Busplatform bij Station Zoetermeer:
Algemeen:
Rover Reizigersvereniging staat voor een goed maar ook verantwoord openbaar vervoer in
Nederland. Daarom wil Rover graag (mee)praten over de huidige OV-voorzieningen, maar
zeker ook over toekomstige voorzieningen. Bestuursleden van Rover nemen daarom deel
aan vele overlegplatforms met bv. bestuurders op landelijk, provinciaal, regionaal en
plaatselijk niveau alsmede met aanbieders en (potentiële) gebruikers van openbaar vervoer
en andere maatschappelijke organisaties.
In het kader van de plannen van de Gemeente Zoetermeer rond het project De Entree
(ver-- en nieuwbouw rond de Afrikaweg), is door de gemeente eveneens het plan opgevat
om het huidige busknooppunt Centrum West aan de westkant van het Stadshart (CW), niet
langer het begin en of eindpunt van alle stads- en streekbussen te laten zijn, maar om deze
te verplaatsen naar een nieuw busplatform boven de snelweg A12 en het Station
Zoetermeer. Hoewel CW naast het Stadshart efficiënt mag worden genoemd en voor
bezoekers van het Stadshart als zeer prettig wordt ervaren, streeft Rover al jaren naar een
verplaatsing naar station Zoetermeer.
Naast reizigers per bus, komen en gaan er ook vele reizigers per spoor (NS en HTM). Door de
splitsing moeten vele reizigers meerdere keren binnen Zoetermeer overstappen. Dit komt de
efficiency maar ook het enthousiasme bij reizigers om juist gebruik te maken van het OV niet
ten goede.
Om een beeld te krijgen van hoe de situatie rond Station Zoetermeer momenteel is en in de
toekomst zou kunnen worden, heeft Rover deze notitie opgesteld.
Uitgangspunt daarbij is het OV te concentreren, met minder overstapplekken en daardoor
betere verbindingen voor (toekomstige) reizigers.

Welke bussen, RandstadRail-lijnen(RR) en treinen komen momenteel allemaal bij Station
Zoetermeer:
Station Zoetermeer wordt qua bussen momenteel aangedaan door 3 verschillende
vervoerders, met buslijnen met een diversiteit aan frequenties. Ook de punten waar
reizigers in-, uit- of over kunnen stappen van en naar bus, trein en RR is zeer divers. Met een
zekere regelmaat ziet men dan ook reizigers verdwaasd op de Mandelabrug om zich heen
kijkend waar welke vervoerder en / of welk vervoerssysteem te vinden is. Een duidelijke en
soms ook hinderlijke scheidslijn in dit alles, is de A12. HTM aan de noordzijde en NS en RET
aan de zuidzijde terwijl de Q-liner van Arriva en Connexxion aan beide zijden langs snelweg

halteren. Rover vind wel dat er op station Zoetermeer een aparte roltrap en lift moet komen
naar de haltes van de Q-liner. Nu moet men eerst inchecken bij NS om naar de haltes te
gaan. Ook kan de bewegwijzer bij de huidige bushaltes beter door ook aan te geven waar de
Q-liners staan.
In tabel 1 treft u een opsomming van de huidige buslijnen rond Station Zoetermeer en waar
deze halteren. Tevens is in tabel 2 aangegeven waar de Randstadraillijnen en de NS-treinen
te vinden zijn.

Bussen
Tabel 1

Lijnnummers

Vervoerder

Van

Naar

52

Connexxion

Rijswijk Station Rijswijk

Station Zoetermeer

55

Connexxion

Delft Station

Zoetermeer CW

71

Connexxion

Zoetermeer CW

Zoetermeer CW

72

Connexxion

Zoetermeer CW

Zoetermeer CW

74

Connexxion

Zoetermeer CW

Zoetermeer Kryptonstraat

170
380

RET
Arriva

Rodenrijs Metro
Alphen a/d/ Rijn Station

Zoetermeer CW
Den Haag CS

381

Arriva

Alphen a/d/ Rijn Station

Den Haag CS

382

Arriva

Boskoop Station

Den Haag CS

Arriva

Krimpen aan de IJssel
Busstation

383

Waar halteren bij
station
Afrikaweg-Viaduct
Houtsingel
Platform A / B
Afrikaweg-Viaduct
Houtsingel
Platform A / B
Afrikaweg-Viaduct
Houtsingel
Platform A
Afrikaweg-Viaduct
Houtsingel
Platform A
Afrikaweg-Viaduct
Houtsingel
Platform A / B
Afrikaweg-Viaduct
Houtsingel
Platform A / B
Snelweg N / Z
Snelweg N / Z
Snelweg N / Z
Snelweg N / Z

