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SAMENVATTING
Dit rapport is het resultaat van een brede samenwerking van Stadsgewest
Haaglanden, de vervoerders NS, HTM en RET, het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, de gemeente Den Haag en StedenbaanPlus. Het is uitgevoerd in opdracht
van Stadsgewest Haaglanden en ondersteund door Strategy Development Partners
(SDP). De ambitie is om te komen tot een kwalitatief beter en beter benut OV –
aantrekkelijker voor de reiziger, waardevoller voor de maatschappij en toch met
dezelfde middelen. Om dit te bereiken hebben alle partijen hun inzichten en
gegevens gedeeld – van gedetailleerde OV-chipdata tot de locatie van
werkplekken. Dit onderzoek kan gezien worden als logische aanvulling op Kiezen
voor Kwaliteit van het OV-bureau Randstad – na Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht is nu ook Haaglanden op een vergelijkbare manier ‘in beeld’.
De analyse begint bij de marktvraag – van deur-tot-deur. Mensen gebruiken OV
vooral in de spits, voor langere afstanden (>10km) op weg naar hun werk of
studie. Met name als deze gelegen zijn in concentraties. Naar kantoren van enkele
verdiepingen en met ruime parkeergelegenheid reizen mensen weinig met het OV.
Bij echte hoogbouwconcentraties verandert dat. Tot 10 km is de fiets populair,
daarboven reist naar hoogbouw 50-70% van de mensen met het OV. Voor Den
Haag bijvoorbeeld geldt dit voor het gebied bij het Centraal Station en het
Beatrixkwartier. Deze economisch belangrijke concentraties (hoge huurprijs,
weinig leegstand) zouden zonder OV volledig onbereikbaar zijn.
De concentratie bij de bestemming bepaalt het OV-gebruik meer dan de afstand
tot een halte/ station vanaf huis. Thuis pakken mensen vaak de fiets als
voortransport; bij de bestemming loopt men.
De vraag naar OV in Haaglanden is dus vooral in de spits, over langere afstanden
en naar geconcentreerde locaties van werk of studie. Dit is de focus van deze
studie. Daar is een hoge benutting van het systeem nodig om grote investeringen te
vermijden. Dat is nodig – zeker nu. Voor betere benutting van het OV gaat het
om de bereikbaarheid van werk- en studieconcentraties in de spits.
Tot zover de analyse. Wat stellen we voor? Voortbouwen op bestaande plannen.
De essentie is een systeemsprong naar spoorboekloos reizen. Hoge frequenties
(6x/uur) om wachttijden voor reizigers te verkorten en in korte tijd veel mensen te
kunnen vervoeren. Maar niet van overal naar overal. Het gaat om de echte
concentraties. Daar waar mensen met het OV naar toe willen én waar het OV
essentieel is voor de bereikbaarheid. Daarom kiezen we een beperkt aantal ‘OVpoorten’. Stations die zelf een belangrijke bestemming zijn en van waar veel
mensen met snelle overstap op RandstadRail of sneltram grote concentraties
kunnen bereiken. Deze poorten dienen in de spits hoogfrequent bediend te worden
– zowel door de trein als door lokaal HOV.
Voortbouwend op bestaande OV plannen geeft dit op hoofdlijnen twee acties:
1) Samen kiezen van beperkt aantal OV-poorten
Ruimtelijke ontwikkeling (RO) en OV blijken in Den Haag over het algemeen
goed aan te sluiten – met een klein aantal poorten worden de echte concentraties
snel ontsloten. Een deel van de poorten blijkt ook in het dal een belangrijke rol te
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vervullen om studenten of mensen met sociaal-recreatieve motieven bij ‘hun’
concentraties te brengen.
 Den Haag Centraal is de belangrijkste OV-poort. Dit station ontsluit zowel
de grootste werkconcentratie van de stad als het centrum van de stad. Centraal
is dus de hele dag door een OV-poort – zowel voor sprinters als IC.
 Den Haag HS ontsluit het centrum ook. Bovendien reizen hier veel studenten
in de spits naar toe om te studeren. Aangezien mensen die bij HS moeten zijn
vooral van regionale afstand komen, zorgen hoogfrequente sprinters hier voor
een goede bediening, de hele dag door.
 Laan van NOI is in tegenstelling tot bovenstaande stations sterk verspitst.
Veel mensen moeten in de ochtendspits naar de omgeving van NOI om te
werken. In het dal vervult het station echter (nog) geen rol. Laan van NOI is
dus een OV-poort in de spits – van alle afstanden (IC en sprinter).
 In Delft ligt de andere grote onderwijsconcentratie van Haaglanden: de
campus van de TU. Deze wordt ontsloten door stations Delft en Delft Zuid.
Hoogfrequente sprinters de hele dag door zorgen in Delft voor optimale
bereikbaarheid voor studenten en medewerkers en dragen bovendien bij aan
spreiding over de twee stations.
2) Blijven zorgen voor een goede bediening van de OV-poorten
De gekozen OV-poorten moeten goed bediend worden, op verschillende niveaus.
 Rijk en spoorsector moeten vasthouden aan PHS – in ieder geval in de spits.
Er is geïnvesteerd om spoorboekloos te rijden op belangrijke spoorcorridors.
Dit is essentieel om de economisch waardevolle (kantoor)concentraties
bereikbaar te houden. Nu is het zaak te zorgen voor hoogfrequente benutting.
 In de Zuidvleugel samen vasthouden aan afspraken in StedenbaanPlus
verband (en IenM) voor een hoogfrequente bediening van de OV-poorten met
sprinter of RandstadRail. Zo kunnen mensen uit de omgeving snel bij hun
bestemming komen.
 Op lokaal niveau gaat het er om te zorgen voor een hoogfrequente bediening
vanaf de OV-poorten naar de aanpalende concentraties.
Bestaande en nieuwe plannen te toetsen aan de ‘atlas’ van concentraties
Dit rapport kan ook gebruikt worden als ‘atlas’ van waar mensen uit de
beroepsbevolking wonen en waar de spitsplekken zich bevinden. En daarmee van
de in de spits relevante OV-verbindingen. Bestaande en nieuwe plannen kunnen
hieraan getoetst worden. Het toont de kracht van bestaande plannen en helpt om te
gericht te kiezen wat wel en juist niet te doen.
LEESWIJZER
Bovenstaande analyse en aanbevelingen worden in dit rapport uitgewerkt in 9
hoofdstukken met toelichtende schema’s. Het rapport is daarmee zowel te lezen als
te ‘bekijken’. Hoofdstukken 1 t/m 3 gaan dieper in op analyses over Haaglanden en
Den Haag; hoofdstuk 4 t/m 7 op de specifieke OV-poorten; hoofdstuk 8 bevat de
aanbevelingen en hoofdstuk 9 schetst de stappen vooruit. Op de volgende twee
pagina’s volgt de samenvatting in beeldtaal – vier schema’s geven de hoofdlijn.
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Schema S.1

Tweederde van OV-gebruikers heeft bestemming in de
Randstad, vooral door groter aandeel werkenden in de spits
Treinreizigers actief op werkdag in NL
(‘000)

VOORBEELD TREIN

35%
65%

90.000
90

90.000

80.000
80

80.000

70.000
70

70.000

60.000
60

60.000

50.000
50

50.000

40.000
40

40.000

30.000
30

30.000

Werk/
zakelijk

20.000
20

‘Nice’

‘Nice’
10.000

Onderwijs
14:00 18:00

15
115
215
315
415
515
615
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915
2015
2115
2215
2315

-

6:00

10:00

Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Onderwijs

-

15
115
215
315
415
515
615
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915
2015
2115
2215
2315

10.000
10

Werk/
zakelijk

20.000

6:00

10:00

14:00

18:00

Schema S.2

Met de auto gaan mensen naar overal; met het OV gaan ze
naar de echte concentraties
Reisbestemmingen per km2 bebouwd oppervlak op werkdag naar Haaglanden
OV-reizen

Autoreizen

Meest geconVolgende 20%
centreerde 60%
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Bron: GIS Kadaster; MON; Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

Volgende 10%

Laatste 10%

Schema S.3

Keuze voor beperkt aantal OV-poorten zorgt ervoor dat
bediening geconcentreerd/ hoogfrequent en snel kan zijn
Spitswerk- en HO-plekken in Den Haag* en Delft - 2012
(‘000)
HO
Spitswerk 3

21

1
23

1

1

1
OV-poort
Treinstation
800m rond station/
RandstadRailhalte
1

1

1
4
2
3
2
2
3 1
1
3
1
4
2
1
9
4 3
2
3
1
1
32
1
1 13
1
3
2
1
1
4
1
1
3
7
1
2
6
1 1 1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
4
1
2
1
3
7
1
1
2
1 1
1
1

