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Den Haag groeit: een mobiliteitstransitie is 
nodig
Den Haag staat voor een grote uitdaging. Het aantal 
inwoners, bezoekers en arbeidsplaatsen en daarmee 
de mobiliteit in de stad groeien snel. Omdat de 
fysieke uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn, neemt 
de druk op de bestaande openbare ruimte toe. Door 
de groei van de mobiliteit komt de bereikbaarheid 
van Den Haag verder onder druk te staan. Den Haag 
staat nu al hoog op de lijst met meest hardnekkige 
files. Zonder aanpassingen groeit het gemiddeld 
aantal autobewegingen in de stad op een werkdag 
tussen nu en 2040 met 150.000 per dag. De ruimte 
om deze groei in de auto op te vangen met meer 
weginfrastructuur ontbreekt. Maar niet alleen de 
auto, ook het openbaar vervoer krijgt op cruciale 
onderdelen bij Den Haag Centraal en in de tramtunnel 
ernstige capaciteitsproblemen. Bovendien zijn de 
exploitatiekosten van het huidige bus- en tramnet 
op dit moment relatief hoog doordat het systeem 
relatief traag is. Dit maakt groei van het OV-gebruik 
moeilijk financierbaar. De bereikbaarheid van de 
economische kernlocaties en daarmee de vitaliteit van 
de stad, staat daarmee onder druk. Het structureel 
versterken van de regionale en bovenregionale 
bereikbaarheid per openbaar vervoer is nodig om de 
economische kansen die Den Haag als stad van Vrede 

en Recht heeft, optimaal te benutten. Dit vraagt om 
een Schaalsprong in het openbaar vervoerproduct 
van Den Haag. Een Schaalsprong die niet alleen de 
regionale bereikbaarheid versterkt, maar ook een 
basis legt voor een mobiliteitstransitie in de stad, een 
structureel hogere vervoercapaciteit en een hogere 
vervoersnelheid waarmee het openbaar vervoer meer 
kostendekkend kan worden geëxploiteerd.  

Een samenwerking met alle betrokken 
partijen
De Preverkenning Schaalsprong OV Den Haag & Regio 
geeft antwoord op de uitdagingen waar de regio en 
de stad Den Haag voor staan. De Preverkenning is in 
een intensief samenwerkingstraject tussen HTM, NS, 
MRDH en gemeente Den Haag tot stand gekomen. 
De preverkenning geeft een antwoord op een aantal  
capaciteitsknelpunten in het openbaar vervoer, die 
eerder samen met het ministerie van I en W in de 
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 
werden geconstateerd. De Schaalsprong OV geeft 
ook verdere invulling aan de uitgangspunten van het 
Toekomstbeeld OV voor de Zuidelijke Randstad, dat 
samen met Rijk en metropoolregio is opgesteld. 

De Preverkenning Schaalsprong OV Den Haag & Regio 
is ook tot stand gekomen in samenwerking met 

vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie 
Zuid Holland, NS, HTM en reizigersorganisatie (ROVER). 
Het resultaat is dat het voorstel op een breed 
draagvlak bij deze partijen mag rekenen.

De Schaalsprong OV vormgegeven
Met de Schaalsprong OV bouwen stad en regio Den 
Haag verder op het succes van RandstadRail naar 
Rotterdam en Zoetermeer. Met snellere lightraillijnen, 
met hoge frequentie en betrouwbaarheid, meer 
capaciteit en grotendeels ongelijkvloers. Met 
rechtstreekse verbindingen vanuit de regio naar de 
stad, zodat overstappen niet meer nodig is, wordt het 
OV aantrekkelijk voor meer reizigers. Daarbij wordt 
ingezet op het ontwikkelen van 3 sterke dragende 
OV-corridors:
1. Koningscorridor. Naast de OV-corridor in de Grote 

Marktstraat wordt een tweede hoofdcorridor 
aan de stad toegevoegd: de zogenoemde 
Koningscorridor, die de Binckhorst, het CID, 
Den Haag Centraal en Madurodam met elkaar 
verbindt. Aan de landzijde moet deze OV- corridor 
worden doorgekoppeld naar Zoetermeer en 
Delft/Rotterdam. Aan de zeezijde waaiert de 
OV-corridor uit om zowel Scheveningen Bad 
als Scheveningen Haven te bedienen. Door het 

SSamenvatting
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realiseren van hoogwaardig OV (lightrail) op deze 
corridor, wordt de Binckhorst ontsloten, wordt het 
capaciteitsprobleem op het samenloopdeel van 
RandstadRail opgelost, wordt de regio sneller met 
de stad verbonden en worden de Internationale 
zone en Scheveningen in een kortere reistijd 
per OV bereikbaar gemaakt. Als het OV op deze 
corridor met voldoende kwaliteit wordt aangelegd, 
versnelt het Haagse OV-systeem structureel en 
kan een beter OV-product tegen lagere kosten 
worden geleverd.

2. Leijenburgcorridor. Behalve het toevoegen van de 
Koningscorridor bestaat de Schaalsprong OV ook uit 
het uitbreiden van de bestaande corridor waarmee 
de regio via Den Haag Centraal en de Grote 
Marktstraat wordt verbonden met Leijenburg, Den 
Haag Zuidwest en Loosduinen. Daarmee worden 
deze woongebieden met ca. 160.000 inwoners 
beter aangesloten op de regionale economische 
dynamiek. Dat betekent een aantrekkelijker 
woonmilieu en betere bereikbaarheid van banen 
en voorzieningen voor de inwoners. Kortom; meer 
kansen voor mensen. 

3. Tenslotte moet ook de Oude Lijn (NS-sporen 
tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht) 
worden versterkt. Door ruimtelijke verdichting rond 
bestaande stations, het realiseren van nieuwe 

stations in Rijswijk en Rotterdam, investeringen 
in de capaciteit en door het bieden van hogere 
frequenties kan de Oude Lijn stapsgewijs meer 
metro-kwaliteit krijgen, waarmee de betekenis 
voor het metropolitane OV-netwerk toeneemt. 

Samen moeten deze drie corridors in 2040 het 
hoofdnet van het regionale OV in Den Haag gaan 
vormen.

Naast het op orde brengen van het hoofdnet 
zet de Schaalsprong OV in op het richten van de 
stad en de stedelijke verdichtingsopgave op het 
nieuwe hoofdnet. De ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen worden gericht op de drie 
hoofdcorridors, het ontsluitende bus- en tramnet 
worden beter verknoopt met het lightrailnetwerk, 
de lokale bereikbaarheid per fiets en met flexibele 
vormen van vervoer wordt versterkt en er moet 
een parkeerstrategie komen met meer inzet op 
parkeren op afstand (P+R) en parkeernormen die zijn 
afgestemd op excellente OV-bereikbaarheid. 

Wat levert het op?
De samenhangende maatregelen uit de Schaapsprong 
OV zijn in de preverkenning doorgerekend op effecten. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de effecten 
van de ingrepen in het hoofdnetwerk alleen en de 
effecten indien daar bovenop ook de flankerende 
maatregelen worden genomen (mobiliteitstransitie). 
Het blijkt dat  juist de combinatie van maatregelen 
(het investeren in het hoofdnet OV én het richten van 
de stedelijke verdichtingsopgave hierop), voor een  
mobiliteitstransitie zorgt met een grote rol voor OV, 
fietsen en lopen in de stad. Kortere reistijden tussen 
regionale herkomsten en bestemmingen enerzijds 
en Scheveningen, Den Haag Zuidwest en Loosduinen 
anderzijds zorgen voor een veel aantrekkelijker 
stedelijk en regionaal OV. Door de verbetering van 
het netwerk op de hoofdcorridors naar Scheveningen 
en Den Haag Zuidwest en Loosduinen worden de 
reistijden naar Den Haag Centraal en daarmee 
naar andere bestemmingen buiten Den Haag, flink 
ingekort. Zo neemt bijvoorbeeld de reistijd tussen 
World Forum en Den Haag Centraal af van 20 
minuten in de huidige situatie naar 8 minuten met de 
Schaalsprong OV.
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Koningscorridor als toekomst vaste drager

Legenda

Versterken Oude Lijn

 Figuur 1: Schematische weergave van de ingrepen: Koningscorridor als toekomstvaste drager, de Leyenburgcorridor en het versterken 
van de Oude Lijn

Figuur 2. Reistijden in de huidige situatie en met OV Schaalsprong vanaf verschillende  
locaties naar Den Haag CS
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Bereikbaarheid economische kernlocaties 
verbetert sterk
Door de netwerkmaatregelen verbetert de 
bereikbaarheid van de economische kernlocaties 
in Den Haag (Binckhorst, CID, Den Haag Centraal, 
Internationale Zone en Scheveningen Bad en Haven) 
sterk. Het effect is het grootst voor de  Internationale 
Zone en Scheveningen Haven waar  het aantal 
mensen dat deze locaties kunnen binnen 45 
minuten per OV kunnen bereiken, wordt verdubbeld. 
Wanneer bijvoorbeeld een betere verbinding tussen 
de Binckhorst en de TU Delft wordt gerealiseerd, 
worden deze twee innovatiegebieden beter met 
elkaar verbonden, zodat de economische potentie kan 
toenemen.

Toegang tot werkgelegenheid groeit
Alleen al door de netwerkmaatregelen kunnen 
inwoners van Den Haag binnen dezelfde OV-reistijd 10 
tot 15% meer banen in de regio bereiken. Als ook de 
ruimtelijke verdichting van werkgelegenheid rond de 
hoofdassen van het OV wordt meegenomen, valt dit 
percentage nog eens 10% hoger uit. Concreet kunnen 
vanuit de omgeving van Madurodam en de Binckhorst 
200.000 extra banen binnen 45 minuten OV-reistijd 
worden bereikt; vanuit Leijenburg/Uithof gaat het om 
circa 100.000 extra bereikbare banen. 

Verbeterde bereikbaarheid biedt ruimtelijke 
impuls op specifieke locaties
Voor de Koningscorridor en de Leijenburgcorridor biedt 
de Schaalsprong OV een flinke ruimtelijke impuls. Met 
name langs de Koningscorridor kan een metropolitaan 
milieu worden gecreëerd met een hoge kwaliteit 
van de openbare ruimte, een goede aansluiting 
op de knooppunten, veel ruimte voor voetgangers 
en fietsers en een hoogwaardige verblijfskwaliteit. 
Dit vraagt om een integrale benadering waarbij 
de ontwikkeling van het programma en de 
mobiliteitsstructuur, maar ook de kwaliteit van de 
buitenruimte, water en groen gezamenlijk worden 
opgepakt. Dat biedt grote kansen voor een meer 
representatieve inrichting van de Koningskade 
en de Raamweg als belangrijke entrees van de 
Internationale Zone en Scheveningen. 

Verlenging van de tramtunnel richting Leijenburg 
schept de gelegenheid om op specifieke plekken 
op de corridor een impuls aan de bereikbaarheid 
te geven. Ter hoogte van Leyenburg ligt een 
duidelijke aanleiding om daar een mobiliteitsknoop 
te ontwikkelen, die ook in termen van stedelijke 
verdichting een knooppunt kan zijn. Hier kunnen 
verschillende busdiensten van en naar het Westland, 
Kijkduin en Rijswijk, worden verknoopt met het 
lightrailnetwerk. Ook voor P+R biedt deze locatie 
goede mogelijkheden.

Mobiliteitstransitie: sterke reductie van de groei 
in de automobiliteit en CO2 uitstoot
Zonder maatregelen groeit het aantal autoritten in, 
van en naar Den Haag met 150.000 per dag in 2040. 
Door de netwerk-verbeteringen in het OV (op orde 
brengen hoofdnet OV) alleen wordt deze groei al met 
25% teruggebracht. Het richten van de stad op dat 
hoofdnet OV draagt nog sterker bij: meer bouwen 
bij het OV, ketenvoorzieningen voor fiets en auto 
en vooral een scherper en meer aanbodgestuurd 
parkeerbeleid met aangepaste parkeernormen voor 
de zones rondom de hoofdassen dragen ertoe bij dat 
de groei van het aantal autoritten met nog eens de 
helft vermindert. Gezamenlijk is de reductie van de 
groei dus -75%. Ondanks alle maatregelen blijft er 
dus een groei van het autogebruik in de hele stad. 
Wel gaat het per dag om 2 miljoen autokilometers 
minder groei. Dit levert een jaarlijkse reductie op van 
120 miljoen kg CO2, oftewel 1,5 miljoen vluchten van 
Amsterdam naar Parijs.
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Figuur 3: Schematische weergave van ingrepen: De stad richten op het hoofdnet
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NMCA Capaciteitsknelpunten in het OV worden 
opgelost
Met name de Koningscorridor draagt in belangrijke 
mate bij aan het oplossen van capaciteitsknelpunten 
in het OV-netwerk in Den Haag. Dit geldt 
vanzelfsprekend op de Koningskade, waar extra 
capaciteit wordt aangeboden. Maar het geldt ook op 
het knooppunt Den Haag Centraal (vaker doorrijden 
in plaats van eindhalte, tramhalten op maaiveld), op 
het samenloopdeel tussen Leidschenveen en NOI en 
op de Goudse Lijn. Door het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur naast de spoorlijn naar Zoetermeer ten 
behoeve van RandstadRail, kunnen sprinters komen 
te vervallen. Hierdoor komt ruimte vrij voor meer 
intercity’s, zoals in het nationale OV-toekomstbeeld is 
verkend.

