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MANAGEMENTSAMENVATTING
Den Haag speelt een belangrijke economische rol op regionaal (en nationaal) niveau. Om deze positie vast
te houden en verder uit te breiden is het van groot belang dat de economische centra van de stad goed
bereikbaar blijven en dat het centrum ruimte biedt voor verdere ontwikkeling van de woon- en
werkgelegenheid. De ambitie van de woon- en werk verdichtingsopgave binnen het CID en de Binckhorst
heeft echter gevolgen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid, waar reeds knelpunten aanwezig zijn.
Het auto, OV en langzaam verkeer netwerk in het van centrum zit al tegen zijn grenzen aan. Om het CID en
de Binckhorst verder te kunnen ontwikkelen en de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde te houden, is een
mobiliteitstransitie van auto naar alternatieve vervoerswijzen (OV, langzaam verkeer en deelconcepten)
noodzakelijk voor de (toekomstige) bewoners en bezoekers in dit gebied. Daarmee kan de reeds
beschikbare wegcapaciteit optimaal worden gebruikt zodat belangrijke inprikkers zoals de Rotterdamsebaan
en aansluitende kruispunten niet overbelast raken. Een goede doorstroming in de Binckhorst en op de
Rotterdamsebaan heeft daarnaast ook een belangrijke stedelijke ontsluitende functie, wat een goede
organisatie in het CID en de Binckhorst van cruciaal belang maakt voor de bereikbaarheid van de hele stad.
Om de bovenstaande ambities voor bereikbaarheid en leefbaarheid te realiseren is middels onderzoekend
ontwerpen toegewerkt naar de uitwerking van mogelijke oplossingen. Deze oplossingen zijn vormgegeven
met de ontwikkeling van gezamenlijk gedragen alternatieven (met de betrokkenheid van stakeholders)
waarin een pakket aan mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen zijn verwerkt. De mobiliteitstransitie
ondersteunende maatregelen hebben betrekking op het gebied van smart mobility, langzaam verkeer,
ruimtegebruik, opschalen station en OV-frequentie en (H)OV. Hieronder zijn de vier oplossingsalternatieven
en het nulalternatief beschreven, waarbij alternatief 3 aangeduid is als voorkeursalternatief.
Alternatief
Alternatief 0:
“Nul-alternatief”

Smart
Mobility

Langzaam
verkeer

Ruimte
gebruik

Opschaling stations
& OV-frequentie

HOV

Nee

Nee

Nee

Nee

Alternatief 1:
“Den Haag”

Ja

Ja

Ja

Ja

Lokale HOV-tram

Alternatief 2:
“Shenzhen”

Ja

Ja

Ja

Ja

Regionale HOV-bus

Ja

Ja

Ja

Ja

Regionale HOV-tram

Ja

Ja

Ja

Ja

Regionale lightrail

Alternatief 3:
“Strasbourg”

Lokale bus

Voorkeursalternatief

Alternatief 4:
“Düsseldorf”

Alternatief 0 is de huidige situatie, waarin geen sprake is van maatregelen voor de realisatie van een
mobiliteitstransitie. In alternatief 0 voert de auto de boventoon en wordt voor het OV uitgegaan van de
huidige lijnen tussen het CID en de Binckhorst. Dit is de referentie situatie.
In de alternatieven 1-4 is er sprake van een maatregelen voor de realisatie van een mobiliteitstransitie. Het
onderscheid tussen de alternatieven is met name het gevolg van variatie met het (H)OV-systeem.
Alternatief 1: Het Haagse model – “Den Haag” – Lokale HOV-tram
Alternatief 1, genaamd “Den Haag” gaat uit van het Haagse model, waarin een fijnmazig tramnetwerk is
uitgerold met korte halteafstanden. Daarnaast vinden alle maatregelen voor een mobiliteitstransitie plaats in
dit alternatief. Het tramnetwerk is voornamelijk lokaal (op de stad zelf) georiënteerd. In de eindsituatie gaat
dit alternatief uit van een lokale HOV-tram tussen Den Haag CS en Voorburg met een aankoppelingsmogelijkheid richting Delft. De aankoppeling van de HOV-tram (Den Haag – Voorburg) richting Delft wordt
gerealiseerd via de Geestbrugweg naar de Haagweg, waar het aansluit op de reeds bestaande infrastructuur
van de huidige tramlijn 1.

Alternatief 2: Het Shenzhen model – “Shenzen” – Regionale HOV-bus
Alternatief 2, genaamd “Shenzhen” gaat uit van het gelijknamige model, waarin een uitgebreid netwerk van
(elektrische) bussen aanwezig is, die beschikken over een eigen busbaan op maaiveld niveau. Ook dit
alternatief gaat uit van de mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen in het . De hoogwaardige
(elektrische) bussen bedienen zowel lokale als regionale bestemmingen. In de eindsituatie van “Shenzen”
wordt de Binckhorst met een hoogwaardige busverbinding ontsloten als onderdeel van de HOV-bus
verbinding tussen Den Haag CS en de regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Voor de doorgroei naar de
regio zijn verschillende routeringen mogelijk.
Alternatief 3: Het Strasbourg model – “Strasbourg” – Regionale HOV-tram
Alternatief 3, genaamd “Strasbourg” gaat uit van de inzet van een regionale HOV-tram op maaiveld niveau
op eigen baan met een regionale oriëntatie. Ook in dit alternatief vindt de mobiliteitstransitie plaats. Het OV
rijdt op een eigen baan met gelijkvloerse kruisingen, maar waar mogelijk kan er ook met het gemengde
verkeer worden meegereden zonder eigen baan. Het verbindt de stad met de regio en vice versa. In de
eindsituatie voor de preverkenning richt dit model zich op de verbinding met de stad als ook met de regio als
onderdeel van de HOV-tram verbinding Den Haag CS -regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Ook voor dit
alternatief geldt dat er meerdere routeringen mogelijk zijn voor de doorgroei naar de regio.
Alternatief 4: Het Düsseldorf model pub– “Düsseldorf” – Regionale Lightrail
Alternatief 4, genaamd “Dusseldorf” gaat uit van een lightrail verbinding die ongelijkvloers (op of onder
maaiveld) rijdt als dat moet en op maaiveld op een eigen baan wanneer dat kan. Dit vertaalt zich in de
ondertunneling of overbrugging van knelpunten in (drukke delen van) de stad en een vrije baan voor OV op
maaiveldniveau buiten de (drukke delen van de) stad. Bij deze variant rijdt het OV nooit mee met het overige
verkeer. Het netwerk richt zich in de eindsituatie op de regionale verbinding tussen Den Haag CS en de
regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Ook in dit alternatief vindt de mobiliteitstransitie plaats. Bij dit
alternatief geldt dat er meerdere routeringsopties zijn voor de regionale doorkoppeling.
In de onderstaande figuur zijn de routes van de vier alternatieven geschetst.