7

1

3

1
1

1

Plekken

1

Treinspoor
RandstadRail
Snelweg

5

* Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
Bron: LISA; SDP analyse

-

1
2

1
1
8

1
2
1

1

1

2

Schema S.4

Acties op hoofdlijnen
Samen kiezen van beperkt aantal OV-poorten
 Centraal OV-poort gedurende de hele dag om werkconcentratie en
centrum bereikbaar te houden
 Den Haag HS en Delft vervullen belangrijke regionale rol: hoogfrequente
sprinters hier gehele dag belangrijk
 Laan van NOI belangrijke werkconcentratie en dus OV-poort in de spits
Acties op diverse niveaus
 Rijk en trein: vasthouden aan PHS – in ieder geval in de spits
 Overheden en vervoerders Zuidvleugel: zorgen voor hoogfrequent
sprinter/ RandstadRail netwerk in regio
 Lokaal: HOV richten op ontsluiting van concentraties vanuit de poorten
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1 ‘Beter OV Haaglanden’ maakt inzicht in de Randstad compleet
Studie logische is aanvulling op ‘Kiezen voor Kwaliteit’ vanuit het OVbR
In maart 2013 publiceerde het OV-bureau Randstad de studie Kiezen voor
Kwaliteit. Daarin worden aanbevelingen gedaan om het OV in de Randstad beter te
benutten door een beperkt aantal OV-poorten te kiezen en daar het OV op te
richten. Hierbij worden Utrecht en Rotterdam in detail beschouwd. In een eerder
onderzoek (‘BB-ROVA’) wordt nader ingegaan op de Amsterdamse regio. ‘Beter
OV Haaglanden’ maakt de G4 compleet en is dan ook een logische aanvulling.
Belangrijke noties uit ‘Kiezen voor Kwaliteit – OVbR’ gelden ook hier
De belangrijke noties uit ‘Kiezen voor Kwaliteit’ waarop de aanbevelingen voor de
Randstad zijn gebaseerd gelden ook in Haaglanden. Zoals:
 RO en OV in samenhang nodig om bloeiende centra mogelijk te maken
Concentratie van werkgelegenheid is waardevol voor de maatschappij. De
economische centra kunnen echter alleen functioneren als mensen deze goed
en snel kunnen bereiken. Hiervoor is OV nodig – mensen wonen vaak verder
weg en voor de auto (en zelfs de fiets) is op de bestemming geen plaats 1.
Ruimtelijke ontwikkeling (RO) is van belang – goed met OV ontsloten
concentraties hebben hogere huurprijzen en lagere leegstand 2 (schema 1.1).
 Komende jaren verdere concentratie verwacht – met groei van mobiliteit
De concentratie neemt verder toe. Het nieuwe werken draagt hier aan bij: de
gangbare norm voor het benodigde kantooroppervlak per werkplek daalt van
boven de 20 naar circa 12 m2 – met een toenemende behoefte aan mobiliteit.
 2/3 van OV gaat naar de Randstad; aandeel OV is daar 2x zo hoog
In en naar de Randstad heeft het OV een 2 maal zo groot marktaandeel als in
de rest van Nederland – 2/3 van alle OV-reizen heeft een bestemming in de
Randstad (schema 1.2). Het verschil in OV-gebruik tussen Randstad en nietRandstad komt vooral door forensen die het OV nemen in plaats van de auto.
 Mensen gebruiken OV vooral in de spits
In de spits is het aandeel OV fors hoger dan in het dal. Hoe geconcentreerder
de bestemming en hoe langer de afstand, hoe belangrijker het OV is. Over
afstanden langer dan 10 kilometer met bestemming Den Haag is het aandeel
OV in de spits (07:00 tot 09:00u) dan ook 47% (Haaglanden als geheel 34%).
 Maatschappelijke waarde OV zit vooral in de spits naar concentraties
Met de auto reizen mensen naar alle mogelijke bestemmingen. Met het OV
reizen mensen vooral van en naar de grote steden (schema 1.3). Hoe hoger de
concentratie van herkomst en bestemming, hoe groter het aandeel OV. Het
‘gemiddeld’ aandeel van OV is dan ook irrelevant; naar sterke concentraties is
het aandeel boven de 50%, naar andere gebieden is het heel laag. Schema 1.4
laat dit zien voor een aantal postcodes in de G4 met grote werkconcentraties.
Voor Den Haag gaat het bijvoorbeeld om 2511 (centrum) en 2595
(Beatrixkwartier). Zonder OV zijn deze economisch belangrijke gebieden
1
2

Ter vergelijking: één autoparkeerplaats vraagt ca. 25 m2, een werkplek slechts 12 tot 20 m2
Zie bijvoorbeeld ‘Kansen voor Kwaliteit’ van ABN AMRO Bank
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onbereikbaar. Het OV heeft dus vooral maatschappelijke waarde in de spits
naar concentraties.
De G4 zijn ook onderling sterk verbonden (schema 1.5). 37% van de OVreizen vanuit de G4 over de gemeentegrens gaat naar een andere G4 stad.
 Spits bepaalt benodigde OV-capaciteit – daarom focus betere benutting
In de spits verzorgt het OV per uur 4x zoveel reizigerskilometers als in het dal.
De spits is daarom bepalend voor de benodigde capaciteit van personeel,
materieel en infrastructuur. Inzet van extra mensen en materieel voor de spits
is voor vervoerders niet altijd eenvoudig, maar kan maatschappelijk zeer
waardevol zijn (bijv. omdat weguitbreidingen of nieuwe oeververbindingen
dan niet nodig zijn). Juist in de spits is het voor overheden dus van belang dat
zij specificeren welke frequentie en capaciteit nodig is en welke cruciale
relaties direct bediend moeten worden. De focus hier is dan ook op de spits.
 Mensen die met OV reizen lopen naar hun bestemming
Vanaf huis reizen mensen gemiddeld 3 tot 4 km naar een treinstation – veelal
met de fiets. Vanaf hun aankomsthalte/ station lopen mensen vooral naar hun
bestemming – tot ca. 800m (zie ook schema 2.2). Het gaat er dan ook in de
eerste plaats om mensen dicht bij hun bestemming af te zetten – het liefst met
snelle vervoermiddelen die grote aantallen mensen aankunnen: trein en
RandstadRail/ sneltram. Met de juiste OV-poorten die zelf een grote
bestemming zijn en waar trein en aansluitend HOV samen komen, kunnen
grote aantallen werkplekken snel en goed ontsluiten worden (schema 1.6).
 Spits- en dalreizen zijn verschillende type reizen met dito kenmerken
De spitsreiziger en dalreiziger maken verschillende travel trips en hebben
verschillende reisbehoeften (schema 1.7 en 1.8). De spitsreiziger reist op
routine, is doelgericht, reist alleen en wil vooral betrouwbare snelheid.
Informatie is alleen van belang bij verstoringen. De dalreiziger maakt vaak een
incidentele reis. Behalve betrouwbare snelheid zijn ook zaken als informatie,
comfort en prijs van belang.
Bestuurders zoeken naar betere benutting en kwaliteit OV
De overheid heeft de afgelopen jaren forse investeringen gedaan of gepland in het
OV. Zowel nationaal (bijv. PHS) als lokaal (de nieuwe stations Den Haag,
Rotterdam, RandstadRail). Door de economische ontwikkelingen en bezuinigingen
zijn de komende jaren geen grote nieuwe projecten te verwachten. Gezien het
economisch belang van goed bereikbare concentraties zoeken bestuurders naar een
betere benutting en kwaliteit van OV – zowel voor de ‘eigen’ inwoners als voor
forensen en bezoekers. Hiertoe zijn in StedenbaanPlus verband afspraken gemaakt,
inclusief meer sprinters (6x/uur) van/naar Den Haag CS richting Leiden en Delft.
Dit document is het resultaat van een zoektocht naar betere benutting in
Stadsgewest Haaglanden, samen met gemeenten, het ministerie van I&M en
vervoerders (NS, HTM en eerder bij Kiezen voor Kwaliteit3 RET) ondersteund
door Strategy Development Partners. Bijlage C geeft een overzicht van de bij het
onderzoek betrokken mensen. Dit onderzoek gaat in op reizen naar en van
Haaglanden en kan gezien worden als aanvulling op Kiezen voor Kwaliteit (met
focus op Rotterdam en Utrecht) en BB-ROVA (Stadsregio Amsterdam).
3

Rapport ´Kiezen voor Kwaliteit’ – zie Bijlage B
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Schema 1.1

Economisch belangrijke concentratie werkplekken neemt
verder toe – OV houdt deze plekken bereikbaar

 ”Verdichting stimuleert de economie”
Prof. Dr. Henri de Groot (VU) – Podium (2012)
 “Gebouwen bij intercitystations hebben een laag
leegstandsrisico”
ABN AMRO - Kansen voor kwaliteit (2011)
 “Het OV is ook in de toekomst belangrijk om de
dichtbevolkte stad goed te laten functioneren”
MobiliteitsAanpak Amsterdam (2012)
 “Wat maakt de Zuidas een sterke locatie?
…De verbindingen …”
Jones Lang LaSalle (2012)

Bron: SDP analyse

Schema 1.2

Tweederde van OV-gebruikers heeft bestemming in de
Randstad, vooral door groter aandeel werkenden in de spits
Treinreizigers actief op werkdag in NL
(‘000)

VOORBEELD TREIN

35%
65%

90.000
90

90.000

80.000
80

80.000

70.000
70

70.000

60.000
60

60.000

50.000
50

50.000

40.000
40

40.000

30.000
30

30.000

Werk/
zakelijk

20.000
20

‘Nice’

10.000

Onderwijs
14:00 18:00

15
115
215
315
415
515
615
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915
2015
2115
2215
2315

-

6:00

10

‘Nice’

10:00

Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Onderwijs

-

15
115
215
315
415
515
615
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915
2015
2115
2215
2315

10.000
10

Werk/
zakelijk

20.000

6:00

10:00

14:00

18:00

Schema 1.3

Met de auto gaan mensen naar overal; met het OV gaan ze
naar de echte concentraties
Reisbestemmingen per km2 bebouwd oppervlak op werkdag naar de Randstad

Autoreizen

OV-reizen

Meest geconcentreerde 60%
Volgende 20%
Volgende 10%
Laatste 10%
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 1.4

Naar geconcentreerde bestemmingen wordt voor kortere
afstand de fiets veel gebruikt, voor langere afstand het OV
Mobiliteitsaandeel woon-werkreizen op werkdag naar postcode

>10 km (‘interlokaal’)

