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1
INLEIDING
1.1

Aanleiding verkenning

Het projectgebied Central Innovation District (CID)-Binckhorst is een belangrijk economisch centrum voor
zowel de regio Den Haag als het land. Dit gebied is dan ook door het Rijk aangemerkt als REOS toplocatie
(Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie) door de hoge dichtheid aan kennisinstellingen, onderwijs,
zakencentra en instituten voor (inter)nationale governance. Om de internationale concurrentiekracht van
CID-Binckhorst te behouden, dient dit gebied doorontwikkeld te worden en bereikbaar te blijven.
De verkenning focust zich op het verkennen van oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave waarbij 3
opgaven centraal staan:
1. met bereikbaarheidsmaatregelen bijdragen aan de verstedelijkingsopgave;
2. het beperken/wegnemen van NMCA knelpunten in de zuidelijke randstad;
3. het bijdragen aan ambities op het gebied van fiets en OV.

1.2

Toelichting rapportage en proces

De aanpak van de analysefase bestaat uit 4 stappen die in tijd en inhoud licht overlappen: het vormen en
uitwerken van alternatieven, het opstellen van een afweegkader, het uitvoeren van effectenonderzoeken en
het trechteren naar kansrijke alternatieven (zeef 1). Deze processtappen zijn ten opzichte van de tijd
weergegeven in afbeelding 1.1. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de effectenstudies die zijn
uitgevoerd om het doelbereik, de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de in de vorige fase gedefinieerde
alternatieven globaal in beeld te brengen. Op basis van de effecten en met behulp van de
projectdoelstellingen zijn de realistische alternatieven getrechterd naar kansrijke alternatieven. De kansrijke
alternatieven worden de volgende fase nader gedetailleerd om tot een Voorkeurs Alternatief komen (VKA).

Afbeelding 1.1 Processtappen verkenning CID-Binckhorst

De input voor deze effectenstudies zijn de tien alternatieven en het beoordelingskader voor zeef 1. Deze zijn
beide het product van een proces van intensieve samenwerking met de opdrachtgevers en samenwerking
met een groep stakeholders. De groep stakeholders bestaat uit vertegenwoordigers van de zes
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opdrachtgevers alsmede van HTM, NS, ProRail, Rijkswaterstaat en MoVe. Als onderdeel van dit
samenwerkingsproces zijn werksessies, een stakeholderbijeenkomst en een beslissessie georganiseerd
waarna de tien alternatieven en het beoordelingskader zijn vastgesteld.
Na vaststelling van de alternatieven en het beoordelingskader zijn de effectenstudies uitgevoerd. Deze
bestaan voor een deel uit modelberekeningen, waarvan de uitgangspunten en plausibiliteit samen met
vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, HTM en Rijkswaterstaat zijn vastgesteld. De
effectenbeoordeling is vervolgens uitgevoerd aan de hand van een interne werksessie, een werksessie met
de opdrachtgevers en een stakeholderbijeenkomst. In deze bijeenkomsten is ook de trechtering (zeef 1)
voorgelegd om van tien realistische naar 3 kansrijke alternatieven te komen.

1.3

Leeswijzer

Tabel 1.1 Leeswijzer
Hoofdstuk

Geeft antwoord op de vragen

2

welk beoordelingskader is gehanteerd? Welke (kwantitatieve) methoden zijn
gehanteerd voor de effectenbepaling?
wat is de achtergrond van het gebied? Wat is de noodzaak om maatregelenpakketten
toe te passen? Welke uitgangspunten zijn gehanteerd in de referentiesituatie?
welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de alternatieven? Wat zijn de effecten van
de alternatieven?
welke afwegingen zijn gemaakt bij het komen tot kansrijke alternatieven? Wat zijn de
kansrijke alternatieven?

3
4
5

methodiek effectenstudies en beoordeling
huidige situatie en
referentiesituatie
effecten van de alternatieven
trechtering naar kansrijke
alternatieven
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2
METHODIEK EFFECTENSTUDIES EN -BEOORDELING
2.1

Beoordelingskader

Om ervoor te zorgen dat er aan het einde van deze fase een gedragen set kansrijke alternatieven ligt, die
voldoende bijdragen aan de doelstellingen, is een beoordelingskader opgesteld. De uitkomsten van de
effectenstudies zijn binnen dit beoordelingskader ingevuld. Het beoordelingskader bestaat uit een set
criteria en een beoordelingsschaal.

2.1.1

Criteria

Het beoordelingskader voor deze verkenning bestaat uit een set criteria voor elk van de 3 hoofdopgaven. De
criteria zijn zo opgesteld dat deze het juiste abstractieniveau hebben voor deze fase van de verkenning
(zeef 1) en zowel met behulp van kwantitatieve data als kwalitatieve expert judgement kunnen worden
beoordeeld. De focus in deze fase is op het doelbereik, de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Milieu
effecten, die in de volgende fase nader beoordeeld moeten worden, zijn nu al globaal meegenomen onder
het criterium ‘leefbaarheidsknelpunten’. In tabel 2.1 zijn deze criteria weergegeven, onderverdeeld onder de
opgaven van de verkenning. De rapportage ‘Notitie beoordelingskaders’ 1 bevat meer informatie over de
totstandkoming van dit kader en een toelichting van de criteria en methode per criterium.

Tabel 2.1 Criteria beoordelingskader zeef 1
Opgave

Doelstelling/aspect

Criterium

verstedelijking

realiseerbaarheid van het
verstedelijkingsprogramma
kwalitatieve aansluiting
maatregelenpakket

agglomeratiekracht: economisch

verbinding met kennisclusters
nationale bereikbaarheid
internationale bereikbaarheid

realiseren van de verstedelijkingsopgave
agglomeratiekracht: aantrekkelijke
leefomgeving

bereikbaarheid van mensen,
arbeidsplaatsen en voorzieningen
ruimtegebruik
leefbaarheidsknelpunten

1

mobiliteitstransitie

mate van stimuleren transitie auto naar
ander modaliteiten

adaptiviteit

mogelijkheid voor bijstelling van het
maatregelenpakket in de tijd

Witteveen+Bos, 23 juli 2019, 114179-19-012.266 Notitie Beoordelingskaders.
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Opgave

wegnemen/beperken bestaande
knelpunten bereikbaarheid

bijdragen aan ambities OV en fiets

Doelstelling/aspect

Criterium

duurzaamheid

bijdragen aan klimaatadaptatie

beperken (NMCA) knelpunten
hoofdwegennet

effect op filevorming rond knelpunten
op het hoofdwegennet

beperken (NMCA) knelpunten spoor

effect op bestaande knelpunten

beperken bestaande (NMCA)
knelpunten bus, tram, metro

effect op bestaande
capaciteitsknelpunten

bijdrage aan ambities OV

robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid van het OV netwerk

bijdrage aan ambities fiets

robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid van het fietsnetwerk

bijdrage aan ketenmobiliteit

financiële haalbaarheid

2.1.2

robuustheid en betrouwbaarheid van
het integrale vervoerssysteem

betaalbaarheid

kosten in relatie tot kansen voor
financiering

kosten/baten

kosten in relatie tot doelbereik en
vervoerswaarde (baten)

risico's

risico’s financierbaarheid en
projectrisico’s

Schaal

De effecten van de alternatieven op elk criterium worden beoordeeld aan de hand van een vijfpuntsschaal.
De beoordeling die aan een alternatief wordt toegekend geeft het verschil aan ten opzichte van de
referentiesituatie in 2040, welke nader wordt toegelicht in paragraaf 3.2. De schaal met betekenis van elke
categorie is weergegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Vijfpunts beoordelingsschaal
Beoordeling
++

Toelichting
sterk positief effect, grote kans, grote bijdrage aan / volledig doelbereik

+

positief effect, bijdrage aan doelbereik

0

neutraal, geen duidelijke effecten / bijdrage

-

negatief effect, leidt tot mitigeerbare knelpunten

--

sterk negatief effect, voldoet niet aan de eis voor een kansrijk alternatief (effect leidt tot onvoldoende doelbereik
of betekent dat oplossingsrichting niet maakbaar, haalbaar of financierbaar is)

2.2

Verkeersmodel

Veel kwantitatieve data waar de effectenstudies op zijn gebaseerd, is afkomstig uit berekeningen die zijn
uitgevoerd met behulp van het regionale verkeersmodel V-MRDH. Dit is een statisch verkeersmodel1 dat aan
de hand van sociaal-economische vullingen en een gegeven netwerk voor auto, OV en fiets, de
netwerkbelasting voor deze 3 modaliteiten kan berekenen.
1

In een statisch verkeersmodel wordt op basis van een sociaal-economische vulling en een netwerk in 4 stappen bepaald hoe
verkeer wordt toegedeeld aan een netwerk. Deze stappen zijn: ritgeneratie, toedeling herkomst/bestemmingsrelaties, toedeling
modaliteiten en tijd, en toedeling op het netwerk.
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Voor deze verkenning zijn met dit model de huidige situatie, de referentiesituatie en 3 alternatieven
doorgerekend. Deze 3 alternatieven zijn ‘Fiets maximaal’, ‘HOV tram lokaal’ en ‘Lightrail regionaal’. De
uitgangspunten die zijn gehanteerd voor deze berekeningen, zijn te vinden in het rapport ‘Uitgangspunten
modelberekeningen verkenning regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst’1.
Een samenvatting van de modelberekeningen en resultaten is aan dit rapport toegevoegd in de bijlage. Een
interpretatie van de resultaten en herleidingen hiervan voor de alternatieven die niet doorgerekend zijn, zijn
meegenomen door het gehele proces van effectenbeoordeling. Waar de beoordeling van een criterium heel
specifiek put uit een uitkomst van het model, is dit aangegeven in het beoordelingskader. Bij de interpretatie
van de modelresultaten dient rekening te worden gehouden met modelbeperkingen. De resultaten worden
daarom vooral indicatief gebruikt. De volgende modelbeperkingen zijn voor deze opgave met name
relevant:
- er wordt geen fiscaal beleid op elektrische auto’s meegenomen in het model, waardoor autorijden in de
toekomst goedkoper wordt tot 2040. Op het OV wordt wel een prijsindexatie meegenomen waardoor
OV elk jaar duurder wordt over een periode van 20 jaar. Hierdoor is er een structurele overschatting van
autogebruik en een onderschatting van OV gebruik in het model;
- lopen zit als losse modaliteit niet in het model ter wel het lokaal wel een modaliteit zal zijn. Dit leidt
mogelijk tot een overschatting van het aantal fietsritten, omdat lopen in de stad wordt gedaan voor
korte afstanden en de eerst daaropvolgende modaliteit voor korte afstanden de fiets is. Lopen zit
overigens wél als modaliteit voor- en natransport in het model;
- fiets en OV bevatten geen terugkoppeling op de capaciteit. Dit betekent dat er in het model oneindig
veel reizigers gebruik van kunnen maken, waar in werkelijkheid de fietspaden en trams vol kunnen
komen te zitten. In werkelijkheid maakt een deel van de reizigers door het beperkte comfort dan andere
reiskeuzes, maar in het model gebeurt dit niet. Dit zal handmatig moeten worden gecontroleerd;
- het model kent ook geen restrictie op (fiets) parkeren. Dit betekent dat het model oneindig aantal
parkeerplaatsen heeft voor auto’s en fietsen voor verplaatsingen naar het gebied toe. De parkeernorm
(aantal parkeerplaatsen) bepaalt wel het aantal verplaatsingen van het gebied naar elders met de auto;
- autovertragingen in het stedelijk verkeer worden door het model onderschat. Het model berekent
vertragingen met name op basis van een overschrijding van de wegvakcapaciteit. Echter, in stedelijk
verkeer zijn hoge kruispuntverzadigingen maatgevender voor vertragingen dan wegvakcapaciteit. Dit
leidt tot een structurele onderschatting van de vertragingen die bij kruispunten worden opgelopen;
- het model bevat geen ‘knop’ die de parkeernorm representeert. Het effect van de verlaging van de
parkeernorm op de autoritgeneratie is daarom buiten het model om bepaald en handmatig ingevoerd.
Meer informatie hierover is te vinden in het rapport ‘Uitgangspunten modelberekeningen verkenning
regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst’2.
De vervoerswaarde van de andere alternatieven is afgeleid van de doorgerekende alternatieven. Dit is
gebeurd op basis van expert judgement van deskundige van Goudappel, Keypoint en Witteveen+Bos met
behulp van de volgende overwegingen:
- snelheid en betrouwbaarheid: hoe groter de halte afstand en hoe meer de lijn op een vrije baan ligt en
geen interactie heeft met het overige verkeer, hoe sneller de lijn kan zijn. Ook de betrouwbaarheid
neemt dan toe. Er is minder hinder van het overige verkeer waardoor de voorspeelbaarheid toeneemt;
- trambonus van 5 %: een railvoertuig heeft een betere uitstraling en wordt comfortabeler gevonden dan
een bus wat leidt tot iets meer reizigers;
- lokaal/regionaal: de mate van regionaal doortrekken van de lijn bepaalt het aantal reizigers waarbij
Zoetermeer en Delft separaat worden beschouwd. Zoetermeer is een geheel nieuwe baan vanaf
Voorburg naar Zoetermeer, voor Delft sluit de lijn aan op de bestaande lijn 1 bij de Haagweg naar Delft
via de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg;
- uitwisselbaarheid systemen: Bus alternatieven en de ART sluiten minder goed aan op aansluitende lijnen,
bijvoorbeeld richting Madurodam en Scheveningen. Bestaande traminfrastructuur moet dan

1

Goudappel Coffeng, 26 juli 2019, 004481.20190722.R1.01 Rapport ‘Uitgangspunten modelberekeningen verkenning regionale
bereikbaarheid CID/Binckhorst.

2

Goudappel Coffeng, 26 juli 2019, 004481.20190722.R1.01 Rapport ‘Uitgangspunten modelberekeningen verkenning regionale
bereikbaarheid CID/Binckhorst.
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omgebouwd worden naar gecombineerde bus-trambaan of men zal moeten overstappen wat ten koste
gaat van het aantal reizigers.

2.3

Kostenraming

Om een indicatie te krijgen van de financiële haalbaarheid van de alternatieven, is een SSK kostenraming
uitgevoerd (globaal op basis van kentallen) voor de infrastructuur maatregelen. Passend bij deze fase van de
verkenning, is een deterministische raming van investeringskosten in infrastructuur uitgevoerd met een
variatiecoëfficiënt van 50 % bij een gegeven scope. Voor de OV-lijn is het lokale deel (CS - station Voorburg
en de aankoppeling op de infrastructuur van lijn 1 naar Delft) geraamd alsmede de meerkosten van het
doortrekken de regio in (richting Zoetermeer). Het traject CS - Scheveningen is niet geraamd. Hoeveelheden
zijn vastgesteld op basis van het rapport ‘Uitwerking Alternatieven’1, de memo ‘Voorstel maatregelen CIDBinckhorst ter agendering in KTA’2, het realisatieplan ‘No-Regret pakket’3, en interne overleggen. De SSK
kostenraming inclusief uitgangspunten is toegevoegd in de bijlage van dit rapport.
De totale kosten voor het project bestaan uit:
- investeringskosten voor de infrastructuur;
- kosten voor het no-regret pakket, fase 1 van het project;
- kosten voor andere maatregelen als smart mobility, ruimtegebruik, langzaam verkeer, stations en
logistiek.
De kosten worden gefaseerd in de tijd. De no-regret maatregelen worden uitgevoerd op korte termijn: 20192023. De middellange termijn loopt van 2023-2030 en vervolgens de lange termijn van 2030-2040. Bij de
bepaling van kansrijke alternatieven wordt eveneens een indicatie van de fasering gegeven.
Naast de investeringskosten worden ook indicaties gegeven van de Beheer en Onderhoudskosten van de
infrastructuur (LCC, Life Cycle Costs) en van de exploitatiekosten.

1

Witteveen+Bos, 5 augustus 2019, 114179-19-012-783 Rapport Uitwerking Alternatieven.

2

Vinu, 11 juni 2019, Voorstel maatregelen CID-Binckhorst ter agendering in KTA.

3

Gemeente Den Haag, 16 juli 2019, No-regret Pakket: Realisatieplan, vastgesteld in programmaraad MoVe 16 juli 2019.
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3
HUIDIGE SITUATIE EN REFERENTIESITUATIE
In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de huidige- en referentiesituatie. Dit dient ertoe om de
noodzaak van een maatregelenpakket duidelijk te maken, een beeld te schetsen van waar de alternatieven
mee vergeleken zullen worden en enkele uitgangspunten vast te stellen. Voor de omschrijving worden zowel
metingen als observaties als modelberekeningen gebruikt.

3.1

Huidige situatie

De ligging van Den Haag midden in de Randstad en aan zee, en het scala aan functies van de stad, brengen
met zich mee dat de stad in zijn geheel erg veel bewoners en bezoekers aantrekt. Veel van deze bewoners
en bezoekers bewegen zich dagelijks door het CID, vanwege de verbindingen met de regio die dit gebied
bevat (3 IC stations, 3 inprikkers1, verschillende aanknopingen op het regionale fietsnetwerk), en de hoge
concentratie woningen, werkplekken en commercie die het gebied bevat. De Binckhorst heeft in zijn huidige
vorm nog een geheel andere functie dan het CID. Het gebied is dunner bevolkt en bevat vooral industrie en
bedrijvenpanden. Een hoogwaardige OV-verbinding is dan ook nog niet nodig geweest. Momenteel wordt
het gebied ontsloten door de trein via station Voorburg en HS, buslijnen 26 en 28. De belangrijke
verkeersaders zijn de Binckhorstlaan en de Rijswijkseweg. De fietsinfrastructuur binnen het gebied is
voornamelijk aangelegd langs deze wegen.
Introductie modellering V-MRDH
Om de huidige situatie, anno 2019, op het gebied van mobiliteit in beeld te krijgen, zijn berekeningen
uitgevoerd met het V-MRDH. Een overzicht van de resultaten is te vinden in de bijlage; deze paragraaf geeft
een korte samenvatting.
Het CID en de Binckhorst tezamen bevatten momenteel ongeveer 37.000 woningen en 85.000
arbeidsplaatsen. Verreweg het grootste deel van de huidige woningen ligt in het CID en niet in de
Binckhorst. Dit resulteert dagelijks in ongeveer 522.000 bewegingen van, naar of binnen het gebied. Uit de
modelberekeningen van de huidige situatie van Goudappel blijkt van deze bewegingen wordt 49 % met de
auto uitgevoerd, 23 % met het OV en 28 % met de fiets.
Autotoedeling
In afbeelding 3.1 is een kaart te zien met de I/C-verhoudingen van wegvakken in het autonetwerk. Hoewel
de I/C-verhoudingen op hoofdwegen maatgevend zijn voor opgelopen vertragingen, is dit in stedelijk
verkeer niet het geval. Hier zijn juist de verzadigingen van kruisingen maatgevend. In de afbeelding zijn
kruisingen met een verzadigingsgraad van groter dan 0,85 aangegeven met een rode cirkel. Dit wil zeggen
dat voertuigen op deze locatie makkelijk vertragingen oplopen. Wat de kruispuntverzadiging precies
betekent voor vertragingen, kan in een volgende fase nader worden onderzocht. Te zien is dat van de NMCA
knelpunten (A4 en A12) vooral de A12 hoge I/C-waardes vertoont. Binnen de stad zijn opstoppingen te zien
waar de Utrechtsebaan aansluit op het stedelijk wegennet, op het Rijswijkseplein en bij de spooroversteek
ten westen van Laakhavens.

1

De wegenstructuur in Den Haag is dusdanig vormgegeven dat de stad bereikt kan worden met zogenaamde ‘inprikkers’: grote
wegen die direct van de regionale/nationale hoofdwegen de stad in lopen.
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Afbeelding 3.1 Avondspits I/C-verhoudingen autonetwerk 2019 met kruispuntverzadiging (>0,85)

OV-toedeling
In afbeelding 3.2 zijn de etmaalintensiteiten van OV-lijnen in 2019 te zien. Te zien is dat vooral het
hoofdspoor (met name de Oude Lijn), de tramtunnel, het samenloopdeel van de RandstadRail en de
tramlijnen die het Rijswijkseplein kruisen drukbezet zijn. Deze trajecten zijn ook allemaal aangemerkt als
NMCA knelpunt. Door de Binckhorst lopen momenteel enkel 2 buslijnen die een vrij lage bezetting hebben.

Afbeelding 3.2 Etmaalintensiteiten OV-lijnen 2019
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Fiets toedeling
In vergelijking met de andere G40 steden, ligt het fietsgebruik in Den Haag opvallend laag. De gemeente wil
het gebruik van fiets als modaliteit op zichzelf stimuleren door betere fietsroutes aan te leggen. Dit omhelst
het sterfietsnet in de stad met meer ruimte en minder conflicten, maar ook enkele regionale snelfietsroutes.
Veel van deze verbeteringen zijn in de huidige situatie nog niet gerealiseerd. Daarbij komt nog dat het
gebied enkele grote barrières bevat, waardoor het niet makkelijk te doorkruisen is met de fiets en grote
omrijroutes nodig zijn.
Bij bestudering van de etmaalintensiteitenplot in afbeelding 3.3, valt op dat in de huidige situatie de fiets
vooral als voor- en natransport wordt gebruikt waardoor de routes naar de stations (met name CS en HS)
druk zijn. Ook is er grote drukte te zien op de Grote Marktstraat door het centrum heen. Regionaal is er
vooral fietsverkeer te zien vanuit de richtingen Voorburg/Zoetermeer, Rijswijk/Delft en Westland. Dit verkeer
is echter nog erg verdeeld over verschillende routes.

Afbeelding 3.3 Etmaalintensiteiten fiets 2019

3.2

Referentiesituatie

Nu een beeld is geschetst van de huidige situatie, kan naar de toekomst worden gekeken. De
referentiesituatie wordt in deze verkenning gebruikt om de alternatieven mee te vergelijken om doelbereik,
haalbaarheid en betaalbaarheid te beoordelen. Het gaat hier niet om de autonome situatie: er wordt in de
referentiesituatie al rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen die randvoorwaardelijk zijn.
Onderstaand worden dan ook eerst de uitganspunten besproken (3.2.1), waarna de referentiesituatie
omschreven wordt in het kader van de 3 doelstellingen (3.2.2).