Hierbij zijn alternatief 1 en 3 aangeduid met geel, waarbij voor alternatief 1 geldt dat Voorburg een
eindstation is, terwijl alternatief 3 een doorkoppeling naar de regio via Voorburg als mogelijkheid beschouwt.
Alternatief 2 is geïllustreerd met rood en alternatief 4 met paars.
In de onderstaande tabel is ook een kostenindicatie afgegeven voor de vier alternatieven. Dit omvat de totale
investeringskosten van de betreffende maatregelen(pakketten) per alternatief, exclusief BTW en inclusief
een opslag voor een indicatiesonzekerheid van 40%, wat conform de SSK systematiek overeen komt met
een onderschreidingskans van 85%. De kostenindicaties zijn op prijspeil 2018 en zijn inclusief bouwkosten,
vastgoedkosten, indirecte kosten, overige bijkomende kosten en project onvoorzien.
Investeringskosten

2018 - 2022

2018 - 2030

2018 - 2040

-

-

-

137

419

444

137

370

538 – 944

137

419

640 – 1081

137

633

1.261 - 1516

Bedragen in mln euro’s excl. BTW

0: Referentie
1: “Den Haag”
Lokale HOV tram

2: “Shenzhen”
Regionale HOV bus

3: “Strasbourg”
Regionale HOV tram

4: “Düsseldorf”
Regionale lightrail

* De tabel toont geaccumuleerde investeringskosten.

1

INLEIDING

1.1

Achtergrond

Den Haag is een stad met internationale allure en bekend vanwege de standplaats van de nationale
overheid, de residentie van het Koninklijk Huis en het centrum voor de internationale rechtspraak en
vredespolitiek. Daarnaast speelt Den Haag een belangrijke economische rol op regionaal (en nationaal)
niveau. Om deze positie vast te houden en verder uit te breiden is het van groot belang dat de economische
centra van de stad goed bereikbaar blijven en ook ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van de woon- en
werkgelegenheid. Dit geldt met name voor de toplocatie van het Central Innovation District (CID) en de
Binckhorst.
In de huidige situatie staat de woningmarkt in de Randstad onder grote druk en is er in stedelijke gebieden
behoefte aan uitbreiding van de woon- en werkgelegenheid. Kijkend naar de verdichtingsopgave voor het
CID en de Binckhorst in relatie tot de bereikbaarheid en leefbaarheid van deze gebieden, dan valt op dat er
in de huidige situatie al knelpunten optreden. Met een verwachte toename in het aantal woon- en
werkplaatsen zal de druk op deze knelpunten toenemen, als ook mogelijke nieuwe knelpunten veroorzaken,
uitgaande van het huidige mobiliteitssysteem. Vanuit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse zijn er in de
huidige situatie een aantal knelpunten gedefinieerd op nationaal niveau. Daarnaast zijn er tevens regionale
en lokale knelpunten aangestipt in het gebied. Voor het wegennet betreft dit de Rijkswegen A4, A12 en de
A13. Voor het Openbaar Vervoer betreft dit de stations Den Haag CS en HS, de hoofdspoorverbinding de
“Oude lijn” (Leiden-Den Haag, Den Haag-Delft), de regionale OV-verbindingen (onder andere
samenloopdeel Randstad Rail Leidschenveen en Zoetermeer) en lokale knelpunten (onder andere
Rijswijkseplein, Den Haag CS – Madurodam en Binckhorstlaan).

1.2

Doel Preverkenning

De preverkenning Schaalsprong Regionale Bereikbaarheid CID-Binckhorst volgt uit het MIRT-onderzoek
Bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag (2017). Het hoofddoel daarvan is het leggen van de basis voor het
nemen van de startbeslissing voor een gebiedsgewijze MIRT-verkenning (zie ook het startdocument van
VINU). Het richt zich op het verbeteren van de bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan het vergroten
van de metropolitane samenhang en de agglomeratiekracht van de regio Rotterdam Den Haag.
Deelambities zijn het versterken van de ruimtelijk economische structuur, het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het leefmilieu, het vergroten van kansen voor mensen en het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het verkeer- en vervoersysteem. Hiervoor zijn verschillende oplossingsrichtingen
samengesteld, waaronder binnenstedelijke verdichting in het CID – Binckhorst gebied, i.c.m. meer
verblijfskwaliteit, verbeteren leefbaarheid, minder ruimte voor de auto, snellere en directe railverbindingen
naar de Kust en Den Haag Zuidwest (Schaalsprong Metropolitaan OV). Het doel is de vormgeving van een
mobiliteitstransitie van auto naar OV en alternatieve vervoersmodaliteiten om de ambities op het gebied van
stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken en de knelpunten voor bereikbaarheid en leefbaarheid te
minimaliseren/ te verbeteren.
Het doel van dit rapport is tweeledig, namelijk:
• het verkennen van mobiliteitsoplossingen (maatregelpakketten) welke bijdragen aan de
ontwikkeling van het CID en de Binckhorst, en andersom het verkennen van gebiedsontwikkeling
mogelijkheden die bijdragen aan de mobiliteitstransitie. Hierbij werken we aan een integrale aanpak
voor het aanbieden van een passende mix van mobiliteit(maatregelen) bij iedere ontwikkelingsfase
van het gebied. Dit realiseren we door de ontwikkeling van alternatieven voor de verkenningsfase
op basis van een brede analyse van oplossingsrichtingen
• het weergeven van de resultaten van een gezamenlijk interactief traject van onderzoekend
ontwerpen. Dit zijn de resultaten van de themasessies.

1.3

Proces Preverkenning

De preverkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID–Binckhorst is ingestoken vanuit het oogpunt
van onderzoekend ontwerpen, waarbij door middel van specifiek hiervoor georganiseerde themasessies alle
betrokken stakeholders toe werken naar gezamenlijk gedragen oplossingen. Middels een logische opbouw
en koppeling aan relevante onderwerpen is gewerkt van grof naar fijn om de bovengenoemde doelen te
realiseren. Onder de stakeholders voor de preverkenning zijn vertegenwoordigers van de gemeente Den

Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de MRDH, het Ministerie I&W, ProRail, de Provincie ZuidHolland, Rijkswaterstaat en HTM actief betrokken geweest.
Het proces is dusdanig vormgegeven dat de voorbereiding op elke themasessies verzorgd is door externe
consultants en vak experts op het betreffende onderwerp. Vervolgens is gedurende elke themasessie de
inhoud getoetst en aangevuld met input en feedback van de participanten. De feedback is vervolgens
verwerkt in de eindproducten en opgenomen in deze rapportage. Een overzicht van de themasessies met de
daarbij horende onderwerpen is gepresenteerd in Tabel 1.
Tabel 1: Overzicht van themasessies en bijbehorende onderwerpen als onderdeel van het onderzoekend ontwerpen.

