid. De andere
helft van het gebouw staat leeg. Het gevelbeeld oogt stenig en gesloten.

Plaats
Omgevingskwaliteit – Voorburgse zijde
•

•

•

--

-

+/-

+ ++
++

Vindbaarheid en zichtbaarheid: Het station heeft aan deze zijde geen
stationsgebouw, alleen een verhoogde glazen perronafscheiding, waarop het
logo en de stationsklok zijn bevestigd. De stationsnaam ontbreekt. De entree
van het station wordt gevormd door een trap (en hellingbaan) met klein
bordes, waarna men via (smalle) schuifdeuren direct de stationstunnel
betreedt. Het zicht op de entree wordt weggenomen door een aantal bomen
op het voorplein.
Inrichting van de openbare ruimte: Het gebied aan deze zijde is functioneel
ingericht met een grote P+R voorziening en dubbellaags fietsparkeerrekken.
Hierdoor oogt het als achterkant van het station, maar qua reizigersaantallen is
deze entree gelijkwaardig aan de andere kant. Het gebied heeft een groene
uitstraling; bomen op het voorplein, bossages, enkele slootjes en groene
spoortaluds. Er is geen zitgelegenheid.
Overstappers naar bus 23 en tram 2 steken het P+R terrein over richting de
halte aan de Laan van NOI. Een zichtlijn tussen station en bus-/ tramhalte
ontbreekt (te ver en wordt onderbroken door bomen en bossages).
Vindbaarheid entree is slecht; entree is een parkeerterrein. Daarnaast zorgen
de dubbellaagse fietsenstallingen voor een beperkt zicht op het station.
Samenvattend
Zowel voor de Haagse als Voorburgse zijde is de openbare ruimte functioneel
ingezet (ruimte voor auto- en fietsparkeren en tram), maar is er gebrek aan
verblijfskwaliteit. Aantrekkelijke stationspleinen met goed ontvangstdomeinen
ontbreken. Aandachtspunt is dat aan Haagse zijde de ruimte tot de
tegenoverliggende bebouwing beperkt is.
22

De OV-knoop
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OV knoop
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Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
•

•
•

•

•

Schematisch knooppuntdomeintekening Station Laan van NOI

Op het station / OV-knoop zijn alle basisvoorzieningen voor het vervoer aanwezig. Denk
bijvoorbeeld aan incheck paaltjes (geen poortjes), kaartverkoopautomaten bij beide entrees,
liften, abri’s en wachthokjes op de perrons en bij de tram-/bushaltes, fietsenstallingen (incl.
fietskluizen), P+R, kiosk, WC en watertappunt.
Het station is hiermee een goed functionerend voorstadstation waar dagelijks veel reizigers
gebruik van maken. Het station oogt wat gedateerd en mist daardoor de allure die de gemeente
voor ogen heeft voor het CID. De stationsomgeving mist aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit.
Omgevingsdomein: Het omgevingsdomein aan Haagse zijde ligt in een smalle strook parallel aan
het spoor. Er is weinig ruimte tot tegenoverliggende bebouwing. Het omgevingsdomein aan
Voorburgse zijde is vooral ingericht als achterkant. Beide zijden zijn geprogrammeerd met op
maaiveld gelegen keten- en verkeersvoorzieningen en hebben weinig verblijfskwaliteit.
Ontvangstdomein: Het stationsgebouw aan Haagse zijde heeft een beperkte omvang. Er is een
kiosk aanwezig en een toilet. Aan Voorburgse zijde ontbreekt het ontvangstdomein. Hier betreed
je direct het reisdomein. Omdat de hal aan Haagse zijde te krap is en aan Voorburgse zijde
ontbreekt, staan een aantal voorzieningen die je eigenlijk liever binnen hebt staan nu buiten;
kaartautomaten, reisinformatieborden, locatie informatie, etc. In de hal is geen zitgelegenheid
(buiten ook niet).
Reisdomein: De stationstunnel voldoet aan de eisen. Door de beperkte hoogte voelt het wat krap
aan. Wel ligt de tunnel excentrisch t.o.v. het perron, waardoor de loopafstand van/naar de trein
best groot kan zijn. Op de perrons zijn verschillende typen stationsoutillage geplaatst. Onder
andere door toepassing van verschillende soorten meubilair zijn de perrons weinig attractief. Het
is wenselijk om over het gehele station (zowel alle treinperrons als de perrons van RandstadRail
en Metro) 1 type outillage toe te passen. De perronkap bij spoor 6 is korter dan de rest, waardoor
reizigers zich bij regenachtig weer minder goed over het perron verspreiden. Het perron bij spoor
6 is 340 meter lang, terwijl de perronkap slechts circa 40 meter lang is. Bij de andere perrons
24 is
de perronkap ruim 60 meter, bij wederom ruim 340 meter aan perronlengte.

OV knoop

--

-

+/-

+

++

Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Overstap tussen de verschillende modaliteiten
• De bus-/ tramhalte ligt relatief ver van het station af (circa 170 meter vanaf zuidzijde
reizigerstunnel) en heeft geen goede loop- en zichtrelatie met het station.
• Op bepaalde delen van de dag rijdt een deel van tram 2 een verkorte route. Deze ingekorte lijn
keert op Laan van NOI, via de keerlus die aan Haagse zijde voor het station langs loopt. Reizigers
die gebruik maken van deze ingekorte lijn hebben daarmee een andere in- en uitstaphalte dan bij
de reguliere lijn, waarvan de halte aan de Voorburgse zijde van het spoor ligt. Dit is voor reizigers
verwarrend.
• De RandstadRail (lijn 3 en 4) en de metro (E-lijn) liggen net als de trein op de spoordijk en zijn
vanuit de stationstunnel bereikbaar. Hierdoor is een snelle overstap mogelijk. Omdat er met
verschillend materieel gereden wordt en deze langs hetzelfde perron moeten halteren, is er in
het perron een hoogteverschil aangebracht.
Samenvattend knooppuntdomein:
• De bus-/tramhalte ligt ver van het treinstation en routes zijn niet gebruiksvriendelijk.
Verschillende locaties voor vergelijkbare modaliteiten, vindbaarheid is verwarrend.
• Aan de Voorburgse zijde is geen ontvangstdomein. Het ontvangstdomein aan de Haagse zijde is
niet uitnodigend. Oriëntatie/route naar omgeving is aandachtspunt.
• Het stationsdomein is functioneel ingericht.
• De reisdomeinen (perrons en tunnel) zijn weinig attractief ingericht.

Schematisch knooppuntdomeintekening Station Laan van NOI
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OV knoop

--

Duurzaamheidseisen
•
•
•
•
•

-

+/-

+ ++
++

In de huidige situatie wordt er weinig aan duurzaamheid gedaan op en rondom
het OV-knooppunt.
Uit de stationsscan van ProRail blijkt dat er ledverlichting aanwezig is op het
station. Laan van NOI heeft een laag energieverbruik, in vergelijking met
andere stations in deze klasse.
Treinen rijden op duurzame windenergie.
Bussen die nu het knooppunt aandoen rijden op aardgas, maar in de toekomst
(uiterlijk 2030) zullen alle bussen zero-emissie zijn. (Bron: Bestuursakkoord
zero-emissie bus, 2016)
HTM heeft een zonnepark geopend, waar RR3+4 hun energie vandaan krijgen.
Ook de RET rijdt op groene energie.
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OV knoop

--

-

+/-

+

Veiligheid (transfer)
Stationstunnel en perrons
• De reizigerstunnel en perrons hebben voldoende capaciteit. Ook bij de bus, tram en metro
perrons doen zich geen problemen voor. Aandachtspunt is dat de check-in/check-uit paaltjes
op het perron staan, wat met name in de spits voor opstoppingen zorgt. Dit geldt met name
op perron 6, wat het smalste perron is.
• Aandachtspunt is de ongelijkvloerse perrons op het knooppunt; dit leidt mogelijk tot een
lagere capaciteit en is ook met het oog op de veiligheid geen optimale situatie.
• Toegangsdeuren tot de tunnel aan Voorburgse zijde zijn smal en werken beperkend bij grote
reizigersaantallen.
Bus/Tram
• Oversteek richting bus/tramhalte (bus 23/tram 2) is een aandachtspunt. De oversteek via het
zebrapad en verkeerslicht is relatief ver om, veel voetgangers kiezen daarom een eigen
oversteekplek (met slecht zicht op het aanrijdende autoverkeer).
• De haltes van tram 2/bus 23 nabij het viaduct zijn smal en slecht voor mindervaliden
toegankelijk.
Fiets-/voetgangers
• Door de beperkte ruimte aan de Haagse zijde (grindbaan tram, fietsparkeren,
voetgangersstromen, spitshalte) ontstaat er een knelpunt tussen voetgangers en
fietsparkeerders.
• Aan de Voorburgse zijde moeten fietsers via de P+R naar de fietsenstalling.
Samenvattend:
Er zijn enkele aandachtspunten met betrekking tot de transferveiligheid, maar op dit moment is er
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geen sprake van een onveilige situatie.

Mobiliteit
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Auto

Mobiliteit

Fiets
Voetganger

Modal Split en overstappers
Bron: NS,2018

Bron Posad, 2020

Bron: RET

Metro
~1500 r/w.dag

overstappers BTM
~4500 r/werkdag
(31/22%)

Trein (NS):
16.600 in- en
uitstappers (reizigers)
per werkdag

Voetganger
34%/66%

Fiets
32%/6%
Auto 3%/7% (K+R / P+R)
Trein (NS): 1.600
overstappers/ werkdag

Lijn E ~ 1500 r/w.dag
Bron: HTM

Bus en Tram
~3000 r/w.dag

Bron: RET inschatting

Bus 23 ~600 (20%)
RR3 ~1000 (30%)

BTM (RET)
14.800 inen uitstappers
per werkdag

overstappers trein
~4500 r/w.dag
(30%)

RR4 ~1400 (45%)
Tram 2 ~150 (5%)

Samenvattend:
• Het aandeel trein en BTM in- en uitstappers op het station is
nagenoeg gelijk, dit is opvallend.
• Veel voetgangers en fietsers als voor- en natransport, door de
nabijheid van de vele functies en andere OV-haltes in de
omgeving van de knoop.
• Sterke overstapfunctie naar regionaal net (BTM): met name de
RandstadRail (E,3,4) en ook de bus worden veel gebruikt
vanaf/naar Laan van NOI. Tram 2 heeft een beduidend kleiner
aandeel aan reizigers.
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Treinfrequenties
Het betreft een station waar zowel sprinters als intercity’s halteren. NS is de
vervoerder. De huidige treinfrequentie op het station Laan van NOI is als volgt:
Vlissingen <> Amsterdam Centraal, via Haarlem (IC)
Dordrecht <> Lelystad Centrum (IC)
Den Haag Centraal <> Haarlem (SPR)
Den Haag <> Amsterdam Centraal, via Schiphol (SPR)
Totaal

# treinen per uur per richting
2
2
2
2
8

De trein Amsterdam Sloterdijk – Den Haag Laan van NOI en vice versa vallen
beiden in de top 10 drukke treinen van 2019 (herkomst-bestemming)
(vervoerplan NS, 2019).
Samenvattend
• Station Laan van NOI is een intercitystation met goede
verbindingen richting het noorden (Leiden, Schiphol,
Haarlem, Amsterdam en het zuiden (Rotterdam, Dordrecht).
• Geen directe verbinding naar Utrecht, wel met overstap via
Den Haag Centraal
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Mobiliteit (achtergrond
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Treingebruikers
Aantal in- en uitstappers: 16.660 (2018)
Overstappers (trein-trein): 1.689 (2018)*
*NS (2018) Reizigersgedrag 2018.
Het voor-en natransport van treinreizigers is in het figuur links te zien. De
auto vervult een hele kleine rol in het voor- en natransport van
treinreizigers.

Figuur: Modal split voor- (links) en natransport (rechts).
Bron: APPM, Posadmaxwan (2020) MoVe Knooppunten – Eerste tranche: Station Den
Haag Laan van NOI.

Samenvattend
• Veel treinreizigers die in de buurt van het knooppunt moeten zijn;
(fiets/voetgangersaandeel in voor-/natransport is hoog (respectievelijk
66% en 72%).
• Ongeveer evenveel vetrekkende als aankomende reizigers (iets meer
aankomende)
• Relatief veel overstappers van trein naar BTM (32% en 22%)
• Auto vervult kleine rol in het voor- en natransport van treinreizigers.
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
BTM
Zowel de bus, tram als metro vervullen een rol op het knooppunt Den Haag Laan
van NOI.
• HTM verzorgt de busdienst (lijn 23) en tramdiensten (RR3+4, tram 2)
• RET rijdt metrolijn E (tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Slinge, via
Laan van NOI en Rotterdam Centraal.
• Aan de Prinses Beatrixstraat liggen verschillende haltes van de buslijnen 45,
46, gereden door EBS. Deze haltes vallen niet in de scope van dit onderzoek,
vanwege de relatief grote loopafstand vanaf het knooppunt Laan van NOI
(500 meter).
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
BTM gebruikers
Aantal in en uitstappers per werkdag: 14.800

Samenvattend BTM:
• De knoop is uitstekend verbonden op het regionaal net en
functioneert zodoende ook als overstapknooppunt.
• Hoogfrequente en veel alternatieve verbindingen.
• Echter zitten zowel de RR als de metro aan hun capaciteit in de
spits. Frequentieverhogingen zijn in de huidige situatie niet
mogelijk, doordat de infrastructuur aan zijn capaciteit zit.

Lijn

Frequentie
ochtendspits
(per uur per
richting)

Aantal in/uitstappers
per werkdag

Aandeel
overstappers
uit trein

Buslijn 23: Scheveningen Noord – Laan
van NOI – Voorburg – Den Haag
Colijnplein

6-12x

1.700

35%

Tramlijn 2: Den Haag - Leidschendam

10x

960

12%

Tramlijn 3: Den Haag De uithof –
Zoetermeer Lansingerland

6x

3.500

30%

Tramlijn 4: Den Haag Loosduinen –
Zoetermeer Centrum West

6-12x

3.840

35%

Metrolijn E: Den Haag CS – Rotterdam
Slinge

6x

4.800

30%

Totaal

34-46x

14.800

30%
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Fietsen - aandeel en reisafstand per postcodegebied

Kenmerken fietsgebruik
• ca. 32% van de treinreizigers gebruikt de fiets als voortransport. Voor
natransport is dit aandeel 6%.
• Het grootste aandeel fietsers (ca 65%) richting het station woont binnen en
straal van 2 km.
• Ca 40% van de fietsers is afkomstig uit direct aangrenzende postcodegebieden
aan Haagse zijde en 30% uit direct aangrenzende postcodegebieden aan
Voorburgse zijde.
• Indien naar een groter gebied gekeken wordt, is de verdeling tussen de Haagse
en Voorburgse zijde 50%-50%.
Toegangswegen
Er is een goede aansluiting op fietsroutes vanaf beide zijden van het station.
Verbinding naar de stalling is minder goed. Zo gaat, aan de Voorburgse zijde, de
fietsroute over het P+R-terrein.
In de spooronderdoorgang van de Laan van NOI is recentelijk het fietspad aan de
stationszijde (zuidzijde) aangepast naar een tweerichtingenfietspad.
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Fietsparkeerplekken
• Zowel aan de Haagse als aan de Voorburgse kant zijn fietsparkeerplekken
• Aan de Haagse zijde zijn het zowel dubbellaags fietsenrekken als enkellaagse. Geen van de
fietsparkeerplekken aan deze zijde zijn bewaakt en overkapt.
• Aan de Voorburgse zijde zijn er overkapte, dubbellaagse fietsenrekken.
• In totaal zijn er ca 1.200 fietsparkeerplekken rondom de knoop; ca 500 aan de Haagse kant,
ca 700 plekken aan de Voorburgse zijde.
• Er zijn in de huidige situatie ca 95 fietskluizen; 30 aan de Haagse zijde, 65 aan de
Voorburgse zijde.
• Er zijn 3 OV-fietsen beschikbaar.
• Er is geen aparte plek voor het stallen van scooters en bijzondere fietsen. In de praktijk
gebeurt dit op de gemarkeerde fietsparkeerplaatsen op straat (ca 10 stuks aan elke zijde, zie
foto links) of naast de rekken.
• De fietsenstallingen zijn erg druk. De bezettingsgraad is ca 105%. Naar schatting is de
huidige bezetting op de piekmomenten 100% of hoger (zonder de tijdelijke rekken).
• Aan beide zijden van het station is in de huidige buitenruimte geen plek voor het faciliteren
van een verdere groei van het aantal fietsparkeerplekken.
Samenvattend:
• Fietsers naar het station zijn 50/50 verdeeld vanuit Den Haag of Voorburg.
• Fietsenstallingen zijn (te) druk bezet en rommelig ingepast.
• Goed fietspad tot direct aan de fietsenstallingen mist.
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Lopen - aandeel en reisafstand per postcodegebied

Voetganger
Het grootste deel van de treinreizigers komt te voet naar het station toe (34%) of
bereikt te voet zijn/haar eindbestemming (66%).
Voetgangers vanuit Haagse zijde komen voor ca 35% uit aangrenzende
postcodegebieden. Voetgangers vanuit Voorburgse zijde komen voor 60% uit
aangrenzende postcodegebieden. Dit is te verklaren doordat met name aan de
Voorburgse zijde woningen liggen.
Toegangswegen
Kwaliteit van de route naar het station vanaf Den Haag kan beter. Geen duidelijke
routing of oriëntatie. Er is ook weinig ruimte voor de voetganger; bijvoorbeeld de
Wilhelmina van Pruisenweg parallel aan het spoor.
Het gebied kent voor de voetganger relatief veel kruisende stromen: looproute via
P+R van/ naar bus-/tramhalte, tramkeerlus en verkeersroute voor het station langs,
entree van de fietsenstalling, etc.
De oversteek bij de Laan van NOI naar de bus/ tramhalte sluit niet goed aan bij de
doorsteek over de P+R waardoor mensen geneigd zijn de onveilige, kortste
oversteek te verkiezen boven de oversteek bij de verkeerslichten.
Samenvattend:
• Het aandeel lopen in het voor- en natransport is in vergelijking met andere plus
stations hoog: voor 34% (gemiddeld 21%) - na 66% (gemiddeld 49%). De
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voetganger is dus belangrijk op deze OV knoop.
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Auto - aandeel en reisafstand per postcodegebied

Kenmerken autoreizigers
De auto vervult een beperkte rol in het voor- en natransport van treinreizigers,
respectievelijk 3% en 7%. Als voortransport wordt 2% van de reizigers afgezet met de auto.
Het natransport ligt hoger; 6% van de treinreizigers wordt opgehaald met de auto.
In beide gevallen (voor- en natransport) is het aandeel P+R-gebruik 1%. Mogelijk dat
reizigers die eigenlijk met de auto naar Laan van NOI willen reizen, gebruik maken van het
gratis parkeren bij station Den Haag Mariahoeve en metro Voorburg ‘t Loo. Ca 55% van de
reizigers die met de auto naar het station Laan van NOI komen om hun reis met het OV
voort te zetten, doen dit voor relatief korte afstanden (≤4km).
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Auto - aandeel en reisafstand per postcodegebied

Parkeerplekken
Aan de Haagse zijde is langsparkeren mogelijk. Aan de Voorburgse zijde is een (onofficiële) K&R-zone,
dat goed gebruikt wordt; respectievelijk 2% en 6% als voor- en natransport. Aan de Voorburgse zijde
van het station ligt een P+R, dat vanuit de verschillende windrichtingen goed bereikbaar is. In totaal zijn
er ca 155 plekken, waarbij de bezettingsgraad hoog is (ca 95%; Q3 2019). De kans op een aanwezige
plek voor de reiziger staat daarmee onder druk. Door 92% van de gebruikers wordt de P+R beoordeeld
met een 7 of hoger (KBM 2018)
Uit een kleinschalig gebruikersonderzoek (2016) naar het gebruik van deze P+R bleek dat ca 30% maar
gebruik maakt van het OV. Ca 65% van de parkeerders gingen te voet naar hun, met name zakelijke,
eindbestemming. Volgens recente cijfers van NS parkeert tussen de 71% en 87% van de gebruikers met
een P+R-product (werkdagen in januari 2020). Momenteel is niet duidelijk of deze groep dan ook
daadwerkelijk met het OV heeft gereisd (NS-businesscardhouders kunnen bijvoorbeeld ook over een
P+R-product beschikken zonder te reizen). Op korte termijn vinden aanpassingen aan de
betaalsystemen plaats waardoor wel alleen het P+R-tarief zal worden gerekend als er ook een checkin/check-uit voor een OV-reis is geregistreerd: eventueel oneigenlijk gebruik van de P+R wordt
daarmee verhinderd
Samenvattend:
• De bereikbaarheid van de knoop per auto is goed.
• Veel P+R reizigers komen uit de directe omgeving, hier zit potentie
voor een modal shift naar fiets.
• De P+R zit op werkdagen aan haar capaciteit en mogelijk wordt het
ook gebruikt door niet OV-reizigers.
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Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Op het knooppunt zijn op dit moment 3 OV-fietsen geplaatst. Deze staan in
fietskluizen, die geplaatst zijn aan de Haagse zijde van het station. Deze kluizen zijn
24/7 toegankelijk. Het aantal lijkt onvoldoende te zijn.
Er is ook een HTM-dropzone voor deelfietsen in de directe omgeving van het
knooppunt. Aantallen beschikbare fietsen verschilt per keer.

Servicegebied deelscooters; Felyx (links), Go-sharing (rechts).

HTM-dropzone voor deelfietsen.

