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Het voorstel voor de Hollandse vrijbanen betekent een radicale breuk met de 

opvatting voor het bestaande streekvervoer. Bij de aanleg van het traditionele 

busvervoer geldt de traditie van de vervoerswaardezoekende routes. De 

halteplaatsen worden zodanig gepositioneerd dat in theorie de grootste 

hoeveelheid mensen bereikt wordt.

Deze technocratische aanpak in ons land is achterhaald vanwege drie grote 

beperkingen. Ten eerste wordt, doordat we overwegend bouwen in een lage 

dichtheid, hoe ook gezocht wordt, altijd maar een fractie van het publiek 

bereikt. Van Los Angeles wordt gezegd dat het ondanks vele pogingen 

ondoenlijk is gebleken een deugdelijke systeem van openbaar vervoer te 

maken omdat de stad teveel uiteengelegd is. Met 20 inwoners per hectare is 

Los Angeles inderdaad een dunbevolkte metropool. Vergelijking leert dat de 

Randstad nog bijna een kwart minder dichtbevolkt is en daarmee tegelijk de 

meest open metropool ter wereld! Ook al heeft de Randstad ten opzichte van 

Los Angeles meer concentratiepunten, toch is het logisch dat het moeilijk is 

een OV systeem te implementeren. En inderdaad reist binnen de Randstad 

minder dan 15% van de mensen met het openbaar vervoer.

Een tweede beperking van het traditionele openbaar vervoer, wellicht nog 

belangrijker, is dat de passagiers eenmaal in de bus voor hun gevoel omrijden. 

De oppik routes zijn namelijk altijd onlogisch en voor de zittend reiziger niet 

relevant.

Een laatste beperking is dat de wegenstructuur in de Randstad zeer 

gefragmenteerd is. In Nederland kennen we geen cultuur van boulevards 

of monumentale assen. De bussen rijden dus per definitie verbidingen in 

stukken. De meer recentelijk aangelegde routes voor interliners kennen een 

meer direct verloop, maar missen de link met de stedelijke of landschappelijke 

ondergrond.

Ruimte voor schoon vervoer
Hollandse vRijbanen
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Netwerk van Hollandse Vrijbanen verbindt dorpen en steden 

op de meest directe manier, gebruikmakend van historische 

lijnen door het landschap

Het voorstel voor vrijbanen is een idee om de oude landschappelijke lijnen in 

de provincie Zuid Holland te herwaarderen. Hierdoor ontstaat fysiek snelle en 

ruimtelijke logische routes. deze worden opengesteld voor schone middelen 

van transport; de fiets en electrische bussen. een bottom up benadering die 

een vollopende Randstad weer lucht moet geven.

In de Randstad doet zich een merkwaardig fenomeen voor. De Hollandse steden 

die samen deze metropool vormen hebben de neiging zich van elkaar af te keren. 

Weliswaar groeien de steden fysiek naar elkaar toe, maar de wegverbindingen tussen 

de steden worden steeds verder afgezwakt. En wel op zo’n manier dat in de meeste 

gevallen de kortste verbinding tussen de steden via de snelweg loopt.

Meest duidelijk wordt dit gegeven in de Napoleontische wegen, de oude 

rijksstraatwegen die uiteindelijk door Koning Willem I werden aangelegd. Ze zijn 

het equivalent van de Belgische Steenwegen, de Zwitserse Kantonalstrassen en de 

Franse Route Nationals. Maar anders dan deze buitenlandse voorbeelden hebben de 

Nederlandse Rijksstraatwegen geen verkeerskundige betekenis meer. Ze zijn na de 

komst van de snelwegen successievelijk opgeheven, geknipt of verbasterd zodanig 

dat ze niet meer een logische verbinding tussen A en B vormen. Daarmee zijn niet 

alleen de kortste routes opgeheven, maar ook de meest verhalende verbindingen. 

Denk aan het plezier wat je kunt beleven door in Frankrijk niet de Péage te nemen, 

maar voor de verandering de Route National. Deze is vaak korter, je ziet nog eens wat 

en het kost niks. Nederland is het enige land in Europa waar dit touren door tussen 

de steden en dorpen niet (meer) mogelijk is!

