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Voorwoord
Vanuit de Vereniging Deltametropool is een groeiende vraag naar
een onderzoek over de Hoekse lijn en de daaraan gekoppelde
knooppunten. Wij zijn met een onderzoeksteam van negen studenten
gestart aan een verkennende studie naar de transformatie van de
Hoekse Lijn. Deze opdracht is aangedragen door de Vereniging
Deltametropool en wordt in het kader van het minorprogramma
‘Transitie in de Delta’ uitgevoerd vanuit de Hogeschool Rotterdam.

Het rapport heeft een opbouw in drie schaalniveaus: lokaal, regionaal
en metropolitaans. Het metropolitaans niveau vormt de kern van de
verkennende studie met een breed scala aan ontwikkelingen die een
positief effect hebben op het gebruik en imago van de Hoekse lijn en
daarmee indirect het metropolitaans interactiemilieu stimuleren binnen
de Deltametropool.

Als projectgroep willen wij graag de opdrachtgever Merten Nefs van
de Vereniging Deltametropool bedanken voor het verschaffen van
inzicht in knooppuntontwikkeling door middel van de serious game
Sprintstad. Daarnaast willen wij onze begeleider Nienke van der
Noordaa bedanken voor haar begeleiding tijdens het project.

Christiaan Brouwer
Melanie Carrilho
Tom van Goeverden
Lisette de Jong
Rick de Kovel
Xavier Leenheer
Frank van der Linden
Jordy Mingaars
Wouter Vendrig
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Samenvatting
Het rapport kent een indeling in drie hoofdthema’s: lokale analyse,
regionale analyse en metropolitaans toekomstperspectief.

Lokale analyse
De Hoekse Lijn is een huidig treintracé dat getransformeerd word
in een lightrail. Deze lightrail moet in 2017 een verbinding tussen
Schiedam Centrum en Hoek van Holland vormen. Metrolijn B zal dan
vanuit Nesselande helemaal doorrijden naar Hoek van Holland.

De nieuwe stations zijn te verdelen over 4 plaatsen: Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. In totaal kent de nieuwe
corridor 10 stations.

Schiedam is het koppelpunt tussen het bestaande metronetwerk van 
Rotterdam en de nieuwe lijn. Schiedam vormt een groot knooppunt 
voor de westelijke zone van de stadsregio Rotterdam. Er liggen 
twee stations in Schiedam die aansluiten op de Hoekse lijn, dit zijn 
Schiedam Centrum en Schiedam Nieuwland. In de omgeving van de 
stations zijn enkele ontwikkelingen gepland, gericht op infrastructuur 
en sociale verbeteringen. Daarnaast wil Schiedam het gebied rond de 
binnenstad versterken en zo nog meer bezoekers trekken.

Vlaardingen is een stad met ambitie, in 2020 wil de stad ongedeeld, 
vitaal en duurzaam zijn.  De komende jaren zet Vlaardingen in 
het uitbreiden van nieuwbouwwijken richting de rivierzone en het 
versterken van de stadsranden. In deze gebieden is ook de lightrail 
gesitueerd. Door de frequentere dienstregeling van de Hoekse Lijn 
wordt een flinke stijging van woon- werkverkeer en recreatieverkeer 
tussen Vlaardingen en Rotterdam verwacht. 
Vlaardingen Centrum heeft een grote historische waarde. Uit de 
analyse is gebleken dat het havengebied van Vlaardingen een uniek 
karakter heeft. Doordat de haven richting de tweede Maasvlakte 
verplaatsen ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Hier 
kunnen nieuwbouwwijken gerealiseerd worden. 

Het westen van Vlaardingen heeft veel potentie voor het ontwikkelen 
van recreatiemogelijkheden en tevens een goede verbinding te maken 
met het fietsknooppuntennetwerk. 

Maassluis is een middelgroot dorp, van 32.000 inwoners, dat een 
flinke uitbreiding krijgt aan de westzijde. Deze wijk, Maassluis 
Steendijk, krijgt een eigen metrostation (Maassluis Steendijkpolder). 
Dit is het enige station dat nieuw wordt toegevoegd aan het 
bestaande tracé. Ondanks dat Gemeente verwacht dat het aantal 
huishoudens in de gemeente in de komende 10 jaar met 1.500 zal 
stijgen is de verwachting dat het inwonersaantal tussen de 32.000 en 
de 33.000 inwoners zal blijven. In tegenstelling tot de verschillende 
ontwikkelingen zal de plaatswaarde van Maassluis dan ook 
waarschijnlijk niet veel stijgen.

Hoek van Holland vormt met twee stations het eindpunt van de
corridor. Station Hoek van Holland Haven blijft gewoon bestaan en
ontsluit zowel het kleine industriële havengebied als het dorp Hoek
van Holland zelf. Station Hoek van Holland Strand wordt circa 1,2
kilometer westelijker verplaatst en wordt daarmee pal aan het strand
gesitueerd.Met deze ingreep wil Hoek van Holland meer toeristen 
richting hetdorp en het strand trekken.

Regionale analyse
Het regionaal karakter van de Hoekse Lijn kan door de transformatie
naar een lightrail sterk veranderen. Het huidig imago, dat van een
niet frequent rijdende, redelijk onveilige en op stranddagen overvolle
trein, moet omgevormd worden. De lightrail heeft in zijn algemeenheid
binnen de metropool een positief karakter.

Vanuit drie regionale actoren is beleid voor de metropool opgesteld
met betrekking tot de Hoekse Lijn. De provincie Zuid-Holland geeft
weinig specifieke informatie over de lightrail. De stadsregio heeft in
meerdere beleidsdocumenten aandacht besteed aan de Hoekse Lijn,
dat het graag als een toeristisch tracé ziet waarbij zowel groen als
strand snel bereikbaar worden vanuit de stad. 
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De spoorexploitanten,NS/ProRail/RET, stellen zich voornamelijk 
faciliterend op ten opzichtevan de transformatie.

Metropolitaans toekomstperspectief
Het eerder genoemde licht negatieve karakter van de Hoekse Lijn 
kan door middel van een juiste branding strategie worden omgevormd 
naar een positief imago. Om deze branding te stimuleren zijn er over 
de gehele lijn strategische projecten aangewezen welk de Hoekse Lijn 
aantrekkelijker maken.

Voor een groei in het aantal inwoners en werkenden langs de 
Hoekselijn kunnen de havengebieden in Vlaardingen, Maassluis 
en Hoek van Holland worden gebruikt. In deze gebieden is een 
transformatie naar woon werkmilieu wenselijk voor zowel levendige 
knooppunten als een beter gezicht voor de lijn.

De aanleg van de lightrailverbinding, alsmede de frequentieverhoging, 
zorgt in Vlaardingen voor een verhoging van het aantal uitstappers. 
Door het historische centrum van Vlaardingen liggen er kansen in het 
creëren van een verbinding. De historische route moet een verbinding 
vormen tussen de stations in de rivierzone en het historische centrum 
van Vlaardingen. Deze route kan in samenwerking met de gemeente 
Vlaardingen gepromoot worden voor toeristen en reizigers.

De fietsroute langs de Nieuwe Waterweg zal goed aangesloten 
moeten worden op de stations, hierdoor zal de aantrekkingskracht 
om er gebruik van te maken toenemen. Langs de fietsroute zullen 
er verschillende aantrekkelijke ‘’stopplaatsen’’ gerealiseerd worden, 
hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld Picknickplekken of 
een pannenkoekenhuis. Om het gebruik van de fietsroute verder te 
stimuleren zal er geopperd worden om de lightrail volledig toegankelijk 
te maken voor de fietser, dit betekend dat fietsen de hele week, elk 
uur van de dag in de metro mee mogen.

Het gebied tussen Vlaardingen en Maasluis is een gebied waar de 
inwoners van de Deltametropool goed kunnen recreëren en vooral uit 
groen, wandelpaden en fietspaden bestaat. 

Dit recreatiegebied biedt kansen voor het aantrekken van 
bezoekers naar de Hoekse Lijn. Door de verbinding vanuit de 
stations het recreatiegebied in te optimaliseren, zal de lightrail 
gebruiksvriendelijker worden
Waar op ingezet moet worden is de bekendheid van het gebied, 
aansluiting op de stations Vlaardingen West en Maassluis centrum en 
de bewegwijzering vanuit de stations het gebied in. 

De boulevard bij Hoek van Holland moet worden uitgebreid en 
aantrekkelijker worden gemaakt. Het is de bedoeling dat er meer te 
doen en te beleven is. Door de komst van een metrostation naast 
deze boulevard wordt het gebied toegankelijker voor bezoekers. Door 
het aanbod van (kermis)attracties uit te breiden wordt het levendiger 
en is er meer te beleven. Maatregelen:

o  Uitbreiden aanbod horeca voorzieningen (langere   
 openingstijden)
o  Toevoegen attracties (kermis attracties)
o  Eindhalte metrostation Hoek van Holland haven aansluiten  
 aan de boulevard
o  Evenementen organiseren in zowel zomer- als    
 wintermaanden (licht show, attracties langer open met muziek  
 etc.)
o  Uitgaansmogelijkheden creëren, combineren horeca. 

Om de Hoekse Lijn in zijn geheel aantrekkelijker te maken is het 
aanbieden van dagtickets een manier om het tracé aantrekkelijker te 
maken voor reizigers. Deze aanbiedingen kunnen in combinatie met 
andere strategische projecten (historische route Vlaardingen, Dag 
Hoek van Holland, Fietsroutes) aangeboden worden.

Het station Vijfsluizen aan metrolijn D en het station Vlaardingen Oost 
aan de Hoekse Lijn, liggen in Schiedam hemelsbreed zo’n 700m 
uit elkaar. Tussen deze stations door loopt de A4 (Pernis – Delft - 
Amsterdam). Tevens ligt tussen deze 2 stations en de snelweg een 
groot braakliggend terrein. 
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Door op deze plek een Park en Ride (P+R) te plaatsen wordt het 
gemakkelijker van de auto over te stappen op het OV. Deze P+R kan 
gebruikt worden voor reizigers richting, Rotterdam, Spijkenisse en 
Hoek van Holland. Hierdoor zal filevorming tijdens de spits en in de 
zomermaanden (richting het strand) tegen worden gegaan. Doordat 
de metro 1x in de 10 minuten zal rijden zal het voor veel mensen een 
aantrekkelijke optie zijn.