Deelscooters (Felyx/Go-sharing) zijn ook beschikbaar in de directe omgeving van
het knooppunt. Officieel mogen Felyx-scooters alleen aan de Haagse zijde van het
knooppunt geparkeerd worden. Go-Sharing-scooters mogen ook direct aan de
zuidkant van het knooppunt geparkeerd worden. De opstelplekken bevinden zich
echter direct voor de ingang van het stationsgebouw, waar ze de oversteek voor
voetgangers blokkeren.
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Type reiziger
Wat is het reismotief van de reizigers:
• Verreweg de grootste groep van de treinreizigers zijn forensen; mensen die
dagelijks naar en van hun werk gaan met de trein.
• Een klein deel van de reizigers heeft een sociaal/ recreatief motief.
• Het aantal reizigers met het motief school/studie is minimaal.
• De meeste reizigers behoren tot de leeftijdscategorie 25-44 jaar.
Samenvatting:
Het station beperkt zich in de huidige situatie hoofdzakelijk tot forenzen.
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Mens

--

-

+/-

+ ++
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Klanttevredenheid
Klanttevredenheid - trein:
Reizigers beoordelen het station met een 6,6. 63% beoordeelt het station met een
7 of hoger. (Stationsbelevingsmonitor, 2019). Laan van NOI scoort daarmee
gemiddeld vergeleken met dezelfde type stations. Thema Schoon scoort
bovengemiddeld maar thema Uitnodigend scoort significant lager dan gemiddeld.
Men is ontevreden over het winkelaanbod (er is één Kiosk), voelt zich niet
uitgenodigd iets te kopen en kan de tijd minder vaak aangenaam besteden dan op
andere stations met dezelfde functie. Het oordeel over beschut wachten ligt ook
significant lager. Wachten en aantrekkelijkheid werden genoemd als
aandachtspunten. De kwaliteit van het station en de openbare ruimte blijft achter
bij de goede netwerkligging en positie in de stad.
Het station Laan van NOI is functioneel, maar aantrekkelijkheid is een aandachtspunt, blijkt uit
de SBM (NS, 2019).

Klanttevredenheid – RandstadRail/bus:
Reizigers beoordelen het knooppunt gemiddeld met een 7,1. Met name de
bereikbaarheid van het knooppunt wordt zeer hoog gewaardeerd (8,1). Aspecten
als sfeer en beleving scoren relatief laag.
Samenvattend Klanttevredenheid:
In een kwaliteit-belevingsonderzoek scoort de bereikbaarheid van het
knooppunt zeer goed, wat belangrijk is voor een transferknooppunt. De
aspecten als sfeer en wachttijdbeleving scoren relatief laag.

Het knooppunt Laan van NOI is functioneel, maar aantrekkelijkheid is een aandachtspunt, blijkt
ook uit de klantbelevingsmonitor (Provincie Zuid-Holland, 2019).
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Mens

--

-

+/-

+

++

Sociale veiligheid
Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de sociale veiligheid
onvoldoende is op de tram-/bushaltes. Er komen regelmatig klachten van reizigers
binnen. De klachten variëren van gestolen fietsen tot een onveilig gevoel. Aan de
Haagse kant is het erg rustig, doordat de panden rondom het station ‘s avonds
veelal leeg zijn, wat een sociaal onprettig gevoel geeft. Aan de Voorburgse kant
zorgen de donkere plekken en bosjes juist voor het sociaal onveilige gevoel.
Het overgrote deel van de geregistreerde misdrijven rondom het station aan de
Haagse zijde heeft betrekking op fietsendiefstallen (73%) en gevolgd door
inbraken bij bedrijven of instellingen (7%). Daarnaast is het aantal registraties
tussen 2016 en 2019 gestegen. Het aantal overlastmeldingen is relatief klein, met
name doordat er relatief weinig inwoners rondom het station zijn. Meldingen die
gemaakt worden, hebben met name betrekking op overlast door personen (o.a.
dak- en thuislozen en verwarde personen).

Samenvattend Sociale veiligheid:
• De stationsomgeving is niet prettig ingericht, zichtlijnen ontbreken en er is
geen mix van functies (sociale controle). Daarnaast is het in de avonden en
weekenden stil op het knooppunt, doordat er dan weinig reizigers zijn.
Desondanks wordt aangegeven dat men zich veilig voelt op dit OVknooppunt ‘s avonds na 19:00 uur.
• (Fietsen)diefstal is wel een aandachtspunt. Zowel aan de Voorburg als de
Den Haag zijde wordt hiervoor gewaarschuwd.

Ondanks de klachten, wordt in het kwaliteitsbelevingsonderzoek aangegeven dat
men zich veilig voelt op dit OV-knoppunt ‘s avonds na 19:00 uur. Dit onderdeel
wordt namelijk beoordeeld met een 7,0.
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Beoordeling huidige
situatie
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Beoordeling huidige situatie
De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie van de OV-knoop Laan van
NOI. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus.
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : (zeer) beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / redelijk, voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de huidige situatie zijn
plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•

•
•

Goede treinverbindingen met de grote steden (Leiden, Amsterdam, Rotterdam) en de
RandstadRail verbindingen met Zoetermeer/Rotterdam zorgen ervoor dat het een
goed functionerend voorstadstation is. De positie in het netwerk (nationaal en
regionaal) is goed. De aansluiting van het netwerk op de stad is voldoende (bus
23/tram 2).
In de omgeving van het station is een mix aan functies te vinden waarbij het station
een belangrijke economische rol vervult in de bereikbaarheid van deze functies. De
goede bereikbaarheid en functiemenging van deze locatie zorgt voor een goede balans
van productie/attractie op de OV-knoop. Functiemenging direct aangrenzend aan het
knooppunt is echter minimaal. De totaalscore op dit thema is daarmee +/-.
Het knooppunt is goed bereikbaar vanuit zowel de Haagse als Voorburgse zijde, alleen
door de beperkte zichtbaarheid van het station in zijn omgeving wordt de ligging in de
omgeving met een +/- beoordeeld.
De omgevingskwaliteit is laag, vanwege de beperkte relatie tussen de omliggende
gebouwen en het knooppunt, de barrièrewerking van het spoor, het ontbreken van
goede zichtlijnen en doordat de verblijfs- en ruimtelijke kwaliteit laag is.
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Beoordeling huidige situatie
OV-knoop

Mobiliteit

•

•

•
•

Het knooppuntdomein scoort onvoldoende tot voldoende. Het is functioneel
ingericht en er zijn weinig tot geen aanvullende voorzieningen voor het creëren
van extra verblijfskwaliteit, deze scoort dan ook ondermaats. De
overstapkwaliteit tussen bus/tram naar trein/metro is matig.
In de huidige situatie wordt weinig aan duurzaamheid gedaan op en rondom het
OV-knooppunt. Duurzaamheid scoort daarmee onvoldoende (-).
De reizigerstunnel en perrons hebben voldoende capaciteit. Aandachtspunten
zijn echter de cico paaltjes op de perrons, de smalle toegangsduren van het
station en de lage, oncomfortabel-aanvoelende tunnel. Bij de bus/tram doen
zich geen problemen voor. De oversteekbaarheid tussen de trein/metro en
bus/tram is echter een aandachtspunt. Transferveiligheid scoort daarmee
voldoende.

Mens
•
•

•

Het type reiziger op de knoop is voor het overgrote deel forensen. Dit past bij
het karakter van het knooppunt, maar betekent wel dat er geen mix van
reizigers is.
Op het gebied van klanttevredenheid scoort OV-knoop Laan van NOI in de
huidige situatie voldoende tot goed. Uit de kwaliteit-belevingsonderzoek volgt
dat de algemene beoordeling van de knoop gemiddeld is (6,6 voor trein, 7,1
voor BTM); de bereikbaarheid van het knooppunt scoort zeer goed (8,1), wat
belangrijk is voor een transferknooppunt. De aspecten als sfeer en beleving
scoren echter laag (<6).
De sociale veiligheid op de OV-knoop scoort onvoldoende tot voldoende. Door
het grote aandeel forenzen (overdag) is het ‘s avonds erg stil is rond het
knooppunt. Desondanks wordt aangegeven dat men zich veilig voelt op dit OVknooppunt ‘s avonds na 19:00 uur (7,0).

•
•
•
•

•
•

•
•

Station Laan van NOI is een intercitystation met goede verbindingen richting het
noorden (Leiden, Schiphol, Haarlem, Amsterdam en het zuiden (Rotterdam, Dordrecht),
maar er is geen directe verbinding naar Utrecht. Ook staat het traject A’dam Sloterdijk
– Laan van NOI in de top 10 drukste treinen. De modaliteit trein scoort daarmee goed.
De modaliteit metro scoort goed; de frequentie is hoog en de verbinding RotterdamDen Haag via Laan van NOI zorgt voor een robuust ov-systeem. Benodigde
frequentieverhoging is echter lastig mogelijk.
De modaliteit tram scoort goed. Ook hiervoor geldt; een OV-systeem met hoge
frequenties die voor een goede verbinding met Zoetermeer zorgt. Verdere
frequentieverhoging is echter lastig.
De modaliteit bus scoort redelijk. Enerzijds zijn de hoge frequenties goed en maken
treinreizigers ook relatief veel van de bus gebruik. Anderzijds zijn de mogelijke
busverbindingen beperkt.
De score op het gebied van auto is voldoende in de huidige situatie. De bereikbaarheid
van de knoop per auto is goed. De P+R zit op werkdagen echter wel aan haar capaciteit,
waardoor de kans op een aanwezige plek voor de reiziger onder druk staat. Tevens
wordt de P+R naar verwachting ook gebruikt door niet OV-gebruikers (65%).
Het aspect fiets is onvoldoende. Er zijn goede fietspaden richting het knooppunt, maar
een goede aansluiting met de fietsenstallingen mist. De fietsenstallingscapaciteit is
ontoereikend.
De modaliteit voetganger scoort voldoende. De kwaliteit van de routes naar het station
kan beter; er is geen duidelijke routing of oriëntatie en ook de ruimte voor de
voetganger is beperkt. Desondanks komt een groot aandeel van de treinreizigers te
voet van/naar het station.
Er is beperkt deelmobiliteit aanwezig op het knooppunt. Dit sluit niet aan bij de
behoefte van de reizigers. Daarom scoort het thema deelmobiliteit onvoldoende.
Er is ruimte voor taxi’s om te halteren, maar er is momenteel geen vaste taxi
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standplaats. De modaliteit taxi is daarmee als redelijk beoordeeld.

Ambitieniveau
knooppunt
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Plaats
Positie in het netwerk

Ambitieniveau en GAP’s

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging

We hebben het ambitieniveau van het knooppunt in kaart
gebracht. We gebruiken hiervoor dezelfde aspecten uit het
handelingsperspectief: knoop, mobiliteit, mens en plaats.

Omgevingskwaliteit
OV-knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen

We hebben het ambitieniveau zo goed mogelijk ingevuld
o.b.v. beleidsdocumenten, eigen inschatting en aan de hand
van input van de betrokken stakeholders.

Veiligheid knoop (transfer)
Mobiliteit

Met de onderstaande verbeelding geven we het
ambitieniveau weer. De pijl laat de GAP zien, het verschil
tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.

Deelmobiliteit?
BTM
Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto

--

-

+/-

+

++

Mens
Type reizigers
Klanttevredenheid
Veiligheid sociaal
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Plaats
Ligging en bereikbaarheid
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Plaats
Positie in het netwerk

--

-

+/-

+ ++
++

Nationale connectiviteit
▪ Het knooppunt heeft een centrale ligging in de Randstad. Het is een goed
functionerend voorstadstation met knoopfunctie. Dit moet ook behouden
blijven.
▪ In de huidige ontwerpen PHS 2030 en het Landelijk OV-toekomstbeeld 2040
zal Den Haag Laan van NOI deze gunstige positie in het treinnetwerk behouden
en zelfs op sommige corridors verder worden versterkt. Zo worden in het
landelijk OV Toekomstbeeld twee IC-verbindingen per richting per uur
toegevoegd op de Oude Lijn. De frequentie gaat dan van 4 naar 6 ritten per
uur tussen o.a. Rotterdam CS – Schiedam – Delft – Den Haag HS – Den Haag
LvNOI – Leiden CS. Dat betekent dat er vanaf 2022 10 treinen per uur per
richting op Den Haag Laan van NOI halteren. In het werknetwerk uit OVtoekomstbeeld 2040 stoppen 12 treinen per uur per richting.
Regionale connectiviteit
▪ Laan van NOI is ook een belangrijke schakel in het regionale netwerk, met
goede, hoogfrequentie verbindingen richting Zoetermeer/Lansingerland (RR
3+4) en Rotterdam (Metro E).

Werknetwerk landelijk OV-toekomstbeeld 2040, uitsnede.

Ambitie
In de toekomst liggen de ambities om deze belangrijke regionale functie te behouden en
waar mogelijk te versterken door het verhogen van de frequenties van de metro/het
RandstadRailnetwerk. De ambitie is om de aansluiting van het netwerk op de stad te
verbeteren (bus 23/tram 2).
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Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging

Aantal inwoners en arbeidsplaatsen groeit tot 2040 in het CID
(Gebiedsagenda Den Haag LvNOI, 2018).

--

-

+/-

+ ++
++

Het gebied rondom Laan van NOI maakt deel uit van het Central Innovation District in Den Haag. Het
CID vormt een economisch knooppunt in de stad door haar ligging tussen en rondom de drie
intercity stations (HS, CS, NOI). In de omgeving van station Laan van NOI is het totale nieuwe
programma ca 3.000 woningen en 150.000 m2 economisch/ maatschappelijk programma. Het
gebied wordt ingericht met reuring, als internationaal toonaangevend cluster. De nabijheid van
voorzieningen die in de plinten voorzien zijn, maken dit deel van het CID in de toekomst een goede
plek voor de voetganger om te ontmoeten en te verbinden.

Met de mobiliteitstransitie binnen het CID (prioriteit voor lopen, fietsen, OV-gebruik) wordt de
kwaliteit van de openbare ruimte belangrijker en functiemenging en de ontmoetingsfunctie worden
steeds prominenter.
Ambitie
Ambitie is het vergroten van functiemenging in de directe omgeving van het station door de plannen
die voortkomen uit de gebiedsagenda, zoals de herontwikkeling van SoZa en de ontwikkeling van de
Van Alphenstraat. Ook het Beatrixkwartier krijgt een sterkere mix van functies.

Indicatief programma CID (structuurvisie CID, 2020)
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Plaats

--

-

+/-

+

++

Ligging in de omgeving
Uitgangspunt is dat het station transformeert van functionele
knoop naar een aantrekkelijk omgevingsdomein en scharnierpunt
in het gebied. Het wordt een volwaardige toegangspoort voor
zowel Leidschendam-Voorburg als het CID in Den Haag. Het station
krijgt dan ook twee zichtbare voorkanten. Daarnaast draagt een
mix van functies en voorzieningen in en rondom het knooppunt bij
aan het stedelijke karakter en levendigheid op straat. De
barrièrewerking van het spoor/knooppunt wordt verminderd door
nieuwe en verbeterde onderdoorgangen voor langzaam verkeer.
Ook de overstap van de trein/metro naar de tram/bus wordt
verbeterd door herpositionering van de haltes (structuurvisie CID,
2020).

Ambitie
De zichtbaarheid en herkenbaarheid van het station worden
verbeterd en het station krijgt 2 voorkanten met ieder een sterke
identiteit en gaat functioneren als scharnierpunt in het gebied. De
gemeente Den Haag heeft de ambitie om, ten behoeve van de
omgevingskwaliteit, in te zetten op een extra spooronderdoorgang.
Figuur: Gebiedsontwikkeling Den Haag Laan van NOI (gebiedsagenda Den laag Laan van NOI, 2018)
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Plaats

--

Omgevingskwaliteit

-

+/-

+ ++
++

De huidige ruimte rondom de knoop wordt gekarakteriseerd door een veelheid aan
keten- en mobiliteitsvoorzieningen en onaantrekkelijke verharding. De ruimte vormt geen
herkenbaar geheel, heeft weinig verblijfskwaliteit en biedt onvoldoende ruimte om elkaar
te ontmoeten. Daarnaast treedt het spoor op als barrière.
Een aantrekkelijk, duidelijk gestructureerd, openbare ruimte raamwerk zorgt voor
verbetering. Groen, fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Ook wordt de relatie
tussen het knooppunt en de omliggende gebouwen versterkt met uitnodigende plinten.
Een nieuwe spooronderdoorgang verbindt beide zijdes met elkaar.

Impressie stationsplein, Den Haag zijde
(Den Haag, april 2020)

Ambitie
Gebiedsontwikkelingen in de buurt van het station bieden kansen voor een
kwaliteitsimpuls van:
• Functionele kwaliteit: optimaal functioneren van de knoop, voldoende ruimte en
makkelijk om doorheen te navigeren en voor reiziger makkelijk om weg te vinden.
• Belevingswaarde; identiteit en kwaliteit ontwerp (o.a. kwaliteit openbare ruimte en
landschappelijke kwaliteit), station is herkenbaar en een visitekaartje voor de
omgeving.
• Toekomstwaarde: adaptief en aanpasbaar station.

Voorbeelduitwerking voor het nieuwe
knooppunt Den Haag Laan van NOI (Civic, 2018)
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De OV-knoop
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OV knoop

--

-

+/-

+

++

Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Het station dient voor de reiziger praktisch en logisch geordend te zijn voor de
gebruikers en een herkenbaar omgevings-, ontvangst-, verblijf- en reisdomein te
hebben, onderling met elkaar verbonden door de loopverbindingszone. Dit wordt
gekenmerkt door een natuurlijke wayfinding: een snelle navigatie en doorstroming
tussen stationsentree en treinperrons is voor de reizigers van belang.
Stationsvoorzieningen (commercieel en niet-commercieel) en ketenmodaliteiten
worden geconcentreerd rondom het station en worden zoveel mogelijk aan de
(hoofd)loopstromen gesitueerd. Hierin wordt een logische verdeling gemaakt tussen
beide zijden van het station.

Klantbehoefte NS Stations (NS, 2020)

Figuur: Van functioneel naar aantrekkelijk en duidelijk geordend knooppunt (gebiedsagenda Den laag Laan van
NOI, 2018)

Ambities
• Van functioneel naar aantrekkelijk knooppunt, afgestemd op aantal en type reizigers.
Gebiedsontwikkelingen in de buurt van het station bieden kansen voor verbetering
van omgevingsdomein, ontvangstdomeinen en upgrade van het
voorzieningenaanbod.
• Reisdomein: onderzoeken of de attractiviteit en comfort van de reizigerstunnel en
perrons verbeterd kan worden.
• Het is wenselijk om over het gehele station (zowel alle treinperrons als de perrons
van RandstadRail en Metro) 1 type outillage toe te passen.
• Verbeteren van ruimtelijke kwaliteit van de knoop in algemene zin t.o.v. huidige
situatie
• Verbeteren overstapfuncties
• Grootschalige ingrepen in het station zijn mede afhankelijk van een mogelijk
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noodzakelijke spooruitbreiding t.b.v. Metro/ RandstadRail.

OV knoop

--

-

+/-+/

+

++

Duurzaamheidseisen
Uitgangspunt bij de gebiedsontwikkeling van Laan van NOI is dat ingezet wordt op
verdichten, vergroenen en verduurzamen. Parken en groen worden gekoesterd in de
omgeving. Door de nabijheid van het knooppunt is de bereikbaarheid met het OV goed.
Daarnaast wordt er sterk ingezet op het promoten van wandelen en fietsen. De locatie
leent zich goed voor de realisatie van een mobiliteitshub, waar faciliteiten worden
aangeboden voor deelmobiliteit. Daarnaast staan voor Den Haag Laan van NOI de volgende
uitgangspunten centraal (Gebiedsagenda, 2018):
• Duurzaam gebouw en gebied
• Klimaatbestendige inrichting en ontwikkeling
• Groen- en natuur inclusief bouwen
• Energietransitie
• Grondstoffenmanagement

Op het knooppunt zelf werken NS/ProRail toe naar een energieneutraal station door de
energiebehoefte te beperken, en waar energie nodig is, dit duurzaam en efficiënt te
organiseren in de omgeving (NS, PvE, 2020).
Ambitie
De ambitie op duurzaamheid wordt gezien in samenhang met de grotere context
en gebiedsontwikkeling om de knoop. In het CID is een hoge duurzaamheidsambitie, daar
wil de knoop Laan van NOI bij aanhaken. Voor de knoop zelf is een neutrale ambitie
gesteld, omdat de kansen voor verduurzaming op deze plek met name gezien worden
buiten het station zelf. Bij aanpassingen aan de knoop moeten duurzame oplossingen
afgewogen worden en een plek kunnen krijgen in afstemming met
duurzaamheidsmaatregelen in de directe omgeving.

56

OV knoop

--

-

+/-

+

++

Veiligheid (transfer)
Stationstunnel en perrons
•

Op basis van een globale analyse blijkt dat de tunnel voldoende capaciteit biedt en aan de
ProRail-normen voldoet, hoewel het op momenten wel druk kan zijn. Ook in de toekomst is
de capaciteit toereikend; alleen bij samenloop van én aankomsten NS, RET, HTM, én
najaarspiek, én ophoogfactor (15%) is de grens van de tunnel in zicht (ProRail, 2019).
Aandachtspunt zijn de check-in/check-uit paaltjes die op het perron staan, wat in de spits
voor opstoppingen kan zorgen, met name op het smalste perron (perron 6). De
toegangsdeuren tot de tunnel aan Voorburgse zijde zijn smal en werken beperkend bij grote
reizigersaantallen.