•

Themasessie met het corresponderende onderwerp
Themasessie 15-05-2018: Verkenning/ definiëring mobiliteit maatregelen pakketten
Ontwikkeling van mobiliteitsperspectieven/ maatregelpakketten voor spoor, auto, OV en langzaam verkeer, gevat in
perspectieven. Rekening houdend met de ruimtelijke en economische opgaves en ambities van het CID en Binckhorst.
Hierbij zijn extreme perspectieven opgesteld om de volledige bandbreedte van mogelijke oplossingen/maatregelen
inzichtelijk te maken. Daarnaast is bij de ontwikkeling van de perspectieven rekening gehouden met variatie in de
ontwikkelingsmogelijkheden en -ambities van het CID en de Binckhorst.
Themasessie 05-06-2018: Beoordelingskader en bereikbaarheidsfilosofie
Opstellen van het beoordelingskader, inclusief de beoordelingscriteria, voor het bepalen van de effecten van de
mobiliteitsperspectieven ten aanzien van de vooraf besproken ambities op het gebied van ruimte/gebiedsontwikkeling,
oplossend vermogen voor NMCA-knelpunten en het realiseren van de ambities voor Openbaar Vervoer (OV) en
langzaam verkeer (fietsen en lopen).
Themasessie 12-06-2018: Verkenning bekostiging en financiering
Indicatie van de kosten en opbrengsten van de gedefinieerde extreme perspectieven ten behoeve van een financiële
oerientatie van de haalbaarheid.
Themasessie 19-06-2018: Beoordeling effecten perspectieven en revisie oplossingen
Effectenbepaling en vaststelling van de meest effectieve oplossingsrichtingen vanuit de extreme perspectieven. Deze
output dient als input voor de ontwikkeling van alternatieven(richtingen).
Themasessie 26-06-2018: Integratie van opgave, oplossingen en bekostiging in alternatieven
Vaststellen van alternatieven en de bijbehorende indicatie van kosten en opbrengsten.
Themasessie 25-07-2018: Detaillering van alternatieven
Een gedetailleerdere uitwerking van de alternatieven voor de onderwerpen: mobiliteitstransitie, opschalen stations,
frequentieverhoging OV en het verder detailleren van de (H)OV verbindingen.

Met het bovenstaand beschreven proces is allereerst toegewerkt naar extreme mobiliteitsperspectieven
om een breed scala aan oplossingsrichtingen open te houden en daarmee niet op voorhand al keuzes te
maken over de (on)mogelijkheden van de oplossingen. Vervolgens is aan de hand van inzichten over de
mobiliteitsperspectieven een doorvertaling gemaakt naar de ontwikkeling van gezamenlijke gedragen
alternatieven. De alternatieven bevatten de “no-regret” maatregelen(pakketten) ten behoeve van het
realiseren van de gewenste mobiliteitstransitie.
In bijlage C is een nadere beschrijving van de karakteristieken van de perspectieven, inclusief het
bijbehorende kaartmateriaal, gepresenteerd. Bijlage D biedt inzicht in de bijbehorende faseringsopbouw.
Informatie over de kosten- en opbrengstenindicatie van de perspectieven is opgenomen in bijlage E en F.
Tenslotte zijn in Bijlage G de resultaten geïllustreerd van de effectbepaling van de perspectieven.
In de onderstaande rapportage wordt ingegaan op de uitwerking van alternatieven en wordt niet meer
stilgestaan bij de mobiliteitsperspectieven.

1.4

Leeswijzer

Hieronder is een overzicht opgenomen van de hoofdstukindeling en de daarbij horende onderwerpen.
Hoofdstuk

2

3

Onderwerp

Omschrijving

Mobiliteitstransitie

In dit hoofdstuk worden de mobiliteitsmaatregelen van de alternatieven
beschreven voor het realiseren van een mobiliteitstransitie in CIDBinckhorst. De uitwerking hiervan volgt naar aanleiding van het
inventariseren van de meest effectieve en benodigde maatregelen.

Alternatieven

In dit hoofdstuk worden de mobiliteitsmaatregelen van de alternatieven
nader uitgewerkt. Dit betreft de maatregelen voor de onderwerpen
• Mobiliteitstransitie
• Opschalen stations en aanpassing OV-frequenties
• Openbaar Vervoer
Tevens worden de alternatieven geïntroduceerd, als ook hun bijbehorende
fasering.

4

Kosten

Hierin worden de kostenindicaties van de alternatieven gepresenteerd,
samen met de bijbehorende fasering en mobiliteitsmaatregelen.

2

MOBILITEITSTRANSITIE

2.1

Bevindingen mobiliteitsmaatregelen

De ontwikkeling van de alternatieven komt voort uit de geïdentificeerde bevindingen vanuit de perspectieven.
De meest effectieve en benodigde maatregelen zijn geïdentificeerd door de betrokken stakeholders en vak
experts gedurende en in navolging op de gezamenlijke themasessies. Een lijst van de belangrijkste
gemeenschappelijk bevindingen en no-regret maatregelen vanuit de eerder ontwikkelde perspectieven zijn
hieronder weergeven. De bevindingen zijn.
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

De auto dient een veel minder prominente plek te krijgen. De mobiliteitstransitie houdt echter niet in dat
het gebied niet meer bereikbaar is voor auto’s. Het autonetwerk in het centrum van Den Haag loopt nu al
tegen zijn grenzen aan. De mobiliteitstransitie, in het plangebied maar ook daarbuiten, wordt noodzakelijk
geacht om de Binckhorst te ontwikkelen en de bereikbaarheid over de weg op orde te houden. Door de
mobiliteitstransitie zullen meer mensen kiezen voor lopen, fietsen, OV etc. Daarmee wordt de
beschikbare wegcapaciteit optimaal benut, voor autoverkeer dat geen andere keuze heeft. Het gaat dan
om alle wegen, inclusief de Rotterdamsebaan en aansluitende de kruispunten.
Aanpassing en/of verlaging van de parkeernormen voor nieuw te ontwikkelen woningbouw in de
Binckhorst en het CID, als ook specifiek rondom (belangrijke) knooppunten waaronder stations.
Daarnaast kunnen er, afhankelijk van het aantrekken van het type werkgelegenheid in het gebied, kansen
ontstaan voor de inzet van een werkgeversaanpak om daarmee het aandeel autoverkeer (als
bestemming) in het gebied terug te dringen.
De Binckhorst is vanuit het verleden dusdanig vormgegeven dat de bestaande bebouwing
parkeergelegenheid heeft op het eigen terrein. Hier dient gebruik van gemaakt te worden om de auto uit
het straatbeeld te houden en de openbare ruimte efficiënt en autoluw in te richten.
Als alternatief voor het herkomst en bestemmingsverkeer dient ingezet te worden op hoogfrequent
openbaar vervoer voor het CID en de Binckhorst. Vanuit de verdichtingsopgave is investeren in
(hoogfrequent) openbaar vervoer noodzakelijk voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarbij dient
rekening gehouden te worden met een logisch ingroeimodel dat aansluit bij het tempo van de
gebiedsontwikkeling in het CID en de Binckhorst, als ook de regionale behoefte.
In aanvulling op en in afstemming met het openbaar vervoer dient ook ingezet te worden op het vergroten
van het gebruik van de fiets en lopen in het lokale gebied als voor- en natransport op het OV. Er dient
daarom ingezet te worden op het verbeteren van de last-mile bereikbaarheid van stations en haltes en de
ontwikkeling van logische routes voor langzaam verkeer in het gebied.
Gezien de ontwikkelingen met het elektrificeren van fietsen dient daarnaast ook nadrukkelijk ingezet te
worden op het verbeteren en uitbreiden van regionale fietsverbindingen met voldoende capaciteit.
Om de extra druk in het OV op te kunnen vangen dient de kwaliteit van het massa vervoerssysteem
verbeterd te worden, bijvoorbeeld door middel van frequentie- en of capaciteitsverhoging.
Een verhoging van de druk op OV-knooppunten door bovengenoemde maatregelen vraagt ook om een
capaciteitsverhoging/opschaling van stations en haltes om de toename in reizigers goed af te kunnen
wikkelen. Daarnaast dient ook een uitbreiding en/of verbetering van de stallingscapaciteit ingericht te
worden om het voor- en natransport naar het OV of de OV-knooppunt te faciliteren/ mogelijk te maken.
Er dient onderzocht te worden welke mogelijkheden Smart Mobility en Mobility-as-a-Service biedt voor de
bewoners en bezoekers in het gebied door aanbod van deelconcepten, zoals deelfietsen, -scooters, auto’s en overige duurzame vervoersconcepten.
De mogelijkheden voor een gecombineerd gebruik van de Rotterdamse Baan door auto en OV dienen
inzichtelijk gemaakt te worden als mogelijkheid op een regionale doorkoppeling zonder hoge
investeringen.