Het grote open en nu door de Hoekse Lijn onbenutte gebied tussen 
Hoek van Holland en Maassluis biedt kansen voor recreatie en een 
eigen halte op de lange termijn. Het open groen aan het water en de 
culturele attractie van de Maeslantkering leggen al de basis voor een 
recreatiegebied. Door gebruik van het afvoeren van restwarmte naar 
het achterliggende kassengebied kunnen verschillende recreatieve 
functies rond deze halte worden ontwikkeld. Enkele ideeën hiervoor 
zijn een schaatsbaan, een zwembad of de verkoop van lokale 
productie met de benodigde koelcapaciteit.Recreatie in dit gebied 
kan ook een aanvulling zijn op het aanbod van Hoek van Holland, om 
daarmee de concurrentiepositie van dit strand te versterken.

Schiedam, dat zich als een van de grote kernknooppunten 
van Rotterdam heeft ontwikkeld, heeft weinig verblijfsfuncties 
en is voornamelijk een doorvoerstation. Het toevoegen van 
satellietwerkplaatsen, eventueel in combinatie met kleinschalige 
horeca, kan de verblijfswaarde vergroten en zorgt tevens voor een 
betere spreiding van de reizigers in de spits.

Het effect van de lightrail op de Metropoolregio is moeilijk te bepalen 
aangezien dit van verschillende aspecten af zal hangen. Het effect 
op de regio Rotterdam is beter te bepalen omdat het gebied beter 
bereikbaar wordt door de frequentere tijden dat de lightrail zal rijden. 
Dit zal positieve effecten hebben op de economische activiteiten, de 
bouwsector en de recreatieve sector.
Het Noorden van de Metropoolregio profiteert dus niet direct van de 
lightrail maar kan wellicht profiteren van de economische activiteiten 
in regio Rotterdam door samenwerkingsverbanden aan te gaan en 
elkaar te ondersteunen waar mogelijk.  
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

INLEIDING

De Vereniging Deltametropool zet zich sinds 1998 in voor de
ontwikkeling van het metropolitaans landschap van Nederland. De
vereniging heeft zich in de afgelopen 15 jaar sterk ontwikkeld in
het voeren van onafhankelijke onderzoeken met betrekking tot de
Deltametropool.

Aanleiding
Vanuit de Vereniging Deltametropool is de vraag ontstaan naar een
onderzoek naar de Hoekse lijn en de daarbij horende knooppunten.
De stadsregio stelt hierover op de site van de Hoekse lijn:

“In Schiedam sluit de Hoekse Lijn aan op metrolijn B naar
Nesselande. Door de koppeling aan het Rotterdamse metronet wordt
het hart van Rotterdam via de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis verbonden met het strand van Hoek van Holland. Na de
ombouw stijgt naar verwachting het aantal reizigers op de Hoekse Lijn
met circa 40%.”

Uit onderzoek moet blijken welke invloed deze fikse toename heeft op
Hoek van Holland, Schiedam en de andere tussenliggende stations.

Probleemstelling
Door de vereniging Deltametropool is eind december 2013 het rapport
‘KNOOPPUNTEN IN DE STADSREGIO ROTTERDAM’ uitgebracht.
Hierin is voor de zeven grote knooppunten in Rotterdam aan de
hand van het vlindermodel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
de knooppunten. Voor het tracé richting Hoek van Holland is dit
echter nog niet gedaan. Er is behoefte naar een verkennende studie
waarbij de huidige en de vernieuwde knooppunten worden bekeken.
De komst van een metroverbinding tussen Hoek van Holland en
Schiedam Centrum staat ondertussen vast. Door deze verbinding,
die het treinspoor vervangt voor een metrolijn wordt een toename van
circa 40% aan reizigers op het tracé verwacht. Welk effect dit heeft op
het tracé en de daaraan gekoppelde knooppunten is nog niet geheel
duidelijk. Ook het effect op regionale schaal dient verder onderzocht
te worden.

Doelstelling
Doel van de verkennende studie is inzicht verschaffen over de
effecten die de lightrail gaat hebben op zowel het tracé als de
knooppunten. Daarbij is het ook belangrijk dat er gekeken wordt naar
het imago van de railverbinding en het effect op de Deltametropool in
zijn geheel. De hoofdvraag luidt als volgt:

Hoe kan, door middel van knooppuntontwikkeling, het Metropolitaans
interactiemilieu op de Hoekse lightraillijn versterkt worden?

Deze hoofvraag wordt beantwoord door middel van de volgende
deelvragen:

o  Wat zijn de huidige knooppunten op de Hoekse lijn en in
 welke mate dragen zij bij aan het metropolitaans
 interactiemilieu?
o  Welke ontwikkelingen zijn er op de korte termijn (2 jaar) en de
 lange termijn (2-10 jaar) op en rond het lightrailtraject
 gepland?
o  Welke effecten heeft de hoekse lightraillijn op de
 Deltametropool?
o  Welke toekomstige ontwikkelingen zijn er mogelijk en in
 hoeverre hebben deze ontwikkelingen een effect op
 het metropolitaans interactiemilieu?

Vereniging Deltametropool
De onafhankelijke Vereniging Deltametropool begon ooit in 1996
als een samenwerking tussen de vier burgemeesters van de steden
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
De bewindslieden van deze steden, een ieder bekend als dé kernen
van de Randstad, zagen de noodzaak tot een nauwere samenwerking
om het stedelijke karakter van de Randstad beter af te stemmen.
Deze samenwerking groeide uit tot een deformatie van een
vereniging.
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1.5

1.6

2

2.1

2.2

De onafhankelijke Vereniging Deltametropool werd in februari
1998 officieel gesticht door middel van de ondertekening van een
verklaring, gericht op strategische groei voor de Deltametropool.
De doelstelling is dezer dagen nog hetzelfde als toen:

“De onafhankelijke Vereniging Deltametropool
heeft als doel de in Nederland in beginsel reeds
aanwezige metropool tot verdere ontwikkeling te

brengen.”

Situering van de Deltametropool
Een metropool vormt een dynamisch gebied en kent geen vaste
grenzen. De Deltametropool is dus ook niet exact in te kaderen. In
origine is gekozen voor de vier grote steden als metropolitaanse zone
maar de laatste decennia zijn ook steden als Eindhoven en Maastricht
uitgegroeid tot economisch krachtige kernen binnen Nederland.
De randstad vormt echter de grootste metropolitaanse kern van
Nederland.

Definities

Delta
Een delta bestaat uit de armen waarin de rivier zich vertakt bij haar
uitmonding alsmede het door die armen omsloten land. Deze armen
ontstaan door verstopping van de rivierloop waardoor de rivier telkens
een nieuwe weg naar zee zoekt. Dit gebeurt als er geen sterke
getijstromen zijn die het materiaal afvoeren.

Metropool
Miljoenenstad die alle stedelijke functies op zowel economisch als
sociaal-cultureel vlak in zich verenigt.

Metropolitaans interactiemilieu
Een metropolitaans interactiemilieu is een samensmelting van
mensen en functies binnen een metropool. Een interactiemileu is
een ruimtelijke omgeving met voorzieningen voor ontmoeting en voor
uitwisseling van personen, goederen, kapitaal, kunst en/of informatie.

Knooppunten
Een samenkomst van verschillende vervoersfuncties vanuit
verschillende richtingen. Op een knooppunt stoppen de
vervoersmiddelen altijd zodat een op- of overstap van passagiers
mogelijk is.

OPZET EN WERKWIJZE ONDERZOEK

Opzet
Tijdens de minor Transitie in de Delta van de opleiding Ruimtelijke
Ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam wordt er
gewerkt aan het project Deltametropool. De opdrachtgever van dit
project is Mert Nefs namens deze vereniging.
Aan het project werken negen studenten die de minor Transitie in de
Delta volgen. Zij worden tijdens het project begeleidt door Nienke van
der Noordaa, docent aan de eerder genoemde hogeschool.

Dit project is 1 september 2014 gestart en loopt drie weken

Werkwijze
Getracht wordt het onderzoek chronologisch op te bouwen. Om deze
reden zijn de deelvragen zijn op volgorde van tijd gerangschikt. Hierbij
wordt gestart met een analyse van de huidige situatie. Dit betekend
dat er naar het gehele traject, inclusief de bestaande knooppunten,
gekeken word. De knooppuntanalyse wordt aan de hand van het
rozenmodel uitgewerkt. Dit model is een versimpelde versie van het
vlindermodel dat door de Vereniging Deltametropool wordt gebruikt.
Bij dit vlindermodel wordt er aan de hand van zes thema’s onderzoek
gedaan naar een knooppunt. Deze thema’s zijn langzaam verkeer,
OV en wegen verwerkt in de ‘knoopkant’ die zich richt op de
bereikbaarheid van het knooppunt en nabijheid, intensiteit en menging
in de ‘plaats’ kant die zich richt op het gebruik van het knooppunt.
In het rozenmodel worden dezelfde criteria aangehouden maar
met versoepelde berekeningen. Daarnaast worden reeds gemaakt
plannen door lokale en regionale overheden onderzocht waarna
verschillende conceptscenario’s kunnen worden uitgewerkt.
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3

3.1

3.1.1

3.1.2

LOKALE ANALYSE

Schiedam
De gemeente Schiedam heeft twee stations op de Hoekse lijn.
Schiedam Centrum is de eerste, Schiedam Nieuwland de tweede.
Schiedam Centrum wordt door veel reizigers gebruikt als doorvoer
station, terwijl Nieuwland een bestemmingsstation is. Het station ligt
over een autoweg en is gebouwd in 1975.

Planologisch kader
De gemeente Schiedam heeft een planologisch beleidsstuk
geschreven waar alle ruimtelijke ontwikkelingen worden behandeld.
Dit is de Stadsvisie 2030 (Gemeente Schiedam, 2012). Aan deze visie
hebben 3000 Schiedammers meegewerkt die verschillende ideeën
hebben geopperd.