<10 km (‘lokaal’)
‘Fiets’*

OV Auto

76%

17% 7%

Amsterdam 1017
1018

56%
68%

1011
1012
Den Haag

Utrecht

Rotterdam

24%

45%
54%

2595

54%

20%

60%

24%
33%

19%

52%

45%

30%

20%

56%
56%

17% 15%

3521

66%

20% 14%
44%

72%

16%

68%

* Hoofdzakelijk fiets (96%), daarnaast klein deel lopen (4%)
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

69%

43%

26%

48%

Overig Auto

52%

3511

3012

OV

13% 19%
36%

2511

VOORBEELDEN

8%

51%
70%

22%
38%
43%
48%
27%

OV-bestemmingen kenmerken zich door
sterke concentratie en flankerend P-beleid
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Schema 1.5

Grote onderlinge verbondenheid tussen G4; bijna 40% van
OV-reizen vanuit G4 gaan naar een andere G4
Intergemeentelijke OV-reizen op werkdag vanuit G4*
(‘000)
Amsterdam

Utrecht
2,0
1,7

37% van alle OV-reizen vanuit
de G4 over de gemeentegrens
is naar een andere G4

Den Haag

Rotterdam
* G4 betreft bebouwde agglomeraties: Utrecht incl. PC3439; Amsterdam incl. Diemen en PC1115;
Den Haag incl. Rijswijk en Leidschendam-Voorburg; Rotterdam excl. haven, incl. Capelle a/d IJssel en PC2987
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 1.6

Voorbeeld Rotterdam: combinatie van geselecteerde poorten
en HOV-netwerk ontsluit grootste deel van spitswerkplekken
Spitswerk- en HO-plekken – 2010
(‘000)

VOORBEELD ROTTERDAM

1
1

OV-Poort
Treinstation (overig)

1
1

1

Spitswerkplekken

1

HO-plekken

2

3
1

1
3

Treinspoor
Metro/sneltram

1
2

1

1
1

1

2

1
6

1

2
2
1

1

1

1

8
26

2

1

1

1
1

2

3

1

4

1

CS
1 1
10 7
3
1
5 Blaak
1
6 2
3 3
6
1 4 815
1
8
5
1
92
1
1
1

1
* Rotterdam excl. haven, incl. Capelle a/d IJssel, PC2987 en PC2921
Bron: LISA; SDP analyse

1

1

Snelweg

12

1
1

2
800m rond treinstation/
metro- of sneltramhalte

1

1
1
7

1

1

1

1

2

Schema 1.7

Spits- en dalreizen zijn sterk verschillende ‘travel trips’ met
dito kenmerken (ook voor vergelijkbare motieven)
Spitsreiziger: doelbewust in ‘rush hour’

Dalreiziger: doorgaans incidentele reis

Schema 1.8

Spitsreiziger
Key
succes
factoren







Betrouwbare snelheid
Betrouwbare snelheid
Betrouwbare snelheid
Betrouwbare snelheid
Informatie bij verstoringen

Dalreiziger

 Betrouwbare snelheid
 Comfort: zitplek en weinig overstappen
– Forensen/ zakelijk: werken
– Sociaal recreanten: minder onzekerheid
 Prijs: zeker bij samen reizen
 Informatie

Gedrag

Opzij, opzij, opzij!
 Doelgericht – dagelijkse routine
 Reist alleen
 Neemt geen half uur eerdere/ latere trein
om te zitten of om niet over te stappen

Kopje koffie er bij?
 Plant reis op het aanbod
 Is onbekend/ zoekt informatie
 Reist vaak samen
 Wil zich graag ‘installeren’ op een zitplek

Aanbod

Hoogfrequent, minimaliseren verstoringen
(kans & effect) is eerste prioriteit

Alterneren, fijnmazig, ruime voorzieningen,
productdifferentiatie

Analogie retail: dagelijkse
boodschappen v.s. nieuwe kleding kopen

Bron: NS; Kennisplatform Verkeer & Vervoer ‘De Overstap’; observaties; SDP beeldmateriaal; SDP analyse

13

BETER OV HAAGLANDEN
2 Aanpak: samen… van deur-tot-deur… vanuit alle modaliteiten
Het gaat om de reis van thuis tot thuis: daar kiezen mensen wel/ niet voor OV
Mensen kiezen thuis of ze lopen, fietsen, de auto of het OV gebruiken naar hun
bestemming. Pas als ze weer thuis komen kiezen ze opnieuw – wie met de auto van
huis vertrekt, komt niet met OV thuis. Om de vraag naar mobiliteit te begrijpen
kijken we dan ook naar de hele reis: van huis via één of meer bestemmingen weer
terug naar huis. Huis-Bestemming(en)-Huis-reizen waarvan de bestemming op
minder dan 1 km van huis ligt laten we buiten beschouwing. Dit betreft 25% van de
reizen (in Haaglanden), maar slechts 1% van de reizigerskilometers (schema 2.1).
‘Even de hond uitlaten’ of ‘naar de supermarkt op de hoek’ is voor de inrichting
van de wijk wel relevant, maar voor OV-beslissingen niet.
Alle modaliteiten van belang om te voorzien in mobiliteitsbehoefte reizigers
Mensen kiezen. Soms voor de fiets, soms voor de auto, het OV of de benenwagen.
Mobiliteitskeuzes hangen samen met ruimtelijke en socio-economische factoren.
Voor een directiefunctie zijn mensen bereid ver te reizen, voor vakken vullen bij
een supermarkt niet. Voor de Efteling wel, voor de basisschool niet. Het motief
bepaalt vaak de afstand en het moment. Door de week reist men in de ochtendspits
voor werk en onderwijs, in het dal voor van alles. Het OV heeft voor- en
natransport (schema 2.2). Omdat mensen vanaf huis vaak fietsen en naar de
bestemming vrijwel alleen lopen, is het verzorgingsgebied van een halte/ station
aan de herkomstzijde veel groter (tot 5 km) dan bij de bestemming (800m). In dit
rapport starten we met alle modaliteiten, woon- en bestemmingslocaties.
Kwantitatieve aanpak met inbreng van alle partijen; samen zien we het geheel
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van brongetallen en werkelijke
waarnemingen buiten – niet van afgeleide modellen met ingebouwde
veronderstellingen. Deze elementen van de werkelijkheid kunnen gecombineerd
worden en leveren dan vaak nuttige inzichten. Voor de locatie en het karakter van
werkplekken is gebruik gemaakt van bron-data van de overheden. Voor de
onderwijsplekken en herkomst van medewerkers en studenten is gebruik gemaakt
van data van de onderwijsinstellingen. Voor het lokaal OV in Den Haag en
RandstadRail van OV-chip gegevens van maatgevende dagen. Voor treingebruik
van data van NS. Aangevuld met eigen tellingen voor de relatie tussen beide. Voor
data over alle modaliteiten heen is gebruik gemaakt van ‘Mobiliteit vanuit-deMens’ – een data-bron gebaseerd op gedetailleerde gegevens van Rijkswaterstaat.
Het samenbrengen van data uit meerdere ‘harde’ bronnen is één van de kenmerken
van dit onderzoek. De samenwerking met vervoerders en overheden is essentieel –
samen kunnen we het geheel overzien.
Beter benutten OV waar dat nuttig is voor mens en maatschappij
Dit rapport is niet primair gericht op het verhogen van de bezettingsgraad van het
OV. Dus geen analyses op momenten dat of plekken waar er weinig ‘natuurlijke’
vraag is naar OV vanuit mens en maatschappij. Of hoe fietsers te laten kiezen voor
de tram. Focus is het beter bereikbaar maken van de economisch belangrijke,
geconcentreerde bestemmingen in de spits op werkdagen – daar waar OV
essentieel is voor de bereikbaarheid. Niet door grootschalige nieuwe investeringen,
maar door het beter benutten van de bestaande en reeds geplande infrastructuur.
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Schema 2.1

‘Reis’ gedefinieerd als serie verplaatsingen van huis tot huis;
reizen ≤1 km enkele reis voor OV buiten beschouwing
Mensen kiezen thuis hun vervoerwijze;
gaat om huis-tot-huis reis

Kwart van deze reizen voor OV minder
relevant; blijven buiten beschouwing
Reizen op werkdag bestemming Haaglanden% reizen
met OV
11%
1,3 mln
32,1 mln
100% =

DEFINITIE

‘Interlokaal’
(> 10 km
enkele reis)

Reis 2

24%

‘Lokaal’
(1 t/m 10km)

51%

‘Wijk’
(t/m 1 km)

25%

5 verplaatsingen; 2 reizen

Aantal
reizen

80%

25%

19%

9%

Reiskm 1% 1%

Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 2.2

Natransport ≠ voortransport: fiets belangrijk vanaf huis, bij
de bestemming lopen mensen
Voor- en natransport van treinreizigers op werkdag in NL
(%)

Voortransport
(van herkomst)

Natransport
(bij bestemming)