Een efficiënter openbaar vervoer met een 
hogere kostendekkingsgraad
In de huidige situatie wegen de reizigersopbrengsten 
doorgaans niet op tegen de exploitatiekosten. Door 
de Schaalsprong OV nemen de onderhoudskosten 
weliswaar enigszins toe, maar dalen ook de 
exploitatiekosten. . Omdat de reizigersopbrengsten 
stijgen, daalt het exploitatietekort op het netwerk. 
Door de combinatie van de Schaalsprong OV en de 

maatregelen die de stad richten op het hoofdnet 
OV, nemen de beheer- en onderhoudskosten en de 
exploitatiekosten nauwelijks extra toe, terwijl de 
reizigersopbrengsten wel sterk stijgen. Het gevolg 
is dat het exploitatietekort kan ombuigen in een 
exploitatieoverschot. Dit kan mede bijdragen aan 
de financiering van de benodigde investeringen. De 
Schaalsprong OV in Den Haag opent de weg naar een 
in de exploitatie kostendekkend OV-systeem.

Roadmap: wat gaan we doen? 
De Preverkenning Schaalsprong OV Den Haag & Regio 
schetst een perspectief voor het OV in de Haagse 
agglomeratie voor 2040. Dit perspectief is geen 
blauwdruk en de weg ernaartoe is niet in beton 
gegoten. Op weg naar 2040 is het van belang om 
adaptief in te kunnen spelen op nu nog onzekere 
ontwikkelingen en ruimte te bieden aan kansen 
die zich aandienen op momenten die nu nog niet 
kunnen worden voorzien. De adaptieve strategie 
is vormgegeven in een ‘roadmap’, een gefaseerde 
aanpak om de Schaalsprong stapsgewijs uit te werken 
en te realiseren. 
In de roadmap wordt onderscheid gemaakt in 
voorstellen voor de korte (2018-2021), middellange 
(2021-2025) en lange termijn (2025-2040). Met de 

realisatie van de Schaalsprong OV kan echter morgen 
al worden begonnen. De eerste stappen zijn:
1. Een integrale verkenning van de Koningscorridor.
2. Een integrale verkenning van de Leyenburgcorridor.
3. Aanlsuiten van de Binckhorst op het OV, om de 

korte en lange termijn bereikbaarheid van het 
gebied te borgen.

4. Zorgdragen voor lokale bereikbaarheid (ruim baan 
voor de fiets, stimuleren van initiatieven op first & 
last-mile en het  optimaliseren van het 
onderliggende bus- en tramnet).

5. Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en 
Duurzaamheid, als uitkomst van het MIRT-
onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag.

6. Werken aan een communicatie-, een parkeer-, 
een financierings- en een vervangingsstrategie (in 
2024 worden de oude GLT-8  trams vervangen 
door nieuw materieel). 

In de Preverkenning wordt gekozen voor een 
gefaseerde aanpak, waarbij nadrukkelijk de 
samenwerking wordt gezocht met andere partijen. 
Een groot deel van de voorstellen uit de roadmap kan 
immers niet zonder samenwerking met de MRDH, de 
regiogemeenten, de betrokken vervoerders en het 
Rijk tot stand worden gebracht
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Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

Uitvoering geven aan de Strategische Bereikbaarheidsagenda
2016-2025

TOEKOMSTBEELD 
Zuidelijke Randstad

TOEKOMSTBEELDV 
Zuidelijke Randstad

Toekomstbeeld OV
Pilot Zuidelijke Randstad
Bestuurlijke rapportage

Figuur 4: Relevante brondocumenten en recente gerelateerde onderzoeken
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1Wat is er aan de hand?

Den Haag groeit
Den Haag staat voor een grote uitdaging. Het aantal 
inwoners, bezoekers en arbeidsplaatsen groeit snel en 
daarmee de mobiliteit in de stad. Omdat de fysieke 
uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn, neemt de 
ruimtelijke druk toe. Tegelijkertijd staat Den Haag 
hoog op de lijst met de meest hardnekkige files. De 
bereikbaarheid van de economische kernlocaties 
en daarmee de vitaliteit van de stad, staat onder 
druk. Het structureel versterken van de regionale 
en bovenregionale bereikbaarheid is nodig om de 
economische kansen die Den Haag als stad van Vrede 
en Recht heeft, optimaal te benutten. Maar niet alleen 
de auto, ook het openbaar vervoer krijgt op cruciale 
onderdelen bij Den Haag Centraal en in de tramtunnel 
ernstige capaciteitsproblemen. 

Een mobiliteitstransitie  
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad 
te versterken en tegelijkertijd de groei van de 
mobiliteit te accommoderen, constateert de Haagse 
Mobiliteitsagenda dat er behoefte is aan meer ruimte 
voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer in de 
stad, ten koste van de ruimte voor het autoverkeer. 
Ook vanuit het oogpunt van klimaatbeleid is het 
noodzakelijk de positie van fiets en openbaar 

vervoer verder te versterken. Dit vraagt om een 
mobiliteitstransitie waarin OV en fiets een structureel 
hoger aandeel in de mobiliteit voor hun rekening 
nemen. Dit is ook noodzakelijk om de beschikbare 
wegcapaciteit optimaal te gebruiken, zodat de stad 
ook met de auto bereikbaar blijft. Nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in onder andere de kuststrook en in 
de Binckhorst moeten goed met het OV bereikbaar 
worden gemaakt.

Financiële middelen ontbreken
De financiële ruimte om uitbreidingen te financieren 
en exploiteren ontbreekt. De exploitatiekosten van het 
huidige bus- en tramnet zijn op dit moment relatief 
hoog doordat het systeem traag is. Door het systeem 
structureel te versnellen wordt een beter product 
geleverd met lagere kosten. Sterker nog: zelfs het in 
stand houden van het bestaande systeem staat onder 
druk doordat beheer en onderhoud een steeds groter 
beslag op de beschikbare middelen legt. Voor al deze 
uitdagingen moet de Schaalsprong OV voor Den Haag 
een oplossing bieden. 

Gewenste ontwikkelrichting: Schaalsprong 
OV  
In de Schaalsprong OV geeft het college – in 
samenwerking met de MRDH – voor wat betreft 
het openbaar vervoer concrete uitwerking aan de 
gewenste mobiliteitstransitie. De Schaalsprong OV 
maakt het mogelijk dat het openbaar vervoer in Den 
Haag de groeiende vraag aankan en samen met de 
fiets de drager van de mobiliteitsvraag kan worden. 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden structureel 
aangesloten op het metropolitane netwerk en de 
regionale bereikbaarheid krijgt een kwaliteitsimpuls. 
Bovendien verbetert de kostendekkingsgraad van het 
OV.  
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Samen met alle betrokken partijen
Het resultaat van de Schaalsprong OV is in een 
intensieve samenwerking met alle betrokken 
partijen tot stand gekomen: HTM, NS, MRDH en 
de gemeente Den Haag waren vertegenwoordigd 
in een kerngroep. De inhoudelijke stappen zijn 
daarnaast met vertegenwoordigers van omliggende 
gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, provincie en reizigersorganisatie (ROVER) 
in een zestal ateliers gezet. Hierbij zijn in eerste 
instantie een viertal onderscheidende perspectieven 
op hun effecten beschouwd. Uit de gedeelde 
inzichten die hier uit zijn opgedaan is het voorstel 
voor de Schaalsprong opgebouwd. Het resultaat is 
dat het voorstel op een breed draagvlak bij deze 
partijen mag rekenen.

Figuur 5-8: Foto’s van de workshops tijdens het atelier 
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Onderdeel van lopende bestuurlijke 
afspraken
De Schaalsprong OV Den Haag staat niet op zichzelf. 
Het sluit aan op de uitkomsten van het samen met 
het Rijk uitgevoerde MIRT-onderzoek bereikbaarheid 
Rotterdam Den Haag, op de uitwerking van de pilot 
OV Toekomstbeeld in de Zuidelijke Randstad en op 
de daaruit voortgekomen Ontwikkelagenda OV en de 

strategische bereikbaarheidsagenda van de MRDH. De 
uitwerking van het OV-deel van deze agenda’s vindt in 
studies plaats: het OV-plan Rotterdam, Netwerkstudie 
RandstadRail (OV-studie in driehoek Zoetermeer, 
Den-Haag, Rotterdam) en Schaalsprong OV Den 
Haag. Deze studies geven richting aan de regionale 
inbreng in de met het Rijk samen uit te werken en 
in het BO-MIRT afgesproken MIRT-(pré)verkenningen 

en de Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en 
Duurzaamheid. Voor Den Haag is hierbij de MIRT-
verkenning CID Binckhorst van groot belang samen 
met de Werkplaats. 

Tevens biedt de OV Schaalsprong input voor de 
uitwerking van het landelijke OV toekomstbeeld.

Figuur 9: Positionering van deze studie binnen de andere onderzoeken en verkenningen 



Schaalsprong OV Den Haag14 Figuur 10:  Gepland woningaanbod tot 2040 (Verstedelijkings alliantie langs de kennisas)
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2Waarom is een schaalsprong OV nu nodig?

De stad groeit snel en daarmee de 
mobiliteit  
In de Zuidelijke Randstad is een grote behoefte aan 
nieuwe woningen en werkgelegenheid. In totaal moet 
er ruimte worden gevonden voor 200.000 nieuwe 
woningen tot 2040 (waarvan 120.000 binnen de 
MRDH langs de Oude Lijn). Vooral in de grote steden is 
de vraag naar nieuwe woningen groot, omdat de stad 
voor inwoners in trek is vanwege de nabijheid van 
voorzieningen, werkgelegenheid en evenementen. 
In regionaal verband zijn daarom afspraken gemaakt 
over de gewenste verdeling van deze woningen. 
Rotterdam en Den Haag zouden hierbij ieder circa 
50.000 nieuwe woningen moeten opvangen, een 
inbreidingsopgave ter grootte van het huidige 

Zoetermeer. Het is duidelijk dat dit ook leidt tot een 
forse toename van de mobiliteit. Samen met de 
groei van het aantal arbeidsplaatsen, zakelijk bezoek 
en de groei van het toeristisch-recreatieve bezoek 
aan de stad neemt, zonder verdere maatregelen, 
het aantal autobewegingen in de stad met 150.000 
per gemiddelde werkdag toe. Dit is gelijk aan al het 
verkeer op de Utrechtsebaan. 

Wegen rond Den Haag lopen vast
Dat de mobiliteit in, van en naar Den Haag sterk groeit 
valt goed te merken op de rijkswegen rond de stad 
en de invalswegen. Den Haag voert inmiddels de lijst 
aan van steden waar automobilisten het langst in de 
file staan. Met de realisatie van de Rotterdamsebaan 

en andere maatregelen zal mogelijk korte tijd enige 
verlichting optreden, maar dit weegt lang niet op 
tegen de snel groeiende vraag. Dit is ook door het 
Rijk samen met de regionale partners uitgevoerde 
Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) 
vastgesteld. Het is duidelijk dat verder uitbreiden 
van wegcapaciteit geen oplossing meer kan bieden. 
Bovendien is in de steeds drukker wordende stad 
hard meer ruimte nodig voor fietsers, voetgangers, 
openbaar vervoer, veelal ten koste van ruimte voor 
parkerend en rijdend autoverkeer. Dit is de koers die 
het discussiedocument Haagse Mobiliteitsagenda (mei 
2017) voorstelt. Er is dus een mobiliteitstransitie nodig 
naar meer OV, meer fiets en minder autogebruik.