In en rond Schiedam Centrum zijn de volgende grote ruimtelijke
ontwikkelingen opgenomen in de stadsvisie 2030:

o  Revitalisering van de binnenstad
o  Ontwikkeling van Schieveste
o  Herstructurering van Naoorlogse woonwijk Nieuwland
o  Herstructurering van de bedrijventerreinen

In en rond Schiedam Nieuwland zijn de volgende grote ruimtelijke
ontwikkelingen opgenomen in de stadsvisie 2030:

o  Herstructurering van Naoorlogse woonwijken Nieuwland en
 Groenoord
o  De ontwikkeling van het Harga Gebied, inclusief het
 knooppunt sport en gezondheid
o  Ontwikkeling noord-zuid as

Geplande ontwikkelingen

Revitalisering van de binnenstad
De binnenstad van Schiedam heeft een grote invloed en
aantrekkingskracht op de rest van de stad. Het is van grote invloed
op de waardering van bewoners, bezoekers en werknemers. De
revitalisering van de binnenstad is door de gemeente Schiedam
aangemerkt als de grootste stedelijke opgave voor de komende 15
jaar. De volgende onderdelen zijn volgens de gemeente essentieel om
tot een samenhangende aanpak te komen:

o  Versterking van de trekkracht van de detailhandel
o  Verhoging van de kwaliteit en het aanbod van culturele
 voorzieningen
o  Het toevoegen van wonen
o  Het beter gebruiken van de ‘historische havens’
o  Vernuftige parkeeroplossingen met heldere uitnodigende
 toegangsroutes en hoogwaardige buitenruimte; continuering
 van het evenementenbeleid
o  Stadspromotie en imagoverheldering; versterking van het
 toerisme

Ontwikkeling van Schieveste
De Schieveste bevindt zich ten noorden van Schiedam Centrum. Voor
het gebied is een masterplan gemaakt. Het gebied is zeer belangrijk
voor de regionale positie van de stad en van groot belang voor de
omgeving rondom het knooppunt. Schieveste wordt ontwikkeld
als een hoogwaardige stedelijke centrumlocatie met onder andere
kantoren, scholen en binnenstedelijk wonen. Doordat de Schieveste,
mede door de barrièrevorming door het spoor en station Schiedam
Centrum, relatief afgelegen ligt van de rest van de stad wil de
gemeente veel investeren in een betere verbinding om de ruimtelijke
samenhang te waarborgen.
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3.1.3

Herstructurering van de bedrijventerreinen
Ten noorden van de Schieveste zijn de bedrijventerreinen
’s-Graveland, Spaanse polder en Nieuw-Mathenesse gelegen. Deze
bedrijventerreinen worden geherstructureerd en gemoderniseerd.
Hiervoor is de verbinding met de A13, A20 en het knooppunt
Schiedam Centrum van groot belang.

Herstructurering woonwijken Nieuwland, Groenoord en Oost
In Nieuwland en Groenoord is de herstructurering al enige jaren bezig.
Dit is een langdurig proces waarbij de uitvoering door blijft gaan,
zowel in puur ruimtelijke ingrepen als acties om sociale opwaardering
te bewerkstelligen. In de wijk Nieuwland worden 1.100 woningen
gesloopt, op de ruimte die ontstaat worden 720 nieuwe woningen
gebouwd. In Groenoord worden 420 woningen gesloopt en 430
woningen gebouwd. (Forum, 2008)

Ontwikkeling Harga-gebied
Vertrekpunt voor de ontwikkeling van Harga is de concentratie van
sport als hoofdfunctie in dit gebied, waarbij het traditionele sportpark
wordt opgewaardeerd tot een moderne, multifunctionele voorziening.
Daarnaast wordt in het Harga-gebied de mogelijkheid vrijgehouden
voor het gedeeltelijk transformeren tot een kleinschalig bedrijfsterrein
in het groen.

Noord-Zuid as
Naast de uitbouw van de A4 vanaf Delft richting Schiedam, vindt
er in het gebied nog een infrastructurele ontwikkeling plaats. De
fietsverbinding van Groenoord naar Nieuwland wordt namelijk
versterkt. Dit biedt de nodige kansen voor het langzaam verkeer in
Schiedam.

Karakter
Schiedam is een stad die aan Rotterdam vast is gegroeid met de
loop der jaren. Het station Schiedam Centrum heeft een belangrijke
regionale functie door het faciliteren van verschillende bus, tram, trein
en metrolijnen. In de omgeving van het knooppunt zijn daarom ook
veel ontwikkelingen gaande die de positie van Schiedam binnen de
metropoolregio moeten versterken.
Het station Schiedam Nieuwland is gelegen in een woonwijk met
enkele bedrijven in de omgeving en wordt daardoor vooral gebruikt
door forenzen en studenten. Toch zijn er ten opzichte van andere
stations veel bezoekers te signaleren door het historisch centrum. In
de omgeving ligt een sportcomplex en er is

Afbeelding 1. Ontwikkelingsgebieden in Schiedam
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3.1.4 Rozen van Leary
De rozen van Leary van Schiedam Centrum zijn relatief in balans. In
de roos ‘plaats’ is goed te zien dat het aantal bezoekers achterblijft
op het aantal inwoners en werknemers. Dit komt overeen met het
feit dat de gemeente Schiedam aangeeft de revitalisering van de
binnenstad belangrijk te vinden om de aantrekkingskracht van de stad
te vergroten.

In de rozen van Leary van het station Schiedam Nieuwland is goed
te zien dat deze veel reizigers heeft, voor het overige vervoer is
er echter nog veel te verbeteren. Daardoor zijn de twee rozen niet
in evenwicht. Door toekomstige projecten kan de balans worden
hersteld. De gemeente Schiedam heeft twee infrastructurele
projecten in de structuurvisie verwerkt. Er komt een fietspad en een
snelwegverbinding die de ‘knoop’ roos meer in evenwicht brengt.
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Bezoekers

Werknemers

Schiedam Centrum
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Afbeelding 2. Knooppunt Schiedam Centrum

Afbeelding 3. Rozen van Leary Schiedam Centrum

Afbeelding 4. Knooppunt Schiedam Nieuwland

Afbeelding 5. Rozen van Leary Schiedam Nieuwland
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3.1.5 SWOT-analyse
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3.2

3.2.1

3.2.2

Vlaardingen

Planologisch kader
In de ruimtelijke structuurschets Vlaardingen 2020 staan alle
geplande ontwikkelingen voor Vlaardingen tussen 2003 en 2020
beschreven. In deze structuurschets is de Stadsvisie ‘’Koers op
2020’’ ruimtelijk uitgewerkt. Vlaardingen wil in 2020 een ongedeelde,
vitale en duurzame stad zijn. Dit betekent dat dat men zich in een
ongedeelde stad veilig voelt en sociaal geïntegreerd is. Een vitale
stad is een mooie en aantrekkelijke stad. De stad heeft karakter, veel
verschillende woningen en wijken van goede kwaliteit en een mooi
natuurlandschap en een stadsrand met veel recreatiemogelijkheden.
In de duurzame stad wordt er goed samengewerkt aan duurzame
oplossing. Door deze samenwerking wordt het bereikte effect
groter. De leefomgeving zal schoon, gezond en veilig zijn. In de
structuurschets worden deze 3 stations ontwikkeld door middel van
deze ruimtelijke maatregelen:

o  Versterken van de stedelijke groenstructuur
o  Herwaarderen van de cultuurhistorie
o  Het vergroten van differentiatie in woonmilieus
o  Spreiden van zorgvoorzieningen
o  Versterken van de stadsranden en Broekpolder
o  Anticiperen op ontwikkelingen in de hoofdinfrastructuur
o  Stabiliseren en zo mogelijk het vergroten van de
 werkgelegenheid

Geplande ontwikkelingen

o  In Westwijk (+600), Centrum (+700), Rivierzone (+700)
 worden extra woningen bijgebouwd. De bouw van
 deze woningen zal voor een toename van het aantal inwoners
 zorgen. Door de toename van het aantal inwoners kan de
 Hoekse Lijn ook een toename van het aantal reizigers
 verwachten.

o  In Babberspolder Oost wordt een afname verwacht van het
 aantal inwoners, dit door o.a. het slopen van woningen. Een
 afname van het aantal inwoners zal een nadelig effect hebben
 op de Hoekse Lijn. Er zullen in dit gebied waarschijnlijk
 minder mensen gebruik maken van de Hoekse Lijn.
o  Het verbeteren van de groenstructuren rondom de langzame
 verkeersroutes, om de aantrekkelijkheid te vergroten en de
 verbinding met het buitengebied te versterken. Hierdoor
 wordt het aantrekkelijker om gebruik te maken van
 de langzame verkeersroutes en het buitengebied. Hierdoor
 wordt het aantrekkelijker om Vlaardingen bezoeken voor
 recreatie.
o  Er zal zorgvuldiger worden omgegaan met de cultuurhistorie.
 Dit is van belang voor de culturele en recreatieve
 ontwikkeling. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van zowel
 de stad als het buitengebied vergroot. Hierdoor is
 een toename van het aantal (toeristische/recreatieve)
 bezoekers te verwachten. Deze zullen voor een deel ook
 gebruik gaan maken van de Hoekse Lijn.
o  Het stabiliseren en waar mogelijk vergoten van de
 werkgelegenheid. In het zuiden van Vlaardingen,
 langs de Maas, liggen veel bedrijventerreinen. Deze
 zouden eventueel in de toekomst nog kunnen worden
 uitgebreid, waardoor de werkgelegenheid wordt vergroot en
 het gebruik van de lightrail door werknemers ook kan worden
 vergroot.
o  Het anticiperen op de ontwikkelingen in de hoofdinfrastructuur
 is nadelig voor de Hoekse Lijn. Door het ontwikkelen
 van betere verbindingen met de A20 en de nieuwe A4 wordt
 het aantrekkelijker om voor voor de auto te kiezen in plaats  
 van deHoekse lijn.
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3.2.3

3.2.4

Karakter
Vlaardingen is een stad aan de Hoekse lijn, tussen Maassluis/Midden
Delfland en Schiedam. Het is een stad met een eigen karakter.
Dit heeft het voornamelijk te danken aan de geschiedenis, de
vissershaven, maar ook kenmerken uit de middeleeuwen en zelfs de
prehistorie zijn nog goed zichtbaar in de stad. Door deze geschiedenis
heeft Vlaardingen een wat dorpse uitstraling wat een kracht is van de
stad.

Op regionaal niveau is het van belang dat Vlaardingen haar deuren
open zet en laat zien wat er allemaal mogelijk is. Het is een levendige
woonstad en een aantrekkelijk werkgebied vlakbij Rotterdam. Het
contrast van de havens en het polderlandschap en de eenheid en
samenhang zowel ruimtelijk als sociaal.

Rozen van Leary
Vlaardingen Oost ligt vlakbij Schiedam en het metrostation Vijfsluizen.
Het is een station waar een goede verhouding is tussen de
verschillende soorten verkeer. Het is een station dat goed bereikbaar
is voor zowel auto’s, langzaam verkeer en openbaar vervoer.
Het station wordt voornamelijk gebruikt door werknemers en inwoners.
Er zijn weinig bezoekers die gebruik maken van het station, omdat er
momenteel geen attracties of plekken zitten die aantrekkelijk zijn om
te bezoeken. In de toekomst is het van belang dat zowel het aantal
inwoners als bezoekers die gebruik maken van het station toeneemt.
Momenteel is station Vlaardingen Oost een buitenstad, maar het heeft
de kans zich te ontwikkelen tot een moderne stad.