22%

Lopen

23%

BTM

44%

61%

29%

8%

Fiets

11%

Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Auto

2%
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3 Mensen gebruiken OV vooral op langere afstand naar Den Haag
Den Haag is netto importeur vanuit alle richtingen behalve Delft
Als grootste stad van Haaglanden werkt Den Haag als een ‘magneet’ op de
omgeving. Voor stedelijk Den Haag 4 is de ingaande stroom mensen dan ook groter
dan de uitgaande stroom (schema 3.1). We kunnen ons dus richten op de mensen
met bestemming Den Haag. Indien de reis naar Den Haag goed geregeld is, zal dat
voor OV de andere kant op ook gelden. Dit geldt voor alle relaties behalve die met
Delft. Hier is de stroom vanuit Den Haag 1,5 keer zo groot is als naar Den Haag.
Mensen komen van ver naar Den Haag en vaak met het OV
Van alle spitsreizen naar Den Haag is 60% langer dan 10 km (schema 3.2). Veel
mensen komen met het OV – vanuit de richtingen Leiden en Gouda zelfs 49%. Zij
reizen vooral naar concentraties (zie schema 3.3 – centra van Den Haag, Delft en
Zoetermeer). Spitsreizen naar Den Haag zijn bepalend voor de capaciteit van OV.
Circa de helft van de werkplekken is relevant voor spitsforensen
Hiervoor lieten we zien dat mensen in de spits vooral voor werk en onderwijs
reizen. Lang niet al het werk is gebonden aan de spits; denk aan werknemers in
winkels, horeca en in ploegendiensten – van ziekenhuis tot industrie (schema 3.4).
Voor de Randstad geldt dat voor de helft van de banen doorgaans in de spits
gereisd wordt. In Haaglanden is dit 57% (schema 3.5).
Sterke spitswerk- en HO-concentraties in Den Haag centrum en Delft
Schema 3.6 laat zien dat de spitswerkplekken in Haaglanden geconcentreerd zijn in
enkele gebieden. De grootste concentratie ligt in en rond het centrum van Den
Haag. Een andere grote concentratie is de campus van de TU Delft, vooral door de
23 duizend onderwijsplekken.
Spitswerk en Hoger Onderwijs (HO) zijn sterk geconcentreerd rond de stations
(schema 3.7). De grootste concentratie ligt binnen loopafstand van CS: 32 duizend
spitswerkplekken én 7 duizend HO-plekken. Laan van NOI heeft 13 duizend
werkplekken. Station Hollands Spoor heeft 7 duizend spitsplekken op loopafstand
en 20 duizend HO-plekken van de Haagse Hogeschool (HHS). Nog eens 19
duizend spitsbanen worden direct ontsloten door de overige stations in Den Haag.
Buiten de stations worden nog plekken ontsloten door RandstadRail (8 duizend in
het centrum en even veel in het buitengebied). Door hoge frequentie, snelheid en
capaciteit zijn deze plekken goed bereikbaar vanaf stations CS en Laan van NOI.
Spitswerkplek weegt in de spits twee keer zo veel als HO-plek
Forenzen reizen in een brede spits tussen 7 en 9 naar hun werk. Studenten echter,
willen allemaal op precies hetzelfde tijdstip op hun bestemming zijn: als het
college of de werkgroep begint. Studenten reizen dus sterker verpiekt binnen de
spits. Maar ze reizen ook buiten de spits: ook om 11 uur en 13 uur beginnen
colleges. HO-plekken leveren daarmee een half zo hoge spitspiek op als een zelfde
aantal spitswerk-plekken (schema 3.8).

4

Gemeente Den Haag samen met Rijswijk en Leidschendam-Voorburg (doorlopende bebouwing)
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Schema 3.1

Maatgevend: reizen vanuit overal naar Den Haag en vanuit Den
Haag naar Delft
Reizen >1 km enkele reis op werkdag
(‘000)

Vanuit Den Haag*
Zoetermeer

Werk/
onderwijs

Andere
motieven

11

Rotterdam

15

Westland
Van Den Haag*
naar Den Haag

196

Van rest NL
naar Den Haag*
Vanuit Den Haag*
naar rest NL
‘tegenstroom’

123

Naar Den Haag*

234

296

12

Delft

18

Leiden
PijnackerNootdorp

47 171

8
6
9

Amsterdam
5

Wassenaar
79 47 137

3

Utrecht

2

Voorschoten

* Den Haag inclusief Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schiedam

1

Katwijk

2

Haarlemmermeer

3

Schema 3.2

De meeste mensen komen van grotere afstand naar de stad;
OV aandeel relatief hoog uit richtingen Leiden en Utrecht
Spitsreizen met auto en OV* op werkdag met bestemming Den Haag**
(Aantal reizen)

INDICATIEF

49%

Den Haag

49%

Totaal (incl.
Den Haag lokaal)

191

1-10 km

76

>10 km

115
(60%)

15%

..%

= aandeel OV

44%

* Daarnaast nog 76k spitsreizen lopend en met de fiets; voornamelijk binnen de stad/ bebouwd gebied
** Den haag incl. Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse
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Schema 3.3

Ook in Haaglanden geldt: ‘met de auto gaan mensen naar
overal; met het OV gaan ze naar de echte concentraties’
Reisbestemmingen per km2 bebouwd oppervlak op werkdag naar Haaglanden
OV-reizen

Autoreizen

Meest geconVolgende 20%
centreerde 60%

Volgende 10%

Laatste 10%

Bron: GIS Kadaster; MON; Mob. Vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema 3.4

Voor mobiliteit relevante indeling arbeidsplaatsen toegepast;
in de spits gaat het vooral om kantoorbanen
Indeling werkplekken

Kantoor (9-17)

Werk dat typisch om 9 uur
begint en in de middag
eindigt.

18

Bron: SBI-codering; SDP analyse

DEFINITIE

Ploegen (24h)

Meerdere shifts per dag.
Eerste shift begint
doorgaans al vroeg
(tussen 6 en 8 uur)

Winkel (10-18)

Start net na ochtendspits.
Grootste drukte later
wanneer bezetting
aangevuld wordt

Horeca (11-1)

Begin net voor de lunch.
Personeel zal deels in
shifts werken. Piek in de
avond

Schema 3.5

In Haaglanden is 57% van de werkplekken een spitsbaan
Werkplekken
(‘000)

INDICATIEF

Haaglanden
485

Totaal werkplekken
Ambulant
(typisch niet spits)

56

429

Vaste werkplekken

147

Buiten spits

278

Spitswerkplekken
Aandeel spitsplekken

Dit is vergelijkbaar met
Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht

57%

Bron: LISA; SDP analyse

Schema 3.6

Spitswerk- en HO-plekken in Haaglanden geconcentreerd –
vooral in Den Haag centrum en Delft
Spitswerk- en HO-plekken in Stadsgewest Haaglanden - 2012
Gebied

Spitswerk

Den Haag
centrum

HO
27 133

106

Delft

22 23 45

Rijswijk/
Forepark

25 25

Zoetermeer 21 21
1
Overig

Meest geconcentreerde 60%

Volgende 20%

Bron: GIS Kadaster; LISA; SDP analyse

Volgende 10%

103

104

Laatste 10%
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Schema 3.7

Spitsbanen in Den Haag en Delft toegedeeld aan specifieke
postcodes/locaties; vooral concentraties in centrum stad
Spitswerk- en HO-plekken in Den Haag* en Delft - 2012
(‘000)
HO
Spitswerk 3
7

1

1

2

2

21

1
23

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

4

1

2

1

7

1

2

1
2

1

2
1

7

3

4

1

Treinspoor
RandstadRail
Snelweg

5

1

1

1
1

1
1
8
2

* Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
Bron: LISA; SDP analyse

1

1

1
1

-

1
2

Plekken

2

2
1

2

1

2

1 1

1

2

3

6

1

2
1

1

3

1

1

32 1 13
3

1 1 1
1

1
1

800m rond station/
RandstadRailhalte

1

3

1
Treinstation

9

1
4
3
2
3 1
4
4 3

2

Schema 3.8

Spitswerkplekken geven tweemaal zo hoge piekdrukte als
HO-plekken; HO-plekken geven pieken gespreid over de dag
Verdeling mensen die naar werk of onderwijs gaan over de dag
(Actieve reizen per 1000 plekken)

140

VOORBEELDEN BUITEN DEN HAAG
INDICATIEF

Werk**

120
100
80
60

HO 1*
HO 2*

HO 3*

40
20
0
1 uur
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
23 24uur
25 26 27 28 29 30 31 32 33 15:00
34 35 uur
6:00
9:00
uur14 15 16 17 18 19 20 21 2212:00
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* Reizen met studentenkaart naar drie HO concentraties in Amsterdam en Rotterdam
** Alle werkenden in Nederland
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

BETER OV HAAGLANDEN
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4 Den Haag Centraal is belangrijke bestemming met veel werk
Den Haag Centraal belangrijkste spitsbestemming
Station Den Haag Centraal ligt middenin de grootste werkconcentratie van de stad.
Binnen 800 meter van het station bevinden zich 32.000 spitsbanen en nog eens
7.000 hoger onderwijsplekken. De afgelopen jaren is het centrum sterk gegroeid en
geconcentreerd, vooral door de concentratie van ministeries. Onlangs werden
hoogbouwlocaties als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie, New
Babylon en de Kroon opgeleverd (schema 4.1). Ook de komende tijd zal deze trend
zich doorzetten. Binnenkort wordt IenM samengevoegd door het voormalige
ministerie van Verkeer en Waterstaat van de Plesmanweg naar het VROM gebouw
te verhuizen en verhuist het ministerie van Sociale Zaken naar het gebied rond Den
Haag Centraal.
Den Haag Centraal knoop van trein en lokaal (H)OV
De nieuwe OV Terminal Den Haag Centraal is een knoop tussen trein en veel
lokale lijnen (schema 4.2). Vooral de overstap op de snelle RandstadRail verruimt
het verzorgingsgebied aanzienlijk. Ook voor grote aantallen reizigers in de spits.
Daarnaast is Den Haag Centraal cruciaal voor ontsluiting centrum in dal
Den Haag Centraal is niet alleen een werkbestemming. Het ligt ook op loopafstand
van het centrum van de binnenstad: de belangrijkste bestemming om te gaan
winkelen, een museum of het regeringscentrum te bezoeken. Het trekt daarmee ook
veel toeristen. Het station is dan ook in het dal een belangrijk station, zowel voor
mensen uit de regio als van verder. Voor mensen die met de trein vanuit de richting
Gouda/ Utrecht komen is het zelfs de enige manier om in het centrum te komen.
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Schema 4.1