3.2.1

Uitgangspunten

Het referentiejaar voor deze verkenning is 2040. Als basis worden alle juridisch vastgelegde ontwikkelingen
op het gebied van gebiedsontwikkeling en mobiliteit meegenomen (autonome ontwikkelingen). Daar
bovenop zijn enkele andere ontwikkelingen meegenomen in de referentiesituatie.
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Bouw
Voor de regio buiten het gebied wordt rekening gehouden met ontwikkeling van woningen en
arbeidsplaatsen op basis van groeiscenario 2040HOOG. Binnen het gebied is een specifieker
bouwprogramma gehanteerd. De bouwopgave is voor de verkenning een constante omdat onderzocht
wordt welk OV systeem en andere mobiliteitsmaatregelen het beste passen om de bouwopgave vanuit
mobiliteit mogelijk te maken. De volgende volumes zijn meegenomen:
- CID inclusief de kop van de Binckhorst: 24.500 woningen en 30.000 banen;
- Binckhorst zuid (exclusief de kop): 6.000 woningen en 8.000 banen;
- totaal 30.500 woningen en 38.000 banen.
Het gaat hierbij om een schatting van het maximale bouwvolume.
Mobiliteit
Voor mobiliteit wordt uitgegaan van de volgende (nog niet vastgestelde) ontwikkelingen in de referentie:
- parkeernorm: de parkeernorm is voor alle alternatieven gelijk. In deze verkenning wordt een lage P-norm
automatisch gekoppeld aan het nieuwe bouwprogramma. Parallel aan deze verkenning wordt gewerkt
aan een gebiedsvisie voor het CID. In het daarbij behorende planMER worden verschillende
alternatieven, met verschillende parkeernormen onderzocht. In deze verkenning is de parkeernorm
overgenomen uit het ‘middelste’ MER alternatief (met sturend mobiliteitsbeleid). Bestaande
voorzieningen maximaal 0,8 en nieuwe ontwikkelingen 0,3. In de Binckhorst is deze voor nieuwe
ontwikkelingen 0,4 (halvering ten opzichte van bestaand), iets hoger dan CID om de grotere afstand ten
opzichte van centrum. Overige maatregelen die een lage p-norm mogelijk maken en daarom ook aan
het bouwprogramma gekoppeld zijn, betreffen: voldoende inpandige fietsparkeercapaciteit, centrale
parkeervoorzieningen, hogere tarieven straatparkeren en faciliteren deelauto’s. De parkeernorm is een
effectief instrument, mogelijk is het goed om in vervolg hier een gevoeligheidsanalyse op uit te voeren;
- Schenkviaduct: het Schenkviaduct wordt aangepast van 2 keer 2 rijstroken naar 2 keer 1 rijstrook en sluit
aan op Rijswijkseplein zoals nu het geval is. De vrijgekomen ruimte kan worden gebruikt voor een
fietsverbinding. Deze mogelijkheid is opgenomen in de alternatieven. Binnen het onderzoek voor de
gebiedsvisie CID wordt daarnaast onderzoek gedaan naar het aanleggen van een Schenkverbinding
(tunnel) of het geheel verwijderen van een verbinding over de Schenk. Deze opties worden in deze
verkenning niet meegenomen.

3.2.2

Omschrijving referentiesituatie

Ten opzichte van de huidige situatie, stijgt in de referentiesituatie in het verkeersmodel het aantal autoritten
met 25 %, het aantal OV-ritten met 43 % en het aantal fietsritten met 96 %. Dat resulteert in een modal split
van 41 % autoritten, 22 % OV ritten en 37 % fietsritten.
Er moet dus een groot aantal extra ritten worden opgevangen door het netwerk. Afbeelding 3.4 en de
verschilplots van OV en fiets in afbeelding 3.5 en afbeelding 3.6 laten zien dat dat huidige knelpunten
daardoor verergeren en nieuwe knelpunten ontstaan.
Ondanks het feit dat door het toepassen van het parkeerbeleid de toename in autoritten niet evenredig is
met de toename in OV- en fietsritten, ontstaan er toch problemen. In afbeelding 3.4 is te zien dat het aantal
knelpunten in het autonetwerk toeneemt en er verhoogde intensiteiten zijn die de leefbaarheid in de stad
onder druk zetten. Dit is met name het geval in de Binckhorst, waar de Rotterdamsebaan in de
referentiesituatie in uitstroomt. Door de extra vertragingen die de auto’s oplopen, neemt de bereikbaarheid
van de regio af. Als er geen goede alternatieven worden geboden voor de auto en het autonetwerk, komt de
stad onder hoge druk te staan en neemt de bereikbaarheid af. In afbeelding 3.5 is te zien dat de
bereikbaarheid van de regio aanzienlijk vermindert ten opzichte van 2019.
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Afbeelding 3.4 Avondspits I/C-verhoudingen autonetwerk 2040 referentie met kruispuntverzadiging (>0,85)

Afbeelding 3.5 Verschilkaart bereikbaarheid met de auto vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan 2040 referentie t.o.v. 2019

De fiets wint aan populariteit ten opzichte van de huidige situatie. Dit valt te verklaren door een algemene
versnelling van de fiets door de toename van e-bikegebruik richting 2040, de afwezigheid van een goede
OV-verbinding door de Binckhorst en de verdere toename van de fiets als voor- en natransport voor het
openbaar vervoer. Kanttekening hierbij is dat naar verwachting het verkeersmodel tot een overschatting van
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fietsgebruik leidt omdat de vraag is of de versnelling daadwerkelijk kan worden gerealiseerd zeker als de
wegcapaciteit onvoldoende wordt. In het model zit geen limitering op capaciteit, alle fietsers worden
gefaciliteerd. Het resulterende verschil in intensiteiten ten opzichte van 2019 is te zien in afbeelding 3.6.

Afbeelding 3.6 Verschilplot intensiteiten fiets 2040 referentie ten opzichte van 2019

Ook wordt er, zoals te zien is in afbeelding 3.7, extra druk gezet op de OV-lijnen die al als knelpunt
gedefinieerd waren: de tramtunnel, de Oude Lijn, het samenloopdeel van de RandstadRail en de trams op
Rijswijkseplein. De nieuwe bewoners en werknemers in de Binckhorst hebben alleen bus 26 en 28 ter
beschikking. Deze zien dan ook een verdubbeling van het aantal reizigers ten opzichte van de huidige
situatie, maar er wordt vooral ook uitgeweken naar andere modaliteiten als de fiets.
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Afbeelding 3.7 Verschilplot intensiteiten OV 2040 referentie ten opzichte van 2019

Bereikbaarheid met de fiets en het OV vanuit de Binckhorst laat nog te wensen over. In de kaarten in
afbeelding 3.8 en afbeelding 3.9 zijn kaarten weergegeven van de geografische bereikbaarheid met de fiets
en het OV vanaf de kruising Mercuriusweg/Binckhorstlaan. Te zien is dat bereikbaarheid met de fiets richting
het noorden en richting het oosten relatief laag is, omdat het gebied veel barrières bevat waar fietsers
omheen moeten. De bereikbaarheid met het OV is ook relatief laag in vergelijking met de bereikbaarheid
vanaf bijvoorbeeld de stations zelf. Dit komt omdat het vanuit de Binckhorst relatief veel tijd (voortransport)
kost om hoogwaardig OV te bereiken.
Ook zijn de OV- en fietsnetwerken niet robuust. Vanuit het CID bestaan er wel verschillende alternatieven om
met het OV naar een bestemming te komen. Vanuit de Binckhorst is dit niet het geval. Door de sterke
barrièrewerking van het spoor en water in het gebied, worden fietsers allemaal via een beperkt aantal routes
en poorten geleid.
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Afbeelding 3.8 Bereikbaarheidskaart met de fiets vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan in 2040 referentiesituatie

Afbeelding 3.9 Bereikbaarheidskaart met het OV vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan in 2040 referentiesituatie
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4
EFFECTEN VAN DE ALTERNATIEVEN
Dit hoofdstuk bespreekt de effecten van de alternatieven. Dit hoofdstuk start met een korte toelichting op
de alternatieven in 4.1. De andere paragrafen beschrijven aan de hand van de doelstellingen en aspecten uit
het beoordelingskader de effecten van de alternatieven.

4.1

Introductie alternatieven

De complete uitgangspunten voor de alternatieven, zijn te vinden in het ‘Rapport uitwerking alternatieven’1
en het rapport ‘Uitgangspunten modelberekeningen verkenning regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst’2.
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de alternatieven. Het basispakket, dat bij alle alternatieven wordt
toegepast, bestaat uit de volgende onderdelen:
- langzaam verkeer: fietsmaatregelen uit het zogenaamde no-regret pakket (schakels in het Trekfietstracé
en de Velostrada);
- ruimtegebruik: verkeerscirculatieplan met knips waardoor niet door het centrum kan worden gereden
maar alleen er om heen, afwaarderingen en éénrichtingsverkeer, waardoor autoverkeer wordt
gedwongen om gebruik te maken van hoofdwegen (met name de centrumring);
- smart mobility: deelvervoer voor bewoners via minihubs, stimuleren van mobility as a service (MaaS),
megahubs aan de rand van het gebied met deelvervoer, slim verkeersmanagement. Deze maatregelen
dienen nader te worden uitgewerkt in de volgende fase. In deze fase wordt een globale beoordeling van
het doelbereik gegeven waar relevant;
- stations: capaciteitsuitbreiding aansluitend bij het HOV-systeem, uitbreiding fietsparkeercapaciteit;
- logistiek: logistieke hub en bouwhub aan de rand van het gebied.

Tabel 4.1 Overzicht alternatieven
#

Naam

Basispakket

Aanvullend
fiets

Bereik OV lijn

Doorrekenen
verkeersmodel

0

referentiesituatie

nee

nee

n.v.t.

ja

1

fiets maximaal

ja

ja

n.v.t.

ja

2

reguliere tram

ja

nee

CS - Station Voorburg + Delft

nee

3

HOV-bus lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg

nee

4

HOV-bus regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg Zoetermeer (+ overstap lijn E)

nee

5

HOV-tram lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg + Delft

ja

6

HOV-tram regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg Zoetermeer + Delft (+ overstap lijn E)

nee

7

lightrail lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg + Delft

nee

1

Witteveen+Bos, 5 augustus 2019, 114179-19-012-783 Rapport Uitwerking Alternatieven.

2

Goudappel Coffeng, 26 juli 2019, 004481.20190722.R1.01 Rapport ‘Uitgangspunten modelberekeningen verkenning regionale
bereikbaarheid CID/Binckhorst.
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#

Naam

Basispakket

Aanvullend
fiets

Bereik OV lijn

Doorrekenen
verkeersmodel

8

lightrail regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg Zoetermeer + Delft (+ overstap lijn E)

ja

9

ART lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg

nee

10

ART regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg Zoetermeer (+ overstap lijn E)

nee

De volgende paragrafen geven een samenvatting van de belangrijkste overwegingen in de beoordelingen.
Een uitgebreide beoordeling per alternatief is te vinden in de tabel effectenbeoordeling in bijlage III van dit
rapport.

4.2

Realiseren verstedelijkingsopgave

4.2.1

Verstedelijking

Capaciteit
Alle alternatieven genereren grofweg hetzelfde aantal verplaatsingen. Dit verschilt niet veel van het aantal
gegenereerde verplaatsingen in de referentiesituatie. Er is dus weinig in de referentiesituatie ongefaciliteerde
vraag of door de alternatieven gegenereerde latente vraag. Oftewel: de mensen die van of naar het gebied
willen reizen, kunnen dat over het algemeen ook. Echter zoals toegelicht in paragraaf 3.2.2 zijn er goede
alternatieven voor de auto nodig en moet het autonetwerk anders vormgegeven worden om bereikbaarheid
en leefbaarheid in de stad te borgen. Het systeem moet voldoende capaciteit hebben en de stromen op een
efficiënte manier verdelen.
Bij dit criterium wordt gekeken naar het verschil in aantal gegenereerde ritten en of de capaciteit van het
systeem voldoende is om dit op te vangen. Echter is eerder vastgesteld dat het V-MRDH in de context van
deze verkenning geschikter is om relatieve effecten te bepalen dan absolute. Daarom wordt hierbij een grote
marge genomen en moet worden opgemerkt dat de aantallen ritten die genoemd worden, indicatief zijn.
Effect basispakket (in alle alternatieven)
Een efficiëntere verdeling van stromen wordt voor een deel bewerkstelligd door de maatregelen in het
basispakket. Het verkeerscirculatieplan zorgt voor een herverdeling van het autoverkeer met grotere
concentratie op de centrumring en minder op onderliggende wegen en door verblijfsgebieden. Er is met
name te zien dat hierdoor de Waldorpstraat, het Rijswijkseplein en de Theresiatraat ontlast worden. De
Neherkade vangt een groot deel van het verkeer op en vormt dan ook mogelijk een nieuw knelpunt. Het noregret pakket bevat maatregelen waardoor enkele grote barrières voor fietsers worden opgeheven en
waarmee betere (regionale) verbindingen ontstaan. Hierdoor wordt voor een groot aantal reizigers de fiets
een aantrekkelijke modaliteit en groeit het aantal fietsritten met circa 2,5 %. Deze reizigers zijn afkomstig van
de auto, maar ook van het OV. Waar de noordoost-zuidwest en de zuidoost-noordwest fietsritten eerst
verdeeld waren over het netwerk, worden deze nu meer geconcentreerd op de Velostrada en het
Trekfietstracé, omdat dit de meest directe en snelle routes zijn geworden. Dit resulteert in een
etmaalintensiteit op het drukste punt van de Velostrada van circa 17.000 fietsers (2 richtingen) en op het
drukste punt van het Trekfietstracé van 8.000 (2 richtingen). Van de smart mobility maatregelen draagt de
toepassing van MaaS-diensten bij aan een efficiëntere verdeling van reizigersstromen. De toepassing van
slim verkeersmanagement draagt bij aan het uitbreiden van de capaciteit van het netwerk in zijn geheel. De
logistieke maatregelen zorgen voor een efficiëntere verdeling van goederenvervoer.
Smart mobility, verkeersmanagement en logistiek zijn niet opgenomen in het model, het effect hiervan
wordt in deze fase geschat. Bouw- en logistiek verkeer maakt gemiddeld ongeveer 7 % uit van het totaal
aantal autorittenen dan is bouwverkeer meestal ook nog tijdelijk (tijdelijk kan wel een paar jaar zijn). Mocht
dit efficiënter worden georganiseerd dan is de invloed op het totaal aantal verkeersbewegingen beperkt.
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Echter er kunnen wel stappen worden gemaakt. Wanneer hubs worden voorzien buiten de stad dan kan het
vervoer naar de stad ook eerder elektrisch plaats vinden wat bijdraagt aan de milieukwaliteit. Met
bouwlogistiek zijn goede resultaten geboekt in Utrecht en Rotterdam. Met een bouwhub buiten de stad is
het aantal ritten de stad in gereduceerd met 30 %. Dit geldt vooral voor de afbouw, de ruwbouw is meestal
reeds vol en zwaar beladen waardoor herladen weinig winst oplevert maat wel extra overslag. Gezien de
grote bouwopgave in de CID-Binckhorst dient de gemeente dit zeker te faciliteren (of af te dwingen in de
contracten). Ook voor bevoorrading kunnen hubs worden ingericht buiten de stad. De gemeente heeft deze
plannen en die zouden kunnen worden uitgebreid met bijvoorbeeld ministeries en provincie.
Effect alternatieven
Het fiets maximaal alternatief (1) leidt tot een verdere toename van het aantal fietsritten en afname van het
aantal auto- en OV-ritten (-5 % respectievelijk -2,5 %). Het aantal fietsritten groeit met 7 % (waarvan 2,5 %
door het basispakket). In verschillende windrichtingen is een groei van fietsintensiteiten ten opzichte van de
referentiesituatie op de belangrijkste corridors te zien:
- groei van circa 18.000 fietsers (2 richtingen) op het drukste punt van de metropolitane fietsroute naar het
Westland;
- groei van circa 12.000 fietsers (2 richtingen) op het drukste punt van de Spoorlaan richting Zoetermeer;
- groei van circa 22.000 fietsers (2 richtingen) op het drukste punt van de Velostrada (17.000 met alleen
basispakket, additionele groei 5.000, samen 22.000);
- groei van circa 10.000 fietsers (2 richtingen) op het drukste punt van het Trekfietstracé (8.000 met alleen
basispakket, additionele groei 2.000, samen 10.000).
De fietsmaatregelen voorzien duidelijk in een behoefte. De vraag rijst zelfs of er voldoende ruimtereservering
is om deze aantallen op te vangen. Kanttekening hierbij is wel dat het model naar verwachting het aantal
fietsritten wat overschat. In dit alternatief wordt onvoldoende OV capaciteit geboden om vraag voor OV op
te vangen, met name op regenachtige dagen (wanneer het voorspelde aandeel fiets naar verwachting niet
wordt gerealiseerd). Bij fietsintensiteiten groter dan 15.000 à 20.000 moet men gaan nadenken over
maatregelen om de fietsstromen voldoende doorstroming te geven en de oversteekbaarheid voor andere
weggebruikers te faciliteren. Verdere detaillering hiervan kan plaats vinden in 1 van de volgende fases.
Als wordt gekeken naar de OV-systemen (alternatieven 2 tot en met 10) is een belangrijke overweging of
deze voldoende capaciteit bieden om de gegenereerde vraag op te vangen. In afbeelding 4.1 is een
overzicht te zien van capaciteiten van de verschillende OV-systemen op het drukste punt. De
modelberekeningen voorspellen dat de HOV tram lokaal (alternatief 5) op het drukste punt 21.000 reizigers
vervoert. Uiteindelijk gaan er 14.500 door richting Delft en 1.500 richting Voorburg. Voor het drukste punt is
de capaciteit voldoende. Voor de tak richting Voorburg is de vraag of er geen overcapaciteit wordt geboden.
De modelberekeningen van alternatief 8 (lightrail regionaal) laten een intensiteit op het drukste punt zien
van 31.000. Verderop zijn er 20.000 op de tak Delft en 11.000 op de tak Zoetermeer. De vraag is of deze
getallen voor het regionale gedeelte richting Zoetermeer een lightrail rechtvaardigen, maar de aanwezigheid
van deze regionale tak brengt duidelijk genoeg reizigers naar de lijn om in Den Haag zelf lightrailwaardig te
zijn.
Bovenstaande cijfers laten de potentie zien van 2 verschillende lijnen. Alternatief 2 (reguliere tram) biedt
dezelfde route als alternatief 5 (HOV tram lokaal), maar zal door lagere snelheden en betrouwbaarheid iets
minder reizigers trekken. Qua capaciteit kan dit systeem dat aantal verwerken, maar er is een hogere
reizigerspotentie in het gebied die zo blijft liggen. De HOV bus (alternatieven 3 en 4) en ART (alternatieven 9
en 10) trekken minder reizigers, omdat deze geen doorkoppeling bieden richting Delft, waar een hoge
reizigerspotentie zit. Deze systemen kunnen de verwachte reizigersaantallen aan, maar laten potentie liggen.
Voor de HOV tram (alternatieven 5 en 6) en lightrail (alternatieven 7 en 8) geldt dat deze voldoende
capaciteit hebben om zowel lokale als de regionale vraag te faciliteren. Ook hier geldt dat bij een regionale
verbinding een hogere vervoerswaarde wordt geboden.
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Afbeelding 4.1 Etmaalcapaciteiten (drukste punt) van verschillende OV-systemen. Bron: Goudappel Coffeng 20131
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Kwaliteit
Effect basispakket
Als wordt gekeken naar de kwalitatieve aansluiting van het maatregelenpakket op de visie voor het gebied,
dan scoort het basispakket weer goed. Het verkeerscirculatieplan bevordert de kwaliteit van de
verblijfsgebieden en de fietsmaatregelen uit het no-regret pakket dragen bij aan de ambitie van Den Haag
om een fietsstad te worden. Ook past de toepassing van smart mobility maatregelen bij de visie voor het
gebied om modern, hoogstedelijk en innovatief te zijn.
Effect alternatieven
Alternatief 1 (fiets maximaal) sluit aan bij de visie van Den Haag als fietsstad en bevordert de gezondheid
van bewoners en werknemers. Het alternatief sluit echter wat betreft comfort en betrouwbaarheid niet
volledig aan bij de eisen van de beoogde doelgroep. Zo moeten bewoners en werknemers in staat zijn om
comfortabel en droog te reizen met hoogwaardig OV voor als het bijvoorbeeld regent, koud is of hard waait.
Alle OV alternatieven (2 tot en met 9) sluiten aan bij de visie van de Binckhorst als nieuw woon-werkgebied
van moderne, stedelijke klasse. Bij een dergelijk gebied hoort een OV-verbinding. Als naar de OV-varianten
onderling wordt gekeken, wordt de beoordeling positiever bij meer hoogwaardige OV-systemen. Dat wil
zeggen systemen met grotere halte afstanden, minder conflicten, hogere snelheden, hogere frequentie en
een hogere betrouwbaarheid. Bij de doelgroep van het gebied hoort een comfortabel, betrouwbaar, snel
systeem. De regionale railsystemen ontvangen daar bovenop nog een hogere score, omdat het bereik
aansluit bij de (regionale) verplaatsingspatronen van de doelgroep. De regionale bus en ART scoren hier ook
positief op, maar deze bieden geen directe verbinding richting Delft.

4.2.2

Agglomeratiekracht: economisch

Een goede verbinding van het gebied met andere toplocaties is van belang voor de economische
agglomeratiekracht. De toplocaties waarop binnen deze verkenning de beoordeling is gebaseerd, zijn de
kennisclusters Universiteit Leiden en TU Delft, de (inter)nationale toplocaties Amsterdam Zuid, Utrecht
Centraal, Rotterdam Centraal en Eindhoven Centraal, en de internationale toplocaties Schiphol en Rotterdam
The Hague Airport.

1

Goudappel Coffeng, 2013, De Waaier van Brogt
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Effect basispakket
Het verkeerscirculatieplan zorgt voor een lichte toename van de gemiddelde reistijd naar alle locaties buiten
de stad en dus een afname van de autobereikbaarheid. De aanleg van de extra schakels in de Velostrada en
het Trekfietstracé, aan de andere kant, verbeteren de bereikbaarheid met de fiets, zoals te zien is in de
verschilplot in afbeelding 4.2. Dit heeft met name betrekking op locaties in de richting van Leiden en in de
richting van Zoetermeer en Utrecht. Met de toepassing van MaaS concepten hebben bewoners toegang tot
passende vervoerswijzen bij de gewenste ritten, wat de bereikbaarheid in het algemeen bevordert.

Afbeelding 4.2 Verschil fietsbereikbaarheid vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan als gevolg van basispakket

Effect alternatieven
Alternatief 1 (fiets maximaal) verbetert met name op de korte afstanden de bereikbaarheid. Voor afstanden
voorbij de 10 km of 20 km (voor sportievelingen en e-bikes), wordt over het algemeen toch een andere
vervoerswijze gekozen ongeacht de hoogwaardigheid van het fietsnetwerk. In afbeelding 4.3 is het verschil
in bereikbaarheid en in afbeelding 4.4 is het verschil in reistijd met de fiets weergegeven tussen alternatief 1
en de referentiesituatie. De reistijden zijn gemeten vanuit de Binckhorst naar het LUMC, station Zoetermeer
en de TU Delft. Te zien is dat deze reistijden aanzienlijk afnemen. Dit is met name het geval richting Leiden
en Zoetermeer. Ook wordt een afname in reistijd richting het Westland verwacht. Bovenregionale
bereikbaarheid verbetert met dit alternatief niet, omdat bovenregionale locaties niet binnen fietsbereik
liggen.
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Afbeelding 4.3 Verschil in bereikbaarheid fiets vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan alternatief 1 (fiets maximaal) t.o.v. referentie

Afbeelding 4.4 Reistijdwinst met de fiets vanuit de Binckhorst alternatief 1 (fiets maximaal) t.o.v. referentiesituatie

De OV-alternatieven verbeteren allemaal in verschillende mate de bereikbaarheid met het OV. In het
algemeen zorgt een betere aansluiting op het hoofdspoor via CS, bij alle OV-alternatieven via een overstap,
voor een verbetering van de bereikbaarheid van locaties met een treinstation. Voor overige locaties verschilt
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de verbetering in bereikbaarheid. De lokale varianten zorgen voor een goede aansluiting op locaties in de
directe omgeving en bij de railalternatieven de TU Delft. Bij de regionale alternatieven geldt dit ook voor
(boven)regionale locaties. Zo is via de overstap op lijn E de reistijd naar Rotterdam The Hague Airport en
Rotterdam Centraal korter en wordt door een overstap op de trein vanaf Zoetermeer de reistijd tot Utrecht
verkort. De bus en ART zorgen alleen via een overstap op het hoofdspoor voor een verkorting van de reistijd
naar de TU Delft.
In afbeelding 4.5 tot en met afbeelding 4.8 zijn het verschil in OV-bereikbaarheid en enkele reistijdwinsten
met het OV vanuit de Binckhorst te zien voor alternatief 5 (HOV tram lokaal) en alternatief 8 (lightrail
regionaal). Te zien is dat de HOV tram lokaal, door een directe verbinding met Delft, een substantiële
reistijdvermindering biedt en door een snelle aansluiting op de Oude Lijn een reistijdvermindering naar
Leiden. De regionale lightrail biedt nog grotere reistijdwinsten enerzijds door een hogere snelheid en
frequentie, waardoor de aansluiting op de trein beter is. Maar de toename in regionale bereikbaarheid komt
hier met name door de directe regionale doorkoppeling naar Zoetermeer. In afbeelding 4.5 en
afbeelding 4.7 is een aanzienlijke toename van de geografische bereikbaarheid te zien. Dit geldt vooral langs
de assen van de lijn zelf en van het hoofdspoor. Ook is er op enkele locaties afname in bereikbaarheid te
zien. Dit geldt met name voor de omgeving Wateringen en Leidschenveen. Deze afname in bereikbaarheid is
te verklaren door het verwijderen van buslijn 26 in de Binckhorst. Deze lijn verbindt momenteel de
Binckhorst direct met station HS, station Moerwijk en Kijkduin, wat de vermindering van de bereikbaarheid in
het zuidwesten kan verklaren. De vermindering van de bereikbaarheid richting Leidschenveen is opvallend,
maar valt ook te verklaren. Het weggevallen gebied (De Velden) lag al aan de rand van het binnen 45
minuten bereikbare gebied en is alleen bereikbaar met tram 19. Door het wegvallen van bus 26 en het
plaatsen van de nieuwe OV-lijn, is de overstap op tramlijn 19 vanuit de Binckhorst waarschijnlijk marginaal
minder gunstig geworden, waardoor De Velden net buiten de 45 minuten grens komen te vallen.

