Factsheet Houtplein Haarlem
Voor een goede discussie over de ontwikkeling van het Houtplein
zijn cijfers van belang. Voor ons onderzoek hebben wij gebruik
gemaakt van publiekelijk beschikbare informatie, waaronder:
gemeentebestuur.haarlem.nl, wiki.ovinnederland.nl en
connexxion.nl.

OV in Haarlem loopt vast
Door de grote hoeveelheid bussen en het
enorme formaat daarvan lopen de Haarlemse
wegen vol. Dit betekent dat reizigers met de
bus in de ‘busfile’ staan. Gelet op de prognose
van het aantal bussen en dat er straks met 24
meter bussen wordt gereden zal dit probleem
nog groter worden als al deze bussen over
dezelfde route blijven rijden. Dit zal mensen
niet motiveren om het OV te nemen. Belangrijk
daarom dat er snel aan oplossingen wordt
gewerkt om Haarlem bereikbaar te houden.

Hoeveel bussen kan het
Houtplein aan?
Op het Houtplein rijden 1186
bussen per dag1. Ten opzichte
van 2012 is het aantal bussen
gestegen. In 2012 reden er in
de spits 72 bussen per uur
over het Houtplein tegenover
88 bussen nu.2 De prognose is
dat dit stijgt naar 103 bussen
per uur.3 Het formaat van de
bussen neemt daarbij toe van
18 meter naar 24 meter.
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Zie bijlage I aantal bussen per dag Houtplein
Zie bijlage II aantal bussen per uur Houtplein in ochtendspits
3
Zie bijlage III prognose aantal bussen per uur Connexxion uit Verkeersmeting Houtplein van Witteveen+Bos
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Reizigers Houtplein
Volgens tellingen van de gemeente stappen 2697
reizigers in op het Houtplein4. Van een 3-tal
kleinere lijnen is het aantal instappers onbekend,
maar het totaal aantal instappers zal de 3000
niet overschrijden (op 1186 bussen). Het
percentage dat lopend komt is onbekend. Dat er
veel mensen op de fiets naar de haltes gaan is te
zien aan de grote hoeveelheid geparkeerde
fietsen rondom de haltes.

Onveilige situaties
Op 30 oktober, enkele dagen nadat Provincie
Noord-Holland aangeeft dat er sprake is van
een levensgevaarlijke situatie met de bussen op
de kruising Tempeliersstraat-Houtplein, wordt
ter plekke een fietser aangereden.

Dieselbussen
Connexion heeft vlak voor de dag van de
duurzaamheid bekend gemaakt dat bus 346
‘ook op de langere termijn een dieselbuslijn
blijft’.5 Gezien de milieuproblematiek en de
verminderde acceptatie van diesel geen goede
zaak voor een concessie die dec 2017 is
ingegaan. Voor de andere diesellijnen wordt in
hetzelfde artikel aangegeven dat er afspraken
zijn over teruglevering als ze overtollig worden.
Wanneer zijn deze bussen overtollig?
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Zie bijlage IV aantal instappers per werkdag Houtplein
https://www.ovmagazine.nl/2018/10/connexxion-denkt-tram-rond-schiphol-1604/
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Bijlage I
Aantal bussen per werkdag Houtplein/Tempeliersstraat
Cijfers bij de buslijnen zijn per richting en tellen dus dubbel tenzij anders vermeld.
Jaar: 2018
Lijn

Bussen per werkdag Bussen per werkdag Bussen per werkdag
heenrichting
terugrichting
heen en terug

3

66

67

133

50
80
255
340
346
356
567
680
Totaal

60
64
29
124
126
118
1
4
592

61
66
29
123
125
120
1
2
594

121
130
58
247
251
238
2
6
1186

Bron: haltevertrekstaten Connexxion.nl
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Bijlage II
Aantal bussen Houtplein per uur in ochtendspits

Bron: wiki.ovinnederland.nl, connexxion.nl en
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissiebeheer/2017/12-oktober/17:00/19-15-uur-Bespreken-Verantwoording-Motie-121-Halte-aan-de-Halteafbraak/
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Bijlage III

Bron: verkeersonderzoek Houtplein
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Bijlage IV
Op https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissiebeheer/2017/12-oktober/17:00/19-15-uur-Bespreken-Verantwoording-Motie-121-Halte-aan-de-Halteafbraak/ zijn de meest recente cijfers beschikbaar van het
aantral reizigers dat instapt bij een halte. Hieronder zijn de voor het Houtplein
relevante cijfers opgenomen.

Aantal instappers per werkdag Houtplein/Tempeliersstraat
Cijfers heen- en terugrichting vermeld indien beschikbaar.
Jaar 2018
Lijn

Bussen per dag Instappers per dag Bron

3

133

129 + 77 = 206

2017177217 Bijlage 1 haltecijfers Haarlem-IJmond

50

121

48 + 232 = 280

2017177217 Bijlage 3 haltecijfers Zuid-Holland Noord

80

130

293 + 241 = 534

2017177217 Bijlage 1 haltecijfers Haarlem-IJmond

255

58

Onbekend

340

247

644

2017177217 Bijlage 2 haltecijfers Amstelland-Meerlanden

346

251

693

2017177217 Bijlage 2 haltecijfers Amstelland-Meerlanden

356

238

340

2017177217 Bijlage 2 haltecijfers Amstelland-Meerlanden

567

2

Onbekend

680

6

Onbekend

Totaal

1186

2697

Bron: haltecijfers gemeente vergadering commissie beheer 12 okt 2017
Lijn (gemiddeld instappers): 340 (644) -- 346 (693) -- 356 (340) -- 50 (230)
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Lijn 50

7

Lijn 3

8

Lijn 80
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