Vlaardingen Centrum ligt vlakbij het historisch centrum. Het centrum is
goed bereikbaar voor langzaam verkeer. Met de auto of het openbaar
vervoer is het centrum redelijk bereikbaar. Voor de ontwikkeling van
het station is het van belang dat de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer en de auto wordt verbeterd. Het station trekt momenteel veel
werknemers, bezoekers en inwoners. Momenteel heeft het station het
karakter van een buitenstad/moderne stad en heeft de kans zich door
te ontwikkelen als een regionaal centrum.

Afbeelding 6. Knooppunt Vlaardingen Oost

Afbeelding 7. Rozen van Leary Vlaardingen Oost
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Vlaardingen West is een station vlakbij de stadsrand van Vlaardingen.
Het station ligt dichtbij het Midden Delfland en de verschillende
recreatiegebieden. Het station is het beste bereikbaar met het
langzaam verkeer. Dit heeft te maken met de vele fiets en
wandelroutes in de omgeving. Wat betreft openbaar vervoer en auto’s
is het station vrij slecht bereikbaar.

De werknemers en inwoners maken het meeste gebruik van de
Hoekse Lijn. Er is nog een grote verbetering mogelijk in het aantal
bezoekers dat het station trekt. Voornamelijk vanwege de vele
recreatiemogelijkheden rondom Vlaardingen West zal het aantal
bezoekers flink toe kunnen nemen. Momenteel is Vlaardingen West
een Hubdorp/Poortkwartier maar heeft de mogelijkheid zich door te
ontwikkelen als Moderne Stad/Buitenstad.
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Afbeelding 8. Knooppunt Vlaardingen Centrum

Afbeelding 9. Rozen van Leary Vlaardingen Centrum

Afbeelding 10. Knooppunt Vlaardingen West

Afbeelding 11. Rozen van Leary Vlaardingen West
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3.2.5 SWOT-analyse
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3.3

3.3.1

Maassluis
De nieuwe Hoekse lijn loopt naast Schiedam en Vlaardingen ook over 
Maasluis, Maassluis West en Steendijkpolder door naar Hoek van 
Holland (haven en strand). Station Maasluis werd in augustus 
1891 geopend, is overkapt en toegankelijk door middel van poortjes. 
Na de komst van metrolijn B zal station Maasluis een andere naam 
krijgen, namelijk Maasluis Centrum. Het station ziet er momenteel 
heel simpel uit met aanwezigheid van bewaakt en onbewaakt 
fietsenstalling en een klein parkeerterrein. Het ligt midden in een 
woonwijk en heeft verder geen voorzieningen op een kleine 
kiosk na. Er is tevens aanwezigheid van spoorwegovergang. 

Maassluis West was één van de twee treinstations van Maassluis, 
waar met de ontwikkelingen aan de Hoekse lijn wordt het één van de 
drie. Maasluis West bestaat uit twee perrons in bajonetligging, 
verder is er een overkapte fietsenstalling die een groot aantal fietsen 
kan herbergen en fietskluizen aanwezig op het perron. Het perron sluit 
aan op een grasveld, dat twee woonbuurten van elkaar 
scheidt met aan de overkant van het grasveld winkelcentrum 
Koningshoek. Volgens de gegevens die ons ter beschikking zijn 
gesteld door de Vereniging Deltametropool faciliteert dit station een 
gebied met circa 8.700 inwoners (uitgaande van een straal van 1200m 
rond het station). 

Maassluis Steendijkpolder is het nog te ontwikkelen perron aan 
de Hoekse Lijn. Dit perron is vernoemd naar de uitbreidingswijk 
Steendijkpolder in het westen van Maassluis die door dit voorzien 
gaat worden van een goede oost-westelijke openbaar 
vervoersverbinding. Steendijkpolder kenmerkt zich zowel door jaren 
70 bouw als een aantal nieuwbouwproject en heeft wonen als primaire 
functie. Welk gebied daadwerkelijk door dit station gaat worden 
voorzien is waarschijnlijk sterk afhankelijk van de OV verbinding die 
men vanaf het station de wijk in gaat trekken. Voor het gebied ten 
oosten van het station zal Maassluis Steendijkpolder waarschijnlijk 
veel concurrentie ondervinden van Maassluis West. 

Om een beter beeld te krijgen van de stations en omgeving en het 
effect van dit station op de 
toekomstige Hoekse Lijn is geïnventariseerd om vervolgens een 
vergelijking van gegevens te kunnen 
opstellen. Deze worden vervolgens in een SWOT analyse verwerkt.

Planologisch kader
Gemeente Maassluis streeft naar een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij economische, ecologische en sociale belangen in 
evenwicht komen. Gemeente Schiedam heeft hierdoor de 
volgende uitgangspunten op een lijn gezet (Maassluis, 2014): 

o  Het creëren van een vitale en aantrekkelijke woon- en   
 leefomgeving; 
o  Schone bodem, lucht en water; 
o  Klimaatbestendigheid; 
o  Duurzame energie; 
o  Gebiedseigen ruimtelijke ontwerpen; 
o  Koppelen van publieke en private investeringen (strevend  
 naar een hoger maatschappelijk rendement). 

Gemeente Maassluis wil door middel van de volgende uitgangspunten 
inzetten op duurzame ruimtelijke ontwikkeling: 

o  Toekomstgericht bouwen (vraaggericht bouwen) 
o  Intensief en meervoudig ruimtegebruik 
o  Groen- en waterstructuur versterken door verbetering van  
 recreatiemogelijkheden 
o  Stimuleren van openbaar vervoer en langzaam verkeer
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3.3.2 Geplande ontwikkelingen

Nieuwbouw 
Gemeente Maasluis werkt aan het ontwikkelen van drie 
woonservicezones aan de Vloot/ Schutsluis, Burgemeesterswijk/ 
Steendijkpolder en Sluispolder- West. Voor alle drie de zones wordt 
er een uitvoeringprogramma opgesteld waarbij betrokken partijen 
inbreng kunnen geven in het plaatsen van voorzieningen om zo de 
levenskwaliteit van deze zones te versterken. 

Nieuwe Maassluise wijken zoals Het Balkon en de vernieuwde 
Burgemeesterswijk staan model voor de Maassluise ambitie en 
bepalen mede de richting voor de toekomst. Deze herstructurering 
wordt voortgezet met als inzet vernieuwing en een meer 
gedifferentieerd woningaanbod. 
Het project Dijkpolder betreft de ontwikkeling van groot nieuw 
woongebied tussen Maasdijk en A20 met een groene afscherming van 
de A20. De Dijkpolder biedt bij uitstek de kans om een woonmilieu 
toe te voegen dat tot nu toe in de stad sterk ondervertegenwoordigd 
is: een groen woonmilieu in een lage dichtheid. Deze ontwikkellocaties 
bieden kansen voor stations Maasluis West en Steendijkpolder.

De Dijk is een van de ontwikkellocaties van gemeente Maassluis. 
Deze wordt tot werkgelegenheidslocatie in landschappelijke setting 
getransformeerd. Tevens wordt de nieuwe begraafplaats op deze 
locatie gerealiseerd. Gemeente Maasluis streeft tevens naar 
herontwikkeling van De Kade naar wonen, kleinschalige bedrijvigheid 
en maatschappelijke en recreatieve functies in relatie tot het 
stationsgebied. Deze ontwikkelingen vinden vooral rondom station 
Maassluis plaats. 

De vernieuwing van Koningshoek tot modern functioneel 
centrumgebied is erop gericht om een bereikbaar, eigentijds 
comfortabel winkelcentrum te realiseren in een aantrekkelijke, groene 
omgeving waar gewoond en gerecreëerd wordt en waar ruimte wordt 
geboden voor zorgvoorzieningen. 

In het oosten van dit gebied zal bedrijvigheid worden aangelegd. 
Omdat dit gebied een grootte wijdte bestrijkt en daarmee zowel 
kansen biedt voor aansluitingen op Maassluis Steendijkpolder als 
Maassluis West zal het waarschijnlijk erg afhankelijk zijn van OV 
verbindingen hoe deze wijk impact heeft op deze stations. (Maassluis, 
2014)

Afbeelding 12. Ontwikkellocaties Maassluis
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Effect nieuwbouw op Hoekse Lijn 
Gemeente Maassluis telt bijna 32.000 inwoners. De verwachting is 
dat dit inwonertal de komende 10 jaar tussen de 32.000 en 33.000 
personen zal blijven, mede afhankelijk van de nieuwbouw en sloop 
van woningen. In de gemeente staan ruim 14.000 woningen dus de 
gemiddelde woningbezetting is circa 2,2 inwoners per woning. De 
verwachting is dat het aantal huishoudens in genoemde periode 
met circa 1.500 zal toenemen. De gemeente streeft daarom naar een 
netto uitbreiding van minimaal 100 woningen per jaar. (Maassluis, 
2014) 

Opmerkelijk is dat de gemeente geen grote toename van 
inwoners verwacht maar toch ontwikkelingen doorzet. Dit heeft 
grootwaarschijnlijk met de nieuwe woonwensen en het ruimer wonen 
te maken en niet direct met inwonerstoename. Voor de Hoekse Lijn 
betekent dit dat het percentage reizigers niet in grote cijfers zal gaan 
stijgen. 

Recreatie 
De ambitie van de gemeente is het creëren van een unieke identiteit 
van de locatie in de regio en het benutten van het waterfront van de 
Nieuwe Waterweg als ruimtelijke kwaliteit. Tevens wil de gemeente 
de recreatieve (fiets)routes door en langs de stad optimaliseren, 
waaronder fietsroutes langs de Nieuwe Waterweg, Westlandseweg, 
Weverskade en een route vanuit de Dijkpolder naar het 
Midden-Delfland gebied. Door een verbeterde inrichting van het 
Sterrenbos langs de Nieuwe Waterweg, wordt intensiever gebruik 
gestimuleerd. Het gaat hierbij onder andere om de mogelijke 
aanleg van een natuurspeelplaats en de verbetering van de langzaam 
verkeersroutes en wandelpaden. (Maassluis, 2014)

Infrastructuur en Openbaar Vervoer 
Op infrastructureel niveau streeft gemeente Maassluis naar het 
versterken van de hoofdentrees aan de Westlandseweg de Laan 
1940-1945. Het versterken van de hoofdentrees zal het imago en de 
uitstraling van Maassluis tevens gaan versterken. 