Afbeelding 4.5 Verschil OV-bereikbaarheid vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan alternatief 5 (HOV-tram lokaal) t.o.v. referentie
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Afbeelding 4.6 Reistijdwinst met het OV vanuit de Binckhorst alternatief 5 (HOV tram lokaal) t.o.v. referentiesituatie

Afbeelding 4.7 Verschil OV-bereikbaarheid vanaf Mercuriusweg/Binckhorstlaan alternatief 8 (lightrail regionaal) t.o.v. referentie
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Afbeelding 4.8 Reistijdwinst met het OV vanuit de Binckhorst alternatief 8 (lightrail regionaal) t.o.v. referentiesituatie

4.2.3

Agglomeratiekracht: aantrekkelijke leefomgeving

Bereikbaarheid van mensen, banen en voorzieningen
Nabijheid en makkelijke bereikbaarheid van mensen, banen en voorzieningen zorgt ervoor dat een gebied
aantrekkelijk wordt om te wonen. Het bouwprogramma en visie voor het gebied hebben hier de grootste
invloed op. Binnen deze verkenning kan dus alleen nog worden gekeken naar wat extra kan worden
toegevoegd in bereikbaarheid door het toepassen van mobiliteitsmaatregelen. In tabel 4.2 is een overzicht
gegeven van de resultaten uit het V-MRDH voor het aantal bereikbare banen binnen 45 minuten in de
ochtendspits vanuit de Binckhorst met verschillende modaliteiten.

Tabel 4.2 Bereikbare banen binnen 45 minuten in de ochtendspits met verschillende modaliteiten bepaald met V-MRDH

Bereikbare banen auto
Verschil t.o.v. referentie
Bereikbare banen fiets
Verschil t.o.v. referentie
Bereikbare banen OV
Verschil t.o.v. referentie

0. Referentiesituatie

1. Fiets maximaal

5. HOV-tram lokaal

8. Lightrail regionaal

1.795.000

1.795.000

1.782.000

1.794.000

-

-0 %

-1 %

-0 %

516.000

530.000

521.000

521.000

-

+3 %

+1 %

+1 %

420.000

420.000

489.000

652.000

-

+0 %

+16 %

+55 %

Effect basispakket
In de tabel is te zien dat het verkeerscirculatieplan niet veel verschil maakt in de autobereikbaarheid. Dit zal
deels ten gevolge zijn van een verbeterde doorstroming op hoofdwegen. Verder is te zien dat de no-regret
maatregelen voor fiets een toename van het aantal bereikbare banen met 1 % veroorzaken.
Effecten alternatieven
Alternatief 1 (fiets maximaal) zorgt dankzij maatregelen in verschillende windrichtingen voor een toename
van het aantal bereikbare banen met de fiets van 3 %.
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Opvallend genoeg is een kleine afname van de autobereikbaarheid te zien als gevolg van de aanleg van de
OV-lijnen door het gebied. Dit heeft te maken met de extra conflicten die ontstaan met de HOV-tram
(alternatieven 5 en 6) over het gehele traject en met de lightrail (alternatieven 7 en 8) waar deze op maaiveld
rijdt. De bereikbaarheid van het aantal bereikbare banen met het OV vanuit de Binckhorst neemt aanzienlijk
toe door het aanleggen van een OV-lijn door het gebied. Bij de lokale HOV-tram (alternatief 5) is deze
toename al 16 % en bij de regionale lightrail (alternatief 8) zelfs 55 %. Voor de HOV-bus (alternatieven 3 en
4) en Art (alternatieven 9 en 10) zal deze bereikbaarheid lager liggen door het ontbreken van een tak naar
Delft. Bij de reguliere tram (alternatief 2) zal de bereikbaarheid iets lager liggen dan bij de HOV-tram lokaal
(alternatief 5) doordat de snelheid lager is.
Ruimtegebruik
Effect basispakket
Het verkeerscirculatieplan zorgt ervoor dat er minder auto’s in verblijfsgebieden komen. Dit komt ten goede
van de openbare ruimte binnen deze gebieden. Een verhoging van de intensiteiten op hoofdwegen, kan de
barrièrewerking hiervan wel versterken en deze wegen minder aantrekkelijk maken. Verder heeft de aanleg
van schakels op de Velostrada en het Trekfietstracé als gevolg dat verschillende delen openbare ruimte met
elkaar verbonden worden, wat de aantrekkelijkheid bevordert.
Effect alternatieven
Bij alternatief 1 (fiets maximaal) wordt de ruimte die nu is gereserveerd voor een OV-verbinding niet benut.
Deze ruimte kan worden ingezet voor een ander doel, zoals voor langzaam verkeer, recreatie of natuur. Ook
bevat dit alternatief evenals het no-regret pakket veel maatregelen waarbij barrières worden doorbroken en
openbare ruimte dus met elkaar wordt verbonden. Het aanleggen van een bovengrondse fietsverbinding
over de Schenk in plaats van de ondergrondse die er nu ligt, draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van
deze ruimte. Een punt van zorg is dat de metropolitane fietsroutes mogelijk veel ruimte in beslag nemen als
de verwachte intensiteiten en snelheden moeten worden gefaciliteerd. Hierdoor kan de ruimte niet voor
andere doelen worden gebruikt.
De OV-alternatieven tonen grote verschillen in het ruimtegebruik. Zo rijdt de reguliere tram (alternatief 2)
grotendeels op bestaande infrastructuur en blijft het ruimtegebruik beperkt. Ook blijft het mogelijk de
trambaan over te steken. De HOV bus en ART (alternatieven 3, 4, 9 en 10) rijden op een vrijliggende
bus/ARTbaan die minder goed oversteekbaar is. Een voordeel dat in deze alternatieven geen bovenleiding
wordt aangelegd, wat de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. Mogelijk is in de toekomst ook geen
bovenleiding meer nodig voor tramsystemen.
De HOV tram (alternatieven 5 en 6) heeft een groot ruimtebeslag. Over het gehele tracé moet een
vrijliggende trambaan op maaiveld worden aangelegd die veel ruimte nodig heeft en ook een belangrijke
barrière door het gebied kan vormen. Een lightrail neemt weer weinig tot geen ruimte in beslag op maaiveld.
Als deze wordt aangelegd in een tunnel, blijft de gehele openbare ruimte op maaiveld beschikbaar voor
andere voorzieningen. Als de lightrail op een viaduct wordt aangelegd, is deze wel in zicht, maar blijft er ook
veel ruimte op maaiveld beschikbaar. Wel moet er aandacht worden besteed aan het aantrekkelijk maken
van de ruimte onder het viaduct en bij haltes.
Leefbaarheidsknelpunten
Effect basispakket
Het basispakket heeft ook enig effect op de leefbaarheidsknelpunten in het gebied. Zo zorgt het
verkeerscirculatieplan voor een toename van de hoeveelheid geluid op de hoofdwegen. Met name bewoners
van de Lekstraat, Neherkade en Bezuidenhoutseweg (ieder al een geluidsknelpunt) krijgen hiermee te
maken. Wel leidt de algehele afname van het autogebruik als gevolg van het basispakket tot een geleidelijke
afname van emissies en geluid in het gebied ten opzichte van de referentiesituatie. Daarnaast worden auto’s
schoner en stiller in de toekomst door de transitie naar elektrisch rijden. Ook bewerkstelligen de aanleg van
een logistieke hub en bouwhub aan de rand van het gebied een afname van overlast door bouwverkeer en
bevoorrading.
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Effect alternatieven
Alternatief 1 (fiets maximaal) zorgt voor een verdere afname van auto intensiteiten door een verschuiving
van de modal split. Dit vermindert de overlast van uitstoot en geluid over het gehele gebied. Wel moet
ervoor worden gewaakt dat de grote hoeveelheid fietsers en differentiatie binnen de groep langzaam
verkeer (e-bikes, speed pedelecs, elektrische steps) geen risico vormt voor de verkeersveiligheid.
Alle OV-alternatieven hebben, net als alternatief 1 als gevolg dat het autogebruik over het gehele gebied
verder afneemt en daarmee de overlast van uitstoot en geluid. Het systeem zelf kan echter ook nog voor
geluidsoverlast zorgen. Dit is voor de hoogfrequente systemen op maaiveld nog het meeste het geval. Dat
zijn de HOV bus (alternatieven 3 en 4), de HOV tram (alternatieven 5 en 6) en de ART (alternatieven 9 en 10).
De reguliere tram zorgt voor minder overlast doordat deze op een lage frequentie rijdt en de lightrail zorgt
voor minder overlast doordat deze niet op maaiveld rijdt. De versie die door een tunnel rijdt is daarbij het
meest wenselijk.

4.2.4

Mobiliteitstransitie

Voor de met het V-MRDH doorgerekende alternatieven is de verandering in het aantal auto- OV- en
fietsritten ten opzichte van de referentiesituatie weergegeven in afbeelding 4.9. De effecten van het
basispakket zijn hier ook bij inbegrepen.
Te zien is dat alternatief 1 (fiets maximaal) een vrij grote afname van het aantal autoritten (5 %)
bewerkstelligt. Echter is in dit alternatief ook een afname van het aantal OV-ritten te zien, omdat de fiets hier
duidelijk met het OV concurreert. De afname van het aantal autoritten ligt hierbij ook hoger dan bij de
OV-alternatieven, omdat de fietsmaatregelen in alternatief 1 in alle windrichtingen plaatsvinden, terwijl de
OV-maatregelen slechts 1 as betreffen. In werkelijkheid zal dit effect genuanceerder zijn, doordat bij mooi
weer de fiets meer wordt gebruikt en bij slecht weer het OV.
De HOV tram lokaal en lightrail regionaal (alternatieven 5 en 8) zorgen (in combinatie met het basispakket)
voor een afname in autogebruik van 3 %. Bij deze alternatieven neemt het fietsgebruik ook toe als gevolg
van de toepassing van het no-regret pakket. Wat niet in deze rittenindices is opgenomen, is dat de OValternatieven ook voor een toename van het gebruik van fiets als voor- en natransport zorgen. Ook is lopen
hierin niet meegenomen als modaliteit. Door de grote functiemenging van het gebied, kan worden
aangenomen dat lopen een vrij populaire modaliteit is. Door de OV-alternatieven wordt lopen als voor- en
natransport verder aangemoedigd. Voor lopen als modaliteit op zich zal weinig verschil te zien zijn ten
opzichte van de referentiesituatie.
Voor de overige OV-alternatieven (alternatieven 2, 3, 4, 6, 7, 9 en 10) kan worden aangenomen dat deze ook
een afname van autogebruik veroorzaken. Deze afname ligt naar verwachting tussen de 0 % en 3 %.
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Afbeelding 4.9 Verandering in aantal ritten doorgerekende alternatieven ten opzichte van referentiesituatie

Ritten indices plangebied gerelateerd
107

108
106
104
102

102
100

100

100
97

98
96

103

97

103

102

100
98

95

94
92
90
88
Auto
0. Referentie

4.2.5

OV
1. Fiets maximaal

5. HOV tram lokaal

Fiets
8. Lightrail regionaal

Adaptiviteit

Als in de toekomst de mobiliteitskeuzes anders uitpakken dan verwacht, is het gewenst om zonder al te
hoge extra investeringen het maatregelenpakket te kunnen bijstellen.
Effect basispakket
Het basispakket in zichzelf is adaptief opgesteld. De no-regret maatregelen in het pakket zijn zo gekozen dat
zij een basis vormen voor een breed scala aan mogelijke aanvullende infrastructurele maatregelen. Het
pakket bevat ook grote investeringen in bruggen en viaducten op de Velostrada en het Trekfietstracé; deze
maatregelen zijn locatiespecifiek voor de metropolitane fietsroutes en niet adaptief. Het
verkeerscirculatieplan, dat ook in het basispakket zit, kan wel makkelijk worden aangepast in de toekomst.
Verder zorgt de aanleg van een grote logistieke en bouwhub aan de rand van het gebied ook voor een
binding aan deze locaties.
Effect alternatieven
Alternatief 1 (fiets maximaal) bevat bovenop de no-regret investeringen nog een groot aantal extra bruggen,
tunnels en viaducten voor fietsinfrastructuur. Dit zorgt voor een binding aan de gekozen locaties voor
fietsroutes. Wel blijft de fysieke ruimte die gereserveerd is voor een OV-verbinding beschikbaar en kan deze
in de toekomst dus altijd nog benut worden.
Van de OV-alternatieven zijn de HOV bus (alternatieven 3 en 4) en de ART (alternatieven 9 en 10) het meest
adaptief. Bij deze alternatieven moet weliswaar op een deel van het traject extra ruimte worden gemaakt en
een viaduct worden aangelegd voor een vrijliggende baan, maar omdat deze baan vervolgens geasfalteerd
wordt, kan deze in de toekomst ook voor een ander doel worden ingezet. Wel is dit een binding aan een
vrijliggende OV-lijn op deze locatie. De reguliere tram (alternatief 2) heeft niet veel extra ruimte nodig,
omdat deze voor een deel met het verkeer meerijdt en gebruik maakt van bestaande infrastructuur. Op het
gedeelte van het traject waar nog geen rails en bovenleiding liggen, moet dit echter wel worden aangelegd,
wat zorgt voor een binding aan de tram als vervoersmiddel. Voor de HOV-tram (alternatieven 5 en 6) moet
zowel een vrijliggende baan als een rails en bovenleiding worden aangelegd. Hierdoor is men gebonden aan
zowel de locatie als het vervoermiddel. Bij alle bovenstaande maaiveldalternatieven is er in de toekomst de
mogelijkheid om de capaciteit van het systeem uit te breiden (door bijvoorbeeld de auto te laten wijken). Bij
het aanleggen van een lightrail (alternatieven 7 en 8) op een viaduct of in een tunnel wordt er een grote
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binding aangegaan aan zowel het systeem, als de locatie, als de capaciteit. Voor alle lokale OV-alternatieven
behalve de reguliere tram (dus alternatieven 3, 5, 7 en 9) geldt dat deze adaptief zijn in de zin dat ze ruimte
bieden voor latere regionale doorkoppeling. Voor alle OV-alternatieven geldt dat er fysieke ruimte overblijft
om ook fietsmaatregelen toe te passen in de toekomst. De financiële ruimte hiervoor is in afwisselende mate
aanwezig.

4.2.6

Duurzaamheid

In deze fase van de verkenning wordt onder duurzaamheid alleen gekeken naar kansen voor het bijdragen
aan klimaatadaptatie, omdat dit iets is waar in deze fase al op bijgestuurd kan worden.
Effect basispakket
Het basispakket kent geen grote kansen voor klimaatadaptatie. Met name de verschillende noregretmaatregelen voor fiets en OV betreffen het aanleggen van extra verharding. Wel biedt het
verkeerscirculatieplan de mogelijkheid om straten waar minder ruimte nodig is voor de auto opnieuw in te
richten en meer groen aan te leggen.
Effect alternatieven
Allereerst dient te worden opgemerkt dat op het huidige abstractieniveau nog weinig te zeggen is over de
duurzaamheidsaspecten en de op te pakken kansen voor klimaatadaptatie voor alle alternatieven. Over het
algemeen zijn de alternatieven daarom in deze fase weinig onderscheidend op het gebied van
klimaatadaptatie. Waar nu wel al uitspraken over gedaan kunnen worden, zijn de hoeveelheden verharding
die per alternatief worden aangelegd. Dit is echter een klein aspect.
Alternatief 1 (fiets maximaal) betreft ook het aanleggen van meer verharding voor de fiets. Wel kan de
ruimte die in de Binckhorst is gereserveerd voor de OV-verbinding groen worden ingericht.
Bij de reguliere tram (alternatief 2) blijft de hoeveelheid verharding in principe gelijk. De HOV-bus
(alternatieven 3 en 4), de HOV tram (alternatieven 5 en 6) en de ART (alternatieven 9 en 10) vullen de voor
OV-gereserveerde ruimte in met extra verharding en mogelijk rails, wat weinig extra kansen overlaat voor
ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie. En de lightrail benut de op het maaiveld gereserveerde ruimte in
het gebied voor een groot deel niet, waardoor hier extra groen kan worden toegevoegd.

4.3

Beperken NMCA knelpunten

4.3.1

Beperken (NMCA) knelpunten hoofdwegennet

Op de (NMCA) knelpunten op het wegennet hebben alle alternatieven nagenoeg hetzelfde effect. Dit effect
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de maatregelen uit het basispakket. In afbeelding 4.10 is een
verschilplot te zien van auto intensiteiten tussen alternatief 1 (fiets maximaal) en de referentiesituatie. Voor
alle alternatieven ziet deze plot er nagenoeg hetzelfde uit. Het verkeerscirculatieplan in het basispakket zorgt
voor een lichte afname in autoverkeer en een herverdeling van autoverkeer op stedelijke hoofdwegen.
Hierdoor vermindert het knelpunt op Rijswijkseplein aanzienlijk. Er is een duidelijke toename op de
centrumring (met name de Neherkade) te zien, net als op de Ammunitiehaven en de Bezuidenhoutseweg.
Hier kunnen nieuwe knelpunten ontstaan. Op het hoofdwegennet is er een afname te zien op de A12 die
tussen de 2 % en 4 % varieert. Doorvertaald in I/C-verhoudingen levert dit een kleine winst op in het Prins
Clausplein, maar lost het fileprobleem op de A12 niet op. Op overige hoofdwegen is geen significant effect
te zien. De algehele afname in autoverkeer is groter bij alternatieven die een grotere mobiliteitstransitie
teweeg brengen. Dit zijn alternatieven 1 (fiets maximaal) en de regionale rail-alternatieven (alternatieven 6
en 8).
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Afbeelding 4.10 Verschilplot intensiteiten auto tussen alternatief 1 (fiets maximaal) en de referentiesituatie

4.3.2

Beperken (NMCA) knelpunten spoor, bus, tram en metro

Op het hoofdspoor vormt in de referentiesituatie de Oude Lijn een knelpunt. Voor bus, tram en metro zijn
dat de trajecten CS-Binckhorst, CS-Madurodam, het Rijswijkseplein, de tramtunnel en het samenloopdeel
van de RandstadRail.
Effecten basispakket
Wat het effect van het basispakket op deze knelpunten is, is niet geheel duidelijk. Wel is gezien dat het
toepassen van de fietsmaatregelen uit het no-regret pakket mogelijk een klein aandeel reizigers van het OV
naar de fiets trekt. Dit zal dan vooral te zien zijn op de lokale (bus/tram/metro) lijnen die parallel liggen aan
de Velostrada en het Trekfietstracé.
Effecten alternatieven
In afbeelding 4.11 is een verschilplot te zien van de OV-intensiteiten tussen alternatief 1 (fiets maximaal) en
de referentiesituatie. Er is een overwegende afname te zien van intensiteiten in het OV. Het is duidelijk dat
de fiets, met name op de meer lokaal georiënteerde lijnen (bus, tram en metro) is gaan concurreren met het
OV. Maar ook op het hoofdspoor is een overwegende afname te zien. Deze afname is echter niet voldoende
om de knelpunten ook daadwerkelijk op te lossen.

32 | 69

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Definitief

Afbeelding 4.11 Verschilplot OV-intensiteiten tussen alternatief 1 (fiets maximaal) en de referentiesituatie

De OV-alternatieven laten een verschillende mate van oplossend vermogen zien. In afbeelding 4.12 en
afbeelding 4.13 zijn verschilplots te zien tussen alternatief 5 (HOV-tram lokaal) respectievelijk alternatief 8
(lightrail regionaal) en de referentiesituatie. Hierin is op het hoofdspoor te zien dat beide alternatieven, en
naar verwachting ook de andere OV-alternatieven, weinig verschil uitmaken op de Oude Lijn. Richting Leiden
is zelfs een lichte toename te zien, waarschijnlijk als gevolg van een algemene toename in OV gebruik.
Bij bus, tram en metro is dezelfde lichte toename te zien op lijnen die complementair zijn aan de aangelegde
lijn. Ook is er een afname te zien bij lijnen die parallel liggen. Welke lijnen dit zijn, verschilt per alternatief. Bij
elk alternatief zal het verkeer in de tramtunnel in ieder geval licht toenemen. Voor alle lokale alternatieven
(alternatieven 2, 3, 5, 7, 9) geldt dat ze het knelpunt CS-Binckhorst oplossen en de knelpunten CSMadurodam en het samenloopdeel van de RandstadRail verergeren. Voor de lokale railalternatieven
(alternatieven 2, 5 en 7) geldt daar bovenop nog dat ze het knelpunt op Rijswijkseplein verminderen door
het omleggen van lijn 1. Voor alle regionale alternatieven geldt dat ze naast het oplossen van CS-Binckhorst
en (voor rail alternatieven) Rijswijkseplein, ook de knelpunten CS-Madurodam en het samenloopdeel van de
RandstadRail verminderen.
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Afbeelding 4.12 Verschilplot OV-intensiteiten tussen alternatief 5 (HOV-tram lokaal) en de referentiesituatie

Afbeelding 4.13 Verschilplot OV-intensiteiten tussen alternatief 8 (lightrail regionaal) en de referentiesituatie

4.4

Bijdragen aan ambities OV, fiets en ketenmobiliteit

In deze fase van de verkenning wordt de bijdrage van de alternatieven aan de ambities op het gebied van
OV en fiets getoetst aan de hand van de robuustheid van beide netwerken en het integrale netwerk.
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Effecten basispakket
Het basispakket draagt al in positieve zin bij aan de robuustheid van het fietsnetwerk. Door het aanleggen
van de ontbrekende schakels in de Velostrada en het Trekfietstracé worden enkele belangrijke barrières
doorbroken waardoor fietser nieuwe alternatieven krijgen voor het doorkruisen van het gebied. Ook draagt
het toepassen van MaaS-concepten positief bij aan het integrale netwerk door het toevoegen van nieuwe
alternatieven op het gebied van ketenmobiliteit.
Effecten alternatieven
Alternatief 1 (fiets maximaal) creëert evenals de no-regret maatregelen een groot aantal extra alternatieven
voor fietsers om het gebied te doorkruisen door het doorbreken van barrières en het toevoegen van
ontbrekende schakels. Dit draagt sterk bij aan de robuustheid van het fietsnetwerk. Ook zijn er alternatieven
bij gekomen om met de fiets OV-haltes en stations te bereiken, waardoor de robuustheid van het integrale
netwerk ook toeneemt.
De OV-alternatieven dragen allen bij aan een robuuster integraal netwerk door een extra aansluiting te
bieden op ten minste 2 treinstations en haltes met voldoende fietsenstallingscapaciteit te bieden. De
robuustheid van het OV-netwerk zelf gaat er in verschillende mate op vooruit. Zo bieden de lokale HOV bus
(alternatief 3) en ART (alternatief 9) alleen een extra reisalternatief door de Binckhorst vanaf 2 treinstations.
Bij de lokale railalternatieven komt hier een directe verbinding tussen CS en Delft bij, maar wordt ook een
directe verbinding tussen HS en Delft verwijderd. Ook komt er bij deze alternatieven een directe verbinding
tussen de Binckhorst en Scheveningen bij. De regionale alternatieven (alternatieven 4, 6, 8 en 10) scoren
goed doordat hier een verbinding tussen Den Haag en Zoetermeer, en Den Haag en Pijnacker/Rotterdam
wordt toegevoegd. Bij de regionale alternatieven voor de HOV bus (alternatief 4) en ART (alternatief 10)
komt er ook een directe verbinding tussen de Binckhorst en Scheveningen bij.

