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Samenvatting 
De verlengde Velostrada is een belangrijke aanvulling in het Haagse fietsnetwerk; dagelijks zullen 

er naar schatting 5.000 tot 9.000 fietsers per dag gebruik van maken. Een gefaseerde aanpak is 

goed mogelijk, waarbij vanaf station Mariahoeve en vanaf station HS naar elkaar toe wordt 

gewerkt. De eerste fase bestaat uit het aanleggen van een fietsstraat vanaf station Mariahoeve via 

de Appelgaarde en de Populierendreef en Schipholboog tot het Finnenburg èn vanaf de andere 

kant: de fietsverbinding HS – Binckhorst middels een brug over de Trekvliet.  

 

Bijgevoegde (beslis)documenten 

Naam document Kenmerk datum 

F508.1, Mariahoeve – Schipholboog 

(deeltraject van de Verlengde Velostrada, 

Plan van aanpak ontwerpfase tot en met 
nazorgfase deeltraject Voorburg  

Tauw en Goudappel Coffeng 1 september 2016 

Verslaglegging en conclusie MKBA 
Verlengde Velostrada  

Decisio 12 augustus 2015 

Verlengde Velostrada getalsmatige 
onderbouwing missing links  

Goudappel Coffeng 24 maart 2015 

Kostenraming Fietspad F508 Velostrada – 
Inpassing fietstracé  

Tauw 5 februari 2015 

Kostenraming Fietspad F508.1 

Mariahoeve-Schipholboog 

Tauw 26 augustus 2016 

F508 Verlengde Velostrada 
ontwikkelstrategie  

Goudappel Coffeng 27 augustus 2014 

 

1. Beschrijving van de problematiek 

Tussen Leiden en Den Haag ligt de Velostrada; een snelfietsroute die loopt vanaf Leiden via 

Voorschoten naar station Mariahoeve parallel aan de spoorlijn. Deze route is gerealiseerd binnen 

het Fietsplan van de provincie Zuid-Holland uit 2008. In mei 2013 is de Velostrada geopend. 

Onderstaande figuur laat zien dat de Velostrada momenteel vrij abrupt eindigt bij station 

Mariahoeve.  Uit de gegevens van de Nationale Fietstelweek 2016 blijkt dat dit eindpunt niet 

aansluit op de belangrijkste bestemmingen van de fietsers; deze liggen in het ruime centrum van 

Den Haag waaronder de omgeving van station HS, Binckhorst en Laakhavens waar voorzieningen 

en werkgelegenheid zijn geconcentreerd. 
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Vanaf station Mariahoeve, waar de Velostrada nu eindigt, waaieren de fietsroutes uit naar 

bestemmingen in het centrum van Den Haag, Voorburg en de Binckhorst. Een directe route in een 

rechte lijn richting Holland Spoor en de Binckhorst ontbreekt. De uitwaaiering wordt voor een groot 

deel veroorzaakt door een grote maaswijdte in het fietsnetwerk op twee punten, namelijk bij de 

kruising met de RandstadRail (ter hoogte van het voormalig CBS-gebouw) en bij de kruising van de 

A12 en sporenbundel. De (verlengde) Velostrada zorgt voor een snelle en comfortabele fietsroute 

vanuit Leiden, Voorschoten en Leidschendam naar Voorburg, Den Haag centrum, stations Laan van 

NOI, Holland Spoor en Den Haag centraal en naar grote werklocaties als de Binckhorst en het 

Beatrixkwartier. Op deze corridor wonen, werken en dus reizen veel mensen. Onderstaande figuur 

laat dit met enkele cijfers zien. Een snelfietsroute biedt hier dan ook zeker kansen om de 

bereikbaarheid te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Snelfietsroutes Den Haag - Leiden (bron: gemeente Den Haag) 
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De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben de wens de 

snelfietsroute Velostrada, vanaf station Mariahoeve door te trekken naar  Den Haag HS; de 

verlengde Velostrada. Deze wens leeft ook bij de betrokken gemeenten,  Leidschendam – Voorburg 

en Den Haag. 

