
Schaalsprong OV Den Haag



Hans van der Stok  - HTM

Ewald Borkens - Den Haag

Dag van de Light-Rail 2023



1. Groei van inwoners, arbeidsplaatsen en 
bezoekers in de stad = groei mobiliteit

2. Geen ruimte voor meer autoverkeer, 
wel ruimte voor meer langzaam verkeer en 
het OV zit ook vol!

3. Versterken OV is de opgave

Schaalsprong OV is nu 

belangrijk voor groeiende stad



Schaalsprong OV versterkt 

functioneren van de stad
1. Economische kansen benutten

2. Verbinden stadsdelen en de regio, m.n.  
ZuidWest, Scheveningen, Binckhorst

3. Stappen zetten richting duurzame 
mobiliteit, mobiliteitstransitie

4. Kansen voor mensen 



Eindbeeld schaalsprong is 

vastgesteld

1. Koningscorridor als 
toekomstvaste, regionale 
drager. 

2. De as CS-Leyenburg 
brengt Zuidwest binnen 
bereik van de regio

3. Versterken Oude lijn 
(Leiden – Den Haag –
Rotterdam – Dordrecht)



NU: EERSTE STAPPEN VAN DE

SCHAALSPRONG



Gekoppeld rijden als eerste stap 

Zuidwestland-corridor

• Succes van Randstad Rail: zware vervoerstroom naar en door de stad

• Daardoor is de maximale capaciteit van de Tramtunnel Grote Marktstraat 
en van het samenloopdeel Randstad Rail in zicht

• Ongelijkmatige frequenties en Kort traject-lijnen onprettig voor reizigers

• Gekoppeld rijden op lijn 4 wordt uitgewerkt als eerste stap

• Opties 2e lijn worden verkend



Binckhorst als 

eerste stap Koningscorridor 
1. MIRT-verkenning

2. Voorkeurstracé bepaald 

3. BO-MIRT: € 575 mln

4. Een hoogwaardige tram 



Inpassen is steeds moeilijker

en erg kostbaar

• Passage 3 Spoorviaducten  

• Onder Supernovaweg door

• Vrije baan in de Binckhorst en langs 
de Maanweg

• Aansluiten op bestaand tramnet

• Zo al € 525 mln nodig



Lightrail: 

stap voor stap voortbouwen
• Gevecht om ruimte in bestaande stad 
• Meer ruimte voor voetganger, fietser en groen
• Vooral flinke investeringen nodig in de centrale 

delen van de lijn
• Stap voor stap uitbouwen van het systeem

Stellingen: Lightrail-concept 
• Mogelijkheid stap voor stap ontwikkelen is een pré
• Halen hoge kwaliteit wordt steeds moeilijker/duurder