4.5

Financiering

In deze fase van de verkenning waarbij getrechterd wordt van realistische alternatieven naar kansrijke
alternatieven, wordt op hoofdlijnen gekeken naar financiële haalbaarheid / betaalbaarheid. Hierbij wordt
naar de volgende kosten gekeken:
- investeringskosten van de aanleg van de infrastructuur;
- beheer- en onderhoudskosten, samen met vervangings- en aanlegkosten kunnen hiermee de Life Cycle
Costs (LCC) worden bepaald;
- exploitatiekosten OV-systemen.
Investeringskosten en LCC
De investeringskosten zijn bepaald met de SSK ramingsmethodiek. Hierin zijn de kosten opgenomen voor
aanleg van infrastructuur bij de start van een project. Het gaat om de materialen, machines en menskracht.
Hierboven op komen de kosten en risico’s van de aannemer. Boven op dit bedrag komen de kosten en
risico’s van de opdrachtgever die met het project zijn gemoeid. De totale raming wordt een
investeringsraming genoemd. Deze kosten worden meestal gedragen door de overheid of diverse
overheden.
De investeringskosten voor dit project zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- no-regret maatregelen voor de korte termijn voor een bedrag van EUR 137 mio;
- basispakket, een set aan maatregelen voor alle alternatieven (aanpassen viaducten, smart mobility, hubs
enzovoorts voor een bedrag van EUR 75 mio;
- de infrastructuurmaatregelen, deze kosten zijn afhankelijk van het alternatief.
In tabel 4.3 is een overzicht van de kosten weergegeven. Voor meer details wordt verwezen naar bijlage II.
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Tabel 4.3 Geschatte investeringskosten per alternatief (in miljoen EUR exclusief omzetbelasting)
#

Naam

Kosten
no-regret

Kosten
Basispakket

Kosten infrastructuur
maatregelen

1

fiets maximaal

137

75

90

2

reguliere tram

137

75

60

3

HOV-bus lokaal

137

75

80

4

HOV-bus regionaal

137

75

80

5

HOV-tram lokaal

137

75

160

6

HOV-tram regionaal

137

75

160

7

lightrail lokaal +1
-1

137
137

75
75

270
600-800

8

lightrail regionaal +1
-1

137
137

75
75

270
600-800

9

ART lokaal

137

75

90

10

ART regionaal

137

75

90

Kosten regionaal
naar Zoetermeer

400-700

550-800

550-800

400-700

Beheer- en onderhoudskosten
Naast de investeringskosten zijn er jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud aan de infrastructuur en
vervangingskosten na de levensduur. Samen met de investeringskosten bepalen deze kosten de LCC voor
100 jaar (100 jaar is levensduur constructies, andere onderdelen worden reeds eerder vervangen). Deze
wordt gebruikt om alternatieven te vergelijken op levensduurkosten. Een ontwerp dat initieel goedkoop is,
kan later duur zijn in beheer en onderhoud en anders om. Een project met hoge investeringskosten kan
goedkoper zijn in beheer en onderhoud. Met de LCC methode worden de kosten voor de totale levensduur
met elkaar vergeleken. In deze fase van het project kijken we naar (financiële) haalbaarheid (qua investering).
Vergelijken van alternatieven en optimaliseren van het ontwerp is nog geen onderdeel van deze fase.
Beheer- en onderhoudskosten liggen in het verlengde van de investeringskosten, alternatieven met rail en
bovenleiding zijn duurder en vergen ook meer onderhoud. Onderhoudskosten zijn geen onderscheidend
aspect in de haalbaarheid. De LCC voor infrastructuurmaatregelen is opgenomen in de raming in bijlage II.
Exploitatiekosten
Om inzicht te krijgen in de exploitatiekosten voor OV-systemen wordt vaak gewerkt met het begrip kosten
per dienstregelingsuur (DRU). Dit zijn de kosten voor 1 uur openbaar vervoer (conform dienstregeling) door
1 voertuig. Een DRU is gebaseerd op directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn te herleiden tot het
concrete aanbod voor een reiziger. Onder deze kosten vallen personeelskosten, voertuigkosten (inclusief
apparatuur) en kilometerkosten (onderhoud, brandstof). De indirecte kosten betreffen de overhead, zoals
huisvesting, ICT, marketing en beheer. De DRU-kosten zijn per vervoerssysteem verschillend. Daarnaast zijn
DRU- kosten sterk afhankelijk van de eisen in een bestek: hoe meer extra's, hoe hoger de DRU-kosten. In
tabel 4.4 zijn de door het CROW bepaalde kengetallen voor DRU’s van standaard typen regionaal openbaar
vervoer weergegeven. De systemen die in deze verkenning worden onderzocht, wijken echter van de
systemen in deze tabel af. Zo wordt er in deze verkenning gekeken naar een dubbel gelede bus in plaats van
een standaard bus, wijkt de in deze verkenning onderzochte lightrail in lengte af van een standaard metro,
en wordt er in deze verkenning ook gekeken naar de ART, welke niet in de tabel is opgenomen. In tabel 4.5
zijn op basis van de CROW-kentallen uit 2015 globale richtprijzen per DRU opgenomen voor de in deze
verkenning onderzochte OV-systemen (prijspeil 2019). Voor de ART is een inschatting gemaakt. Bij de
autonome ART is hierbij nog geen rekening gehouden met een eventueel in te richten centrale controlepost.
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Tabel 4.4 CROW kengetallen DRU’s standaard OV systemen1
Systeem

Bedrag in EUR

standaard bus

115,--

tram

215,--

metro

475,--

Tabel 4.5 Globale richtbedragen DRU’s binnen deze verkenning
Systeem

Bedrag in EUR

HOV tram lokaal

215,--

HOV bus dubbel geleed

150,--

HOV tram regionaal

215,--

Lightrail

300,--

ART

150,--

ART niet autonoom

215,--

De voertuigen voor deze OV-systemen kennen een verschillende capaciteit. De capaciteit van bijvoorbeeld
lightrail ligt hoger dan voor bus. Dus moet men met een bus hoogfrequenter gaan rijden en worden dus
meer DRU’s gemaakt. Een regionale tram is weer sneller dan een lokale tram. Voor de laatste worden dus
weer meer DRU’s gemaakt. Een eerste grove inschatting van de totale exploitatiekosten per werkdag op
basis van genoemde richtbedragen en rekening houdend met verschillende aantallen passagiers en daaraan
gerelateerde frequenties is verwerkt in tabel 4.6. Daarbij gaat het vooral om de onderlinge vergelijking om
een idee te krijgen en niet zozeer om de absolute bedragen.

Tabel 4.6 Inschatting totale exploitatiekosten per werkdag
Samenvatting kosten per werkdag in EUR
Aantallen passagiers drukste punt

15.000

20.000

25.000

HOV tram lokaal

9.500,--

14.500,--

17.000,--

HOV bus dubbel geleed

6.500,--

9.500,--

10.500,--

HOV tram regionaal

7.500,--

11.500,--

13.500,--

Lightrail

7.500,--

9.500,--

11.500,--

ART

5.500,--

8.000,--

9.500,--

ART niet autonoom

7.500,--

11.500,--

13.500,--

Naast de kosten gaat het ook om de baten van het project. Het gaat hierbij om het aantal reizigers en de
tijdswinst per reizigers. De totale baten kunnen worden bepaald met een Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA). Hierin zijn alle kosten en baten opgenomen. Dat is nog geen onderdeel van deze fase maar
kan in de volgende fase worden gebruikt om de (maatschappelijke) baten te bepalen in kader van de
bijdrage van het Rijk. Daarnaast gaat het om vervoerwaarde, aantal reizigers in het OV. Bij een toename van
het aantal reizigers is de bus (gelede/dubbel gelede bus) nog lang een rendabele oplossing. Echter, bij grote
hoeveelheden reizigers is de capaciteit mogelijk niet meer toereikend en moet men overstappen naar een

1

CROW-KpVV (2015), Kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2015.
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railverbindingen. Waar de omslag ligt is afhankelijk van diverse factoren. Ook andere factoren dan kosten
spelen een rol, zoals bijvoorbeeld uitstraling maar ook aansluiting op andere lijnen.
De ART is relatief gunstig in deze kostenbeschouwingen. De infrastructuur is relatief goedkoop omdat geen
rail en bovenleiding noodzakelijk is, daardoor is deze ook goedkoper in beheer en onderhoud. Hiermee is de
ART gelijkwaardig aan de HOV bus, wel is een separaat veiligheidssysteem nodig. In de exploitatie is de ART
goedkoper dan de andere voertuigen omdat de ART ‘autonomous’ rijdt, dus zonder chauffeur. Wat
personeelskosten scheelt. Van de totale exploitatiekosten van de bus is ongeveer 60 % - 70 %
personeelskosten.
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5
TRECHTERING NAAR KANSRIJKE ALTERNATIEVEN
5.1

Uitgangspunten trechtering

Een kansrijk alternatief (of ook wel: redelijkerwijs te beschouwen alternatief) wordt normaal gesproken
gedefinieerd als een pakket waarmee de doelen (voldoende) worden bereikt, dat geen no go’s
(onoverkomelijke effecten) kent en dat als geheel betaalbaar is. Met deze definitie is eenvoudig en objectief
een trechtering te maken.
Voor deze verkenning is de definitie echter niet goed toepasbaar om een aantal redenen:
- opgaven en ambities in plaats van doelstellingen: voor de verkenning zijn opgaven en ambities
gedefinieerd, maar is er geen sprake van concrete doelstellingen. Het is mogelijk om aangeven in
hoeverre alternatieven invulling geven aan opgaves en ambities, maar er is geen objectieve maat op
basis waarvan gesteld kan worden of dit voldoende is;
- weinig onderscheidende belemmeringen: wanneer wordt gekeken naar vergunbaarheid of zogenaamde
no go’s, dan valt op dat de meeste alternatieven op dit vlak niet sterk onderscheidend zijn en dat er ook
weinig sprake is van bijvoorbeeld ruimtelijke no go’s. Hiermee is dit in deze verkenning een thema dat
slechts beperkt bijdraagt aan de trechtering;
- geen vastgesteld budget: tenslotte is het ook niet mogelijk om de betaalbaarheid van de alternatieven
goed te beoordelen, omdat er geen sprake is van een vastgesteld budget.
Uitgangspunten definitie kansrijke alternatieven
Daarom is in deze verkenning op een andere manier naar de trechtering gekeken, met de volgende
uitgangspunten:
- invulling opgaven: een kansrijk alternatief moet een duidelijke invulling geven aan elk van de opgaven.
Er moet sprake zijn van duidelijke verbetering op elk van de punten;
- onderscheidend: de kansrijke alternatieven moeten onderscheidend zijn en het ‘speelveld’ van de te
maken afwegingen en keuzes afdekken;
- kosten en baten in verhouding: de kosten en baten van een alternatief moeten in verhouding staan. Dus
extra kosten moeten ook gepaard gaan met meer effect op de opgaven;
- fasering: de kansrijke alternatieven moeten gefaseerd realiseerbaar zijn, zodat het mogelijk is om in de
loop van de tijd het pakket aan maatregelen bij te stellen.
Aanpak trechtering
De kansrijke alternatieven zijn op hoofdlijnen geselecteerd op basis van de volgende 4 stappen:
1 opbouw van de alternatieven uit een basispakket en specifieke aanvullende maatregelen en
beschouwing van de effecten van elk van de maatregelen;
2 beschouwing welke maatregelen generiek als basis voor elk kansrijk alternatief ingezet kunnen worden;
3 bepalen welke onderscheidende maatregelen de basis zijn voor een kansrijk alternatief: op basis van de
alternatievenbeoordeling in hoofdstuk 4 en bijlage III;
4 fasering aanbrengen in de implementatietermijn van de maatregelen.
Bij het uiteindelijk samenstellen van de kansrijke alternatieven hebben zowel de zes opdrachtgevende
partijen als een aantal andere betrokken partijen (NS, ProRail, HTM, Rijkswaterstaat, gemeente Rijswijk,

39 | 69

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Definitief

MoVe) meegedacht. Er is extra aandacht besteed aan het terugkomen van belangen van betrokken partijen
in de verschillende alternatieven.

5.2

Samenvatting beoordeling alternatieven

Tabel 5.1 op de volgende pagina geeft een overzicht van de beoordeling van de alternatieven, met daarbij
een doorvertaling naar wat dit betekent voor invulling van de opgaven en het onderscheid tussen
alternatieven. Dit overzicht is de basis voor trechtering van de alternatieven. Paragraaf 5.3 beschrijft op basis
hiervan de selectie van de kansrijke alternatieven.
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Tabel 5.1 Samenvatting effecten mogelijke alternatieven en doorvertaling naar de trechtering
Alternatief

Realiseren verstedelijking

Beperken (NMCA)
knelpunten

Bijdrage ambities fiets en
OV

Kosten

Vertaling naar trechtering

0.
Basispakket

draagt positief bij, maar onvoldoende
doelbereik op zichzelf

geen significant effect

draagt positief bij aan
ambities fiets, belangrijkste
barrières doorbroken

relatief zeer
laag

positieve effecten, maar onvoldoende om een kansrijk
alternatief te vormen zonder aanvullende maatregelen

gemiddeld

zeer positief effect op aandeel fiets en op leefbaarheid
in de stad. Echter geen volledige oplossing door inzet
op slechts 1 modaliteit en weersafhankelijkheid

relatief laag

onvoldoende aansluiting op ambities en visies voor het
gebied en geen bijdrage aan fietsambities. Daarom
geen basis voor een kansrijk alternatief

relatief laag

onvoldoende aansluiting op regionale ambities en geen
bijdrage aan fietsambities. Mogelijk wel een basis voor
kortere termijn

gemiddeld

positieve effecten, maar naar verwachting onvoldoende
capaciteit om invulling te geven aan de regionale vraag
en daarmee onvoldoende robuust als basis van een
kansrijk alternatief

aandachtspunt: geluidsknelpunten centrumring
als gevolg van verkeerscirculatieplan
1. Fiets
maximaal

draagt positief bij, maar regionaal onvoldoende
doelbereik en adresseert niet de behoefte aan
een multimodale aanpak om het volledige
spectrum van de mobiliteitsvraag op te vangen

geen bijdrage ambities OV
lichte afname auto- en OVknelpunten als gevolg van
verschuiving modal split

draagt positief bij aan
ambities fiets, volledig
robuust netwerk
geen bijdrage ambities OV

aandachtspunt: ruimtelijke kwaliteit als gevolg
van ontstaan ‘fietssnelwegen’
2. Reguliere
tram

3. HOV bus
lokaal

draagt positief bij, maar onvoldoende regionaal
doelbereik, betrouwbaarheid en aansluiting op
visie gebied

afname OV knelpunten
Rijswijkseplein en CSBinckhorst

geen bijdrage ambities fiets

draagt licht positief bij, maar onvoldoende
regionaal doelbereik

afname OV knelpunt CSBinckhorst

geen bijdrage ambities fiets

adaptiviteit hoog

toename OV-knelpunt CSMadurodam

aandachtspunt: geen mogelijkheid aansluiten
lijn 1

4. HOV bus
regionaal

draagt positief bij, maar mogelijk onvoldoende
capaciteit voor regionale vraag
adaptiviteit hoog
aandachtspunt: Geen mogelijkheid aansluiten
lijn 1

41 | 69

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Definitief

draagt licht positief bij aan
lokale robuustheid en
capaciteit OV, niet aan
betrouwbaarheid

draagt positief bij aan lokale
robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid OV

aandachtspunt: geen
mogelijkheid verleggen lijn
1

aandachtspunt: geen
mogelijkheid aansluiten lijn 1

afname OV knelpunten CSBinckhorst, CSMadurodam, SLD
RandstadRail

geen bijdrage ambities fiets

aandachtspunt: geen
mogelijkheid verleggen lijn
1

draagt positief bij aan
robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid OV
aandachtspunt: geen
mogelijkheid aansluiten lijn 1

Alternatief

Realiseren verstedelijking

Beperken (NMCA)
knelpunten

Bijdrage ambities fiets en
OV

Kosten

Vertaling naar trechtering

5. HOV tram
lokaal

draagt positief bij, maar onvoldoende regionaal
doelbereik

afname OV knelpunten CSBinckhorst en
Rijswijkseplein.

geen bijdrage ambities fiets

gemiddeld

onvoldoende aansluiting op regionale ambities en geen
bijdrage aan fietsambities. Mogelijk wel een basis voor
kortere termijn

hoog

positieve effecten en goede aansluiting op opgaves en
ambities, met uitzondering van de fiets. Een mogelijke
basis voor een kansrijk alternatief

hoog

systeem past bij ambities, maar onvoldoende
aansluiting op regionale ambities en geen bijdrage aan
fietsambities. Mogelijk wel een basis voor kortere
termijn

zeer hoog

systeem sluit zeer goed aan op ambities en opgaven.
De kosten zijn hoog, maar ook de effecten op de
opgaven groeien mee. Daarmee een mogelijke basis
voor een kansrijk alternatief. Alternatief draagt niet
direct bij aan fietsambities

relatief laag

systeem sluit qua uitstraling goed aan op de ambities.
Echter is de technologie nog onzeker en daarmee als
lokale (kortere termijn oplossing) niet geschikt

adaptiviteit laag
aandachtspunt: afname ruimtelijke kwaliteit
door aanleggen barrière door gebied
6. HOV tram
regionaal

draagt sterk positief bij aan regionale
bereikbaarheid
adaptiviteit laag

toename OV knelpunt CSMadurodam
afname OV knelpunten CSBinckhorst, CSMadurodam, Rijswijkseplein
en SLD RandstadRail

geen bijdrage ambities fiets

afname OV knelpunten CSBinckhorst en
Rijswijkseplein.

geen bijdrage ambities fiets

aandachtspunt: afname ruimtelijke kwaliteit
door aanleggen barrière door gebied
7. Lightrail
lokaal

draagt positief bij, maar onvoldoende regionaal
doelbereik
adaptiviteit zeer laag

toename OV knelpunt CSMadurodam
8. Lightrail
regionaal

draagt sterk positief bij aan regionale
bereikbaarheid
adaptiviteit zeer laag

9. ART lokaal

draagt licht positief bij, maar onvoldoende
regionaal doelbereik. Past bij modern karakter
gebied
adaptiviteit hoog
aandachtspunt: geen mogelijkheid aansluiten
lijn 1
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draagt positief bij aan lokale
robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid OV

draagt positief bij aan
regionale robuustheid,
capaciteit en
betrouwbaarheid OV

draagt positief bij aan lokale
robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid OV

afname OV knelpunten CSBinckhorst, CSMadurodam, Rijswijkseplein
en SLD RandstadRail

geen bijdrage ambities fiets

afname OV knelpunt CSBinckhorst

geen bijdrage ambities fiets

toename OV-knelpunt CSMadurodam
aandachtspunt: geen
mogelijkheid verleggen lijn
1

draagt positief bij aan
regionale robuustheid,
capaciteit en
betrouwbaarheid OV

draagt positief bij aan lokale
robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid OV
aandachtspunten: geen
mogelijkheid aansluiten lijn 1.
Onbewezen technologie

Alternatief

Realiseren verstedelijking

Beperken (NMCA)
knelpunten

Bijdrage ambities fiets en
OV

Kosten

Vertaling naar trechtering

10. ART
regionaal

draagt positief bij, maar mogelijk onvoldoende
capaciteit voor regionale vraag. Past bij modern
karakter gebied

afname OV knelpunten CSBinckhorst, CSMadurodam, SLD
RandstadRail

geen bijdrage ambities fiets

gemiddeld

systeem sluit qua uitstraling goed aan op de ambities.
Een regionale uitleg van ART op langere termijn (met
mogelijk meer zekerheid over technologie) is mogelijk
kansrijk. Het alternatief draagt niet bij aan de
fietsambities

adaptiviteit hoog
aandachtspunt: geen mogelijkheid aansluiten
lijn 1
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aandachtspunt: geen
mogelijkheid verleggen lijn
1

draagt positief bij aan
robuustheid, capaciteit en
betrouwbaarheid OV
aandachtspunten: geen
mogelijkheid aansluiten lijn 1.
Onbewezen technologie

5.3

Selectie kansrijke alternatieven

Op basis van het overzicht in paragraaf 5.2 kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- combinatie van fiets en OV is nodig: om invulling te kunnen geven aan alle opgaven en ambities is een
combinatie van een OV systeem en maatregelen voor de fiets noodzakelijk. Een pakket aan
fietsmaatregelen heeft een groot effect op modal split, maar ook op leefbaarheid en op het succes van
het OV (als alternatief bij mooi weer en als voor- en natransport). Op basis hiervan is de conclusie dat
fietsmaatregelen onderdeel zijn van elk kansrijk alternatief;
- combinatie van lokaal en regionaal is nodig: de lokale alternatieven kennen lagere kosten en zijn sneller
te realiseren, echter deze geven geen volledige invulling aan de opgave en de regionale ambities.
Daarom is een kansrijk alternatief altijd een combinatie van een lokaal alternatief (op kortere termijn),
met een regionaal alternatief (op de langere termijn);
- de volgende (H)OV systemen zijn niet kansrijk: een reguliere tram (voldoet niet aan de
gebiedsambities), een regionale HOV bus (te weinig capaciteit), een lokale ART (technologie te onzeker
op korte termijn);
- de volgende (H)OV systemen zijn kansrijk op korte termijn in combinatie met fietsmaatregelen: HOVtram lokaal, Lightrail lokaal, HOV-bus lokaal;
- de volgende (H)OV systemen zijn kansrijk op lange termijn in combinatie met fietsmaatregelen: HOVtram regionaal, Lightrail regionaal, ART regionaal.
Op basis van deze conclusies zijn 3 kansrijke alternatieven samengesteld, zoals weergegeven in tabel 5.2. Elk
alternatief bestaat daarbij uit het basispakket (no regret), een uitgebreid pakket fietsmaatregelen, een lokaal
HOV alternatief (tot 2030) en een HOV alternatief voor de langere termijn (2040). Deze kansrijke
alternatieven bevatten alle kansrijke onderdelen en brengen daarmee het volledige speelveld goed in beeld.