In Den Haag is de verlengde Velostrada opgenomen in de Haagse Nota Mobiliteit en het 

Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 als sterfietsroute, de route is ook opgenomen in het 

regionale fietsnetwerk. Deze sterfietsroute verbindt station HS via de Binckhorst (Noord) en station 

Laan van NOI met station Mariahoeve via een tracé aan de zuidzijde van het spoorlijn Den Haag – 

Leiden. De fietser heeft daarbij een snelle, herkenbare en directe route in ‘luwte’ van drukke 

verkeerswegen; Daarbij wordt de Binckhorst veel beter op het netwerk voor fietsers en 

voetgangers aangehaakt. Immers via een nieuwe brug over de Trekvliet (of Haagvliet) komt het 

noordelijke deel van de Binckhorst binnen het directe invloedgebied van station HS te liggen en via 

een brug over de spoorlijn wordt ook station Laan van NOI veel beter bereikbaar. 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de route in het Verkeer- en vervoersplan opgenomen 

(oktober 2014). Voor de maatregelen tussen station Mariahoeve en de Schipholboog, is eind 2015 

een inloopavond georganiseerd. Bij bewoners zijn de plannen positief gevallen. Op basis van de 

inspraak van bewoners zijn de plannen geactualiseerd. 

Ook de MRDH en de Provincie Zuid-Holland zijn al langere tijd bij het project betrokken. 

In een door beide organisaties opgesteld themaplan ‘snelfietsroutes’ ten behoeve van Beter 

Benutten Vervolg wordt gepleit voor een  uitbreiding van het Haagse Sterfietsroutenet en het 

versterken van de fietsroutes in met name de  (tangentiele) corridorverbindingen tussen de 

kernen.  

Het gaat dan om 2 tangentiële hoofdassen: 

 

-       Midden Delfland/Delft/Pijnacker-Nootdorp/Zoetermeer/Leiden 

Figuur 2 Verlengde Velostrada: route door een druk gebied 
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-       Westland/Wateringseveld/Rijswijk/Den Haag/Leidschendam-Voorburg/Leiden/Katwijk 

 

 De verlengde Velostrada is een essentiële schakel in de tweede tangent. 

Op onderstaand kaartje is dit  weergegeven.  

 

Figuur 3 Snelfietsroutes en maatregelen in Beter Benutten Vervolg (bron: themaplan snelfietsroutes BBV) 

 

2. Beschrijving van de maatregel/oplossing 

  
Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met de MRDH, gemeente 

Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag is in 2015 een verkennend onderzoek 
gedaan naar het verlengen van de Velostrada tot station HS. Het onderzoek is uitgevoerd door 
Goudappel Coffeng (inpassing), ingenieursbureau Tauw (kosten) en Decisio (MKBA).  
Dit heeft geleid tot een pakket van mogelijke maatregelen inclusief een kostenoverzicht.  
De verlengde Velostrada bestaat uit de volgende deel trajecten, te beginnen vanaf station 
Mariahoeve; 

 

 
 

Trajectdelen Leidschendam – Voorburg  Oplossingsrichting  

Appelgaarde Inrichting fietsstraat 

Kruispunt Hofzichtlaan/Appelgaarde/Populierendreef Herinrichting, aanpassen VRI 

Populierendreef Inrichting fietsstraat 

Fietspad Schipholboog Rode verharding 

Passage sporen Randstad Rail Leidschendam – Voorburg  Fietsbrug of fietstunnel  

Van Alphenlaan Inrichting fietsstraat 

verlengde Velostrada 
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Trajectdelen Den Haag   

Voorburg – Binckhorst: Passage spoorlijn Den Haag – 

Gouda  

Fiets- voetgangersbrug over de 

sporen 

Binckhorst – HS: Passage Haagse Trekvliet  Fiets- voetgangersbrug over de 

Haagse Trekvliet 

 

 

 
Figuur 4 Trajectdelen van de verlengde Velostrada (bron: Goudappel Coffeng) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Doel van de maatregel: 
 

Primair Effect: 

Het relevante gebied voor de verlengde Velostrada strekt zich uit van Leiden via Voorburg tot 
Den Haag Laakhavens/Binckhorst en verder richting Rijswijk, zie onderstaande figuur.  
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Figuur 5 Invloedsgebied verlengde Velostrada 

De maatregelen maken de route korter ten opzichte van de huidige situatie, wanneer de brug 

over de Trekvliet een volwaardige fietsverbinding wordt. Ook wordt de route comfortabeler 
(realisatie fietsstraten waar het nu gemengd verkeer is, betere brug) en sneller (slimmere 
afstelling VRI en volwaardige fietsbrug, totale verwachte reistijdwinst circa 4 minuten).  
 
