
Haarlem leefbaar en 
bereikbaar 

van busfiles naar slimme routes en knooppunten 

www.bus-kruithaarlem.nl 



Het probleem 

Te veel te grote XXL bussen zorgen voor grote negatieve effecten. 
Haarlem scoort nu niet goed op: 

• Verkeersveiligheid 
• Geluidsbelasting 
• Luchtkwaliteit

• Kwaliteit openbare ruimte  
• Leefklimaat 
• Bereikbaarheid 

 



drukste busroute van NL 
1186 bussen per dag 



Veilig een 
biertje drinken? 



• In spits is de XXL dubbeldekker geen 
alternatief voor de trein 

• Files van lege XXL dubbeldekkers door 
straten 
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Schade 



Levensgevaarlijke 
situaties 



Geluidsoverlast 

Foto van 
geluidsmeter 

 

Andere bussen 

XXL dubbeldekker 



Haarlem barst 
Te veel buslijnen rijden nu over dezelfde route. De stad gaat 
er nu aan onderdoor. Dit zorgt in de spits voor busfiles 
waardoor de bereikbaarheid onder druk staat. 



Oplossing 

• Intercity Bus 346 keren op Schipholweg 
• Ontwikkel volwaardige HOV-knooppunten  

• hoogwaardige opstappunten 
• nabijheid (3 km) 
• dichtbij grote voorzieningen (ziekenhuis, kantoren) 
• aansluiten op andere vormen van mobiliteit 
• goede stallingsvoorzieningen en verhuurfaciliteiten voor fietsers 
• P+R faciliteit 

• 30 km/uur in het centrum 
• Versnel ontwikkeling van HOV knooppunt Buitenrust 
• Slimmere busroutes om Houtplein te ontlasten 

 
 



Station en HOV 
Bron: onderzoek  

station 

Hoe reizen forensen naar een station en 
R-net halte?  
Forensen stappen grotendeels over van 
bus of fiets naar R-net bus 

Station R-net halte 



Verzorgingsgebied Bron: onderzoek  

Een goede R-net halte trekt meer forensen. 
Vraagt om voldoende ruimte voor 
(deel)fietsen. Forensen komen dan in een 
straal van 3,2 km naar de halte. 



OV knooppunten 

Verzorgingsgebied 

Oostpoort 
spaarnwoude 

Heemstede 

Station Haarlem 

Overveen 

Bloemendaal 

Houtplein 

Europaweg 

Onderzoek 2003 Gemeente Haarlem, Provincie NH 
HOV-route  
“Echter, uit de ontwerpstudie is gebleken 
dat de tracévariant via de Rustenburgerlaan, 
Houtplein en Raaks op tenminste twee locaties 
grote inpassingsproblemen en een 
capaciteitsprobleem kent. Bij het Houtplein betreft 
het de inpassing van de haltelocatie (ook van het 
onderliggend openbaar vervoer).” 

Houtplein is niet 
geschikt als R-net halte. 
Daardoor relatief klein 
verzorgingsgebied.   



OV knooppunten 

Oostpoort 
spaarnwoude 

Heemstede 

Station Haarlem 

Buitenrust 

Overveen 

Bloemendaal 

Verzorgingsgebied 

• Door HOV-knooppunt 
te realiseren op 
Buitenrust wordt het 
verzorgingsgebied veel 
groter.   

• Nu al stap zetten door 
XXL dubbeldekkers 
daar te laten keren. 



OV knooppunten 

Oostpoort 
spaarnwoude 

Heemstede 

Station Haarlem 

Buitenrust 

Overveen 

Bloemendaal 

Verzorgingsgebied 

• Beter relatie leggen 
met andere 
knooppunten zorgt 
voor beter 
bereikbaarheid. 

• Ontwikkeling 
Oostpoort noodzakelijk 
voor opvangen groei. 



Fase 1 

De huidige focus in het OV 
ligt op de binnenstad. 
 
Zwaar bereden lijnen zorgen 
voor grote overlast en 
verminderde bereikbaarheid 
door busfiles. 



Fase 2 

Ontwikkelen van Buitenrust 
en van daar uit verbinden 
met station Spaarwoude, 
Schalkwijk en station 
Heemstede. 
 
Vanaf Buitenrust nog steeds 
goed verbinding naar station 
en Binnenstad per bus. 
 
Niet alle grote R-net bussen 
hoeven dan meer naar het 
station. Immers 
daarvandaan is al snelle 
verbinding in de spits naar 
Amsterdam.  



Fase 3 

Fijnmazig netwerk van 
stadsbussen 

Vanaf station trein verbinding 
naar Amsterdam Zuid 

Toekomstvisie waarin Haarlem 
verbonden is met de regio en 
onderdeel is van een totaal OV 
systeem.  

Trein/lightrail 

OV knooppunt Oostpoort maakt 
groei van de stad mogelijk 

Tram verbinding van station naar 
Amsterdam? 
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Dus 

• Van lineair naar ‘circulair’ 
• Dubbeldekker stoppen aan 

de rand van het centrum 
• OV hubs 
• HOV knooppunt Buitenrust 
• 30 km/uur 
• Versneld elektrisch 
• Fijnmazig netwerk 
• Optimalisatie lijnvoering 



Oostpoort 
spaarnwoude 

Heemstede 

Station Haarlem 

Buitenrust 

Bloemendaal 