Ambitie
•

De knoop moet voldoende ruimte hebben om stromen veilig en comfortabel af te wikkelen,
ook in de toekomst. Hierbij is het ook van belang dat de overstappen tussen de
verschillende modaliteiten goed is (snel en comfortabel):
• De overstap tussen de trein en de bus-/ tramhalte op de Laan van NOI wordt
verbeterd.
• De goede overstap met metro en RandstadRail blijft behouden. Het is wenselijk om
het hoogteverschil in het perron anders op te lossen.
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Mobiliteit
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Mobiliteit
Modal split en reizigers
Stimuleren van de voetganger en fietser
De toekomstbeelden die ontwikkeld zijn in het kader van het CID omvatten grote
aantallen woningbouw en realisatie van arbeidsplaatsen. Daarnaast biedt de
omgeving van het station goede omstandigheden om een mobiliteitstransitie in
het gebied op gang te brengen. Lopen, fiets en ov worden als uitgangspunt
genomen. Gestreefd wordt om in het gebied toe te gaan naar een modal split
van 40% lopen, 25% fietsen en 20% OV; in totaal 85% (OV en actieve
modaliteiten) ten opzichte van 73% in de huidige situatie.

Figuur: Een ambitie gericht op mobiliteitstransitie, met prioriteit voor ruimte-efficiënte
verkeersvormen (structuurvisie CID, 2020)
Tabel: Reizigersprognoses

HTM

huidig aantal in- en
uitstappers
10.000

RET

4.200

prognose 2040

Dit alles vergroot de hoeveelheid reizigers die dagelijks van, naar en in het
gebied willen reizen. In totaal wordt verwacht dat het aantal in-/uitstappers in de
verschillende modaliteiten flink stijgt. De mate van stijging in relatieve zin
verschilt per vervoerder. De verklaring daarvoor is dat de groei niet alleen wordt
veroorzaakt door de toename van functies nabij Laan van NOI, maar ook elders
in de regio. Vanwege de overstapfunctie die het station heeft tussen de
verschillende modaliteiten, wordt de groei die samenhangt met die locaties ook
hier zichtbaar.

18.000 (+83%)
Bron: regionale werkplaats MoVe

7.000 (+64%)
Bron: NMCA hoog

NS

16.660

22.000 (+30-35%)
Bron: TBOV prognoses, opgegeven door ProRail.
NMCA prognoses liggen lager; 15.000.

59

Mobiliteit

--

-

+/-

++
+ ++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Treinfrequenties
In de huidige situatie halteren er 8 treinen per uur per richting op Den Haag Laan
van NOI. Vanaf 2022 worden er, in het kader van PHS, twee IC-verbindingen per
richting per uur toegevoegd op de Oude Lijn. De frequentie gaat dan van 4 naar
6 ritten per uur tussen o.a. Rotterdam CS – Schiedam – Delft – Den Haag HS –
Den Haag LvNOI – Leiden CS.
Dat betekent dat er vanaf 2022 10 treinen per uur per richting op Den Haag Laan
van NOI halteren. In OV-toekomstbeeld 2040 groeit dit aantal naar 12 treinen
per uur per richting.

NS

huidig aantal in- en
uitstappers
16.660

prognose 2040
22.000 (+30-35%)
Bron: TBOV prognoses, opgegeven door ProRail.
NMCA prognoses liggen lager; 15.000.

Ambitie
• Het aangeboden trein–product scoort nu goed en de ambitie is om dit te
behouden en eventueel te versterken waar nodig.

Werknetwerk landelijk OV-toekomstbeeld 2040, uitsnede.
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Mobiliteit

--

-

+/-

+ ++
++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
BTM
De groei van het aantal in- en uitstappers bij de halte Laan van NOI zal
de komende 10-20 jaar aanzienlijk zijn. De ruimtelijke ontwikkeling van
het CID is daarin een belangrijke factor. Wat ook een rol speelt is het
systeem-effect: Laan van NOI is ook een overstapstation tussen
RandstadRail, trein, tram en bus (Onderbouwing ruimtereservering
Laan van NOI, 2020).
Met de huidige groeipercentages wordt voorzien dat tussen 2025 en
2030 een frequentieverhoging nodig is. Dat betekent dat ter hoogte
van NOI niet 6 maar 12 voertuigen per uur op de E-lijn zouden gaan
rijden. En dat de HTM (RR 3+4) van 18 naar 24 voertuigen per uur
gaat.

HTM

huidig aantal in- en
uitstappers
10.000

prognose 2040
18.000 (+83%)
Bron: regionale werkplaats MoVe

RET

4.200

7.000 (+64%)
Bron: NMCA hoog

Ambitie
• De ambitie voor de modaliteit 'metro' (lees: RandstadRail lijn 3, 4 en E) is hoog, met een
frequentieverhoging en een kwaliteitsverbetering van de haltevoorzieningen (o.a. betere
beschutting, oplossing voor hoogteverschillen). Voor frequentieverhoging zijn
aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk. Deze aanpassingen worden onderzocht
in het kader van de planvorming voor de Leyenburgcorridor. Bij één van de
oplossingsrichtingen komt er een extra perronspoor aan de zijde van de huidige
stationshal, wat de mogelijkheden van de inrichting van een nieuwe stationshal beperkt.
Het lijkt echter ook mogelijk de vrije kruising zo te ontwerpen dat de invloed op de
vormgeving van het station nihil is.
• Door de parallelliteit van lijn 2 met de snellere lijnen 3 en 4, is de rol van lijn 2 rond Laan
van NOI beperkt. De overstap vanuit de doorgaande lijn naar RR/trein is zowel fysiek als
visueel te ver. Bovendien ligt de tramkeervoorziening voor kort-trajectritten van lijn 2
aan de Haagse zijde van het station en daarmee apart van de tramhalte wat verwarrend
kan werken voor reizigers. Laan van NOI heeft vroeger gediend als eindpunt van tramlijn
3. Gezien de ligging in de stad en de intercity-status van het station is het voorstelbaar
dat dit opnieuw een eindpunt wordt, bijvoorbeeld als er op termijn een tramlijn over het
Bernhardviaduct aangelegd word
• De modaliteit bus scoort redelijk. Doordat bus 23 een ander gebied bedient dan de RRlijnen, is er een redelijk grote overstapstroom van trein/RR van/naar bus 23. Net als bij
de tramhalte kan ook de overstap tussen RR/trein en bus qua zichtbaarheid en
looproute beter. Vanwege de bepekte ruimte bij station Laan van NOI worden
versterkingsritten nu ingezet vanaf station Voorburg. Om in de toekomst de robuustheid
en flexibiliteit van buslijn 23 te verbeteren, is een keervoorziening voor bussen gewenst.
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Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Kenmerken fietsgebruik
• ca. 32% van de treinreizigers gebruikt de fiets als voortransport. Voor natransport is dit aandeel 6%.
• Het grootste aandeel fietsers (ca 65%) richting het station woont binnen en straal van 2 km.
• Stimuleren van fiets (en voetganger) is onderdeel van de gebiedsagenda voor Den Haag Laan van NOI.
De stationsomgeving krijgt een hoogwaardige autoluwe inrichting, die primair is ingericht voor het
langzame verkeer. Fietsverbindingen worden verbeterd en ook komen er meer fietsparkeerplekken.
Uit de gebiedsagenda volgt dat de ambitie is om zowel aan de Haagse als Voorburgse zijde inpandige
stallingen te realiseren. De verdeling van fietsparkeerplekken tussen beide zijden is 50%-50%.
Fietsparkeerplekken
• Op dit moment zijn er ca 1.200 fietsparkeerplaatsen rondom de knoop.
• Uit de prognoses van ProRail volgt dat er behoefte is naar ca 2.200 fietsparkeerplaatsen in 2030 en ca
2.300 in 2040 voor OV-reizigers. Binnen de stationsopgave verdubbelt de behoefte bijna.
• Binnen de gebiedsopgave, met de hoge ambitie voor de gebiedsontwikkeling, is er zelfs behoefte aan
ca. 4.000 fietsparkeerplekken in het gehele gebied, al vormt de deelfiets mogelijk gedeeltelijk
een alternatief voor deze behoefte.
Structuurvisie CID Den Haag,
wandel en fietsstad

Ambitie
Op dit knooppunt is de fiets al belangrijk in het voor- en natransport en met de toekomstige plannen voor
het CID wordt de fiets nog belangrijker. Dat betekent ook dat er voldoende aanbod van
fietsparkeermogelijkheden moet zijn, voor diverse doelgroepen (reguliere, buitenmodel, elektrische fiets,
bewaakte stallingen, etc). Onderzoek naar mogelijk dubbelgebruik en de benodigde stallingscapaciteit in
relatie met de ruimtelijke ontwikkelingen is gewenst om geen zinloze stallingscapaciteit in te zetten.
Belangrijk om een logische fietsverbindingen met beide zijdes te realiseren: o.a. het knooppunt goed
aantakken aan de snelfietsroute Velostrada langs de Voorburgse zijde van het spoor.
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Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Ambitie
Veel reizigers komen of gaan te voet naar/van het
knooppunt. Het is belangrijk om dit te stimuleren door
de routes goed voor hen in te richten. Stimuleren van
de voetganger is ook onderdeel van de gebiedsagenda
voor Den Haag Laan van NOI. Het is de ambitie om
veilige, overzichtelijke en aantrekkelijke looproutes
van/naar het knooppunt te realiseren. Veilige
overstaproutes en het beperken van kruisende stromen
zijn hierbij belangrijk.
Ook de kwaliteit van de bebouwing, inrichting openbare
ruimte en invulling van de plinten zijn bepalend voor de
kwaliteit van de routes. Verschillende ontwikkelingen
dragen hieraan bij.
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Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Er wordt ingezet om een autoluwe omgeving
De gemeente kent een ambitie voor mobiliteitstransitie van auto naar fiets, lopen en OV. Dit wordt
onder andere bereikt door de halvering van de bestaande parkeernormen voor nieuwe
ontwikkelingen.
Hoeken van het ‘ambitie speelveld’
De ambitie voor de P+R functie op de knoop Laan van NOI is verdeeld. Hieronder een weergave van
hoe hierover is gesproken:
Vanuit de beoogde gebiedsontwikkeling en gemeentelijke visie is P+R meer wenselijk op stations
die meer in de periferie liggen.
▪ Laan van NOI ligt diep in het stedelijk weefsel en is goed bereikbaar via de andere modaliteiten
(OV, fiets, lopen). De autobewegingen hierdoor zijn onwenselijk.
▪ De toegevoegde waarde voor het beperken van verkeer richting Den Haag centrum is nihil en het
is onwenselijk om meer autobewegingen te krijgen in het gebied.

Gedeelde Ambitie
▪ Autoluw ontvangstdomeinen aan beide zijde van het station.
▪ Kiss en Ride moet goed worden gefaciliteerd aan beide zijden van het
station.
▪ Multimodale bereikbaarheid, flexibel en in afstemming met de
behoefte en omgeving ingevuld.

De ambitie van NS is om de omvang van de huidige P+R-functie niet groter te maken, maar wel te
behouden omdat:
▪ Een P+R-functie wenselijk is voor de doelgroep die het station niet anders dan per auto kan/wil
bereiken (mobiliteitsbeperking, ketenreis).
▪ Een knoopmoet multimodaal bereikbaar moet zijn: Totaalaanbod van (deel)mobiliteit in alle
vormen (dus ook (deel)auto).
▪ Het aandeel P+R op autoluwe omgevingen is marginaal.
▪ Flexibiliteit in de P+R-functie is dan ook wenselijk: mogelijk zijn er kansen om deze functie te
integreren met de gebiedsontwikkeling (meervoudig ruimtegebruik) en een integraal
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mobiliteitsconcept (mobiliteitshub).

Mobiliteit

--

-

+/-+/

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Momenteel scoort deelmobiliteit onvoldoende. De (beperkte) aanwezigheid van OVfietsen voldoet naar verwachting niet aan de vraag. De knoop leent zich juist goed voor de
realisatie van een Mobiliteitshub, door de goede (regionale) bereikbaarheid. De hub kan
zowel gekoppeld worden aan de OV-knoop als de omliggende vastgoedontwikkelingen. In
deze hub kunnen faciliteiten worden aangeboden voor deelmobiliteit zoals deelfietsen,scooters en auto’s.

Voorbeeld Mobi punt.

Ambitie
▪ Het is wenselijk om invulling te geven aan de hogere vraag naar en uitbreiding van
deelmobiliteiten. De nadruk van deelmobiliteit zal op de knoop moeten liggen op de
deelfietsen, -scooters en andere kleine (toekomstige) vervoersmiddelen.
▪ De deelauto is (in beperkte aantallen) gewenst en dient de keuzevrijheid en
flexibiliteit van de OV-reizigers. Naar verwachting zal deze voor het merendeel van de
reizigers als natransport een beperkt aantrekkelijk alternatief zijn.
▪ Dubbelgebruik van de deelauto-functie wordt kansrijk geacht. Deelauto's zijn dan
beschikbaar voor de bewoners in de directe omgeving (in Voorburg Noord en de
Bezuidenhout), als onderdeel van het mobiliteitsconcept voor de verschillende
ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijk als natransport voor OV-reizigers.
▪ De ambitie voor meer recreatieve ontwikkelingen (en bijvoorbeeld een overstap naar
deelfiets richting strand) maakt het essentieel de verschillende deelmobiliteiten bij de
knoop een plek te geven.
65

Mens
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Mens

--

-

+/-

+

++

Type reiziger - Ambitie
Vanwege het hoge aandeel forensen is het wenselijk dat bij geplande
gebiedsontwikkelingen wordt ingezet op verhoging van de levendigheid door
gericht functies in de omgeving aan te bieden die ook een ander type reiziger
aanspreekt (bijv. onderwijsfuncties, studentenhuisvesting en/of gebiedstrekkers
zoals evenementen- en vrijetijdsvoorzieningen). Nieuw gemengd programma in de
herontwikkelingsplannen kan hier aan bijdragen.
Hiermee kan een meer gespreid aankomst- en vertrekpatroon gerealiseerd
worden.
Klanttevredenheid - Ambitie
De ambitie is om de klanttevredenheid nog verder te verhogen voor de totale knoop.
Nu is deze vooral functioneel ingericht. De ambitie is om meer te focussen op
ruimtelijke kwaliteit, verblijfskwaliteit en wachttijdbeleving. Eigen identiteit en
herkenbaarheid van de knoop moet goed zijn.
Figuur: Sfeerimpressie station en ontvangstdomein (gebiedsagenda Den laag Laan van NOI, 2018)

Sociale veiligheid - Ambitie
Er wordt een hoge standaard geambieerd (tussen + en ++) op het punt sociale
veiligheid, passend bij ambities van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Verbeteren van de stationsomgeving met meer reuring dmv functiemix draagt
hieraan bij. Aandachtspunten zijn verder:
▪ zichtlijnen; contact tussen het station en de omgeving. Dit geldt ook voor
fietsenstalling en parkeergarage.
▪ geen achterkanten van bebouwing naar het station gericht
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▪ levendige plinten

Beoordeling wensbeeld

De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie en het wensbeeld van de OVknoop Laan van NOI. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus.
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : (zeer) beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / redelijk, voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de huidige situatie zijn
plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•

•

•

Goede treinverbindingen met de grote steden (Leiden, Amsterdam, Rotterdam) en de
RandstadRail verbindingen met Zoetermeer/Rotterdam zorgen ervoor dat het een
goed functionerend voorstation is. De ambitie is om deze positie in het netwerk
(nationaal en regionaal) te behouden en waar mogelijk verder uit te breiden. Het is
belangrijk om capaciteitsproblemen op te lossen, zodat de knoop ook in de toekomst
goed blijft functioneren en de aansluiting van trein/RandstadRail op tram/bus fysiek
en visueel te verbeteren.
De ambitie is om de bereikbaarheid en functiemenging in de directe omgeving van de
knoop te verbeteren. De plannen die voortkomen uit de gebiedsagenda, zoals de
herontwikkeling van SoZa en de ontwikkeling van de Van Alphenstraat, dragen hier
aan bij. Ook het Beatrixkwartier krijgt een sterkere mix van functies.
De ambitie is dat het station transformeert van functionele knoop naar een
aantrekkelijk verblijfsgebied en scharnierpunt in het gebied. Hierdoor is de ambitie
dan ook om de ligging in de omgeving te verbeteren met als aanjager de verschillende
herontwikkelingen.
De omgevingskwaliteit is laag, de ambitie is om deze sterk te verbeteren. De omgeving
moet aantrekkelijk en duidelijk gestructureerd zijn, waarbij de relatie tussen het
knooppunt en de omliggende omgeving versterkt en de zichtbaarheid en identiteit
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van het station vergroot wordt.

Beoordeling wensbeeld
OV-knoop

Mobiliteit

•

•

•

•

Het knooppuntdomein scoort in de huidige situatie onvoldoende tot voldoende. De
ambitie is om op dit thema goed te scoren, door van functionele knoop de focus ook te
leggen op verblijfskwaliteit op en rond de knoop. De OV-knoop dient voor de reiziger
praktisch en logisch geordend te zijn gekenmerkt door een natuurlijke wayfinding en
herkenbare omgevings-ontvangst-verblijf- en reisdomeinen.
Voor duurzaamheid heeft de knoop zelf een neutrale ambitie: de kansen voor
verduurzaming worden met name gezien in samenhang met de grotere context
en gebiedsontwikkeling om de knoop heen. Bij aanpassingen aan de knoop kunnen
duurzame oplossingen afgewogen worden en een plek kunnen krijgen in afstemming met
duurzaamheidsmaatregelen in de directe omgeving
De transferveiligheid moet goed zijn; de knoop moet voldoende ruimte hebben om
stromen veilig en comfortabel af te wikkelen, ook in de toekomst. Hierbij is het ook van
belang dat overstappen tussen de verschillende modaliteiten, met name trein –
bus/tram, goed is.

Mens
•
•

•

Het type reiziger op de knoop is voor het overgrote deel forensen. De ambitie is om met
de verschillende ontwikkelingen meer evenwicht te creëren tussen de verschillende type
reizigers. Op die manier is er meer reuring, ook in het weekend en avonden.
Op het gebied van klanttevredenheid scoort OV-knoop Laan van NOI in de huidige
situatie voldoende tot goed. Uit de kwaliteit-belevingsonderzoek volgt dat de algemene
beoordeling van de knoop gemiddeld is (6,6 voor trein, 7,1 voor BTM); de bereikbaarheid
van het knooppunt scoort zeer goed (8,1), wat belangrijk is voor een transferknooppunt.
De aspecten als sfeer en beleving scoren echter laag (<6). De ambitie is dat de
gebiedsontwikkelingen om de knoop heen hierop ook een positieve invloed zullen
hebben.
We ambiëren een hoge score op sociale veiligheid op de OV-knoop, passend bij ambities
van de kwaliteit van de openbare ruimte die wordt geambieerd.

•
•

•
•

•

•
•

Het aangeboden trein–product scoort nu goed en de ambitie is om dit te behouden en
eventueel te versterken waar nodig.
De score voor de modaliteit metro/RandstadRail (lijn E, 3, 4) is al hoog, maar de ambitie
is om de frequentie verder te verhogen en om de kwaliteit van de haltevoorzieningen
te verbeteren (o.a. betere beschutting, oplossing voor hoogteverschillen).
Door de parallelliteit van lijn 2 met de snellere lijnen 3 en 4, is de rol van de tram rond
Laan van NOI beperkt. De overstap vanuit de doorgaande lijn naar RR/trein is zowel
fysiek als visueel te ver. De wisselwerking en overstap tussen knoop, keervoorziening
en tramhalte moet zowel fysiek als visueel verbeterd te worden.
De modaliteit bus scoort redelijk. De ambitie is om de overstap tussen knoop en bus te
verbeteren, waarbij er kansen liggen voor de zichtbaarheid en looproute. Een
keervoorziening voor bussen kan bijdragen aan meer flexibiliteit en robuustheid.
Voor de auto is een rol voorzien voor K&R aan beide zijden van de knoop. De huidige
P+R-functie hoeft niet te groeien, maar behoud van een P+R-functie is gewenst, al dan
niet in combinatie met een mobiliteitshub (gebiedsontwikkeling en/of deelmobiliteit).
Het ambitieniveau op dit punt verschilt tussen partijen.
De ambitie voor de fiets is hoog; stimuleren van fiets (en voetganger) is onderdeel van
de gebiedsagenda voor Den Haag Laan van NOI. Ambities zijn om de fietsverbindingen
te verbeteren en het aantal benodigde fietsparkeerplekken te verdubbelen, waarbij ook
aandacht moet zijn voor verschillende type fietsen.
We ambiëren een hoge score op faciliteiten voor voetgangers. Toegankelijkheid en
vindbaarheid van/naar/op het knooppunt is hierbij van belang.
De ambitie is om deelmobiliteit aan te bieden op deze plek. Kansen liggen er vooral
voor deelfietsen. Voor deelauto's geldt een beperktere ambitie als natransport voor de
OV-reiziger: deelauto’s kunnen hier (ook) een rol invullen bij gebiedsontwikkelingen en
omliggende woonwijken. Er is momenteel geen vaste taxi standplaats. Dit is wel
gewenst.
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Analysedocument en toekomstbeelden OV-knooppunt Schiedam
Voor jullie ligt het analysedocument Handelingsperspectief van het OV-knooppunt Schiedam. In dit document treft u een analyse aan van de OV-knoop met
al haar aspecten. De analyse is uitgevoerd volgens de methodiek zoals opgesteld in het landelijk OV-toekomstbeeld, werkstroom Ketens en Knopen.
Dit document is tot stand gekomen op basis van een gezamenlijk proces met ProRail, NS, RET, EBS, Bureau Spoorbouwmeester, MRDH, Provincie Zuid
Holland en de gemeente Schiedam. Alle opgaven die spelen rondom het OV-knooppunt zijn gezamenlijk doorlopen en besproken. De basis daarvoor
vormden beschikbare beleidsdocumenten, tellingen en input van de stakeholders. In één uitgebreide gezamenlijke werksessie is deze informatie
bijeengebracht en gezamenlijk beoordeeld.
Dit document is het eindproduct van dit proces en beschrijft de huidige situatie en de ambities voor de knoop Schiedam. Het geeft het gezamenlijke beeld
weer van het huidig functioneren van de OV-knoop en de integrale verbeteropgave die partijen zien voor deze knoop. Daarbij moet de focus op de reiziger
liggen. De (spoorse) infrastructuur is globaal op orde. In de gebiedsontwikkelingen rondom de knoop (met schaalsprongen op het gebied van wonen en
economie) is de planvorming vergevorderd. De realisatie van de eerste 1300 woningen op Schieveste start in 2022.
De uitdaging voor de OV-knoop ligt vooral in het bevorderen van (ruimtelijke) kwaliteit en aantrekkelijkheid, zodat het kan gaan functioneren als de
integrale OV-knoop die onder meer nodig is om de agglomeratie-effecten van de genoemde verstedelijkingsimpuls tot zijn recht te laten komen.

