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Rotterdam, 25 oktober 2017

betreft: advies keuze halte en fietstunnel i.h.k.v. R-net corridor LKN

Geachte College,

Het ROCOV Hollands Midden (RHM) behartigt de belangen van de reizigers in het
openbaar vervoer. Zij volgt hiervoor de ontwikkelingen op het gebied van R-net. Zo ook
die van de R-net corridor Leiden — Katwijk — Noordwijk en daarmee het traject in Katwijk.
Binnen de gemeente Katwijk is er participatie mogelijk voor 4 onderwerpen aangaande
dit traject. Op 1 november is een informatieavond gepland in Katwijk over de
maatregelen ten behoeve van de introductie van R-net in Katwijk. Wij willen niet wachten
tot dat moment om ons standpunt kenbaar te maken en advies te geven.

Als vertegenwoordigers van de reizigers in het openbaar vervoer willen wij graag
adviseren over 2 van de 4 onderwerpen:
1. Locatie fietstunneltje Zeeweg;
2. Omvorming en inpassing bushaltes.

1. Locatie fietstunneltje
Vanuit de reizigers (0V-gebruik) geredeneerd dient de fiets- en looptunnel zo dicht
mogelijk bij de halteparen te liggen. Als de halte aan de Zeeweg wordt gekozen heeft de
locatie ‘Waterloopje’ onze voorkeur. Indien voor de halte locatie ‘oksel van de N206’
wordt gekozen, dan heeft de variant ‘Roversbrugpad’ onze voorkeur.

2. Omvorming en inpassing bushaltes: Halte Zeeweg of halte in oksel van N206
RHM adviseert een R-net halte aan de Zeeweg (rotonde) aan te leggen, zodat er een
driepunthalte ontstaat. Ook omdat die plekken in relatie tot de fietsenstalling de kortste
loopafstand voor in- en uitstappers hebben. De omvang en plaats van de
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fietsenstallingen aan beide zijden dient in evenwicht te zijn met de vraag en herkomst
van de reizigers. Verder adviseren wij slimme aan- en afrijdroutes te creëren, waarbij
overstappers uit het gebied ten noorden van de Zeeweg aan de Noordzijde stallen;
hetzelfde geldt de Zuidzijde. Hopelijk blijft er ruimte voor een grotere wachtvoorziening
aan de zuidzijde. Immers er worden meer reizigers verwacht die graag beschut willen
wachten.

Wij stellen een spoedige reactie op ons advies op prijs.

Met vriendelijke groet,

,p/a

voorzitter