Den Haag Centraal

Hoogbouwconcentratie pal naast Den Haag Centraal

Bron: SDP beeldmateriaal

Schema 4.2

Nieuwe OV-terminal Den Haag Centraal is knoop tussen trein
en lokaal OV

Bron: ProRail; Benthem Crouwel Architekten
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5 Den Haag HS belangrijke en vooral regionale bestemming
Den Haag HS als bestemming trekt de hele dag door studenten
Den Haag HS wordt in de ochtendspits door ca. 8 duizend mensen gebruikt. Iets
meer dan de helft van hen gebruiken HS om van elders naar Den Haag te reizen.
Het station heeft relatief veel mensen in het dal en weinig in de spits. 38% van de
mensen die op een dag door het station gaan doen dat (ook) in de ochtendspits
(schema 5.1).
Deze spreiding van reizigers over de dag komt vooral door de studenten die aan de
Haagse Hogeschool studeren. In de directe nabijheid van HS studeren 20k mensen.
Daarnaast zijn er 7k spitsbanen. Schema 5.2 laat zien aan de hand van HTM
OVchip-data dat studenten van en naar de Haagse Hogeschool de hele dag door
reizen, waar overige reizigers een verspitst patroon hebben. Dat betekent overigens
niet dat studenten niet gepiekt reizen: wanneer we op kwartierbasis kijken zijn
meerdere pieken te zien vlak voor aanvang van de colleges – binnen en buiten de
spits (schema 5.3). Het ROC hebben we buiten beschouwing gelaten vanwege het
lokale karakter.
Gebied HS vooral bestemming HHS; overige reizigers verder met HTM
In de ochtendspits stappen dus 4.000 treinreizigers uit op Den Haag HS. 1.700 van
hen gaan verder met het lokaal OV naar de rest van de stad, 2.300 blijven in de
buurt van HS. Ca. 2.000 uitstappers in de ochtendspits zijn studenten/ medewerkers
die naar de Haagse Hogeschool (HHS) gaan. De overige 300 mensen werken in de
omgeving van HS bij andere organisaties (schema 5.4).
Studenten komen vooral uit de regio (tot 40 km)
De studenten van de Haagse Hogeschool komen van relatief korte afstand. 39%
woont in de stad zelf en vrijwel alle anderen komen uit de regio (< 40 km) (schema
5.5). De combinatie van korte afstanden en vraag de hele dag door maakt dat zij
vooral gebaat zijn bij een hoogfrequente bediening gedurende de hele dag.
Hoogfrequente sprinters zoals afgesproken in StedenbaanPlus verband zullen dan
ook voor bestaande reizigers goed zijn en daarnaast in een belangrijke (deels
latente) vraag kunnen voorzien – net als RandstadRail.
HS ook van belang als regionale poort naar de rest van de stad
Den Haag HS is daarnaast toegangspoort tot het centrum vanuit Delft en
Rotterdam. En samen met Centraal is het de toegangspoort vanuit Leiden. 1.700
mensen reizen in de ochtendspits vanaf HS de stad in met het lokaal OV (schema
5.6). Een deel van deze mensen is op HS aangewezen: In de ochtendspits zijn er
300 mensen die alleen via HS een rechtstreekse verbinding naar hun bestemming
hebben. De overige reizigers kunnen zowel via HS als via CS rechtstreeks hun
bestemming bereiken. Ca. 500-600 reizigers zijn in de ochtendspits meer dan 5
minuten sneller via HS dan CS (waaronder de 300 mensen die niet rechtstreeks via
CS naar hun bestemming kunnen komen).
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Schema 5.1

Trein op Den Haag HS: tellingen wijzen op activiteit de hele
dag door. Reizen Den Haag uit en in redelijk in balans
Treinreizigers Den Haag HS

INDICATIEF

Bijna 4 op de 10 treinreizigers maakt (ook) in
de spits gebruik van het station

Ochtendspits: iets meer mensen reizen vanaf
andere treinstations naar HS dan omgekeerd

(# mensen per dag in het station)

(# mensen die in de ochtendspits
in of uit de trein stappen)

100% = 19.700
Uit

4.000

Spits

38%

In

62%

3.500

Dal

Bron: NS tellingen; SDP analyse

Schema 5.2

Ook in lokale OV blijkt dat studenten de hele dag actief zijn,
niet-studenten reizen meer in spitspieken
In- en uitstappers HTM bij Den Haag HS
(# per uur)

INDICATIEF - NIET OPGEHOOGD
VOOR ZWART/ GRIJSRIJDEN

2.000
1.500
Studenten
1.000
500
5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.000
Nietstudenten

1.500
1.000
500
-

Bron: HTM OV-chip 5/11/13/14 maart 2013; SDP analyse
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Schema 5.3

Studenten komen aan op HS vlak voor begin van hun college;
de ochtendspits voor studenten en forensen gelijktijdig
Uitstappers HTM bij station Hollands Spoor per kwartier op een werkdag*
(Aantal mensen)

INDICATIEF - NIET OPGEHOOGD
VOOR ZWART/ GRIJSRIJDEN

300
Gelijktijdige piek studenten
en andere reizigers
250
200
Studenten
150

Overige

100
50
0
05:00

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

Bron: HTM OV-chip 5/11/13/14 maart 2013; SDP analyse

Schema 5.4

40% van de treinuitstappers op HS reist verder met HTM;
omgeving HS is vooral bestemming voor studenten
Uitstappers ochtendspits
(#)

INDICATIEF

NS
4.000

HTM

26

1.500 - 2.000

Lokaal
student

300 - 800

Lokaal
overig

1.700

Bron: HTM, NS; Haagse Hogeschool; SDP analyse

Schema 5.5

Studenten HHS komen veelal van relatief korte afstand of via
CS; slechts 6% komt van meer dan 40 km via station HS
Herkomst studenten Haagse Hogeschool locatie Johanna Westerdijkplein naar vervoerswijze*
(‘000)
Studenten

21,0

Lokaal
Interlokaal

12,8

RandstadRail
gebied

Via CS

Oude Lijn

1,4

ri. Gouda

RR

HTM

1,7

RR

9,6

Oude Lijn
Sprinterlocaties
(geen IC stop)

3,5

Spoor ri. Gouda

Oude Lijn

4,8

afstand <40km
Afstand >40km

Herkomstgebieden

8,2

1,3

Hoofddorp, Woerden en
Dordrecht liggen op ca. 40 km;
Afstanden vanaf waar nu ook
een sprinter rijdt

* Aannemelijke OV-vervoerswijze op basis van de postcode van het woonadres
Bron: Haagse Hogeschool; Google Maps; SDP analyse

Schema 5.6

Klein deel van HTM instappers in ochtendspits op CS/HS kan
bestemming alleen goed via HS bereiken
Instappers lokaal OV HTM in ochtendspits op CS en HS
(‘000)

INDICATIEF - NIET OPGEHOOGD
VOOR ZWART/ GRIJSRIJDEN

4,5

Totaal
Vanaf CS

2,8

Vanaf HS

1,7
0,9

Lijn loopt ook via CS

0,8

Lijn komt alleen langs HS
Halte met andere lijn via CS

0,3
0,5

Halte alleen bereikbaar via HS
Bus 26 (verlegbaar naar CS)
Tram 1, 11, 12 va HS

0,2
0,3

Bron: HTM OV-chip 5/11/13/14 maart 2013; SDP analyse

Uit reistijdanalyse blijkt dat 500-600
mensen meer dan 5 minuten vertraging
oplopen wanneer ze niet meer via HS
maar via CS reizen; beschikbaarheid
voldoende capaciteit te verifiëren
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6 Laan van NOI is een belangrijke bestemming in de spits
Laan van NOI belangrijke bestemming voor forensen
Laan van NOI is een belangrijke spitsbestemming met 13.000 spitsbanen binnen
800m van het station (zie schema 3.7). Op het gebied rond Den Haag Centraal na is
dit de grootste concentratie spitswerk in Haaglanden. Het is bovendien een station
in opkomst; tussen 2007 en 2011 is het aantal in- en uitstappers meer dan
verdubbeld (schema 6.1). In deze periode is de bediening van het station door
zowel trein als RandstadRail verbeterd. Hierdoor is er een betere aanvoer van lange
afstand en hoogfrequent voor-/ natransport die duidelijk een behoefte vervult.
‘Forensenstation’ Laan van NOI sterk verspitst
Schema 6.2 laat zien dat Laan van NOI een sterk verspitste activiteit kent. Bijna
70% van de mensen die op een dag gebruik maken van het station doen dat (ook) in
de ochtendspits. Daarnaast is het station vooral een bestemmingsstation: zowel de
NS, HTM (lijn 2,3,4), als RET (lijn E) brengen in de ochtendspits meer mensen
naar Laan van NOI dan ze er ophalen (schema 6.3). Daarbij lijken ze elkaar aan te
vullen: NS voert mensen aan van langere afstand, de RET van het gebied tussen
Den Haag en Rotterdam, en HTM uit Den Haag stad en Zoetermeer. Laan van NOI
is in de spits een belangrijke bestemming. In het dal gebeurt er weinig. Het aantal
in- en uitstappers daalt sterk (treinreizigers per uur slechts 10-20% van de spits).
Laan van NOI is in de spits zo belangrijk dat het een extra IC stop op weg naar Den
Haag CS rechtvaardigt – voor mensen met bestemming in Den Haag is er evenveel
voor- als nadeel. De stop is ook goed voor mensen die aan RandstadRail wonen en
naar Leiden/ Schiphol/ Amsterdam willen. De huidige dienstregeling komt hierin
tegemoet door in Leiden een cross-platform overstap te bieden met stoppende IC.
Schema 6.1

Treingebruik op Laan van NOI sterk toegenomen;
aanbod trein en RandstadRail versterkt
In- en uitstappers trein op Laan van NOI op een gemiddelde dag
(‘000)