Den Haag CS

RR en treinen
Tabel 2

Lijnnummers
RR3
-

Vervoerder
HTM
NS

Van
Zoetermeer CW
Den Haag CS

Naar
Den Haag ZW
Gouda / Utrecht CS

Waar halteren bij
station
Snelweg N
Snelweg Z

Welke bussen, RR en treinen zouden er in de toekomst volgens Rover bij Station Zoetermeer
kunnen komen:
Door de verplaatsing van de eindhaltes van de bussen van Centrum West naar Station Zoetermeer,
kunnen in principe alle buslijnen die in Zoetermeer rijden of Zoetermeer aandoen, worden
geconcentreerd naar dit station. Om een beeld te geven van de nieuwe situatie met de verschillende
ontsluitingsopties zie afbeelding 1.

Afbeelding 1

Enkele buslijnen zullen moeten worden ingekort en een aantal andere lijnen zullen moeten worden
verlengd, maar in totaliteit zal een en ander efficiënter worden ten opzichte van de huidige situatie.
In tabel 5 staan de lijnen die moeten worden verlengd dan wel moeten worden ingekort.
Om vanaf de stadszijde bij het busplatform te komen zou een ongelijkvloerse kruising kunnen
worden gemaakt. Direct na de halte Meerzichtlaan komt dan een verhoogd talud en halverwege de
Afrikaweg kan dan van de westzijde de kruising naar de oostzijde van de Afrikaweg worden
gecreëerd. De bussen richting stadszijde kunnen dan, in plaats van via de busbaan, via hetzelfde

talud maar dan doorgaand naar de huidige halte Meerzichtlaan rijden. Afbeelding 2 geeft een indruk
hoe e.e.a. zou kunnen verlopen.

Afbeelding 2

In tabel 3 en 4 staan alle bussen, RR-lijnen en NS-treinen aangegeven die gebruik kunnen gaan
maken van het vernieuwde Station Zoetermeer.
Bussen
Tabel 3

Lijnnummers
30
50
52
55

Vervoerder
Connexxion
Connexxion
Connexxion
Connexxion

Van
Naaldwijk via Ypenburg
Den Haag via Rijswijk
Rijswijk Station Rijswijk
Delft Station

Naar
Station Zoetermeer
Station Zoetermeer
Station Zoetermeer
Station Zoetermeer

Waar halteren bij
station
Platform
Platform
Platform
Platform

70

Connexxion

Station Zoetermeer

Station Zoetermeer via
Noordhove

Platform

71

Connexxion

Station Zoetermeer

Station Zoetermeer via
Rokkeveen

Platform

Station Zoetermeer via
Rokkeveen
Zoetermeer Kryptonstraat

Platform
Platform

Alphen a/d/ Rijn Station
Alphen a/d/ Rijn Station
Boskoop Station

Station Zoetermeer
Den Haag CS
Den Haag CS
Den Haag CS

Platform
Platform
Platform
Platform

Krimpen aan de Ijssel
Busstation
Leiden CS

Den Haag CS
Station Zoetermeer

Platform
Platform

72
74

Connexxion
Connexxion

170
380
381
382

RET
Arriva
Arriva
Arriva

383
400

Arriva
Arriva

Station Zoetermeer
Station Zoetermeer
Rodenrijs Metro
(via Lansingerland – Zoetermeer)