De opgave voor de Schaalsprong OV is urgent. Zonder maatregelen groeit het aantal auto’s dat in, van en naar Den Haag wil rijden in 2040 met 150.000 per dag door 
groei van aantal inwoners, werkenden en toeristen. Hiervoor ontbreekt de ruimte op het wegennetwerk en in de stad. Een verkeersinfarct dreigt, het plannen en 
realiseren van oplossingen kost tijd, vaak vele decennia. Reistijden vanuit de regio naar de stad gaan daarmee achteruit, waarmee de regionale bereikbaarheid van 
belangrijke woon- en werkgebieden in de stad verder verslechterd. Dit zet een negatieve druk op het vestigingsklimaat van de stad en daarmee op de vitaliteit van de 
regio op de langere termijn. De hoogste tijd om samen aan de slag te gaan met de Schaalsprong OV Den Haag! 



Schaalsprong OV Den Haag16 Figuur 11: Capaciteitsknelpunten in het Haagse OV-netwerk op basis van NMCA (2017)
Figuur 12: Ontwikkeling vraag (indexcijfers) Op basis van NMCA (2017). Een oranje kleur betekend een 
potentieel knelpunt (0,9 < IC-ratio < 1,1). Een rode kleur betekend een verwacht knelpunt (ratio > 1,1). 
IC ratio is het ratio tussen de verwachtte intensiteit en de capaciteit op de corridor.



Schaalsprong OV Den Haag 17

Maar het openbaar vervoer zit ook vol
Maar hier wringt de schoen. Ook het openbaar 
vervoer groeit en zowel op het spoor, op de 
knooppunten als in het lokale en regionale openbaar 
vervoer zit het systeem aan zijn capaciteit. In dezelfde 
NMCA brengt het Rijk in beeld dat belangrijke 
delen van het openbaar vervoer zoals het spoor 
tussen Den Haag en Leiden, de tramtunnel Grote 
Marktstraat, het samenloopdeel van RandstadRail 
tussen NOI en Leidschenveen, het traject HS-Spui 
met het Rijswijkseplein en de Koningskade tegen hun 
capaciteit aan zullen lopen. Dit geldt niet alleen voor 
2040, maar nadrukkelijk ook voor 2030. 

En de financiële ruimte voor uitbreidingen 
ontbreekt
Bovendien constateert de MRDH samen met de 
vervoerregio Amsterdam dat een steeds groter 
aandeel van de beschikbare middelen voor het 
OV in beheer en onderhoud van het bestaande 
OV-netwerk gaat zitten. De exploitatiebijdrage is 
niet geïndiceerd, dus ruimte om exploitatie uit te 
breiden met nieuwe diensten ontbreekt. Ook is er 
geen ruimte om te investeren in nieuwe raillijnen 
om bijvoorbeeld nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
te ontsluiten. Groei van het openbaar vervoer is 
alleen te bereiken indien een structureel hogere 
kostendekking van de exploitatie kan worden 
bereikt. Hiervoor is het noodzakelijk dat het OV met 
grotere eenheden, sneller en meer betrouwbaar 
kan opereren. Zo is in Amsterdam en Rotterdam 
het metrobedrijf al kostendekkend. In Den Haag 
ontbreekt de infrastructurele basis voor een dergelijk 
kostendekkend hoofdsysteem, maar zijn met 
RandstadRail al wel de eerste stappen in die richting 
gezet. De Schaalsprong OV moet hierin verder gaan 
voorzien.

De Schaalsprong OV is noodzakelijk om een 
doemscenario voor Den Haag te voorkomen
Zonder verdere maatregelen in de structuur van 
het OV dreigt een doemscenario. Door de verdere 
verdichting en de groei van de mobiliteit slibt het 
hoofdwegennet dicht. De bereikbaarheid van de 
economische toplocaties komt hierdoor (verder) 
onder druk. Vanuit Den Haag Zuidwest en Loosduinen 
zijn arbeidsplaatsen in de regio relatief het slechtst 
bereikbaar. De trams zijn overvol en worden in 
toenemende mate traag en onbetrouwbaar. De 
kostendekkingsgraad loopt hiermee verder terug. 
Alleen met een Schaalsprong in het OV is een 
structurele verbetering van de agglomeratiekracht 
en de regionale bereikbaarheid mogelijk en kan de 
noodzakelijke capaciteit voor het openbaar vervoer 
worden geleverd binnen acceptabele financiële 
kaders.



Economie
vergroten agglomeratiekracht

Kansen voor mensen
bereikbaarheid banen en voorzieningen

Systeem
duurzaam en rendabel

Ruimte
Structuurversterking van de stad

Percentage extra inwoners binnen 45 min OV 
bereik
Scheveningen Haven  + 100% 
Scheveningen Bad  + 50% 
Ziekenhuis Leyenburg  + 20% 
De Uithof    + 20%
Kop Binckhorst   + 60%

Bereikbaarheid luchthavens (Schiphol & RTHA)
De bereikbaarheid van beide luchthavens wordt beter

Percentage extra banen binnen 45 min OV bereik van 
verstedelijkingslocaties 
Scheveningen   + 15%
Zuidwest & Loosduinen + 20%
Binckhorst/CID   + 5% 

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
Verschillende ruimtelijke knelpunten worden opgelost, zoals 
de Frederik-Hendriklaan, de Doornstraat en de 
Hobbemastraat. Hier vervalt de tramlijn en komt ruimte vrij.

Percentage extra banen binnen 45 min OV bereik 
Scheveningen   + 15%
Zuidwest & Loosduinen + 15%
Binckhorst/CID   + 5%

Bereikbaarheid van onderwijsinstellingen
De hogere onderwijslocaties (Haagse Hogeschool en ROC, 
TU Delft, LUMC Leiden, Erasmus Universiteit) worden 
beter bereikbaar, met name vanuit Den Haag Zuidwest.

Type OV voorziening aanwezig 
Het nieuwe OV-systeem sluit goed aan bij de wensen 
van de doelgroepen (zie figuur 12). Richting Schevenin-
gen wordt een snel, comfortabel en hoogfrequent 
systeem aangeboden met haltes op fietsafstand. Richt-
ing Zuidwest is het systeem fijnmaziger.

Voldoende capaciteit 
Alle NMCA capaciteitsknelpunten (zie figuur 8) 
worden opgelost

Kostendekkingsgraad
Een betere kostendekkingsgraad (zie figuur 23) en 
een betrouwbaarder en robuuster OV systeem

Het aandeel OV en fiets binnen de Haagste 
mobiliteit
Scheveningen   + 6% fiets en OV
Zuidwest & Loosduinen + 4% fiets en OV
Binckhorst/CID   + 5% fiets en OV

Aantrekkelijkheid van P+R locaties
De OV bereikbaarheid van de P+R’s wordt beter

Schaalsprong OV Den Haag

Economie vergroten agglomeratiekracht
1. Aantal inwoners binnen 45 (regionaal) & 60 minuten (metropoli-

taan) OV reistijd van economische kerngebieden
2. Aantal luchthavens (Schiphol en RTHA) binnen 60 minuten OV 

reistijd van economische kerngebieden

Kansen voor mensen bereikbaarheid banen en voorzieningen
1. Aantal banen binnen 45 & 60 minuten OV reistijd vanuit woonge-

bieden
2. Aantal voorzieningen (hoger onderwijs, grote centra & ziekenhui-

zen) binnen 45 minuten van woongebieden 
3. In hoeverre het OV systeem is toegespitst op specifieke wensen 

per doelgroep
 a)   Aantal benodigde overstappen vanuit verschillende   
       wijken
 b)   Drukte in het voertuig
 c)   Stiptheid van het voertuig

Ruimte structuurversterking van de stad
1. Het aantal banen binnen 45 en 60 minuten OV bereik van 

nieuwe verstedelijkingslocaties
2. In hoeverre het OV-systeem bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit 

van de stad

Systeem duurzaam en rendabel
1. Voldoende capaciteit, IC-verhouding voertuigen en infrastructuur 

onder de 1
2. De overheidsbijdrage per reizigerskilometer in het Haagse OV                             

             a)   Aantal reizigerskilometers 
 b)   Het aantal OV reizigers
 c)   Kosten (investering, beheer en exploitatie)
3. Het aandeel OV en fiets binnen de Haagse mobiliteit
4. Aantrekkelijkheid van P+R locaties als alternatief voor rijden in 

de stad

Figuur 13: Doelen en effecten Schaalsprong OV Den Haag 

Doelen Effecten
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Het begint bij de ‘Agenda voor de Stad’ 
Eind 2016 is de Agenda Ruimte voor de Stad door 
de Raad vastgesteld. Hiermee is de gewenste 
ontwikkelingsrichting voor Den Haag op de langere 
termijn aangegeven. De Agenda geeft vanuit een 
brede maatschappelijke opgave richting aan de 
ontwikkeling van de stad. Goed Openbaar Vervoer 
is een essentiële randvoorwaarde om aan deze 
maatschappelijk gewenste koers voor de stad 
invulling te geven

Economische kansen benutten
Belangrijk is dat de stad wil inzetten op het optimaal 
benutten van de economische kansen en het 
internationale profiel van stad van Vrede en Recht 
wil versterken. Ook de unieke positie van de stad 
aan zee biedt ruimte voor een sterk internationaal 
onder-scheidend profiel. Scheveningen Bad is de 
grootste badplaats van Noord-West Europa. De 
aantrekkingskracht zal door nieuwe attracties (zoals 
Legoland Discovery Centre) de komende jaren alleen 
maar toenemen. Voor het OV vraagt deze ambitie om 
het verbeteren van de agglomeratiekracht door het 
versterken van de regionale bereikbaarheid van de 
economische kernlocaties met elkaar en met de regio. 
Specifiek betekent dit het beter aanhechten van de 
kustzone aan de stad en de regio met snel OV.  

Een basis bieden voor ruimtelijke 
verdichting en ruimtelijke kwaliteit
De plannen voor ruimtelijke verdichting in bestaand 
stedelijk gebied concentreren zich in de Binckhorst, 
het Central Innovation District (CID) en de kustzone. 
Ook worden kansen gesignaleerd in Den Haag 
Zuidwest en aan de stadsrand rond het Prins 
Clausplein. De verdichtingslocaties moeten beter 
worden ontsloten en er dient voldoende capaciteit te 
worden geboden. Ook is het van belang aandacht te 
besteden aan de kwaliteit van de openbare ruimte 
in deze verdichtingsgebieden en dichtbevolkte 
woongebieden. Met name rond belangrijke halten 
van het OV kan een kwaliteitsimpuls bijdragen aan 
verbeteren van het leefklimaat in brede zin.

3Wat willen we voor de stad bereiken?
Een interventie met de omvang van de Schaalsprong OV moet worden gestuurd door de bredere maatschappelijke doelen van de stad. Deze zijn onder andere 
opgenomen in de nota Ruimte voor de Stad. Daarnaast zijn de doelen vanuit de OV sector van belang. Vanuit de brede doelen is een afwegingskader voor de 
Schaalsprong opgesteld, waarmee de effectiviteit van de interventie kan worden beoordeeld. 

Figuur 14: Visie voor meer ruimte voor (nieuwe) economie en
toerisme uit Agenda Ruimte voor de Stad Den Haag (2016)



Figuur 15: De dominante doelgroep per wijk, samenvoeging op basis van Motivaction data (2010)

Verschillende houdingen ten opzichte van OV 
Verschillende groepen inwoners in de stad hebben 
een verschillende houding ten aanzien van het 
openbaar vervoer. Op basis van onderzoek van bureau 
Motivaction zijn de verschillende groepen in de stad 
gesegmenteerd. Er blijkt een duidelijke relatie met de 
kwaliteit van het openbaar-vervoerproduct. Zo wonen 
mensen die het vooral van belang vinden dat het OV 
snel en direct is, vooral in de goed per OV bereikbare 
gebieden. De auto-georiënteerden wonen in de 
slechtst per OV bereikbare gebieden (met uitzondering 
van de Benoordenhout). Voor de inwoners van 
Zuidwest en Loosduinen is vooral de nabijheid, 
het gemak en het comfort van belang. Andersom 
geldt ook dat indien de kwaliteit van het OV wordt 
aangepast, verwacht mag worden dat andere groepen 
zich op de betreffende wijken gaan oriënteren. Op die 
wijze kan het OV ook een middel zijn om segregatie 
tegen te gaan.   
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Vergroten sociale cohesie
Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedereen meekomt 
en kansen krijgt. Sociale segregatie moet worden 
tegengegaan. Toegang tot arbeid, onderwijs en 
voorzieningen voor iedereen is hierbij van belang en 
dit vraagt met name in de oude stadswijken en delen 
van Zuidwest en Loosduinen om extra aandacht. 
Verbetering van het OV-systeem kan hieraan een 
bijdrage leveren.