Tabel 5.2 Overzicht van de kansrijke alternatieven
Alternatief 1: HOV tram

Alternatief 2: lightrail

Alternatief 3: HOV bus +
ART/tram

basis

basispakket

basispakket

basispakket

fiets

aanvullend pakket (n.t.b.)

aanvullend pakket (n.t.b.)

aanvullend pakket (n.t.b.)

OV middellange termijn
(2030)

HOV-tram lokaal

Lightrail lokaal

HOV-bus lokaal

OV lange termijn (2040+)

HOV-tram regionaal

Lightrail regionaal

ART of HOV tram regionaal

Afbeelding 5.1 HOV verbinding middellange termijn (gestippelde lijn geldt alleen voor alternatieven 1 en 2)
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Afbeelding 5.2 Overzicht HOV lijnen lokaal en regionaal

5.4

Beschrijving kansrijke alternatieven

In de voorgaande paragrafen is getrechterd van tien mogelijke alternatieven naar 3 kansrijke alternatieven.
De alternatieven zijn een samenstelling van onderzochte alternatieven en aspecten en een fasering in de tijd
is toegevoegd. De alternatieven worden onderstaand nader beschreven. In de bijlage zijn de maatregelen
gefaseerd in 3 stappen (2019-2023, 2024-2030, 2030-2040) in de tijd weergegeven.

5.4.1

Basispakket

Alle kansrijke alternatieven bevatten de maatregelen uit het basispakket. Dit basispakket overlapt met, maar
wijkt af van het basispakket dat eerder is gedefinieerd binnen deze verkenning en is toegepast in de
effectenstudies. Het basispakket van de kansrijke alternatieven bestaat grofweg uit maatregelen uit de
preverkenning1, maatregelen uit het no-regret pakket2 waarvan de dekking deels binnen deze verkenning
valt, afgevallen maatregelen uit het no-regret pakket3 het aanvullende fietspakket en maatregelen die volgen
uit staand beleid van de gemeente Den Haag. Per thema zijn deze maatregelen weergegeven in tabel 5.3.
Hierbij zijn ook de grofweg geraamde kosten aangegeven. Deze bedragen zijn afkomstig uit de rapportage
van het no-regret pakket2, de lijst met afgevallen maatregelen voor het no-regret pakket3, en de voor de
effectenstudies uitgevoerde infrastructuurraming van Witteveen+Bos.

1

Arcadis, 13 september 2018, ‘Preverkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst’.

2

Gemeente Den Haag, 16 juli 2019, ‘Realisatieplan no-regret pakket’.

3

Gemeente Den Haag, ‘Overzicht afgevallen maatregelen No-Regret’.
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Tabel 5.3 Maatregelen basispakket kansrijke alternatieven

Thema

HOV

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief BTW)

haltes met voldoende fietsenstallingscapaciteit

EUR 3 mio***

aanpassen viaducten

EUR 50 mio*

Trekvliet tracé Den Haag - Ypenburg/Leidschendam

EUR 4,5 mio*

aanvullend pakket van fietsmaatregelen (zie Afbeelding 5.3)

langzaam
verkeer

ruimtegebruik

smart mobility

logistiek

stations

47 | 69

1. Onderdoorgang onder halfhoge spoordijk ten zuidwesten van
HS

EUR 7 mio***

2. Verbinding Rijswijkseweg - Binckhorstlaan met fietspad en brug

EUR 6 mio***

3. Ongelijkvloerse kruising spoor en A12 t.h.v. Mercuriusweg

EUR 21 mio***

4. Fietspad door park bij Melkwegstraat

EUR 0,5 mio***

5. Veilige fietsinfra Zonweg en Maanweg

EUR 1 mio***

6. Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer Hildebrandtplein

EUR 9 mio***

7. Fietsbrug Westvliet, verbinding Spoorlaan en station Voorburg

EUR 5,5 mio***

8. Aanbrengen vrijliggend fietspad bij afwaarderen Schenkviaduct

EUR 1,5 mio***

9. Ongelijkvloerse kruising spoor t.h.v. Maanweg

EUR 13 mio***

veilige voetgangersinfrastructuur rondom haltes van de HOV-lijn

EUR 3 mio***

veilige voetgangers- en fietsinfrastructuur (inclusief stallingen) rond haltes
van andere HOV-lijnen in het CID gebied t.b.v. de last mile

EUR 5 mio****

verkeercirculatieplan waardoor doorgaand verkeer niet meer door gebieden
in het onderliggend wegennet heen kan en zoveel mogelijk naar de
centrumring en andere hoofdwegen wordt geleid

weinig kosten, reeds door
gemeente in uitvoering

herprofilering van wegen naar aanleiding van aanleg HOV-lijn ter
bevordering van ruimtelijke kwaliteit

EUR 30 mio***

herinrichting kruising en Koningin Julianaplein/Koekamp door ontvlechten
voetgangers/fietsers en andere verkeersstromen t.b.v. betere
toegankelijkheid station en fietsenstalling Den Haag CS

EUR 2 mio**

mini hubs met verschillende vormen van deelvervoer bij de nieuwe woningen

14 mio****

mega hub bij OV-station met verschillende vormen deelvervoer aan de rand
van het gebied (bv Nootdorp)

meegenomen in fase 3

algehele bevordering deel- en MaaSconcepten

EUR 6 mio****

slim verkeersmanagement: dynamische routering en iVRIs door het gehele
gebied

1,5 mio*

Haltes Automatisch Vervoer Last-Mile (AVLM), rijdt mee in het verkeer en de
voertuigen zitten in de concessie van een vervoerder. Haltes zonder abri.

2 mio

logistieke hub aan de rand van het gebied waar vandaan bevoorrading van
het gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

bouwhub waar vandaan bouwlogistiek tijdens de ontwikkeling van het
gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

fietsvoorzieningen westzijde Den Haag CS

EUR 12,5 mio**

verbeteren bereikbaarheid fietsroute Laan van NOI

EUR 1,5 mio**

upgrade voetgangersverbinding Laan van NOI

EUR 2 mio**

upgrade last-mile fietsverbindingen Den Haag CS

EUR 9,5 mio**

upgrade fietsroute Jan van Riebeekstraat en Anna van Buerenstraat

EUR 1,5 mio**

opwaarderen interwijktunnel HS

EUR 1 mio**
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Thema

*)

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief BTW)

uitbreiden fietsenstallingen station Voorburg

EUR 1 mio**

overbouwen perrons CS

EUR 0,5 mio**

doortrekken Haagse Loper CS Oost

EUR 1 mio**

Dit betreft alleen de kosten voor deze maatregel tussen 2024 en 2030. Deze maatregelen starten al in de periode 20192023, als onderdeel van het no-regretpakket.

**)

Deze maatregelen en kosten zijn eerder opgenomen als additionele maatregel in het no-regretpakket. Deze
maatregelen zijn noodzakelijk voor de mobiliteitstransitie en worden opgenomen in het combinatiepakket van 20242030.

***)

Kosten afgeleid uit de SSK-kostenraming voor HOV infrastructuur bij het rapport Effecten en Kansrijke Alternatieven,
door Witteveen+Bos.

****)

Maatregelen en kosten volgend uit de preverkenning.

Het basispakket gaat om maatregelen voor een totaal van EUR 226 mio exclusief omzetbelasting. Het kan
zijn dat het project een deel van de voorwaarden schept en dat de markt de rest van de investeringen invult.
Aanvullend pakket fiets
Zoals eerder al werd genoemd, is in de volgende fase nader onderzoek nodig om de efficiëntie van de
verschillende fietsmaatregelen in het pakket Fiets Maximaal te bepalen. Van de meest efficiënte maatregelen
kan dan een aanvullend pakket worden samengesteld dat in het basispakket wordt opgenomen en na de
uitvoering van het no-regret pakket wordt uitgevoerd.
Niet alle maatregelen, die binnen deze verkenning onder het alternatief 1: Fiets Maximaal zijn onderzocht,
kunnen echter worden meegenomen in dit aanvullende pakket voor de kansrijke alternatieven. Zo is er geen
dekking mogelijk voor de regionale maatregelen van het KTA, omdat deze niet binnen het gebied vallen. De
effectenstudies hebben echter wel aangetoond dat deze maatregelen erg effectief waren en in veel vraag
voorzien door het doorbreken van belangrijke barrières. Het is daarom aan te raden via een andere weg de
uitvoering van deze maatregelen zeker te stellen.
De maatregelen (exclusief no-regret en in uitvoering) die wel voor het aanvullende pakket van de kansrijke
alternatieven dienen te worden onderzocht, zijn te zien in afbeelding 5.3. Hiervan zijn de roze maatregelen
afkomstig uit het MER CID, de blauwe maatregelen uit het KTA voorstel en de oranje uit deze verkenning. In
tabel 5.3 is een nadere omschrijving en zeer globale raming van deze maatregelen toegevoegd. Deze raming
is gebaseerd op de infrastructuurraming voor het alternatief 1: Fiets Maximaal, maar bevat minder detail. Het
totale bedrag van deze raming komt neer op EUR 64,5 mio.
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Afbeelding 5.3 Maatregelen ter overweging voor het aanvullende pakket fiets

5.4.2

Alternatief 1: HOV tram

Dit alternatief gaat uit van een HOV-tram op maaiveld. Het materieel rijdt veelal op een eigen baan maar kan
ook in het verkeer meerijden waar nodig. De halte afstanden bedragen ongeveer 750-1.000 m. De kruisingen
worden gelijkvloers uitgevoerd. Het tracé loopt van Den Haag CS via de Lekstraat, Binckhorstlaan en
Maanweg naar Station Voorburg. De aansluiting vanuit de Maanweg naar Station Voorburg is middels een
viaduct op +1. Dit station behoudt zijn huidige locatie en aansluiting op het hoofdspoor, maar wordt
middels een extra viaduct uitgebreid met een extra spoor en perron voor de HOV-tram. Voorbij de Maanweg
loopt de tak naar Delft op de Binckhorstlaan verder naar de prinses Mariannelaan, waar via de Geestbrugweg
wordt aangesloten op de huidige infrastructuur van lijn 1. De voertuigen zijn van hoge capaciteit en kunnen
gekoppeld worden. Ook maakt de eigen baan een hoge gemiddelde snelheid (circa 25 km/u) en frequentie
mogelijk. Hierdoor kan de HOV tram dagelijks 10.000-20.000 reizigers vervoeren. Voor koppelen van
voertuigen moeten de haltes op de lijn naar Delft wel worden aangepast.
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Afbeelding 5.4 Voorbeeld HOV tram

Fasering
Van 2019 tot 2023 wordt de basis voor dit alternatief gelegd door het uitvoeren van het no-regret pakket.
Hieronder valt het aanpassen van de viaducten bij de spoorbundel en het aanleggen van een vrijliggende
baan door de Binckhorst.
Van 2024 tot 2030 wordt de infrastructuur voor het gedeelte van de lijn van CS tot station Voorburg
aangelegd, evenals de infrastructuur door de prinses Mariannelaan en Geestbrugweg om aansluiting op het
traject van lijn 1 te verwezenlijken. Voor 2030 kan de lijn dan in gebruik worden genomen. Ook worden van
2024 tot 2030 de overige maatregelen in het basispakket en de fietsmaatregelen in uitvoering gebracht. Dit
omvat het invoeren van het verkeerscirculatieplan, het aanleggen van veilige voetgangersinfrastructuur en
het aanleggen van fietsenstallingen bij de HOV-haltes.
Na 2030 kan in overleg met de regio worden besloten de lijn door te trekken naar station ZoetermeerLansingerland. Vanaf station Voorburg zal de tram dan verder rijden parallel aan de A12. Dit gebeurt waar
mogelijk op maaiveld en waar nodig op +1. Ter hoogte van RandstadRail station Nootdorp wordt een
overstapstation aangelegd. Tussen station Voorburg en station Zoetermeer-Lansingerland wordt de
gemiddelde halte-afstand en snelheid hoger.

50 | 69

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Definitief

Kosten
De raming van dit alternatief bestaat uit de volgende onderdelen (investeringsbedragen exclusief
omzetbelasting):
- maatregelen uit het no-regret pakket:
EUR
137 mio
- infrastructuur kosten HOV tram in de Binckhorst:
EUR
124 mio
- maatregelen uit het basispakket:
EUR
226 mio
Totaal investeringen tot 2030:
EUR
487 mio
Voor de lange termijn (2031-2040) zijn de extra kosten geschat op EUR 550 - 800 mio.

5.4.3

Alternatief 2: Lightrail

Dit alternatief gaat uit van een lightrail verbinding die ongelijkvloers rijdt waar dat moet en op maaiveld (op
een vrijliggende baan) waar dat kan. Dit vertaalt zich in de overbrugging van knelpunten in (drukke delen
van) de stad en een vrije baan op maaiveldniveau buiten de (drukke delen van de) stad. Kruisingen worden
overal ongelijkvloers uitgevoerd. Halte afstanden zijn relatief groot: 1.000-2.000 m. Dit alles maakt een hoge
gemiddelde snelheid, van circa 30 km/u in het lokale gedeelte, en een hoge frequentie mogelijk. Het tracé
loopt op maaiveld van Den Haag CS over de Lekstraat. Na de viaducten gaat de lijn op de Binckhorstlaan
naar +1 en zo verder via de Maanweg naar Station Voorburg. De aansluiting op Station Voorburg is ook op
+1. Dit station behoudt zijn huidige locatie en aansluiting op het hoofdspoor, maar wordt middels een extra
viaduct uitgebreid met een extra spoor en perron voor de lightrail. Voorbij de Maanweg loopt de tak naar
Delft op maaiveld op de Binckhorstlaan verder naar de prinses Mariannelaan, waar via de Geestbrugweg
wordt aangesloten op de huidige infrastructuur van lijn 1. De voertuigen zijn van grote capaciteit en kunnen
makkelijk gekoppeld of dubbel gekoppeld rijden. Tezamen leidt dit tot een dagelijkse capaciteit van 20.00060.000 reizigers.

Afbeelding 5.5 Voorbeeld lightrail

Fasering
Van 2019 tot 2023 wordt de basis voor dit alternatief gelegd door het uitvoeren van het no-regret pakket.
Hieronder valt het aanpassen van de viaducten bij de spoorbundel, het aanleg van een vrijliggende baan
onder de viaducten door en het inrichten van het maaiveld in de Binckhorst voor de aanleg van het viaduct.
Van 2024 tot 2030 wordt de infrastructuur voor het gedeelte van de lijn van CS tot station Voorburg
aangelegd, evenals de infrastructuur door de prinses Mariannelaan en Geestbrugweg om aansluiting op het
traject van lijn 1 te verwezenlijken. Voor 2030 kan de lijn dan in gebruik worden genomen. Ook worden van
2024 tot 2030 de overige maatregelen in het basispakket en de fietsmaatregelen in uitvoering gebracht. Dit
omvat het invoeren van het verkeerscirculatieplan, het aanleggen van veilige voetgangersinfrastructuur en
het aanleggen van fietsenstallingen bij de lightrailhaltes.
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Na 2030 kan in overleg met de regio worden besloten de lijn door te trekken naar station ZoetermeerLansingerland. Vanaf station Voorburg zal de lightrail dan verder rijden parallel aan de A12. Dit gebeurt waar
mogelijk op maaiveld en waar nodig op +1. Ter hoogte van RandstadRail station Nootdorp wordt een
overstapstation aangelegd. De sprinter die op het hoofdspoor tussen Den Haag CS en ZoetermeerLansingerland rijdt, kan gediscontinueerd worden, wat de functie van de tussenliggende treinstations
(Voorburg, Den Haag Ypenburg, Zoetermeer Oost) verandert.
Kosten
De raming van dit alternatief bestaat uit de volgende onderdelen (investeringsbedragen exclusief
omzetbelasting):
- maatregelen uit het no-regret pakket:
EUR
137 mio
- infrastructuur kosten Lightrail +1 in de Binckhorst:
EUR
232 mio
- maatregelen uit het basispakket:
EUR
226 mio
Totaal investeringen tot 2030:
EUR
595 mio
Op de lange termijn (2031-2040) zijn de extra kosten geschat op EUR 550 - 800 mio.

5.4.4

Alternatief 3: HOV bus + ART/tram

Dit alternatief gaat uit van een systeem dat een hoogfrequente busdienst door de Binckhorst mogelijk
maakt. Het principe achter dit alternatief is dat door op de middellange termijn een busdienst aan te leggen
door de Binckhorst aan de directe vervoersvraag wordt voldaan, terwijl er voor de lange termijn verschillende
opties open worden gehouden. Dit biedt ruimte om later een ander systeem aan te leggen in het geval van
onvoorziene vraagontwikkeling of als gevolg van technologische innovaties.
De busdienst hanteert relatief grote halte afstanden van 750-1.000 m en de bussen rijden op een eigen baan
met grote cirkelbogen om een gemiddelde snelheid van circa 20 km/u en een hoge frequentie te kunnen
realiseren. Waar overig verkeer gekruist wordt, worden de kruisingen wel gelijkvloers uitgevoerd. Het tracé
loopt van Den Haag CS via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg. De aansluiting
vanuit de Maanweg naar Station Voorburg is op +1. Dit station behoudt zijn huidige locatie en aansluiting
op het hoofdspoor, maar wordt middels een extra viaduct uitgebreid met een extra spoor en perron voor de
HOV-bus. Er is geen fysieke aansluiting op het huidige tramnetwerk. Deze blijft op het huidige tracé over de
Haagweg naar station HS rijden. De voertuigen zijn in vergelijking met tram of lightrail wel van lage
capaciteit, maar kunnen geleed of dubbelgeleed worden uitgevoerd. Bovendien kan door op een hoge
frequentie te rijden, alsnog een capaciteit van 20.000 reizigers per dag worden gerealiseerd.

Afbeelding 5.6 Voorbeeld bus
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Fasering
Van 2019 tot 2023 wordt de basis voor dit alternatief gelegd door het uitvoeren van het no-regret pakket.
Hieronder valt het aanpassen van de viaducten bij de spoorbundel en het aanleggen van een vrijliggende
baan door de Binckhorst.
Van 2024 tot 2030 wordt de infrastructuur voor het gedeelte van de lijn van CS tot station Voorburg
aangelegd. Ook worden met het oog op de toekomst de bruggen en viaducten extra versterkt voor het
eventueel dragen van een rails en tram. Voor 2030 kan de buslijn dan in gebruik worden genomen. Ook
worden tot 2030 de overige maatregelen in het basispakket en de fietsmaatregelen in uitvoering gebracht.
Dit omvat het invoeren van het verkeerscirculatieplan, het aanleggen van veilige voetgangersinfrastructuur
en het aanleggen van fietsenstallingen bij de HOV-haltes.
Na 2030 kan ervoor worden gekozen over te stappen op een ander systeem en om in overleg met de regio
de lijn door te trekken naar station Zoetermeer-Lansingerland. Bij de keuze voor een ander systeem, liggen
de HOV tram en de ART voor de hand. Deze keuze kan bijvoorbeeld worden genomen omdat de capaciteit
van de bus ontoereikend is voor de volledige regionale lijn. Daarbij kan nog komen dat de risico’s die op de
korte termijn spelen bij het implementeren van de ART, namelijk onzekerheid in technologische innovaties
en aansluiting op systemen in de rest van de stad, tegen die tijd niet meer spelen en daardoor de
implementatie van een ART-systeem mogelijk of zelfs wenselijk wordt. Het lokale gedeelte van de lijn moet
dan omgebouwd worden. Voor de ART vraagt dit om het aanbrengen van een geleidesysteem en mogelijk
aanpassen van de haltes. Voor de HOV tram vraagt dit om het aanbrengen van een rails en bovenleiding.
Vanaf station Voorburg zal de lijn dan verder parallel aan de A12 rijden. Dit gebeurt waar mogelijk op
maaiveld en waar nodig op +1. Ter hoogte van RandstadRail station Nootdorp wordt een overstapstation
aangelegd. Tussen station Voorburg en station Zoetermeer-Lansingerland wordt de gemiddelde halteafstand en snelheid hoger.
Kosten
De raming van dit alternatief bestaat uit de volgende onderdelen (investeringsbedragen exclusief
omzetbelasting):
- maatregelen uit het no-regret pakket:
EUR
137 mio
- infrastructuur kosten HOV bus in de Binckhorst:
EUR
44 mio
- maatregelen uit het basispakket:
EUR
226 mio
Totaal investeringen tot 2030:
EUR
407 mio
Op de lange termijn (2031-2040) zijn de extra kosten geschat op EUR 400 - 700 mio.

Afbeelding 5.7 ART en HOV tram
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5.5

Aandachtspunten voor de volgende fase

Uit deze verkenning zijn verschillende aandachtspunten gekomen, die nader moeten worden uitgewerkt in
de volgende fase.
Algemeen
In de berekeningen die zijn uitgevoerd om de effecten van de maatregelen te bepalen, is in deze fase
uitgegaan van een situatie waarbij het Schenkviaduct de huidige locatie behoudt en wordt afgewaardeerd
naar 2 x 1. De discussie rondom de toekomstige vormgeving van het Schenkviaduct loopt echter nog. Een
alternatieve configuratie, bijvoorbeeld een nieuw viaduct dat aansluit op de centrumring in plaats van
Rijswijkseplein, is dus denkbaar. Wat het effect van een mogelijke aanpassing is op de resultaten van deze
studie, dient in de vervolgfase te worden vastgesteld.
Over het algemeen dient er in de volgende fase ook aandacht te worden besteed aan de kansen die binnen
de verschillende HOV-systemen kunnen worden opgepakt voor innovatie. Van de HOV-systemen is nu de
ART het meest innovatief. Aan de implementatie hiervan hangen echter risico’s rondom technologische
innovatie en aansluiting op de huidige infrastructuur in de stad. De overige HOV-systemen bieden echter
ook mogelijkheden voor innovatie. Dit komt dan bovenop de smart mobility maatregelen die reeds zijn
opgenomen in het basispakket.
Lokale OV lijn
Bij het aanleggen van het lokale gedeelte van de OV lijn, moet nader gekeken worden naar de inpassing bij
station Voorburg. Het aan te leggen viaduct kruist een park en recreatieterrein, ‘Opa’s Veldje’, dat veel
waarde biedt aan de lokale gemeenschap.

