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1

Inleiding

Opvolgend op de goedkeuring van de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking
eind 2019 is de Preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) in januari 2020
van start gegaan. De Preverkenning Schaalsprong MOVV kent verschillende deelonderzoeken. Eén van
deze deelonderzoeken is het onderzoek van de HOV-verbindingen Zoetermeer:
• Zoetermeer – Den Haag (Goudselijn i.c.m. mogelijk 3e fase Koningscorridor, onderdeel van
Haagse-OV Corridors1)
• Zoetermeer – Rotterdam (ZoRo-lijn)
• Zoetermeer – Leiden
De HOV-verbinding Zoetermeer – Delft is geen onderdeel van de gedefinieerde onderzoeken naar HOVverbindingen Zoetermeer. Deze verbindingen is wel een integraal onderdeel van de ontsluiting van
Zoetermeer door middel van hoogwaardig openbaar vervoer.
De provincie Zuid-Holland heeft hierbij bestuurlijk de wens geuit om de samenhang tussen deze HOVverbindingen (de HOV-verbindingen rond Zoetermeer, inclusief RandstadRail) goed te willen
onderzoeken. Het gaat hierbij om een literatuurstudie op basis van bestaande onderzoeken naar de
samenhang en synergie tussen de verschillende verbindingen (het netwerk), de kansen die hieruit
ontstaan, en de keuzes die deze samenhang met zich meebrengt. Verder heeft de provincie de wens geuit
om (vergelijkbaar met de overige verbindingen) het lange termijnperspectief van de verbinding
Zoetermeer-Leiden te duiden. Uiteindelijk dienen er in de ontwikkeling van de HOV rondom Zoetermeer
keuzes te worden gemaakt die passen bij de ruimtelijke en vervoersontwikkelingen van de verschillende
verbindingen en de samenhang van het systeem inclusief de benodigde investeringen. In deze notitie zal
de bovengenoemde samenhang tussen de HOV-verbindingen en het lange termijnperspectief van de
verbinding Zoetermeer-Leiden worden geduid.
Voor de samenhang tussen de HOV-verbindingen rondom Zoetermeer en het lange termijnperspectief van
de verbinding Zoetermeer-Leiden; focust dit onderzoek zich voornamelijk op de bovengenoemde HOVverbindingen (inclusief RandstadRail), het samenloop deel tussen Leidschenveen en station Laan van NOI
en de voornaamste stations/haltes binnen Zoetermeer. Overige HOV-verbindingen in de regio, zoals HOVverbinding Leiden-Katwijk, R-net lijnen en andere (bus)lijnen tussen de verschillende plaatsen in de regio
zoals streekbus-lijnen, vallen buiten de scope van dit onderzoek. Verder vallen gedetailleerde invloeden
van voor- en natransport, naar een eindbestemming buiten de beschouwing van dit onderzoek. De relaties
en invloeden van andere netwerkniveaus op het HOV-netwerkniveau, worden wel meegenomen.

Figuur 1, schematische weergave van het netwerk rondom Zoetermeer (links) Met de HOV-verbindingen en het “samenloop deel”
van Randstadlijn 3, 4 en E tussen Leidschenveen en Laan van NOI uitgelicht (rechts). Gezamenlijk kunnen de HOV-verbindingen
in samenhang het knelpunt op het “samenloop deel” verminderen.
1

Wordt reeds onderzocht als onderdeel van de preverkenning CID/Binckhorst.
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2

Samenhang HOV-verbindingen Zoetermeer

Om de samenhang tussen de verbindingen te duiden, is kwalitatief gekeken (o.b.v. literatuuronderzoek
van bestaande studies) naar het netwerk, de vervoerwaardes (en varianten) voor de verschillende
verbindingen, de infrastructuur en de bekostiging (financiële samenhang) voor nieuwe infrastructuur. De
samenhang is niet in een krachtenveldanalyse voor concessies, governance of bestuurlijke wensen
uitgevoerd.

2.1

Netwerk samenhang

De netwerksamenhang is op twee manieren bekeken. Enerzijds is gekeken naar de vervoerkundige
samenhang tussen de HOV-verbindingen zelf. Anderzijds is gekeken naar de samenhang van de HOVverbindingen met het samenloop deel van de RandstadRail tussen Leidschenveen en station Laan van
NOI.
Netwerk samenhang tussen HOV-verbindingen
Voor de samenhang op netwerkniveau tussen de verschillende (HOV) verbindingen is gekeken naar
herkomst-bestemmingen, afhankelijkheid tussen de verbindingen, de alternatieve reismogelijkheden, de
concurrentiepositie en of dit alles leidt tot een toegevoegde waarde op de vervoerswaarde van de
verbindingen/het netwerk.
Gezien de grote kernen van zowel Zoetermeer, Den Haag, Leiden als Rotterdam, valt zonder meer te
zeggen dat er grote aantallen verplaatsingen zijn tussen deze kernen. De verstedelijkingsopgave voor
ongeveer 240.000 woningen in de Zuidelijke Randstad met de hierbij komende aantal inwoners en
arbeidsplaatsen, zet hier nog een stempel bovenop.
Vanuit bovenregionaal perspectief zijn er tussen de steden rondom Zoetermeer in het bestaande netwerk
al directe verbindingen (i.e. Den Haag-Leiden, Den Haag-Rotterdam en Rotterdam-Leiden, allen via
hoofdspoor met relatief korte reistijden vergeleken met een HOV-verbinding via Zoetermeer.) Vanuit Den
Haag zijn zowel Leiden als Rotterdam het snelst te bereiken per spoor (IC’s en Sprinters). Naar Gouda is
men het snelst per spoor (IC’s en Sprinters). Naar Rotterdam biedt de RandstadRail (lijn E) een volwaardig
alternatief naast de trein, en naar Leiden zijn er voldoende busverbindingen. Dit zorgt ervoor dat van
afhankelijkheid en samenhang van de HOV-verbindingen Den Haag-Leiden via Zoetermeer, Den HaagRotterdam via Zoetermeer geen sprake is. De route Rotterdam-Leiden is in afstand korter via Zoetermeer.
Toch blijft ook bij een volledige uitbouw van de HOV-lijnen Zoetermeer-Rotterdam als Zoetermeer-Leiden
een reis per spoor via Den Haag aanzienlijk sneller dan Leiden-Rotterdam via Zoetermeer (-20 minuten).
Daarmee kan geconstateerd worden dat op netwerkniveau er weinig samenhang is tussen de verbindingen
voor Rotterdam-Leiden. Op vergelijkbare wijze geldt dat voor de route Leiden-Gouda via Zoetermeer, of
Pijnacker-Leiden via Zoetermeer.
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Tabel 1, Inschatting reistijden voor netwerksamenhang HOV-verbindingen, een vergelijking tussen de verbinding per trein (bv IC
Rotterdam-Leiden) of via de HOV-verbindingen (Rotterdam-Zoetermeer en Zoetermeer-Leiden).