Samenvatting

Beoordeling huidige situatie
De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie van de OV-knoop
Schiedam. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus:
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : zeer beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is toegelicht is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de
huidige situatie zijn plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•
•

•

Station Schiedam Centrum heeft goede verbindingen met de grote steden
(Rotterdam, Den Haag, Amsterdam) en aanwezigheid van andere
modaliteiten (bus, tram metro) en de positie naast de A20 zorgt voor een
sterke positie in het netwerk.
Binnen 600 meter zijn vrij veel inwoners en arbeidsplaatsen te bereiken
ondanks dat de functiemening aan de noordzijde van de OV-knoop en A20
beperkt is. Samenvattend is de bereikbaarheid en functiemenging redelijk.
De omgeving bestaat uit individuele delen met een matige onderlinge
samenhang. Het centrum van Schiedam is op loopafstand en de noordzijde
van het station is deels nog niet ontwikkeld. De ligging in de omgeving wordt
daarom als redelijk beschouwd.
De omgeving rondom de OV-knoop is vrij utilitair ingericht en niet
overzichtelijk. Ondanks de nabijheid van het centrum van Schiedam is hier
geen heldere aantrekkelijke looproute aanwezig. De omgevingskwaliteit is
laag.

Beoordeling huidige situatie
OV-knoop
•
•
•

Het knooppuntdomein scoort onvoldoende/redelijk (- / +/-). De knoop is
utilitair ingericht en beschikt in die zin over alle noodzakelijke faciliteiten.
De OV-knoop is echter niet altijd overzichtelijk voor de onbekende reiziger.
Ondanks dat het ontwikkelen van een OV-knoop een vorm van duurzaamheid
is, zijn er in de huidige situatie weinig specifieke duurzaamheidsmaatregelen
voorzien op en rond de OV-knoop.
De perrons hebben voldoende capaciteit. Stijgpunten nabij de metro kunnen
soms druk worden. Bus en tram hebben op de verbindende looproute
kruisende stromen met andere modaliteiten. Transferveiligheid scoort redelijk
tot goed (+/- / +).

Mobiliteit
•
•

•
•
•

De score op het gebied van auto in de huidige situatie is redelijk tot goed (+/- /
+). Vanwege de positie langs de A20 is de autobereikbaarheid goed. Daarnaast
zijn er nu voldoende Kiss & Ride en P & R plekken aanwezig.
De modaliteit bus is voldoende (+/-). Het busproduct is op orde: de bus
frequentie is goed met o.a. goede bereikbaarheid van het Westland. De
kwaliteit van het busstation scoort minder door met name de zichtbaarheid en
de route naar het busplatform.
De modaliteit trein scoort goed (+). Er zijn vier keer per uur goede
verbindingen richting de grote steden (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam).
De knoop Schiedam is goed verankerd in het Rotterdamse metronetwerk.
Daarmee scoort de modaliteit metro goed tot zeer goed (+ / ++)
De frequentie van de tram is goed door de aanwezigheid van twee tramlijnen
(21/24). De tramhalte zit op enige afstand van de stationsentree. De tram
scoort daardoor voldoende tot goed (+/- / +).

•

•

•
•

Het aspect fiets scoort redelijk tot onvoldoende (+/- / -). De knoop is per fiets goed
te bereiken. De stallingen zijn echter niet altijd even duidelijk vindbaar en er is er
een disbalans in het gebruik van de fietsenstallingen: de ene fietsenstalling is vol
terwijl de andere nog ruimte heeft. Mogelijk mede door het gebruik van zowel
enkel- als dubbellaags rekken.
Er ontbreken herkenbare en aantrekkelijke looproutes uit de omgeving naar het
station. Hierdoor scoort de modaliteit voetganger laag in de huidige situatie. Aan
de noordzijde komt daar het utilitaire ontwerp van de ontvangstruimte en de
beperkte omgevingskwaliteit nog bij.
Er zijn in de huidige situatie voldoende OV-fietsen op het station aanwezig. Tevens
is een deelauto beschikbaar. Verder is geen andere deelmobiliteit voorhanden.
Deelmobiliteit scoort daarmee voldoende (+/-) in de huidige situatie.
Op het stationsplein zijn enkele taxistadplaatsen aanwezig. Vanuit het station
wordt hiernaar verwezen. Echter is het niet voor alle gebruikers even goed
vindbaar. De modaliteit taxi is daarmee als voldoende (+/-) beoordeeld.

Mens
•

•
•

Er is een goede diversiteit aan reiziger. Met name forenzen en studenten maken
gebruik van de knoop. In vergelijking met het landelijk gemiddelde kent de knoop
een laag aandeel sociaal / recreatieve reizigers. Het aspect type reiziger scoort
daarmee redelijk tot goed (+/- / +).
Op het gebied van klanttevredenheid scoort OV-knoop Schiedam in de huidige
situatie op onderdelen onvoldoende (-). In een belevingsonderzoek scoren de
aspecten uitstraling / sfeer en comfort laag.
De sociale veiligheid op de OV-knoop is onvoldoende (-). De knoop is
onoverzichtelijk, donkere hoekjes en de smalle treintunnel versterken het
onveiligheidsgevoel. De sociale veiligheid op en rondom de knoop versterken
elkaar in negatieve zin.

Beoordeling wensbeeld
De figuur links toont de ambities voor de OV-knoop Schiedam. Er wordt onderscheid
gemaakt in vijf ambitieniveaus:
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : zeer beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is toegelicht is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de
huidige situatie zijn plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•
•
•

De positie in het netwerk van station Schiedam Centrum als schakel in de
regio wordt versterkt door frequentiegroei op de aanwezige OV-verbindingen met
de grote steden (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam) en aanwezigheid van andere
modaliteiten (bus, tram metro) en de gunstige positie naast de A20 .
De bereikbaarheid en functiemenging dient versterkt te worden door de
gebiedsontwikkeling SchieDistrict, die ontwikkeling voorziet in de directe omgeving
van de knoop.
Het is wenselijk de ligging in de omgeving te versterken door de gunstige positie (op
fietsafstand) ten opzichte van verstedelijkingslocaties en de toegang tot het station
voor langzaam verkeer te verbeteren.
Voor de omgevingskwaliteit wordt een sprong geambieerd: de wisselwerking tussen
knoop en omgeving verdient een impuls met een versterking van functies in de
directe omgeving en een betere verbinding met de stad.

Beoordeling wensbeeld
OV-knoop
•

•

•

Het knooppuntdomein vraagt een sprong voorwaarts door een gezamenlijk
ontvangstdomein te creëren en barrières weg te nemen: meer integraliteit tussen de
verschillende modaliteiten is nodig. Er ligt een opgave in de organisatie van de
verschillende domeinen op de knoop.
De ambitie op het gebied van duurzaamheid dient in samenhang met de andere
ambities beschouwd te worden om synergie te bereiken. Deze kunnen bijvoorbeeld
gerelateerd zijn aan duurzaamheidmaatregelen in de directe omgeving van de knoop
(bijvoorbeeld: vergroening).
Bij verdere toename van het aantal gebruikers behoeven de stijgpunten op de knoop
aandacht: transferveiligheid kan dan in het geding komen. Ook de overstap naar bus en
tram vraagt aandacht.

Mobiliteit
•
•
•
•

•

De modaliteit trein scoort in de huidige situatie al goed: de ambities voor verdere
verbetering komen terug in een frequentieverhoging van het treinproduct.
De bediening bij de modaliteit metro is al goed en een verdere frequentiesprong wordt
in de toekomst voorzien om de reizigersgroei op te kunnen vangen.
De frequentie van de tram is goed door de aanwezigheid van twee tramlijnen (21/24),
maar een betere aansluiting van de tramhalte aan de knoop wordt wel geambieerd.
Bij de modaliteit bus is verbetering gewenst in de verblijfskwaliteit, bereikbaarheid van
de knoop en gerichte uitbouw van het busproduct op bepaalde relaties. Qua
bereikbaarheid kennen de routes van zowel de reizigers als de bus naar het busplatform
verbeterpunten.
Vanwege de positie langs de A20 is de autobereikbaarheid goed, de knoop Schiedam
kan daarom als een belangrijk overstappunt dienen van de auto vanuit de regio op het
OV. Gewenst is om deze positie te behouden. Daartoe verdienen de bewegwijzering,
uitbreiding en exacte invulling van de P&R-capaciteit nog wel aandacht.

•
•
•

•

Voor de fiets ligt er een behoorlijke ambitie. De stallingscapaciteit is zeker op
termijn onvoldoende en de routes naar de knoop toe behoeven verbetering.
De modaliteit voetganger behoeft een impuls: de stad en het station dienen
voor de voetganger bij elkaar te worden gebracht, met logische en
aantrekkelijke looproutes in de directe omgeving van de knoop.
Er wordt een bescheiden groei van OV-fietsen voorzien. Verdere ambities voor
deelmobiliteit liggen op het vlak van deelauto’s en andere modaliteiten. Omdat
een beperkte rol wordt verwacht voor de deelauto als voor/natransport voor
het OV, is hier een combinatie gewenst met de gebiedsontwikkelingen in de
directe omgeving.
De modaliteit taxi is in voldoende mate aanwezig en er is vanwege de beperkte
rol in het voor- en natransport geen specifieke ambitie dit sterk uit te bouwen.

Mens
•

•
•

Er is een goede diversiteit van type reizigers. Een verdere mix en spreiding van
reizigers over de dag wordt verwacht als gevolg van gebiedsontwikkelingen in
de directe omgeving van de knoop. Specifieke aanvullende maatregelen op dit
vlak worden niet geambieerd.
Op het gebied van klanttevredenheid is groei gewenst. De OV-knoop Schiedam
scoort matig en verbetering op aspecten als uitstraling, sfeer en comfort is
nodig.
De sociale veiligheid op de OV-knoop is onvoldoende en dit thema verdient
een impuls. De ontwikkelingen rond de knoop (omgevingskwaliteit),
herorganisatie van het knooppuntdomein en verbeteren van de positie voor
langzaam verkeer zijn belangrijke ingrediënten om de sociale veiligheid te
verbeteren.

Handelingsperspectief
OV-knooppunten van de toekomst

A. Aantal gebruikers van de OV-knoop Schiedam
Aantal gebruikers en reizigers:
• Busreizigers / R-net
• Tramreizigers
• Metroreizigers (lijn A/B/C)
• Treinreizigers
• Autoreizigers (P+R,K+R, taxi)
• Fietsers
• Doorgaande fietsers
• Voor- & natransport OV
• Bestemming OV-knoop
• Voetgangers
• Doorgaande voetgangers
• Voor- & natransport OV
• Bestemming OV-knoop
• Logistieke bewegingen
Samenvattend:
Op de OV-knoop Schiedam komen veel verschillende reizigers bij
elkaar met verschillende modaliteiten.
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A. Aantal reizigers van de OV-knoop Schiedam

Figuur: Schiedam in en uitstappers irt omliggende stations

(bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)

Aantal gebruikers en reizigers:
• Station Schiedam Centrum is een Intercity station aan de oude lijn tussen
Rotterdam en Delft met circa 24.000 treinreizigers per dag (2018).
• Andere OV-modaliteiten op het station zijn de bus, tram en metro (BTM). BTM
kenden voor het gereedkomen van de ombouw Hoekse Lijn circa 36.000
reizigers per dag (2019), circa 28.000 hiervan zijn gebruikers van de metro.
• Vlak naast het station ligt de rijksweg A20 die Vlaardingen verbindt met
Rotterdam (en Gouda)
• Met de ombouw van de Hoekse Lijn en invoering van PHS (Programma
Hoogfrequent Spoor, met IC-status in variant 4b) neemt de knoopfunctie verder
toe.
• De afronding van de bouw van de Hoekse lijn in 2019 heeft de functie van
het knooppunt versterkt. Na de invoering van PHS neemt dit verder toe.
• Vergelijkbare stations (qua treinreizigersaantallen en overstapfunctie) in de
regio zijn Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander
• Verhouding productie/attractie (trein)
• 23% ochtendspits
• 20% avondspits
• 58% daluren
(NS, 2018)
Samenvattend:
Schiedam heeft naast treinreizigers ook een hoog aandeel BTM (met name Metro)
reizigers. Dat is ook zichtbaar in het hoge aandeel BTM dat wordt gebruikt als voornatransport vergeleken met vergelijkbare ‘plus’/’type 3’-stations in Nederland.

Figuur: Vergelijkbare stations qua in en uitstappers.

12

Plaats
Positie in het netwerk

B. Analyse huidige situatie:

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging
Omgevingskwaliteit

Breng de situatie op het knooppunt in kaart aan de hand van de volgende
aspecten in het handelingsperspectief: knoop, mobiliteit, mens en plaats. Deze
indeling ondersteunt bij het vormen van een integraal beeld hoe de knoop
functioneert; als fysieke netwerkschakel met verschillende
vervoersmodaliteiten, hoe de knoop werkt in de omgeving en als overstappunt,
zodat het een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en/of recreëren.

OV-knoop

Met de onderstaande verbeelding geven we de score weer per aspect voor de
huidige situatie.

Mobiliteit

--

-

+/-

+

Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen
Veiligheid knoop (transfer)

Trein
BTM (bus, tram, metro)

++

Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto
Mens
Type reizigers
Klanttevredenheid
Veiligheid sociaal

Plaats

Ligging en bereikbaarheid

Plaats

Positie in het netwerk - nationaal

--

-

+/-

+ ++
++

Plek in het netwerk:
• Trein: Schiedam bevindt zich op de Oude Lijn de lijn tussen Dordrecht en
Leiden. Reistijd naar Rotterdam Centraal is 5 minuten, Delft is in 8 minuten en
Den Haag Laan van NOI 20 minuten.
• Metro: Zowel de A,B als C lijn doen de OV-knoop Schiedam aan. Verbindingen
met Hoek van Holland, Spijkenisse, Rotterdam Alexander en Capelle aan den
IJssel.
• Bus/tram: Tramlijn 21 en 24 en diverse buslijnen zijn belangrijk voor de
verbinding van Schiedam met het Rotterdamse tramnetwerk. In het hoofdstuk
‘modaliteit’ wordt dieper ingegaan op de kenmerken van de verschillende ovnetwerken.

Figuur: Trein- (blauw) en metronetwerk (rood) wat station Schiedam aandoet

De functie van de OV-knoop:
Het station is een belangrijk overstapstation voor vervoerrelaties tussen
bijvoorbeeld:
• Rotterdam West en Delft/Den Haag/Leiden
• Schiedam lokaal (De Gorzen, Woudhoek) en metro
• Rotterdam Centrum/Oost
• Vlaardingen/Maassluis en Delft/Den Haag/Leiden
• Vlaardingen/Maassluis en Utrecht/Breda/Amsterdam e.v. via Rotterdam
Centraal
• Hoogvliet/Spijkenisse/Voorne-Putten en Delft/Den Haag/Leiden

Plaats

Positie in het netwerk - regionaal

--

-

+/-

+ ++
++

Plek in het regionale netwerk
• Schiedam is een belangrijk overstapstation tussen het
regionale en nationale netwerk. Door middel van de tram,
maar vooral de metro kunnen reizigers uit de omliggende
gemeenten (langs Hoekse Lijn en vanuit R’dam Hoogvliet,
Nissewaard en Voorne Putten) van het station gebruik
maken voor een overstap op het treinnetwerk.
• Schiedam is een belangrijk herkomststation voor de
woonbuurten Schiedam en Rotterdam West, deels met
overstap vanaf bus, metro en tram.
• Schiedam functioneert ook als bestemmingsstation om
hogescholen en EMC in Rotterdam West te bereiken.
• Belangrijke overstapknoop voor reizigers vanuit het
Westland naar trein en metro. Rand (toegangspoort) van
het netwerk.
• Een verbinding met Noordrand/RTH-Airport ontbreekt.
• Doordat Rotterdam Centraal op enkele reisminuten afstand
ligt, vormt station Schiedam Centrum een poort naar dit
station, waarvandaan weer veel andere (internationale)
bestemmingen bereikbaar zijn.

Figuur: Trein- (blauw) en metronetwerk (rood) wat station Schiedam aandoet

Plaats

Bereikbaarheid en functiemenging

--

-

+/-

+

++
++

De plek in de omgeving:
• Schiedam ligt in de provincie Zuid-Holland, net ten westen
van Rotterdam.
• Aan de noordzijde van Schiedam liggen Delft en het Westland
in de nabijheid.
• Het station ligt op ca. 1,4 km met zowel de auto als
fiets/lopend vanaf het centrum van Schiedam.
• De A20 net ten noorden van het station is een belangrijke
verkeersader die o.a. verbonden is met de A4, A13 en A16.
• Er is een beperkt aantal toeristische attracties in Schiedam
(musea en cultuurvoorzieningen). Bovendien is de reiziger in
vanuit de knoop Schiedam met de metro in 24 minuten bij
Hoek van Holland Haven, in de toekomst met enkele minuten
extra bij Hoek van Holland strand.

Plaats

Bereikbaarheid en functiemenging
Inwonersaantallen:
• 600 meter (10 min loopafstand): 7.400 inwoners
• 2.000 meter (10 min fietsen): 61.578 inwoners
Arbeidsplaatsen
• 600 meter (10 min loopafstand): 4.948 arbeidsplaatsen
• 2.000 meter (10 min fietsen): 43.524 arbeidsplaatsen
De looproutes naar het station zijn gunstig, zij bereiken 80% van de
woonadressen en arbeidsplaatsen in het invloedsgebied
(benchmark 60%)
De fietsroutes scoren matig, slechts 50% van het invloedsgebied
wordt ontsloten (benchmark is 60%).
Het gebied rond de knoop wordt gekenmerkt door barrièrewerking
van het spoor, de A20 en de Schie. De diverse open plekken zijn
niet, slecht of eenzijdig bereikbaar door natuurlijke barrières en
particuliere eigendommen.

Plaats

--

-

+/-

+

++

Ligging in de omgeving
Inpassing in de omgeving:
Het station ligt aan de noordkant van het centrum van Schiedam.
Strategisch gelegen aan de Oude Lijn en langs de A20. Vanuit het
Station loopt men langs de Schie naar het centrum van Schiedam. Ten
noorden van deze de A20 ligt het industriegebied Spaanse Polder.
Tussen de A20 en het station zijn plannen om te verdichten
(woningen, kantoren, voorzieningen).
Functies in de directe omgeving van de knoop:
Op het stationsplein aan de zuidzijde van het station bevindt zich
lokale bedrijvigheid met horeca, een supermarkt en diverse bedrijven.
Het centrum van Schiedam (met o.a. de molens en musea) ligt op
circa 10 minuten lopen. Onder het metrostation ligt P+R
Horvathweg. Aan de noordwestkant van het station ligt een grote
vrijetijdsfunctie (Euroscoop, horeca) en een overdekte parkeergarage.
Aan de noordoostkant is Lentiz Life College gesitueerd (VMBO
& MBO), parallel aan de spoordijk ligt P+R Parallelweg.
Routing:
Er is afgelopen jaren stapsgewijs geïnvesteerd om het stationsplein en
de route richting de binnenstad te versterken. De aansluitingen
tussen de deelprojecten zijn echter niet integraal ontworpen en de
routing richting de binnenstad blijft daarmee een aandachtspunt

Bereikbaarheid fiets en voetgangers.

Bron: MoVe knooppunten. Eerste tranche: station Schiedam Centrum (Posad,2020)

Plaats: Omgevingskwaliteit - Noordzijde

--

-

+/-

++
+ ++

Entree:
 De stationsentree aan de Schieveste (noordzijde) is
een utilitaire vlakte. Het kent op wat gras na
weinig groen en wordt gedomineerd door
infrastructuur. De omgeving oogt enigszins
desolaat.
 Tegen de groene spoordijk aan is een P+R
gesitueerd en zijn enkellaags fietsenrekken te
vinden.
 Het stationsplein kent geen heldere structuur,
samenhang en oriëntatie. Dit resulteert erin dat
deze entrée niet uitnodigt.
Omgeving:
 Circa 100 meter ten noorden van het station vormt
de A20 een fysieke barrière met bedrijventerrein
Spaanse Polder.
 De Overschieseweg en de De Hoopstraat vormen
de verbinding tussen industrieterrein Spaanse
Polder en Schieveste

Plaats: Omgevingskwaliteit - Zuidzijde

--

-

+/-

++
+ ++

Entree:
 Het stationsplein vormt de entree voor de reizigers.
 Het busstation kan door de opgetilde ligging lastig
vindbaar zijn voor reizigers die de knoop niet kennen.
 De functiemenging is rondom deze entree beter op
orde dan aan de noordzijde

Tram en bushalte

Omgeving:
 De Horvathweg is lasting oversteekbaar voor
voetgangers en fietsers.
 De openbare ruimte utilitair ingericht. Deze kent veel
verharding en weinig groen.
 Er is sprake van een beperkte relatie tussen het
station en de binnenstad. Zo is er geen aantrekkelijke
route/kades richting binnenstad. De straat de Singel is
voor de reiziger de meest logische route (rechtdoor
vanaf het stationsplein)
 De binnenstad van Schiedam ligt op circa 10 minuten
loopafstand.
 De beleving van de Schie die langs de OV-knoop loopt
is minimaal, deze is beperkt zichtbaar vanaf het
stationsplein. Bij de tramhalte is dit wel het geval.