Naast de bovenstaand geïdentificeerde effectieve maatregelen ter bevordering van de ambities voor
bereikbaarheid en leefbaarheid is er ook geconcludeerd dat het af te raden is om te investeren in een
treinstation in de Binckhorst (relatie CS – Voorburg) en/of op de kruising tussen de Binckhorstlaan en het
spooremplacement (relatie “Oude Lijn”: HS – Laan van NOI). Het toevoegen van een (tussen)station op het
hoofdspoor lijkt een onlogische beslissing vanuit oogpunt van functionaliteit, vanwege de korte onderlinge
afstand tussen de treinstations. Daarnaast is een forse investering benodigd voor de aanleg van extra
spoorinfrastructuur om capaciteit op het hoofdspoor vrij te spelen voor de realisatie van een sprinterstation.

In de hierop volgende paragrafen wordt ingegaan op de uitwerking van de bovengenoemde bevindingen.
Deze zijn verder uitgewerkt en vormen de basis/ de kern van de alternatieven, waarbij een onderscheid
gemaakt wordt naar de volgende kernonderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

Smart Mobility
Langzaam verkeer
Ruimte gebruik
Opschaling stations en haltes
(Hoogfrequent) Openbaar Vervoer

Dit houdt in dat de basis van de alternatieven hetzelfde is: allen bevatten namelijk de “no-regret”
mobiliteitsmaatregelen voor het realiseren van de gewenste mobiliteitstransitie voor CID – Binckhorst. Enige
uitzondering hierop is het HOV-systeem (onderwerp #5), want dit bepaalt in sterke mate de variatie tussen
de alternatieven.
In hoofdstuk 2 zijn de maatregelen toegelicht. Voor een deel van deze maatregelen is ook een meer
gedetailleerde beschrijving opgenomen in Bijlage A.

2.2

Smart Mobility

Vanuit de voorgaande bevinden blijkt dat een mobiliteitstransitie van auto naar (H)OV, langzaam verkeer en
alternatieve vervoersconcepten voor CID-Binckhorst gewenst en noodzakelijk is. Dit komt overeen met de
ambitie vanuit het sectorale beleid om CID-Binckhorst duurzaam bereikbaarheid te maken. Dit is
geconcretiseerd door de norm: de reistijd in de spits vanaf de stadsrand of een intercity station (OV),
bedraagt maximaal twintig minuten.
Het onderwerp smart mobility is voor deze preverkenning uiteengezet in een aantal deelonderwerpen die
verder beschreven zijn in dit hoofdstuk. Dit zijn:
•
•
•
•
•

Mobility-as-a-Service en deelconcepten
Mobility hubs
Last-mile oplossingen
Automatisch Vervoer Last-Mile (AVLM)
Gedragsverandering

2.2.1

Mobility-as-a-Service (MaaS) en deelconcepten

Een ondersteuning voor het realiseren van de mobiliteitstransitie van auto naar OV/ alternatieve
vervoersmiddelen in CID-Binckhorst is de uitrol van Smart Mobility maatregelen, waaronder Mobility-as-aService en deelconcepten. Dit is het gebruik van Mobility-hubs en het verlagen van de parkeernormen in het
gebied.
Mobility as a Service (MaaS) staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in
plaats van zelf te investeren in transportmiddelen. Het is een aanbod voor een mobiliteitsservice, wat een
combinatie vormt tussen het klassieke openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen,
waarmee onderlinge grenzen vervagen en een meer integraal systeem ontstaat. Het brengt alle vormen van
vervoer in één mobiele dienst, met het gemak van snelle en eenvoudige toegang tot alle mobiliteit, zonder
de last van plannen en losse betalingen.
Een randvoorwaarde voor de (succesvolle) uitrol van MaaS in CID–Binckhorst is een aantrekkelijk aanbod
voor de gebruikers. Dit betekent een ruim aanbod aan transportalternatieven, een combinatie van klassiek
openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen, en gevestigd in de nabijheid van woon- en
werkgebieden.

2.2.2

Mobility hub

Fysieke mobility hubs zijn een goede manier om MaaS en deelmobiliteit te bedienen in CID – Binckhorst. Bij
de ontwikkeling van nieuwbouw en transformatieprojecten dient er rekening gehouden te worden deze hubs
door ruimtereserveringen te maken. Er zijn verschillende type hubs, waarbij we in de preverkenning
onderscheid maken naar twee types:
•

Mini-hub

Een mini-hub is een fysieke mobiliteitswinkel met een servicebalie voor verhuur en reparatie van
deelconcepten, waar bijvoorbeeld ook een pakketwand aanwezig is, en is primair bedoeld voor bewoners
van de Binckhorst en/of het CID. Het verleent bewoners toegang tot een breed aanbod aan vervoerwijzen en
diensten: fietsen, e-(cargo) bikes, hoge snelheidsfietsen, e-scooters, stints, e-auto’s, bestelbusjes, e-(cargo)
auto’s, recreatieve auto’s, openbaar vervoer, taxi’s, pakketbezorgdiensten en logistieke uitwisselpunten. Het
heeft de functie om herkomst- en of bestemmingsverkeer binnen een bepaalde nabijheid van de hub te
bedienen. De mini-hubs kunnen in functie, dienstverlening en omvang variëren. Hierbij bepaalt de ruimtereservering voor een belangrijk deel de (on)mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is afgebeeld in Figuur 1.

Figuur 1: Fysieke mini-hub. Links: visualisatie v/e mini-hub. Rechts: schematisatie met de faciliteiten binnen de mini-hub
(aangegeven met de cirkels binnen de stippelijn) en faciliteiten in de nabije omgeving (buiten de stippelijn).