De bereikbaarheid van Zuidwest en 
Loosduinen en de kuststrook verbeteren
Door de ligging aan zee is de vervoersontsluiting van 
Den Haag niet vanuit alle richtingen even optimaal. 
De reistijden vanuit de randen van de stad naar 
de bovenregionale hoofdstructuur (treinstations, 
snelwegen) is relatief lang. Voor inwoners in grote 
delen van Zuidwest en Loosduinen, de kustzone is de 
toegang tot arbeid met het OV duidelijk minder dan 
in de andere meer centraal gelegen stadsdelen. De 
reistijden vanuit deze delen tot de hoofdstations als 
Centraal, HS en NOI zijn te lang. 

Een basis leggen voor duurzame mobiliteit
Het is duidelijk dat de klimaatopgave grote impact 
gaat krijgen op het mobiliteitsbeleid. Energie-
efficiënte vervoerwijzen zoals lopen, fiets en 
openbaar vervoer worden belangrijker. Dit vraagt om 
voldoende capaciteit. Maar ook binnen het openbaar 
vervoer zelf is het sturen op een emissievrij systeem 
(CO2-neutraal) belangrijk. Onderdeel hiervan vormt 
de elektrificatie van het bussysteem. Ook andere 
innovaties in het OV, zoals zelfrijdend vervoer, 
Mobility as a Service en flexibel vraagafhankelijk 
vervoer moeten een duidelijke plek gaan krijgen in 
het hele mobiliteitssysteem van de stad. 

Een helder afweegkader stelt 
maatschappelijke meerwaarde 
Schaalsprong vast
Al deze maatschappelijke doelen zijn samengepakt 
in een breed afwegingskader voor de Schaalsprong 
OV. Elk van de hoofddoelen is uitgewerkt in meetbare 
grootheden (zie kader pagina 12). De meerwaarde 
van de Schaalsprong wordt op deze doelen vast-
gesteld. 

 



Figuur 16: De hoofdopgaven binnen de schaalsprong.
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Mobiliteitstransitie

Leyenburgcorridor brengt Zuidwest en Loosduinen binnen bereik
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4Hoe ziet de Schaalsprong OV er uit?
De Schaalsprong OV bestaat uit twee hoofdelementen: het hoofdnet van het OV op orde brengen en de stad richten op het hoofdnet. Het hoofdnet op orde brengen 
kent drie kernpunten: de Koningscorridor, de Leyenburgcorridor en de Oude Lijn. De stad richten op het hoofdnetwerk gaat over de ruimtelijke ontwikkelingen, het 
onderliggende OV- en fietnetwerk en het parkeerbeleid in de stad.

6 hoofdopgaven
De OV Schaalsprong Den Haag en Regio bestaat 
hiermee uit 6 hoofdopgaven die in twee rubrieken 
uiteen vallen. 

Het hoofdnet op orde brengen
1. De Koningscorridor als toekomstvaste drager.
2. Leyenburgcorridor brengt Zuidwest en Loosduinen 
binnen bereik.
3. Versterken Oude Lijn.

De stad richten op het hoofdnet OV
1. Ruimtelijke ontwikkelingen richten op hoofdassen.
2. Zorgdragen voor lokale bereikbaarheid.
3. Parkeerstrategie aanpassen.

 

OV toekomstbeeld
In 2016 is in de Zuidelijke Randstad de pilot OV Toekomstbeeld uitgevoerd. Hierin zijn de uitgangspunten voor het 
toekomstige openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad vastgelegd, samen met alle betrokken overheden en 
vervoerders. Deze uitgangspunten zijn ingebracht in het nationaal OV Toekomstbeeld en dat heeft in december 
2016 geleid tot 8 vertrekpunten, die de komende jaren samen moeten worden uitgewerkt. Voor Den Haag is een 
verbetering van de internationale connectiviteit van belang. Dit vraagt om snellere verbindingen van en naar de 
hoofdknopen binnen Nederland (o.a. Amsterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven, Arnhem/Nijmegen, Zwolle) en buiten 
Nederland (o.a. Dusseldorf, Keulen, Antwerpen, Brussel). Juist door deze verbindingen te versnellen is binnen dezelfde 
reistijd meer tijd beschikbaar om ook andere delen van Den Haag te bereiken. Om die reden is ook, samen met een 
betere aanhechting van de Internationale Zone, de snelle verbinding met Schiphol van belang. Binnen dit netwerk 
vormt Den Haag Centraal de hoofdknoop. Op het interregionale schaalniveau zijn naast Den Haag Centraal ook 
Delft, Zoetermeer, Laan van NOI en HS als intercity-knooppunten van belang. Op deze locaties verknopen regionale 
netwerken met de hogere schaalniveaus.
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Figuur 17: Schematische weergave van ingrepen: Koningscorridor als toekomstvaste drager
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en 4.1 Het hoofdnet op orde brengen
Het hoofdnet op orde brengen betekent investeren in 
drie OV-corridors.

1. Koningscorridor als toekomstvaste drager 

Het succes van RandstadRail uitbouwen
Op de Koningscorridor komt alles samen. Net als 
in de afgelopen decennia met RandstadRail een 
Schaalsprong is gemaakt in de verbinding van de 
regio met de binnenstad, dient in de komende 
decennia op deze corridor een Schaalsprong te 
worden gemaakt. De corridor ontsluit de Vlietzone, 
Binckhorst, CID, de Koningskade, Madurodam, de 
Internationale Zone en Scheveningen. Dit gebied, 
onderdeel van het metropolitaan stedelijk gebied, 
ondergaat een transformatie met ruimtelijke 
verdichting en een sprong in ruimtelijke kwaliteit. 
Vanuit deze corridor kan de regionale bereikbaarheid 
van de stad een impuls krijgen doordat 
RandstadRaillijnen vanuit Zoetermeer, Rotterdam en 
Delft kunnen worden verbonden met de Kustzone 
(Scheveningen Bad en Scheveningen Haven). Op 
de corridor moeten RandstadRail-voertuigen snel, 
frequent, in grote eenheden en betrouwbaar kunnen 
rijden. Dit maakt dat een belangrijk deel van de 
corridor als ongestoorde vrije baan (ongelijkvloers) zal 
moeten worden uitgevoerd.

Bijdrage aan de capaciteitsknelpunten CID-
gebied
De belangrijkste knelpunten doen zich voor rondom 
Den Haag Centraal. Door toevoeging van een tweede, 
ongelijkvloerse hoofdas vanuit de Binckhorst richting 
Madurodam worden enkele van de meest urgente 
capaciteitsproblemen structureel opgelost. Op het 
maaiveld blijven alleen de (kortere) ontsluitende 
tramlijnen rijden. Hiermee wordt het conflict met 
fietsers en voetgangers verkleind. De lijnvoering van 
de lijn naar Rotterdam en Zoetermeer kan de druk 
op het samenloopdeel verlichten. De Randstadraillijn 
naar Zoetermeer kan zodanig worden opgezet dat 
de sprinters op de lijn naar Gouda kunnen worden 
vervangen door lightrailmaterieel. Hiermee ontstaat 
ruimte om snellere en frequentere intercity-
verbindingen op deze corridor aan te bieden.  

Ontsluiten van de Binckhorst-CID
De Koningscorridor ontsluit ook de Binckhorst-CID. Het 
tracé kan centraal in de locatie worden gepositioneerd 
of gekoppeld aan de bestaande spoorverbinding 
(Goudse Lijn). De keuze voor de haltelocaties is 
belangrijk. Die kunnen als mobiliteitsknooppunt in 
de wijk gaan fungeren met een breed aanbod aan 
mobiliteitsdiensten.   

Kuststrook regionaal ontsluiten
De Koningscorridor geeft aan de zeezijde de 
mogelijkheid om zowel Scheveningen Bad als 
Scheveningen Haven te ontsluiten. Via deze laatste 
wordt ook de Internationale Zone snel aan Den Haag 
Centraal verknoopt en daarmee aan de rest van de 
Randstad en Schiphol. Knooppunt Madurodam gaat 
een belangrijke functie vervullen als mobiliteitsknoop 
in de kustzone. Bezoekers van Scheveningen 
Bad kunnen regionaal al vroeg met P+R worden 
opgevangen. De combinatie van de nabijheid van de 
kust en de regionale kwaliteit van de bereikbaarheid 
brengt een unieke propositie voor kwalitatief 
hoogwaardige ruimtelijk-economische ontwikkeling in 
de Kuststrook.   

Figuur 18: Huidige situatie Koningskade
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Koningscorridor als toekomstvaste drager

Versterken Oude Lijn Totaalbeeld: Het hoofdnet op orde brengen

Leyenburgcorridor brengt Zuidwest en Loosduinen binnen bereik

Koningscorridor als toekomst vaste drager

Legenda

Versterken Oude Lijn

Leyenburgcorridor brengt Zuidwest en Loosduinen binnen bereik

Figuur 19: Schematische weergave van ingrepen



Schaalsprong OV Den Haag 27

Totaalbeeld: Het hoofdnet op orde brengen

2. Leyenburgcorridor brengt Zuidwest en 
Loosduinen binnen bereik

Bundelen naar Zuidwest en Loosduinen
De huidige ontsluitingsstructuur voor Zuidwest 
en Loosduinen is gericht op de nabijheid van het 
openbaar vervoer. Gezien de opbouw van de wijk leidt 
dit tot een groot aantal parallel rijdende OV-lijnen. 
De reistijden naar Den Haag Centraal zijn vooral voor 
de stadsrand, globaal het gebied ten zuidwesten van 
de Dedemsvaartweg/Groen van Prinstererlaan, te 
lang. Door de bestaande tramtunnel verder door te 
trekken en enkele lijnen in deze corridor te bundelen 
worden de reistijden sterk verkort. Ook ontstaan 
minder conflictpunten met het autoverkeer, zoals 
met de Centrumring (Lijnbaan) op de Loosduinseweg. 
Er kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen RandstadRail dat in de tunnel rijdt en overige 
tramlijnen die het maaiveld bedienen en vaker 
halteren. Concreet betekent dit dat lijn 6 uit de 
Tramtunnel kan worden gehaald, waarmee ook de 
capaciteit van de tunnel wordt verhoogd.  

Aanknopen van busverbindingen
Er ontstaat een snelle, frequente corridor waarop ook 
de bussen uit Westland effectief kunnen aansluiten. 
Het is wel van belang dat het versterken van de 
vervoersknoop en de verdere ruimtelijke ontwikkeling 
in Den Haag Zuidwest hand in hand gaan om tot een 
echt zwaartepunt te komen. Zuidplein in Rotterdam, 
waar bussen op de metro verknopen, vormt een 
goede referentie. De omgeving van Leyenburg zou 
zich hiervoor kunnen lenen. Ook voor de verbinding 
vanaf Kijkduin naar station Rijswijk is een directe 
hoogwaardige busverbinding gewenst die goed op 
het hoofdnetwerk verknoopt. 
 
Tracering nader bepalen
De tracering van de verlenging van de tramtunnel 
moet nader worden bepaald. Naast de directheid en 
snelheid speelt daarbij ook de ligging van de knoop- 
en haltepunten in het stedelijk gebied een belangrijke 
rol. Ook de plaats van aantakken op de corridor wordt 
nader bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor lijn 3. Door 
dit zorgvuldig en overwogen te doen, kunnen de 
kansen worden benut om een impuls te geven aan 
delen van de stad die een dergelijke impuls goed 

kunnen gebruiken. Ook de verknoping met bestaande 
tram- en buslijnen (bv. lijn 11) speelt daarbij een 
belangrijke rol.

