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Haarlem ontvangt ruim 15 miljoen voor bus en fiets bij NS-station Haarlem 
om woningbouw mogelijk te maken 
 
Het Rijk investeert € 1,3 miljard euro in het bereikbaar maken van nieuwe woningen in de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vandaag werd bekend dat Haarlem hiervan 15,7 

miljoen ontvangt om te investeren in busstation en fietsparkeerplekken aan de zuidzijde 
van het NS-station Haarlem en zo woningbouw mogelijk te maken. “Een enorme opsteker 

voor de stad waar we heel blij mee zijn”, zegt wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke 
Ordening) namens het college van B&W van Haarlem. “Met dat geld kunnen we het 

busstation verplaatsen en meer fietsenstallingen bouwen bij NS-station Haarlem. En dat is 

nodig om daar sneller en meer woningen te kunnen bouwen. Het draagt ook bij aan ons 
mobiliteitsbeleid om meer gebruik te maken van fiets en OV.”  

 

Haarlem gaat veel nieuwe woningen bouwen. Om de stad bereikbaar te houden is het nodig 

dat er een mobiliteitstransitie tot stand komt. De fiets en OV spelen hierbij een sleutelrol. 

 
Woningbouw stationsgebied Haarlem 

De aanpak van het stationsgebied in het centrum maakt ruimte voor woningbouw direct 

grenzend aan het NS-station en het busstation. In een ruime cirkel rondom Station Haarlem 
worden in totaal ruim 2.650 woningen gerealiseerd. Om dit gebied bereikbaar en leefbaar te 

houden zijn infrastructurele maatregelen noodzakelijk. Voor twee daarvan stelt het Rijk nu 

geld beschikbaar, namelijk verplaatsen van het busstation en uitbreiden van het aantal 
fietsparkeerplekken op het Stationsplein. Daarnaast zal de gemeente samen met andere 

belanghebbenden zoals de provincie, ontwikkelaars en NS/ProRail ook het Stationsplein zelf 

opnieuw inrichten. 
 
500 extra woningen en 1700 fietsparkeerplekken 

Door het busstation te verplaatsen, ontstaat ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. 
In de directe omgeving van het station gaat het om minimaal 500 extra (betaalbare) 

woningen op een stedelijke hotspot, grenzend aan een IC-station en regionaal OV-

knooppunt. Met meer woningen en meer mensen die de fiets gaan gebruiken als 
vervoermiddel in de stad, zijn er ook meer fietsparkeerplekken nodig. Er komen 1700 “ 

Persbericht 



 

  2/2 
 

fietsparkeerplekken bij. De nieuwe fietsenstalling komt onder het nieuwe busstation. Bas 

van Leeuwen, wethouder Mobiliteit: “De fiets samen met het OV is een ijzersterk duo. Deze 
investering helpt om deze combinatie nog beter te maken. 

 

Bereikbare Steden 
De bijdrage van het Rijk komt voort uit het project Bereikbare Steden, een gezamenlijke 

aanpak van het Rijks- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) en het 
MRA-programma Bouwen & Wonen. Hiermee werken Rijk, provincies, en de Metropoolregio 

samen met gemeentes om de enorme regionale woningbouw opgaven te versnellen en de 

stadsharten bereikbaar te houden. Haarlem kreeg uit dit programma eerder dit jaar al een 
grote bijdrage voor een nieuwe OV-mobiliteitshub Nieuw-Zuid en de herinrichting van de 

Europaweg.  

 
Rijk draagt bij  

De Haarlems OV knooppunten dragen ook bij aan de bereikbaarheid van de regio. In de 
Metropoolregio Amsterdam is niet alleen de vraag naar woningen groot, maar is ook een 

grote concentratie van mobiliteitsknelpunten aanwezig. Het bouwen van grote aantallen 

woningen in deze regio zorgt voor meer lokaal verkeer en ook voor meer drukte op het 
spoor en snelwegen. Het Rijk investeert daarom zo’n € 800 miljoen voor het bereikbaar 

maken van woningbouw in de periode tot en met 2030 en nog eens ongeveer € 500 miljoen 

in rijksinfrastructuur.  

 

 

 


