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HOV traject Sassenheim

Informatie avond
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Agenda

• Voorstel ronde

• HOV traject

• Terugblik

• Geluid

• Planning

• Bekijken kaartmateriaal en stellen van vragen
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridor
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• Hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad

• Bus, tram, metro en lightrail onder het label R-net

• Corridor Noordwijk-Schiphol één van de in het programma 

opgenomen corridors

• Doel: beter OV-product; betrouwbaarheid, frequentie, 

aansluitingen en voorzieningen (voertuig en halte)
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridor
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridor
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• Bestuursovereenkomst tussen de samenwerkende partijen: 

PZH, PNH, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Haarlemmermeer, regio’s

• Maatregelpakket al eerder uitgewerkt en onderbouwd en in 2017 

door de gemeenteraad vastgesteld

• In december 2021 is door de gemeenteraad het 

uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van 

drie kruispunten in Sassenheim
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Terugblik
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• Informatie avond 2015

• In 2016 en 2017 gesproken met bewoners en bedrijven

• In 2017 op basis van de informatie avond en gesprekken het 

Definitief Ontwerp opgesteld (hangt in de zaal)

• Daarna even stilgelegen

• Juni 2022 start werkzaamheden voor HOV Voorhout



|

HOV Sassenheim
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Sassenheim deel 1 
Aanpassingen kruispunten 
• Oosthoutlaan – Rijksstraatweg
• Rijksstraatweg/Hoofdstraat - Warmonderweg
• Hoofdstraat Wasbeekerlaan/Vliegeniersweg

Sassenheim deel 2
• Na evaluatie en monitoring van deel 1 wordt er gekeken naar 

aanpassingen
• Kruispunt  Warmonderweg-Jagtlustkade
• Kruispunt Warmonderweg-Oosteinde-A44
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Geluid

• In 2021 door Omgevingsdienst onderzoek gedaan naar 
geluidsanering vanwege HOV lijn in Teylingen

• Op basis van rapport is besloten om op deel van de 
Rijksstraatweg – Hoofdstraat stil asfalt toe te passen. 
Rijksstraatweg 48 tot Hoofdstraat 68. 

8



|

Planning
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• Juli t/m september 2022 aanpassen Definitief Ontwerp op basis 

van informatie avond en overige input vanuit bewoners en 

bedrijven

• September terugkoppeling input informatie avond 

• 4e kwartaal inloopavond gehele ontwerp (3 kruispunten  

• Augustus 2022 t/m februari 2023 opstellen tekeningen en 

contract voor de uitvoering

• Maart 2023 t/m juni 2023 contracteren aannemer

• Augustus 2023 start uitvoering
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Bekijken tekening(en)
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• In de zaal hangen/liggen tekeningen. 

• Deze avond gaat voornamelijk over Rijksstraatweg/Hoofdstraat 

– Warmonderweg. 

• U kunt vragen stellen aan de mensen die erbij staan (Jaap, Ed 

en Peter). 

• U kunt ook reactie geven op het ontwerp per mail tot 15 juli 

2022 hovteylingen@hltsamen.nl

mailto:hovteylingen@hltsamen.nl
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Communicatie

• Nieuwsbrieven (1e nieuwsbrief begin september)

Website 

www.teylingen.nl/hov
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http://www.teylingen.nl/hov