Onderliggende tramnet
Deze ontwikkeling geeft aanleiding tot een duidelijke 
scheiding in RandstadRail enerzijds en lokale 
ontsluitende trams anderzijds. RandstadRail rijdt door 
de tunnel en kent een grotere halteafstand, de andere 
lijnen rijden op maaiveld en kennen een kleinere 
halteafstand. Voor Zuidwest en Loosduinen kan dit op 
verschillende manieren worden uitgewerkt. Met name 
voor lijn 3 is het van belang deze mogelijkheden goed 
nader te bezien. Een afweging moet gemaakt worden 
tussen de kwaliteitsverbetering voor de verder weg 
gelegen wijken en de bediening van de wijken 
(Regentessekwartier bv.) die bij een grote mate van 
bundeling hun rechtstreekse en snelle verbinding 
zouden verliezen. Voor het stedelijk gebied dat buiten 
het bereik van de hoofdcorridor ligt, met name het 
invloedsgebied van de lijnen 9 en 17, moeten ook 
versnellingsmogelijkheden worden doorgevoerd. 
Hierdoor blijft bijvoorbeeld een goede bediening van 
Rijswijk gewaarborgd.
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3. Versterken Oude Lijn 
De Oude Lijn (de spoorlijn tussen Leiden en 
Dordrecht) is een belangrijke drager voor de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Zuidelijke 
Randstad. Door te kiezen voor geconcentreerde 
verstedelijking langs deze bestaande infrastructuur, in 
combinatie met nieuwe stations, hogere frequenties 
en versterking van economische toplocaties wordt 
de potentie van de Oude Lijn maximaal benut. 
Binnen de Verstedelijkingsalliantie worden hierover 
nadere afspraken gemaakt tussen regio en Rijk. 
Afspraken waarin bereikbaarheid en wonen integraal 
worden vormgegeven. Dit leidt tot versterking van 
de verbinding van Den Haag met Leiden en met 
Rotterdam. 

In de Schaalsprong OV Den Haag en Regio wordt 
geen doorkoppeling bepleit vanaf de Oude Lijn 
naar bijvoorbeeld het centrum van Den Haag of de 
kustzone. De voornaamste reden hiervoor is dat uit 
onderzoek blijkt dat er alternatieven zijn die beter 
aansluiten bij de reizigersbehoefte (bijvoorbeeld via 
RandstadRail en E-lijn) en waarvan de ruimtelijke en 

financiële impact minder ingrijpend is. Het succes 
van RandstadRail wordt in de schaalsprong dan ook 
volgens de principes van RandstadRail uitgebouwd. 
Dit betekent regionale verbindingen op eigen 
infrastructuur en in de stad menging mogelijk met het 
overige verkeer. Ook qua uitvoering leidt dit tot een 
passend ‘ingroeimodel’.

4.2 De stad richten op het hoofdnet 
(transitie)
De stad richten op het hoofdnet OV betekent dat 
het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid zo worden 
ingericht dat maximaal wordt geprofiteerd van de 
bereikbaarheidskwaliteit lans de drie OV-corridors. Er 
zijn drie pakketten maatregelen.

1. Ruimtelijke ontwikkelingen richten op 
hoofdassen

Ruimtelijke verdichting langs hoofdassen
De ruimtelijke hoofdstructuur, zoals die door de 
Schaalsprong OV wordt geboden, biedt een duidelijke 
basis voor de ruimtelijke verdichting op en rond de 

RandstadRail-corridors. Hierbij kan de invloedssfeer 
van 1.000 meter rond deze assen als zoekgebied 
gelden. De bereikbaarheid op deze plekken met het 
OV is dusdanig goed dat met een lagere parkeernorm 
zou kunnen worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen de 
bebouwingsdichtheden verder omhoog. 

Nieuwe plekken en aantrekkelijke knopen
Ruimtelijk gaat het niet enkel om de ruimtelijke 
dichtheid; ook de kwaliteit van de openbare ruimte is 
van groot belang. In die zin is de Koningscorridor niet 
alleen een OV-project. De inpassing van de OV-corridor 
is aanleiding om de hele inrichting en ontsluiting 
van deze corridor tegen het licht te houden: 
wegontsluiting, fiets, mobiliteitsknopen, parkeren, 
water, groen en programmering. Ook bij de verlenging 
van de tramtunnel is een integrale benadering 
vanuit de gewenste stedelijke kwaliteit belangrijk. 
Verbetering van het OV maakt de stad aantrekkelijk, 
voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Het draagt 
daarmee bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  
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Figuur 20: Schematische weergave van ingrepen: De stad richten op het hoofdnet
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2. Zorgdragen voor lokale bereikbaarheid (bus, 
tram, fiets, lopen en MaaS)

Bus en tramnetwerk herstructureren
Als onderdeel van de opbouw van de hoofdstructuur 
is het herstructureren van het onderliggende tram- 
en busnetwerk van groot belang. Dit onderliggende 
netwerk wordt zo ingericht dat het maximaal 
aansluit bij het hoofdnet. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat buslijnen worden gestrekt of verknoopt met 
het hoofdnet of dat bestaande tramlijnen die in het 
hoofdnet worden opgenomen, worden ingekort of 
worden opgeheven. De ontsluitende functie van het 
netwerk zal vooral in het centraal stedelijk gebied 
van belang blijven. Daarbuiten krijgen andere 
vormen van vervoer zoals fiets, flexibel vervoer en 
serviceconcepten een belangrijkere rol.    

Fiets op het OV richten
Fiets en OV vormen samen een sterk alternatief 
voor het gebruik van de auto: het OV zorgt voor 
snelle, frequente, comfortabele verbindingen op 
de hoofdassen, de fiets voor het vervoer op de 
zogenoemde ‘first & last-mile’. Dit betekent dat de 
haltes en knopen van het hoofdnet OV met de fiets 

en te voet optimaal bereikbaar moeten zijn en in 
een aangename stedelijk omgeving moeten liggen. 
Voorzieningen voor (veilig) stallen moeten worden 
uitgebreid. Het gebruik van de deelfiets in het OV is 
daarbij vanzelfsprekend. 

Mobiliteitsvoorzieningen op knooppunten 
(MaaS)
Op de grotere knooppunten in het systeem wordt een 
breed pakket aan mobiliteitsdiensten aangeboden. 
Vanuit mobiliteitscentra worden vraaggerichte 
diensten aangeboden, gericht op de individuele 
behoeften van de mobilist. Gekoppeld aan deze 
diensten kunnen andere serviceconcepten worden 
ontwikkeld en aangeboden. De knooppunten 
omvatten naast verknoping binnen het openbaar 
vervoer ook de P+R-knopen aan de rand van de stad.

3. Parkeerstrategie aanpassen 
Het huidige OV-systeem biedt onvoldoende basis 
voor het op grotere schaal toepassen van P+R. De 
reistijd met de tram vanaf de rand van de stad is te 
lang en het spoor biedt onvoldoende ontsluiting van 
het stedelijk gebied en is onvoldoende frequent. 
Het uitgebouwde RandstadRail-netwerk biedt deze 

basis wel. Dat betekent dat op grote schaal de 
parkeervraag naar de rand van de stad kan worden 
gebracht: op Forepark, Hoornwijk, Ypenburg en 
Leyenburg. Ook op grotere afstand kan ruimte voor 
P+R worden aangeboden (bv. Uithof en station 
Delft-Zuid en Lansingerland-Zoetermeer). In de 
gebieden die door RandstadRail worden bediend 
moet een aanbodgestuurd parkeerbeleid worden 
gevoerd. In beginsel moet de groei van de mobiliteit 
in deze zones zonder groei van het parkeren worden 
gerealiseerd. Bij de (her-)ontwikkeling van gebieden 
kunnen woningen met een extreem lage parkeernorm 
worden aangeboden of met alleen parkeren voor 
deelauto’s. Ruimte voor parkeren van de eigen auto, 
parkeren voor bezoekers en recreanten zal meer op 
afstand moeten gaan plaatsvinden.  
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Figuur 21: Reistijdwinst door de OV Schaalsprong vanaf verschillende locaties naar Den Haag CS. Het getal in het bolletje geeft 
de afname in reistijd naar Den Haag Centraal weer.
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5Wat levert het op?

Kortere reistijden, met name vanuit Zuidwest, 
Loosduinen en Scheveningen
Door de verbetering van het netwerk op de 
hoofdcorridors naar Scheveningen en Zuidwest en 
Loosduinen worden de reistijden naar Den Haag 
Centraal en daarmee naar andere bestemmingen 
buiten Den Haag fors korter. Zo neemt de reistijd 
vanaf Scheveningen Haven af van circa 38 minuten 
nu naar 16 minuten met de Schaalsprong. Ook voor 
World Forum verkort de reistijd naar Centraal van 20 
minuten in de huidige situatie naar 8 minuten met 
de Schaalsprong. Ook voor Scheveningen Bad leidt de 
Schaalsprong nog tot een verkorting van de reistijd 
met circa 5 minuten: van 14 naar 9 minuten. Ook voor 
Zuidwest en Loosduinen nemen de reistijden naar 
Centraal aanmerkelijk af.

De samenhangende maatregelen uit de Schaapsprong OV zijn doorgerekend op effecten. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in de effecten van de ingrepen in het hoofdnetwerk alleen 
en de effecten indien daar bovenop ook de flankerende maatregelen worden genomen 
(mobiliteitstransitie). Het blijkt dat juist de combinatie van maatregelen, investeren in het 
hoofdnet OV én de stad hierop richten, voor een mobiliteitstransitie zorgt met een grote 
rol voor OV, fietsen en lopen in de stad
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Figuur 21: Reistijden in de huidige 
situatie en met OV Schaalsprong 
vanaf verschillende locaties naar 
Den Haag CS
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Figuur 23: Bereikbaarheidswinst vanuit de economische kerngebieden in Den Haag: Hoeveel inwoners kunnen de gebieden bereiken binnen 45 minuten 
OV reistijd? De kaart laat het verschil zien tussen 2040 zonder OV Schaalsprong en 2040 met OV Schaalsprong. Berekend met het verkeermodel.
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Figuur 24: Aantal extra banen binnen 45 minuten OV reistijd 
door de OV Schaalsprong, voor een viertal woonlocaties. Be-
rekend met het verkeermodel.

Bereikbaarheid economische kernlocaties 
verbetert sterk
Door de netwerkmaatregelen verbetert de 
bereikbaarheid van de economische kernlocaties 
in Den Haag sterk. Het effect is het grootst voor de 
Internationale Zone en Scheveningen Haven waar 
het aantal mensen dat de locatie kan bereiken in 
45 minuten verdubbelt (+100%). Voor Scheveningen 
Bad neemt de bereikbaarheid met circa 50% toe. 
Ook voor andere belangrijke delen van Den Haag, 
zoals de Kop Binckhorst (+60%) en locaties op 
de Leyenburgcorridor is er een sterke groei van 
de bereikbaarheid. Door bijvoorbeeld een betere 
verbinding tussen de Binckhorst en de TU Delft 
worden twee innovatiegebieden beter met elkaar 
verbonden, waardoor de economische potentie 
toeneemt. 

Toegang tot werkgelegenheid groeit
Alleen al door de netwerkmaatregelen kunnen 
inwoners van Den Haag binnen dezelfde reistijd 10 
à 15% meer banen bereiken. Als ook de ruimtelijke 
verdichting van de werkgelegenheid rond de hoofdassen 
van het OV wordt meegenomen ligt dit percentage nog 
een 10% hoger. Concreet kunnen vanuit de omgeving 
Madurodam en de Binckhorst 200.000 extra banen 
worden bereikt in 45 minuten; vanuit Leyenburg/
Uithof gaat het om circa 100.000 extra bereikbare 
banen. Een grotere bereikbaarheid vergroot de kans 
dat mensen passend werk kunnen vinden en draagt 
daarom bij aan de economische groei van de stad. 

Verbeterde bereikbaarheid biedt ruimtelijke 
impuls op specifieke locaties
A Koningscorridor: een metropolitaan milieu scheppen
De verbeterde bereikbaarheid van belangrijke 
delen van Den Haag maakt de gebieden langs 
de Koningscorridor voor een grotere doelgroep 
aantrekkelijker als woongebied. Daarnaast is er door 
de Schaalsprong een aantal locaties dat een specifieke 
ruimtelijke opgave kent. Dat geldt met name op de 
Koningscorridor zelf. Doel is hier een metropolitaan 
milieu te scheppen met een hoge kwaliteit van 
de openbare ruimte, een goede aansluiting op de 
knooppunten, veel ruimte voor voetgangers en 
fietsers en een hoogwaardige verblijfskwaliteit. 
Dit vraagt om een integrale benadering waarbij 
de ontwikkeling van het programma en de 
mobiliteitsstructuur, maar ook de buitenruimte, water 
en groen gezamenlijk worden opgepakt. 
Het traject Madurodam - Internationale Zone – 
Haven krijgt een geheel nieuwe positionering in het 
metropolitane netwerk met een hoge ruimtelijke 
potentie. De ontwikkeling van deze as is daarom 
nadrukkelijk een integrale opgave waarbij de 
ruimtelijke inpassing van rail en de ruimtelijke 
ontwikkeling op de corridor hand in hand gaan.