Samenhang HOV-verbindingen, reis tussen steden via Zoetermeer
Per trein

Via Zoetermeer
(per HOV / RR)

12 min.

40 min. + ⇆

Den Haag – Rotterdam 25 min.

35 min. + ⇆

Rotterdam – Leiden

33 min.

51 min. + ⇆ ⇆

Leiden – Gouda

40 min. + ⇆

51 min. + ⇆

Leiden – Delft

21 min.

55 min. + ⇆

Gouda – Delft

34-38 min. + ⇆

42 min. + ⇆

Den Haag – Leiden

⇆ Verbinding met 1 overstap; ⇆ ⇆ Verbinding met 2 overstappen.

De HOV-verbindingen Zoetermeer-Den Haag, Zoetermeer-Rotterdam, Zoetermeer-Delft en ZoetermeerLeiden kunnen hierdoor als onafhankelijk van elkaar worden beschouwd. De aanwezigheid van de ene
verbinding zal beperkt2 zorgen voor toegevoegde vervoerswaarde op de overige drie verbindingen. Dit is
ook terug te zien in de vervoerwaarde resultaten van zowel de Gebiedsuitwerking als de modeluitwerking
MOVV. De reistijd tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Leiden met de trein is nu ongeveer 33 minuten zonder
overstap. Daardoor zal de ZoRo verbinding in combinatie met de HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden niet
aantrekkelijk genoeg zijn om de concurrentiepositie van deze verbindingen zodanig te versterken dat deze
als een synergie gaan fungeren.
De genoemde HOV-verbindingen maken het OV-netwerk in de Zuidelijke Randstad wel robuuster. De
verbindingen bieden immers een extra mogelijkheid om vanuit Zoetermeer; Leiden, Rotterdam en Den
Haag te bereiken. Bij verstoringen in de treindienst, en een incidentele calamiteit neemt de samenhang
tussen de HOV-verbindingen rondom Zoetermeer wel toe.
Conclusie:
- Geen samenhang HOV-busnetwerken uitgaande van reisbehoefte
- HOV-busnetwerk is wel in staat een alternatieve fysieke reismogelijkheid te bieden bij incidenten
op hoofdrailnet of Randstadrail
Netwerk samenhang met samenloop deel RandstadRail Leidschenveen – Laan van NOI
De doorontwikkeling van de genoemde HOV-verbindingen is in de Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV
gemotiveerd vanuit het bieden van een alternatief voor de succesvolle RandstadRail verbinding. Het
samenloop deel tussen Leidschenveen en station Laan van NOI, waar de lijnen 3, 4 (trams) en E (metro)
samen rijden is nu reeds een knelpunt en de NMCA voorziet een verergering van de knelpunten in 2030.
Kwaliteitsverbetering op de HOV-verbindingen vanuit Zoetermeer naar Den Haag (via verlengde
Koningscorridor), Rotterdam (via lightrail ZoRo) en Leiden (verbeterde doorstroming en mogelijk lightrail
op langere termijn) zal een verschuiving van de reisstromen opleveren.
Randstadrail biedt een zeer frequente (18x/uur in de spits, 12x/uur daarbuiten), snelle (17min. Centrum
West – NOI) en betrouwbare ontsluiting richting Den Haag. Lijnen 3 en 4 ontsluiten daarnaast direct
bestemmingen in Zoetermeer en in Den Haag. Vanaf station Laan van NOI en Den Haag Centraal is de
2