Wanneer de volledige Velostrada is gerealiseerd wordt een reistijdwinst van bijna 10 minuten per 
verplaatsing behaald door fietsers vanuit Leiden en Voorschoten naar Den Haag. Ook voor 

fietsers die de Velostrada over een kortere afstand gebruiken behalen een forse reistijdwinst 

(van ca. 1,5 tot bijna 10 minuten). Voor alle gebruikers geldt een comfortwinst. 
 
Uit de fietspotentieberekeningen blijkt dat dagelijks naar schatting 5.000 tot 9.000 fietsers 
gebruik van de verlengde Velostrada maken en dat hierdoor circa 1.000 nieuwe fietsers kunnen 
worden aangetrokken vanuit de auto en OV. De verkeersanalyse die in het kader van Beter 
Benutten Vervolg gemaakt is, wijst uit dat de corridor Den Haag – Leiden een belangrijke bron 
van vertraagde autoritten is, de Velostrada biedt dus grote kansen om het autoverkeer op deze 

corridor te ontlasten en daarmee het aantal vertraagde autoritten te verlagen. 
 
De autoritten die met de verlengde Velostrada door fietsritten vervangen worden, zijn deels 
afkomstig van het hoofdwegennet. Het zijn de ritten tussen Leiden/Voorschoten/Leidschendam-
Voorburg aan de ene kant en Den Haag Beatrixkwartier, Mariahoeve, Centrum, Binckhorst en 
Laakhavens aan de andere kant. Voor deze relaties wordt in veel gevallen gebruik gemaakt 

routes via de volgende hoofdwegen: 

- A44 
- A4 
- A12 
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- N14 

- N44 
Bij de beoordeling van de aanvraag in het kader van een bijdrage uit het amendement Hoogland 
is door Move Mobility het probleemoplossend vermogen op het hoofdwegennet beoordeeld met 
behulp van de Mobiliteitsscan. In deze analyse wordt geconcludeerd: “Ten opzichte van de grote 
hoeveelheid verkeer op de knelpunten op de A12 is de bijdrage van de verlengde Velostrada aan 
de afname van verkeer op deze knelpunten relatief beperkt. De effecten op de A4 zijn 

verwaarloosbaar.” Dit zegt echter vooral iets over de mate van congestie in de spits op de 
wegen rond Den Haag in de spits. Als gekeken wordt naar het absolute aantal overstappers dat 
naar verwachting gerealiseerd wordt en de daarmee gepaard gaande afname in autokilometers, 
zijn de effecten van de verlengde Velostrada behoorlijk; zeker in relatie tot de benodigde 
investeringen en in vergelijking met andere snelfietsroutes.  
 

 
Figuur 6 Bevindingen Mobiliteitsscan (bron: Move Mobility) 

Tijdens de verkenning is gebleken dat de verlengde Velostrada op veel draagvlak kan rekenen 

bij andere overheden, gemeente Leidschendam-Voorburg, MRDH, provincie Zuid-Holland en 
recentelijk ook bij het Rijk (ministerie van IenM).  
 
 

 

 

3. Aanpak en planning van de maatregel 

Amendement Hoogland 

In de aanvraag in het kader van het ‘amendement Hoogland’ zijn de geel gemarkeerde onderdelen 

van de verlengde Velostrada als maatregel opgenomen:  

Trajectdelen Leidschendam – Voorburg  Oplossingsrichting  

Appelgaarde Inrichting fietsstraat 

Kruispunt Hofzichtlaan/Appelgaarde/Populierendreef Herinrichting, aanpassen VRI 

Populierendreef Inrichting fietsstraat 
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Trajectdelen Leidschendam – Voorburg  Oplossingsrichting  

Fietspad Schipholboog Vervangen asfalt 

Passage sporen RandstadRail Leidschendam – Voorburg  Fietsbrug of fietstunnel  

Van Alphenstraat Inrichting fietsstraat 

Trajectdelen Den Haag   

Voorburg – Binckhorst: Passage spoorlijn Den Haag – 

Gouda  

Fiets- voetgangersbrug over de 

sporen 

Binckhorst – HS: Passage Haagse Trekvliet  Fiets- voetgangersbrug over de 

Trekvliet (of Haagvliet) 

 

In een latere fase moeten dan de andere projectonderdelen worden gerealiseerd. 

De nu uit te voeren projectonderdelen zijn:  

1. Station Mariahoeve - Schipholboog 

Deze eerste stap biedt een duidelijkere continuering van de snelfietsroute en vermindert de 

‘uitwaaiering’ van routes. Daarnaast is het een belangrijke eerste schakel in de verlenging van de 

Velostrada tot in de Binckhorst.  