In het geval er in het CID – Binckhorst niet voldoende ruimte beschikbaar is voor een voltallige
mobiliteitswinkel, kan de stalling van de deelconcepten (deels) ook ondergebracht worden op daartoe
gereserveerde stalingsvoorzieningen op het terrein van woon- en werkontwikkeling.
•

Super-hub

Een super-hub heeft als primaire functie het afvangen van auto-reizigers en het mogelijk maken van een zo
naadloos mogelijke transfer naar het OV of een ander alternatief (zoals e-scooters, e-bikes en fietsen). Deze
hubs hebben dus voornamelijk een functie als een transferium en/of een P+R en zijn buiten het gebied van
de CID en Binckhorst gepositioneerd. Ze zijn bestemd voor bezoekers met een bestemming in onder andere
het centrum van Den Haag, het CID, de Binckhorst, de Internationale Zone en mogelijks zelfs het
kustgebied. Ook voor deze hubs kunnen opties beschouwd worden voor het aanbieden van additionele
diensten, zoals een kleinschalige supermarkt, pakketdiensten en logistieke uitwisselpunten.
In Figuur 2 zijn de mogelijke locaties van de fysieke mobiliteitswinkels in CID–Binckhorst geïllustreerd, als
ook mogelijke locaties voor stallingsvoorzieningen van deelconcepten nabij woon- en werkontwikkeling.
Deze hubs liggen verspreid over het gebied, waarbij voor de positionering rekening is gehouden met de
aansluiting op OV-, auto- , langzaam verkeer- en andere voorzieningen. Qua omvang wordt voor de fysieke
mobiliteitswinkels (mini-hubs) uitgegaan van ruimte voor een loket, een aantal kleinschalige winkels en de
stalling van een paar honderd (deel)auto’s, taxi’s, scooters, e-bike’s en fietsen.
Het type mini-hub, de hoeveelheid, als ook hun positionering zal nader bepaald moeten worden in de
verkenningsfase. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de concentratie van de
woningbouw en werkgelegenheid in het gebied, de aanwezigheid van voorzieningen en
infrastructuur en de beschikbare ruimte voor de stallingscapaciteit vanw de mini-hub. Voor de superhub zijn locaties beschouwd nabij de huidige P+R bij Hoornwijck met een mogelijkheid op aansluiting
op tramlijn 1 en een super-hub bij Ypenburg en/of het ADO-stadion, gekoppeld aan een mogelijk
nader te bepalen regionale OV-verbinding richting Den Haag CS. Voor de omvang van deze hubs
wordt gedacht aan circa 2000 parkeerplekken.

Figuur 2: Overzicht van mobility-hubs en gebiedsreserveringen voor uitbreiding stallingscapaciteit in .

2.2.3

Last-mile oplossingen

De bereikbaarheid van stations binnen is afgeleid vanuit Figuur 3, waarin de first- en last-mile
bereikbaarheid voor langzaam verkeer is geïllustreerd met het gebruik van isochronen.
De cirkels tonen een potentiele loopafstand van 1 kilometer of 10 min vanaf de stations tegenover de
werkelijke bereikbaarheid per voet welke uitgedrukt is met de isochronen. Zonder barrières zouden de
isochronen overeenkomen met de cirkels. Daarmee toont de figuur aan in welke mate er rondom de stations
sprake is van barrières voor voetgangers en waar voor de voetganger winst te behalen is voor het
verbeteren van de first-/last-mile bereikbaarheid van de stations. Hiertoe worden maatregelen beschouwd
als het verwijderen van obstakels en het upgraden van de voetganger verbinding op de last-mile naar de
stations Den Haag CS, HS, NOI en Voorburg.
Voor fietsers valt het gehele gebied ruim binnen het bereik van 10 -15 minuten (3 á 4 kilometer) van de
stations. Ondanks dat de stations binnen de kaders/waarden van een theoretisch goed befietsbaar bereik
vallen, is ook hier verbetering nodig om het fietsen aantrekkelijk te maken. Dit kan door het realiseren van
directere, comfortabelere , veilige (asfalt) fietsroutes naar de stations in het gebied van .

CS
NOI

HS
Voorburg

Figuur 3: Bereikbaarheids-isochronen voor het CID en de Binckhorst vanaf stations Den Haag HS, CS, NOI en Voorburg

2.2.4

Automatisch Vervoer Last-Mile (AVLM)

Voor de AVLM gelden in de huidige situatie beperkingen aan de technische en functionele mogelijkheden.
Dit zijn beperkingen voor de operationele snelheid en voor de vrijheid voor gecombineerd gebruik met overig
verkeer. In de preverkenningfase wordt er echter van uitgegaan dat de introductie van de AVLM’s op zijn
vroegst plaatsvindt in fase 2 of 3, waarbij autonoom rijden met gecombineerd verkeer mogelijk wordt geacht.
Een belangrijke meerwaarde van AV’s is de inzet om vraagafhankelijk vervoer te kunnen realiseren en het
efficiënt kunnen bedienen van een diffuus vraagpatroon. Binnen CID – Binckhorst kunnen deze voertuigen
ingezet worden als vervanging van en/of als aanvulling op het huidige OV in CID – Binckhorst, waarvoor
geldt dat hun concurrentiepositie ten opzichte van andere OV-modaliteiten sterk afhankelijk is van de
(beperkingen in) operationele snelheid. Bij een lage snelheid (circa 20km/u) concurreert een AV met name
met de gebiedsontsluitende buslijnen en langzaam verleer, en is waardevol om in te zetten als feeder van
het reguliere OV. Naarmate de operationele snelheid verder toeneemt zal de concurrentiepositie ook
toenemen.
Voor de preverkenningsfase wordt de ALVM gebruikt als “feeder”, welke mogelijkheid biedt voor
overstappunten naar het HOV en daarnaast ook de lokale ontsluiting verzorgt. In Figuur 4 is een mogelijke
routering voor AVLM geïllustreerd als aanvulling op de HOV-as op de Binckhorstlaan.
Aanbevolen wordt om in de verkenningsfase nader te onderzoeken hoe AVLM zich verhoudt tot een centrale
HOV-as en op welke termijn AVLM kan bijdragen tot de verbetering van de bereikbaarheid van de
Binckhorst.

Figuur 4: Overzicht van mogelijke routering AVLM als aanvulling op HOV-as door de Binckhorstlaan