De resultaten van de uitwerking van de HOV-verbinding Zoetermeer – Rotterdam (ZoRo) laten zien dat een goede aansluiting van
HOV op Lansingerland Zoetermeer, resulteert in 5% extra reizigers in de ZoRo-lijn.
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regio rond Zoetermeer met directe IC’s verder ontsloten. De HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden heeft
voor sommige delen van het traject geen vrije eigen infrastructuur waardoor congestie ook terugslaat op
de reistijd per bus. Tevens maakt dit de reistijd onbetrouwbaar.
De HOV-verbindingen als lightrail kunnen mogelijk wel een competitieve reistijd bieden ten opzichte van
RandstadRail, zie tabel 2 “Samenhang met samenloop deel”. Voor Leiden vervalt een overstap. Voor Den
Haag en Rotterdam is het afhankelijk van de herkomst/bestemming in Zoetermeer of een extra overstap
noodzakelijk is. De HOV-verbinding Den Haag – Lansingerland-Zoetermeer is minder centraal
gepositioneerd in Zoetermeer (en mogelijk ook Den Haag3) dan de RandstadRail, waardoor meer voor- en
natransport noodzakelijk is als gebruikt wordt gemaakt van de verbinding Den Haag – LansingerlandZoetermeer. De HOV-verbinding naar Rotterdam is voor alsnog voorzien vanaf Lansingerland-Zoetermeer
vanwaar snelle directe verbindingen naar heel Zoetermeer beschikbaar zijn. Uit de eerste resultaten van
de ZoRo studie blijkt dat veel reizigers uit Zoetermeer op de fiets stappen naar LangsingerlandZoetermeer. Dit betekent wel dat vanuit een deel van Zoetermeer (buiten fietsafstand) een overstap nodig
blijft. Inzet op HOV levert ook een competitieve reistijd tegenover de auto op.
Tabel 2, Inschatting reistijden voor netwerksamenhang van de HOV-verbindingen met Samenloopdeel, een vergelijking vanuit
Zoetermeer Centrum West, voor: autogebruik, huidige situatie busgebruik, variant HOV (minimaal/maximaal) en per
RandstadRail.

Vergelijking HOV als lightrail met reis via samenloop deel
Huidig
(H)OV/bus

Vanuit
Zoetermeer
Centrum West

Auto

Leiden

18-30 min.

30 min

Den Haag

14-22 min.

24 min + ⇆

Rotterdam

22-30 min.

41 min + ⇆

Delft

16-26 min.

31 min.

HOV-lightrail
Min.

Via
% tijdwinst
RandstadRail
HOV tov RR
Leidschenveen

Max
33 min. + ⇆

19-33%

22 min.

19%

27 min. + ⇆ ⇆ 31 min. + ⇆

30 min. + ⇆

Max 10%

27 min.

32 min. + ⇆

3%

22 min.

27 min.
18 min. + ⇆

31 min.

Het gebruik van de HOV-verbindingen Zoetermeer-Den Haag, Zoetermeer-Rotterdam en ZoetermeerLeiden heeft effect op reizen via het samenloop deel. Het is echter afhankelijk van de exacte inpassing
in hoeverre er daadwerkelijk voor reizigers een voldoende aantrekkelijk alternatief ontstaat zodat daarmee
een significant verschil in (minder) reizen via het samenloop deel kan worden gerealiseerd.

2.2

Stations

In de samenhang tussen de verschillende verbindingen zijn de 3 stations/haltes van Zoetermeer van sterk
belang, zie ook figuur 2:
• Station Zoetermeer (i.c.m. halte Driemanspolder).
• Station Lansingerland-Zoetermeer (LaZo).
• Halte Zoetermeer Centrum West.
Voor de toekomst zijn er plannen om het busstation van Zoetermeer Centrum West te verplaatsen naar
station Zoetermeer. Dat zal gevolgen hebben voor de lijnvoering van bussen in en rondom Zoetermeer.
Deze zullen dan moeten worden herzien. Station Zoetermeer Oost speelt in vergelijking met de andere
stations in Zoetermeer een aanzienlijke kleinere rol in de HOV-ontsluiting. De rol is hierin vergelijkbaar met
3

Randstadrail lijn 3 en 4 bieden vanaf Lansingerland-Zoetermeer (via een minder directe route) en Zoetermeer Centrum West een
rechtstreekse verbinding met Den Haag CS en verder via de grote Marktstraat naar Den Haag Zuidoost. HOV verbinding Den
Haag – Lansingerland-Zoetermeer bied vanaf Lansingerland-Zoetermeer (via een directere route) en Station Zoetermeer een
rechtstreekse verbinding met Den Haag CS en verder via de Koningscorridor naar Scheveningen. De HOV-verbinding ontsluit met
extra stations in ondere de Binckhorst meer bestemmingen maar heeft daardoor ook een langere reistijd dan de huidige sprinter.
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de overige haltes langs de RandstadRail. Aansluitende buslijnen bedienen ook een van de eerder
genoemde knopen. Richting Rotterdam zijn de reizigers uit Zoetermeer sneller via LaZo of station
Zoetermeer, om die reden is Zoetermeer Oost niet verder meegenomen in deze notitie als knoopstation.
HOV
Leiden

RR3

RR
Den Haag

Station
Zoetermeer Centrum West

HOV
Den Haag

RR3
RR4

Station
Zoetermeer

HOV (Delft)

HOV ZoRo

Station
Lansingerland-Zoetermeer

Figuur 2, ligging van de stations/haltes in Zoetermeer en aansluiting van de verschillende HOV-verbindingen in Zoetermeer.

De beoogde HOV-verbinding Den Haag (Binckhorst) – Zoetermeer ontsluit zowel station Zoetermeer als
LaZo en station Zoetermeer Oost. Deze HOV-verbinding vervangt tussen Voorburg en LaZo de huidige
sprinter, tussen Zoetermeer en Gouda vervalt hiermee de Sprinter. Dit geeft de stations langs de
Goudselijn in Zoetermeer, een veel frequentere ontsluiting naar Den Haag dan in de huidige situatie.
Doordat hierdoor de perceptie van de wachttijd (als gevolg van frequentere verbinding) op de halte sterker
afneemt dan de toename aan reistijd (door route via Koningscorridor), wordt de netwerkpositie van station
Zoetermeer versterkt. Daar staat tegenover dat de rechtstreekse verbinding naar Gouda (en Utrecht) komt
te vervallen, met een verslechtering van de netwerkpositie tot gevolg. Gecombineerd met de verplaatsing
van het OV-knooppunt Zoetermeer Centrum West naar Zoetermeer Station, neemt het belang van
Zoetermeer Centrum West, als overstap knoop af. Aandachtspunt is de ontsluiting van Zoetermeer naar
Gouda en de verbinding tussen Zoetermeer Centrum en Zoetermeer Station. De sprinter biedt deze nu
vanaf alle stations langs de Goudse-lijn. Met de HOV-verbinding Den Haag – Lansingerland-Zoetermeer
komt dit te vervallen, als alternatief wordt gedacht aan een toekomstige IC-stop op N3-niveau zoals
onderzocht wordt in het Toekomstbeeld OV 2040. Deze zal echter Zoetermeer richting Gouda en Utrecht
slechts vanaf één station (i.p.v. de huidige drie) ontsluiten.
De HOV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam wordt momenteel4 gevormd door een HOV-bus tussen station
Zoetermeer Centrum West, station Zoetermeer, station LaZo en metrostation Rodenrijs. Een uitgebouwde
4