 

Figuur 7 Tracédeel station Mariahoeve - Schipholboog (groene lijn) 

 

De maatregel bestaat uit de volgende submaatregelen (van noord naar zuid): 
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a) Appelgaarde (rand van woonwijk) wordt ingericht als fietsstraat;  

b) Op de kruising Hofzichtlaan wordt een slimme fietsvriendelijke VRI geïnstalleerd en worden 

vrijliggende fietspaden aangelegd; 

c) Populierendreef wordt ingericht als fietsstraat; 

d) Fietspad door groenstrook (Schipholboog) wordt vervangen en op breedte (3,5 m) gebracht. 

 

2.  Brug over de Haagse Trekvliet 

Aan de andere kant van de Verlengde Velostrada bevindt zicht de brug over de Trekvliet. Deze 

brug heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de ontsluiting van de Binckhorst voor fietsers 

en voetgangers. De fietsroute sluit daarbij goed aan op het nieuwe fietspad langs de 

Spoorboogweg, op relaties met Voorburg, Ypenburg en Leidschenveen. In figuur 8 en 9 zijn resp. 

de huidige situatie en de locatie van de brug weergegeven.  

 

Figuur 8 Huidige verbinding van de Trekvliet (bron: Google Maps) 

 

Figuur 9 Locatie brug over de Trekvaart 
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Gedrag 

In het kader van Beter Benutten Haaglanden staat Bereikbaar Haaglanden1 aan de lat om 

maatregelen uit te (laten) voeren die het reisgedrag van automobilisten beïnvloeden. De 

activiteiten die Bereikbaarheid Haaglanden de komen jaren onderneemt om weggebruikers uit te 

nodigen en te stimuleren om op de fiets te stappen bestrijken de hele regio. Ook de potentiële 

gebruikers van de Verlengde Velostrada zullen dus in aanraking komen met de acties van 

Bereikbaar Haaglanden. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen beschreven van de 

acties die Bereikbaar Haaglanden gaat opzetten. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt kort 

ingegaan op de relatie met de Verlengde Velostrada.  

 

Aanpak gedrag fiets2 

Er wordt ingezet op diverse acties gericht op: 

- de automobilist die de reis voor woon-werkverkeer in de spits met de fiets zou kunnen maken; 

- de fietser die de reis voor woon-werkverkeer in de spits vaker met de fiets zou kunnen maken. 

De tweede doelgroep is een afgeleide van de eerste. Dit zijn mensen die regelmatig met de auto 

reizen, maar ook al af en toe met de fiets gaan. De primaire doelgroep is de automobilist. 

 

Meersporen beleid 

Het voorstel is om in te zetten op twee sporen: 

1. Acties gericht op de weggebruiker via directe communicatie 

a. Voortzetten en uitbreiden e-bike actie 

b. Belonen van fietskilometers middels een puntensysteem 

2. Acties gericht op de weggebruiker met communicatie via of door de werkgever 

a. Check je fietsbeleid en probeerpool e-bikes 

b. Toolkit fietsstimulering 

c. Deelfietsen 

Ook wordt voorgesteld om een wervingstool te ontwikkelen waarmee een potentiële deelnemer een 

check kan doen of zijn / haar reis van woning naar werk en vice versa ook op een aantrekkelijke en 

goede manier kan worden gedaan met een ander vervoermiddel: fiets, OV of keten. 

In de uitwerking van de verschillende acties wordt specifiek aansluiting gezocht op locaties waar is 

gewerkt of wordt gewerkt aan de verbetering van de fietsinfrastructuur. Nieuwe en/of verbeterde 

routes zijn aanleiding van specifieke wervingsacties van deelnemers in beide sporen. 

 

Relatie met Verlengde Velostrada 

Door het tweesporenbeleid van de gedragsaanpak worden de potentiële gebruikers van de 

Verlengde Velostrada op twee manieren bereikt. Enerzijds de directe communicatie richting 

weggebruikers. De e-bike actie is met name interessant voor forenzen die iets verder weg wonen. 

                                                
1 Bereikbaarheid Haaglanden is een platform met als initiatiefnemers VNO-NCW West, de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, EVO, TLN en Duurzaam Den Haag.   
2 Deze paragraaf is een samenvatting van het document ‘Concept voorstel aanpak fiets’ dat binnen de 
gedragsaanpak Beter Benutten Vervolg is opgesteld. 
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Doordat met de Velostrada reeds een groot deel van de totale verbinding tussen Leiden en Den 

Haag centrum is gerealiseerd, vormen de Velostrada, Verlengde Velostrada en de e-bike actie drie 

factoren die elkaar versterken. Hetzelfde geldt voor de beloningsmaatregelen, maar dan met name 

voor forenzen die nu al af en toe fietsen. 