Door Maassluis erkende ontbrekende schakels in de langzame 
verkeersstructuur van de betreffende Gemeente. Ontbrekende 
schakels in deze structuur zijn: 

o  De verbinding Burgemeesterswijk - rivieroever; 
o  De verbinding via een te bouwen brug over de keersluis; 
o  Een directe verbinding tussen Koningshoek en Het Balkon; 
o  Een directe verbinding tussen de tunnel Maaspoort en de  
 Nieuwe Waterweg; 
o  Een directe verbinding tussen Koningshoek en de aansluiting  
 Mozartlaan-Westlandseweg 

Deze structuren gaan nog ontwikkeld worden. (Maassluis, 2014) 

Als de Hoekse Lijn wordt omgebouwd tot een hoogwaardige 
lightrailverbinding met het metronet van Rotterdam zal ook het 
busvervoer in Maassluis veranderen. Het busvervoer zal dan minder 
gericht zijn op verbinding met Vlaardingen en Schiedam en meer op 
het bedienen van de lokale vraag. Tevens zal de bus de verbinding 
met de Hoekse Lijn moeten verzorgen. Daarnaast zal door de bouw 
van een extra halte Steendijkpolder de ontsluiting van Maassluis via 
de Hoekse Lijn aanzienlijk worden verbeterd. (Maassluis, 2014)
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3.3.3

3.3.4

Karakter
Maassluis is een unieke stad gelegen aan de Nieuwe Waterweg.
De stad ontwikkelde zich in de 18de eeuw als een belangrijke
vissershaven. Er ontstond een flinke vissersvloot en de opkomende
handel, toeleveringsbedrijven en latere industrie deden de stad
groeien. Tegenwoordig is Maassluis uitgegroeid tot een moderne
stad met bijna 32.000 inwoners, waar het oude stadshart met haar
havenkom een contrast vormt met de vernieuwde woonwijken. De
veelzijdigheid van kunst, cultuur, recreatie, sport en het bedrijfsleven
zorgen voor een aansprekende en moderne stad. (Maasluis, 2014)

Rozen van Leary
Deze paragraaf beschrijft de vergelijking tussen de Knoop en Plaats
gegevens de stations in Maasluis. Voor Plaats is er gekeken naar
mogelijkheden voor langzaam verkeer (fietsenstalling bewaakt en
onbewaakt, spoorwegovergang en OV fietsen), wegen (afslagen,
parkeren en type wegen) en naar frequenties en richtingen van
het openbaar vervoer. Voor Knoop zijn inwoners, werknemers en
bezoekers onderzocht.

Volgens de rozen van Leary is het knooppunt Maasluis op dit moment
in evenwicht. De rozen hebben ongeveer dezelfde grootte. Wel zijn er
meer bezoekers dan frequenties op het gebied van openbaar vervoer.

Maassluis West is een station met een relatief lage knoop en
plaatswaarde. De plaatswaarde in het gebied kent een grote
uitspatting op het gebied van werknemers. Dit komt door het grote
aantal bedrijven in dit gebied. Met de ontwikkeling van het Balkon van
Maassluis zal de inwoners variabele waarschijnlijk ietsje toenemen.

Afbeelding 13. Knooppunt Maassluis

Afbeelding 14. Rozen van Leary Maassluis
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Wanneer de plaatswaarde toe gaat nemen is het van belang om ook
de knoopwaarde te versterken door het toevoegen van openbaar
vervoersmogelijkheden en autoaansluitingen.

Langzaam

 

verkeer

Openbaar vervoer

Wegen

Maassluis Steendijkpolder

Inwoners

Bezoekers

Werknemers

Maasluis Steendijkpolder

Langzaam  verkeer

Openbaar vervoer

Wegen

Maassluis West

Inwoners

Bezoekers

Werknemers

Maassluis West

Wanneer men zich bij de herontwikkeling van winkelcentrum
Koningshoek richt op het creëren van een winkelcentrum met een
meer regionale functie en een goede aansluiting op het station kan
dit het bezoekers aantal ook versterken. Op dit moment zijn knoop en
plaatswaarde goed in evenwicht.

Afbeelding 15. Knooppunt Maassluis West

Afbeelding 16. Rozen van Leary Maassluis West

Afbeelding 17. Knooppunt Maassluis Steendijkpolder

Afbeelding 18. Rozen van Leary Maassluis Steendijkpolder
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3.3.5

Maasluis Steendijkpolder kent nog geen station en daarom ook
een lage knoopwaarde, een relatief grote afstand van regionale
infrastructuur zorgt ervoor dat dit station niet als belangrijke knoop in
een autonetwerk zal fungeren. De afwezigheid van een station met de
bijbehorende voorzieningen zorgen voor een praktische afwezigheid
van een langzaam verkeers- en openbaar vervoerswaarde. Deze
waarden zullen toenemen met de ontwikkeling van een station met
fiets faciliteiten. De directe omgeving van het station kent geen grote
attracties die tot toevoeging van een groot aantal bezoekers zou
kunnen leiden. Wel kent het gebied al een redelijk aantal inwoners,
dat met de verdere ontwikkeling van dit gebied waarschijnlijk verder
zal toenemen. De werknemerswaarde is in vergelijking met de
inwonerswaarde relatief laag. Dit perron zal voornamelijk fungeren als
een station voor de inwoners van de omliggende gebieden, met het
gevaar van concurrentie van Maassluis West. Hierop moet het station
ook ingericht worden.

SWOT-analyse
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Hoek van Holland
In Hoek van Holland liggen twee stations van het treintracé
Rotterdam Centraal-Hoek van Holland. Dit zijn het kopstation Hoek
van Holland Strand en doorvoerstation Hoek van Holland Haven. Het
kopstation bevindt zich even buiten het dorp en fungeert vooral als
eindhalte waar in de zomer veel badgasten uitstappen. De afstand
tussen het station en het daadwerkelijke strand bedraagt ongeveer
een kilometer. Tussen het station en het strand rijd er een boedeltrein.

Planologisch kader
Voor Hoek van Holland zijn twee belangrijke kaders ontwikkeld. Dit
is enerzijds de Stadsvisie Rotterdam 2030, opgesteld in 2007 en
anderzijds de Provinciale Structuurvisie. In de gebiedsvisie Hoek van
Holland 2011-2020 wordt bij het planologisch kader gesteld:

“Ten aanzien van de beide grote uitbreidinglocaties Krimsloot en
Nieuwland is reeds in paragraaf 1 (aanleiding herziening gebiedsvisie
Hoek van Holland) aangegeven, dat de overheid in de
context van economische crisis en bezuinigingen niet het voortouw
zal nemen bij de transformatie van deze glastuinbouwlocaties naar
woningbouw. Wanneer zich een marktpartij aandient, die bereid is
deze glastuinbouwlocaties te herontwikkelen tot woningbouw, staat
het hoger planologisch kader dit toe. Gezien de huidige economische
crisis met forse effecten op de vastgoedmarkt zullen naar verwachting
de eerstkomende jaren ontwikkelaars minder genegen zijn om veel
grond en opstallen voor nieuwe locaties aan te kopen. De stadsvisie
2030 van de gemeente Rotterdam benadrukt het belang van
toevoeging van hoogwaardige woonmilieus en het versterken van de
werkgelegenheid. Het kernmotto is sterke economie en aantrekkelijke
woonstad. Woningbouw in de kustlocatie Hoek van Holland kan een
bijdrage leveren aan groenstedelijke woonmilieus voor midden- en
hogere inkomens.”

Kortom, de gemeente ziet graag een upgrading van het woonklimaat
maar kan wegens de huidige economische crisis zelf deze
ontwikkeling niet in gang zetten. De aangewezen locaties, Krimsloot
en Nieuwland, voor de mogelijke uitbreiding liggen net buiten de
huidige bebouwingsgrenzen van Hoek van Holland. De komende
jaren zullen er zeer waarschijnlijk geen grote
vastgoedontwikkelingen in Hoek van Holland plaatsvinden.

Geplande ontwikkelingen
Zoals aangegeven in het planologisch kader is een vergroting
van de bestaande woningvoorraad wel mogelijk maar op korte
termijn ook onwaarschijnlijk. De verandering van het tracé kan het
investeringsklimaat in Hoek van Holland deels aantrekkelijker maken.
Dit geldt vooral voor het kopstation, dat als metrohalte een kilometer
dichter bij de kust zal komen te liggen. De locatie van station Hoek
van Holland Haven blijft hetzelfde zoals deze nu bij het treinspoor is
gesitueerd.

Toerisme
De komst van toeristen zorgt voor grote pieken en dalen binnen Hoek
van Holland. In de gebiedsvisie stelt de gemeente hierover:

“In het seizoen (1 maart - 31 oktober) wonen er niet alleen ongeveer
9500 inwoners maar geven ook ongeveer 2500 inwoners van
de vakantiecomplexen geld uit in Hoek van Holland. Op warme
stranddagen kunnen de bezoekerspieken oplopen tot 60.000 a 70.000
strandbezoekers.”

De strandpaviljoens profiteren uiteraard het meest van deze
toeristenstroom. Zij fungeert naast de gebruikelijke horecafunctie
tevens als discotheek. Hiermee trekt een breed publiek van en naar
Hoek van Holland. Er ligt voor de badplaats nog een grote opgave
het vervoer beter te verwerken. De Hoekse lijn kan hierbij een grote
rol spelen. Ambitie van de gemeente is het worden van de beste
badplaats van Nederland.
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3.4.4 Karakter
Hoek van Holland is een internationaal bekend dorp. Het is een, in
Nederland, niet veel voorkomend knooppunt met zowel een boot- als
treinverbinding. Hoek van Holland wordt veelal geassocieerd met
het strand en is vooral in de zomer één van de grotere Nederlandse
badplaatsen. De omgeving van Hoek van Holland is een duinengebied
dat overloopt in grote groene zones, welk vervolgens overlopen in
de kassen van het Westland. In de zomer staan de toegangswegen
rondom het strand vol met auto’s en heeft het groen weinig
recreatieve functie. Bij Hoek van Holland Haven is vooral het uitzicht
vanaf de Koningin Emmaboulevard over de monding van de Maas 
eenbezienswaardigheid. Per jaar komen hier circa 70.000 zeeschepen
voorbij. De boulevard heeft, behalve enkele zitgelegenheden, geen
horeca of andere attractieve functies. Het voorzieningenniveau is
voor de grote toestroom aan toeristen nog niet voldoende. Mede door
de grote piek- en daalmomenten is het lastig om voorzieningen een
volledige jaargang te exploiteren.

Afbeelding 19. Hoek van Holland Strand als toeristische trekpleister
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Langzaam  verkeer

Openbaar vervoer

Wegen

Hoek van Holland Strand

Inwoners

Bezoekers

Werknemers

Hoek van Holland Strand

Langzaam  
verkeer

Openbaar vervoer

Wegen

Hoek van Holland Haven

Inwoners

Bezoekers

Werknemers

Hoek van Holland Haven

Het langzaam verkeer, de wegen en het OV, allen vertegenwoordigd
in de bereikbaarheid van het knooppunt zijn echter veel te laag voor
het grote aantal bezoekers en vormt wel een barricade voor het
knooppunt. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor het station
Hoek van Holland Haven.