Afbeelding 5.8 Opa’s Veldje Voorburg (bron: Google Maps)

Ook moet bij de HOV tram en lightrail gekeken worden naar de inpassing van de lijn door de prinses
Mariannelaan en de Geestbrugweg. Voor de aansluiting op de infrastructuur richting Delft is deze route de
enige optie, maar de ruimte is zeer beperkt. Hier speelt een aantal overwegingen: meerijden met het verkeer
zou de hoogwaardigheid en betrouwbaarheid van het systeem teniet doen. Ook creëert dit mogelijk een
gevoelsmatig groot verschil tussen de nieuwe woningen die worden bediend met hoogwaardig OV en de
oude woningen die worden bediend door minder hoogwaardig en betrouwbaar OV. Aan de andere kant
vraagt het aanleggen van een vrijliggende baan om het opofferen van een groot stuk openbare ruimte.
Daarnaast is een aandachtspunt dat de meer hoogwaardige lijn die daarmee gecreëerd kan worden
vervolgens geen halte krijgt in de Geestbrugweg. De mensen die daar wonen krijgen dan wel de lasten en
niet de lusten.
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Afbeelding 5.9 Geestbrugweg Rijswijk (bron: Google Maps)

Bij het aanleggen van de baan voor de bus, moet ervoor gewaakt worden dat de benodigde
ruimtereserveringen hiervoor niet worden onderschat. Het mogelijk maken van een hoogfrequente bus met
een hoge snelheid vraagt om een obstakelvrije ruimte met grote boogstralen. Daarnaast is het belangrijk om
bij het aanleggen van de lokale infrastructuur voor de bus rekening te houden met de mogelijkheid dat deze
later een tramrails, bovenleiding en tram zou moeten kunnen faciliteren. Dit vraagt bijvoorbeeld om het
aanleggen van bruggen en viaducten met extra draagkracht.
Regionale OV lijn
Als na 2030 wordt gekozen om de lijn door te trekken naar Zoetermeer, is het nodig dat er nader gekeken
wordt naar het overstapstation op de RandstadRail ter hoogte van Nootdorp. Momenteel ligt
RandstadRailstation Nootdorp niet direct aan de A12. Als deze locatie behouden blijft, betekent dit dat de
nieuwe lijn ter hoogte van Nootdorp moet afwijken van het tracé langs de A12 en een boog moet maken
door een gebied waar nu een woonwijk ligt. Een andere optie is om RandstadRailstation Nootdorp op te
heffen en een nieuw station aan te leggen 500 m ten noorden van de huidige locatie.
Een ander knelpunt dat speelt bij het doortrekken richting Zoetermeer is de inpassing rondom het
monument Huygens Hof dat direct naast de A12 ligt. Mogelijk kan dit knelpunt verholpen worden door de
HOV-lijn aan te leggen in een tunnel onder de Vliet door. Deze afweging dient echter voor de implementatie
van het lokale deel ook al meegenomen te worden. Indien hiervoor wordt gekozen, kan het namelijk
wenselijk zijn de lijn vanaf de Maanweg en ter hoogte van station Voorburg ook al in een tunnel op -1 in
plaats van op een viaduct op +1 aan te leggen.
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Afbeelding 5.10 Monument Huygens Hof Voorburg (bron: Google Maps)

Fietsmaatregelen
Binnen het aanvullende pakket is van een aantal maatregelen de inpassing nog niet volledig uitgedacht. Zo
is er bijvoorbeeld een oversteek van de Westvliet gepland ter hoogte van Huygens Hof. De route kan echter
niet door Huygens Hof heen lopen, aangezien dit een monument betreft.
Binnen het studiegebied moet extra aandacht worden besteed aan de ruimtereservering voor de fietspaden.
Met name de Velostrada en het Trekfietstracé lijken een groot aantal fietsers te trekken. De paden die
hiervoor worden aangelegd en de huidige infrastructuur moeten voldoende capaciteit hebben om dit te
kunnen verwerken. Daarbij is het van belang dat het grote aantal fietsers niet ten koste gaat van de
ruimtelijke kwaliteit. Als de routes gaan lijken op fietssnelwegen kan dit de rust en veiligheid verstoren.
Overige maatregelen basispakket
Een groot aantal maatregelen in het basispakket vraagt om nadere detaillering. Zo is het nog onduidelijk
waar precies de logistieke, bouw en mobility hubs komen te liggen. Ook moet onderzocht worden waar in
het gebied iVRIs extra efficiëntie op kunnen leveren. Verder moet worden gekeken naar de invulling van de
veilige voetgangersinfrastructuur zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de openbare ruimte.
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6
BELANGRIJKSTE INZICHTEN BIJDRAGE KANSRIJKE ALTERNATIEVEN
Deze verkenning heeft als doel het ontwikkelen van een set kansrijke alternatieven die bijdragen aan:
1 het faciliteren van de gebiedsontwikkeling en verbeteren van de regionale bereikbaarheid;
2 het beperken van NMCA knelpunten;
3 het invullen van regionale ambities op het gebied van OV en fiets.
Hiertoe is een tiental redelijkerwijs te overwegen alternatieven opgesteld waarvan de effecten zijn
onderzocht en afgewogen. Op basis hiervan is een aantal succesvolle elementen van verschillende
alternatieven geselecteerd waarmee de 3 kansrijke alternatieven zijn samengesteld. Deze alternatieven
komen dus niet meer 1 op 1 overeen met de in deze verkenning onderzochte alternatieven. Toch kunnen op
basis van de uitkomsten van de verkenning de belangrijkste inzichten over de verwachte bijdrage van de
kansrijke alternatieven aan de doelen van de verkenning gepresenteerd worden. Dat is het doel van dit
hoofdstuk. Hierbij wordt meer aandacht besteed aan de generieke impact dan aan een vergelijking tussen
de alternatieven.
De generieke eigenschappen van de alternatieven worden in paragraaf 6.1 besproken. De onderscheidende
eigenschap van elk alternatief is het OV-systeem dat wordt toegepast. Deze OV-systemen zijn voor de 3
alternatieven als volgt:
1 HOV-tram;
2 Lightrail;
3 HOV bus + ART/tram
Vervolgens worden in paragraaf 6.2 de belangrijkste inzichten met betrekking tot de bijdrage van de
kansrijke alternatieven aan het faciliteren van gebiedsontwikkeling, het verbeteren van regionale
bereikbaarheid, het inzetten van een mobiliteitstransitie en het beperken van de NMCA knelpunten. Tot slot
worden in 6.3 kort de kosten per tijdsperiode en per thema samengevat.

6.1

Ontwikkelingen en maatregelen

Het is duidelijk geworden dat naast het no-regret pakket ook een set bijkomende maatregelen moet worden
uitgevoerd om bij te kunnen dragen aan de 3 opgaven van deze verkenning. Deze set maatregelen,
opgenomen in de 3 kansrijke alternatieven, moet bestaan uit:
1 een combinatiepakket van maatregelen op het gebied van HOV, langzaam verkeer, ruimtegebruik, smart
mobility, stationsomgevingen en logistiek;
2 een regionale HOV-verbinding richting Delft, Zoetermeer en Scheveningen.
Als gevolg gaat het plangebied in de periode van 2019 tot 2040 een grote transitie doormaken, ongeacht
welk kansrijk alternatief uitgevoerd wordt. In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en maatregelen die
bijdragen aan deze transitie besproken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de korte termijn (20192023), de middellange termijn (2024-2030) en de lange termijn (2031-2040).
2019-2023: No-regret
Op de korte termijn zal de eerste gebiedsontwikkeling plaatsvinden waar al besluitvorming over heeft
plaatsgevonden. Hierbij gaat het dan om enkele duizenden woningen en arbeidsplaatsen. Ook wordt het no-
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regret pakket in uitvoering gebracht. Over het no-regret pakket heeft ook al besluitvorming plaatsgevonden
en deze maakt geen deel uit van de kansrijke alternatieven. Wel vormt het pakket de basis voor de kansrijke
alternatieven. Hierbij hoort naast een aantal (voorbereidende) maatregelen om het gebruik van fiets en OV
te stimuleren ook een strenger parkeerbeleid voor auto’s en een lagere parkeernorm voor de nieuwe
ontwikkelingen. In afbeelding 6.1 is een grove weergave te zien van deze maatregelen.

Afbeelding 6.1 Ontwikkelingen en maatregelen 2019-2023

2024-2030: Combinatiepakket van maatregelen
Na 2023 neemt de gebiedsontwikkeling verder toe met de duizenden woningen en arbeidsplaatsen waar
nog geen besluit over gevormd is, maar waar binnen deze verkenning wel het effect van is onderzocht. Voor
deze gebouwen zal dan eveneens een lage parkeernorm gelden. Verder wordt in deze periode de HOV-lijn
van CS naar Voorburg en aansluiting op de bestaande lijn naar Delft aangelegd. Ook wordt het basispakket
uitgevoerd, dat grofweg bestaat uit fietsmaatregelen, voetgangersvoorzieningen, bereikbaarheid van de
stations en haltes, smart mobility, logistieke- en mobility hubs, en het verder aanpassen van de viaducten. In
afbeelding 6.2 is een grafische, versimpelde weergave te zien van deze ontwikkelingen en maatregelen.
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Afbeelding 6.2 Ontwikkelingen en maatregelen 2024-2030

2031-2040: Regionaal HOV
Op de lange termijn vindt mogelijk nog enige verdere gebiedsontwikkeling plaats tot het niveau van het
volledige bouwprogramma dat in deze verkenning als referentie is gebruikt. Ook kan de HOV-lijn dan nog
uitgebreid worden naar Zoetermeer en Scheveningen, waardoor het gebied direct in verbinding staat met
Delft, Zoetermeer en Scheveningen, en via de RandstadRail met Pijnacker en Rotterdam. Hierbij kan een van
de regionale HOV stations worden uitgerust als mega hub (grote multimodale P&R met extra
voorzieningen). Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn te zien in afbeelding 6.3.
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Afbeelding 6.3 Ontwikkelingen en maatregelen 2031-2040

6.2

Belangrijkste inzichten

In het kader van deze verkenning zijn de effecten van 10 alternatieven onderzocht, waarvan 3 alternatieven
kwantitatief met modelberekeningen. Op basis van deze resultaten kan ook globaal iets worden gezegd over
de bijdrage van de kansrijke alternatieven en het no-regret pakket. Hierbij is het ook van belang de effecten
van de mobiliteitsmaatregel die tot nu toe volledig gekoppeld is geweest aan de bouwopgave, namelijk het
parkeerbeleid, in beeld te krijgen. Hiertoe zijn onder andere modelberekeningen uitgevoerd voor een
hypothetische referentiesituatie waarbij de bouwopgave uitgevoerd zou worden met het huidige
parkeerbeleid dat in de gehele gemeente geldt. In deze paragraaf worden de generieke (voor alle kansrijke
alternatieven geldende) effecten van de gefaseerde maatregelen besproken ten opzichte van deze
hypothetische referentie op het gebied van bereikbaarheid, modal split en NMCA knelpunten.

6.2.1

Regionaal HOV vangt mobiliteitsgroei op en verbetert regionale bereikbaarheid

In alle 3 de fases van de kansrijke alternatieven worden maatregelen toegepast die de bereikbaarheid met
het OV en de fiets verbeteren. Dit draagt positief bij aan de keuze van de reiziger voor deze modaliteiten. De
meest significante verbetering van de bereikbaarheid wordt echter behaald met het regionaal doortrekken
van de HOV-lijn op de lange termijn (2031-2040). Door deze ingreep neemt niet alleen het aantal snel
bereikbare gebieden toe, maar door de economische significantie van deze nieuw bereikbare gebieden,
neemt het aantal bereikbare banen ook aanzienlijk toe.
In afbeelding 6.4 tot en met afbeelding 6.6 is de verbetering van de geografische bereikbaarheid als gevolg
van het combinatiepakket van maatregelen (2024-2030) en het regionale HOV (2031-2040) te zien. Te zien is
dat de combinatie van maatregelen uit het no-regret pakket (schakels in het Trekfietstracé en Velostrada) en
de aanvullende maatregelen uit het basispakket zorgen voor een aanzienlijke toename in bereikbare
gebieden voor de fiets. In de plot in afbeelding 6.4 is de bereikbaarheid weergegeven als het basispakket
wordt toegepast en aangevuld met enkele regionale fietsmaatregelen die in het KTA (korte termijn aanpak)
pakket worden ondergebracht. De toename in bereikbaarheid puur als gevolg van het basispakket zal dus
kleiner zijn. Ook is in afbeelding 6.5 te zien dat de bereikbaarheid van het OV vanuit de Binckhorst
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aanzienlijk verbeterd wordt in alle windrichtingen door het aanleggen van de HOV-lijn. De meest significante
toename van bereikbare gebieden, ook richting economisch belangrijke locaties, wordt echter veroorzaakt
door het regionaal doortrekken van de HOV-lijn op de lange termijn. Dit is te zien in afbeelding 6.6.

Afbeelding 6.4 Toename maximale bereikbaarheid met de fiets vanuit de Binckhorst binnen 30 minuten na maatregelen 2024-2030
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Afbeelding 6.5 Toename bereikbaarheid met het OV vanuit de Binckhorst binnen 45 minuten na maatregelen 2024-2030

Afbeelding 6.6 Toename bereikbaarheid met het OV vanuit de Binckhorst binnen 45 minuten na maatregelen tot 2040
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Op basis van deze geografische bereikbaarheid, kan ook bepaald worden hoeveel banen er binnen een
bepaalde reistijd bereikt kunnen worden vanuit het gebied. In tabel 6.1 is een overzicht te zien van het
verschil in aantal bereikbare banen als gevolg van de mobiliteitsmaatregelen. Hierbij is als referentie het
bouwprogramma van 2040 gebruikt. Er is dus geen differentiatie in het aantal bereikbare banen als gevolg
van de gebiedsontwikkelingen op de korte (2019-2023), middellange (2024-2030) en lange (2031-2040)
termijn. Te zien is dat al bij het combinatiepakket van maatregelen tot 2030 een aanzienlijke winst geboekt
wordt voor OV en fiets, maar dat het meest significante verschil te zien is als gevolg van de regionale HOVlijn in 2040: een toename van het aantal bereikbare banen met 55 % ten opzichte van de referentie.

Tabel 6.1 Indicatie aantal bereikbare banen bij kansrijke alternatieven en bouwprogramma 2040
Referentiesituatie

HOV lokaal

HOV regionaal

1.795.000

1.782.000

1.794.000

-

-1 %

-0 %

170.000

191.000 - 203.000

191.000 - 203.000

-

+12 - +19 %

+12% - +19 %

384.000

391.000 - 401.000

391.000 - 401.000

-

+2% - +4%

+2% - +4%

420.000

489.000

652.000

-

+16 %

+55 %

Bereikbare banen auto, 45 min
Verschil t.o.v. referentie
Bereikbare banen fiets, 15 min
Verschil t.o.v. referentie
Bereikbare banen fiets, 30 min
Verschil t.o.v. referentie
Bereikbare banen OV, 45 min
Verschil t.o.v. referentie

6.2.2

Combinatiepakket van maatregelen draagt zorg voor een mobiliteitstransitie

Uit deze verkenning is gebleken dat een combinatiepakket van maatregelen, zoals deze uiteindelijk in het
no-regret pakket en de kansrijke alternatieven is geland, effectief is in het veroorzaken van een
mobiliteitstransitie. Hierbij is een combinatie van maatregelen die het gebruik van de auto minder
aantrekkelijk maken (push-maatregelen) en maatregelen die het gebruik van fiets en OV meer aantrekkelijk
maken (pull-maatregelen) noodzakelijk.
Op basis van de modelresultaten uit deze verkenning in combinatie met expert judgement is het mogelijk
inzichtelijk te maken hoe deze mobiliteitstransitie naar verwachting gefaseerd zal verlopen. In afbeelding 6.7
en afbeelding 6.8 is de verwachte modal split voor verschillende fasen te zien voor de Binckhorst en het
totale plangebied. Ook hier geldt dat het bouwprogramma dat gehanteerd wordt voor de referentie, 2030
en 2040 gelijk is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een referentie waarbij het bouwprogramma met
het huidig geldende parkeerbeleid wordt toegevoegd en een referentie waarbij het no-regret parkeerbeleid
(lagere parkeernorm, prijs straatparkeren omhoog, etc.) is toegepast op het bouwprogramma. De kolommen
vertegenwoordigen dus de huidige situatie (2019), twee referentiesituaties waarbij het bouwprogramma van
2040 wordt toegevoegd met ofwel het huidige parkeerbeleid, ofwel het no-regret parkeerbeleid, een
toekomstscenario met het bouwprogramma van 2040 en de maatregelen tot 2030, en een toekomstscenario
met het bouwprogramma van 2040 en de maatregelen tot 2040.
De effecten van het toepassen van de maatregelen van 2024 tot 2030 (met lokaal HOV) en van 2031 tot 2040
(met regionaal HOV) op de mobiliteitstransitie zijn lastig precies vast te stellen met het V-MRDH, door
modelbeperkingen en door het uitdempende effect dat voor het OV geldt in het gebied als gevolg van de
nabijheid van de grote stations en het verleggen van tramlijn 1. Daarom is voor deze scenario’s een
bandbreedte voor de modal split vastgesteld. Zo is een ondergrens en een bovengrens tot stand gekomen
voor de mobiliteitstransitie. Hierbij wordt bij de bovengrens voor 2030 het absolute aantal autoritten binnen
het gebied constant gehouden ten opzichte van 2019 en voor 2040 tevens het absolute aantal regionale
autoritten gerelateerd aan het plangebied. Hiermee wordt de groei in lokale, respectievelijk regionale ritten
dus volledig opgevangen door de modaliteiten OV en fiets. De verdeling van deze ritten over OV en fiets is
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modelmatig vastgesteld op basis van de verhouding OV/fietsritten per herkomst-bestemmingspaar. In de
afbeeldingen zijn de kolommen met ‘bovengrens’ afkomstig uit deze extra analyse. Overige kolommen zijn
de directe output van het V-MRDH.
In onderstaande figuren valt op dat het toepassen van het no-regret parkeerbeleid (een push-maatregel)
een grote invloed heeft op de modal split. Hier bovenop geldt dat het combinatiepakket van maatregelen
voor de verschillende thema’s (voornamelijk pull-maatregelen) een verdere transitie van auto naar OV en
fiets veroorzaken. Ook is te zien dat de effecten groter zijn in de Binckhorst zelf (afbeelding 6.7) dan in het
gehele plangebied CID-Binckhorst (afbeelding 6.8). Dit komt enerzijds omdat er in de Binckhorst nog een
grotere winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van het autogebruik. Anderzijds is dit te
danken aan het feit dat het combinatiepakket van maatregelen met name betrekking hebben op de
Binckhorst, zoals de HOV-lijn door dit gebied en het bouwprogramma dat relatief gezien de meeste impact
zal hebben. Verder is te zien dat de bandbreedte van de modal split groter wordt bij het aanleggen van
regionaal HOV. Uiteindelijk laat de bovengrens in de eindsituatie met regionaal HOV een aanzienlijke
verschuiving in de modal split zien. De werkelijkheid zal ergens tussen de onder- en bovengrens in liggen en
kan gestuurd worden met beleid.

Afbeelding 6.7 Modal splits als gevolg van cumulatieve maatregelen voor ritten van en naar de Binckhorst

Modal split Binckhorst gerelateerd
Auto

14%

12%

21%

28%

Fiets

OV

13%

14%

14%

16%

38%

39%

42%

38%

24%

43%

65%

60%
49%

47%

44%

46%
33%

2019
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2030
maatregelen
bovengrens

2040 HOV
regionaal
ondergrens

2040 HOV
regionaal
bovengrens

Afbeelding 6.8 Modal splits als gevolg van cumulatieve maatregelen voor ritten van en naar het totale plangebied (CID-Binckhorst)

Modal split plangebied totaal gerelateerd
Auto

23%

21%

28%

30%

Fiets

OV

22%

22%

22%

23%

37%

38%

39%

38%

27%

41%

49%

2019

6.2.3

48%

41%

40%

Referentie met Referentie met
2030
huidig
no-regret
maatregelen
parkeerbeleid parkeerbeleid ondergrens

39%

40%

2030
maatregelen
bovengrens

2040 HOV
regionaal
ondergrens

32%

2040 HOV
regionaal
bovengrens

Combinatiepakket van maatregelen en regionaal HOV beperkt NMCA knelpunten

Een van de opgaven van deze verkenning is het beperken van de NMCA-knelpunten in en rond het gebied.
Het gaat hier dan om een set lokale en regionale knelpunten, zowel op het wegennet, als het hoofdspoor en
in de bus/tram/metro. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat de combinatie van maatregelen tot
2030 de meeste lokale bus/tram/metro knelpunten verminderen, en het regionale HOV (2040) daar bovenop
ook de regionale knelpunten vermindert. Op het wegennet en het hoofdspoor is er grotendeels sprake van
het niet erger worden van de knelpunten ten opzichte van de prognose voor 2040 dankzij het gehele pakket
aan maatregelen. Enerzijds zijn de bovengenoemde push- en pullmaatregelen nodig om een
mobiliteitstransitie teweeg te brengen en zo de knelpunten op het wegennet te beperken. Anderzijds zijn er
maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het OV-netwerk in staat is de reizigers op te vangen.
In afbeelding 6.9 tot en met afbeelding 6.11 is het generieke effect van de kansrijke alternatieven op de
NMCA-knelpunten uit de preverkenning te zien. Deze knelpunten komen niet 1 op 1 overeen met de
knelpunten die in de effectenstudies zijn gehanteerd. De vergelijking die hier wordt gelegd is tussen de
NMCA kwalificatie bij toekomstscenario 2040HOOG, de referentiesituatie waarbij het bouwprogramma met
huidig parkeerbeleid wordt toegevoegd, de situatie waarbij het combinatiepakket van maatregelen met
lokaal HOV is toegepast, en de situatie waarbij tevens regionaal HOV is toegepast.
In afbeelding 6.9 is te zien dat het bouwprogramma en de maatregelen een grote invloed hebben op de
knelpunten voor bus, tram en metro. Dit zijn grotendeels lokale knelpunten en deze ondervinden dus veel
effecten van veranderingen in het gebied. Hierbij is dan ook te zien dat de meest lokale knelpunten (zoals de
Binckhorstlaan en Rijswijkseplein) al sterk worden verminderd door het toepassen van het lokale
combinatiepakket van maatregelen. Hier gaat het dan met name om het toevoegen van capaciteit op een
corridor en het verleggen van een andere corridor waardoor de intensiteiten daar afnemen. De meer
regionale knelpunten (zoals het samenloopdeel van de RandstadRail) nemen vooral af door het toevoegen
van het regionale deel van de HOV-lijn.
De invloed van de ingrepen is minder groot op het wegennet en het hoofdspoor, zoals te zien is in
afbeelding 6.10 en afbeelding 6.11. Bestaande knelpunten blijven bestaan. In enkele gevallen, zoals op de A4
en de A12 wordt het knelpunt in eerste instantie verergerd door de toevoeging van het bouwprogramma,
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maar slinkt deze weer naar het oude formaat bij het toepassen van de maatregelen. Op de A4 tussen het
Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg slinkt het knelpunt niet naar het oorspronkelijke formaat,
waarschijnlijk omdat verkeer door het verkeercirculatieplan naar andere aansluitingen wordt geleid dan
eerst. Een opvallend positief punt is de Rotterdamsebaan die na het toevoegen van het bouwprogramma
een potentieel knelpunt wordt, maar sterk afneemt na het toepassen van de maatregelen. Op het
hoofdspoor vallen alleen de IC Den Haag - Rijswijk en de IC Den Haag - Leiden op die eerst door het
bouwprogramma verergeren en vervolgens na het toepassen van de maatregelen slinken naar
oorspronkelijk formaat.
Bij deze bevindingen is enige nuancering noodzakelijk. Een uitgangspunt bij deze analyse van NMCAknelpunten zijn de uitkomsten van het V-MRDH en daarmee de ondergrens van de mobiliteitstransitie zoals
gedefinieerd in paragraaf 6.2.2. Dit betekent dat in werkelijkheid de afname van de auto knelpunten groter
zou kunnen zijn en de afname van de OV knelpunten minder groot. Daarnaast heeft, zoals genoemd, bij de
alternatieven het verkeercirculatieplan een invloed op de verdeling van het autoverkeer op het netwerk en
dus ook op waar het autoverkeer de rijksweg op gaat. Een toename van het knelpunt bij de alternatieven
(zoals op de A4 tussen knooppunt Ypenburg en het Prins Clausplein) betekent dus niet dat er meer
autoverkeer gebruik maakt van de rijksweg. Er zal alleen met beleid gestuurd moeten worden op waar dit
verkeer de rijksweg betreedt.