Het andere spoor, communicatie via de werkgever, sluit ook zeer goed aan bij de Verlengde 

Velostrada. Langs de route is immers veel werkgelegenheid geconcentreerd. In de Schenkstrook, 

het Beatrixkwartier, de Binckhorst, Den Haag centrum en Laakhaven zijn in totaal meer dan 

80.000 banen, zie hiervoor ook hoofdstuk 2.  

De financiering van de gedragsmaatregelen is in het kader van Beter Benutten Vervolg geborgd. Er 

is een overkoepelend plan opgesteld voor alle gedragsmaatregelen met een eigen financiering. 

Binnen dit plan worden de genoemde acties uitgevoerd waarbij ook acties op de corridor Verlengde 

Velostrada uitgevoerd worden.  

Het programma in het kader van Beter Benutten Vervolg stopt eind 2017. Er wordt aan een vervolg 

gewerkt, maar dit is nog niet concreet en er zijn ook geen middelen voor gereserveerd. Bereikbaar 

Haaglanden investeert in tools die bruikbaar blijven, maar er is (nog) geen menskracht voorzien 

voor na 2017. De betrokken partijen (PZH, MRDH, de beide gemeenten) hebben de intentie om de  

gedragsaanpak na 2017 te continueren en willen dit de komende tijd nader concretiseren. In 2017 

zal hier derhalve een plan voor opgesteld worden (voor het deel Mariahoeve-Schipholboog; voor 

het deel brug over de Trekvliet wordt later een plan opgesteld).  

Op het vlak van gedragsbeïnvloeding reserveren de regiopartijen (provincie Zuid-Holland, MRDH, 

gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg) in ieder geval per project een budget (dit zal 

onderdeel van het projectbudget worden). 
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Planning/mijlpalen 
 
Geef een heldere en realistische projectplanning met belangrijke mijlpalen en een beknopte 
onderbouwing. Denk daarbij aan doorlooptijden, mijlpalen, besluitmomenten van de 
verschillende fases (bijv. studie/onderzoek, voorbereiding, inkoop/aanbesteding, uitvoering en 
monitoring & evaluatie). 

 
In onderstaande tabel staat de projectplanning in hoofdlijnen, inclusief mijlpalen. Op de volgende 
pagina staat de planning.  
 

Mijlpalen Planning 

Start Gereed 

Mariahoeve-Schipholboog 

Afronding definitiefase  Jan 2016 Aug 2016 

Mijlpaal: vaststelling SO Juni 2016 

Ontwerpfase Sep 2016 Dec 2016 

Mijlpaal: vaststelling DO Dec 2016 

Voorbereidingsfase Jan 2017 Feb 2017 

Aanbestedingsfase Mrt 2017 Apr 2017 

Mijlpaal: oplevering plan communicatie en monitoring  Mrt 2017 

Mijlpaal: gunningsbeslissing Apr 2017 

Nul-meting Voorjaar 2017 

Realisatiefase Mei 2017 Dec 2017 

Mijlpaal: opening Nov 2017 

Onderhoudstermijn Jan 2018 Jun 2018 

Een-meting Voorjaar 2018 

Brug over de Trekvliet 

Schetsontwerpfase Jan 2016 Sep 2016 

Voorontwerpfase Okt 2016 Mrt 2018 

Mijlpaal: vrijgave VO Aug 2017 

Mijlpaal: vaststellen VO Feb 2018 

Definitief ontwerpfase Apr 2018 Mrt 2019 

Uitvoeringsfase Apr 2019  Dec 2019 

Mijlpaal: oplevering plan communicatie en monitoring Mrt 2019 

Mijlpaal: starthandeling Mei 2019 

Nul-meting Voorjaar 2019 

Mijlpaal: opening Nov 2019 

Een-meting Voorjaar 2020 
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Risico’s 

Risico’s 

Nr.  Belangrijkste risico’s  Kans van 
optreden  

Mogelijke gevolgen (effect, 
tijd, geld) 

Beheersmaatregelen  

1 Weerstand bij bewoners 
woonark(en). Om de brug 
over de Trekvliet mogelijk te 
maken zullen een of 
meerdere woonarken weg 
moeten. 