RR en treinen
Tabel 4

Lijnnummers
RR3
-

Vervoerder
HTM
NS

Van
Zoetermeer CW
Den Haag CS

Naar
Den Haag ZW
Gouda / Utrecht CS

Waar halteren bij
station
Snelweg N
Snelweg Z

Tabel 5

Lijnnummers

Inkorten / verlengen

Lijnnummers

Inkorten / verlengen

30
50
52
55
70

Verlengen
Inkorten
Inkorten
Inkorten
Verlengen

74
170
380
381
382

Inkorten
Inkorten
Verlengen
Verlengen
Verlengen

71

Inkorten

383

Verlengen

72

Inkorten

400

Verlengen

Welke knelpunten ziet Rover:
Voor de vervoerders
Indien alle bussen via het platform zouden gaan rijden, betekent dit voor de ArrivaInterliners een iets langere reistijd omdat deze nu over de Afrit A12, Busplatform, Zuidweg
en Oostweg moeten rijden in plaats van over de snelweg A12 met de busstop langs de A12.
Door deze aanpassing zou ook Station Zoetermeer Oost als halte en overstap kunnen
worden opgenomen in het rijschema.
Voor de reizigers
De bushaltes bij Afrikaweg – Viaduct, Houtsingel en Zuidweg (Station Zoetermeer perron A
en B) komen te vervallen. Dit zou met name voor de omwonenden, maar ook de bedrijven
rondom de Afrikaweg – Viaduct, Houtsingel en Plein van de Verenigde Naties een probleem
kunnen zijn.
Door de inkorting van de lijnen 55 en 170 verliezen de reizigers van die lijnen hun
rechtstreekse verbinding naar het Stadshart. Dit nadeel kan worden beperkt door
doorkoppeling van lijnen, bv. 170 aan 400 en 55 aan 30.
Voor de reizigers en overige gebruikers
Om een groot deel van de kruisende bussen bij de Zuidweg te voorkomen, zou de
bovenbouw van de Mandelabrug kunnen worden ingekort aan de Rokkeveense kant. Deze

overkapping boven de Zuidweg zou dan moeten worden gesloopt of zodanig aangepast dat
bussen richting Zuidweg door / over het brugdeel kunnen rijden, maar de (rol-)trappen en de
lift kunnen worden behouden. Hierdoor zouden wel kruisingsvrije op- en afritten kunnen
worden gecreëerd richting Zuidweg (oostwaarts richting Station Zoetermeer Oost en de
Moeder Theresasingel) en reizigers kunnen via de trappen en lift nog gewoon de
Rokkeveense zijde bereiken. Blijft de overkapping grotendeels gespaard, dan kunnen
reizigers en fietsers die gebruik van de Mandelabrug maken, droog tot aan de lift en (rol)trappen komen. Hier moeten wel maatregelen genomen worden ten aanzien van
avondveiligheid maar mag er ook geen hinder van verlichting voor omwonenden zijn.
Voor de reizigers en de vervoerders
NS en HTM verliezen deels de parkeerfaciliteiten aan de noordzijde van de A12 bij de
Boerhaavelaan omdat daar op die plek de noordzijde van aan- en afvoer van bussen zal
worden gesitueerd. Voor een betere parkeervoorziening kan gedacht worden aan een
(bewaakte) verdiepte parkeergarage, te maken op de plaats van de parkeerlus achter de
kantoren aan het Plein van de Verenigde Naties.
Voor het overige verkeer
De buskruisingen over de Afrikaweg naar de Zuidweg ter hoogte van de A12 verplaatsen zich
nu naar de Zuidweg ter hoogte van de afrit van de A12 naar Afrikaweg en Zuidweg. Omdat
meer bussen via het busplatform gaan rijden betekent dit een grote toename van kruisend
(bus)verkeer. Het creëren van een busbaan is aan te bevelen.
Voor de overige betrokkenen
Omdat de gemeente reeds grootse plannen heeft voor het verplaatsen van de bussen
richting Station Zoetermeer, zal deze zeer waarschijnlijk geen grote problemen hebben met
de ideeën en voorstellen. Uitzondering zou kunnen zijn de aanpassingen van de
Mandelabrug. Maar of Rijkswaterstaat (beheerder van de A12), HTM (vervoerder van RR-lijn
3 waarvoor klandizie zal afnemen door de veranderingen) en NS/ProRail (vervoerder en
beheerder van de spoorlijn Den Haag – Gouda en mogelijk geconfronteerd met nog sterkere
groeiende vervoersstromen ook al veroorzaakt door de komst van Station LansingerlandZoetermeer. NS / ProRail zijn nogal sceptisch over de komst van station LansingerlandZoetermeer en zij zullen bij tegenvallende resultaten station Zoetermeer Oost sluiten en
indien nodig ook station Lansingerland-Zoetermeer.
Het advies aan de lokale politiek is om hiervoor goed overleg te voeren met betrokkenen.
Alternatief busplatform
Als alternatief kan gedacht worden om de Afrikaweg voor autoverkeer te ondertunnelen
richting het niveau van de Europaweg en het busplatform boven de tunnel te plaatsen, gelijk
aan de situatie bij station Leiden Centraal. Wellicht een optie om dit te vergelijken.