De OV-knoop

--

OV knoop

-

+/-

+

++

Knooppuntdomeinen
•

Op het station / OV-knoop zijn alle basisvoorzieningen voor het vervoer •
aanwezig. Denk hierbij aan incheck poortjes, kaartautomaat,
wachtruimte, toilet, geleidelijnen, servicewinkel, lift, P+R, K+R,
fietsenstalling (zelfservice), OV-fiets, een AH to Go, BackWerk en AKO.

•

•
Knooppuntdomeintekening station Schiedam Centrum situatie 2020

Omgevingsdomein: Het omgevingsdomein aan de zuidzijde is
functioneel ingericht: er is weinig verblijfskwaliteit en veel infrastructuur
(o.a. toegang P+R). Het omgevingsdomein aan de noordzijde betreft de
utilitaire strook, inclusief de P+R en de aanwezigheid van fietsenrekken.
De noordzijde doet op dit moment dienst als achterzijde van de knoop.
Het hoogteverschil tussen de ontvangsthal en de reizigerstunnel en de
aanwezigheid van diverse nissen en hoekjes maakt het reisdomein
onoverzichtelijk.
Door de gescheiden reisdomeinen van trein en metro is er i.v.m. de OVchipkaartpoortjes sprake van een onoverzichtelijke situatie
• vanaf de noordzijde eerst in- en uitchecken bij de trein om bij
metro te komen
• gedeelde liften staan op onlogische plekken t.o.v. de poortjes,
namelijk voor de poortjes.
Ontvangstdomein: Aan de zuidzijde komen reizigers via het stationsplein
in de stationshal. Het hoogteverschil tussen de ontvangsthal en de
reizigerstunnel en de aanwezigheid van diverse nissen en hoekjes maakt
het ontvangstdomein onoverzichtelijk.
Reisdomein: Door de relatief lage hoogte van het plafond in de
reizigerstunnel, doet deze nauw aan. De perrons zijn overdekt door de
grote stationskap.

OV knoop

Knooppuntdomeinen
Overstap tussen verschillende modaliteiten
• De opgetilde ligging van trein, metro, bus en auto en de directe
toegankelijkheid van deze modaliteiten via het interieur van het station,
maakt in theorie een efficiënte overstap tussen de modaliteiten mogelijk.
• In de praktijk is het voor de reiziger lastig op intuïtie de weg te vinden. Dit
komt omdat er sprake is van een laag plafond waardoor zicht op de
openbare ruimte ontbreekt gevolgd door een overgangsgebied van tunnel
naar openbare ruimte dat onoverzichtelijk is. Tevens is het vanaf de
noordzijde niet mogelijk om zonder in- en uitcheck bij de NS de metro- of
busperrons te bereiken.
• Het busplatform en de fietsenstalling zijn vanuit het station niet zichtbaar en
daarmee intuïtief lastig te vinden. Qua positie liggen wel tegen het station
en daarmee korte looproutes naar de trein/metro sporen.
• De tramhalte ligt relatief ver van de andere modaliteiten af.
Samenvattend:
• De OV-knoop Schiedam is een utilitaire knoop. Alle voorzieningen zijn er om
snel en functioneel over te stappen. Ontvangstdomein is utilitair ingericht en
de verblijfskwaliteit is beperkt. Vindbaarheid van de overstap tussen
verschillende modaliteiten vraagt aandacht: iedere modaliteit heeft zijn
eigen plek, de OV-chipkaartpoortjes belemmeren een intuïtieve oriëntatie.

Duiding van enkele looproutes in de knoop Schiedam, niet huidig gebruik een aantal
stromen ontbreken.
Bron: Quickscan Station Schiedam Centrum (DeZwarteHond, 2019) in opdracht van
gemeente Schiedam

OV knoop

--

-

+/-

++
+ ++

Duurzaamheidseisen
Toelichting op figuur hiernaast (bron: ProRail)
• Er zijn in totaal 100 stations waarvan een stationsscan beschikbaar is.
Schiedam is er hier een van.
• Van de 30 ‘plus’ stations waarvan een ProRail Scan beschikbaar is staat
Schiedam op nummer 9. (hoe hoger de positie des te meer deze verbruikt.
• Station Schiedam Centrum gebruik 36,63 kWh/m2. Dit is het absolute
verbruik van het station gedeeld door het aantal m2 van het station.
• Nadat de duurzaamheidsscan is uitgevoerd is er LED verlichting aangebracht
in de hal en perrons.
• Duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen zijn niet aanwezig op de OVknoop Schiedam.
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OV knoop

Veiligheid (transfer)

--

-

+/-

+ ++
++

Transferveiligheid station trein:
• Er is geen transferknelpunt op de perrons, tunnel, poortjes of
stijgpunten. Deze knoop scoort ‘groen’.
Transferveiligheid station metro:
• Er is geen transferknelpunt op de perrons. Wel bij de poortjes
en stijgpunten.
• In de huidige situatie is onvoldoende ruimte tussen de
perronkeerwand en de vaste trap voor roltrappen en liften.
• Weinig poortjes vlak bij de trap en veel poortjes verderop bij
de roltrap kunnen leiden tot congestie aan de trap.
Transferveiligheid rondom het station
• Mindervalide entree stationsingang zijde Schieveste is
suboptimaal.
• Smalle hellingbaan van metro naar trein/NS poortjes
• Hoogteverschillen in de stationshal.
• Beperkte breedte busperrons
• Toegang tot tram via kruising met ander verkeer.
Foto’s: trapen (linksboven); tunnel (linksmidden); poortjes/trap (linksonder); trappen
en roltrap naar de perrons (midden boven)

Figuur: transfercapaciteit tunnel, trappen en liften

(bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)
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Mobiliteit

Mobiliteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trein is met circa 24.000 instappers per dag gelijk aan andere stations rond
Rotterdam (Blaak, Alexander, Dordrecht)
Voor de trein is het aandeel BTM in voor- (49%) en met name natransport (67%)
hoog.
Daarnaast is ook aannemelijk dat er een sterke overstaprelatie is tussen bus, tram
en metro onderling, hierover ontbreken concrete data.
Er rijdt 4x per uur een Intercity en 4x per uur een sprinter in beide richtingen.
Het aantal gebruikers van de metro is hoger dan het aantal gebruikers van de
trein.
De OV-knoop Schiedam is per metro sterk verankerd in de regio (drie van de vijf
lijnen halteren hier). Ook de ombouw van de Hoekse Lijn van trein naar metro
draagt hier aan bij.
De fiets wordt veel meer als voortransport gebruikt dan als natransport (20%
tegenover 4%). Voor lopen is het aandeel voor- en natransport gelijk.
De auto heeft een beperkt aandeel in het voor- en natransport ondanks de positie
langs de A20.
De knoop heeft een dubbelfunctie: het is zowel een opstap- als een
overstapknoop.

Trein voortransport

Aandeel

Trein natransport

Aandeel

Lopend

13%

Lopend

24%

Fiets

18%

Fiets

8%

Auto (best)

6%

Auto (best)

1%

Auto (pass)

6%

Auto (pass)

7%

BTM

57%

BTM

59%

Taxi

0%

Taxi

0%

Bron: NS, 2019

Noot: de ombouw van de Hoekse Lijn (juni 2017- oktober 2019) resulteert naar
verwachting in verschuivende overstapstromen op deze knoop in de afgelopen
jaren (tussen trein, metro en vervangende busdienst).
Bron: MoVe Knooppunten (Posad)

--

Mobiliteit

-

+/-

+ ++
++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Op station Schiedam Centrum halteren zowel sprinters als intercity’s. NS is de vervoerder.
De huidige lijnvoering en frequentie op het station Schiedam Centrum is als volgt:
Lijn
Vlissingen <> Amsterdam Centraal, via Haarlem (IC)
Dordrecht <> Lelystad Centrum (IC)
Den Haag Centraal <> Dordrecht (SPR)
Totaal

•
•
•

# treinen per uur per richting
2
2
4
8

Van het voortransport komt ongeveer de helft van de treinreizigers met de bus, tram
of metro naar de OV-knoop. Lopen heeft met 13% ook een groot aandeel in het
voortransport
Natransport van de treinreizigers gaat twee derde verder met BTM. 24% gaat lopend
naar de eindbestemming
Intercity Den Haag Centraal – Eindhoven halteert niet op station Schiedam Centrum

Samenvattend:
• Station Schiedam Centrum is een intercitystation met goede verbindingen richting
het noorden (Den Haag, Leiden, Amsterdam Centraal, Haarlem, Schiphol Airport,
Almere Centrum, Lelystad) en het zuiden (Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal,
Vlissingen)
• Geen direct verbinding met Gouda, Utrecht of richting Brabant. Dit is allemaal wel
mogelijk met overstap op Rotterdam Centraal

Mobiliteit

--

-

+/-

+ ++
++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
BTM lijnen:
Zowel bus, tram als metro vervullen een belangrijke rol op
de OV-knoop Schiedam richting de regio. In onderstaande
tabel zijn de lijnen en de frequentie ervan te zien. Op de
pagina’s hierna wordt nader op de verschillende
modaliteiten ingegaan.

--

Mobiliteit

-

+ ++
++

+/-

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
BTM als voortransport:
• 57% van de treinreizigers gebruikt de bus, tram of metro als
voortransport naar station Schiedam Centrum.
• De figuur hiernaast geeft weer waar deze reizigers vandaan
komen
• Reizigers uit het zuiden betreft voornamelijk metrolijn C vanuit
Spijkenisse
• Geen reizigers met BTM vanuit het noorden. Oorzaak hiervoor
is de ligging van bedrijventerrein Spaanse Polder aan de
noordkant van het station.
Verdeling BTM-reizigers RET op knoop Schiedam (bron: RET, nov. 2019):
Bestemming

BTM − Aandeel en reisafstand van alle postcode gebieden (Bron: NS)

Aantal

% van instappers Opmerking

Rotterdam West

4.400

24% Veelal overstappers trein

Schiedam Lokaal
Vlaardingen,
Maassluis,
Hoek v Holland
Beurs, Rotterdam
centrum
Spijkenisse, Hoogvliet
Kralingen/EUR,
Crooswijk
Rotterdam Zuid
Capelle, Prins
Alexander
Overig

3.600

20% Veelal overstappers trein & metro

3.000

16% Veelal overstappers trein

2.000

11%

1.900

Deels bestemmingsverkeer centrum, deels
overstap uit trein
10% Veelal overstappers trein

700

4% Veelal bestemmingsverkeer Schiedam

700

4% Veelal bestemmingsverkeer Schiedam

700

4% Veelal bestemmingsverkeer Schiedam

1.400

8%
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Mobiliteit

-

+/-

+ ++
++

Trein, BTM - Metro, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Metrolijnen:
Er zijn drie metrolijnen op de OV-knoop Schiedam, die ieder 6x per uur
rijden gedurende de dag. Deze metro’s voorzien in verbindingen met Hoek
van Holland, Spijkenisse, Capelle aan den IJssel en Rotterdam Alexander.
RET is hier de vervoerder.
Gebruikers:
Per dag maken circa 28.000 reizigers gebruik van de metro.
Samenvattend:
Doordat drie van de vijf metrolijnen de OV-knoop Schiedam aandoen is
het station goed verankerd in het Rotterdamse metronetwerk. Dit is ook
terug te zien in het hoge aandeel van BTM in voor- en natransport

lijn

richting

vervoerder

Frequentie
[per richting
spits/dal/avond]

Metro A

Binnenhof-Schiedam C/Vlaardingen West

RET

6/6/0

Metro B

Nesselande-Hoek van Holland Haven

RET

6/6/4

Metro C

De Terp-De Akkers

RET

6/6/4

Richting

Reizigers (etmaal)

Marconiplein (Rotterdam)

30.000

Schiedam Nieuwland (Hoek van Holland)

11.000

Parkweg (Spijkenisse)

14.000

Mobiliteit

--

-

+/-

+ ++
++

Trein, BTM - Tram, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Tramlijnen:
• Er rijden twee tramlijnen via de OV-knoop Schiedam. Tram 21 en tram 24. Beide
lijnen hebben in Rotterdam De Esch als eindbestemming. RET is de vervoerder.
• Bij de tramhalte ervaar je als reiziger de Schie. Dit is bij de bushalte en op het
stationsplein niet het geval. Vanaf de tramhalte is het circa 200 meter lopen tot aan
het station.
• Door de viaductkolommen is de tramboog onder de Brandersbrug, waarbij ook
voetgangers en wegverkeer wordt gekruisd, onoverzichtelijk.
• Per werkdag stappen ca. 5.500 tramreizigers in- en uit op de OV-knoop Schiedam.

lijn

richting

vervoerder

Frequentie
[per richting
spits/dal/avond]

Tram 21

De EschWoudhoek

RET

4/4/0

Tram 24

De Esch-Holy

RET

4/4/4
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--

Mobiliteit

-

+/-

+

++
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Trein, BTM - Bus, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Bus:
Er zijn twee vervoerders actief op de OV-knoop Schiedam. Alle buslijnen worden uitgevoerd
door RET op één na, deze wordt door EBS geëxploiteerd. Wat opvalt is dat Schiedam alleen
maar eindigende lijnen heeft, er is geen lijn die de OV-knoop Schiedam als tussenstation
heeft. De bereikbaarheid van de knoop voor bussen blijkt in de praktijk matig: regelmatig is er
veel oponthoud in 'de laatste kilometer' naar de knoop toe.
De busplatformen van de knoop zijn gelegen boven de reizigerstunnel aan de Brandersburg /
Horvathweg. Voor reizigers die het gebied niet kennen is dit lastig vindbaar, ook omdat er een
aparte toegang per rijrichting is. Duidelijkheid, overzichtelijkheid en veiligheid voor de
reizigers is hier gewenst.
In totaal stappen dagelijks ca. 5.000 busreizigers in en uit op de knoop Schiedam (bron: RET)
Lijn

richting

Vervoerder

Frequentie
[per richting
spits/dal/avond]

Reizigers
werkdag

Bus 38

Schiedam C-Rotterdam C-Crooswijk

RET

8/6/4

NB

Bus 51

Schiedam C-Woudhoek

RET

2/2/0

In+uit: ca. 250

Bus 53

Schiedam C-Woudhoek

RET

3/2/0

In+uit: ca. 800

Bus 54

Schiedam C-De Gorzen

RET

3/2/2

In+uit: ca. 650

Bus 126

Schiedam C-Maassluis West

RET

2/2/0

In+uit: ca. 350

Bus 456R

Schiedam C-Den Haag Leyenburg

EBS

6/4/2 (2 =wknd)

In: ca. 1.000
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Mobiliteit

-

+/-

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Foto’s met de klok mee:
Fietsparkeren
achterzijde, voorzijde,
(illegaal) op het viaduct.

Fietsparkeren:
• 1.104 plekken onbewaakt, 804 plekken bewaakt (zelfservice)
• Aantal resterend tekort aan fietsparkeerplekken in 2030: 1.241
plekken
• Prognose ProRail 2030: 2.847 (excl. deelfietsen)
• Prognose ProRail 2040: 3.148 (excl. deelfietsen)
Oktober 2019
De laatste telling fietsparkeren van oktober 2019 geeft een gemengd
beeld. In totaal is er nog restcapaciteit maar de stallingen onder de
metro en aan de Parallelweg zijn overvol. Andere plekken hebben nog
restcapaciteit; daarnaast zijn er in de omgeving ca. honderd
‘zwerffietsen’. De plekken met restcapaciteit zijn de dubbellaags rekken:
in de bovenlaag is de restcapaciteit te vinden.
• Fietsers op het viaduct vinden de weg naar de fietsenstalling niet
goed.
• Verscholen trap als route van busstation naar het station en
stationsplein
Bezettingsgraad
• Ondanks dat de stallingen dicht bij elkaar liggen heeft stalling 2
(enkellaags rekken) een hoge bezettingsgraad (108%) terwijl stalling
1 (dubbellaags rekken) nog voldoende plek heeft (55%).
• Stalling bij de bioscoop wordt nauwelijks gebruikt.
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Mobiliteit

--

-

+

+/-

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Fietsen als voortransport
• 18% van de treinreizigers komt met de fiets naar de knoop Schiedam toe.
• De kaart hiernaast laat zien waar reizigers vandaan komen met de fiets. De
kleur van de bolletjes geeft de afstand tot het station aan, de grootte welk
aandeel van de reizigers op de fiets naar het station komt.
• De meeste reizigers die naar het station fietsen hebben een
herkomst binnen 4 km.
• De meeste fietsers komen uit het westen, zuiden en oosten. Logisch, want
ten noorden van het station ligt het bedrijventerrein Spaanse
Polder. Binnen de mobiliteitsaanpak werkgevers wordt wel gewerkt aan
betere fietsvoorzieningen op de bedrijventerreinen.

Knoop Schiedam

Fietsen − Aandeel en reisafstand van alle postcode gebieden (Bron: NS)

Fietsroutes:
• De fietsroutes richting Rotterdam
en Midden Delfland zijn moeilijk
vindbaar.
• De Brandersbrug is niet
toegankelijk voor fietsers vanaf het
stationsplein en ook vanuit
Schieveste takken de routes niet
logisch aan.

Figuur: Fietsnetwerk
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Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Lopen als voortransport
• 13% van de reizigers die met trein reizigers loopt als voortransport naar
het station.
• Van die voetgangers komt 40% binnen een straal van 1km van het station
vandaan. Zie de figuur hiernaast.
Looproutes in en naar het station:
• Verscholen trap als route van het busstation naar het stationsplein.
• De voetganger kan niet in een rechte lijn naar het station, en moet
daarbij de tram, wegverkeer en fiets kruisen.
Samenvattend:
Lopen heeft een relatief groot aandeel in het voor- en natransport. Op en
naar de knoop zijn looproutes niet altijd even duidelijk en aantrekkelijk.

Lopen − Aandeel en reisafstand van alle postcode gebieden (Bron: NS)

Mobiliteit

--

-

+/-

+ ++
++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Auto als voortransport
• Van de treinreizigers komt 12% met de auto naar het station (NS,
2019). 6% als bestuurder (gebruiker P+R), 6% als passagier (Kiss
& Ride)
• Een groot deel van de automobilisten heeft een herkomst die
niet verder dan 10 km van het station vandaan ligt
• Voornamelijk een rol voor ketenverplaatsingen vanuit het
(noord)westen, via de knoop Schiedam richting Rotterdam.
Goede OV voorzieningen spelen hier waarschijnlijk een rol in.
• Klein deel van de automobilisten komt vanuit het Westland
richting de knoop Schiedam.

Auto − Aandeel en reisafstand van alle postcode gebieden (Bron: NS)
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Mobiliteit

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
Station Schiedam ligt vlak bij de A20. Het is slechts 700 meter vanaf afrit 11 (Schiedam) tot aan de P+R (Parallelweg) aan de noordzijde van het station.
12% van de treinreizigers komt met de auto als voortransport waarvan 6% als K&R en 6% als bestuurder (P+R gebruiker). In Q4 2019 rapporteerde NS een
P+R bezettingsgraad van 83%
Aantal parkeerplaatsen
• P+R Parallelweg: 250 parkeerplaatsen
• P+R Horvathweg: 64 parkeerplaatsen
• Naar verwacht een tekort van 100 P+R plaatsen
• K+R Parallelweg: 5 parkeerplaatsen
• K+R Overschieseweg: 2 parkeerplaatsen
Bron: NS, oktober 2019

•
•
•

Bron: MoVe knooppunten. Eerste tranche:
station Schiedam Centrum (Posad,2020)

Aan de noordzijde staat de Euroscoopgarage met 795 parkeerplaatsen, waarvan 450 beschikbaar voor invulling van een P+R-functie (voldoet niet aan
eisen van NS) (6-18u).
De dynamische Bewegwijzering vanaf de A20 verwijst nu naar P+R Horvathweg.
Taxistandplaatsen zijn voorzien aan het stationsplein (tussen tramhalte en stationsingang) en op de Brandersbrug.

Rijkswaterstaat:
• Voor Rijkswaterstaat is de doorstroming op de op de ‘ruit’ van Rotterdam belangrijk (A4/A15/A16/A20)
• Giesenbrug (A20) renovatieproject (geen extra rijstroken), biedt kansen voor vermindering barrièrewerking. Mogelijk i.c.m. verbreden weg bij
Schiedam.
39
• Aandacht voor de rol van geluid bij de nieuwbouwplannen rondom de OV-knoop tussen A20 en het station.