INDICATIEF

Veranderingen 2007 - 2011
14,2

Trein
 Rtd-Leiden-Haarlem 2x/uur (dec 2007)
 Elk kwartier een IC (dec 2011)

+129%
6,2

RandstadRail
 In gebruikname RR3 en RR4 (2007)
 Station Berkel Westpolder geopend (dec 2008)
 Naar Rotterdam CS ipv Hofplein (aug 2010)
 Verdere groei: door naar Slinge (dec 2011)

2007

28

28

Bron: NS; SDP analyse

2011

Schema 6.2

Trein op Laan van NOI: tellingen laten sterke verspitsing zien.
In de ochtendspits komen treinreizigers vooral naar het station
Treinreizigers Laan van NOI

INDICATIEF

Ruim 2/3 van de treinreizigers maakt (ook) in
de spits gebruik van het station

Ochtendspits: veel meer mensen reizen vanaf
andere treinstations naar NOI dan omgekeerd

# mensen per dag

(# mensen die in de ochtendspits
in of uit de trein stappen)

100% = 7.100
Uit

Dal

3.100

31%

69%

In

1.800

Spits

In de spits 2.000-3.000/ uur
In het dal 300-600/ uur
Bron: NS; SDP tellingen; SDP analyse

Schema 6.3

Ook vanuit de andere typen OV reist men vooral naar Laan
van NOI – in de ochtendspits dus een bestemmingsstation
In- en uitstappers Laan van NOI in de ochtendspits
(#)

INDICATIEF

Instappers

Uitstappers

NS

1.800

3.100

HTM*

750

190

RET**

1.100

680

* OV-chip aantallen. Deze kunnen tot 30% hoger uitvallen door papieren kaartverkoop, grijsrijden en zwartrijden.
** Aantal instappers van haltes met open systeem opgehoogd met 15%, conform RET standaard
Bron: SDP tellingen; RET; HTM; SDP analyse
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7 TUD belangrijke bestemming bereikbaar via Delft en Delft Zuid
Delft netto bestemming, vooral vanuit de regio
Binnen Haaglanden is Delft, naast Den Haag, een belangrijke bestemming. De
ingaande stroom naar Delft is groter dan de uitgaande stroom (schema 7.1). Dit
geldt ook voor vrijwel alle individuele relaties. De meeste mensen komen uit de
regio. Van de reizigers naar Delft reist 72% minder dan 20 km. De mensen die naar
Delft reizen, doen dit vooral voor werk of onderwijs. Mensen vanuit Delft naar
Delft reizen vooral met andere motieven (en daarmee vooral buiten de spits).
Spreiding over Delft en Delft Zuid kan zorgen voor betere balans
Beide treinstations in Delft hebben in de directe omgeving geen grote aantallen
spitsplekken. Ze bieden echter beide toegang tot de campus van de TUD, die er
tussenin ligt op fietsafstand (schema 7.2). Met 8.000 spitswerk- en 23.000 HOplekken is de campus van de TU veruit de grootste concentratie van spitsplekken in
Delft (zie schema 3.7). De huidige reisplanners suggereren dat men via Delft reist;
verdere spreiding over beide stations zou de belasting in de studentenpieken
kunnen beperken. Een hoogfrequente sprinterbediening kan zorgen voor een
verdere spreiding van studenten over de twee stations. Mensen stappen
waarschijnlijk uit bij het eerste station dat ze tegenkomen (dus vanuit Den Haag in
Delft, vanuit Rotterdam in Delft Zuid). Aangezien studenten de hele dag van en
naar de universiteit reizen is een bediening gedurende de hele dag gewenst.
Een betere spreiding over de twee stations is vooral van belang voor het grote
aantal fietsen. Dit zorgt voor een stallingsprobleem.
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Schema 7.1

Delft is een regionale werk- en onderwijsbestemming; binnen
Delft reizen mensen vooral voor andere motieven
Reizen >1 km enkele reis op werkdag
(‘000)

Vanuit Delft

12,0

Den Haag*
Werk/
onderwijs
Van Delft
naar Delft

Andere
motieven

22

36

3,1

Pijnacker-Nootdorp

2,7

Midden-Delfland
58

Rotterdam

4,9

Westland
Van rest NL
naar Delft
Vanuit Delft
naar rest NL
‘tegenstroom’

33

25

25

14

58

0,6

Schiedam

0,5

Lansingerland

0,2
1,0

Vlaardingen

0,7

Dordrecht

0,4

Amsterdam
Ridderkerk
Utrecht

* Den Haag inclusief Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
Bron: MON; Mob. vanuit-de-Mens; SDP analyse

2,3

Zoetermeer

Leiden

39

Naar Delft

1,2
0,1
1,0

Schema 7.2

Campus TU Delft bereikbaar vanaf stations Delft en Delft
Zuid; echter eerder op fiets- dan loopafstand
Ligging campus TU Delft tov stations Delft en Delft Zuid

Delft

Station
800m
Campus bebouwd
Campus onbebouwd

Bron: Google Maps; SDP analyse

Delft Zuid
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8 Aanbevelingen Beter OV Haaglanden
Hiervoor bespraken we dat het OV essentieel is om in de spits economisch
waardevolle (kantoor)concentraties bereikbaar te maken – zeker vanaf langere
afstand. Ook zagen we dat vooral de trein en RandstadRail deze concentraties
effectief ontsluiten. En dat mensen het OV hier ook vooral voor gebruiken; in het
dal en naar minder geconcentreerde gebieden is het marktaandeel van OV een
factor 2 tot 10 lager In de spits heeft betere benutting van het OV-systeem dan ook
waarde; in het dal is er capaciteit te over. Drie elementen zijn hiervoor van belang:
de keuze van de juiste poorten, een hoogfrequente bediening van deze poorten door
trein en lokaal HOV, en waar mogelijk beïnvloeding van de vraag (schema 8.1).
OV-poorten: CS volledig, NOI in spits, HS/Delft IC en hele dag veel sprinters
De meeste mensen reizen over langere afstand naar concentraties. Men kiest dan
tussen auto en trein – al dan niet aangevuld met lokaal OV en de fiets 5. Eerste
keuze voor OV-poorten is het aantal spitsplekken dat direct vanaf het treinstation
beloopbaar is – dat is voor mensen het snelst. Daarnaast telt het aantal plekken dat
met een snelle overstap op lokaal snel OV bereikt kan worden. Het is belangrijk
niet te veel OV-poorten te kiezen. Door veel poorten wordt de trein langzaam en
versnippert het lokaal OV – met lagere frequenties en dus een langzamere reis tot
gevolg. Schema 8.2 laat de gekozen OV-poorten voor Haaglanden zien.
 Den Haag Centraal is een OV-poort gedurende de hele dag
Den Haag Centraal is dé OV-poort van de stad Den Haag en ontsluit zowel
een grote werkconcentratie als het centrum van de stad. Het is daarom een
volwaardige OV-poort de hele dag door.
Met PHS wordt de IC-verbinding op Den Haag – Eindhoven sterk verbeterd,
van 2 IC’s per uur naar 4. Het lijkt goed deze IC’s niet te halteren op HS. Dan
boeken 3 tot 4 duizend reizigers een reistijdwinst van 2 à 3 minuten. De
mensen die van verder dan Rotterdam en Leiden naar HS willen, kunnen
gewoon met de IC op de Oude Lijn. Dit zijn er niet veel (zie schema 5.6)
 Den Haag HS is belangrijke sprinterpoort gedurende de hele dag
Station HS is de hele dag door van groot belang voor verbinding met de regio.
Met hoogfrequente sprinters de hele dag door wordt HS optimaal bereikbaar
vanuit de regio – en daarmee voor vrijwel alle reizigers voor wie HS essentieel
is. De corridor Den Haag-Rotterdam kan zo met hoogfrequente sprinters een
waardevolle aanvulling op RandstadRail worden voor Rijnmond/ Haaglanden.
Op de huidige corridors naar Zoetermeer en Pijnacker/ Berkel Rodenrijs is
RandstadRail al een groot succes. Een hoogfrequente sprinterdienstregeling is
onderdeel van de afspraken tussen vervoerder en overheid in het kader van
StedenbaanPlus. Hierdoor gaat de frequentie van sprinters omhoog van 4 naar
6 per uur. Ook voor mensen vanaf IC-stations Leiden, Delft en Rotterdam
kunnen hiervan profiteren – de reistijd duurt iets langer, maar de zwaarder te
wegen wachttijd neemt af door de hogere frequentie.
Het is goed mogelijk dat hiermee het gebruik van HS zal toenemen gespreid
over de gehele dag – goed voor NS en HTM.
 Laan van NOI is een OV-poort in de spits – alle ICs halteren dan
5