Conform BO MIRT besluit najaar 2019: De HOV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam (ZoRo) wordt verder verkend en uitgewerkt tot
een ontwikkelpad van de huidige HOV-bus tussen station LansingerlandZoetermeer en metrohalte Rodenrijs naar lightrail als
eindbeeld. Dit ter versterking van de agglomeratiekracht en de verstedelijkingsopgaven in de regio.
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ZoRo-lijn zou (minimaal) aansluiten op station LaZo. Een goede aansluiting van Lansingerland-Zoetermeer
is bijzonder belangrijk vanwege:
• Het ontsluitende karakter van de verbinding voor Zoetermeer
• Het ontlasten van het samenloop deel waarbij op Leidschenveen moet worden overgestapt.
De HOV-verbinding Den Haag – LaZo draagt sterk bij aan een kwaliteitsimpuls van de ontsluititng van
Lansingerland-Zoetermeer en tussen de knopen Zoetermeer en LaZo. Gegeven de ruimtelijke ontwikkeling
(sterke ontwikkeling woningbouw) zal de functie van LaZo veranderen van overstap naar meer
op/afstaphub.
In de ontwikkeling van stations in Zoetermeer bestaat een samenhang tussen de verbindingen mede
als gevolg van het polycentrische karakter van de knopen en de stad zelf. De (mogelijke) positionering van
Zoetermeer als een IC-stop, op N3-niveau, zoals onderzocht wordt in het landelijk Toekomstbeeld OV
2040, hangt samen met een keuze van welke OV-knoop het sterkst zal zijn. Gegeven de beoogde
versterking van station Zoetermeer en centrale karakter van de ruimtelijke inrichting is dit een logische
plek. Lansingerland Zoetermeer zou meer een logische uitwisseling van stromen bieden. Vooralsnog heeft
LaZo de functie van OV-knoop. Een verder onderzoek naar de exacte invulling van het OV in Zoetermeer
is noodzakelijk om hier verdere uitspraken over te doen.

2.3

Vervoerwaardes

Uitgaande van de WLO-scenario’s Hoog zijn de vervoerwaarden van de verschillende HOV-verbindingen,
Zoetermeer-Den Haag, Zoetermeer-Rotterdam en Zoetermeer-Leiden in zowel de Gebiedsuitwerking
Zoetermeer – Rotterdam – Den Haag (GUW) als de modeluitwerking Metropolitaan OV en Verstedelijking
(MOVV) analyses gemaakt. Voor de specifieke, individuele verbindingen zijn aparte analyses gemaakt
onder andere voor de alternatieven- en variantenstudie van de specifieke verbindingen. In tabel 3 zijn de
vervoerwaardes voor GUW en MOVV, waarbij de verbindingen in samenhang zijn geanalyseerd,
opgenomen. Voor lijnvoeringen en details zie de rapportage. In de Gebiedsuitwerking is in alle varianten,
en voor alle verbindingen, uitgegaan van rail gebonden vervoer (trein, metro of lightrail), in Metropolitaan
OV hebben de perspectieven een opbouwend karakter vanuit een HOV-bus (of sprinter) naar tram, lightrail
of metro, afhankelijk van de verbinding.
Tabel 3, Vervoerwaardes5, aantal reizigers het drukste baanvak voor een gemiddelde werkdag 2040, voor de verschillende HOVverbindingen uit de studies Gebiedsuitwerking Zoetermeer – Rotterdam – Den Haag (GUW) (Pallas Advies, 2019) en
Modeluitwerking Metropolitaan OV en verstedelijking (MOVV) (RHDHV, 2019).

GUW
Passagiers per etmaal 2040

Min

MOVV
Max

Min

Max

Zoetermeer – Leiden**

17.000

31.000

7.000

9.000

Zoetermeer – Rotterdam***

18.000

21.000

5.500*

15.500

Zoetermeer – Den Haag

33.000

49.000

47.000

54.000

* Minimale variant Zoetermeer – Rotterdam (Benutting) alleen HOV-bus Zoetermeer – Rodenrijs
** Verschillen Zoetermeer – Leiden grotendeels verklaarbaar uit de modellering. GUW (Gebiedsuitwerking Zoetermeer
Den Haag Rotterdam), is uitgevoerd met het Haaglanden model, MOVV met V-MRDH2.0. In beide modellen is Leiden
een extern gebied, daarmee is de kalibratie en validatie op een andere manier opgepakt dan voor de interne zones
van de modellen.
*** Er is een andere Ruimtelijk-economische-vulling in de studies gebruikt voor 2040 in Zoetermeer en in Rotterdam.
Hierdoor ontstaat in de spits mogelijk een over-/onderschatting van de vervoerwaardes. In de ochtendspits zijn in de
GUW meer verplaatsingen naar Rotterdam zien, in MOVV zijn er meer verplaatsingen naar Zoetermeer. Op etmaal
niveau zal het verschil nihil zijn. Het totaal aantal inwoners en arbeidsplaatsen is immers nagenoeg gelijk.
5