Rozen van Leary
In de rozen zijn de beide stations geanalyseerd. Hieruit blijkt duidelijk
dat kopstation Hoek van Holland Strand niet goed in balans is.
De toestroom bezoekers is veel groter dan het aantal inwoners
en werknemers. Dit is, gezien zijn functie als eindstation voor de
badplaats, geen groot probleem.

3.4.5

Afbeelding 20. Knooppunt HvH Haven

Afbeelding 21. Rozen van Leary HvH Haven

Afbeelding 22. Knooppunt HvH Strand

Afbeelding 23. Rozen van Leary HvH Strand
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3.4.6 SWOT-analyse
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4

4.1

REGIONALE ANALYSE

De verandering van de Hoekse Lijn wordt door de stadsregio als
noodzakelijk beschouwd om de grote differentiatie van de spitsen
daluren te verminderen. Verwacht wordt, dat door de hogere
frequentie van de lightraillijn, het aantal reizigers zal toenemen.
Deze toename zal voornamelijk door woon- werkverkeer worden
veroorzaakt, maar ook door de verschillende toeristische trekpleisters
die langs de Hoekse Lijn te vinden zijn.

Planologisch kader
Kijkend naar de Hoekse Lijn op regionaal schaalniveau zijn er drie
hoofdactoren betrokken bij de ontwikkeling van de lightrail. Dit zijn de
provincie Zuid-Holland, De spoorexploitanten (NS, RET, ProRail) en
de Stadsregio Rotterdam.

Provincie Zuid-Holland
In de visie Ruimte en Mobiliteit wordt geen concrete aandacht besteed
aan de Hoekse Lijn. Een speerpunt in deze visie is echter wel het
aanpakken van het verminderende OV in de krimpregio’s. De komst
van de Hoekse Lijn zorgt in de regio rondom Hoek van Holland voor
een goede OV verbinding met Rotterdam. Dit maakt middelgrote
steden als Maassluis en Vlaardingen aantrekkelijker als forenzenstad.
Ook buitengebieden en bij uitstek krimpzones, profiteren door de
lightrail van een verbeterde bereikbaarheid.

Stadsregio Rotterdam
Vanuit de stadsregio zijn er verschillende beleidsrapporten uitgebracht
die indirect betrekking hebben op de Hoekse Lijn. Dit zijn, in volgorde
van publicatiedatum, de volgende rapporten:

o  Regionaal verkeers- en vervoersplan (2003)
o  Uitvoeringsprogramma ruimtelijke ontwikkelingen in
 Rotterdam en omgeving (2005)
o  Regionaal programma wonen: Op weg naar een gezonde
 woningmarkt (2010)
o  Uitvoeringsprogramma groen: Visie RGSP 3 (2011)

In deze plannen wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke ordening
in de stadsregio voor grofweg de komende 10 jaar. De Hoekse Lijn
ligt in de subregio Noordwest waarbinnen een aantal grote projecten
gepland zijn.

Regionaal verkeers- en vervoersplan
De aanleg van een regionale ontsluitingsweg die de A20 verbindt
met Hoek van Holland is bedoeld om de N220 te ontzien. Wel is
geconstateerd dat de Hoekse lijn zelf de belangrijkste manier van
vervoer blijft richting Hoek van Holland. Een verdere verstedelijking
rondom de Hoekse Lijn kan plaats vinden door een verbetering van de
bereikbaarheid.

Ruimtelijk uitvoeringsprogramma 2020
Langs de Hoekse Lijn liggen enkele verouderde bedrijventerreinen die
in het uitvoeringsprogramma worden beschreven. Een daarvan ligt
in de Hoek van Holland en de andere in Maassluis. Beide gemeente
ontwikkelen het project verder zelf, de stadsregio treedt faciliterend
op. Het plan bestaat uit het implementeren van een bijzonder woonen
werkmilieu. Het financiële plaatje wordt geregeld door de provincie 
Zuid-Holland.

Op weg naar een gezonde woningmarkt
De Stadsregio heeft een onderzoek verricht naar de toekomstige
woonsituaties in de gemeentes. Geconstateerd is dat alle vier
de gemeentes over wiens grondgebied de Hoekse Lijn loopt een
overschot hebben aan compacte sub urbane woonmilieus en er
een tekort is aan rustige stedelijke wijken. Hieronder zijn deze vier
gemeentes weergegeven:
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Stedelijke zone Overschot Tekort
Schiedam Levendig stedelijk,

compact suburbaan
Rustig stedelijk,
grondgebonden en
exclusief suburbaan

Vlaardingen Levendig stedelijk,
compact suburbaan

Groot- en
rustig stedelijk,
grondgebonden
suburbaan

Maassluis Compact suburbaan,
levendig stedelijk

Rustig stedelijk,
grondgebonden
suburbaan

Hoek van Holland Compact suburbaan Levendig en
rustig stedelijk,
grondgebonden
suburbaan

De vier gemeentes zijn van plan om in de komende zes jaar de
woningvoorraad uit te breiden. Op Schiedam na zijn alle gemeentes
van plan de woningvoorraad met circa 10% uit te breiden. De Hoekse
Lijn kan hier een groot aantal reizigers mee winnen. Daarbij moet wel
rekening gehouden worden met de sloop van een aantal woningen,
dat een deel van de verwachte stijging van het aantal reizigers
teniet zal doen. Hieronder is het Indicatief Bouwprogramma van de
gemeentes weergegeven:

Stedelijke 
zone

1 jan 2010 Nieuwbouw Sloop 1 jan 2020

Maassluis 14.209 1.461 755 14.915
Rotterdam 289.838 38.000 17.000 310.338
Schiedam 35.557 2.784 2.600 35.741
Vlaardingen 34.703 4.000 2.902 35.801

RGSP 3
In het RGSP 3 komen twee belangrijke opgave voor het
metropolitaanse interactiemilieu naar voren, namelijk:

o  Het vergroten van de recreatieve waarde door verbetering
 van de fietsverbindingen en versterking van het waternetwerk;
o  Het vitaal houden van de grondgebonden landbouw
 door stimulering van stadslandbouw, productie van
 streekproducten en andere vormen van verbreding.

Het vergroten van de recreatieve waarde zorgt voor het
aantrekkelijker worden van de stations in
Maassluis en Vlaardingen, omdat de randen van het cultuurhistorisch
landschap (Midden Delfland) sneller en makkelijker bereikbaar
worden.

Spoorexploitanten
Zoals eerder vermeldt spelen de spoorexploitanten een rol bij
de ontwikkeling van de lightrail. De spoorexploitanten NS, RET
en ProRail hebben ieder haar eigen visie opgesteld die ook hun
betrekking zullen hebben op de Hoekse Lijn. Hieronder staat kort
vermeld welke rol de spoorexploitanten vervullen aan de hand van
hun opgestelde visie op de Hoekse Lijn.

Nederlandse Spoorwegen
De NS heeft in haar visie aangegeven te willen inzetten op het
omvormen van reizen tot verblijven. Tijd besteed aan ov reizen en het
daarnaartoe bewegen en het wachten moet zo aangenaam mogelijk
zijn. Hoewel reizen de primaire functie blijft, is het van belang dat
de ervaring breder is dan alleen van A naar B komen, om zo het
reizen met OV aantrekkelijk te maken. Stations en treinen krijgen een
aantrekkelijk en aangenaam verblijfsklimaat.

“NS wil haar klanten tijdens de reis en op stations tijd bieden die
efficiënt maar ook aangenaam kan worden ingevuld. Alle stations,
klein en groot, hebben de juiste balans tussen de reizen en verblijven,
winkelen en dienstverlening” (NS, 2014)
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4.2

Ook geeft de NS aan hoofdstations te willen omvormen tot onderdelen
van de stedelijke centra. Op de grootste stations van Nederland wordt
hierin geïnvesteerd. Door een stelsel van grote stations en kleine
stations en aansluiting op andere vervoersmogelijkheden is de trein
altijd dichtbij en bereikbaar. De NS zal binnen de Hoekse Lijn een
groot deel van haar functie verliezen. Alleen op station Schiedam zal
nog een treinstation zijn.

RET
De RET heeft als doelstelling zich de komende jaren te richten op het
verduurzamen van het Rotterdamse vervoersysteem als geheel.

“We willen ‘mobiliteitsmakelaar’ van de regio Rotterdam zijn.’’

De RET zet in op investeren in goede Park en Ride mogelijkheden,
fietsenstallingen en het frequenter laten rijden van metrolijn E. In
2017 rijden we met metrolijn B tot Hoek van Holland. Dat betekent dat
de stad Rotterdam een rechtstreekse metroverbinding krijgt met het
strand. (Rotterdam, 2014)

Prorail
ProRail is enerzijds verantwoordelijk voor de voorbereiding en
uitvoering van het OV Spoor. Anderzijds is zij verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van de afbouw en inbouw van installaties
en commercie / serviceruimten / kantoren in het casco van de gehele
OV Terminal. Al deze punten zullen worden nagestreefd bij de
uitvoering van de Hoekse Lijn. (Gemeente Rotterdam, 2014)

Karakter
In de ‘Notitie Reikwijdte Hoekselijn’ worden drie hoofdzaken genoemd
voor de aanleg van de Hoekse Lijn. Allereerst zorgt het voor een
hogere frequentie en een daarmee gepaarde toename van 40%
reizigers. Het goederenvervoer, dat nu ook gebruik maakt van het
treintracé kan behouden blijven omdat de rails niet vervangen hoeft
te worden. Als laatste punt wordt de toeristische aantrekkelijkheid van
Hoek van Holland benadrukt.

In de OV-Klantenbarometer is onderzoek gedaan naar de Hoekse Lijn.
In dit onderzoek zijn zowel de klanttevredenheid op het gebied van de
rit zelf als de tevredenheid over de sociale veiligheid onderzocht. Het
uiteindelijke eindcijfer met betrekking tot de rit bedraagt een 7.2, iets
onder het landelijk gemiddelde. De sociale veiligheid ligt ook onder het
landelijk gemiddelde.

Eindconclusie van de notitie reikwijdte Hoekse Lijn is dat de veiligheid
in de voertuigen nog niet optimaal is. Daarnaast zijn vooral de
beschikbare zitplekken, de netheid van de voertuigen en de informatie
over vertragingen de grootste zwaktepunten van dit treintracé.