B Leyenburgcorridor
De verlenging van de tramtunnel biedt de 
gelegenheid op specifieke plekken op de corridor 
een impuls in bereikbaarheid te geven. Naast het 
optimaal kunnen verknopen van de halten met 

het onderliggende OV-netwerk, is daarom ook de 
positionering in de stedelijke context van de halten 
van groot belang. Essentieel is een goede aanhechting 
met het omliggende stedelijke gebied en aansluiting 
op bestaande structuren in de wijken. 

C Knooppunt in Zuidwest
Ter hoogte van Leyenburg ligt een duidelijke 
aanleiding om een mobiliteitsknoop te ontwikkelen 
die ook in termen van stedelijk programma een 
knooppunt kan zijn. Hier verknopen verschillende 
busdiensten van en naar het Westland, Kijkduin en 
Rijswijk. Ook voor P+R is het een belangrijk punt. 
Vraag is op welke wijze de knoop ook met het 
stedelijk programma kan worden versterkt en hoe de 
aansluiting op de omliggende wijken, zowel met de 
fiets als te voet wordt geboden. 
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Huidig 2040

Transitie -75%
(De stad richten 

op het hoofdnet)

Netwerk OV -25%
(Het hoofdnet OV 
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Figuur 25: Als we niks doen komen er tot 2040 150.000 autoritten per dag bij in Den Haag. Door de OV Schaalsprong te realiseren wordt dit teruggebracht met 75%. 
Hiervoor zijn zowel netwerkmaatregelen als aanvullende maatregelen in de stad nodig (zoals beschreven in hoofdstuk 4). Berekend met het verkeersmodel
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Mobiliteitstransitie: sterke reductie van de groei 
in de automobiliteit
Zonder maatregelen groeit het aantal autoritten in, 
van en naar Den Haag met 150.000 per dag in 2040. 
Door de netwerk-verbeteringen in het OV (op orde 
brengen hoofdnet OV) alleen wordt deze groei al met 
25% teruggebracht. Het richten van de stad op dat 
hoofdnet OV draagt nog sterker bij: meer bouwen 
bij het OV, ketenvoorzieningen voor fiets en auto 
en vooral een vraaggestuurd parkeerbeleid voor de 
zones rondom de hoofdassen dragen ertoe bij dat 
de groei van het aantal autoritten met nog eens de 
helft verminderd. Gezamenlijk is de reductie van de 
groei dus -75%. Ondanks alle maatregelen blijft er 
dus een groei van het autogebruik in de hele stad. 
Wel gaat het per dag om 2 miljoen autokilometers 
minder. Dit levert een jaarlijkse reductie op van 120 
miljoen kg CO2, oftewel 1,5 miljoen vluchten van 
Amsterdam naar Parijs. Capaciteitsknelpunten in het 
OV worden opgelost. Met name de Koningscorridor 
draagt in belangrijke mate bij aan het oplossen van 
capaciteitsknelpunten in het openbaar-vervoernetwerk 
in Den Haag. Vanzelfsprekend op de Koningskade 
waar extra capaciteit wordt aangeboden. Maar ook op 
het knooppunt Den Haag Centraal (meer doorrijden in 
plaats van eindhalte, tramhalten op maaiveld), op het 
samenloopdeel tussen Leidschenveen en NOI en op 
de Goudse Lijn. Zowel vanaf Rotterdam als Zoetermeer 
kunnen voertuigen via de Binckhorst worden geleid. 
Door nieuwe infrastructuur naast de spoorlijn naar 

Zoetermeer ten behoeve van RandstadRail, kunnen 
sprinters komen te vervallen. Hierdoor komt ruimte 
vrij voor meer intercity’s. De reductie van autoverkeer 
zorgt er ook voor dat de autobereikbaarheid op pijl 
blijft.

De capaciteit op de Koningskade als voorbeeld
De capaciteit van het OV op de Koningskade is nu nog 
voldoende, maar zal door de stedelijke intensivering al 
vóór 2030 tegen zijn capaciteit aanlopen, zeker indien 
er ook een stevig flankerend beleid wordt gevoerd. 
Door de maatregelen uit de Schaalsprong OV wordt 
voldoende capaciteit geboden om de groei te kunnen 
opvangen. Deze groei pakt nog aanmerkelijk hoger 
uit wanneer wordt gericht op het hoofdnet OV. Ook 
deze groei kan worden opgevangen door frequenter 
rijdende en langere voertuigen op de Koningcorridor.

Figuur 26. Aantal reizigers en voertuigcapaciteit op de Koningskade in verschillende scenario’s. De bliksemschichten laten capaciteit-
sknelpunten zien. Berekend met het verkeersmodel.
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Een efficiënter openbaar vervoer met een 
hogere kostendekkingsgraad
In de huidige situatie wegen de reizigersopbrengsten 
niet op tegen de exploitatiekosten. Door de 
Schaalsprong OV nemen de onderhoudskosten 
weliswaar enigszins toe, maar de exploitatiekosten 
dalen ook. Omdat ook de inkomsten van de reizigers 
stijgen, daalt het exploitatietekort op het netwerk. 
Door de combinatie van Schaalsprong OV inclusief 
de maatregelen die de stad richten op het hoofdnet 
OV nemen de beheer- en onderhoudskosten en 
de exploitatiekosten nauwelijks extra toe, maar 
de reizigersinkomsten stijgen wel sterk. Het 

gevolg is dat het exploitatietekort ombuigt in een 
exploitatieoverschot. Dit kan mede bijdragen aan 
de financiering van de benodigde investeringen. 
Schaalprong OV in Den Haag opent de weg naar een 
in de exploitatie kostendekkend OV-systeem 

Daarom is een investering nodig
Op basis van referentieprojecten is een raming 
gemaakt van de investeringskosten voor de 
Schaalsprong. De kosten van de Koningstunnel 
van Madurodam naar de Binckhorst zijn voorlopig 
geraamd ongeveer € 1.4 mlrd (zie ook de afbeelding 
links). Als referentieprojecten zijn de Noord-Zuidlijn 

in Amsterdam en de Blijdorptunnel in Rotterdam 
gebruikt. Voor het vervolg is een nauwkeurigere 
raming op basis van het ontwerp en de de lokale 
condities nodig.

Referentie

0€

Hoofdnet op orde brengen Mobiliteitstransitie

Opbrengsten DRU-kosten Verschil onderhoudskosten Balans

+
--

Figuur 27: Kosten, opbrengsten en balans in verschillende scenario’s.  Deze balans geldt voor het doorgerekende voorbeeldnetwerk: synthese. Zie bijlage 1 & 2 voor meer details. Het hoofdnet op orde 
samen met mobiliteitstransitie creëert een kostendekkender systeem. Door enkel het OV netwerk aan te leggen worden wel de capaciteitsknelpunten opgelost, maar blijft de kostendekkingsgraad matig.
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Figuur  28: Roadmap voor Schaalsprong OV Den Haag. De nummers corresponderen met de tabel in bijlage 2. 
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6Roadmap: Hoe komen we er?
6.1 Roadmap: wat gaan we doen? 
De Schaalsprong OV Den Haag schetst een perspectief 
voor het OV in de Haagse agglomeratie voor 2040. Dit 
perspectief is geen blauwdruk en de weg ernaartoe 
is niet in beton gegoten. Op weg naar 2040 is het van 
belang om adaptief in te kunnen spelen op nu nog 
onzekere ontwikkelingen en ruimte te bieden aan 
kansen die zich aandienen op momenten die nu nog 
niet kunnen worden voorzien. De adaptieve strategie 
hebben wij vormgegeven in een ‘roadmap’, een 
gefaseerde aanpak om de Schaalsprong stapsgewijs 
te realiseren. 

De roadmap is een eerste aanzet tot een integrale 
strategie. Een integrale strategie om naast het op 
orde brengen van het hoofdnet van het OV, de 
stad te ‘richten’ op dat hoofdnet. Dit richten van de 
stad vraagt onder andere inzet op het gebied van 
ruimtelijke en economische ontwikkeling en op het 
gebied van auto-, parkeer- en fietsbeleid. De acties 
die hiervoor zijn opgenomen in de roadmap, zijn 
bedoeld om de benodigde integraliteit verder vorm te 
geven. Benadrukt wordt dat de roadmap voorstellen 
doet op hoofdlijnen en daarmee niet het detailniveau 
heeft van een concrete uitvoeringsagenda. 
Met de realisatie van de Schaalsprong OV kan echter 
morgen al worden begonnen. We kiezen voor 
een gefaseerde aanpak, waarbij nadrukkelijk de 
samenwerking wordt gezocht met andere partijen. 

Een groot deel van de voorstellen uit de roadmap kan 
immers niet zonder samenwerking met de MRDH, 
regiogemeenten, betrokken vervoerders of het Rijk tot 
stand worden gebracht. 

In de roadmap wordt onderscheid gemaakt in 
voorstellen voor de korte (2018-2021), middellange 
(2021-2025) en lange termijn (2025-2040). Alvorens de 
roadmap in tabelvorm te presenteren, wordt hierna 
ingegaan op de belangrijkste voorstellen voor de korte 
termijn waarmee de basis voor de middellange en 
lange termijn wordt gelegd. 

Korte termijn (2018-2021)
Op korte termijn starten we met de volgende 
maatregelen:
• Integrale verkenning Koningscorridor. De 

Koningscorridor kan ruimtelijk in verschillende 
onderdelen worden opgedeeld. Alvorens met 
de verschillende delen aan de slag te gaan, 
is het van belang de Koningscorridor in een 
integrale verkenning een stap verder uit te 
werken, zowel inhoudelijk, financieel als voor 
wat betreft de planning. Bij de uitwerking gaat 
het om vervoerkundige, de ruimtelijke en de 
technische concretisering. Daarbij gaat het 
nadrukkelijk ook om de koppeling met ruimtelijk-
economische ontwikkelingen en de samenhang 
met het auto-, parkeer- en fietsbeleid. In de 

financiële verkenning krijgt de businesscase 
meer inhoud, zowel aan de kosten- als 
opbrengstenkant. De verkenning resulteert in een 
nadere opdeling en fasering van de onderdelen 
van de Koningscorridor in een concrete 
uitvoeringsagenda. Uit de integrale verkenning 
volgen nadrukkelijk ook quick-win maatregelen 
om reistijden te verkorten en de stad te richten 
op het OV. 

• OV Binckhorst 1e fase. Het is van belang de OV-
ontsluiting van de Binckhorst op korte termijn te 
verbeteren. Vooralsnog wordt hierbij gedacht aan 
een goede busverbinding over een toekomstige 
railreservering in combinatie met maatregelen 
voor de first & last-mile naar de stations in de 
omgeving waaronder elektrische bussen in 2019.

• Slim en schoon naar Scheveningen. Onder de 
naam ‘slim en schoon naar Scheveningen’ werkt 
de gemeente Den Haag, in samenwerking met 
de HTM, NS en MRDH, aan een pakket van 
maatregelen gericht op het beter, schoner en 
efficiënter bereikbaar maken van Scheveningen. 
Hierbij wordt gedacht aan betere reisinformatie, 
het stimuleren van het gebruik van openbaar 
vervoer en het ontwikkelen van innovatieve 
mobiliteitsoplossingen.
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 ▪ Integrale verkenning Leyenburgcorridor. Net 
als voor de Koningscorridor wordt er voor de 
Leyenburgcorridor naar Den Haag Zuid-West en 
Loosduinen gestart met een integrale verkenning. 
Ook in deze verkenning moeten inhoud, financiën 
en fasering/planning een slag verder worden 
uitgewerkt.  

 ▪ Werkplaats Metropolitaan OV. Als uitkomst 
van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid 
Rotterdam – Den Haag starten Rijk en regio 
samen de werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte 
en Duurzaamheid met als doel te komen tot 
een adaptieve ontwikkelstrategie voor een 
schaalsprong van het Metropolitaan OV, in 
combinatie met verstedelijking en economische 
ontwikkeling. De ontwikkelstrategie richt zich 
zowel op de lange termijn als op de korte termijn 
en doet aanbevelingen voor het verbinden van de 
lange en korte termijn. De werkplaats richt zich 
primair op de ‘backbone’ van het Metropolitaan 
OV in de zuidelijke Randstad. Deze bestaat uit 
‘de Oude Lijn Leiden-Den Haag-Delft-Rotterdam-
Dordrecht’, de E-lijn en OV Zoetermeer-Den 
Haag alsmede de feeders voor deze OV-lijnen. 
Omdat de uitwerking van de ontwikkelstrategie 
van de OV-schaalsprong cruciale relaties heeft 
met gebiedsontwikkeling (woningbouw en 

economische ontwikkeling) langs deze ‘Backbone’ 
en de versterking van de agglomeratiekracht 
die daarmee wordt beoogd, is afstemming met 
verstedelijkingstrajecten van groot belang.