2.2.5

Gedragsverandering

Fysieke aanpassingen aan de infrastructuur en het beschikbaar stellen van mobiliteitsvoorzieningen binnen
een goed bereikbare afstand in het gebied van maken daarmee ook veranderingen in het (reis)gedrag van
bewoners en (werk)bezoekers mogelijk. Deze oplossingen zijn en worden verderop in dit hoofdstuk
besproken, waaronder de aanpassing van het langzaam verkeer netwerk, de verbetering van de last-mile
bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, de realisatie van smart mobility maatregelen, AVLM,
deelconcepten en de bijbehorende faciliteiten, en de introductie van een HOV-systeem.
Ook kan gedacht worden aan maatregelen om gedragsverandering te realiseren voor de gewenste
mobiliteitstransitie. Op het gebied van de smart mobility maatregelen kan dit bereikt worden door het
beschikbaar stellen van aantrekkelijke tarieven en/of een beloningssysteem. Gedacht moet worden aan
probeeracties, kortingen (op abonnementen) en/of spaaracties/ puntensystemen bij het gebruik van MaaSen/of deelconcepten. Voor de vaste autogebruiker kan een beloningsysteem, in de vorm van het belonen
van auto- en ritdelen, ondersteuning bieden aan de mobiliteitstransitie. Deze maatregel zal nog effectiever
zijn in combinatie met beperkende factoren voor autogebruik in het gebied van CID – Binckhorst, zoals het
verplicht stellen van parkeren-op-afstand en/of het extra beprijzen van het stallen nabij de woonloactie.
Daarnaast kan de werkgeversaanpak en regelgeving voor gebiedsontwikkeling, zoals onder andere via
gebiedsgerichte omgevings- en bestemmingsplannen van het CID en de Binckhorst invloed uitoefenen.
Hierin kan bijvoorbeeld opgenomen worden welke type bedrijvigheid gewenst is, en inzetten op het
aantrekken van bedrijven met een gewenst mobiliteitsbeleid. Bij huidige bedrijven met een langlopend
huurcontract kan ingezet worden op verandering van de mobiliteitsvisie. Dit kan door aantrekkelijke mobiliteit
budgetten beschikbaar te stellen voor duurzame vervoersvormen (OV, fietsen, deelconcepten, rit- en
voertuigdelen), eventueel in combinatie met het ontmoedigen van autogebruik. Een belangrijke voorwaarde
hiervoor is dat de bedrijven goed bereikbaar zijn per OV, fiets en/of lopen vanaf stations en OV-haltes.
Ten slotte kan ook ingezet worden op thuis werken en flexibele werktijden. Daarmee kan het reizen volledig
vermeden worden, of verplaats naar buiten spitsuren. Het laatste leidt tot een gelijkmatigere verdeling van
verplaatsingen over de dag wat daarmee ook kan bijdragen aan het verhogen van de capaciteit van het OV
en de weg.

2.3

Langzaam verkeer

Het verbeteren van langzaam verkeer verbindingen voor fietsers en voetgangers kan, in combinatie met de
overige maatregelen, in sterke mate ondersteuning bieden voor de gewenste mobiliteitstransitie. Voor de
preverkenning wordt onderscheid gemaakt naar regionale én lokale fiets- en voetgangers verbindingen:
•
•

Regionaal niveau (velostrada met verbinding richting de regio en omliggende gemeentes)
Lokaal niveau (lokale wegen in CID – Binckhorst)

Regionaal
De verbeteringen van de regionale fietsnetwerken zijn nodig voor een goede bereikbaarheid tussen grote
woonkernen en economische centra in Den Haag. Het gebruik van de fiets, middels een verbeterd regionaal
fietsnetwerk van continue kwaliteit, met hoog comfort, een aantrekkelijke omgeving en weinig oponthoud,
vormt een alternatief voor de regionale auto-verplaatsingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de file-gevoelige
relaties nabij zoals de A4, A12, A13, N44.
In de huidige situatie zijn er een aantal grote barrières voor langzaam verkeer in het gebied van CID –
Binckhorst, waaronder de A12, de spoorlijnen (A12 tracé als langs de Oude Lijn), de Trekvliet en het
Rijswijkseplein. Ook is er sprake van een aantal ontbrekende schakels op regionaal niveau1. Deze schakels
bevinden zich onder andere op de verbinding tussen Leiden en Den Haag (langs de Oude lijn), welke nu
ophoudt bij station Mariahoeve. Ook op de route Den Haag – Ypenburg/ Leidscheveen langs de Binckhorst
en Laakhaven ontbreken belangrijke schakels.
De fiets (en lopen) is ook een belangrijk onderdeel van ketenverplaatsingen en kan door een verbetering van
het fietsnetwerk bijdragen aan groeimogelijkheden voor het OV.

Lokaal
Het belang van goede lokale fiets-voetganger infrastructuur wordt onderschreven door cijfers van het CBS
en het KiM: 72% van alle verplaatsingen (gebaseerd op cijfers uit 2016 voor sterk stedelijk gebied) vindt
binnen een straal van 7,5km plaats. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel latente fietsvraag in het vóór en
natransport zit. Het lokale netwerk van fiets- en voetpaden in de Binckhorst is erop gericht om aantrekkelijke
en directe routes en last-mile verbindingen te creëren om woonkernen te ontsluiten op de fietshoofdroutes,
waarop zich vrijstaande fiets- en voetpaden bevinden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijke en directe
verbinding tussen woonkernen, voorzieningen en OV (knooppunten). De inrichting van de lokale
infrastructuur dient georiënteerd te zijn op de fietser en voetganger om deze vervoermodaliteiten
aantrekkelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, sociale
veiligheid, voorkomen van oponthoud, groenvoorzieningen en een inrichting waar deze modaliteiten centraal
staan (bijvoorbeeld shared-space of erftoegangswegen met gelijkwaardige kruispunten en een
maximumsnelheid van 30 km/h voor autoverkeer.
Binnen CID – Binckhorst kan hier invulling aan worden gegeven door (her)structurering van het hoofd- en
onderliggende wegennet met daarbij de realisatie van ontbrekende schakels op regionaal en lokaal niveau.
Het doorgaande autoverkeer wordt geconcentreerd op een beperkt aantal goed ingepaste hoofdwegen met
een goede doorstroming om wijkontsluitingswegen en woongebieden zoveel mogelijk te ontlasten. De
overige, onderliggende, wegen hebben hiermee primair een functie als ontsluiting van buurten en/of
percelen en bieden daarom ook meer (inrichting)ruimte voor de fietser en voetganger.
In Figuur 5 is het langzaam verkeer netwerk voor CID – Binckhorst vormgegeven. Hierin wordt uitgegaan
van de realisatie van ontbrekende schakels op regionaal en lokaal niveau, als ook upgrades aan bestaande
fiets- en wandelpaden om de aantrekkelijkheid (doorstroming, sociale-veiligheid en esthetiek) en
verkeersveiligheid te verbeteren.

1

Fiets in de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag 18 januari 2018)

Figuur 5: Overzicht van voorgesteld fietsnetwerk voor het CID en de Binckhorst

In Bijlage A is een nadere omschrijving opgenomen van de fysieke invulling van het regionale- en lokale
fiets- en voetgangersnetwerk. Hierin is een nadere toelichting gegeven op de kaart, een beschrijving van de
wegenstructuur (incl. wegbenaming voor zover mogelijk) en de benodigde werkzaamheden voor het
realiseren van de langzaam verkeer verbindingen.