Gevolg van dit alles is dat al onze routes omslachtig en indirect worden. Verbanden 

die logisch zijn zoals oude waterwegen, oude linten en rijksstraatwegen, d.w.z. de 

verbanden die ons vertellen waar we zijn, worden ons onthouden. Ons beeld van 

de Randstad wordt hierdoor vertroebeld. Het zou wel eens kunnen zijn dat ervaring 

die men heeft dat de Randstad vol is, wordt veroorzaakt doordat de wegen ons niet 

(meer) op een logische en prettige manier op onze bestemming brengen.

De ervaring van een volle Randstad is in dat geval een kwestie van beeldvorming die 

gestuurd kan worden middels de aanleg van ‘goede’ wegen.
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Delflandsedijk, Hoek van Holland Delftweg, Rijswijk

Leidsevaart, Bloemendaal

Oostvlietweg, Leidschendam

Voorschoterweg, Katwijk

Oostgaag, Midden Delfland

Rijndijk, Rijnwoude

Grindweg, Rotterdam

Schoonhovenseweg, VlistWassenaarseweg, Katwijk

Provincialeweg, BergambachtBoskoopseweg, Alphen a/d Rijn

Rotterdamseweg, Ridderkerk‘s Gravenweg, Capelle a/d IJssel

Vlietweg, LeidenDelftweg, Rotterdam
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Deze constatering is het vertrekpunt voor onze prijsvraaginzending. We denken 

dat Zuid-Holland een schitterende provincie is met bijzondere kwaliteiten, zowel 

landschappelijk als stedelijk. Dit willen we graag onder de aandacht brengen. We 

denken niet dat we de Zuid-Holland of Randstad als geheel kunnen veranderen. Maar 

misschien kunnen we wel iets verbeteren aan de beeldvorming hierover. En passant 

draagt het bij aan aantrekkelijke routes en een verbeterde bereikbaarheid.

We beseffen ons dat waar de Randstad wordt getroffen door problemen van structuur 

en bereikbaarheid, dat Zuid-Holland dubbel zo zwaar geraakt wordt. Ten eerste ligt 

het logistieke zwaartepunt in het zuidelijke deel van de Randstad, ten tweede is 

Zuid-Holland de dichtstbevolkte provincie van Nederland en tenslotte misschien 

wel het meest onderschatte gegeven is dat Zuid-Holland gevormd is op een zwak 

landschap. Daar waar Noord-Holland bedeeld is met een relatief groot aandeel 

zandgronden, moet Zuid Holland het voornamelijk doen met kwetsbare veen-weide 

gebieden. Deze gronden zijn arm, weerloos en tegelijkertijd genadeloos. Niets wat 

op het biljartlaken van een veenweidegebied terecht komt, kan zich verbergen. Alles 

is in het zicht, de nuance ontbreekt ten enen male. Een dus oogt Zuid-Holland vol en 

onoverzichtelijk, de beschouwer zoekt houvast.

de Randstad en het openbaar vervoer

Deze onoverzichtelijkheid weerspiegelt zich in ons openbaar vervoerssysteem. 

Eigenlijk kunnen we niet eens spreken van een openbaar vervoerssysteem. 

Verschillende lagen liggen over elkaar heen die nu weer eens Amsterdam als 

middelpunt aanwijzen (denk aan de HSL tracées) dan weer de steden gezamenlijk 

(zoals in NS spoornet) en dan weer de regionale verbanden (zoals met interliners). De 

recent aangelegde Randstadrail en straks de RijnGouwelijn leggen verbindingen die 

vooral op vervoerswaarde zijn ontwikkeld en daarom zowel ruimtelijk als functioneel 

niet altijd voor de handliggend zijn. De moeite die ondervonden wordt met de aanleg 

van de RijnGouwelijn vindt mede zijn oorzaak in het feit dat vooraf geen vastomlijnd 

conceptueel beeld gevormd is van de betekenis van deze lijn voor de regio Leiden-

Gouda. Vooropgesteld dat het hier inderdaad om een regio gaat. 
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Een nieuwe visie op openbaar vervoer gaat ons insziens daarom met name om de 

bijdrage die het openbaar vervoer kan spelen in de regionale beeldvorming, of, breder 

getrokken, op de definitieve keuze voor de Randstad als ruimtelijk samenhangende 

netwerkmetropool. De provincie Zuid-Holland kan hierin een voortrekkersrol 

vervullen. Zoals gezegd, de ruimtelijke problematiek van Zuid Holland is de 

uitvergroting van datgene wat zich op de schaal van de Randstad afspeelt.

