
SPEED UP !! 

Pim Uijtdewilligen - MRDH
Hans van der Stok - HTM 

Dag van de Light Rail 2020



Groei! 
OV als middel voor wonen, werken (en reizen)

In de Zuidelijke Randstad:

• +240.000 woningen tot 2040

• Verandering economie -> stedelijke locaties

• Mobiliteitstransitie al gaande 
(auto = en OV en fiets groei)

• OV groeit 3% per jaar

• OV goede match met fiets/lopen, leefomgeving, 
stedelijkheid, sociale inclusie, duurzaamheid



Grens aan groeimogelijkheid Randstad Rail

• Verdere frequentieverhoging is niet mogelijk, 
maar capaciteitsvergroting is wel nodig.

• Stramien 10 minutendienst
• Samenloop HTM met RET
• (on)regelmatigheid belangrijk issue

• Behoefte E-lijn om naar 12x per uur te gaan; 
past er niet meer tussen

• Oplossingsrichting: 
(structureel) gekoppeld rijden HTM
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Huidige situatie, frequenties in de spits 

42 ritten/uur door de 
Tramtunnel Grote Marktstraat

(48 voertuigen)

24 ritten/uur  over het 
samenloopdeel van Randstad Rail

(24+6 voertuigen)
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Situatie gekoppeld rijden, frequenties in de spits

30 ritten/uur door de 
Tramtunnel Grote Marktstraat

(42 voertuigen, voldoende?)

24 ritten/uur  over het 
samenloopdeel van Randstad Rail

(24+12 voertuigen)



Wat komt daar bij kijken? Praktisch  

• Inzetmodel 
• Hele dag gekoppeld? Avond?

• Materieel 
• Nu slechts deels koppelbaar, 
• ICT-systemen

• Infra 
• Aanpassen haltes; Halteafstanden? 
• Aanpassen VRI’s
• Stroomvoorziening

• Exploitatie
• Lijnvoering/capaciteit
• Bedieningsniveau per gebied
• Kosten/opbrengsten
• Halteringsregime in bv tramtunnel



Wat komt daar bij kijken? Organisatorisch

• Bekostigen van de aanpassingen

• Besluitvorming bij partijen 
(gemeente, MRDH, HTM, RET)

• Tijdsaspect (hoe lang duurt het, 
maar ook: wanneer komt het 
gelegen?

• Meekoppelkansen en voorwaarden



Vragen voor de workshop:

• Welke (meekoppel)kansen zien jullie bij ombouw Randstad Rail naar 
structureel gekoppeld bedrijf? 

• Dit kunnen bedrijfsmatige aspecten zijn, maar ook ruimtelijke of financiële, etc.

• Welke bedreigingen zien jullie bij voorbereiding van het gekoppeld bedrijf? 
• Denk niet alleen aan techniek, maar ook aan politiek, tijd, veiligheid, ruimte, etc.

• Welke adviezen geven jullie ons mee:
• Kunnen jullie van elk de twee of drie belangrijkste benoemen?
• In drie groepjes; ca 25 minuten 
• korte terugkoppeling; ca 5 minuten
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