2.4

Ruimtegebruik

2.4.1

Parkeernormen

Voor de nu bekende locaties van de gebiedsontwikkeling binnen het gebied van CID – Binckhorst is
rekening gehouden met ontwikkelingen voor wonen, werken, openbare ruimte en de lokale infrastructuur.
Het beslag van auto’s op het ruimtegebruik is groot, zowel voor rijdende auto’s als voor geparkeerde, en
domineert daarmee ook het straatbeeld. Gezien de woningbouw- en gebiedsontwikkeling opgave en de
daarmee gepaard gaande druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid dient men binnen CID – Binckhorst
opties te beschouwen voor het verlagen van de parkeernorm voor nieuwbouw en transformatieprojecten om
aan de ambitie tegemoet te komen. Het verlagen van de parkeernorm kan op verscheidenen manieren,
namelijk:
•

•
•

Het reduceren van het aantal parkeerplaatsen voor bewoners en/of bezoekers op eigen terrein. De te
hanteren parkeernorm zal hierbij afhankelijk zijn van de locatie en het gebiedstype (bijvoorbeeld een
categorie indeling op basis van de nabijheid van de locatie t.o.v. (intercity)stations en openbaar vervoer)
en de functie die de locatie vervult (wonen, werken, voorzieningen). Het verlagen van de parkeernormen
kan door een verlaging van de minimum en/of maximum parkeernorm voor het betreffende gebied.
Het niet beschikbaar stellen van een parkeervergunning voor parkeren-op-straat voor bewoners en/of
bezoekers van nieuwbouw en transformatieprojecten. Dit kan middels het instellen van een nul-plafond
voor vergunningsverlening.
Het aanwijzen van parkeren-op-afstand voor bewoners en/of bezoekers. Hierbij zijn bewoners en/of
bezoekers aangewezen op parkeetplaatsen waar de parkeernorm dat toelaat, zoals bijvoorbeeld P+R’s.

Het verlagen van de parkeernorm op zich is echter geen effectieve maatregel en heeft alleen nut voor de
gebieden waarin voldoende alternatieve vervoersmodaliteiten voor handen zijn. Dit houdt voor in dat de
parkeernormen alleen aangepast kunnen worden in combinatie met het beschikbaar stellen van een HOVverbinding of alternatieve vervoersmiddelen.

2.4.2

Schenkviaduct

De realisatie van de Schenkverbinding binnen de preverkenning kan beschouwd worden als een (“aan” of
“uit”) optie. De Schenkverbinding betreft een (gedeeltelijke) tunnelverbinding in plaats van het huidige
Schenkviaduct, zoals geïllustreerd in Figuur 6.
Lekstraat
Binckhorstlaan

Figuur 6: Schenkverbinding – onderdoorgang vork

De aanpassing van de Schenkverbinding is geen investering in alleen de auto, maar dient juist gezien te
worden in het bredere geheel. Doordat het Schenkviaduct tussen het CID en de Binckhorst verdwijnt kan de
Binckhorst binnen het invloed gebied van de binnenstad worden getrokken. Door het verleggen van het
autoverkeer naar de centrumring wordt dit deel van het centrum autoluw. Dit biedt ruimte voor een
mobiliteitstransitie naar lopen en fietsen omdat de barrièrewerking voor langzaam verkeer vermindert. Ook
resulteert de ontlasting van het Rijswijkseplein in mogelijkheden voor een capaciteitsuitbreiding voor het
openbaar vervoer (tram). Bovendien creëert het ruimte voor stedelijke verdichting.
Met het vervangen van het Schenkviaduct door een onderdoorgang vormen de steunpunten van het viaduct
geen obstakels meer voor de ontwikkeling van het spoorwegemplacement van Den Haag CS. Hiermee
wordt een toekomst vaste oplossing gerealiseerd om een capaciteitstoename in treinverkeer op te vangen.
Om de HOV-verbinding naar de Binckhorst mogelijk te maken dienen de drie viaducten rond de kop van
Binckhorst aangepast te worden (zie rode omcirkeling in Figuur 6). Aanbevolen wordt om de aanpassing aan
de viaducten zo vorm te geven dat het voldoende ruimte biedt aan het spoor en dat het een toekomstige
Schenkverbinding inpasbaar maakt.

2.5

Opschaling stations en OV-frequenties

2.5.1

Opschaling stations en haltes

Om het gebruik van de (deel)fiets en andere deelconcepten aantrekkelijk te maken dient ook het
gebruikersgemak van deze modaliteiten nabij OV-knooppunten te verbeteren. Cijfers van het CBS en het
KiM onderschrijven het belang van voldoende stallingsplekken en/of deelsystemen, waaruit blijkt dat fietsers
met name zullen kiezen voor de grote stations. Het aanboren van de latente vraag aan de vóór en
nátransport zijde van de treinreis kan daarmee extra druk op de stallingscapaciteit op stations leggen. Als
mogelijke maatregelen kan gedacht worden aan het vereenvoudigen en/of versnellen van de benodigde tijd
voor het stallen van de modaliteiten, als ook het uitbreiden van de stallingscapaciteit op stations voor fietsen,
e-bikes, scooters en deelauto’s. In het geval van een AVLM kan hierbij gedacht worden aan de realisatie van
Kiss + Ride stroken nabij het station.
Het uitbreiden van stallingscapaciteit rondom de hoofdassen van OV-haltes, zoals bijvoorbeeld nabij de
geplande mobility-hubs en/of OV-haltes in het gebied van CID – Binckhorst, kan verlichting bieden voor de
mogelijke uitdagingen met stallingscapaciteit op de grote stations. Het aanbieden van een overstap van fiets/
e-bike naar het OV op/ in de directe omgeving van OV-haltes zorgt ervoor dat er geen behoefte meer is aan
het stallen van de fiets op de grote stations.
Op de lange termijn kunnen er ook andere capaciteitsknelpunten ontstaan op de grote stations. Dit betreft
bijvoorbeeld knelpunten met betrekking tot de toegang naar het station, de perrons en wachtrijvorming voor
in-/uitcheck punten. Er zijn diverse maatregelen te nemen om deze druk te verlichten zoals bijvoorbeeld het
verbreden en bijplaatsen van toegangen naar het station, het verbreden en bijplaatsen van trappen,
perronverbredingen en -verlengingen en uitbreiding van de opstelcapaciteit nabij in-/uitcheckpunten. Deze
maatregelen vallen echter buiten de scope van de preverkenning en worden geacht opgenomen te zijn in de
daarvoor gebruikelijke investeringsprogramma’s van NS, ProRail en het Ministerie van I&W.
Aanbevolen wordt om in de verkenningsfase nader onderzoek te doen naar de exacte invulling van de
gebiedsontwikkeling in het CID en de Binckhorst en het effect van de realisatie van een HOV-verbinding van
CS naar de regio. Hiermee kan een capaciteitsanalyse uitgevoerd worden voor de knooppunten om beter
inzicht te verkrijgen in de benodigde maatregelen, als ook in de mate ervan.