vrijbanen

Concreet betekent dit dat een we een systeem van vrijbanen willen voorstellen die 

de ruimtelijk logische lijnen in de netwerkmetropool benadrukt. Het zijn de kortste 

routes van dorp naar stad en van stad naar stad. Deze klassieke verbindingen van 

‘kerktoren naar kerktoren’ brengt ons terug naar de oorsprong van de Randstad.

Ten behoeve van schone middelen van vervoer (de fiets in al zijn verschijningsvormen 

en een light bus) worden de historische verbindingen ingericht met een profiel in 

twee delen. Eén baan voor verkeer met een snelheid van 20-50km/h, de andere baan 

voor verkeer met een snelheid van 0-20km/h.

Op de snelle banen krijgt de light bus een plaats, evenals race fietsers, snelle ligfietsen 

en bestemmingsverkeer. Op de trage baan (met een minimale breedte van 3 meter) 

is ruimte voor wandelaars en de gewone fietser.
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Gouda

den Haag

berkel en Rodenrijs

De historische lijnen in het Nederlandse landschap maken op verschillende 

manieren deel uit van het stads- of dorpsweefsel.

Op een centraal gelegen plek ontstaat een knooppunt waar fietsers 

kunnen overstappen op de light bus. Deze plekken  vormen tevens 

de standplaatsen voor leenfietsen en hier kan informatie ingewonnen 

worden over de Hollandse Vrijbanen.

de light bus

De light bus is een kleine electrisch aangedreven bus die op en neer pendelt tussen 

de bebouwingskernen. Dit openbaar vervoer wordt gratis aangeboden en is bedoelt 

voor woon-werkverkeer, school- en recreatief vervoer. De light bus heeft geen 

normale halteplaatsen. Op afroep stopt de bus bij de aangegeven boerderij of brug.

Knooppunten (per kern een formele halteplaatsen dan wel een eindpunt) liggen 

binnen de kernen. Hier is een voorziening voor leenfietsten, een soort OV fiets 

waarvan middels lidmaatschap en een magneetkaart gebruik van gemaakt kan 

worden. Hier bevindt zich tevens een stadskaart en een fietspomp. De eindpunten en 

halteplaatsen worden per stad of dorp op een precieze locatie ingepast. Dat kan zijn 

aan de rand van de binnenstad of aansluitend op het stedelijk openbaar vervoersnet. 

Op deze manier combineert het light bussysteem de snelste route van A naar B met 

het voor- en/of na-transport met de fiets. 

Doordat de busbanen worden gecombineerd met het netwerk van fietsroutes 

kunnen deze elkaar aanvullen. Zo kan het aantrekkelijk zijn bij slecht weer de fiets 

eens te laten staan en in plaats daarvan de bus te nemen. Omgekeerd geldt dat de 

reiziger in het openbaar vervoer bekend raakt met royale fietsverbindingen die door 

de mooiste stukken van ons land voeren. 

de ruimtelijke kwaliteit van water, groen en landschappelijke wegen maakt 

weer deel uit van onze dagelijkse ervaring!



 8

0081

De routes in het stelsel van Vrijbanen bieden ruimte voor 2 snelheden: 0-20km/h en 20-50km/

h. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt naar functie, maar naar snelheid. Afhankelijk van 

de beschikbare ruimte in het profiel wordt maatwerk gevraagd bij de inpassing van beide 

banen.

Voorschoterweg, Valkenburg Wassenaarseweg, Katwijk Vlietweg, Leiden Rotterdamseweg, Delft

de lijnen
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voorbeeld: solar Parking lots in setagaya, Tokyo

+ ++

De knooppunten in het stelsel van Vrijbanen zijn een optelsom van alle kwaliteiten die te 

maken hebben met comfort en duurzaamheid voor zowel de reiziger als de fietser.

De Hertog Govertkade, bij de Kolk in Delft, aan het einde van de Rotterdamseweg is één van 

de mogelijke locaties.

de KnooPPUnTen
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