Afbeelding 6.9 (Verandering in) NMCA knelpunten voor de bus, tram en metro
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Afbeelding 6.10 (Veranderingen in) NMCA knelpunten op het wegennet

Afbeelding 6.11 (Verandering in) NMCA knelpunten op het hoofdspoor
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6.3

Kosten

Tot slot is in afbeelding 6.12 en afbeelding 6.13 een samenvatting van de kosten van de kansrijke
alternatieven te vinden. In afbeelding 6.12 zijn de kosten van de 3 alternatieven inzichtelijk gemaakt voor de
korte (2019-2023), middellange (2024-2030) en lange (20312040) termijn. In afbeelding 6.13 zijn voor
kansrijk alternatief 1 (HOV tram) de kosten tot 2030 per thema uiteen gezet. Deze kosten zijn afgeleid uit
paragraaf 5.4 en afkomstig uit verschillende ramingen, namelijk die van het no-regret pakket, afgevallen
maatregelen van het no-regret pakket, de infrastructuurraming van Witteveen+Bos, en de preverkenning van
Arcadis. Voor de andere kansrijke alternatieven ziet deze verdeling er nagenoeg hetzelfde uit, maar wijken
alleen de kosten voor de HOV infrastructuur af. Deze zijn af te leiden uit afbeelding 6.12.
Afbeelding 6.12 Kosten van de 3 kansrijke alternatieven voor de korte, middellange en lange termijn (in €
mln)
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.200

€ 262
€ 262

€ 1.000
€ 800

€ 262
€ 536
€ 536
€ 436

€ 600
€ 400

€ 458

€ 350

€ 270

€ 200
€-

€ 137

€ 137

€ 137

HOV TRAM

LIGHTRAIL

BUS + ART/HOV TRAM

tot 2023
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tot 2040 minimaal

tot 2040 maximaal

Afbeelding 6.13 Kosten van 2024 tot 2030 per thema voor kansrijk alternatief 1: HOV tram
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Bijlage(n)

I
BIJLAGE: SAMENVATTING RESULTATEN VERKEERSMODEL
De samenvatting van de verkeersmodel resultaten is op verzoek leverbaar.

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Bijlage I | Definitief

II
BIJLAGE: SSK KOSTENRAMING
De kostenraming is op verzoek leverbaar.

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Bijlage II | Definitief

III
BIJLAGE: TABEL EFFECTENBEOORDELING

Witteveen+Bos | 114179/19-018.273 | Bijlage III | Definitief

Effectenbeoordeling verkenning CID-Binckhorst
Legenda
++

+

1. Fiets maximaal
Doelstelling

Criterium

Indicator zeef 1

Realiseerbaarheid van het

Mate van faciliteren

verstedelijkingsprogramma

realisatie

2. Reguliere tram

Alternatieven
3. HOV-bus lokaal

CS - station Voorburg + Delft

CS - station Voorburg

Capaciteit voldoende voor lokale

vraag Binckhorst. Mogelijk niet
verstedelijkingsopgave Capaciteit technisch gezien
(volledigheid en tempo) voldoende, maar onvoldoende OV voldoende voor regionale vraag
geboden om vraag op te vangen
(unimodale aanpak).

Kwalitatieve aansluiting

Mate waarin

maatregelenpakket

maatregelenpakket

Delft. Regionale vraag a.g.v.

kennisclusters

Nationale bereikbaarheid

aansluit op ruimtelijke

Alternatief sluit aan bij de Visie DH

5. HOV-tram lokaal

6. HOV-tram regionaal
(Scheveningen) - CS - station

Voorburg - Zoetermeer
Indien dubbelgeleed, capaciteit

CS - station Voorburg + Delft

Voorburg - Zoetermeer + Delft CS - station Voorburg + Delft

voldoende voor vraag CS - station Capaciteit voldoende voor lokale
Capaciteit voldoende voor lokale

Voorburg - Zoetermeer. Risico dat vraag Binckhorst en regionale

7. Lightrail lokaal

Voorburg - Zoetermeer + Delft CS - station Voorburg

visie voor het gebied

als fietsstad, stimuleert

Capaciteit voldoende voor

vraag Binckhorst en regionale

vraag Delft. Overige regionale

regionale vraag. Risico dat latente vraag Delft. Overige regionale

a.g.v. verstedelijking niet

vraag a.g.v. verstedelijking niet

vraag groter wordt dan verwacht, vraag a.g.v. verstedelijking niet

vraag Binckhorst. Regionale vraag regionale vraag. Risico dat latente
Capaciteit voldoende voor

a.g.v. verstedelijking niet

Ontsluiting nieuw woon-

Ontsluiting nieuw woon-

Ontsluiting nieuw woon-

werkgebied met OV past bij visie

werkgebied met OV past bij visie

werkgebied met hoogwaardig OV past bij visie Binckhorst als

werkgebied met hoogwaardig OV werkgebied met hoogwaardig OV werkgebied met hoogwaardig,

gezondheid en zorgt voor het

werkgebied met OV past bij visie

Binckhorst als modern stedelijk

Binckhorst als modern stedelijk

past bij visie Binckhorst als

modern, hoogwaardig, stedelijk

past bij visie Binckhorst als

past bij visie Binckhorst als

innovatief OV past bij Binckhorst als modern, hoogwaardig

doorbreken van barrierres. Het

Binckhorst als modern stedelijk

gebied. Karakteristieken bus niet

gebied. Karakteristieken bus niet

modern, hoogwaardig, stedelijk

gebied. Bereik sluit aan bij

modern, hoogwaardig, stedelijk

modern, hoogwaardig, stedelijk

als modern, hoogwaardig

stedelijk gebied. Bereik sluit

alternatief zorgt echter niet voor

gebied. Lage frequenties en

passend bij hoogwaardige,

passend bij hoogwaardige,

gebied. Comfort en

verplaatsingspatronen doelgroep. gebied. Bereik sluit niet aan bij

gebied. Bereik sluit aan bij

stedelijk gebied. Comfort en

redelijk aan bij

continu comfort en

snelheden passen echter niet bij

vernieuwende visie. Bereik sluit

vernieuwende visie. Bereik sluit

betrouwbaarheid HOV tram past

Comfort en betrouwbaarheid

verplaatsingspatronen doelgroep. verplaatsingspatronen doelgroep. betrouwbaarheid past bij

verplaatsingspatronen doelgroep.

werkgebied met hoogwaardig OV Ontsluiting nieuw woon-

Ontsluiting nieuw woon-

Ontsluiting nieuw woon-

bij doelgroep.

HOV tram past bij doelgroep.

Comfort en betrouwbaarheid past Comfort en betrouwbaarheid past doelgroep

Comfort en betrouwbaarheid past
bij doelgroep

betrouwbaarheid (bij elk weertype) hoogwaardige visie. Comfort en

niet aan bij verplaatsingspatronen redelijk aan bij

die past bij de doelgroep. Een

doelgroep. Comfort en

verplaatsingspatronen doelgroep. Nieuwe barrière in gebied past

Nieuwe barrière in gebied past

bij doelgroep.

betrouwbaarheid niet passend bij

Comfort en betrouwbaarheid niet niet bij visie voor aantrekkelijke

niet bij visie voor aantrekkelijke

Halteafstanden noodzaken ander Halteafstanden noodzaken ander niet bij visie voor aantrekkelijke

betrouwbaarheid passen niet bij

bij doelgroep.

Nieuwe barrière in gebied past

Betere verbinding Leiden en Delft Betere verbinding Leiden en Delft Binckhorst door directe tram
door snellere aansluiting Oude

Beter verbinding Leiden en Delft

Beter verbinding Leiden en Delft Beter verbinding Leiden en Delft Beter verbinding Leiden en Delft door snellere aansluiting Oude

door snellere aansluiting Oude

door extra schakel Velostrada

door snelle aansluiting Oude Lijn

Lijn

Lijn
Door snelle aansluiting op

door snelle aansluiting Oude Lijn

door snelle aansluiting Oude Lijn door snelle aansluiting Oude Lijn door snelle aansluiting Oude Lijn Lijn
Door snelle aansluiting op
Door snelle aansluiting op

Lijn
Door snelle aansluiting op

Licht verbeterde verbinding met

Licht verbeterde verbinding met

hoofdsporen betere verbinding

Licht verbeterde verbinding met

hoofdsporen betere verbinding

Licht verbeterde verbinding met

hoofdsporen betere verbinding

Licht verbeterde verbinding met

hoofdsporen betere verbinding

Amsterdam Zuid door sneller

Amsterdam Zuid door sneller

met Utrecht Centraal (Goudse Lijn) Amsterdam Zuid door sneller

met Utrecht Centraal (Goudse

Amsterdam Zuid door sneller

met Utrecht Centraal (Goudse

Amsterdam Zuid door sneller

met Utrecht Centraal (Goudse

aansluiting op Oude Lijn

aansluiting op Oude Lijn

en Amsterdam Zuid (Oude Lijn)
Betere verbinding met RTHA

Lijn) en Amsterdam Zuid (Oude
Betere verbinding met RTHA

aansluiting op Oude Lijn

Lijn) en Amsterdam Zuid (Oude
Betere verbinding met RTHA

aansluiting op Oude Lijn

Lijn) en Amsterdam Zuid (Oude
Betere verbinding met RTHA

Betere verbinding met Rotterdam
Geen significant effect

binnen 30 minuten, van

voorzieningen

mensen,
arbeidsplaatsen en

niet bij visie voor aantrekkelijke

Betere verbinding Leiden en Delft door snellere aansluiting Oude

vanuit de Binckhorst door overstap
The Hague Airport

Geen significant effect

vanuit de Binckhorst door

tram

Nieuwe barrière in gebied past

Bereikbaarheid Leiden verhoogd

van de bereikbaarheid

tram

innovatief OV past bij Binckhorst

Binckhorst door directe tram

aansluiting op Oude Lijn

tram

werkgebied met hoogwaardig,

lokale schakels

Internationale bereikbaarheid Mate van verbetering

arbeidsplaatsen en

vraag groter wordt dan verwacht,

Ontsluiting nieuw woon-

Mate van verbetering

Bereik per modaliteit

Voorburg - Zoetermeer

Capaciteit voldoende voor lokale Capaciteit voldoende voor

visie voor het gebied
doelgroep.
passend bij doelgroep.
openbare ruimte
openbare ruimte
voortransport
voortransport
openbare ruimte
Voor onderstaande 4 bereikbaarheidscriteria geldt: In elk alternatief is het sectorenmodel toegepast waardoor de autobereikbaarheid afneemt. Ook zijn in elk alternatief de schakels in het Trekvliet tracé en de Velostrada uit het no-regret pakket aangelegd, waardoor de fietsbereikbaarheid verbetert.
Fietsbereikbaarheid directe regio
Betere verbinding met Delft
Betere verbinding met Delft
Betere verbinding met Delft
Mate van verbetering
Betere verbinding met Delft vanuit
Betere verbinding met Delft vanuit vanuit Binckhorst door directe
vanuit Binckhorst door directe
vanuit Binckhorst door directe
van de bereikbaarheid verhoogd door verschillende

Bereikbaarheid van mensen,

10. ART regionaal
(Scheveningen) - CS station

Capaciteit voldoende voor lokale

vraag Binckhorst. Regionale vraag latente vraag groter wordt dan
verwacht, waardoor capaciteit

9. ART lokaal

Ontsluiting nieuw woon-

Geen significant effect

Realiseren
verstedelijkingsopgav
e

4. HOV-bus regionaal
(Scheveningen) - CS - station

Alternatieven
8. Lightrail regionaal
(Scheveningen) - CS - station

Ontsluiting nieuw woon-

van de bereikbaarheid

Ruimtegebruik

--

verstedelijking niet gefaciliteerd. gefaciliteerd.
ontoereikend.
gefaciliteerd
waardoor capaciteit ontoereikend gefaciliteerd.
regionale vraag
gefaciliteerd.
waardoor capaciteit ontoereikend
In elk alternatief wordt het sectorenmodel toegepast, wat past bij de visie voor het gebied als autoluw met aantrekkelijke openbare ruimte. Ook worden enkele schakels uit het no-regret pakket in de Velostrada en het Trekvliet Tracé aangelegd, wat past bij de visie van DH als fietsstad.

unimodale aanpak past niet bij de doelgroep.

Verbinding met

0-

vanuit de Binckhorst door

op RandstadRail, betere

Betere verbinding met Rotterdam overstap op RandstadRail, betere Betere verbinding met Rotterdam overstap op RandstadRail, betere

verbinding met Schiphol

The Hague Airport

verbinding met Schiphol

Betere verbinding Leiden en Delft Betere verbinding Leiden en Delft

The Hague Airport

verbinding met Schiphol

vanuit de Binckhorst door
overstap op RandstadRail, betere
Geen significant effect

verbinding met Schiphol

voorzieningen /
Verandering in

Lichte toename met fiets
Lichte toename met OV
Zeer lichte toename met OV
Toename met OV
Lichte toename met OV
Grote toename met OV
Lichte toename met OV
Grote toename met OV
Lichte toename met OV
In alle alternatieven wordt het sectorenmodel ingevoerd, waardoor in de binnenstad verblijfsgebieden ontstaan met meer aantrekkelijke openbare ruimte. Daarnaast leidt het aanleggen van schakels in de Velostrada en het Trekvliet tracé in alle alternatieven tot een beter verbonden openbare ruimte.

Grote toename met OV

beschikbare

Meer ruimte voor fiets leidt tot

Tram grotendeels op bestaande

infra. Waar nodig aanleg
aantrekkelijke openbare aantrekkelijke openbare ruimte
Doorgebroken barrières verbinden trambaan, maar ruimtegebruik
ruimte
openbare ruimte

blijft beperkt

Aanleg busbaan naast bestaande

Aanleg busbaan naast bestaande

Aanleg extra trambaan naast

Aanleg extra trambaan naast

Ruimtegebruik lightrail laag

Ruimtegebruik lightrail laag

Aanleg ART-baan naast

Aanleg ART-baan naast

infra. Door afwezigheid

infra. Door afwezigheid

bestaande infra --> afname

bestaande infra --> afname

Haltes mogelijk onaantrekkelijk

Haltes mogelijk onaantrekkelijk

bestaande infra. Door

bestaande infra. Door

bovenleiding geen verstoring

bovenleiding geen verstoring

openbare ruimte

openbare ruimte

door afscherming

door afscherming

afwezigheid bovenleiding geen

afwezigheid bovenleiding geen

zichtveld

zichtveld

verstoring zichtveld

verstoring zichtveld

Fietsverbinding Schenk open lucht
ipv tunneltje
Veel ruimte nodig voor hoge
intensiteiten fiets -->
'fietssnelwegen'
Leefbaarheidsknelpunten

Effect wijziging

In alle alternatieven wordt het sectorenmodel ingevoerd, waardoor het autogebruik weliswaar iets afneemt, maar het aanwezige autoverkeer zich meer op hoofdwegen concentreert. Met name de Neherkade, Lekstraat en Bezuidenhoutseweg (ieder al een geluidsknelpunt) zien hierdoor in elk alternatief een toename. Er zal hier daarom ook een

mobiliteitssysteem op

toename van uitstoot en geluid optreden.

knelpunten op het

Afname auto intensiteiten als

Lichte afname auto intensiteiten

Lichte afname auto intensiteiten

Lichte afname auto intensiteiten

Lichte afname auto intensiteiten

Afname auto intensiteiten door

Lichte afname auto intensiteiten

Afname auto intensiteiten door

Lichte afname auto intensiteiten

Afname auto intensiteiten door

gebied van lucht, geluid gevolg van verschuiving modal

door verschuiving modal split --> door verschuiving modal split --> door verschuiving modal split --> door verschuiving modal split --> verschuiving modal split -->

door verschuiving modal split --> verschuiving modal split -->

door verschuiving modal split --> verschuiving modal split -->

en veiligheid

split --> overwegend afname

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

overwegend afname uitstoot +

uitstoot + geluid

geluid

geluid

geluid

geluid

geluid

geluid

geluid

geluid

geluid

Extra geluid op knelpunten

Extra geluid op knelpunten

Extra geluid op knelpunten

Extra geluid op knelpunten

Extra geluid op knelpunten

Bij uitvoering in +1 extra geluid

Bij uitvoering in +1 extra geluid

Extra geluid op knelpunten

Extra geluid op knelpunten

Binckhorstlaan en Lekstraat door

Binckhorstlaan en Lekstraat door

Binckhorstlaan en Lekstraat door

Binckhorstlaan en Lekstraat door

Binckhorstlaan en Lekstraat door op knelpunten Binckhorstlaan en op knelpunten Binckhorstlaan en Binckhorstlaan en Lekstraat door Binckhorstlaan en Lekstraat door

tram, maar frequentie laag

hoogfrequente bussen

hoogfrequente bussen

trams

trams

Lekstraat door lightrail, maar op

Lekstraat door lightrail, maar op

ART, maar door banden ipv rail

ART, maar door banden ipv rail

maaiveld beperkt

maaiveld beperkt

beperkt

beperkt

Veiligheid op geïsoleerde stations Veiligheid op geïsoleerde stations
Mate van stimuleren transitie Kwalitatieve
auto naar andere

beschouwing van

modaliteiten

procentuele wijzigingen

laag

laag

in modal split in relatie
tot

Mogelijkheid voor bijstelling

verstedelijkingsopgave Afname modal split auto t.o.v.
referentie met ca. 2%
en doelstellingen

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

Afname modal split auto t.o.v.

referentie met 0-1%

referentie met 0-1%
Aanleg busbaan en haltes, op

referentie met 0-1%

referentie met ca. 1%

referentie met 1-2%

referentie met ca. 1%

referentie met 1-2%

referentie met ca. 1%
Aanleg ART-baan en haltes, op

referentie met 1-2%

vrijliggende baan

Aanleg busbaan en haltes, op

Aanleg aparte baan met rails,

vrijliggende baan

Aanleg ART-baan en haltes, op

Aanleg rails, bovenleiding en

Ruimte voor regionaal verlengen

vrijliggende baan

bovenleiding en haltes

Aanleg aparte baan met rails,

Aanleg tunnel of viaduct

Ruimte voor regionaal verlengen vrijliggende baan

haltes, maar wel grotendeels op

Binding aan locatie, niet systeem

Binding aan locatie, niet systeem

Ruimte voor regionaal verlengen

bovenleiding en haltes

Ruimte voor regionaal verlengen Aanleg tunnel of viaduct

Binding aan locatie, niet systeem Binding aan locatie, niet systeem

bestaande infra

Kansen voor uitbreiding OV

Kansen voor uitbreiding OV

Binding aan locatie en systeem

Binding aan locatie en systeem

Binding aan locatie en systeem

Binding aan locatie en systeem

Kansen voor uitbreiding OV

Kansen voor uitbreiding OV

Hoge mate aanleg bruggen,

Binding aan locatie en systeem

capaciteit hoog

capaciteit hoog

Kansen voor aanpassen OV

Kansen voor aanpassen OV

Kansen voor aanpassen OV

Kansen voor aanpassen OV

capaciteit hoog

capaciteit hoog

tunnels en viaducten

Kansen uitbreiding OV capaciteit

Kansen voor uitbreiding fiets infra Kansen voor uitbreiding fiets infra capaciteit aanwezig

capaciteit aanwezig

capaciteit niet aanwezig

capaciteit niet aanwezig

Kansen voor uitbreiding fiets infra Kansen voor uitbreiding fiets infra

Binding aan locatie fietsinfra

beperkt

hoog

Wel fysieke ruimte voor OV

Kansen uitbreiding fietsinfra hoog --> adaptiviteit gemiddeld tot

--> adaptiviteit laag

--> adaptiviteit laag tot gemiddeld hoog
hoog
--> adaptiviteit laag tot gemiddeld --> adaptiviteit laag
--> adaptiviteit zeer laag tot laag --> adaptiviteit zeer laag
hoog
Over het algemeen hebben de alternatieven in deze fase weinig onderscheidend vermogen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het enige dat nu onderscheidend is, is de hoeveelheid verharding, maar dit is slechts een klein aspect.

