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Gemeente Den Haag 

T.a.v. Wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie 

 

 

 

Kopie: 

De fracties van de Gemeenteraad Den Haag  

Reizigersorganisatie Rover 

Wethouder mevrouw Bruines 

Stadsdeeldirecteur Haagse Hout  

Leden van de wijkvereniging Benoordenhout en wijkgenoten Benoordenhout 

 

 

 

 

Betreft: nadere toelichting gewenst op uitvoering van pilot met buslijn 20 

 

 

 

 

         Den Haag, 21 september 2020 

 

 

 

Geachte heer Van Asten, 

 

Wij hebben tot onze grote verbazing op woensdag 16 september via de media vernomen dat op 12 oktober 

een korte pilot start met buslijn 20 (zie bijlage 1). Alhoewel we het initiatief steunen, zetten we wel onze 

vraagtekens bij de uitvoering. Daar zouden we graag deze maand duidelijkheid over willen ontvangen. 

 

1. Wanneer worden wijkgenoten (al dan niet via de wijkvereniging) betrokken bij deze pilot? 

2. Hoe gaat de bus rijden?  

(a) Rijdt de bus langs Clingendael of door Clingendael?  

(b) Krijgt onze wijk – die als enige Haagse wijk geen rechtstreekse verbinding heeft met het centrum – 

eindelijk een verbinding met het centrum zoals in het krantenartikel staat? 

3. Wanneer is deze pilot een succes?  

4. Hoe worden (potentiële) reizigers geïnformeerd over de pilot? Het succes van een pilot valt of staat 

immers met een goede communicatie en timing.  
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Wij maken ons ernstige zorgen over de uitvoering van deze pilot omdat – uit de nota van reactie van de 

MRDH op de vervoerplannen voor 2021 blijkt dat - het vraagafhankelijk vervoer van Clingendael afhankelijk 

is gemaakt van het succes van deze pilot (zie bijlage 2). Wij snappen alleen niet hoe deze pilot samenhangt 

met het vraagafhankelijk vervoer van Clingendael? De pilot met buslijn 20 zal volgens ons alleen helpen om 

wijkgenoten die wonen in ‘Hoytemastraat en omgeving’ van regulier OV te voorzien, maar dat geldt niet 

voor Clingendael. Waarom is er geen invulling gegeven aan de pilot om vraagafhankelijk vervoer in 

Clingendael op te starten? Het gaat hier toch om twee verschillende pilots met elk hun eigen doel?  

 

Uit de nota van reactie van de MRDH op de vervoerplannen voor 2021 hebben we moeten vernemen dat de 

HTM eigenlijk niet in de pilot met buslijn 20 geloofd, maar het toch maar doet om aan te tonen dat er niet 

veel reizigers zijn. Dat stemt ons allerminst gerust. Ook de snelheid waarmee deze pilot nu wordt opgestart 

in een periode met 2 grote vakanties (herfst- en kerstvakantie) en voor een mogelijke tweede grote uitbraak 

van COVID-19. Op welke wijze wordt rekening gehouden met deze omstandigheden en het feit dat de pilot 

wel erg kort is? 

 

Graag vernemen we ruim voor aanvang van de pilot antwoord op bovenstaande vragen.  

 

In afwachting van uw spoedige reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wijkvereniging Benoordenhout 

Elisabet Molenaar 

Bestuurslid Ruimtelijke Ordening 

@: ro@wvbn.nl 

 

 

PS.  

Verder attenderen we u er nogmaals op dat we nog altijd met smart wachten op andere openstaande 

vragen zoals: de (I) toegezegde uitgewerkte varianten voor de oplossing van de opheffing van buslijn 18; (II) 

alle in- en uitstapcijfers van alle bussen die in Den Haag rijden om te snappen waarom buslijn 18 is 

opgeheven en (III) antwoord op onze constatering dat het huidige HTM vervoerplan - en ook dat van 2021 - 

niet voldoet aan het Programma van Eisen waarin staat dat Clingendael bediend moet zijn moet regulier OV 

(zie bijlage 3).  Heeft u de MRDH en HTM hierop gewezen? En zo ja, wat was hun reactie daarop? 

 

Bijlagen 

1. Artikel dagblad 070 “Benoordenhout krijgt weer directe verbinding met centrum”? 16 september 2020 

2. Nota van reactie vervoerplannen 2021 – relevante passages (juli 2020) 

3. Tabel met verplichte busverbindingen uit het Programma van Eisen huidige bus-concessie  

mailto:ro@wvbn.nl
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Bijlage 1  Artikel in Dagblad070 van 16 september 2020 

 

Benoordenhout krijgt weer directe verbinding met centrum 
 
16 september 2020, 12:30 uur 
Den Haag & Regio 
 
Benoordenhout krijgt zijn proef met zogenoemd alternerend, afwisselend, rijden van buslijn 20. Wethouder 
Robert van Asten laat de raad weten dat zowel de HTM als de Metropoolregio Rotterdam Den Haag akkoord 
is gegaan met de wens van verschillende Haagse raadsfracties. 

De proef met de bussen van lijn 20 start 12 oktober en loopt tot 11 januari komend jaar. De raad had om de 
test gevraagd na het wegvallen van bus 18 waardoor grote delen van Benoordenhout verstoken waren van 
een directe verbinding met het centrum en het centraal station. 
 
Met de test met lijn 20 moet dat probleem worden opgelost, is de bedoeling. In de proefperiode rijdt de 
helft van de bussen het huidige traject over de Oostduinlaan, de andere helft rijdt over de Van Alkemadelaan 
en stopt in ieder geval bij de haltes Wassenaarseweg en Van Hoytemastraat. Bij gunstige effecten zou het 
alternerend rijden vast onderdeel van de dienstregeling moeten worden, stelde de raad bij het indienen van 
het voorstel. 
 

Bron: https://dagblad070.nl/den%20haag%20&%20regio/benoordenhout-krijgt-weer-directe-verbinding-

centrum 

https://dagblad070.nl/den%20haag%20&%20regio/benoordenhout-krijgt-weer-directe-verbinding-centrum
https://dagblad070.nl/den%20haag%20&%20regio/benoordenhout-krijgt-weer-directe-verbinding-centrum
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Bijlage 2  Nota van reactie – relevante passage (pagina 8) 

 

 
 

Bron: https://mrdh.nl/project/vervoerplannen 

 

 

https://mrdh.nl/project/vervoerplannen
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Bijlage 3 Verplichte busverbindingen uit het Programma van Eisen – relevante passage pagina 27 

 

 