Vervoerwaardes zijn modelwaarden gebaseerd op gekalibreerde en gevalideerde modellen. De huidige aantallen reizigers (of uit
het recente verleden) op deze verbindingen, zijn alleen voor Zoetermeer-Leiden beschikbaar: ca 4.000 reizigers per etmaal.
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De rapportage van GUW geeft geen kwantitatief inzicht in de impact van de netwerkvarianten op het
samenloop deel. De data van MOVV geeft hierin wel een beeld. In de onderzochte Perspectieven Aanbod
en Aanbod Plus zijn de drie verbindingen respectievelijk nagenoeg of volledig uitgebouwd. In het
samenloop deel komen de reizigers van lijn E (Rdr-Lvn) en RandstadRail (Ztmv-Lvn) samen. In de
referentie zijn er reizigers die overstappen tussen Lijn E en de Randstadrail naar Zoetermeer. Op basis
van de beschikbare data is het niet mogelijk om een volledig eenduidig beeld van de samenhang in
vervoerwaarde te maken 6 . Grotendeels komt dit omdat de netwerkperspectieven een samengesteld
netwerkeffect laten zien van het volledige perspectief. Hierin zijn dus ook de effecten zichtbaar van het
verhogen van frequenties op de lijnen. De beschikbare data geeft wel deels een inzicht in de
vervoersstromen en de samenhang voor het samenloop deel.

45.000

Aanbod+

Aanbod

Markt

50.000

Basis

Referentie

55.000

Benutting

Het aantal reizigers op het samenloop deel neemt af bij een andere inrichting in het netwerk. Versterking
van de HOV-verbindingen Zoetermeer-Den Haag, Zoetermeer-Rotterdam en Zoetermeer-Leiden zorgt
voor een toename van de reizigers in deze verbindingen. In absolute aantallen lijkt dit gering, maar
procentueel is dit 10-20%. De opwaardering van ZoRo naar metro (en daarmee ook het vervallen van de
overstap in Rodenrijs) zorgt voor een verdrievoudiging van de reizigers aantallen, echter niet voor een
gelijke afname van de reizigers in het samenloop deel of tussen Leidschenveen en Zoetermeer. Er is dus
in de modellen met name sprake van een generatie effect7. De toename van het reizigersaantal op het
samenloop deel, is verder met name het gevolg van de verdubbeling in de frequentie op lijn E. Dit illustreert
de samenhang tussen de HOV-verbindingen en het samenloop deel. Enkel het faciliteren van de reizigers
vraag op het samenloopdeel door frequentie verhoging van de lijnen (in dit geval lijn E) is slechts beperkt
mogelijk vanwege de restricties in infrastructuurcapaciteit op het samenloopdeel. Hier dient namelijk de
infrastructuur gedeeld te worden tussen de lijnen 3, 4 en E. Hiervoor worden reeds binnen de studie
Modeluitwerking Metropolitaan OV en verstedelijking (MOVV) maatregelenpakketten opgesteld.

#Reizigers
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*Intercity en Sprinter/Lightrail
Figuur 3, Vervoerwaardes, aantal reizigers per baanvak voor een gemiddelde werkdag 2040, voor de verschillende HOVverbindingen uit de studie MOVV (RHDHV, 2019)
6

Het inzicht groeit wel. Hieraan draagt onder andere het onderzoek naar de ontwikkelstrategie van de ZoRo verbinding aan bij.
Hieruit blijkt dat zo’n 1.700 reizigers niet meer via Leidschenveen reizen maar de directe ZoRo-verbindingen gebruiken.
Toename van het aantal (OV-)reizigers op de verbinding als gevolg van het bieden van een betere, snellere of frequentere
verbindingen in plaats van het verschuiven van reizigers vanaf andere routers (of modaliteiten)

7
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2.4

Infrastructurele samenhang/afhankelijkheid

De HOV-verbindingen hebben allen een eigen tracering van/naar Zoetermeer. Hierbij is er geen overlap
van de verschillende tracés voorzien. Hierdoor is er in principe geen infrastructurele samenhang tussen
de verschillende verbinding.
In de uitwerking kan echter wel synergie met de bestaande of omliggende systemen bestaan. Voor tram,
lightrail of elektrische bussen is “onderhoudsinfrastructuur” nodig zoals depots. Het zelfstandig opzetten
van deze infrastructuur voor de individuele verbindingen zou een buiten proportionele kostenpost in de
realisatie kunnen opleveren. Tram of lightrail verbindingen kunnen vaak gebruik maken van de faciliteiten
welke reeds beschikbaar zijn in Den Haag of Rotterdam. Hiermee dient in de keuze voor en uitwerking van
de systemen rekening te worden gehouden. De keuze voor de toe te passen infrastructuur van de
verschillende verbindingen kan onafhankelijk worden gemaakt.