 ▪ Zorgdragen lokale bereikbaarheid. Een belangrijk 
onderdeel om direct mee te starten, is het borgen 
van de lokale bereikbaarheid in Den Haag. Onder 
deze noemer vallen de volgende activiteiten:  
 ▪ Programma ‘Ruim baan voor de fiets’ 

als één van de pijlers van de Haagse 
Mobiliteitsagenda. . 

 ▪ Stimuleren en faciliteren ontwikkelingen 
innovatieve vormen voor de first & last 
mile, waaronder MaaS-producten. Benutten 
van kansen om verschillende vormen van 
doelgroepenvervoer te integreren.

 ▪ Optimaliseren onderliggend bus- en 
tramnet. Een schaalsprong OV Den Haag 
en regio vraagt een adaptieve strategie. 
Met het eindbeeld voor ogen zal daarin 
steeds worden gekeken waar bestaande 
lijnvoeringen en diensten kunnen worden 
geoptimaliseerd. Hierbij is er een belangrijke 
relatie met de ontwikkeling van producten 
voor de first & last-mile. Het doorvoeren van  
verbeteringen en het herstructureren van het 
bestaande net gaan hand in hand. 

 ▪ Het herstructureren van het bestaande OV, onder 
andere door het te richten op de sterke corridors, 
kan pas als concreet zicht is op bundeling, 
versnelling en groei.

 ▪ Tram 2024: Koppeling met nieuw OV materieel. 
De exacte uitwerking van de OV-schaalsprong 
heeft een grote invloed? op het benodigd 
materieel in de toekomst. Naar aanleiding van 
de vervangingsbehoefte van de oude GLT-8 trams 
naar een nieuw tramtype, zijn HTM, MRDH en 
de gemeente reeds een studie gestart naar dit 
complexe vervangingsvraagstuk. Het gaat daarbij 
om complexe afwegingen die moeten leiden 
tot slimme en verantwoorde keuzes zodat de 
‘vervangingsvraag’ positief wordt aangewend als 
stap richting het eindbeeld van de Schaalsprong 
OV.

 ▪ Meekoppelkansen infrastructuur. Bij 
(grootschalige) infrastructurele maatregelen 
zal steeds moeten worden gekeken of 
er samenhang is met voorstellen uit de 
Schaalsprong OV en of de planning en uitvoering 
van de werkzaamheden zodanig kan worden 
geoptimaliseerd dat er win-winsituaties ontstaan. 

 ▪ Financieringsstrategie. De Schaalsprong OV 
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zet in op een mobiliteitstransitie. Een transitie 
van het mobiliteitssysteem vraagt ook een 
transitie in de manier waarop we dit organiseren 
en financieren. We streven naar een nieuwe 
balans waarin benodigde investeringen 
integraal worden beoordeeld. Dit betekent dat 
er, naast de klassieke investeringen, ook elders 
financiële ruimte wordt gezocht. In de private 
sector, in het verder optimaliseren van het 
OV-systeem en door een koppeling te maken 
met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke 
ontwikkeling, economie, maar mogelijk ook de 
zorg. Een belangrijke eerste stap in de roadmap 
is daarom het uitwerken van een integrale 
financieringsstrategie.
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Roadmap
Alle voorgenomen maatregelen en/of uitwerkingsopgaven in het kader van de Schaalsprong OV zijn opgenomen 
in onderstaande samenvattende tabel. Per onderdeel is globaal aangegeven in welke periode de activiteit aan de 
orde is. Tevens is aangegeven welke partijen primair betrokken zijn bij de specifieke activiteit. . 

1. Koningscorridor 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Integrale verkenning Koningscorridor
Integrale inhoudelijke verkenning, business case, fasering Gemeente Den Haag, MRDH, Rijk, HTM, NS

B. MIRT-preverkenning CID - Binckhorst Rijk, MRDH, gemeente Den Haag
integrale planstudie 1)

realisatie
C. Traject CS - Madurodam MRDH, gemeente Den Haag, vervoerders, ProRail

integrale planstudie 1)

realisatie
D. Knooppunt Madurodam Gemeente Den Haag en marktpartijen

gebiedsstudie
realisatie

E. Traject Madurodam - Scheveningen Haven Gemeente Den Haag, MRDH en HTM
integrale planstudie 1)

realisatie
F. Regionale doorkoppelingen Zoetermeer / R'dam / Delft Rijk, MRDH, gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Delft, 

vervoerders, ProRail
studie in het kader MIRT-verkenning CID - Binckhorst
tracestudie
realisatie

G. Binckhorst 1e fase Gemeente Den Haag, MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg 
Verbetering busontsluiting, first- en lastmile & elektrische bussen 2019 

H. Verbinding Meijersplein - RTHA MRDH
Studie naar mogelijke vervoersconcepten
realisatie

I. Slim en schoon naar Scheveningen NS, HTM, MRDH en gemeente Den Haag
Snelheid en frequentie lijn 1
Flexibele inzet op drukke dagen naar Scheveningen (lijn 9)
Verbinding Statenlaan (i.p.v. keerlus Mauritslaan)
Citymarketing en beleving tijdens reis

2. Leyenburg corridor CS - (Den Haag Zuidwest/Loosduinen) 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

Integrale verkenning Leyenburg Corridor
Integrale inhoudelijke verkenning, business case, fasering Gemeente Den Haag en MRDH

A. Tangent Rijswijk - Leyenburg - Kijkduin MRDH, gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk
quickwins
integrale planstudie 1)

realisatie
B. Verlengen Tramtunnel (incl herstructurering lijnennet) MRDH en gemeente Den Haag

tracestudie
realisatie

C. Knooppunt Leyenburg Gemeente Den Haag en marktpartijen
gebiedsstudie
realisatie

D. HOV-verbinding Westland MRDH, gemeente Den Haag en gemeente Westland
tracestudie
realisatie

3. Versterken Oude Lijn 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid Rijk, MRDH, gemeenten Den Haag en Rotterdam
Knooppuntontwikkeling stations

gebiedsstudies
realisatie

4. Zorgdragen voor lokale bereikbaarheid 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Programma 'Ruim baan voor de fiets' Gemeente Den Haag
B. Herstructureren en optimaliseren onderliggend bus- en tramnet HTM, MRDH en gemeente Den Haag
C. First & Last mile Haagse regio MRDH, Gemeente Den Haag, vervoerders en marktpartijen

Stimuleren en faciliteren ontwikkeling MaaS en andere innovatie vormen van first- en last mile oplossingen

5. Overkoepelende onderdelen 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Uitwerken communica�estrategie Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
B. Uitwerken P+R strategie op basis Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
C. Uitwerken financieringsstrategie Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
D. Inventariseren consequen�es Schaalsprong voor benodigd nieuw materieel HTM, gemeente Den Haag, MRDH 
E. Inventariseren 'meekoppelkansen' infrastructurele maatregelen/werkzaamheden Gemeente Den Haag, MRDH en HTM

1) integrale studie naar bereikbaarheid als drager voor ruimtelijk-economische ontwikkeling, koppeling met parkeren en onderliggend OV-, auto en fietsnet

Verkenning/studie
Start realisatie 2018-2021
Start realisatie 2021-2025
Start realisatie 2025-2040 

Tabel 1: Roadmap voor Schaalsprong OV Den Haag



Schaalsprong OV Den Haag 45

1. Koningscorridor 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Integrale verkenning Koningscorridor
Integrale inhoudelijke verkenning, business case, fasering Gemeente Den Haag, MRDH, Rijk, HTM, NS

B. MIRT-preverkenning CID - Binckhorst Rijk, MRDH, gemeente Den Haag
integrale planstudie 1)

realisatie
C. Traject CS - Madurodam MRDH, gemeente Den Haag, vervoerders, ProRail

integrale planstudie 1)

realisatie
D. Knooppunt Madurodam Gemeente Den Haag en marktpartijen

gebiedsstudie
realisatie

E. Traject Madurodam - Scheveningen Haven Gemeente Den Haag, MRDH en HTM
integrale planstudie 1)

realisatie
F. Regionale doorkoppelingen Zoetermeer / R'dam / Delft Rijk, MRDH, gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Delft, 

vervoerders, ProRail
studie in het kader MIRT-verkenning CID - Binckhorst
tracestudie
realisatie

G. Binckhorst 1e fase Gemeente Den Haag, MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg 
Verbetering busontsluiting, first- en lastmile & elektrische bussen 2019 

H. Verbinding Meijersplein - RTHA MRDH
Studie naar mogelijke vervoersconcepten
realisatie

I. Slim en schoon naar Scheveningen NS, HTM, MRDH en gemeente Den Haag
Snelheid en frequentie lijn 1
Flexibele inzet op drukke dagen naar Scheveningen (lijn 9)
Verbinding Statenlaan (i.p.v. keerlus Mauritslaan)
Citymarketing en beleving tijdens reis

2. Leyenburg corridor CS - (Den Haag Zuidwest/Loosduinen) 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

Integrale verkenning Leyenburg Corridor
Integrale inhoudelijke verkenning, business case, fasering Gemeente Den Haag en MRDH

A. Tangent Rijswijk - Leyenburg - Kijkduin MRDH, gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk
quickwins
integrale planstudie 1)

realisatie
B. Verlengen Tramtunnel (incl herstructurering lijnennet) MRDH en gemeente Den Haag

tracestudie
realisatie

C. Knooppunt Leyenburg Gemeente Den Haag en marktpartijen
gebiedsstudie
realisatie

D. HOV-verbinding Westland MRDH, gemeente Den Haag en gemeente Westland
tracestudie
realisatie

3. Versterken Oude Lijn 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid Rijk, MRDH, gemeenten Den Haag en Rotterdam
Knooppuntontwikkeling stations

gebiedsstudies
realisatie

4. Zorgdragen voor lokale bereikbaarheid 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Programma 'Ruim baan voor de fiets' Gemeente Den Haag
B. Herstructureren en optimaliseren onderliggend bus- en tramnet HTM, MRDH en gemeente Den Haag
C. First & Last mile Haagse regio MRDH, Gemeente Den Haag, vervoerders en marktpartijen

Stimuleren en faciliteren ontwikkeling MaaS en andere innovatie vormen van first- en last mile oplossingen

5. Overkoepelende onderdelen 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Uitwerken communica�estrategie Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
B. Uitwerken P+R strategie op basis Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
C. Uitwerken financieringsstrategie Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
D. Inventariseren consequen�es Schaalsprong voor benodigd nieuw materieel HTM, gemeente Den Haag, MRDH 
E. Inventariseren 'meekoppelkansen' infrastructurele maatregelen/werkzaamheden Gemeente Den Haag, MRDH en HTM

1) integrale studie naar bereikbaarheid als drager voor ruimtelijk-economische ontwikkeling, koppeling met parkeren en onderliggend OV-, auto en fietsnet

1. Koningscorridor 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Integrale verkenning Koningscorridor
Integrale inhoudelijke verkenning, business case, fasering Gemeente Den Haag, MRDH, Rijk, HTM, NS

B. MIRT-preverkenning CID - Binckhorst Rijk, MRDH, gemeente Den Haag
integrale planstudie 1)

realisatie
C. Traject CS - Madurodam MRDH, gemeente Den Haag, vervoerders, ProRail

integrale planstudie 1)

realisatie
D. Knooppunt Madurodam Gemeente Den Haag en marktpartijen

gebiedsstudie
realisatie

E. Traject Madurodam - Scheveningen Haven Gemeente Den Haag, MRDH en HTM
integrale planstudie 1)

realisatie
F. Regionale doorkoppelingen Zoetermeer / R'dam / Delft Rijk, MRDH, gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Delft, 

vervoerders, ProRail
studie in het kader MIRT-verkenning CID - Binckhorst
tracestudie
realisatie

G. Binckhorst 1e fase Gemeente Den Haag, MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg 
Verbetering busontsluiting, first- en lastmile & elektrische bussen 2019 

H. Verbinding Meijersplein - RTHA MRDH
Studie naar mogelijke vervoersconcepten
realisatie

I. Slim en schoon naar Scheveningen NS, HTM, MRDH en gemeente Den Haag
Snelheid en frequentie lijn 1
Flexibele inzet op drukke dagen naar Scheveningen (lijn 9)
Verbinding Statenlaan (i.p.v. keerlus Mauritslaan)
Citymarketing en beleving tijdens reis