De overgang naar de lightrail biedt kansen om het negatieve karakter
te veranderen. De eerder genoemde voordelen van de lightrail zorgen
voor meer drukte in de coupés en zorgen derhalve voor meer sociale
controle. De hogere frequentie zorgt voor meer zitplaatsen, ondanks
dat een lightrail minder passagiers kan vervoeren dan een trein.
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Criteria Gebied 2010 Gebied 2011 Gebied 2012 Gebied 2013 Gem. ref. 2013 Landelijk

Zitplaats 8,3 8,1 8,4 8,3 8,0 8,4
Netheid 7,0 7,0 7,1 6,5 7,2 7,0
Vriendelijkheid 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
Rijstijl 7,6 7,5 7,6 7,5 7,5 7,2
Geluid 7,4 7,1 7,0 6,4 6,3 6,4
Gemak instappen 8,3 8,2 8,2 7,6 8,6 8,4
Informatie algemeen 6,5 7,0 7,0 7,8 7,5 7,3
Informatie vertragingen 5,4 5,8 5,9 6,1 6,2 5,1
Gemak kopen vervoersbewijs/ laden reissaldo 7,1 7,8 7,5 7,5 7,6 7,5
Tarief 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,9
Punctionaliteit 6,9 7,4 7,4 7,3 7,6 7,1
Reissnelheid 7,4 7,6 7,6 7,5 7,6 7,4
Frequentie 6,4 6,5 6,9 6,9 6,9 7,1
Gebruiksgemak OV-chipkaart 6,8 7,2 7,4 7,4 7,2 7,6
Overstaptijd - - 6,3 6,2 5,9 6,4
Totaal 7,2 7,4 7,2 7,4 7,4
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5

5.1

METROPOLITAANS TOEKOMSTPERSPECTIEF
Dit hoofdstuk beschrijft ideeën die een positieve impuls moeten geven
aan het metropolitaans interactiemilieu op de Hoekse Lijn. Deze
ideeën zijn gebaseerd op voorgaande analyses en vervullen het
toekomstperspectief voor de Hoekse Lijn. Gebaseerd op voormalige
analyses is er zowel op lokaal als op regionaal niveau gekeken naar
de sterktes en kansen van elk knooppunt.
Vervolgens is een brainstormsessie gehouden waaruit
verschillende ideeën naar voren zijn gekomen. Het formuleren
van ideeën is gekoppeld aan de inventarisatie van toekomstige
en huidige ontwikkelingen op en rondom de knooppunten. Elk
idee wordt per paragraaf uitgewerkt en er wordt gekeken naar de
ontwikkelingsmogelijkheden.

De ideeën box is een tool die inzicht zal geven in mogelijke
ontwikkelingen op en rondom de Hoekse Lijn die invloed kunnen
hebben op het versterken van het metropolitaans interactiemilieu.

Transformatie havengebied
Vanuit het onderzoek luidt de hoofdvraag: ‘Hoe kan, door middel van
knooppuntontwikkeling, het Metropolitaans interactiemilieu op de
Hoekse lightraillijn versterkt worden?’ De Hoekse knooppunten
hebben, volgens voorafgaand onderzoek, potentie en kansen. Deze
knooppunten lopen tevens langs havengebieden zoals bijvoorbeeld
Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis, Maassluis West
en Hoek van Holland Haven (zie paragraaf transformatiegebieden,
hoofdstuk regionale analyse).

Volgens verkennende studies wordt er een toename van 40% aan
reizigers op het tracé verwacht. De combinatie van wonen en werken
zal de reizigersaantallen doen stijgen. Verder zal zo’n transformatie
ruimte geven voor woon-en werkmilieus met als gevolg een sterker
interactiemilieu. Het transformeren van havengebieden zorgt tevens
voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden daar waar ruimte schaars is.
(Hoog, 2013)

Bij haventransformatie wordt er niet gedacht aan verplaatsing van
functies. Hiervoor zou er ruimte in andere locaties vrij moeten worden
gemaakt.

Bij dit idee wordt gedacht aan een combinatie van functies en waar
mogelijk hergebruik van gebouwen (duurzame ontwikkeling). Het is de
bedoeling om de havens tot een gemengd stedelijk gebied te
transformeren waar men de mogelijkheid heeft om binnen een
korte afstand van werk naar woning te kunnen verplaatsen. De
aanwezigheid van water maakt het gebied aantrekkelijk voor de
woonfunctie.

Om de havengebieden tot woon- en werkmilieus te kunnen
transformeren moeten er een aantal stappen worden doorlopen.
De transformatie verloopt in fases en over een periode van vijftien
jaar. Voor het realiseren van woonmilieus zal er moeten worden
nagedacht over oplossingen voor geluidshinder, grondvervuiling,
windhinder en wateroverlast. Hierna kunnen er scenario’s worden
bedacht waarbij financiële aspecten de belangrijkste rol spelen.

Afbeelding 24. Haventransformatie naar wonen/werken
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5.2

5.3

Historische route Vlaardingen Centrum
De nederzetting Vlaardingen is ontstaan rond 700 op de westelijke
oeverwal van een voormalige kreek, de Vlaarding. Dit zou later de
Oude Haven worden gelegen in de Vettenoordsepolder. Pas rond de
17e en de 18e eeuw ontstond de handel waar Vlaardingen groot mee
is geworden, haringvisserij.

Deze handel zorgde voor het ontstaan van allerlei nijverheidsactivisten
in de haringnettenfabriek, touwslagerij en de kuiperijen. Met de komst
van de Nieuwe Waterweg in 1872 kwam de visserij in Vlaardingen pas
echt tot bloei en zorgde ervoor dat veel nieuwe bedrijven zich in het
gebied vestigden.

De aanleg van een spoorlijn en spoordijk rond 1900 zorgde voor
een economische stimulans en fungeerde tevens als bescherming
tegen overstromingen van de Maas. Deze nieuwe spoordijk neemt de
waterkerende functie van de oude middeleeuwse dijk over, waardoor
een groot gebied binnendijks komt te liggen. Om deze reden is de
historische kern van Vlaardingen grotendeels behouden gebleven en
zijn er veel oude panden in de binnenstad te bezichtigen.

De aanleg van deze spoorlijn vormt nu voor Vlaardingen een grote
kans met betrekking tot de Hoekse Lijn. De frequentieverhoging
van de lightrail zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor
forenzen. Daarnaast vormt de historische binnenstad een makkelijker
bereikbare toeristische trekpleister.

De historische route moet een verbinding vormen tussen de stations
in de rivierzone en het historische centrum van Vlaardingen. De route
loopt langs de wijk Vettenoordse Polder.
Op deze route liggen verschillende voorzieningen die gebuikt
kunnen worden als ankerpunten zoals het museum en verschillende
horecavoorzieningen. Deze route kan in samenwerking met de
gemeente Vlaardingen gepromoot worden voor dagjesmensen en
buitenlandse toeristen.

Fietsroute langs de Hoekse Lijn
De combinatie van verschillende goed op elkaar aansluitende
vervoersmiddelen is een speerpunt van OV vervoerders zoals
de NS om zo zowel deur tot deur vervoer mogelijk te maken
als de consument een keuzevrijheid te kunnen bieden. Ook het
transformeren van reistijd naar eigen tijd is een doelstelling waarmee
de NS treinen aantrekkelijker wil maken.
Door het reizen langs de Hoekse Lijn te combineren met de kracht
die het gebied bezit, in de verschillende recreatiemogelijkheden die er
zijn, kan er een impuls worden gegeven aan dit traject.

Langs zowel de Nieuwe Waterweg van Vlaardingen tot Hoek van
Holland als langs de duinen en het strand van Hoek van Holland tot
Den Haag ligt een fietsroute opgenomen in het fietsknooppunten
netwerk van de nationale fietsersbond van meer dan 35km. Deze
fietsroute ligt vrijwel parallel aan de treinroute en maakt het mogelijk
combinaties te maken van het gebruik van fiets en metro.
Dit wordt ook makkelijker door het wegvallen van de extra toelage die
de NS vraagt voor het meenemen van fietsen in de trein die de RET in
de metro niet gebruikt.

Afbeelding 25. Historische route Vlaardingen Centrum
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De bestaande fietsroute kan worden doorontwikkeld tot een
fietsboulevard en hoofdader in het recreatieve netwerk van Zuid
Holland als verbinding van de stedelijke zone van Rotterdam met
het strand en de duinen van Hoek van Holland. Langs de fietsroute
kan men de Nieuwe Waterweg, natuurgebieden als bijvoorbeeld
de Lickebaert, de haven van Rotterdam, passerende schepen, de
Maeslantkering, de duinen en nog vele andere unieke
gebieden bewonderen.

Een combinatie van een goede aansluiting op het OV netwerk om de
gebruiker de mogelijkheid te geven vrij de afstand te kiezen als een
toevoeging van rustplaatsen en horecamogelijkheden langs de route
zijn elementen die het succes voor deze route kunnen
genereren.

Maatregelen voor het ontwikkelen van deze lijn zijn:

o  Een heldere en aantrekkelijke aansluiting van de stations naar
 de fietsroute.
o  Toevoegen van aantrekkelijke rustplaatsen met een eigen
 identiteit en verschillendehoreca en picknick mogelijkheden.
o  Versterking van de esthetische kwaliteit van delen van de
 fietsroute.
o  Route voorzien van verlichting om deze route permanent
 toegankelijk te maken.
o  Aansluiting op recreatieve mogelijkheden van het gebied.

Optimaliseren recreatiegebied Maassluis & Vlaardingen
Het gebied tussen Vlaardingen en Maasluis is een gebied waar
de inwoners van de Deltametropool goed kunnen recreëren. Het
recreatiegebied bestaat vooral uit groen, wandel- en fietspaden.

Afbeelding 27. Bestaande fietsroutes (Nationale Fietsersbond, sd)

Afbeelding 26. Fietsroute langs de Hoekse Lijn
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Er zijn ook een aantal ondernemingen, de scouting, een manege,
een aantal café- restaurants, een golfclub en meerdere
recreatieplassen aanwezig.

Om ervoor te zorgen dat de Hoekse Lijn optimaal gebruikt zal worden,
moet het gebied er omheen aantrekkelijk zijn zodat het bezoekers
genereerd en de frequentie van de lightrail goed gebruikt wordt. Dit
recreatiegebied biedt daar alle kansen toe. Waar op ingezet moet
worden is de bekendheid van het gebied, aansluiting op de stations
Vlaardingen West en Maassluis centrum en de bewegwijzering
vanuit de stations het gebied in. Door de verbinding vanuit de
stations het recreatiegebied in te optimaliseren, zal de lightrail
gebruiksvriendelijker worden en verleidelijker om te gebruiken.