2.5

Financiële samenhang en fasering

In de financiering is er slechts een samenhang dat er op enig moment een prioritering van bekostiging
aan de orde is. Omdat onvoldoende fondsen aanwezig zijn of omdat niet in alle verbindingen gelijktijdig
geïnvesteerd kan worden.
Leidend in de prioritering voor financiering is naast de ambities in de gebiedsontwikkeling, ook de
urgentie van knelpunten. De verbindingen Den Haag -Zoetermeer en Rotterdam – Zoetermeer faciliteren
gebiedsontwikkelingen langs de lijnen. De infrastructuur dient bij voorkeur bij oplevering van de eerste
woningen/kantoren beschikbaar te zijn om daarmee direct een duurzame modal split te stimuleren. Voor
de verbinding Zoetermeer – Leiden is er reeds nu sprake van capaciteits- en doorstromingsknelpunten,
die naar verwachting toenemen tot 2030. Vanuit dat perspectief is er aanleiding om op korte termijn te
investeren in maatregelen in Leiden-Zoetermeer. Maar ook het lange termijnperspectief is van belang als
korte termijnmaatregelen ontoereikend zijn.
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3

Lange termijnperspectief HOV Zoetermeer-Leiden

De HOV verbinding Zoetermeer – Leiden kampt met verschillende knelpunten. In de stedelijke gebieden
van Leiden en Zoetermeer reizen er zoveel mensen met de bus dat de lijn uit zijn voegen barst en dit
nauwelijks meer opgevangen kan worden met een hogere frequentie. Daarentegen bevindt zich tussen
Leiden en Zoetermeer vooral een infrastructureel probleem, waarbij de bus vast komen te staan in de file
bij verkeersdrukte op de autosnelwegen. Het perspectief voor de verbinding Zoetermeer–Leiden dient
zowel invulling te geven aan deze knelpunten als invulling geven aan de ambitie voor lijn tussen
Zoetermeer en Leiden. Om deze knelpunten verder te duiden is voor het lange termijnperspectief HOV
Zoetermeer-Leiden voornamelijk gekeken naar de Ruimtelijke Economische ontwikkeling tot 2040 langs
de lijn, de voertuigcapaciteit en vervoersknelpunten en knelpunten in de infrastructuur.

3.1

Ruimtelijk Economische ontwikkeling

De verstedelijkingsopgave, stedelijke ontwikkeling en versterking van de economische concurrentiekracht
binnen de Zuidelijk Randstad zal een positief effect hebben op de agglomeratiekracht, massa en dichtheid
in de kernen van Zoetermeer en Leiden. In het kader van deze verstedelijkingsopgave in Leiden en
Zoetermeer zijn onder andere het Bioscience Park (Leiden) & het stationsgebied van Leiden, het
entreegebied Zoetermeer & Lansingerland-Zoetermeer als verstedelijkingslocaties aangemerkt. Voor
2040 is het vooruitzicht dat dit zal resulteren in een toename ten opzichte van 2016 in de gemeente en de
verstedelijkingslocaties 8 in het bijzonder. Naast deze enorme ontwikkelingen zijn er nauwelijks
ontwikkelingen langs de lijn zelf tot 2040. De HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden loopt immers dwars door
het Groene Hart. In tegenstelling tot de HOV-verbindingen Zoetermeer-Den Haag en ZoetermeerRotterdam; zal de HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden daarom vooral een grote rol hebben voor gebruik
van het OV in en dicht bij de kernen van Leiden en Zoetermeer dan voor de kernen langs de lijn tussen
Leiden en Zoetermeer.
Als gevolg van (het uitblijven van) de ruimtelijke ontwikkeling langs de lijn is de HOV-verbinding
Zoetermeer-Leiden meer vergelijkbaar met de interregionale functie van een intercity. Hiermee komt in de
verdere ontwikkeling van deze HOV-verbinding vermoedelijk de nadruk van de lijn meer op het verbinden
tussen steden dan op het ontsluiten van nieuwe woongebieden langs het tracé en zal de (hoge)
gemiddelde snelheid een grotere rol spelen voor de verdere ontwikkeling.

3.2

Voertuigcapaciteit

De voertuigcapaciteit en doorstroming van de OV-verbinding tussen Zoetermeer en Leiden is naar voren
gekomen in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het Rijk.
Door de toename in vervoersvraag rijdt de R-net 400 in de spits tot wel 14 keer per uur om het toenemende
reizigersaantal te kunnen vervoeren. De voertuigcapaciteit is hiermee in de spits behoorlijk opgelopen,
maar niet toereikend om de verwachte reizigersgroei tot 2040 op te vangen. De analyse 9 naar de
doorstroming van lijn 400 laat zien dat er op een gemiddelde werkdag (in 2019) 8.200 reizigers gebruik
maakten van de lijn. De grootste stromen zijn hierin 3.800 (46%) reizigers tussen Zoetermeer en Leiden,
en 3.300 (40%) reizigers binnen Leiden. Het is hiermee de drukste lijn van de concessie. De bezetting in
de drukste spits op de drukste dag in het drukste voertuig zal hiermee de grenzen van de voertuigcapaciteit
reeds fors overschrijden. Daarnaast is regelmaatbeheersing noodzakelijk. De analyse geeft aan dat op
8