Mobiliteit

--

-

+/-

+

++

Trein, BTM, Fiets, Voetganger, Auto, Deelmobiliteit
OV-fietsen (bron: NS)
• Op knoop Schiedam zijn 28 OV-fietsen beschikbaar
• Deze capaciteit lijkt voor nu voldoende, zie figuur beschikbaarheid OV-fiets
• Type stalling: zelfservice huurlocatie
• Verwachte groei tot 2025: +10 deelfietsen benodigd
Andere deelsystemen
• Rond het station is één parkeerplaats gereserveerd voor deelmobiliteit. Dit
betreft een Greenwheels (model Volkswagen Up!)

Gemiddelde beschikbaarheid OV-fiets Station Schiedam Centrum
Bron: https://ovfietsbeschikbaar.nl/locatie/sdm001/gemiddelden

Locatie van de Greenwheels auto
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Mens

Mens

--

-

+/-

+ ++
++

Type reiziger
Wat is het reismotief van de reizigers (NS):
• Bijna de helft van de reizigers zijn forensen; mensen die
dagelijks naar en van hun werk gaan met de trein
• Het aandeel van de reizigers met een sociaal-recreatief
motief is relatief laag.
• Ruim een derde van de reizigers betreft studenten /
scholieren
EBS: Voornamelijk scholieren, studenten en forenzen.
Leeftijdverdeling treinreizigers (NS):
• Het grootste deel van de reiziger valt in de
leeftijdsklasse tussen de 20 en 44 jaar.
• Ouderen (65+) en kinderen (<20) maken relatief weinig
gebruik van station Schiedam Centrum.
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Mens

Klanttevredenheid

--

-

+/-

+

++

MRDH Kwaliteitsbeleving OV-knooppunten BTM (mei 2019):
In het rapport 'Kwaliteitsbeleving OV-knooppunten' van mei 2019 is
onder metroreizigers de algemene beoordeling van station Schiedam
Centrum een 6,8 (n=159)”. Dit is onder de norm van 7,5.
Thema’s
• De elementen uitstraling (5,9), reinheid (6,4) en comfort (6,5) zijn
als laagste beoordeeld.
• Sterke elementen zijn de bereikbaarheid van het knooppunt (8,0)
en de ruimte op het perron (7,5)
• Het valt op dat de afstand tussen modaliteit bij overstappen matig
scoort: 58% (benchmark is 70%).
Stationsbeleving trein:
• 63% scoort boven de 7 (2019)
• Gemiddeld cijfer: Het algemeen oordeel is in de wintermeting 2020
gedaald van 6,6 naar 6,2. Dit is lager dan op vergelijkbare station in
de regio. Voornamelijk daling op thema's:
• Wachttijdbeleving (komt vaker voor in wintermaanden)
• Oriëntatie
• Doorstroming
• Veilig (door daling van oordeel over 'Verlichting')
• Schoon
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Mens

--

-
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+

++

Sociale veiligheid
Metrostation ‘Kwaliteitsbeleving OV-Knooppunten van mei 2019:
• De stelling ‘Ik voel me veilig op dit OV-knooppunt ‘s avonds na 19:00’
krijgt een 6,2 als gemiddelde beoordeling (n=141)
• De stelling ‘Ik ervaar de verlichting op dit OV-knooppunt als prettig’
krijgt een 6,9 als gemiddelde beoordeling (n=150)
Treinstation:
• Sociale veiligheid scoort een 6,4, dit is lager als dit vergeleken wordt met
soortgelijke stations in de regio
• Veiligheid op het station ‘s avonds na 19.00 uur scoort een 6,1
Algemene bevindingen:
• Slecht onderhouden en sociaal onveilige trap van metro naar
parkeerplaats
• Donkere parkeerplaats onder metroviaduct
• Sociale veiligheid onderdoorgangen langs de Schie
• Trapopgangen zijn naar het busplatform zijn donker. Trap van
busplatform naar stationsplein is verscholen langs een gebouw zonder
plintfunctie

Foto’s uit: Quickscan Station Schiedam Centrum (DeZwarteHond, 2019)
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Beoordeling huidige
situatie
45

Beoordeling huidige situatie
De figuur links toont de beoordeling van de huidige situatie van de OV-knoop
Schiedam. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus:
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : zeer beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is toegelicht is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de
huidige situatie zijn plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•
•

•

Station Schiedam Centrum heeft goede verbindingen met de grote steden
(Rotterdam, Den Haag, Amsterdam) en aanwezigheid van andere
modaliteiten (bus, tram metro) en de positie naast de A20 zorgt voor een
sterke positie in het netwerk.
Binnen 600 meter zijn vrij veel inwoners en arbeidsplaatsen te bereiken
ondanks dat de functiemening aan de noordzijde van de OV-knoop en A20
beperkt is. Samenvattend is de bereikbaarheid en functiemenging redelijk.
De omgeving bestaat uit individuele delen met een matige onderlinge
samenhang. Het centrum van Schiedam is op loopafstand en de noordzijde
van het station is deels nog niet ontwikkeld. De ligging in de omgeving wordt
daarom als redelijk beschouwd.
De omgeving rondom de OV-knoop is vrij utilitair ingericht en niet
overzichtelijk. Ondanks de nabijheid van het centrum van Schiedam is hier
geen heldere aantrekkelijke looproute aanwezig. De omgevingskwaliteit is
laag.

Beoordeling huidige situatie
OV-knoop
•
•
•

Het knooppuntdomein scoort onvoldoende/redelijk (- / +/-). De knoop is
utilitair ingericht en beschikt in die zin over alle noodzakelijke faciliteiten.
De OV-knoop is echter niet altijd overzichtelijk voor de onbekende reiziger.
Ondanks dat het ontwikkelen van een OV-knoop een vorm van duurzaamheid
is, zijn er in de huidige situatie weinig specifieke duurzaamheidsmaatregelen
voorzien op en rond de OV-knoop.
De perrons hebben voldoende capaciteit. Stijgpunten nabij de metro kunnen
soms druk worden. Bus en tram hebben op de verbindende looproute
kruisende stromen met andere modaliteiten. Transferveiligheid scoort redelijk
tot goed (+/- / +).

Mobiliteit
•
•

•
•
•

De score op het gebied van auto in de huidige situatie is redelijk tot goed (+/- /
+). Vanwege de positie langs de A20 is de autobereikbaarheid goed. Daarnaast
zijn er nu voldoende Kiss & Ride en P & R plekken aanwezig.
De modaliteit bus is voldoende (+/-). Het busproduct is op orde: de bus
frequentie is goed met o.a. goede bereikbaarheid van het Westland. De
kwaliteit van het busstation scoort minder door met name de zichtbaarheid en
de route naar het busplatform.
De modaliteit trein scoort goed (+). Er zijn vier keer per uur goede
verbindingen richting de grote steden (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam).
De knoop Schiedam is goed verankerd in het Rotterdamse metronetwerk.
Daarmee scoort de modaliteit metro goed tot zeer goed (+ / ++)
De frequentie van de tram is goed door de aanwezigheid van twee tramlijnen
(21/24). De tramhalte zit op enige afstand van de stationsentree. De tram
scoort daardoor voldoende tot goed (+/- / +).

•

•

•
•

Het aspect fiets scoort redelijk tot onvoldoende (+/- / -). De knoop is per fiets goed
te bereiken. De stallingen zijn echter niet altijd even duidelijk vindbaar en er is er
een disbalans in het gebruik van de fietsenstallingen: de ene fietsenstalling is vol
terwijl de andere nog ruimte heeft. Mogelijk mede door het gebruik van zowel
enkel- als dubbellaags rekken.
Er ontbreken herkenbare en aantrekkelijke looproutes uit de omgeving naar het
station. Hierdoor scoort de modaliteit voetganger laag in de huidige situatie. Aan
de noordzijde komt daar het utilitaire ontwerp van de ontvangstruimte en de
beperkte omgevingskwaliteit nog bij.
Er zijn in de huidige situatie voldoende OV-fietsen op het station aanwezig. Tevens
is een deelauto beschikbaar. Verder is geen andere deelmobiliteit voorhanden.
Deelmobiliteit scoort daarmee voldoende (+/-) in de huidige situatie.
Op het stationsplein zijn enkele taxistadplaatsen aanwezig. Vanuit het station
wordt hiernaar verwezen. Echter is het niet voor alle gebruikers even goed
vindbaar. De modaliteit taxi is daarmee als voldoende (+/-) beoordeeld.

Mens
•

•
•

Er is een goede diversiteit aan reiziger. Met name forenzen en studenten maken
gebruik van de knoop. In vergelijking met het landelijk gemiddelde kent de knoop
een laag aandeel sociaal / recreatieve reizigers. Het aspect type reiziger scoort
daarmee redelijk tot goed (+/- / +).
Op het gebied van klanttevredenheid scoort OV-knoop Schiedam in de huidige
situatie op onderdelen onvoldoende (-). In een belevingsonderzoek scoren de
aspecten uitstraling / sfeer en comfort laag.
De sociale veiligheid op de OV-knoop is onvoldoende (-). De knoop is
onoverzichtelijk, donkere hoekjes en de smalle treintunnel versterken het
onveiligheidsgevoel. De sociale veiligheid op en rondom de knoop versterken
elkaar in negatieve zin.

Ambities
Schiedam: OV-knoop van de toekomst

Plaats
Positie in het netwerk

Ambitieniveau en GAP’s

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging

We hebben het ambitieniveau van het OV-knooppunt in kaart
gebracht. We gebruiken hiervoor dezelfde aspecten uit het
handelingsperspectief: plaats, knoop, mobiliteit en mens.

Omgevingskwaliteit
OV-knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen

We hebben het ambitieniveau zo goed mogelijk ingevuld
o.b.v. beleidsdocumenten, eigen inschatting en in overleg
met de betrokken stakeholders.

Veiligheid knoop (transfer)
Mobiliteit

Met de onderstaande verbeelding geven we het
ambitieniveau. De pijl laat de GAP zien, het verschil tussen de
huidige situatie en de gewenste situatie.

Deelmobiliteit?
BTM
Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto

--

-

+/-

+

++

Mens
Type reizigers
Klanttevredenheid

GAP

Veiligheid sociaal
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Plaats

Ligging en bereikbaarheid
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Plaats

--

-

+/-

+

++

Toekomstige positie in het netwerk - nationaal

PHS 2030

Werknetwerk OV-Toekomstbeeld

Nationale connectiviteit
 Station Schiedam Centrum vormt een cruciale schakel in de Rotterdamse regio
met directe verbindingen naar de economische topgebieden Den Haag, Leiden
en Amsterdam en legt verbindingen met de mainport Rotterdam, Brainport Delft
en Greenport Westland.
 De knoop Schiedam blijft ook in de toekomst sterk verbonden met de groeiende
internationale knoop Rotterdam Centraal.
 In de ontwerpen voor PHS 2030 is versterking van het bestaande treinproduct
voorzien met in station Schiedam Centrum 6 intercity’s + 6 sprinters per uur per
richting. Dit betekent een toename van 2 intercity’s + 2 sprinters.
 In het huidige ontwerp van het Landelijk OV-toekomstbeeld 2040 vindt een
versterking van het treinproduct op de verbinding Den Haag – Rotterdam plaats.
Schiedam wordt in dit ontwerp 12x/uur bedient door een S-baan in de richting
van Den Haag en Rotterdam/Dordrecht. De rechtstreekse verbinding met
Amsterdam en Leiden vervalt.

Bron: Werknetwerk Landelijk OV-toekomstbeeld 2040, uitsnede.
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Plaats

--

-

+/-

+

++

Toekomstige positie in het netwerk - regionaal
Regionale connectiviteit
 In 2022 wordt de recentelijk omgebouwde Hoekse
Lijn verlengd naar het verplaatste station Hoek van
Holland Strand: het belang van de knoop Schiedam
als overstapknoop voor strandbezoekers neemt dan
toe.
 De komst van een R-netverbinding Naaldwijk –
Schiedam heeft de verbinding met het Westland
verbeterd, de ambitie is om deze verder te
versterken.
 Er wordt gesproken over de komst van een HOVverbinding Zoetermeer – RTH-Airport – Schiedam C
wat de rol van station Schiedam als regionaal
knooppunt zal versterken.
 De goede autobereikbaarheid (A20) biedt ook in de
toekomst kansen voor station Schiedam als
opstappunt voor de multimodale reiziger uit de
regio naar Rotterdam en Den Haag
Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)
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--

Plaats

-

+/-

+

++

Ligging in de omgeving - Verstedelijkingsopgave

Bron: Update gebiedsopdracht SchieDistrict

•

In directe invloedsomgeving van station (lokaal):
• ca. + 3.500 woningen voorzien (SchieDistrict)
• Herontwikkeling van ca. 24.000 arbeidsplaatsen (Spaanse
Polder)

•

Ontwikkeling van het regionale invloedsgebied van station Schiedam:
• +20.000 banen
(2010: 165.000 -> 2040: 185.000)
• +54.000 huishoudens
(2010: 213.000 -> 2040: 267.000)

•

Belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen binnen het indirecte
invloedsgebied van station Schiedam:
• Merwe4Havens
• Parkweg Midden
• Nieuw Mathenesse
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--

Plaats

-

+/-

+

++
++

Bereikbaarheid en functiemenging
Gebiedsopdracht SchieDistrict
• > ca. 3.500 woningen (toevoeging)
• > ca. 24.000 arbeidsplaatsen (herontwikkeling)
• Leisurefaciliteiten i.c.m. faciliteren P&R
Omvat:
• Schieveste (o.a. realisatie hotel)
• Kop van de Singel (50-100 woningen)
• AMEC-locatie (ca. 170 woningen)
• Peperkliplocatie (100 woningen + o.a. met Boerhaavelaan en oostelijke
onderdoorgang spoor t.b.v. interwijkverbinding)
• Herstructurering bedrijventerrein Spaanse Polder: opwaardering
bedrijvigheid
•

Bron: MoVe knooppunten. Eerste tranche: station Schiedam Centrum (Posad,2020)

Bij ontwikkeling inzetten op lage parkeernorm en opvang
mobiliteitsbehoefte met alternatieve mobiliteitsvormen via 3trapsraket:
1. Eigen keuze van de bewoners (fiets, OV)
2. Mobiliteitsaanbod op maat voor bewoners (deelmobiliteit)
3. Aanschafmogelijkheid P-plaats
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Plaats

--

-

+/-

++
+ ++

Omgevingskwaliteit
De ambities om de omgevingskwaliteit van het
station te verbeteren:

Zuid

Bron: Quickscan Station Schiedam Centrum (DeZwarteHond, 2019)

•

Het gebied een functie geven (meer reuring
en functiemenging), sociale veiligheid
verhogen.

•

Vergroening om de verblijfskwaliteit en het
uitnodigende karakter van het station te
vergroten.

•

Het verbeteren van de verbinding aan de
zuidzijde met de Singel en de Schie door
obstakels te verwijderen en zichtlijnen te
herstellen, maar ook een prettige noordzuid-verbinding te creëren.

•

Toevoegen van een interwijkverbinding
(oostelijke onderdoorgang)

•

De relatie van de knoop met de
Schie versterken
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De OV-knoop
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OV-knoop

--

-

+/-

++
+ ++

Knooppuntdomeinen
De knoop Schiedam kent de volgende ambities om het knooppuntdomein te verbeteren:
•

Meer ruimtelijke kwaliteit aanbrengen in de stationshal: een gezamenlijk ontvangstdomein creëren. Een herontwerp van de reizigerstunnel
is cruciaal om een forse kwaliteitssprong te maken en zo de integraliteit te creëren in het station.

•

De bijbehorende wens tot herverdeling van domeinen vraagt om een volledige herinrichting van de loopverbindingszone.

•

Vanuit de reiziger is de wens om de knoop meer uitnodigend te maken (meer winkels, kleur, uitstraling, sfeer).

•

Hoogteverschillen en helderheid looproutes aanpakken om overzichtelijkheid te bevorderen.

•

Verbeteren van de verbinding met de tram.

•

Versterken relatie met de Schie, waarbij gedacht kan worden aan meer transparantie aan de Schiezijde, een in-/uitgang (indien inpasbaar)
en dergelijke.

•

De beoogde gebiedsontwikkeling aan de noordzijde vraagt om een passend ontvangstdomein aan deze zijde met de bijbehorende
voorzieningen.

•

Introductie van het S-baan-concept kan de vormgeving van het reisdomein en de perronindeling beïnvloeden.

•

Er ligt een wens om de koppeling te zoeken met logistiek (pakketkluizen, stadsdistributie)
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OV-knoop

--

-

+/-

++
+ ++

Duurzaamheidseisen
•

Schiedam heeft qua duurzaamheid in de huidige situatie plek 9 van 30 binnen eigen stationscategorie (Plus).

•

Vergroening van de directe omgeving van de knoop is wenselijk, o.a. om hittestress tegen te gaan.

•

Partijen zullen gezamenlijk en met de omgeving in samenhang met de andere ambities voor de knoop invulling geven aan de
verduurzaming.

•

Vanaf 2030 zijn alle ingezette OV-bussen zero-emissie.
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OV-knoop

--

-

+/-

+ ++
++

Veiligheid (transfer)
Transferveiligheid trein
Bijkomende functies
• Treinperrons vormen in de huidige situatie geen probleem voor
• Indien functies worden toegevoegd aan de knoop Schiedam kan dit
transferveiligheid. Dit wordt in de toekomst ook niet verwacht (dit is
effect hebben op de transferveiligheid, waardoor nieuwe opgaven
inclusief het effect van niet-halterende treinen).
kunnen ontstaan.
• Bij reizigersgroei moet de transfercapaciteit in de tunnels en bij de
stijgpunten in de gaten worden gehouden.
• In de huidige situatie is onvoldoende ruimte tussen de perronkeerwand
en de vaste trap voor roltrappen en liften.
• Bij verplaatsing van de trappen richting Rotterdam en/of de toevoeging
van een extra toegangstunnel zijn perronverlenging en verwijderen van
opstallen mogelijk aan de orde om de reizigersstroom veilig en vlot te
kunnen afhandelen.
Bron: ProRail

Transferveiligheid metro, tram en bus
• Nader onderzocht moet worden wat de impact is van reizigersgroei op
het aantal reizigers op piekmomenten op de perrons en trappen bij de
metro. Verhoging van metrofrequenties zal tot een grotere
reizigersvraag leiden maar kan tegelijkertijd ook tot meer spreiding van
de reizigersvraag. Daardoor vermindert de druk op de perroncapaciteit
en neemt de druk op de trappen en toegangen toe.
Bron: RET

•

Nader onderzocht moet worden hoe de veiligheid bij tram- en bus
verbeterd kan worden.

59

Mobiliteit

60

--

Mobiliteit

-

+/-

+ ++
++

Trein en metro
S-baan Dordrecht – Den Haag in het Werknetwerk van OV-Toekomstbeeld.
•

Het aantal treinen dat stopt in station Schiedam Centrum neemt toe van
8x/u/richting naar 12x/u/richting

•

De rechtstreekse verbindingen met Amsterdam, Haarlem en Leiden worden
vervangen door een hoogfrequente overstap op Den Haag HS/Centraal

•

Aanvullende kwaliteitssprong door afgestemd S-baan product (vandaag: 4x
Intercity + 4x Sprinter rijden niet afgestemd)

Bron: Werknetwerk Landelijk OV-toekomstbeeld 2040.

•

Bij sturend mobiliteitsbeleid in 2030-2040 verdubbeling gebruik metro verwacht.

•

Stapsgewijze verhoging frequentie metroverbinding door Schiedam C van 18
metro's per uur per richting in 2020 naar
•
•

•

Bron: Werknetwerk Landelijk OV-toekomstbeeld 2040, uitsnede.

24 metro's per uur per richting in 2025
30-36 metro's per uur per richting in 2035/2040 (bij automatisering metro)

Een visie op de toekomst tram is nog in ontwikkeling, naar verwachting is de groei
van het aantal reizigers hier lang niet zo groot als bij metro. De eerste indruk is dat
het aantal tramreizigers dermate groot is dat dit niet met bussen is op te vangen
en de halte bij de knoop voor de overstap naar de andere modaliteit van groot
belang blijft.
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--

Mobiliteit

-

+/-

+ ++
++

Trein en metro
•

Er wordt een groei van het aantal gebruikers van de OV-knoop Schiedam verwacht. Deze dia geeft een bundeling van de beschikbare
informatie van het aantal reizigers richting 2040 weer. Nader onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van de omvang van de
verwachtte totale groei van het aantal gebruikers van de OV-knoop Schiedam richting 2040.

•

Mogelijke ontwikkeling station Schiedam Kethel op termijn

•

Reizigersaantallen Schiedam C:

2018

2040

Trein

22.400

30.600

17.500

33.100

26.000 (geschat)

-

65.900

63.700

Type

In-/uitstappers

2020

28.000

Metro

2030

32.000

Hoekse Lijn

2040

35.000

Totaal*

Bron: RET

•

Type

Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)
*Door onderlinge overstapbewegingen tussen modaliteiten is er in de totaalwaarden sprake van een dubbeltelling

Aantal in-/uitstappers OV 2030:
Reizigersgroei

2030

Basis

62.200

Programma

+3.000

1% autonome groei

+6.500

3% autonome groei

+21.400

5% autonome groei

+39.100

Bron: MoVe knooppunten. Eerste tranche: station Schiedam Centrum (Posad,2020)
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--

Mobiliteit

-

+/-

+ ++
++

Tram en bus
Ambities tram
•

Verbeteren aansluiting tram op de knoop: halte ligt nu te ver uit de
knoop voor een soepele overstap.

•

Tevens kan bij deze aanpassing de onoverzichtelijke verkeerssituatie
tussen trambestuurder en voetganger en de kwaliteit voor langzaam
verkeer onder de Brandersbrug worden aangepakt.

Ambities bus

Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)

•

Verbeteren bereikbaarheid knoop voor bussen (verminderen oponthoud
in stationsgebied).