Zeer groot Vertraging (rekening mee 
gehouden in planning), 
kosten 
onteigeningsprocedures en 
uitkopen (rekening mee 
gehouden in budget) 

Vanaf de start van het voorontwerp zal 
intensieve communicatie met de bewoners 
plaatsvinden over de plannen, planning en 
mogelijke compensatiewijze. Dit laatste 
houdt in dat de bewoners van woonark 
uitgekocht worden of dat de woonarken 
verplaatst worden naar een alternatieve 
locatie. 

2 Mogelijk grond van derden 
nodig tbv hellingbaan brug. 
Om de hellingbaan van de 
brug over de Trekvliet 
mogelijk te maken is 
waarschijnlijk grond van 
derden nodig. 

Zeer groot Vertraging (rekening mee 
gehouden in planning), 
kosten 
onteigeningsprocedures en 
uitkopen (rekening mee 
gehouden in budget) 

Vanaf de start van het voorontwerp zal 
intensieve communicatie met de betrokken 
grondeigenaren over de plannen, planning 
en wijze waarop de grondverwerving plaats 
kan vinden. Indien over dit laatste niet tot 
overeenstemming gekomen kan worden, is 
aanpassing van het tracé een mogelijkheid. 

3 Gebruik van de route blijft 
achter bij de verwachtingen. 
Dit is geen risico in de 
planvormings- en 
uitvoeringsfase, maar wel 
voor de periode na 
ingebruikname. Door 
verschillende oorzaken kan 
het gebruik van de route 
tegenvallen.  

Gemiddeld Geen  Om inzicht te krijgen in het gebruik van de 
route wordt een plan voor monitoring en 
evaluatie opgesteld. Indien nodig kunnen de 
maatregelen voor gedragsverandering 
opgeschaald/geïntensiveerd of aangepast 
worden.  

4 Draagvlak omgeving 
Appelgaarde en 
Populierendreef. Het is 
denkbaar dat bewoners en 
andere belanghebbenden niet 
positief tegenover de 
herinrichting staan. In een 
eerder stadium zijn door de 
lokale afdeling van de 
Fietsersbond enkele kritische 
geluiden geplaatst.  

Beperkt Vertraging (rekening mee 
gehouden in planning) 

In een eerder stadium is reeds een 
inloopavond georganiseerd om bewoners en 
andere belanghebbenden te informeren 
over de plannen. De plannen zijn in zijn 
algemeenheid positief ontvangen. Op basis 
van suggesties van bewoners zijn de plannen 
indertijd ook aangepast. Na bemiddeling van 
het landelijk bureau van de Fietsersbond is 
ook de Fietsersbond positief.  
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Kosten 

De kosten voor de maatregelen op het tracédeel station Mariahoeve-Schipholboog zijn volgens 
de SSK-methodiek geraamd op € 1.723.677,-. In de SSK-raming (zie bijlage Kostenraming 
Fietsroute F508.1 Mariahoeve-Schipholboog) is te zien hoe dit bedrag is opgebouwd. De raming 
is gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp en is inclusief engineeringskosten en risico-opslag, maar 
exclusief BTW. Een samenvatting is in de tabel hieronder opgenomen (afgeronde bedragen). Het 
bedrag wordt verder afgerond op € 1.750.000,-. 
 

De kosten voor de maatregel brug over de Trekvliet zijn volgens de SSK-methodiek geraamd op 
€ 2.846.434,-. In de SSK-raming (zie bijlage Kostenraming Fietspad F508 Velostrada – inpassing 
fietstracé, deelraming fietstracé West) is te zien hoe dit bedrag is opgebouwd. Deze raming is 
inclusief engineeringskosten en risico-opslag, maar exclusief BTW. Een samenvatting is in de 
tabel hieronder opgenomen (afgeronde bedragen). Het bedrag wordt verder afgerond op  
€ 2.800.000,-. 