Gebaseerd op de modelinput voor de Modeluitwerking Metropolitaan OV en Verstedelijking, Royal HaskoningDHV, 2019. Hierin
zijn meegenomen een toename van 4.000 inwoners, 2.900 woningen, 23.000 arbeidsplaatsen in Leiden en 18.000 inwoners,
9.500 woningen, 54.000 Arbeidsplaatsen in Zoetermeer
9
Infrastructuur voor een toekomstvaste robuuste lijn 400, Goudappel Coffeng, 2020
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basis van de NMCA (2017) uit kan worden gegaan van een minimale groei tot 2040 van +40%. Hierbij is
geen rekening gehouden met effecten van Covid-19.
De vervoerwaarde analyse uitgevoerd in het kader van GUW en MOVV (zie tabel 2 en figuur 3), laten een
forse spreiding van de verwachtte aantal reizigers zien. Gegeven het huidige aantal reizigers in en de
huidige frequentie van R-net 400 in de spits (14x/uur) met 13m bussen lijken de vervoerwaardes uit de
MOVV-studie te laag of aan de onderkant van de te verwachten bandbreedte. Gegeven de voorziene groei
in de MOVV-studie op deze verbinding tussen 2030 en 2040 (+30% in de referentie situatie), geeft een
groei ten opzichte van 2018 van +75%. Als gevolg van het “intercity-karakter” van de verbinding, waarbij
weinig sprake is van uitwisseling en korte ritjes, vergelijkbaar met lijn 346 in Amsterdam, is de
zitplaatscapaciteit van het in te zetten materieel belangrijker.
De toename van de vervoersvraag op de verbinding, de reeds aangeboden hoge frequentie en de
verwachte groei van de verbinding in combinatie met het karakter van de verbinding leidt tot de conclusie
dat knelpunten in de voertuig- (en zitplaatscapaciteit) op korte termijn nog kunnen worden opgevangen
door inzet van groter materieel. Op middellange en lange termijn biedt dit echter geen oplossing meer en
kan enkel een frequentere verbinding nog invulling geven aan de gewenste karakteristieken. Indien de
reiziger niet wordt voorzien in comfort zal deze alternatieve routes zoeken, zoals via het samenloop deel.

3.3

Infrastructuurcapaciteit

Naast de voertuigcapaciteit heeft de HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden ook te maken met knelpunten in
de infrastructuur. Zo loopt de verbinding dwars door het Groene Hart. Dit legt zowel beperkingen op aan
de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen langs de lijn maar ook aan de mogelijkheid om aanpassingen te
doen aan de weg om doorstroming van het verkeer in het algemeen of OV specifiek te realiseren. Verder
kampt deze verbinding (voornamelijk in de spits) met files. Deze treden met name op indien er files zijn bij
de op- en afritten van de A4 Zoeterwoude of A12 Zoetermeer, en het wegverkeer een alternatieve route
zoekt via de N206. De rijtijd van lijn 400 is fors variabel met 3 minuten (10%) meer rijtijd in de spits dan in
het dal en sinds 2007 is de totale rijtijd 6 minuten toegenomen.
Vergroten van de infracapaciteit (voor openbaar vervoer) kan de doorstroming (van openbaar vervoer)
bevorderen. Hiermee kan of de betrouwbaarheid van reistijd en de verbinding worden gerealiseerd en
ruimte worden geboden aan een frequentere verbinding. Hierbij kan gedacht worden aan een BRTsysteem of het verlightrailen van de HOV-verbinding, waar bij het laatste aanzienlijk meer investeringen in
infrastructuur vergen.
Er is een eerste inventarisatie10 gemaakt van maatregelen voor N206 en N209. Uit de analyse blijkt dat de
N206 met verschillende knelpunten kampt op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en
verkeersveiligheid. De bereikbaarheidsknelpunten bevinden zich voornamelijk op het traject binnen
Zoetermeer en de aansluiting N206/A4 bij Zoeterwoude. De oorzaak is voornamelijk de grote hoeveelheid
doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de N206 in plaats van de snelwegen A4 en A12 (als gevolg van
files op deze wegen). Maatregelen dienen hierom gevonden te worden in het reduceren van verkeer op
de N206, door ofwel minder verplaatsingen te krijgen of alternatieve vervoerwijzekeuze. Het gaat hierbij
om concrete potentiële maatregelen die gefilterd zijn vanuit een uitgebreide inventarisatie van
oplossingsrichtingen volgens het principe van de ‘Ladder van Verdaas’11 Hierin is nieuwe infrastructuur de
laatste trede.

10
11

Sweco, 2020, adviesstudie ‘Probleemanalyse en potentiële oplossingen N206-N209’
Ladder van Verdaas, https://www.wegenwiki.nl/Ladder_van_Verdaas

24 juli 2020

BH4462TPRP200724

12/16

De inventarisatie positioneert (H)OV als een belangrijk deel van de oplossing voor de congestie op de
weg. Afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de OV-verbinding Zoetermeer-Leiden ten opzichte van de
aantrekkelijkheid van de N206 en de aantrekkelijkheid van de A4/A12; zal ook een deel van de autoreizigers overstappen op deze OV-verbinding. Dit zal (bij uitblijvende maatregelen op deze ov-verbinding)
resulteren in meer reizigers op de R-net 400, met (nog) vollere bussen (voertuigcapaciteit) tot gevolg. Het
nemen van de bovengenoemde (harde) maatregelen maakt de noodzaak voor het opwaarderen naar
HOV-verbinding groter. Hierdoor ontstaat voor de HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden niet alleen een
samenhang met het ontlasten van het samenloopdeel maar ook met het ontlasten van de
weginfrastructuur. In de huidige vorm, en met de huidige congestie en belasting van lijn 400, kan echter
geen invulling aan de gewenste oplossing voor N206 worden gegeven.
De inventarisatie laat verder zien dat faciliterende maatregelen (vergroting van de infrastructuurcapaciteit
op de N206 geen oplossing bieden of niet opwegen tegen de te verwachten impact. Binnen de scope van
de verkeersstudie, die gelimiteerd is tot het wegverkeer, is niet specifiek naar OV gekeken, en is globaal
verkend wat mogelijk faciliterende maatregelen voor OV zijn. Gegeven de omgeving van de N206 (het
Groene Hart) is het toevoegen van extra asfalt, zelfs als busbaan een uitdaging. De mogelijkheden om
met kleine ingrepen de doorstroming voor OV te verbeteren lijken hiermee dus beperkt, dit verhoogt de
urgentie om een breder perspectief te onderzoeken voor de HOV-verbinding Zoetermeer-Leiden. Een
belangrijke factor om de reiziger te laten kiezen voor OV is immers de betrouwbaarheid van de reistijd.
Ondanks dat de verplaatsingstijdfactor (VF-factor) bij congestie op de route de auto evenveel beïnvloed
als het OV, weegt betrouwbaarheid voor geplande mobiliteit zwaarder dan voor individueel vervoer.
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4