•

Verbeteren kwaliteit busknoop voor reizigers (vindbaarheid en
verblijfskwaliteit).

•

Verbeteren OV-bereikbaarheid tussen knoop Schiedam
en stadsontwikkelingen Nieuw-Mathenesse en Merwe-vierhavens

•

Ontwikkeling HOV-verbinding Zoetermeer – RTH-Airport – knoop
Schiedam voor versterking regionale knoopfunctie. Mogelijk is er extra
ruimte nodig op en langs de opritten van de snelweg om hier HOVkwaliteit te kunnen borgen.
63

--

Mobiliteit

-

+/-

+ ++
++

Auto K&R, taxi en kort parkeren
•

Aanwezig huidige situatie: 314 P&R-plekken

•

Verwachte benodigde uitbreiding capaciteit P&R t.o.v. huidige situatie : +100 tot
200 plekken

•

In het ontwerpbestemmingsplan Schieveste is opgenomen dat de huidige P&Rlocatie Parallelweg (aan de noordzijde van de knoop) komt te vervallen als gevolg
van de herontwikkeling Schieveste. Compensatie van deze P&R maakt onderdeel uit
van de verbeteropgave van de OV-knoop Schiedam.

•

Regulering P&R vraagt aandacht evenals de bewegwijzering.

•

De nieuwe woonontwikkeling Schieveste heeft een parkeernorm van 0,3: shift van
auto naar OV en fiets stimuleren.

•

Vooral multimodale bereikbaarheid moet centraal staan; een totaalaanbod van
(deel)mobiliteit, al dan niet geïntegreerd met gebiedsontwikkeling en/of een
mobiliteitshub. De voornaamste rol van de auto op de OV-knoop is gericht op de
P&R en K&R functie i.r.t. A20, naast functies bij voorzieningen voor bijvoorbeeld
taxi, logistiek, afvalophaaldienst en vervangend busvervoer.

Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)
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Mobiliteit

-

+/-

+

++

Deelconcepten

Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)

•

Voorziene uitbreiding capaciteit OV-fiets: ca. +10 fietsen

•

Voorzien uitbreiding deelauto’s door ontwikkeling Schieveste: ca. +175 deelauto’s

•

Koppeling zoeken met omliggende bedrijven (bedrijfsfietsen, deelconcepten) en
logistiek (pakketkluizen, stadsdistributie)

•

Ambities Schiedam voor het versterken van deelmobiliteit in de stad.
1. Als mobiliteitsoplossing voor bewoners binnen nieuwe gebiedsontwikkelingen
met lage parkeereis.
2. Als mobiliteitsoplossing voor inwoners om de ruimtedruk van de auto in
bestaande gebieden te verlagen.
3. Als last-mile-oplossing voor ketenreizen via OV knooppunten (MaaS).

•

De knoop en de wijk Oost zijn speerpunten vanwege de bestaande
parkeerproblematiek en grootschalige gebiedsontwikkelingen. Streven naar
multimodale bereikbaarheid van de knoop en synergie tussen de genoemde
beleidsdoelen om efficiënt, doelmatig en door de dag en jaar heen gebruik
van deelauto's te stimuleren.

•

Voor Oost de komende 2 jaar inzetten op 2-5 deelauto's voor bewoners, met groei in
de jaren daarna. Met de juiste positionering rond het station kunnen deze ook als lastmile-oplossing voor ketenreizigers dienen.
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Mobiliteit
Fiets

•

•

-

+/-

++
+ ++

Voorziene uitbreiding stallingscapaciteit Stallingsbehoefte (Bron: ProRail)
•

2019: ca. 1.900 plekken

•

2030: ca. 2.850 plekken (+950)

•

2040: ca. 3.150 plekken (+1.250)

Op de lange termijn wordt voor de knoop ingezet op een groei tot ca. 3.500
plekken (+ ca. 1.500 plekken)

•

Kwaliteitsslag in de voorzieningen in de fietsenstalling (bemensing, informatie,
luchtpompen, etc.)

•

Mogelijk omzetten parkeerruimte P+R Horvathweg in fietsparkeerruimte wanneer
P+R-functie elders opgevangen wordt.

•

Stationsgebied als scharnier laten functioneren voor de fiets tussen centrum,
Schieveste en Spaanse Polder, verbeteren (sociale) veiligheid passages A20 en
spoor.

•

•
Bron: OV knooppunt 2040:
Werkboek ruimtelijke verkenning,
casus Schiedam, 2018)

Verminderen barrièrewerkingen fietsinfrastructuur:
•

Doorsnijdingen noord-zuid

•

Versterken oost-west relatie

Aandacht voor kwalitatieve aansluiting van de (regionale) fietsroutes op knoop en
stallingscapaciteit nodig.
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Mobiliteit
Voetganger

•

-

+/-

++
+ ++

De ambitie is om het stationsgebied als scharnier en een grotere
bestemming te laten functioneren tussen centrum, Schieveste en
Spaanse Polder, door:
•

nieuwe oostelijke onderdoorgang als interwijkverbinding – in
aansluiting op de doorgang onder de A20.

•

meer inwoners en bezoekers van Schiedam gebruiken de trein en
metro via de OV-knoop Schiedam, wat ook bijdraagt aan de wens
voor een betere spreiding van reizigers over de dag.

•

Aan beide stationszijden de relatie tussen openbare ruimte en
verkeersontwerp opnieuw verbeteren. Ruimte voor auto’s inperken
maar niet onmogelijk maken (vanwege bestemmingsverkeer) en de
scheiding tussen de verkeersstructuren verzachten.

•

Stad en station bij elkaar brengen: de aantrekkelijke wandelboulevard
langs de Schiekade is er, maar de ambitie is om deze beter te laten
aansluiten op de knoop.

•

Op grotere schaal zijn de ambities om de looproutes naar en door de
Spaanse Polder te verbeteren: verbeteren (sociale) veiligheid passages
A20 en spoor.

Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)
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Mens

68

--

Mens

Bron: OV knooppunt 2040: Werkboek ruimtelijke verkenning, casus Schiedam, 2018)

-

+/-

++
+ ++

•

De klanttevredenheid in de huidige situatie gematigd positief (6,7). De
ambitie is om de klanttevredenheid verder te verhogen voor de totale
knoop. Vooral het aspect sociale veiligheid behoeft hierin aandacht.

•

Het overwegende aandeel overstappende OV-reizigers op deze knoop
krijgt in de toekomst meer ‘concurrentie’ van reizigers met een
bestemming in de directe omgeving van de knoop. Zowel zakelijk als
recreatief. Dit geeft invulling aan de ambitie voor een grotere mix van
verschillende reizigers wat de vraag en mogelijkheid voor aanvullende
voorzieningen ondersteunt.

•

Schiedam ambieert een versterking van het toerisme in de stad.

69

Trends en
ontwikkelingen
70

Trends en ontwikkelingen
Voor de toekomstbestendigheid van knooppunten is het van belang om de impact van een aantal algemene trends en ontwikkelingen op
knooppunten in kaart te brengen. Alhoewel het precieze effect van een trend/ontwikkeling niet altijd precies is aan te geven, geven de trends wel
een indicatie van een mogelijke richting die het op zou kunnen gaan. Voor de OV-knoop Schiedam spelen de volgende trends een belangrijke rol
in de ontwikkeling van de OV-knoop:


Trend 1. Sterke groei metropool



Trend 2. Groei kenniseconomie Campusontwikkelingen en schaalgrootte



Trend 3. Groei deelmobiliteit



Trend 4. Groei gebruik van E-bike



Trend 5. COVID-19 (Corona)



Trein 6. Automatisering van (rail) voertuigen

In de bijlage worden deze trends en ontwikkelingen verder gelicht waarbij is steeds aangegeven wat de voor- en de nadelen kunnen zijn van deze
scenario’s voor Schiedam en wat in de toekomst een mogelijke impact zou kunnen zijn op het knooppunt.

Beoordeling
Wensbeeld knooppunt
--

-

+/-

+

++

De figuur links toont de beoordeling van de
huidige en toekomstige situatie van de OV-knoop
Schiedam. De vlakken zijn het gemiddelde van
alle scores samen. Er wordt onderscheid gemaakt
in vijf niveaus:
- - : niet relevant / onvoldoende
- : een beetje relevant / matig
+/- : enigszins relevant / redelijk
+ : relevant / goed
+ + : zeer relevant / uitmuntend

Beoordeling wensbeeld
De figuur links toont de ambities voor de OV-knoop Schiedam. Er wordt onderscheid
gemaakt in vijf ambitieniveaus:
- - : niet aanwezig / ruim onvoldoende score
- : zeer beperkt aanwezig / onvoldoende score
+/- : aanwezig / voldoende score
+ : ruim aanwezig / hoge score
+ + : zeer ruim aanwezig / zeer hoge score
De score per thema is toegelicht is hieronder toegelicht. Bij de beoordeling van de
huidige situatie zijn plannen die reeds vaststaan meegenomen als uitgangspunt.

Plaats
•

•
•
•

De positie in het netwerk van station Schiedam Centrum als schakel in de
regio wordt versterkt door frequentiegroei op de aanwezige OV-verbindingen met
de grote steden (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam) en aanwezigheid van andere
modaliteiten (bus, tram metro) en de gunstige positie naast de A20 .
De bereikbaarheid en functiemenging dient versterkt te worden door de
gebiedsontwikkeling SchieDistrict, die ontwikkeling voorziet in de directe omgeving
van de knoop.
Het is wenselijk de ligging in de omgeving te versterken door de gunstige positie (op
fietsafstand) ten opzichte van verstedelijkingslocaties en de toegang tot het station
voor langzaam verkeer te verbeteren.
Voor de omgevingskwaliteit wordt een sprong geambieerd: de wisselwerking tussen
knoop en omgeving verdient een impuls met een versterking van functies in de
directe omgeving en een betere verbinding met de stad.

Beoordeling wensbeeld
OV-knoop
•

•

•

Het knooppuntdomein vraagt een sprong voorwaarts door een gezamenlijk
ontvangstdomein te creëren en barrières weg te nemen: meer integraliteit tussen de
verschillende modaliteiten is nodig. Er ligt een opgave in de organisatie van de
verschillende domeinen op de knoop.
De ambitie op het gebied van duurzaamheid dient in samenhang met de andere
ambities beschouwd te worden om synergie te bereiken. Deze kunnen bijvoorbeeld
gerelateerd zijn aan duurzaamheidmaatregelen in de directe omgeving van de knoop
(bijvoorbeeld: vergroening).
Bij verdere toename van het aantal gebruikers behoeven de stijgpunten op de knoop
aandacht: transferveiligheid kan dan in het geding komen. Ook de overstap naar bus en
tram vraagt aandacht.

Mobiliteit
•
•
•
•

•

De modaliteit trein scoort in de huidige situatie al goed: de ambities voor verdere
verbetering komen terug in een frequentieverhoging van het treinproduct.
De bediening bij de modaliteit metro is al goed en een verdere frequentiesprong wordt
in de toekomst voorzien om de reizigersgroei op te kunnen vangen.
De frequentie van de tram is goed door de aanwezigheid van twee tramlijnen (21/24),
maar een betere aansluiting van de tramhalte aan de knoop wordt wel geambieerd.
Bij de modaliteit bus is verbetering gewenst in de verblijfskwaliteit, bereikbaarheid van
de knoop en gerichte uitbouw van het busproduct op bepaalde relaties. Qua
bereikbaarheid kennen de routes van zowel de reizigers als de bus naar het busplatform
verbeterpunten.
Vanwege de positie langs de A20 is de autobereikbaarheid goed, de knoop Schiedam
kan daarom als een belangrijk overstappunt dienen van de auto vanuit de regio op het
OV. Gewenst is om deze positie te behouden. Daartoe verdienen de bewegwijzering,
uitbreiding en exacte invulling van de P&R-capaciteit nog wel aandacht.

•
•
•

•

Voor de fiets ligt er een behoorlijke ambitie. De stallingscapaciteit is zeker op
termijn onvoldoende en de routes naar de knoop toe behoeven verbetering.
De modaliteit voetganger behoeft een impuls: de stad en het station dienen
voor de voetganger bij elkaar te worden gebracht, met logische en
aantrekkelijke looproutes in de directe omgeving van de knoop.
Er wordt een bescheiden groei van OV-fietsen voorzien. Verdere ambities voor
deelmobiliteit liggen op het vlak van deelauto’s en andere modaliteiten. Omdat
een beperkte rol wordt verwacht voor de deelauto als voor/natransport voor
het OV, is hier een combinatie gewenst met de gebiedsontwikkelingen in de
directe omgeving.
De modaliteit taxi is in voldoende mate aanwezig en er is vanwege de beperkte
rol in het voor- en natransport geen specifieke ambitie dit sterk uit te bouwen.

Mens
•

•
•

Er is een goede diversiteit van type reizigers. Een verdere mix en spreiding van
reizigers over de dag wordt verwacht als gevolg van gebiedsontwikkelingen in
de directe omgeving van de knoop. Specifieke aanvullende maatregelen op dit
vlak worden niet geambieerd.
Op het gebied van klanttevredenheid is groei gewenst. De OV-knoop Schiedam
scoort matig en verbetering op aspecten als uitstraling, sfeer en comfort is
nodig.
De sociale veiligheid op de OV-knoop is onvoldoende en dit thema verdient
een impuls. De ontwikkelingen rond de knoop (omgevingskwaliteit),
herorganisatie van het knooppuntdomein en verbeteren van de positie voor
langzaam verkeer zijn belangrijke ingrediënten om de sociale veiligheid te
verbeteren.

Bijlage 1. Trends en ontwikkelingen
Voor de toekomstbestendigheid van knooppunten is het van belang om de impact van een aantal algemene trends en ontwikkelingen op
knooppunten in kaart te brengen. Alhoewel het precieze effect van een trend/ontwikkeling niet altijd precies is aan te geven, geven de trends wel
een indicatie van een mogelijke richting die het op zou kunnen gaan. Voor de OV-knoop Schiedam spelen de volgende trends een belangrijke rol
in de ontwikkeling van de OV-knoop:


Trend 1. Sterke groei metropool



Trend 2. Groei kenniseconomie Campusontwikkelingen en schaalgrootte



Trend 3. Groei deelmobiliteit



Trend 4. Groei gebruik van E-bike



Trend 5. COVID-19 (Corona)

In de bijlage worden deze trends en ontwikkelingen verder gelicht waarbij is steeds aangegeven wat de voor- en de nadelen kunnen zijn van deze
scenario’s voor Schiedam en wat in de toekomst een mogelijke impact zou kunnen zijn op het knooppunt.

Trend 1. Sterke groei metropool
Voordelen
 OV knopen in de metropool worden door grote reizigersstromen volledig
uitgeruste knopen met veel beschikbare voorzieningen.
Nadelen
 De geschiedenis laat zien dat, terwijl inwoners zich verspreiden over een groter
gebied de werkgelegenheid vrij constant geconcentreerd blijft in een beperkt
gebied. Consequentie hiervan is dat de druk op de metropool alleen maar
toeneemt en dan met name in de spits. De eenzijdige spitsrichting (en daarmee
de nu al drukke vervoersstromen) wordt versterkt en leidt tot meer congestie in
de spits.
Impact knoop
 Grote knopen in de metropool als Schiedam worden drukker. De vraag is hoe veel
de groei zal zijn en of/hoe lang ze de knoop de groei nog aan kunnen? Voor zowel
de grote als de kleine knooppunten in de metropool betekent een sterke groei een
groter draagvlak van voorzieningen (zowel services als ketenvoorzieningen). Een
uitdaging van dit scenario is of er ruimtelijke programma’s ontwikkeld kunnen
worden die een tegenstroom (met name in de daluren) tot stand kunnen brengen.
Werkgelegenheid leert de geschiedenis, laat zich immers niet of nauwelijks sturen.

Trend 2. Groei kenniseconomie
Campusontwikkelingen en schaalgrootte
Voordelen
 Lokaal kan dit tot een extra hausse aan studenten leiden. Dit leidt tot
extra reizigers en extra natransport (bus, trein en
voetgangersbewegingen)
Nadelen
 Een extra hausse aan studenten leidt tot (nog) drukkere ochtendspitsen.
Er is sprake van communicerende vaten. Wanneer meer op knooppunten
wordt ingezet op de kenniseconomie wordt het drukker, op knooppunten
waar in de omgeving een school verdwijnt, wordt het rustiger. Dit
betekent iets voor het voorzieningenniveau.
Impact knoop
 Op knooppunten waar kenniseconomie gevestigd wordt, vraagt dit om
extra voorzieningen toegerust op studenten (bijv. AH to Go) en ontstaat
een verdere groei van het fiets parkeren. Afspraken over wisselende
begin en eindtijden van de lesuren kan helpen om ochtend- en
avondspits beheersbaar te houden en daarmee de noodzakelijke
voorzieningen in OV-knoop ook (bv uitbreiding trappen wel/niet nodig
als je de reizigersaanvoer kunt spreiden).

Trend 3. Groei gebruik deelmobiliteit
Voordelen
 Voor alle knooppunten geldt dat een deelfiets een efficiëntere benutting van de stallingscapaciteit mogelijk maakt en een deelauto een
efficiëntere benutting van het P+R-terrein.
Nadelen
 Beschikbaarheid. Er zijn grote aantallen deelfietsen en -auto’s nodig om de kans dat je er ook daadwerkelijk een beschikbaar krijgt te
vergroten.
Impact knoop
 Een explosieve groei van deelauto’s en deelfietsen biedt mogelijkheden om parkeerterreinen voor de auto en de fiets slimmer te benutten.
Daarbij zijn er wel twee aandachtspunten. Het eerste is dat er in de stalling voldoende ruimte moet zijn gereserveerd voor het deelsysteem en
dat deze ook een prominente plek krijgen in de stalling/parkeerterrein (direct vooraan in de stalling of op het terrein). Een tweede
aandachtspunt is dat het oog ook wat wil. Een deelfiets of deelauto dient er aantrekkelijk uit te zien. Uiterlijk is voor de gebruiker belangrijk.
Tenslotte is het zo, dat er een woud aan deelfietssystemen is (met verschillende ondersteunende technieken) waar de reiziger/gebruiker geen
overzicht meer heeft. Communicatie/gebruiksgemak is dus aandachtspunt.

Trend 4. Groei E-bike
Voordelen
 Voor alle knooppunten geldt dat de komst van de E-bike het invloedsgebied van knooppunten groter wordt en daarmee dus ook het
reizigerspotentieel. Immers in eenzelfde tijdsbestek kan een groter gebied worden bereikt.
Nadelen
 Voorstadsknooppunten worden mogelijk overgeslagen, omdat met de komst van de E-bike de beter bediende stations binnen bereik komen te
liggen. Een mogelijke consequentie hiervan is dat het aantal reizigers op de voorstadsknooppunten afneemt en dat de druk op de hoofdknoop
(stallingsvoorzieningen) toeneemt.
Impact knooppunt
 Voor het accommoderen van de E-bike is extra capaciteit voor fietsparkeren op maaiveldniveau nodig. Dit zal niet meer voor ieder knooppunt
(zeker voor de knooppunten die in een dichtbebouwde omgeving liggen) op maaiveldniveau kunnen worden opgelost vanwege een gebrek
aan ruimte. Extra ruimte zou ook gevonden kunnen worden door een x-aantal autoparkeerplaatsen op te heffen ten behoeve van het
fietsparkeren. Op kleinere knopen zullen meer kluizen moeten worden geplaatst, omdat de gebruiker een veilige stallingsvoorziening eist.
 Daarnaast is het de vraag of de fietsverbindingen van en naar het station deze groei aan kunnen. Er zal dus tijdig moeten worden nagegaan of
toeleidende fietsroutes voldoende capaciteit hebben om deze groei te kunnen opvangen.

Trend 5. COVID-19 (Corona)

Bron: https://www.kimnet.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/door-gedragsveranderingen-mogelijk81
blijvend-effect-op-openbaar-vervoergebruik
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Introductie
Mobiliteitsknooppunten van de toekomst

Mobiliteitsknooppunten:
Belangrijke schakel in totale multimodale mobiliteitssysteem
Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en
lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op
te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en rondom
OV-knooppunten is daarvoor noodzakelijk.

Om te kunnen anticiperen op de toekomst moet naast het huidig functioneren ook een inschatting worden
gemaakt over het functioneren van het OV-knooppunt in de toekomst. Als hulpmiddel hiervoor is een
handelingsperspectief OV-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om een beeld te verkrijgen over
het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving.

Mobiliteitsknooppunten van de toekomst:
Een gezamenlijke inspanning
Het handelingsperspectief is bedoeld als instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige situatie van de
OV-knoop in kaart te brengen. Daarvoor is het van belang dat alle betrokken partijen aan één tafel zitten, zodat
de relevante gegevens met elkaar gedeeld kunnen worden.
Aan welke partijen moet dan worden gedacht bij het door ontwikkelen van een OV-knooppunt?
Afhankelijk van de grootte en het nationale belang van de knoop is de aanwezigheid van het ministerie IenW
gewenst. Voor de 400 treinstations in Nederland zijn ProRail en NS altijd in beeld en minimaal zullen bij de
aanpak van een OV-knoop aanwezig moeten zijn de gemeente, de provincie, de regionale vervoerder
(afhankelijk van hun positie als opdrachtnemer voor het regionale trein, bus, tram en metro). Afhankelijk van de
locatie zijn partijen vanuit onderwijs, reizigersorganisatie, lokale ondernemers of grote ondernemingen ook
wenselijk .