Fiets vooral bij herkomst, lokaal OV ook bij bestemming – zie schema 2.2
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Laan van NOI is in de spits een belangrijke bestemming met veel werk in de
directe omgeving. Bovendien is een snelle overstap op hoogfrequent
natransport mogelijk, wat het invloedsgebied van Laan van NOI uitbreidt. De
spitsreiziger is dan gebaat bij NOI als volwaardige OV-poort. Dit zal
bovendien het aantal overstappers op Leiden CS reduceren – een kwart van
alle spitsreizigers naar Laan van NOI komt uit de richting Schiphol. Laan van
NOI heeft daarnaast de potentie om een ‘overstapmachine’ te worden voor het
centrum: er komt OV vanuit allerlei richtingen en overstappen kan snel. De
potentie als overstapmachine zou vergroot kunnen worden door het dubbele
opstaptarief van trein en RandstadRail weg te nemen. Deze kan een barrière
vormen voor een overstap (en niet alleen hier). De samenwerking tussen HTM
en NS kan hierbij helpen. Buiten de spits is een haltering van de ICs van en
naar Den Haag CS niet wenselijk – daarmee worden veel mensen vertraagd en
hebben slechts enkelen voordeel.
 Delft is een belangrijke (sprinter)poort gedurende de hele dag
Delft en Delft Zuid zijn net als HS gebaat bij hoogfrequente sprinters
gedurende de hele dag die de TU optimaal ontsluiten. Daarnaast behoud van
de IC-kwaliteit op station Delft om de lange afstandsverbindingen te
onderhouden.
Hoogfrequente bediening is nodig – door trein én lokaal HOV
Na helderheid over wat de OV-poorten zijn kunnen zowel de trein als het lokaal
(H)OV zich op deze poorten richten. Frequente bediening van deze poorten door
beide is essentieel voor een snelle reis van de forens. Met een hogere frequentie
zijn de wachttijden korter. En juist de wachttijden worden door mensen tot 3x zo
lang ervaren als reistijd 6. Bij hoge frequenties ontstaat een gevoel van
‘spoorboekloos’ reizen. Dat is aantrekkelijk voor de Reiziger en dus een kans voor
de vervoerder. Schema 8.3 schetst de contouren van een lijnvoering rond Den
Haag. Betrokken partijen zullen dit in de praktijk moeten uitwerken.
OV-poorten in spits spoorboekloos bedienen
In de spits reizen grote aantallen mensen met het OV naar sterke concentraties.
Spoorboekloos reizen is voor deze grote groep forensen een systeemsprong: op
routine van huis naar werk pendelen – met hogere beleefde robuustheid: zij kunnen
op routine van huis naar werk pendelen – met hogere beleefde robuustheid: “De
trein van spoor A brengt mij naar kantoor. Vertrek over 4 minuten” (schema 8.4).
De OV-poorten zoals hiervoor aangewezen zijn zelf een grote bestemming én
verdeelpunt naar lokaal OV. En daarmee cruciaal voor de bereikbaarheid van de
steden; juist hier is spoorboekloze bediening nodig vanuit de belangrijke corridors.
Dat betekent hoge frequenties en eenduidige vertrekpunten. Dat versterkt de
aantrekkelijkheid naar de grote steden én tussen de steden onderling.
Opgave Rijk en spoor: in de spits spoorboekloos reizen naar de OV-poorten
Er is al veel in PHS/ OV-SAAL geïnvesteerd. De laatste aanpassingen zijn nu
nodig om spoorboekloos te reizen naar de OV-poorten – zeker in de spits. Dankzij
de keuze van een beperkt aantal poorten in de spits kan zo kwaliteit geleverd
worden met maatschappelijk rendement op de investeringen en ruimte in het dal.
6

Zie bijvoorbeeld ‘Het belang van openbaar vervoer’ door CPB en KIM
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Schema 8.1

Kern van betere benutting: frequent bedienen beperkt aantal
OV-poorten – met trein en snel lokaal OV (mass transit)
 Kiezen poorten met ‘eigen’ bestemmingen en lokaal HOV
– Eerste criterium is het aantal spitsplekken op loopafstand van het station
– Daarnaast telt het aantal plekken binnen bereik met snelle overstap op HOV

 Hoogfrequente bediening door trein en lokaal HOV
– Hogere frequentie betekent kortere wachttijden
– Systeemsprong naar ‘spoorboekloos’, zowel voor trein als HOV natransport

 Waar mogelijk beïnvloeding vraag
– Vooral verdere concentratie van spitsbanen rond bestaande OVinfrastructuur (RO)

– Daarnaast mogelijk piekspreiding door vervoerders/ onderwijsinstellingen

Schema 8.2

Keuze voor beperkt aantal OV-poorten zorgt ervoor dat
bediening geconcentreerd/ hoogfrequent en snel kan zijn
Spitswerk- en HO-plekken in Den Haag* en Delft - 2012
(‘000)
HO
Spitswerk 3
1

21

1
23

1

1

1
Poort
Treinstation
800m rond station/
RandstadRailhalte
1

34

1

1
4
2
3
2
2
3 1
1
3
1
4
2
1
9
4 3
2
3
1
1
32 1
1
1
13
3
2
1
1
4
1
1
3
7
1
2
6
1 1 1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
4
1
2
1
3
7
1
1
2
1 1
1
1

7

3

1
1

1

Plekken

1

Treinspoor
RandstadRail
Snelweg

5

* Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
Bron: LISA; SDP analyse

1
2

1
1
8

1
2
1

1

1

2

-

Schema 8.3

Contouren voor lijnvoering op basis van herkomst en
bestemming van forensen en studenten
Functionele specificaties lijnvoering in de spits

NADER UIT TE WERKEN

Huidige lijnvoering

Contouren toekomstige
spitslijnvoering

4 44

66 4

LvNOI

CS

Frequentie
2x/uur
4x/uur
6x/uur

LvNOI

CS

PHS

Treinsoort

HS

HS

Sprinter
IC
2-3 4 4

46 4

Bron: NS Routeplanner; SDP analyse

Schema 8.4

Spoorboekloos reizen: een eenvoudige én hoogfrequente
reis tussen huis en werk
VOORBEELD

 Eenvoud: zelfde bestemming
vanaf hetzelfde perron
 Hoogfrequent: korte wachttijd
tussen treinen

Bron: The Straits Times, Singapore MRT/LRT
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9 Gebruik maken van de samenwerking
De reiziger wil snel van deur-tot-deur – over grenzen van concessies heen
Het OV is cruciaal voor het bereikbaar houden van economisch belangrijke
locaties. Het OV kan forensen snel op hun bestemming brengen door een klein
aantal poorten frequent te bedienen. Mensen reizen mogelijk met meerdere
vervoerders en door gebieden van meerdere concessieverleners. Voor de reiziger
moet het echter voelen als één snelle en prettige reis van deur-tot-deur.
Goede afstemming van RO en OV blijft nodig – in beider belang
RO concentraties zijn economisch waardevol. Het OV is essentieel om ze te laten
werken. Omgekeerd gebruiken mensen het OV vooral om naar concentraties te
gaan. RO en OV hebben elkaar dus nodig. Of zoals iemand het zei: “Het beste OVbeleid is RO-beleid.” Betere benutting van beide vraagt om een integrale aanpak.
OV-samenwerking op meerdere niveaus nodig om poorten goed te bedienen
Er wordt intensief en constructief samengewerkt met goede gevolgen. Forensen en
studenten reizen over concessies heen –van lange afstand en lokaal. Het is daarom
belangrijk om samen te werken op meerdere niveaus (schema 9.1).
 Lange afstand – spoorboekloos reizen in de spits (Rijk en spoorsector)
Optimale bereikbaarheid van economische concentraties vraagt een
systeemsprong naar spoorboekloos reizen, gemakkelijk en snel. Er is al veel in
PHS/ OV-SAAL geïnvesteerd. De laatste aanpassingen zijn nu nodig om
spoorboekloos te reizen naar de OV-poorten – zeker in de spits. Als de IC
treinen op de OV-SAAL corrridor allemaal doorrijden tot Den Haag CS, PHS
Den Haag, Delft, Rotterdam, Blaak, Breda ev geeffectueerd wordt en de
FYRA rijdt zijn de verbindingen op hoofdlijnen helder en eenduidig ingevuld.
 Regionaal – Sprinters en RandstadRail (Zuidvleugel en vervoerders)
Overstapmogelijkheden tussen regionaal en (inter)lokaal OV zijn belangrijk.
Zo groeit het belang van een OV-poort. Laan van NOI heeft al een goede
verbinding tussen RandstadRail en trein. Den Haag HS heeft dit niet, maar
door de aanwezigheid van de HHS en het stadscentrum wel een belangrijke
regiofunctie in spits én dal. Een hoogfrequente sprinter kan deze rol vervullen.
Daarnaast kan dit in Delft zorgen voor een betere spreiding van studenten over
de stations in Delft en Delft Zuid.
 Lokaal – ontsluiten concentraties en poorten (VervAut en vervoerders)
Voor lokaal OV is het belangrijk dat zowel concentraties als poorten ontsloten
worden. Vanuit de stad én vanuit andere poorten.
Realisatie mogelijk via StedenbaanPlus en te vormen VervoersAutoriteit
Schema 9.2 geeft een synthese van de implicaties voor de bestuurders uit de regio
Haaglanden gezamenlijk met opgaven voor het Rijk/ spoor en voor andere
decentrale overheden en vervoerders. In de praktijk kan dit via bestaande gremia en
afspraken in de Zuidvleugel of met de nieuw te vormen vervoersautoriteit; zodat
het belang van de forensen behartigd wordt. De analyses in dit rapport kunnen
daarvoor een ‘atlas’ zijn – welke dikke stromen hebben voor- of nadeel van een
plan?
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Schema 9.1

Beter OV vraagt samenwerking op 3 niveau’s:
lange afstand, regionaal en lokaal
 Lange afstand
– Rijk
– Spoorsector (NS, ProRail)

 Regionaal
– Zuidvleugel / StedenbaanPlus / Vervoersautoriteit
– Vervoerders (NS, RET, HTM, Veolia)

 Lokaal
– Gemeente Den Haag met HTM en RET
– Gemeente Delft met HTM en Veolia

Schema 9.2

Implicaties bestuurders
 Kiezen voor beperkt aantal OV-poorten – elk met specifieke rol
 PHS arresteren – zeker in de spits
 Hoogfrequente sprinters op de Oude Lijn
Verbeteren regionale bereikbaarheid gedurende de hele dag. Van belang
voor Delft (spreiding studenten) en HS (zeker zo goed voor meeste
bestaande reizigers uit de regio en RandstadRail effect voor groei)