Conclusies & Keuzes

De (H)OV-verbinding Zoetermeer-Leiden, zit tegen de capaciteitsgrenzen aan, zowel van de
voertuigcapaciteit als de infrastructuur capaciteit. De lijn kan de ontwikkelingen tot 2030 (en verder) niet
faciliteren. Er is dus een hoge urgentie om te komen tot oplossingen. De lijn speelt daarnaast mogelijk een
belangrijke rol (bij juiste implementatie) in zowel het ontlasten van samenloopdeel van RandstadRail, als
een hoognodig alternatief bieden voor de congestie op de N206. In de huidig inpassing heeft de lijn echter
zelf last van deze congestie en is de reistijd onbetrouwbaar en de reis oncomfortabel.
Voor het lange termijnperspectief Zoetermeer-Leiden dient de HOV-verbinding, gegeven het ontbreken
van ruimtelijke ontwikkeling langs de lijn, maar wel verstedelijking aan de uiteinden, anders te worden
geclassificeerd. De lijn heeft een meer intercity-karakter waardoor de reiziger ook andere eisen (bijv. op
het vlak van reistijd, comfort etc.) stelt aan het functioneren van de verbinding. Dit maakt knelpunten in de
voertuigcapaciteit en verstoringen in de betrouwbaarheid door congestie urgenter. Het niet adresseren van
deze punten zorgt dat reizigers het overbelaste deel van de Randstadrail tussen Leidschenveen en Laan
van NOI blijven gebruiken als alternatief. Mogelijke oplossingen kunnen worden gezocht in slimme
routeadvisering, via onder andere 9292, waardoor reizigers andere keuzes zullen maken.
Uit een inventaristatie van Sweco blijkt dat op de korte termijn maatregelen ter bevordering van de OVdoorstroming langs de N206 kunnen worden genomen. De opties hiervoor worden, in het kader van
doorstromingsmaatregelen in de concessie Zuid-Holland-Noord, nader onderzocht door Goudappel
Coffeng. Daarnaast blijkt dat er onvoldoende zicht is op de keuzefactoren van reizigers waarop zij een
keuze maken tussen de alternatieven langs de N206. Verder dient de urgentie om nu keuzes te maken
voor Zoetermeer-Leiden te worden onderkend als gevolg van de samenhang met het samenloop deel.
De notitie concludeert verder dat de HOV-verbindingen rondom Zoetermeer een beperkte samenhang
hebben. Zoetermeer beschikt wel verschillende typen OV-systemen/modaliteiten (bus, HOV, tram, metro,
RandstadRail) en verschillende knopen (Lansingerland Zoetermeer, station Zoetermeer, Zoetermeer
Centrum West en het busstation). Voor een goed werkend OV-systeem in/rondom Zoetermeer is het van
belang dat er een samenhangend systeem ontstaat met interfaces tussen de verschillende modaliteiten.
Eerdere onderzoeken, waaronder de GUW, hebben wel aandacht voor het samenbrengen van
verschillende verbindingen en vervoerstromen, maar presenteren nog geen één samenhangende visie
over het OV-netwerk in en rondom Zoetermeer. Het maken van keuzes in de samenhang en functies van
(OV)-knopen (en deze onderbrengen in een visie) geeft de mogelijkheid de ruimte en de reiziger op een
comfortabele en efficiënte manier te dienen. Hierbij moet expliciet aandacht zijn voor de systeemkeuze.
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Vervolg
Samenhang in de pre-verkenning beter in kaart brengen en meenemen. Samenhang is hierin
zowel de samenhang tussen de verbindingen, maar met name de samenhang met de opgave,
knelpunten (samenloopdeel) en ambities (verstedelijking). Verder dient de samenhang in
financiering te worden geadresseerd.
Vooralsnog wordt Zoetermeer in de verschillende studies bediend en daarmee vormt Zoetermeer
de interface tussen verbindingen. Voor de ontwikkeling van de HOV-verbindingen zelf lijkt dit een
goede strategie, wel dient er voldoende samenhang in het Zoetermeer netwerk zelf te blijven.
o Hierin dient ook het opstellen van een samenhangende visie voor het OV-netwerk in en
rondom Zoetermeer een plek te krijgen. Hierbij moet er aandacht zijn voor de verschillende
knopen en systemen. Het maken van keuzes in samenhang en functie van de OV-netwerken
biedt de mogelijkheid de reiziger beter van dienst te zijn. Gemeente Zoetermeer heeft
aangegeven dit op te pakken.
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Uitwerken en verdiepen van het lange termijn perspectief HOV Zoetermeer-Leiden onder leiding
van Provincie Zuid-Holland met samenwerking van de omliggende gemeentes, Zoetermeer,
Leiden, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en in samenhang met het Gebiedsprogramma
Mobiliteit en Verstedelijking. Op deze manier kan de verbinding Zoetermeer-Leiden in samenhang
met de Koningscorridor (Den Haag Lansingerland-Zoetermeer) en de ZoRo (HOV ZoetermeerRotterdam), worden meegenomen in de besluitvorming.
o In de uitwerking van het lange termijn perspectief dienen ook keuzefactoren van OVreizigers langs de N206 een plek te krijgen. Met de kennis waarop reizigers hun keuze
baseren voor de verschillende OV alternatieven langs de N206, kan men concrete
maatregelen nemen om de eigenschappen van de verbindingen zo te veranderen dat
deze bepaalde reizigers aantrekken.
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