Handelingsperspectief
Mobiliteitsknooppunten van de toekomst

STAP 1
In kaart brengen huidige situatie van de knoop
De huidige situatie van het knooppunt wordt in kaart
gebracht aan de hand van de onderstaande thema’s:
A. Het aantal gebruikers
B. Huidige situatie van de knoop
A. Plaats
B. Knoop
C. Mobiliteit
D. Mens

A. Aantal gebruikers en reizigers
spoorvervoer
railvervoerders

Aantal
stations
133
217
31

16

NS

•

in/uitstappers per dag

23.057

•

overstappers per dag

7.000

•

reizigersprofiel

•

reismotief

(incl. overstappers)

-

vnl. forenzen

-

busvervoer
• vervoerder: Qbuzz
• Stadsdienst en regiolijnen
• 8636 in/uitstappers per dag
• onbekend overstappers
• reizigersprofiel: onbekend
• verdeling reismotief: scholieren en forensen
Interwijkgebruik
• ca. 1800 passanten per dag (via NS-poorten)
• profiel: onbekend
• reismotief: onbekend
Knooppunttype 2

7200

-

4

Bovenstaand figuur toont het aantal stations per categorie in Nederland

Qbuzz (MLL)

Plaats
Positie in het netwerk

B. Analyse huidige situatie:

Ligging in de omgeving
Bereikbaarheid en functiemenging
Omgevingskwaliteit

Breng de situatie op het knooppunt in kaart aan de hand van
de volgende aspecten in het handelingsperspectief: plaatst,
knoop, mobiliteit en mens. Deze indeling ondersteunt bij het
vormen van een integraal beeld hoe de knoop functioneert;
als fysieke netwerkschakel met verschillende
vervoersmodaliteiten, hoe de knoop werkt in de omgeving en
als overstappunt, zodat het een aantrekkelijke plek is om te
wonen, werken en/of recreëren.

OV-knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
Duurzaamheidseisen
Veiligheid knoop (transfer)
Mobiliteit
Trein
BTM
Fiets (bewaakt en onbewaakt)
Auto

Mens
Type reizigers
Klanttevredenheid

Veiligheid sociaal

Plaats
Ligging en bereikbaarheid

Plaats
Positie in het netwerk
De plek in het netwerk:
- Tussen Rotterdam en Breda / Eindhoven, Roosendaal /
Vlissingen en Geldermalsen (MLL).
-

Sterkste relatie in de richting Rotterdam en Geldermalsen

-

Dordrecht heeft nog 2 andere stations (Zuid en Stadspolders)

De functie van de OV-knoop:
- Bovenregionale onderwijsknoop
-

Vooral vertrekkende reizigers (ri. Rotterdam)

-

Sterke overstaprelatie (van MLL naar Rotterdam)

-

Weinig gebruik als loopverbinding in de omgeving

Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging
De plek in de omgeving:
• Dordrecht ligt ingeklemd tussen snelweg A16 (westen), autoweg N3
(oosten) en Nieuwe- en Beneden Merwede/ Dordtsche Kil.
•

Aan de overzijde van de Merwede liggen Papendrecht en Sliedrecht.

De plek van de knoop in de omgeving:
• excentrisch ten opzichte van de uitbreidingswijken van de stad
•

ten zuiden van de historische binnenstad met veel voorzieningen
(horeca, winkels, diensten)

•

binnen 15 minuten lopen van het stadscentrum (met Stadskantoor).

•

op > 1,5 km (streek)ziekenhuis, onderwijscampus Leerparkpromenade

Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging
1200 m. invloedsgebied (15 min. lopen)
▪ aantal inwoners: gemeente
▪ aantal arbeidsplaatsen: gemeente
▪ aantal leerlingenplaatsen: gemeente
15 minuten fietsen
▪ aantal inwoners: gemeente
▪ aantal arbeidsplaatsen: gemeente
▪ aantal leerlingenplaatsen: gemeente
Menging is gemeente%
(verhouding tussen inwoners t.o.v. werknemers op lokaal schaalniveau plus bezoekers van lokale voorzieningen).

Plaats
Ligging in de omgeving
De ligging /inpassing in de omgeving:
• Station Dordrecht is een collectiestation en een rijksmonument
(bouwjaar 1870).
•

De stationshal biedt de historische entree tot het station.

•

Aan de noordwestzijde ligt een (bewaakte) fietsenstalling. Met een
traverse kunnen hier de perrons enkel vanuit het stadscentrum worden
bereikt.

•

Aan de noordoostzijde is het busstation

•

Aan de oostzijde is een perrontunnel die noord- en zuidzijde verbindt

•

Aan de zuidzijde sluit de stationstoegang aan op het stadspark ‘Weizigt’
met verblijfsfuncties. Hier is ook een onbewaakte fietsenstalling, K+R
en P+R.

Plaats
Omgevingskwaliteit stationsgebouw
De directe omgeving:
• De toegang tot het station heeft een stationsbrede trappartij met bordes.
• Het voorplein heeft een K+R en taxistrook en is zonder niveauverschillen in dezelfde
klinkersoort uitgevoerd.
• Een brede doorgaande weg met verkeerslichten scheidt het stationsgebouw van
verdere bebouwing.
• Loodrecht op het hoofdgebouw loopt een met bomen omrande weg tussen de
massieve bouwblokken richting het historisch centrum.
• Het stationsgebouw ligt buiten de gebruikelijke transferstromen tussen de perrons en
de overdekte fietsenstalling / busstation/ centrum en nodigt niet uit tot gebruik.
• Er zijn diverse entrees. De zijtoegangen (met hoge trap naar de traverse c.q. naar de
perrontunnel) hebben afwijkende kapconstructies.
• De afwijkend vormgegeven stationsdelen, de strak vormgegeven overdekte fietsenstalling, de OVCP-elementen en het historische stationsgebouw ogen niet als een
eenheid.
• Bereikbaarheid met bus en fiets is goed
Zicht op de entrees:
• Ondanks een enkele boomlijn op de doorgaande weg oogt het voorplein als een
wijdse verkeersruimte (moeilijk definieerbaar voorplein).
• Het zicht op het stationsgebouw is goed, maar een duidelijke entree van het
stationsgebouw ontbreekt .
• Er zijn op het stationsplein geen looplijnen naar het stationsgebouw.

Overzicht
Weizigtpark
ingang stationstunnel

tunnel

fietsenstalling (onbewaakt)

busstation

stationsgebouw

stationsweg

traverse

centrum

fietsenstalling (bewaakt en onbewaakt)

Noordzijde
busstation

centrum

hoofdingang

stationsgebouw

traverse

fietsenstalling bewaakt

onbewaakt

taxi en K&R
voorplein

Plaats
Omgevingskwaliteit zuidzijde
De directe omgeving:
• Een ruim stadspark met dichtgroen en diverse verblijfsfuncties en een verscholen verpleeghuis sluiten aan op deze
stationstoegang.
• Voetgangers kunnen via het park naar deze toegang komen
(fietsen/brommers verboden ??), terwijl ander verkeer via
een parallelweg uit oostelijke richting deze toegang bereikt.
• Het pleintje is betegeld met standaard betontegels en de
weg heeft een verouderde asfaltverharding.

Zicht op de entrees:
• De entree krijgt weinig betekenis/er is geen aansluiting bij
het station.
• Op een kleine plek komen veel voorzieningen bij elkaar:
open fietsenstallingen, scooter-stalling, voorrij-gelegenheid,
P+R en OVCP-elementen.
• Samen met de opvallende kapconstructie en losgeplaatste
fietsen komt de toegang klein, donker, grauw en rommelig
over.
De nieuwe fietsenstalling biedt meer zicht op de entree
(uitgangspunt, geen eindplaatje voor onze termijn: 0+-variant).

Zuidzijde
fietsenstalling

P&R
stationsentree

bebouwing in Weizigtpark
Weizigtpark

Weizigtpark

stationsentree

stationsentree

parkeren scooters en brommers
K&R

halte voor treinvervangend busvervoer

De OV-knoop

OV knoop
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
De aanwezige voorzieningen op de knoop:
•

Busstation

•

Treinstation (traverse met roltrappen, perrontunnel met
liften)

•

Reisinformatie, serviceloket/balie en
kaartverkoopautomaten (NS en Qbuzz)

•

Toiletten (onbemenst 24/7)

•

Wachtruimten (in de hal en onder de kappen)

•

Geldautomaat

•

Watertappunt

•

Commerciële voorzieningen (AH to go1, Smullers, AKO, GWK,
Broodzaak2)

•

Fietsenstalling (bemenst, onbemenst, kluizen, reparatie),
scooter, (oplaadpunt?)

•

Taxi, zonetaxi, K+R, P+R (oplaadpunt?)

•

Deelauto’s en OV-fietsen

•

Plattegrond

1. AH to go niet aan loopstroom voor overstappers
2. Broodzaak beperkt de doorstroom naar bushalte

OV knoop
Duurzaamheid

Ruimtelijke kwaliteit en toekomstwaarde
Station:

energie:
milieu:
gezondheid:
gebruikskwaliteit:
toekomstwaarde:

5,9
6,1
6,1
7,0
5,8

(bron: duurzaamheidscan ProRail 2017)

Emplacement: veel problemen a.g.v. afvoer van water
wisselverwarming deels gasgestookt/deels elektrisch
Stationsgebouw: grootschalig onderhoud van het monument
nauwelijks gebruik van stationsfunctie
Ambities
• ProRail : voor 2021 6.2-score
• NS: Bij renovatie kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen.
Bij monumenten geldt een CO2 reductie doelstelling van 40% in 2030
en 60% in 2050. Reductie en scheiding van afval, plastic arme stations
• Gemeente: groen-blauwe knoop geschakeld met rode knoop, klimaatadaptief bouwen. Stadsdienst is reeds elektrisch
• PZH: vanaf 2030 zero-emissie OV, circulaire economie, klimaat-adaptief
bouwen.
Kansen:
• energieleverende fietsenstalling
• zonnepanelen op perrondaken
• vernieuwing installaties (energiebesparend en gasarm)

OV knoop
Veiligheid (transfer)
Ruimtelijke kwaliteit en toekomstwaarde
Station: score rood
•

De overstap van perron 15 (MLL) naar perron 1 is overbelast (mede
doordat reizigers fietsen mee mogen nemen in de regionale treinen).

•

De stijgpunten op perron 2/3 en 4/5 zijn in de spits overbelast.

•

Traverse is te hoog en roltrappen en trappen landen in verkeerde
richting op de perrons.

•

Tunnel is krap en ligt onlogisch t.o.v. haltering

•

Tunnel heeft veel rare hoekjes, die snel vervuild raken

•

Stationshal wordt nauwelijks gebruikt

•

Kolom perron 2-3 is scheef gezakt (probleem afwatering perronkap)

•

Perrons zijn niet vlak

Busstation: score groen
•

Zebrapad naar station heeft onduidelijke betekenis

Mobiliteit

Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto
Intercity’s:
• 2x IC Amsterdam – Vlissingen (NS)
• 2x IC Dordrecht – Lelystad (NS)
• 4x p.d. IC Dordrecht – Eindhoven (NS)
Sprinters:
• 2x SPR Dordrecht-Breda-Arnhem (NS)
• 4x SPR Dordrecht– Den Haag (NS)
• 2x SPR Dordrecht– Roosendaal (NS)
• 4x SPR Gorinchem (Qbuzz/R-net)
• 2x SPR Geldermalsen (Qbuzz/R-net)
Goederenvervoer
6 paden per uur (divers)
(dienstregeling 2020)

Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto
Qbuzz verzorgt voor R-net zowel stadsdienst, streekbus- als treinvervoer in het gebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenland (Prov.Utrecht) tot 2029.
Aantal bussen/ -lijnen: 13 (waarvan 5 in 2-richtingen)
Aantal HOV-bussen /-lijnen: 2 (nr. 392 en 488)
Bereikbaarheid knoop per bus (binnen 10 minuten) … (verbeterd in
2021/22)
Bereikbaarheid bussen
• Eerste bus 05:40uur, laatste bus ca. 00:41uur
• Frequentie hoofdlijnen: 10 minuten
• Belangrijkste bestemmingen: Dordrechtse stadsdienst
Ketenaspecten bijv. overstaprelatie trein-bus: voor-/ natransport ….

Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto
Aandeel reizigers dat per fiets van/ naar de knoop (noord- resp. zuidzijde*):
• naar station ca. 33% (voortransport) (noord-/ zuidzijde: 44%/ 56%)
• van station naar bestemming (natransport) ca. 14% (noord-/ zuidzijde:
77%/ 23%)
Aantal fietsparkeerplekken (noord- en zuidzijde*):
• bewaakt 1.322 (bezettingsgraad 35%)
• onbewaakt 1.712 (bezettingsgraad 91%)
Tevredenheid fietsparkeren (noord- en zuidzijde*):
• 41%

Prognose behoefte 2030 (noord- resp. zuidzijde):
• 2.047 / 1.410
*er is een nieuwe fietsenstalling voorzien rondom entree aan de zuidzijde

Fietsstromen

*Trajan onderzoek
fietsstromen station Dordrecht, 21
oktober 2016

Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto
Aandeel reizigers dat per auto van/ naar de knoop:
• naar station 6% (voortransport)
• naar bestemming 2% (natransport)
Aanwezigheid taxistandplaatsen:
• noordzijde, dichtbij entree treinstation, ca. 14 plekken
K&R:
• 20 plekken (10 noord-/ 10 zuidzijde)
Aantal parkeerplekken:
• noordzijde: betaald in binnenstad/lintparkeren
• zuidzijde: 148 P&R-plaatsen, betaald NS (bezettingsgraad … %),
onbetaald/P-zone in de wijken (via Weizigtpark)
Tevredenheid autoparkeren: …%.

Prognose behoefte 2030:

Mens

Mens
Type reiziger
Het reismotief:
De meeste reizigers zijn forens.
Verdeling van vertrekkende reizen over de dag:
- 31% instappers NS in ochtendspits (06:30 – 09:00 uur)
- 13% instappers NS in avondspits (16:00 – 18:30 uur)
- 56% instappers NS in dal
Leeftijd gemiddeld:
De meeste reizigers vallen in de leeftijdscategorie 25 – 44 jaar.

Passen de faciliteiten en voorzieningen bij type reiziger?
•
•
•
•
•
•
•
•

verwarmd/ beschut wachten voldoet niet aan de norm
retail in stationsgebouw (AH en AKO) niet langs de hoofdloopstroom (dalende
omzetten)
ticket & service voorziening wordt hierdoor ook weinig gebruikt
rommelig aanzicht Smullers (airco’s in het zicht)
kaartverkoopautomaten aan centrumzijde nét niet onder de kap (in de regen)
de ontvangstdomeinen zijn slecht leesbaar en rommelig (niet uitnodigend)
rommelig gevelaanzicht stationsgebouw
stationstunnel is gedateerd (verlichting, reclamebakken, ongewenste hoekjes die
uitnodigen tot wildplassen)

Mens
Klanttevredenheid
•
•
•

69,1% van reizigers geeft een 7 of hoger (bron SBM)
(dat is laag voor een station type2: gemiddeld 77%).
9% van de reizigers scoort <5 (bron SBM).
beleving neemt af

Laagste scores (7 of hoger) op:
• sfeervol
• wachttijdbeleving
• uitnodigend
• schoon
Dordrecht scoort laag op de volgende thema’s (info SBM):
• mensen zijn vooral kritisch op drukte
• beschutting
• voorzieningen/ winkeltjes
• fietsvoorzieningen

Mens
Sociale veiligheid
Sociale veiligheid:
• 65,2% van de reizigers geeft een 7 of hoger geeft.
(dat is laag voor een station type 2 (gemiddeld 79%)
• 23% van de reizigers scoort <5 op sociale veiligheid, maar met
211 wel veel incidenten (bron SBM).

Reizigers zeggen het volgende over de sociale veiligheid:
• 57,4% voelt zich veilig op dit station ‘s avonds na 19uur
•
•

Kritische locaties bij liften en trapbordessen, hangplekken
Liften zijn onvoldoende transparant

Gap: Signaleren van kansen en knelpunten
Aspect

huidig

toekomstig

Positie in het netwerk

4: goede positie, in netwerk en A16 ri. Rotterdam.

4: combinatie met Rotterdam en doortrekking naar

2: naar andere windrichtingen

voorstadstations

Bereikbaarheid en functiemenging

3: centrumzijde goed, zuidzijde matig door barrièrewerking

minimaal 4

Ligging in de omgeving

2: bereikbaarheid zuid niet goed, centrum beter/wel groot

4: centrumzijde niet dicht bij hart van stad. Door

Toelichting

ontwikkeling van Spuiboulevard wel meer met
station te verbinden
Omgevingskwaliteit

2: versnipperde entrees, onevenredig gebruikt,

minimaal 4. (we doe het goed of doe het niet).

stationsgebouw onderbenut

Leefbaarheid (wonen, avond) rondom station
verbeteren

Knooppuntdomeinen en hun positie en

1: stations en ketenvoorzieningen: Voor bestaande

oriëntatie

gebruikers 3.

4: potentie, afhankelijk van investering

Slecht ontvangstdomein
Duurzaamheidseisen

1: beperkt door rijksmonument,

5: meer dan alleen het gebouw

nieuwe fietsenstalling wordt energiepositief

(duurzaamheidscentrum in Weijzigtpark)

Veiligheid knoop (transfer)

1: transfer, externe veiligheid

minimaal 4, liefst 5

Trein

4: goede positie, aanhechting groot Rotterdam redelijk

5: met Metropolitan OV naar Rotterdam.

goed.

N.B. relatie met Leerpark, goederenvervoer (via

naar Breda 3.

knoop?)

BTM

4: beleving van reizigers nu 3

4: additionele verbinding t.o.v. water, spoor

Fiets (bewaakt en onbewaakt)

2: uitgangspunt met nieuwe fietsenstalling zuidzijde (blijft

4: fietsnetwerk kan beter

onbewaakt), matig qua bereikbaarheid, versnippering,
fietsnetwerk
Auto

2: route P&R door woonwijken, weinig/geen K&R aan

4: via mobiliteitshub Weeskinderendijk

centrumzijde
Type reizigers

2: forensen, scholieren, beperkt dagjesmensen (voelt ver van 4: betere verdeling aankomst/ vertrek
centrum). Nauwelijks cultureel. Meeste reizigers vertrekken.

Klanttevredenheid

1: slecht (op aspecten wachttijdbeleving en sfeervol)

minimaal 4

Veiligheid sociaal

1: slecht, unheimisch gevoel, donkere hoeken.

minimaal 4

(stationsgebouw 2)

Gap: Signaleren van kansen en knelpunten
Knooppuntdomeinen en hun
positie en oriëntatie
5
Duurzaamheidseisen
Positie in het netwerk

4

Veiligheid knoop (transfer)

Het overall-beeld is, dat de OV-knoop Dordrecht
scoort op veel aspecten veel lager scoort dan het
geformuleerde wensbeeld voor de toekomst.

3
Bereikbaarheid en functiemenging
2
1

Ligging in de omgeving

Trein

0
Omgevingskwaliteit

BTM

De OV-knoop vergt voor de opgave van
capaciteits- en kwaliteitsverhoging in brede zin
een integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling,
mobiliteit/capaciteit, leefbaarheid, veiligheid en
duurzaamheid.

Fiets (bewaakt en onbewaakt)

Type reizigers

Auto
Toekomstig beeld

Klanttevredenheid
Veiligheid sociaal

Huidig beeld

Gap: Signaleren van kansen en knelpunten
Opgave voor capaciteits- en kwaliteitsverhoging als compacte OV-knoop met
centrumstation
De OV-knoop moet voor alle langzaam verkeer kwalitatief aanmerkelijk beter verbonden worden met centrum en zuidzijde, zodat de knoop een onderdeel
met zijn omgeving wordt. De barrièrewerking door het spoor moet verlaagd, zodat de OV-knoop vanuit de zuidzijde aanmerkelijk meer inwoners kan gaan
bedienen (betere functiemenging en bereikbaarheid).
De overstap tussen alle vervoerssystemen (voet, fiets, auto, bus, nationale en regionale treinen, water, incl. share-concepten) op de OV-knoop kan nog
verbeteren (m.n. vanuit fiets), waarbij de automobiliteit nabij het station drastisch moet wordt beperkt (auto-arm).
Voor treinreizigers verbetert de positie in het netwerk richting Rotterdam mede door invoering van Metropolitaan OV en is voldoende. Naar andere
windstreken moet deze wel worden versterkt (b.v. doorrijden naar Stadspolders en Leerpark), zodat een evenwichtiger verdeling tussen aankomst en vertrek
van meer reizigers op Dordrecht ontstaat. Dit vergt uitbreiding van de infrastructuur binnen de stationsgrenzen.
Voor goederentreinen blijft Dordrecht een belangrijke en groeiende verbinding tussen Rotterdam en Brabantroute/ België, met bediening van de lokale
haven.
Voor alle treinsystemen zijn meer en/of andere opstellocaties rondom Dordrecht nodig en moeten de effecten op de omgeving beheerst zijn.
De omgevingskwaliteit van het station, de verblijfskwaliteit van het stationsgebouw, de positionering van domeinen/voorzieningen op- en rond het station
en de omvang en kwaliteit van transfervoorzieningen (perrons en verbindingen) moeten, in samenhang, fors verbeteren, waardoor het gehele station:
- zowel in- als extern, bij een vergroot OV-reizigersaanbod, optimaal en eenduidig kan functioneren en
- in aansluiting op de omgeving een aantrekkelijke, levendige en veilige voorziening is voor reizigers, werknemers en omwonenden.
De totale OV-knoop biedt volop kansen om veel duurzaamheid te realiseren.
De OV-knoop vergt voor de opgave van capaciteits- en kwaliteitsverhoging in brede zin een integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit/
capaciteit, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