Hoek van Holland Boulevard
Het idee is om de boulevard bij Hoek van Holland uit te breiden en
aantrekkelijker te maken. Het is de bedoeling dat er meer te doen
en te beleven is. Door de komst van een metrostation naast deze
boulevard wordt het gebied toegankelijker voor bezoekers.

Er zijn de afgelopen jaren al verschillende horeca gelegenheden
aan de boulevard toegevoegd. Door het aanbod van attracties uit te
breiden wordt het levendiger.
Als referentievoorbeeld kan er gekeken worden naar Coney Island,
dit is een strand/boulevard gelegen in Brooklyn (ConeyIsland, 2013).
Door de toevoeging van attracties op de boulevard is het levendiger
en een trekpleister geworden. Deze transformatie heeft ervoor
gezorgd dat de horecagelegenheden op de stranden en boulevard
niet alleen in de zomermaanden winstgevend zijn.

Hoek van Holland is een badplaats, die vooral in de zomermaanden
druk bezocht wordt. Weer of geen weer, Hoek van Holland moet altijd
gezellig zijn. Er bevinden zich nu al verschillende musea. Onder
andere het Reddingsmuseum Jan lels en het museum RockArt, dat de
geschiedenis van de Nederlandse popmuziek vertelt (Attracties Hoek
van Holland, 2014).

Afbeelding 28. Optimaliseren recreatiegebied Maasluis & Vlaardingen

Afbeelding 29. Hoek van Holland Boulevard
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Er moeten meer verschillende attracties komen om bezoekers/
toeristen te trekken. Door de komst van ‘kermis’ attracties is er meer
te beleven. Hierdoor kan je het Coney Island effect krijgen. De horeca
gelegenheden worden rendabeler waardoor het aanbod omhoog kan
gaan. Door in zowel de zomer als de wintermaanden evenementen
te organisren op de boulevard krijgt het naamsbekendheid. Het wordt
‘the place to be’. Het strand, de duinen en de zee zijn uitgelezen
plaatsen voor allerlei activiteiten. Door de komst van deze attracties
zullen meer bezoekers/toeristen de nieuwe lightrail gaan gebruiken.
Deze activiteiten zorgen voor een aantrekkelijk dagje uit, weekendje
weg of een vakantie.

Om bij Hoek van Holland een aantrekkelijke boulevard te maken waar
altijd iets te beleven valt zijn de volgende maatregelen nodig:

o  Uitbreiden aanbod horeca voorzieningen (langere
 openingstijden)
o  Toevoegen attracties (kermis attracties)
o  Eindhalte metrostation Hoek van Holland haven aansluiten
 aan de boulevard
o  Evenementen organiseren in zowel zomer- als
 wintermaanden (licht show, attracties langer open met muziek
 etc..)
o  Uitgaansmogelijkheden creëren, combineren horeca.

Zomervoordeelpas
In de zomer pakken jaarlijks anderhalf miljoen mensen de auto of
trein om Hoek van Holland te bereiken. Het station Hoek van Holland
strand wordt momenteel alleen in de zomermaanden gebruikt. Tot op
heden wordt de auto daarin meer gebruikt dan de trein.
(Gemeente Rotterdam, 2014)

Met de komst van de lightrail wil men het aantal reizigers met
het OV richting Hoek van Holland al vergroten.

Maar om definitief de slag van het autoverkeer te winnen, alsmede
de filevorming op de A20 te verminderen, moet er nog een stap
gemaakt worden. Marketingtechnisch kan dit met een voordeel- of
kortingskaart. In heteerste jaar zou je eventueel kunnen wachten met 
het voordeel zodatje de verschillen tussen beiden kan analyseren.

Door middel van een voordeelpas/kaart kunnen inwoners rond de
Hoekse lijn profiteren van de snelle verbinding tussen stad en strand.
In principe werkt zo’n voordeelkaart het beste in de zomer, aangezien
dan de meeste bezoekers worden verwacht. Aangezien de meeste
mensen vakantie hebben in de zomer kan je enerzijds profiteren
van de mensen richting het strand. Anderzijds zal de lijn rustiger zijn
doordat forenzen wegblijven. Zo heb je het hele jaar door voldoende
reizigers om de Hoekse lijn draaiende te houden.

Afbeelding 30. Zomervoordeelpas
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P+R Vijfsluizen en Vlaardingen Oost
Het knooppunt Vijfsluizen wordt een overstappunt waar de reiziger
op de lijn richting Hoek van Holland of Rotterdam kan stappen. Uit
onderzoek is gebleken dat er bij dit station behoefte is om de auto
te parkeren. Door de komst van een Park & Ride (P+R) punt wordt
het makkelijker om eerst met de auto naar het station te gaan en
vervolgens met het OV richting de eindbestemming. Het P+R punt
kan ook worden gebruikt voor bezoekers/toeristen die naar het strand
van Hoek van Holland willen. Vaak staan er in de zomermaanden elle
lange files richting het strand. Doordat er nu een mogelijkheid wordt
gecreëerd om snel vanaf de A20/A4 de auto te parkeren bij een OV
punt en vervolgens met de metro richting het strand te gaan worden
deze filevorming in de zomermaanden tegengegaan.
Door de hoge frequentie van de nieuwe lightrail hoeft er niet lang
gewacht te worden.

De P+R kan eenzelfde opzet krijgen als die van de Kralingse Zoom.
Hier kun je vanuit de parkeergarage direct op de metro stappen en
verder gaan naar zijn/haar eindbestemming.

Er is gekozen voor dit punt omdat deze stations overstappunten
worden van de metrolijn C: Richting de Akkers.
Er moet gekeken worden wat de visies zijn van beide gemeenten.
Door middel van een prognose kan er gekeken worden hoeveel
parkeerplaatsen er nodig zullen zijn in de toekomst.
Vanuit deze gegevens kan er schetsen en ontwerpen gemaakt
worden. Doordat de A4 wordt verlengd is Rijkswaterstaat bezig met
het her ontwikkelen van de op en af slagen rond e A4/A20.
Door een goede aansluiting te creëren op de nieuwe P+R knooppunt
wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid vergroot.

Satellietwerkplaats Schiedam Centrum
Voor verdere ontwikkeling heeft NS een strategie gesteld om stations
tot een dynamische en levendige werkomgeving te transformeren en
om de pieken die het Nederlandse vervoer kent in spitstijden af te
vlakken. Het ontwikkelen van werk- en vergadermogelijkheden voor
groepen en ook werk- en ontmoetingsfaciliteiten voor individuen en
kleine zelfstandigheden zijn ontwikkelingen uit de visie van NS voor
2025. Het creëren van satellietwerkplekken op stations doet NS vanuit
de volgende ambitie.

“Als reiziger begin je met werken op het station en neem je de trein na
de spits. Het station wordt een werkbestemming.” (NS)

Om ook een goede regulatie van het metroverkeer over de Hoekse
Lijn en de treinverbindingen tussen Rotterdam, Schiedam, Delft en
Den Haag te kunnen bewerkstelligen zijn satellietwerkplekken een
aantrekkelijke oplossing. Hiermee creëert men een nieuwe dynamiek
in het centrum van Schiedam en maakt men woon-werkverkeer
tussen de Hoekse Lijn en de hoofdsteden van de Zuidvleugel
aantrekkelijk. Dit effect genereert nieuwe impulsen in de verschillende
woon en werkgebieden langs de Hoekse Lijn.
De samenkomst van de metrolijn en de treinverbinding in combinatie
van de ligging in het stedelijk netwerk maakt Schiedam Centrum tot
een ideale werklocatie binnen de Randstad.

Afbeelding 31. P+R Vijfsluizen & Vlaardingen Oost
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Om een goed functionerende werkplaats te creëren op Schiedam
Centrum zijn de aanwezigheid van voldoende faciliteiten en een
rustige werkomgeving van groot belang.

Concrete veranderingen die nodig zijn om ontwikkeling van
satellietwerkplekken op Schiedam Centrum mogelijk te maken zijn:

o  Het reserveren van ruimte waar men rustig kan werken in
 verschillende ruimtes voor verschillende doeleinden.
o  Het aanbrengen van de juiste voorzieningen om comfortabel
 te kunnen werken en vergaderen.
o  Het goed aansluiten van werkruimtes op de verbindingen
 binnen het station.
o  Aansluiting met de werkomgeving van Schiedam Centrum.

Nieuwe metrohalte waterkering
In het gebied tussen Maassluis en Hoek van Holland ligt een groot
gebied dat in de huidige plannen voor de Hoekse Lijn onvoldoende
benut wordt. Het gebied kenmerkt zich door grote groene vlaktes, de
Maeslantkering en de nabijheid van een grote hoeveelheid kassen. De
Maeslantkering, een attractie die jaarlijks 60.000 bezoekers trekt
ondanks de slechte bereikbaarheid. (Memo inzake incidentele
subsidie revitalisering Keringhuis, 2010) Het gebruiken van dit gebied
als een extra recreatieve trekpleister die de functie van Hoek van
Holland kan versterken is een kans die benut kan worden.

De toevoeging van een metrostation kan dit gebied op de lange
termijn bereikbaar maken.
En de kassen in de bovenliggende gebieden bieden kansen om
doormiddel van een warmtewisselaar verschillende functies duurzaam
te ontwikkelen. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van functies met
een grote restwarmte, die kan worden ingezet in de
verwarming van kassen. Hieronder valt bijvoorbeeld een schaatsbaan,
koelinstallaties voor de veiling van regionale producten en het gebruik
van restwarmte van bijvoorbeeld een zwembad. Een schaatsbaan
kan ondanks het idee van de grote zalen ook heel minimalistisch
uitgewerkt worden in de vorm van een plein met een koelsysteem in
de bodem waar lagen water op kunnen worden gevroren. Tevens past
schaatsen als Nederlandse volkssport goed in het toeristische thema
van de plaats 

Afbeelding 32. Satellietwerkplaats Schiedam Centrum
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Om een sterk functionerende metrohalte te kunnen creëren in de
nabijheid van de Maeslantkering is een creatief programma wat zich
richt op bezoekers in plaats van bewoners van belang. Benodigde
maatregelen voor het ontwikkelen van deze stop zijn:

o  Een creatief aanvullend programma, wat gebruik maakt van
 de kansen van de omgeving.
o  Aanleg van een eventueel warmtenetwerk bij aanleg van
 functies met een hoge restwarmte.
o  Het bereikbaar maken van het gebied door een nabije
 metrohalte.

Afbeelding 33. Nieuwe metrohalte waterkering