Mate waarin

van het maatregelenpakket in maatregelenpakket nog
de tijd

kan worden
bijgestuurd/aangepast
in de toekomst

Bijdragen aan

Verharding fietsinfra neemt licht

klimaatadaptatie

Beperken NMCA
knelpunten

Kansen voor uitbreiden fietsinfra Kansen voor uitbreiden fietsinfra Kansen voor uitbreiden fietsinfra hoog

hoog

--> adaptiviteit gemiddeld tot

hoog

hoog

--> adaptiviteit gemiddeld tot

hoog

hoog

--> adaptiviteit gemiddeld tot

hoog

toe

Effect op filevorming rond
knelpunten op het

verhoudingen op het

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

inprikker vanaf de A12, geen

hoofdwegennet

hoofdwegennet

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

merkbaar effect op andere

bestaande knelpunten

bestaande knelpunten

bestaande knelpunten

bestaande knelpunten
Lichte toename Oud Lijn

bestaande knelpunten

bestaande knelpunten
Lichte toename Oude Lijn NOI-

bestaande knelpunten

bestaande knelpunten
Lichte toename Oude Lijn NOI-

bestaande knelpunten

bestaande knelpunten
Lichte toename Oude Lijn NOI-

Effect op bestaande

Mate waarin

capaciteitsknelpunten

knelpunten worden

Toename Oude Lijn NOI-Leiden

hoofdspoor
Effect op bestaande

verholpen
Mate waarin

Afname rest hoofdspoor

capaciteitsknelpunten

knelpunten worden

bus/tram/metro

verholpen

Toevoegen asfalt voor

Toevoegen asfalt voor

doortrekken busbaan
<3% afname intensiteiten op de

doortrekken busbaan
<3% afname intensiteiten op de

Toevoegen verharding en rails
3% afname intensiteiten op de

Mogelijkheid verwijderen

Zeer lichte afname rest
Geen significant effect

Geen significant effect

hoofdspoor

Capaciteit vergroot Binckhorst - CS

Geen significant effect

Toevoegen asfalt voor

Toevoegen asfalt voor

Toevoegen verharding en rails
busbaan op maaiveld
busbaan op maaiveld
3-4% afname intensiteiten op de 3-4% afname intensiteiten op de 4% afname intensiteiten op de

doortrekken busbaan
3% afname intensiteiten op de

doortrekken busbaan
3-4% afname intensiteiten op de

Capaciteit vergroot Binckhorst-CS Afname lijn 15,16,17

Mogelijkheid verwijderen

Leiden

Leiden

Leiden

Lichte afname rest hoofdspoor
Geen significant effect
Capaciteit vergroot Binckhorst-CS

Lichte afname rest hoofdspoor
Geen significant effect
Capaciteit vergroot Binckhorst-CS

Lichte afname rest hoofdspoor

Capaciteit vergroot CS-

Capaciteit vergroot Binckhorst -

Capaciteit vergroot CS-

CS

Madurodam

Afname lijn 15,16,17

Afname lijn 15,16,17

Afname lijn 15,16,17

Capaciteit vergroot Binckhorst - CS Madurodam

Afname lijn 15,16,17

Capaciteit vergroot Binckhorst-CS

Rijswijkseplein ontlast

Capaciteit vergroot CS-Binckhorst Capaciteit vergroot CS-

Rijswijkseplein ontlast

Weinig verschil tramtunnel

Rijswijkseplein ontlast

Weinig verschil tramtunnel

Capaciteit vergroot CS-Binckhorst Capaciteit vergroot CS-

Afname op alle bus, tram,

Weinig verschil RandstadRail en

Toename knelpunt CS-

Madurodam

Weinig verschil RandstadRail en

Afname RandstadRail lijn 3,4

Weinig verschil RandstadRail en

Afname RandstadRail lijn 3,4

Toename knelpunt CS-

Madurodam

metrolijnen

tramtunnel

Madurodam

Afname RandstadRail lijn 3,4

tramtunnel

Knelpunt in tramtunnel niet

tramtunnel

Knelpunt in tramtunnel niet

Madurodam

Afname RandstadRail lijn 3,4

Met name lokale lijnen

Toename knelpunt CS-

Rest knelpunten geen significant

Rest knelpunten geen significant

Toename knelpunt CS-

opgelost

Toename knelpunt CS-

opgelost

Rest knelpunten geen significant Rest knelpunten geen significant

Knelpunten niet geheel ontlast

Madurodam

verschil

verschil

Madurodam

Rijswijkseplein ontlast

Madurodam

Rijswijkseplein ontlast

verschil

verschil

Toevoegen alternatief Binckhorst

Toevoegen alternatief Binckhorst

betrouwbaarheid van het OV alternatieven en

Toevoegen directe verbinding CS-

Toevoegen directe verbinding CS-

netwerk

overstapmogelijkheden

Delft

Delft

beschikbaar zijn

Wegnemen directe verbinding HS-

Wegnemen directe verbinding HS-

Toevoegen alternatief door

Mate waarin

Geen maatregelen op het gebied

Toevoegen alternatief door

Toevoegen alternatief Binckhorst

Toevoegen alternatief door

Delft

Toevoegen alternatief door

Delft

Binckhorst

Binckhorst

Toevoegen alternatief DH-

Binckhorst

Toevoegen alternatief DH-

Binckhorst

Toevoegen alternatief DH-

Toevoegen alternatief DH-

Zoetermeer

Toevoegen directe verbinding CS- Zoetermeer

Toevoegen directe verbinding CS- Zoetermeer

van OV en daarmee geen bijdrage Toevoegen directe verbinding CS-

Robuustheid, capaciteit en

Mate waarin

betrouwbaarheid van het

alternatieve routes en

fietsnetwerk
Robuustheid en

Mate waarin netwerken

betrouwbaarheid van het

van verschillende

integrale vervoerssysteem

modaliteiten op elkaar

Kosten in relatie tot kansen

Kostenraming,

voor financiering

bandbreedte 40%

Kosten in relatie tot

Verhouding tussen

Zoetermeer

aan robuustheid, capaciteit en

Delft

Toevoegen alternatief door

Toevoegen alternatief DH-

Delft

Toevoegen alternatief DH-

Delft

Toevoegen alternatief DH-

Toevoegen alternatief door

Toevoegen alternatief DH-

betrouwbaarheid

Wegnemen verbinding HS-Delft

Binckhorst

Pijnacker

Wegnemen verbinding HS-Delft

Pijnacker

Wegnemen verbinding HS-Delft

Pijnacker

Binckhorst

Pijnacker

Geen significant effect

Geen significant effect
Haltes met voldoende

Geen significant effect
Haltes met voldoende

Haltes met voldoende

stallingscapaciteit en

stallingscapaciteit en

stallingscapaciteit en

fietsmaatregelen no-regretpakket fietsmaatregelen no-regretpakket

Door toepassen fietsmaatregelen no-regret pakket zijn bij alle alternatieven de belangrijkste ontbrekende schakels in regionale fietsnetwerk aangepakt, en belangrijkste barrieres doorbroken

Maximale inzet op fiets. Sterk
overstapmogelijkheden positief effect door realiseren van
beschikbaar zijn
diverse ontbrekende schakels
Geen significant effect

aansluiten

Financiering

Kansen voor uitbreiden fietsinfra

Omvang mogelijkheden Gereserveerde ruimte voor OV kan Hoeveelheid verharding blijft
groen worden uitgerust
gelijk
/ risico's
<3% afname intensiteiten op de
Absolute verschil in IC 4% afname intensiteiten op de

Robuustheid, capaciteit en

Bijdragen aan
ambities OV en fiets

hoog

Geen significant effect

Geen significant effect
Haltes met voldoende

Geen significant effect

Haltes met voldoende

stallingscapaciteit en

Haltes met voldoende

Haltes met voldoende

stallingscapaciteit en

fietsmaatregelen no-regretpakket Haltes met voldoende

stallingscapaciteit en

Verbetering van het fietsnetwerk,

stallingscapaciteit en

fietsmaatregelen no-regretpakket moedigen fiets als voor-

zowel op zichzelf als in de vorm

fietsmaatregelen no-regretpakket moedigen fiets als voor-

/natransport aan

fietsmaatregelen no-regretpakket moedigen fiets als voor-

fietsmaatregelen no-regretpakket moedigen fiets als voor-

/natransport aan

/natransport aan

van voor- en natransport.

moedigen fiets als voor-

/natransport aan

Overstap op andere lijnen/

moedigen fiets als voor-

/natransport aan

moedigen fiets als voor-

/natransport aan

Overstap op andere lijnen/

Overstap op andere lijnen/

Aansluiting op bestaande OV

/natransport aan

Overstap op andere lijnen/

modaliteiten mogelijk op CS,

/natransport aan

Overstap op andere lijnen/

/natransport aan

Overstap op andere lijnen/

modaliteiten alleen op Voorburg modaliteiten mogelijk op CS,

systeem makkelijker. Geen nieuwe Overstap op andere

modaliteiten alleen op Voorburg

Voorburg, Nootdorp en

Overstap op andere lijnen/

modaliteiten mogelijk op CS,

Overstap op andere lijnen/

modaliteiten mogelijk op CS,

en CS mogelijk

Voorburg, Nootdorp en

multimodale aansluitingen

lijnen/modaliteiten mogelijk op

en CS mogelijk

Zoetermeer

modaliteiten mogelijk op CS,

Voorburg, Delft, Nootdorp en

modaliteiten mogelijk op CS,

Voorburg, Delft, Nootdorp en

Geen overstap mogelijk naar

Zoetermeer

mogelijk gemaakt.

CS, Voorburg en Delft

Geen overstap mogelijk naar Delft Geen overstap mogelijk naar Delft Voorburg en Delft

Zoetermeer

Voorburg en Delft

Zoetermeer

Delft

Geen overstap mogelijk naar

stallingscapaciteit en

Geen significant effect

Geen significant effect

Haltes met voldoende

fietsmaatregelen no-regretpakket stallingscapaciteit en

fietsmaatregelen no-regretpakket moedigen fiets als voor-

Kosten zijn de infrastructuur investeringskosten, afkomstig uit de SSK kostenraming uitgevoerd door W+B. Kosten van het no-regret pakket en zijn hier niet in opgenomen
EUR 160 mln + EUR 400 - 700
EUR 600 - 800 mln (-1) / EUR 270 EUR 600 - 800 mln (-1) / EUR 270
EUR 80 mln + EUR 400 - 700 mln EUR 160 mln
EUR 90 mln
mln
mln (+1)
mln (+1) + EUR 400 - 700 mln

moedigen fiets als voor-

EUR 90 mln

EUR 60 mln

EUR 80 mln

doelbereik en vervoerswaarde kosten en doelbereik

Een vrij groot doelbereik in

Laag doelbereik, relatief lage

Laag doelbereik, relatief lage

Vrij groot doelbereik, relatief lage Vrij klein doelbereik in verhouding Vrij groot doelbereik in

Zeer laag doelbereik in

Groot doelbereik, maar grote

Vrij klein doelbereik in

Vrij groot doelbereik in

(baten)
Risico's financierbaarheid en

verhouding tot de kosten.

kosten

kosten

kosten

verhouding tot de kosten

marge op kosten

verhouding tot kosten

verhouding tot kosten

Risico dat inpassing en aanleg

Risico dat technologische

Risico dat technologische

Risico dat het effect van alleen

duurder wordt dan verwacht door

ontwikkelingen niet in lijn liggen ontwikkelingen niet in lijn liggen

fietsmaatregelen tegenvalt,

grote hoeveelheid benodigde

Risico dat inpassing en aanleg

doordat het model effect van deze

ruimte op maaiveld en 2 smalle

duurder wordt dan verwacht door dan verwacht door grote

projectrisico's

Risicobeoordeling

tot kosten

verhouding tot kosten

Risico dat aanleg duurder wordt

met technologie in ART

EUR 90 mln + EUR 400 - 700 mln

met technologie in ART

Risico dat systemen in rest DH en Risico dat systemen in rest DH en

maatregelen overschat en geen

Risico dat systeem op korte

Risico dat capaciteit niet voldoet

Risico dat capaciteit niet voldoet

bruggen aanwezig op tracé.

grote hoeveelheid benodigde

onzekerheidsmarge

Risico dat aanleg duurder wordt

regio niet mee ontwikkelen

regio niet mee ontwikkelen en

rekening houdt met bijv.

termijn al niet meer voldoet aan

door onderschatting OV-

door onderschatting OV-

Risico dat reizigersaantal op tak

ruimte op maaiveld en 2 smalle

Risico dat reizigersaantal op tak

dan verwacht door grote

Risico dat reizigersaantal op tak

dus nooit aansluiting kan worden

weersomstandigheden

vraag en standaarden

intensiteiten door model

intensiteiten door model

Voorburg niet tramwaardig is

bruggen aanwezig op tracé

Voorburg niet lightrailwaardig is

onzekerheidsmarge

Voorburg niet ART-waardig is

gevonden
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BIJLAGE: GLOBALE KOSTENRAMING KANSRIJKE ALTERNATIEVEN
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IV.1

Alternatief 1: HOV tram

Tabel IV.1 Maatregelen combinatiepakket kansrijke alternatieven HOV Tram

Thema

HOV

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief omzetbelasting)

HOV lijn door de Binckhorst: HOV Tram

EUR 124 mio***

haltes met voldoende fietsenstallingscapaciteit

EUR 3 mio***

aanpassen viaducten

EUR 50 mio*

Trekvliet tracé Den Haag - Ypenburg/Leidschendam

EUR 4,5 mio*

aanvullend pakket van fietsmaatregelen (zie Afbeelding ):

langzaam
verkeer

ruimtegebruik

smart mobility

logistiek

stations

1. Onderdoorgang onder halfhoge spoordijk ten zuidwesten van
HS

EUR 7 mio***

2. Verbinding Rijswijkseweg - Binckhorstlaan met fietspad en brug

EUR 6 mio***

3. Ongelijkvloerse kruising spoor en A12 t.h.v. Mercuriusweg

EUR 21 mio***

4. Fietspad door park bij Melkwegstraat

EUR 0,5 mio***

5. Veilige fietsinfra Zonweg en Maanweg

EUR 1 mio***

6. Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer Hildebrandtplein

EUR 9 mio***

7. Fietsbrug Westvliet, verbinding Spoorlaan en station Voorburg

EUR 5,5 mio***

8. Aanbrengen vrijliggend fietspad bij afwaarderen Schenkviaduct

EUR 1,5 mio***

9. Ongelijkvloerse kruising spoor t.h.v. Maanweg

EUR 13 mio***

veilige voetgangersinfrastructuur rondom haltes van de HOV-lijn

EUR 3 mio***

veilige voetgangers- en fietsinfrastructuur (inclusief stallingen) rond haltes
van andere HOV-lijnen in het CID gebied t.b.v. de last mile

EUR 5 mio****

verkeercirculatieplan waardoor doorgaand verkeer niet meer door gebieden
in het onderliggend wegennet heen kan en zoveel mogelijk naar de
centrumring en andere hoofdwegen wordt geleid

weinig kosten, reeds door
gemeente in uitvoering

herprofilering van wegen naar aanleiding van aanleg HOV-lijn ter
bevordering van ruimtelijke kwaliteit

EUR 30 mio***

herinrichting kruising en Koningin Julianaplein/Koekamp door ontvlechten
voetgangers/fietsers en andere verkeersstromen t.b.v. betere
toegankelijkheid station en fietsenstalling Den Haag CS

EUR 2 mio**

mini hubs met verschillende vormen van deelvervoer bij de nieuwe woningen

14 mio****

mega hub bij OV-station met verschillende vormen deelvervoer aan de rand
van het gebied (bv Nootdorp)

meegenomen in fase 3

algehele bevordering deel- en MaaSconcepten

EUR 6 mio****

slim verkeersmanagement: dynamische routering en iVRIs door het gehele
gebied

1,5 mio*

Haltes Automatisch Vervoer Last-Mile (AVLM), rijdt mee in het verkeer en de
voertuigen zitten in de concessie van een vervoerder. Haltes zonder abri.

2 mio

logistieke hub aan de rand van het gebied waar vandaan bevoorrading van
het gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

bouwhub waar vandaan bouwlogistiek tijdens de ontwikkeling van het
gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

fietsvoorzieningen westzijde Den Haag CS

EUR 12,5 mio**

verbeteren bereikbaarheid fietsroute Laan van NOI

EUR 1,5 mio**
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Thema

*)

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief omzetbelasting)

upgrade voetgangersverbinding Laan van NOI

EUR 2 mio**

upgrade last-mile fietsverbindingen Den Haag CS

EUR 9,5 mio**

upgrade fietsroute Jan van Riebeekstraat en Anna van Buerenstraat

EUR 1,5 mio**

opwaarderen interwijktunnel HS

EUR 1 mio**

uitbreiden fietsenstallingen station Voorburg

EUR 1 mio**

overbouwen perrons CS

EUR 0,5 mio**

doortrekken Haagse Loper CS Oost

EUR 1 mio**

Dit betreft alleen de kosten voor deze maatregel tussen 2024 en 2030. Deze maatregelen starten al in de periode 20192023, als onderdeel van het no-regretpakket.

**)

Deze maatregelen en kosten zijn eerder opgenomen als additionele maatregel in het no-regretpakket. Deze
maatregelen zijn noodzakelijk voor de mobiliteitstransitie en worden opgenomen in het combinatiepakket tot 2030.

***)

Kosten afgeleid uit de SSK-kostenraming bij het rapport Effecten en Kansrijke Alternatieven, door Witteveen+Bos.

****)

Maatregelen en kosten volgend uit de preverkenning.

IV.2

Alternatief 2: lightrail

Tabel IV.2 Maatregelen combinatiepakket kansrijke alternatieven lightrail

Thema

HOV

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief omzetbelasting)

HOV lijn door de Binckhorst: lightrail

EUR 232 mio***

haltes met voldoende fietsenstallingscapaciteit

EUR 3 mio***

aanpassen viaducten

EUR 50 mio*

Trekvliet tracé Den Haag - Ypenburg/Leidschendam

EUR 4,5 mio*

aanvullend pakket van fietsmaatregelen (zie Afbeelding ):

langzaam
verkeer

ruimtegebruik

1. Onderdoorgang onder halfhoge spoordijk ten zuidwesten van
HS

EUR 7 mio***

2. Verbinding Rijswijkseweg - Binckhorstlaan met fietspad en brug

EUR 6 mio***

3. Ongelijkvloerse kruising spoor en A12 t.h.v. Mercuriusweg

EUR 21 mio***

4. Fietspad door park bij Melkwegstraat

EUR 0,5 mio***

5. Veilige fietsinfra Zonweg en Maanweg

EUR 1 mio***

6. Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer Hildebrandtplein

EUR 9 mio***

7. Fietsbrug Westvliet, verbinding Spoorlaan en station Voorburg

EUR 5,5 mio***

8. Aanbrengen vrijliggend fietspad bij afwaarderen Schenkviaduct

EUR 1,5 mio***

9. Ongelijkvloerse kruising spoor t.h.v. Maanweg

EUR 13 mio***

veilige voetgangersinfrastructuur rondom haltes van de HOV-lijn

EUR 3 mio***

veilige voetgangers- en fietsinfrastructuur (inclusief stallingen) rond haltes
van andere HOV-lijnen in het CID gebied t.b.v. de last mile

EUR 5 mio****

verkeercirculatieplan waardoor doorgaand verkeer niet meer door gebieden
in het onderliggend wegennet heen kan en zoveel mogelijk naar de
centrumring en andere hoofdwegen wordt geleid

weinig kosten, reeds door
gemeente in uitvoering

herprofilering van wegen naar aanleiding van aanleg HOV-lijn ter
bevordering van ruimtelijke kwaliteit

EUR 30 mio***
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Thema

smart mobility

logistiek

stations

*)

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief omzetbelasting)

herinrichting kruising en Koningin Julianaplein/Koekamp door ontvlechten
voetgangers/fietsers en andere verkeersstromen t.b.v. betere
toegankelijkheid station en fietsenstalling Den Haag CS

EUR 2 mio**

mini hubs met verschillende vormen van deelvervoer bij de nieuwe woningen

14 mio****

mega hub bij OV-station met verschillende vormen deelvervoer aan de rand
van het gebied (bv Nootdorp)

meegenomen in fase 3

algehele bevordering deel- en MaaSconcepten

EUR 6 mio****

slim verkeersmanagement: dynamische routering en iVRIs door het gehele
gebied

1,5 mio*

Haltes Automatisch Vervoer Last-Mile (AVLM), rijdt mee in het verkeer en de
voertuigen zitten in de concessie van een vervoerder. Haltes zonder abri.

2 mio

logistieke hub aan de rand van het gebied waar vandaan bevoorrading van
het gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

bouwhub waar vandaan bouwlogistiek tijdens de ontwikkeling van het
gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

fietsvoorzieningen westzijde Den Haag CS

EUR 12,5 mio**

verbeteren bereikbaarheid fietsroute Laan van NOI

EUR 1,5 mio**

upgrade voetgangersverbinding Laan van NOI

EUR 2 mio**

upgrade last-mile fietsverbindingen Den Haag CS

EUR 9,5 mio**

upgrade fietsroute Jan van Riebeekstraat en Anna van Buerenstraat

EUR 1,5 mio**

opwaarderen interwijktunnel HS

EUR 1 mio**

uitbreiden fietsenstallingen station Voorburg

EUR 1 mio**

overbouwen perrons CS

EUR 0,5 mio**

doortrekken Haagse Loper CS Oost

EUR 1 mio**

Dit betreft alleen de kosten voor deze maatregel tussen 2024 en 2030. Deze maatregelen starten al in de periode 20192023, als onderdeel van het no-regretpakket.

**)

Deze maatregelen en kosten zijn eerder opgenomen als additionele maatregel in het no-regretpakket. Deze
maatregelen zijn noodzakelijk voor de mobiliteitstransitie en worden opgenomen in het combinatiepakket tot 2030.

***)

Kosten afgeleid uit de SSK-kostenraming bij het rapport Effecten en Kansrijke Alternatieven, door Witteveen+Bos.

****)

Maatregelen en kosten volgend uit de preverkenning.

IV.3

Alternatief 3: HOV bus + ART/tram

Tabel IV.3 Maatregelen combinatiepakket kansrijke alternatieven: HOV bus + ART/tram

Thema

HOV

langzaam
verkeer

Maatregel

Geraamde kosten in EUR
(exclusief omzetbelasting)

HOV lijn door de Binckhorst: HOV bus

EUR 44 mio***

haltes met voldoende fietsenstallingscapaciteit

EUR 3 mio***

aanpassen viaducten

EUR 50 mio*

Trekvliet tracé Den Haag - Ypenburg/Leidschendam

EUR 4,5 mio*

aanvullend pakket van fietsmaatregelen (zie Afbeelding ):
1. Onderdoorgang onder halfhoge spoordijk ten zuidwesten van
HS
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EUR 7 mio***

Thema

ruimtegebruik

smart mobility

logistiek

stations

*)

Geraamde kosten in EUR
(exclusief omzetbelasting)

Maatregel
2. Verbinding Rijswijkseweg - Binckhorstlaan met fietspad en brug

EUR 6 mio***

3. Ongelijkvloerse kruising spoor en A12 t.h.v. Mercuriusweg

EUR 21 mio***

4. Fietspad door park bij Melkwegstraat

EUR 0,5 mio***

5. Veilige fietsinfra Zonweg en Maanweg

EUR 1 mio***

6. Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer Hildebrandtplein

EUR 9 mio***

7. Fietsbrug Westvliet, verbinding Spoorlaan en station Voorburg

EUR 5,5 mio***

8. Aanbrengen vrijliggend fietspad bij afwaarderen Schenkviaduct

EUR 1,5 mio***

9. Ongelijkvloerse kruising spoor t.h.v. Maanweg

EUR 13 mio***

veilige voetgangersinfrastructuur rondom haltes van de HOV-lijn

EUR 3 mio***

veilige voetgangers- en fietsinfrastructuur (inclusief stallingen) rond haltes
van andere HOV-lijnen in het CID gebied t.b.v. de last mile

EUR 5 mio****

verkeercirculatieplan waardoor doorgaand verkeer niet meer door gebieden
in het onderliggend wegennet heen kan en zoveel mogelijk naar de
centrumring en andere hoofdwegen wordt geleid

weinig kosten, reeds door
gemeente in uitvoering

herprofilering van wegen naar aanleiding van aanleg HOV-lijn ter
bevordering van ruimtelijke kwaliteit

EUR 30 mio***

herinrichting kruising en Koningin Julianaplein/Koekamp door ontvlechten
voetgangers/fietsers en andere verkeersstromen t.b.v. betere
toegankelijkheid station en fietsenstalling Den Haag CS

EUR 2 mio**

mini hubs met verschillende vormen van deelvervoer bij de nieuwe woningen

14 mio****

mega hub bij OV-station met verschillende vormen deelvervoer aan de rand
van het gebied (bv Nootdorp)

meegenomen in fase 3

algehele bevordering deel- en MaaSconcepten

EUR 6 mio****

slim verkeersmanagement: dynamische routering en iVRIs door het gehele
gebied

1,5 mio*

Haltes Automatisch Vervoer Last-Mile (AVLM), rijdt mee in het verkeer en de
voertuigen zitten in de concessie van een vervoerder. Haltes zonder abri.

2 mio

logistieke hub aan de rand van het gebied waar vandaan bevoorrading van
het gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

bouwhub waar vandaan bouwlogistiek tijdens de ontwikkeling van het
gebied efficiënt kan worden geregeld

EUR 5 mio****

fietsvoorzieningen westzijde Den Haag CS

EUR 12,5 mio**

verbeteren bereikbaarheid fietsroute Laan van NOI

EUR 1,5 mio**

upgrade voetgangersverbinding Laan van NOI

EUR 2 mio**

upgrade last-mile fietsverbindingen Den Haag CS

EUR 9,5 mio**

upgrade fietsroute Jan van Riebeekstraat en Anna van Buerenstraat

EUR 1,5 mio**

opwaarderen interwijktunnel HS

EUR 1 mio**

uitbreiden fietsenstallingen station Voorburg

EUR 1 mio**

overbouwen perrons CS

EUR 0,5 mio**

doortrekken Haagse Loper CS Oost

EUR 1 mio**

Dit betreft alleen de kosten voor deze maatregel tussen 2024 en 2030. Deze maatregelen starten al in de periode 20192023, als onderdeel van het no-regretpakket.

**)

Deze maatregelen en kosten zijn eerder opgenomen als additionele maatregel in het no-regretpakket. Deze
maatregelen zijn noodzakelijk voor de mobiliteitstransitie en worden opgenomen in het combinatiepakket tot 2030.

***)

Kosten afgeleid uit de SSK-kostenraming bij het rapport Effecten en Kansrijke Alternatieven, door Witteveen+Bos.
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****)

Maatregelen en kosten volgend uit de preverkenning.

Afbeelding IV.1 Overzicht maatregelen aanvullend pakket fiets
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