2. Leyenburg corridor CS - (Den Haag Zuidwest/Loosduinen) 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

Integrale verkenning Leyenburg Corridor
Integrale inhoudelijke verkenning, business case, fasering Gemeente Den Haag en MRDH

A. Tangent Rijswijk - Leyenburg - Kijkduin MRDH, gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk
quickwins
integrale planstudie 1)

realisatie
B. Verlengen Tramtunnel (incl herstructurering lijnennet) MRDH en gemeente Den Haag

tracestudie
realisatie

C. Knooppunt Leyenburg Gemeente Den Haag en marktpartijen
gebiedsstudie
realisatie

D. HOV-verbinding Westland MRDH, gemeente Den Haag en gemeente Westland
tracestudie
realisatie

3. Versterken Oude Lijn 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid Rijk, MRDH, gemeenten Den Haag en Rotterdam
Knooppuntontwikkeling stations

gebiedsstudies
realisatie

4. Zorgdragen voor lokale bereikbaarheid 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Programma 'Ruim baan voor de fiets' Gemeente Den Haag
B. Herstructureren en optimaliseren onderliggend bus- en tramnet HTM, MRDH en gemeente Den Haag
C. First & Last mile Haagse regio MRDH, Gemeente Den Haag, vervoerders en marktpartijen

Stimuleren en faciliteren ontwikkeling MaaS en andere innovatie vormen van first- en last mile oplossingen

5. Overkoepelende onderdelen 2018-2021 2021-2025 2025-2040 betrokken partijen

A. Uitwerken communica�estrategie Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
B. Uitwerken P+R strategie op basis Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
C. Uitwerken financieringsstrategie Schaalsprong OV Gemeente Den Haag, MRDH
D. Inventariseren consequen�es Schaalsprong voor benodigd nieuw materieel HTM, gemeente Den Haag, MRDH 
E. Inventariseren 'meekoppelkansen' infrastructurele maatregelen/werkzaamheden Gemeente Den Haag, MRDH en HTM

1) integrale studie naar bereikbaarheid als drager voor ruimtelijk-economische ontwikkeling, koppeling met parkeren en onderliggend OV-, auto en fietsnet



Schaalsprong OV Den Haag46

5.2 Governance en financiering: Hoe gaan 
we het doen?
De Schaalsprong OV is een omvangrijk programma 
waaraan een veelheid aan partijen deelneemt. Dit 
vraagt veel sturing, coördinatie en samenwerking. 
Zowel op inhoud als op het gebied van financiering. 
In dit hoofdstuk wordt een aanzet gedaan voor de 
governance en financiering van de Schaalsprong OV 
Den Haag.

Sturing
Ten aanzien van de sturing van het programma 
Schaalsprong OV maken wij onderscheid in sturing 
op het geheel en in sturing op de verschillende 

onderdelen. Voor de governance van het geheel 
is het van belang een compacte, directe sturing te 
organiseren. Vanwege de grote impact op de stad Den 
Haag en tegelijkertijd de relatie met de regio, ligt het 
voor de hand om (analoog aan de huidige studie) de 
gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag gezamenlijk als trekker van het programma 
aan te wijzen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk dient 
hiervoor een organisatie te worden ingericht. Het 
verdient aanbeveling de stuurgroep aan te vullen 
met de betrokken vervoerders (HTM en NS) en de 
belangrijkste buurgemeenten. 

Voor de verschillende onderdelen van de Schaalsprong 

ligt het voor de hand om onder de overkoepelende 
regie van de gemeente Den Haag en MRDH gerichte 
(bestuurlijke) coalities te maken rond specifieke 
opgaven. Hierbij worden drie schaalniveaus 
onderscheiden:

1. De stad 
2. De stad en de regio (inclusief omliggende 

gemeenten) 
3. Bovenregionaal niveau

Ter illustratie zijn de activiteiten uit de roadmap in 
onderstaand figuur in de drie schaalniveaus verdeeld. 

Schaalsprong OV Den Haag en Regio

Stad Stad – regio Stad – regio – Rijk

Ruim baan voor de fiets 
(gem DH)

Knooppunt Madurodam 
(gem DH, ontwikkelaars)

Knooppunt Leyenburg 
(gem DH, ontwikkelaars)

Parkeerstrategie 
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Figuur 29: Activiteiten verdeeld in de drie schaalniveaus
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Samenwerking en draagvlak
Samenwerking en draagvlak zijn cruciaal om tot de 
gewenste resultaten te komen. Samenwerking op 
alle niveaus, tussen over-heden onderling en met 
marktpartijen, en zowel binnen de stad als daarbuiten. 

De werkwijze om in 2017 met relevante stakeholders 
tot de Schaalsprong OV te komen, heeft tot veel 
draagvlak geleid. Het verdient aanbeveling deze 
werkwijze bij de verdere uitwerking voort te zetten. 
In een kernteam met vertegenwoordigers van 
de partijen in de stuurgroep worden de concrete 
voorstellen uitgewerkt en voorbereid. De voorstellen 
worden vervolgens in atelierbijeenkomsten aan een 
grotere groep stakeholders gepresenteerd en samen 
aangescherpt. Vanwege het verschil in schaalniveau 
tussen de onderdelen uit de roadmap, ligt het voor 
de hand om analoog aan de schaalniveaus te werken 
met ‘stadsateliers’ en ‘regio-ateliers’. 

Naast het werken in ateliers, is afstemming met 
andere OV- en mobiliteitsstudies binnen het gebied 
van de MRDH van groot belang. Hierbij gaat het onder 
meer om het OV-plan Rotterdam en de Netwerkstudie 
Randstadrail. Naast regionale afstemming, is ook 
afstemming met het landelijk niveau van belang. 
Hierbij gaat het onder meer om de landelijke 
uitwerking van het Toekomstbeeld OV. 
De ‘communicatiestrategie’, zoals hiervoor in de 
roadmap beschreven, zal nader invulling geven aan 
het onderdeel samenwerking en draagvlak.Figuur 29: Activiteiten verdeeld in de drie schaalniveaus

Figuur 30: Drie hoofdbronnen voor financiering van Schaalsprong OV Den Haag
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1. ‘Traditionele’ investeringsruimte voor aanleg, 
vervanging, beheer en onderhoud. 
Met de ‘traditionele’ investeringsruimte worden de 
overheidsmiddelen bedoeld voor aanleg, vervanging 
en beheer en onderhoud. Vanuit de gemeente zijn 
dat bereikbaarheidsgelden uit de gemeentebegroting, 
vanuit de MRDH de BDU-gelden voor beheer, 
onderhoud (inclusief vervanging) én aanleg en vanuit 
het Rijk zijn dat gelden uit het Infrastructuurfonds, 
de omvang van de BDU en de MIRT-programma’s. Uit 
elk van deze bronnen zal geld vrij moeten worden 
gemaakt om invulling te geven aan de ambitie. 
Daarbij is het van belang te constateren dat de 
betaalbaarheid van het huidige systeem al onder druk 
staat. Dit geldt zowel voor de beheer-, onderhouds- 
als de vervangingslasten van het nationaal en 
regionaal spoor en lightrail, maar ook voor de 
exploitatie van regionaal OV.

2. Maximalisatie van de kostendekkingsgraad 
Collectief, lijngebonden openbaar vervoer richt 
zich primair op het bedienen van massa. Inzet is 
om een hoofdsysteem van dragende verbindingen 
kostendekkend te exploiteren en te sturen op 
maximalisatie van de kostendekkingsgraad. Dat vraagt 
om het bundelen van reizigersstromen en het kiezen 
voor dragende zware lijnen. Versnelling resulteert in 
hogere exploitatieopbrengsten door meer reizigers 
en lagere exploitatiekosten door efficiëntere inzet 
van materieel. Tegelijkertijd betekent dit dat minder 
exploitatiesubsidies nodig zijn voor laagfrequente 
lijnen en het lager bezette deel van het netwerk. 
Wanneer we de stad richten op het OV-systeem, 
zullen meer reizigers gebruik maken van het OV. 

Dit resulteert in hogere reizigersopbrengsten. De 
inzet is om de besparingen in de exploitatie en/of 
de meeropbrengsten in te kunnen zetten voor (de 
financiering van) investeringen in het OV-systeem. 
Eerder in dit rapport is aangegeven dat er op termijn 
zicht is op een OV-systeem dat zichzelf financieel kan 
bedruipen. Deze ‘plus’ op de exploitatie zou kunnen 
worden gekapitaliseerd om investeringen in het OV 
deels te bekostigen.

3. Koppeling met ruimtelijke ontwikkeling 
De woningbouwopgave in de Randstad is een soort 
‘binnenstedelijke Vinex’. In Den Haag komen er tot 
2040 zo’n 50.000 woningen bij. Dat is evenveel als het 
huidige aantal woningen in een stad als Zoetermeer. 
Net als destijds bij de Vinex zal er geld gekoppeld 
moeten worden om de (bestaande) stad leefbaar en 
(de nieuwe woningen) bereikbaar te houden. Het ligt 
voor de hand om een pakketafspraak ‘verstedelijking-
bereikbaarheid’ te maken met betrokken gemeenten, 
de provincie en het Rijk. 
Wanneer een bijdrage wordt gevraagd vanuit 
ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om daar 
harde afspraken over te maken. 
Dit vraagt om nieuw instrumentarium en een 
nadrukkelijke koppeling tussen bereikbaarheid en 
ruimtelijke opgaven. Hier staat Den Haag overigens 
niet alleen in. Deze opgave speelt in de gehele 
Randstad en alle grote steden in Nederland. Het 
verdient aanbeveling om hier samen in op te trekken. 
Alhoewel er beleidsmatig allerlei koppelingen worden 
voorgenomen, is de praktijk weerbarstig. Wij willen dit 
doorbreken door met slimme, nieuwe instrumenten 
een directere (financiële) koppeling te leggen tussen 

verstedelijking en bereikbaarheid. Zonder vooruit te 
lopen op eventuele toepasbaarheid in Den Haag, 
kan illustratief worden gedacht aan de volgende 
instrumenten. Het verdient aanbeveling deze 
mogelijke instrumenten in de financieringsstrategie 
vanuit meerdere invalshoeken (mobiliteit, ruimte, 
financiën) verder te verkennen:
• Verlagen parkeernorm nabij OV-knopen. Verlagen 

van de parkeernorm (van bv. 1,5 naar 0,6) van 
nieuwbouwwoningen nabij OV-knopen leidt 
tot minder investeringskosten voor aanleg 
van parkeervoorzieningen. Deze besparing 
kan worden gebruikt voor de bekostiging van 
investeringen in OV-voorzieningen

• Verhogen bebouwingsdichtheid nabij OV-knopen. 
Door een hogere bebouwingsdichtheid nabij 
OV-knopen toe te staan en harde afspraken te 
maken over een bijdrage per te realiseren woning 
ontstaat financiële ruimte voor investeringen in 
het OV. 

• Diverse vormen van investeringsfondsen 
voor investeringen in OV. Bijvoorbeeld door 
een generieke afdracht per woning of per te 
realiseren m2 commercieel programma. Of door 
een koppeling te maken met de waardestijging 
van vastgoed als gevolg van een betere 
bereikbaarheid door investeringen in het OV. 
Voor dit laatste instrument kan de investering 
in de Tramtunnel Grote Marktstraat als concrete 
voorbeeldcasus dienen. De vastgoedprijzen in 
de directe omgeving zijn sinds de aanleg van 
de tunnel aanzienlijk gestegen. Ook kan worden 
gedacht aan Gebiedsinvesteringszones voor 
integrale gebiedsopgaven.  
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Bijlage 1. Uitwerkingsvoorbeeld hoofdnet op orde brengen
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De figuur toont het netwerk 
zoals doorgerekend als 
Netwerkperspectief 
Schaalsprong OV 2040. 
De bundeling van lijnen 
op de Koningscorridor en 
de Leyenburgcorridor zijn 
goed zichtbaar. Er zijn ook 
aanpassingen gedaan aan het 
onderliggende netwerk zodat 
dit netwerk goed aansluit op 
het hoofdnet OV. Dit is slechts 
een voorbeeld hoe het 
onderliggende netwerk kan 
worden geherstructureerd. 
In volgende fasen wordt 
dit verder uitgewerkt. De 
buslijnen zijn niet op het 
kaartbeeld opgenomen, 
waardoor er ‘gaten’ in het 
netwerk lijken te zitten. 
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