 

 

Trajectdelen 

Bedragen in euro’s 

Bouwkosten Enginee-

ringskosten 

Overige 

kosten 

Objectover-

stijgende 

risico’s 

Totaal 

Appelgaarde 497.000 90.000 62.000 

356.000  Populierendreef 535.000 97.000 67.000 

Schipholboog 117.000 21.000 15.000 

Subtotaal 

tracédeel 

Mariahoeve-

Schipholboog 

1.146.000 208.000 144.000 356.000 1.723.000 

Brug over de 

Trekvliet  1.685.000 306.000 210.000 645.000 2.846.000 

Subtotaal 

tracédeel 

brug over de 

Trekvliet 

1.685.000 306.000 210.000 645.000 2.846.000 

Totaal 
2.831.000 514.000 354.000 1.001.000 4.569.000 

 

De regiopartijen reserveren gezamenlijk maximaal 75.000 euro voor monitoring & evaluatie en 
gedragsmaatregelen. 
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Taakstellend budget, prognose kasritme en verdeling over de partners 

Het uitgangspunt bij de verdeling van de kosten is conform de Beter Benutten-systematiek: het 
Rijk draagt de helft van de kosten inclusief BTW (circa 45% van de kosten exclusief BTW) en de 
regiopartijen de overige kosten (circa 55% van de kosten exclusief BTW). Hierbij leveren de 
provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeenten (ieder voor het deel 
op hun grondgebied) ieder een even grote financiële inspanning. In onderstaande tabel zijn de 
bedragen per partner opgenomen. Ook is toegelicht in hoeverre de financiering georganiseerd is.  

 

Bijdrage van  Budget in € Prognose Kasritme 

Rijksbijdrage 
incl. BTW 

Rijksbijdrage 
excl. BTW 

Regiobijdrage 
excl. BTW 

2016 2017 2018 
 

Rijksbijdrage*  2.477.475  2.047.500      787.500 1.260.000    

Provincie Zuid-

Holland 

    833.333 

  

 320.000  513.333   

MRDH     833.333   
 

 833.333   

Gemeente Den 
Haag 

     513.333   
 

 513.333   

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

     320.000    320.000 
 

  

Totaal 
(afgerond) 

 2.477.475 2.047.500 2.500.000   
  

  

                
 

 
De ontvanger van de Rijksbijdrage is de provincie Zuid-Holland. 
 

Commitment 
- Rijk: bijdrage ihkv amendement Hoogland gehonoreerd 
- Provincie Zuid-Holland: bijdrage gereserveerd 

- MRDH: bijdrage wordt opgenomen in investeringsprogramma 2018 
- Gemeente Leidschendam-Voorburg: bijdrage gereserveerd, collegebesluit is genomen 
- Gemeente Den Haag: bijdrage in begroting opgenomen/gereserveerd 
 
 

Uitvoeringsorganisatie 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en realisatie van de 

snelfietsroute. Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de 
realisatie van de Verlengde Velostrada. 
 
Voor het tracédeel station Mariahoeve-Schipholboog is door de provincie Zuid-Holland een 

projectleider aangesteld. Er vindt intensieve afstemming met de gemeente Leidschendam-
Voorburg plaats.  
 

Voor het tracédeel brug over de Trekvliet is door de gemeente Den Haag een projectleider 
aangesteld. 
 
De gemeente wordt uitvoerende partij en wegbeheerder. 
 
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de provincie en gemeenten over de voortgang van het 

project. Ook met de MRDH vindt regelmatig overleg plaats, mede in relatie tot de ontwikkeling 
van andere snelfietsroutes in de regio.  
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Contracteringsstrategie 

De maatregelen worden door de uitvoerende organisaties aanbesteed conform de geldende 
aanbestedingsrichtlijnen. De middelen worden aan de uitvoerende organisatie ter beschikking 
gesteld door middel van subsidies conform de geldende subsidieverordeningen. 
De gemeenten en de provincie vervullen als uitvoerende organisaties de opdrachtgeversrol naar 
de marktpartijen. De provincie toetst alle subsidieaanvragen per deelproject aan de 
subsidieverordening en geeft beschikkingen af. Projecten worden met accountantsverklaringen 
gedeclareerd. 

 

Monitoring en evaluatie 

Door monitoring wordt het effect van de verbeteringen in kaart gebracht en ook het effect van 

communicatieacties. Het doel van de monitoring is tweeledig. 

1. Bepalen in welke mate de fietsroute na het verbeteren meer wordt gebruikt dan daarvoor 

en in welke mate de extra verplaatsingen met de fiets een vermindering (kunnen) 

opleveren van het aantal woon-werk verplaatsingen met de auto. 

2. Bepalen van de succesfactoren van het project en de voorwaarden waaraan andere 

locaties moeten voldoen, om ook daar het gebruik van fietsroutes parallel aan 

filetrajecten op kosteneffectieve wijze te laten toenemen. Daarbij spelen zaken als 

waardering van de gebruikers van de snelfietsroute, de bekendheid van de snelfietsroute 

en participatie van het bedrijfsleven. 