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Welke voordelen ziet Rover:
Voor de reiziger
Alle bussen komen centraal op één verhoogd busplatform, waardoor het overstappen van
bus naar bus veel sneller en overzichtelijker kan gebeuren. Alle Railverbindingen op BGniveau kunnen vanaf het busplatform direct overzichtelijk worden gevonden. Omgekeerd
kunnen trein- en RR-reizigers direct hun aansluitende bus vinden op het verhoogde platform.
De overstaptijd, maar ook het aantal overstappen, kan door de centralisatie worden
verkleind.
Doordat alle buslijnen over het busplatform rijden, ontstaat er een logische en
overzichtelijke start, overstapmogelijkheid en einde van buslijnen.
De Arriva-interliners komen ook op het busstation, waardoor reizigers niet langer over het
noordelijke perron van de NS hoeven te lopen en het soms lastige in- en uitchecken bij NS
komt te vervallen.
De huidige K&R-parkeerplaatsen (Kiss & Ride) zoals nu, bij het Kinderen van Versteegplein /
Boerhaavelaan, het Plein van de Verenigde Naties en de Mahatma Gandhisingel kunnen
worden behouden.
Voor de vervoerders en reizigers
Door de concentratie van alle buslijnen, RR en NS-treinen op één plaats, kunnen deze nog
beter op elkaar worden afgestemd.
Overigen
In- en uitvoegende bussen op de snelweg komt te vervallen, waardoor de veiligheid op de
snelweg sterk verbetert (vervoerders en gebruikers A12). Nu ziet men toch regelmatig dat
automobilisten niet goed weten wat men met de in- of uitvoegende bussen aan moet en
men afremt, waardoor er files kunnen ontstaan, dan wel gevaarlijke situaties.
Zorg hier ook voor parkeeropties voor bussen in verband met pauzes en accommodaties
voor chauffeurs.
Verder ziet Rover graag dat het station Centrum West (als RandstadRail halte) en alsmede
Zoetermeer Oost behouden blijft (als NS station) in de toekomst.
Overige opmerkingen ten aanzien van het document ‘Presentatie Gemeente Zoetermeer’
van 29 mei 2018.
Pagina 1:
Punt nieuwe buren: Richt je vooral op doorstromers en bestaande bewoners
binnen Zoetermeer alsmede op sociale huurwoningen

Advies:
1. Verplaats het huidige centrale bus-knooppunt van Centrum West naar Station
Zoetermeer, waardoor er snellere, efficiëntere, en veiligere overstapmogelijkheden
ontstaan voor reizigers die gebruik maken van het Openbaar Vervoer.
2. Maak aan de noordzijde voor het Noord – Zuid kruisende busverkeer een
ongelijkvloerse kruising halverwege de Afrikaweg (tussen Meerzichtlaan en oprit
A12) waardoor busverkeer en overig verkeer richting A12 en Rokkeveen elkaar niet
hinderen.
3. Hoewel een op- en afrit richting Albert Schweitzersingel eenvoudig is aan te leggen,
geloven wij dat een op- en afrit rechtstreeks naar de Zuidweg efficiënter en veiliger
is. Immers er komen dan slechts enkele bussen door Rokkeveen-West.
4. Verplaats de Arriva-Qliner buslijnen naar het busplatform waardoor er meer en
betere overstapmogelijkheden ontstaan.
Deze notitie is opgesteld door de leden van Rover Reizigersvereniging, Afdeling
Zoetermeer.
Ed Boon
Sieger de Boer
Thijs Dijks
Zoetermeer, September 2018