 OV-poorten hoogfrequent bedienen met lokaal OV
 Marketing: optimaal gebruik poorten bekendheid geven
Bijvoorbeeld vanuit Leiden snel naar het centrum via Laan van NOI en
RandstadRail 3/4
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Bijlage A: Scheveningen belangrijke dalbestemming
De focus in dit document ligt op het verbeteren van de bereikbaarheid van werk- en
onderwijsconcentraties in de spits. Daarnaast kijken we hoe we welke stations ook
in het dal een functie vervullen, om het centrum bereikbaar te houden. Haaglanden
kent echter nóg een bijzondere dalbestemming, buiten het centrum: Scheveningen.
Scheveningen is hele jaar door trekpleister voor sociaal-recreatieve motieven
Scheveningen trekt jaarlijks 10 tot 12 miljoen bezoekers. In 2008 is het
Bezoekersonderzoek Scheveningen BAD gepubliceerd door de afdeling DSO van
de gemeente Den Haag (Schema A.1). Dit onderzoek is gedaan op basis van
tellingen en enquêtes op een aantal representatieve dagen in het jaar. Hieruit blijkt
dat Scheveningen het hele jaar door bezoekers trekt. In 2007, een jaar met een
slechte zomer, kwamen er zelfs meer mensen in de winter naar het gebied dan in de
zomer. Maar zoals te verwachten is het vooral op zomerse zondagen druk, met ca.
100.000 bezoekers. In Mobiliteit vanuit-de-Mens kunnen we kijken naar een
gemiddelde weekenddag in het jaar. We zien dan 60.000 bezoekers, waarvan er
5.000 naar Scheveningen gaan om te werken en rest met sociaal-recreatieve
motieven (Schema A.2).
Groot deel bezoekers komt van dichtbij; van verder is de auto populair
Volgens het DSO rapport komt de helft van de bezoekers uit Haaglanden. Ook wij
zien dat een groot deel van de bezoekers uit de regio komt (Schema A.3). Het OV
wordt vooral gebruikt vanuit andere grote steden, RandstadRail gebieden en
stedelijk Den Haag. De fiets wordt vrijwel alleen vanuit stedelijk Den Haag zelf
gebruikt. Wanneer de afstand groter wordt, gebruiken mensen meer en meer de
auto (Schema A.4). Wanneer we kijken naar de bezetting van de auto’s is dat
logisch: 86% van de mensen die met een auto reizen zitten met 2 of meer mensen
in de auto. De auto is even duur, of je er alleen in zit of met meer mensen, het OV
wordt duurder naarmate het aantal mensen waarmee je reist toeneemt. Tel daarbij
op dat een deel van de mensen een parasol, koelbox, luchtbedden en dergelijke
meeneemt en de auto daardoor veel praktischer maakt dan het OV.
Uit het onderzoek van DSO blijkt dat mensen tevreden zijn over de bereikbaarheid.
De bereikbaarheid krijgt een 7,5, de parkeermogelijkheden een 6,2 (mensen die van
verder komen en vaker de auto gebruiken geven een hoger cijfer voor
parkeermogelijkheden: een 6,6). Bereikbaarheid en parkeeraanbod wordt
bovendien door slechts 6% respectievelijk 7% van de mensen als probleem
genoemd.
OV vraagstuk Scheveningen vooral een lokale uitdaging
Het OV wordt dus vooral gebruikt door mensen die relatief korte afstand reizen en
daardoor vooral van de tram gebruik maken. De mensen die van grotere afstand
met het OV komen worden in het dal bediend door het Centraal Station als OVpoort gedurende de hele dag voor landelijke bezoekers en HS als OV-poort voor
bezoekers van dichterbij.
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Schema A.1

Onderzoek DSO wijst uit dat bereikbaarheid Scheveningen
belangrijk is, maar geen knelpunt
 Jaarlijks 10-12 mln mensen, het hele jaar door.
– In 2007 zelfs meer in winter dan in zomer
– Op een zomerse zondag ca. 100k mensen

 Haaglanden belangrijke herkomst
– De helft komt uit Haaglanden
– In de zomer meer mensen van ver (slechts 4 op de 10 uit Haaglanden)

 De helft van de mensen komt met de auto, in de zomer 6 op de 10
– Bovenregionale bezoekers komen vaker met de auto

 Mensen zijn tevreden over bereikbaarheid
– Bereikbaarheid krijgt een 7,5; parkeermogelijkheden een 6,2 (zomer: 6,1)
– Mensen die van verder komen waarderen de parkeermogelijkheden met een 6,6
– Als mogelijke verbetering wordt parkeeraanbod slechts door 7% genoemd en
bereikbaarheid door 6%
Bron: Bezoekersonderzoek Scheveningen BAD, Gemeente Den Haag, DSO; 2008

Schema A.2

Scheveningen is belangrijke bestemming voor sociaalrecreatieve doeleinden, vooral in het weekend
Reizen naar Scheveningen*
(‘000)

INDICATIEF - JAARGEMIDDELDE

60
5

Onderwijs

42
2

Werk/zakelijk

13
55

Sociaalrecreatief

27

Weekdag
* Postcodes 2581 t/m 2586
Bron: Mobiliteit vanuit-de-Mens; SDP analyse

Weekenddag
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Schema A.3

Groot deel mensen die Scheveningen als bestemming
hebben komen uit directe of nabije omgeving
Herkomst sociaal-recreatieve reizigers
met bestemming Scheveningen op weekenddag
(%)

INDICATIEF - JAARGEMIDDELDE

100% = 55k
Rest Nederland
15%

Amsterdam, Utrecht
4%
Rest Zuid-Holland

6%
59%

8%

Rotterdam

Den Haag, incl.
Rijswijk/ Voorburg

7%
Rest Haaglanden

1%

Zoetermeer

Bron: Mobiliteit vanuit-de-Mens; SDP analyse

Schema A.4

OV vooral van belang op korte afstand en vanuit andere G4
gemeenten
Reizen naar Scheveningen op een weekenddag naar modaliteit en herkomst INDICATIEF - JAARGEMIDDELDE
(%)
OV
Amsterdam, Utrecht

Auto
50%

31%

Rotterdam, Zoetermeer

Den Haag, Rijswijk,
Voorburg

15%

Rest Haaglanden

5%

Rest Nederland

5%

Overig
50%

69%

53%

0%

32%

86%

90%

86% van de mensen die met de auto reizen
zitten met 2 of meer mensen in de auto
Bron: Mobiliteit vanuit-de-Mens; SDP analyse

0%

9%

5%
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Bijlage B: ‘Kiezen voor Kwaliteit’ en ‘BB-ROVA’
Kiezen voor Kwaliteit –Randstad algemeen en Utrecht en Rotterdam in detail
Algemene inzichten over Randstad aangevuld met specifieke analyses en inzichten
voor Rotterdam en Utrecht staan in het rapport ‘Kiezen voor Kwaliteit’ dat door het
OV-bureau Randstad in maart 2013 is gepubliceerd.
Voor dit rapport verwijzen we naar de website van het OV-bureau Randstad:
www.ov-bureaurandstad.nl/files/Rapport%20Kiezen%20voor%20kwaliteit%20%2012%20maart%202013.pdf.
BB-ROVA - Amsterdam in zijn geheel en in meer detail
Specifieke analyses en inzichten voor Amsterdam staan in het rapport ‘Beter OV
voor de Stadsregio Amsterdam’ (BB-ROVA) dat in samenwerking met de
Stadsregio Amsterdam, Schiphol en de gemeente Amsterdam in mei 2012 is
gepubliceerd.
Voor dit rapport verwijzen we naar de website van de Stadsregio Amsterdam:
www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/beter-ovstadsregio.

44

BETER OV HAAGLANDEN

45

BETER OV HAAGLANDEN
Bijlage C: Analyse steunt op inzicht en gegevens van veel partijen
Dit document is het resultaat van een zoektocht naar betere benutting van het OV
in het Stadsgewest Haaglanden, samen met de gemeente Den Haag en het
ministerie van I&M en vervoerders (NS, HTM en RET) ondersteund door Strategy
Development Partners.
Kwantitatieve aanpak met inbreng van alle partijen; samen zien we het geheel
Voor dit onderzoek is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van brongetallen – niet van
afgeleide modellen met ingebouwde veronderstellingen. Voor de locatie en het
karakter van werkplekken is gebruik gemaakt van brondata van de overheden.
Voor de onderwijsplekken en herkomst van medewerkers en studenten is gebruik
gemaakt van data van de onderwijsinstellingen. Voor het lokaal OV van OVchipdata van maatgevende dagen. Voor treingebruik van data van NS. Aangevuld
met eigen tellingen voor de relatie tussen beiden. Voor data over alle modaliteiten
heen is gebruik gemaakt van ‘Mobiliteit vanuit-de-Mens’ – een databron gebaseerd
op gedetailleerde gegevens van Rijkswaterstaat. Het samenbrengen van data uit
meerdere ‘harde’ bronnen is één van de kenmerken van dit onderzoek. De
samenwerking met vervoerders en overheden was essentieel – samen kunnen we
het geheel overzien.
Hieronder een overzicht van de bij het onderzoek betrokken mensen.
Organisatie
Begeleidingsgroep
Direct betrokken bij onderzoek
Stadsgewest Haaglanden
Willem Benschop
Jan Termorshuizen
Gemeente Den Haag
Kees de Leeuw
Ministerie I&M
Frans Trooster
StedenbaanPlusPlus
Klaas van Staalduine
NS
Alex Bruijn
Yvonne Lentz
HTM
Hans Rodrigo

Strategy Development
Partners
Daarnaast betrokken
RET
Haagse Hogeschool
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Fred Stokvis
Niels Janssen
Arjan Reinders
Ron Saris

Andere betrokkenen

Herman Gelissen
Wouter op ten Berg
Peter Tros
Aad Mostert
René Middel
Marc Drost

Eddie Pelle
Monique van der Geest
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In samenwerking met
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