De monitoring is gericht op fietsers en niet-fietsers, daar deze laatste feitelijk de potentiële 

gebruikers van de route zijn. Er wordt kwantitatief (tellingen) en kwalitatief (enquêtes, 

gesprekken) onderzoek gedaan: zowel voor realisatie van de maatregelen (nulmeting) als erna 

(één-meting). Zo kan worden bepaald welke onderdelen effectief zijn geweest. In eerste 

instantie richt de monitoring zich op het uitvoeren van een nulmeting. Op basis van de nulmeting 

en in een later stadium de één-meting worden de fietsers zo nauwkeurig mogelijk in beeld 

gebracht. Op basis van deze gegevens kunnen uitspraken gedaan worden over de mogelijke 

substitutie. 

Om het succes van de snelfietsroute daadwerkelijk in beeld te brengen wordt aanvullend ingezet 

op een enquête onder fietsers, in combinatie met tellingen op de route, eveneens volgens de 

methode Ligtermoet. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat voor beide tracédelen aparte nul- 

en één-metingen worden uitgevoerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de realisatie.  

Uiteraard moet getoetst worden of de inspanningen uiteindelijk resultaat opleveren. De 

maatregelen worden primair per deelproject gemonitord en geëvalueerd. Indien nodig wordt 

bijgestuurd in de vorm van intensivering, opschaling of aanpassing. 

Het fietsgebruik wordt continu gemeten door real time tellingen op strategische punten in het 

fietsnetwerk. Deze fietstellingen geven inzicht in de overall gedragsverandering. Aanvullend zal 

jaarlijks worden deelgenomen aan de landelijke fietstelweek waarbij nog eens extra info wordt 

verzameld over de routekeuze van de specifieke doelgroepen fietsers, het motief en de 

herkomst/bestemming. Daar waar info zal deze door aanvullende onderzoek (b.v. enquêtes) 

worden verzameld.  

Op het vlak van monitoring  reserveert de provincie in ieder geval per project een budget (dit zal 

onderdeel van het projectbudget worden). Ook zal een concreet monitoringsplan worden 

opgesteld.  

Naast de permanente fietstellingen is in oktober 2015 reeds een nulmeting uitgevoerd door 

Goudappel op de Appelgaarde en Populierendreef. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

fietsers, auto’s en vrachtverkeer. 
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Ondertekening Verlengde Velostrada 

 

 

 

 

 

Handtekening        Datum 

 

 

 

………………………………….      ……………………………………. 

F. (Floor) Vermeulen 

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer 

Provincie Zuid-Holland  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4tpyUl87QAhWF1BoKHW8bA_UQjRwIBw&url=http://www.donbureau.nl/kennisgebieden/contractvorming-projecten-en-beleid/beleidsvraagstukken/beleidsnotitie-provincie-zuid-holland-26/&psig=AFQjCNEZyRgmRZWwo3AzeT5g0cK8eNJObA&ust=1480516300668561
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Ondertekening Verlengde Velostrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening        Datum 

 

 

 

………………………………….      ……………………………………. 

Drs. P.J. (Pex) Langenberg 

Voorzitter bestuurscommissie Vervoersautoriteit 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA8Mvlls7QAhXBoRQKHYxmAwwQjRwIBw&url=http://mrdh.nl/&psig=AFQjCNGuPkEXXCy7gn0p4HE4gT20UxRTmQ&ust=1480516201724219
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Ondertekening Verlengde Velostrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening        Datum 

 

 

     

………………………………….      ……………………………………. 

Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn 

Wethouder FVVM (Financiën, Verkeer, Vervoer, Milieu) 

Gemeente Den Haag 
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Ondertekening Verlengde Velostrada 

 

 

 

 

 

 

   

Handtekening        Datum 

 

 

 

………………………………….      ……………………………………. 

Drs. F.J. (Floor) Kist 

Wethouder Verkeer en Vervoer 

Gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy2su-ls7QAhUGOBQKHZCYCw4QjRwIBw&url=http://www.jacot.nl/nl/referenties/leidschendam-voorburg&psig=AFQjCNEOTKS6383ycgI9MKldQNOxkgSdsA&ust=1480516116471415
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Ondertekening Verlengde Velostrada 

 

 

 

 

 

 

 

   

Handtekening        Datum 

 

 

 

………………………………….      ……………………………………. 

Drs. M.M. (Mark) Frequin 

Directeur-Generaal Bereikbaarheid 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 