2.5.2

Frequentieverhoging OV

Een OV-frequentieverhoging en/of OV-kwaliteitsvehoging kan bijdragen aan de mobiliteitstransitie door een
modal shift realisatie van auto naar OV. Onder de OV-kwaliteitsverbetering vallen maatregelen zoals het
aanbieden van meer comfort in het OV (o.a. gratis Wifi, meer ruimte), maar ook het verbeteren van de
reizigersbelevening zoals het uitbreiden van zit- en wachtplekken op OV-haltes en het realiseren van
overkapping tegen weersinvloeden. Onder de OV-frequentieverhoging worden maatregelen verstaan zoals
het verkorten van reistijden (snelheid verhoging of route aanpassing), het verhogen van de frequenties en/of
het vergroten van de capaciteit van het materieel. De opties voor OV-frequentie verhogende maatregelen
voor het huidige OV in het CID en de Binckhorst lijken echter beperkt op basis van expert-judgement.
Frequentieverhogingen voor het lokale OV zijn uitdagend doordat er in de huidige situatie infrastructurele
knelpunten aanwezig zijn (o.a. Rijswijkse plein). Daardoor zullen mogelijke oplossingen voor een lokale OVfrequentie verhoging op termijn gezocht moeten worden in bijvoorbeeld het afvlakken van piekbelastingen
tijdens spitsuren of in de realisatie van nieuwe OV-verbindingen. In de uitwerking van de alternatieven is
daarom juist rekening gehouden met de realisatie van nieuwe HOV-vervoersystemen in het gebied van het
CID en de Binckhorst. Deze verbindingen maken een capaciteitstoename voor het OV mogelijk als
aanvulling op en/of gedeeltelijke vervanging van de huidige OV-verbindingen.
De regionale doorkoppeling van de nieuwe HOV-systemen biedt daarnaast op de lange termijn ook meer
voordelen. Een regionale lightrail of HOV-tram naar Zoetermeer kan op termijn bijvoorbeeld de sprinters op
het hoofdspoor vervangen. Hierdoor komt ruimte vrij voor meer intercity’s op de Goudse-lijn. Voor het
hoofdspoor wordt op de lange termijn ook het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tussen Rijswijk en
Rotterdam gerealiseerd, waardoor Den Haag CS beter bediend zal worden (in totaal 14 treinen per uur per
richting, met 6 sprinters en 8 intercity’s). Dit resulteert ook in een toename van de treinfrequenties in de
driehoek van het CID (tussen de stations Den Haag HS – CS – NOI).

2.6

Openbaar Vervoer

Alle eerdergenoemde maatregelen, de zogenoemde “no-regret” maatregelen, komen terug in elk alternatief
ter ondersteuning van de mobiliteitstransitie. De aanwezigheid van een hoogwaardig openbaar
vervoersysteem is echter een elementaire voorwaarde voor het kunnen realiseren van de mobiliteitstransitie.
Het OV-systeem bepaalt daarnaast in grote mate het onderscheid/ variatie tussen de alternatieven. Er wordt
hiervoor rekening gehouden met de hoogwaardigheid van het (H)OV-systeem en de daarbij horende
vervoersmodaliteit. Hieronder worden de (H)OV-systemen nader beschreven, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt naar de huidige situatie en de toekomstige HOV-systemen.

2.6.1

Basisnetwerk

Het basisnetwerk in het gebied van CID – Binckhorst wordt gevormd door de huidig aanwezige OVverbindingen, zoals geïllustreerd in Figuur 7. Dit betreft de metro en Randstadrail (lightrail), tramlijn 1 en
busverbindingen (lijn 26, 28 en 46). De huidige bussen tussen het CID en Voorburg, via de Binckhorst,
rijden met het overige verkeer mee op maaiveldniveau. Voor buslijn 28 en 46 geldt dat deze op Den Haag
CS aansluiten via het PB-viaduct naar het busplatform op het Schenkviaduct. De huidige situatie met het
bijbehorende OV-systeem is alternatief 0.

Figuur 7: Huidig OV-netwerk met aanduiding van light-rail, tram en bus

2.6.2

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Voor het hoogwaardig openbaar vervoer maken we een onderscheid naar een HOV-bus, een HOV-tram en
een lightrail variant. Binnen de alternatieven wordt er onderscheid gemaakt naar een lokale (Den Haag CS/
HS naar Voorburg) of een regionale verbinding (Den Haag CS naar Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Middels
een ingroeimodel kan het OV-systeem over tijd meegroeien van lokaal naar regionaal. Samenhangend
hiermee speelt ook de mate van “hoogwaardigheid” van het OV-systeem een rol.
De mate van “hoogwaardigheid” van het OV-systeem wordt bepaald door de vervoerswaarde/-capaciteit. Dit
is onder andere afhankelijk van de capaciteit van de modaliteit, het aantal haltes op een traject en de mate
van autonomie (gesloten systeem vs. gedeeld systeem) van de infrastructuur t.o.v. het overige verkeer. De
keuze voor het aantal OV-halteringen wordt bepaald door onder andere het exploitatiemodel (eisen aan de
concessieverlening) en de wegenstructuur in het gebied. Normaliter geldt dat hoe hoogwaardiger de OVverbinding, des te groter de afstand tussen halteringen is. Voor de preverkenning is besloten om uit te gaan
van dezelfde halteringsafstanden voor alle modaliteiten op de Binckhorstlaan, ongeacht het een lokale of

regionale verbinding betreft. Dit is gebaseerd op een zeefanalyse naar geschikte locaties op basis van de nu
beschikbare informatie omtrent de positionering van woningbouwontwikkeling, de mogelijke lokalisering van
mobiliteitshubs, auto en langzaam verkeer infrastructuur en andere voorzieningen.
HOV-bus
De HOV bus beschikt over een eigen busbaan op de Lekstraat, de Binckhorstlaan en de Maanweg en
richting Voorburg met gelijkvloerse kruisingen met overig verkeer. De bus wordt geacht prioriteit te krijgen bij
kruisingen door VRI aanpassingen. Voor de regionale doorkoppeling geldt grotendeels ook dat uitgegaan
wordt van een eigen busbaan. De inpassing van de route van de bus van Den Haag CS naar Voorburg wijkt
af ten opzichte van de tram en de lightrail, omdat de bus geacht wordt te rijden naar het busplatform.
Hiervoor dient een draai gemaakt te worden vanaf het verlengde van de Binckhorstlaan (de Lekstraat) via
het PB-viaduct naar het busplatform op het Schenkviaduct. Naar de toekomst toe zal deze draai mogelijk
niet meer gemaakt kunnen worden door de versmalling van het PB-viaduct. Deze aansluiting is ook niet
ideaal vanuit het oogpunt van de aansluiting van het OV in westelijke richting (naar de Internationale Zone
en/of Scheveningen).
Aanbevolen wordt om in de verkenningsfase nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de bus
om gebruik te maken van de Lekstraat en de trambaan nabij Den Haag CS voor een directe verbinding
richting de Internationale Zone en het kustgebied.
HOV-tram
Voor de tram wordt er ook onderscheid gemaakt naar een lokale en een regionale variant, waarbij de
halteringsafstanden op de Binckhorstlaan hetzelfde zijn. De HOV-tram gaat ook uit van een eigen trambaan
op maaiveldniveau met gelijkvloerse kruisingen in de Binckhorst met VRI prioriteit op kruisingen ten opzichte
van het overige wegverkeer. Voor de verbinding van Den Haag CS naar Voorburg wordt er in de Binckhorst
een onderscheid gemaakt naar een routering via de Maanweg of via de Mariannelaan. Volgens de nu
beschikbare informatie in de preverkenningsfase lijkt een verbinding via de Maanweg gerealiseerd te kunnen
worden als een eigen baan (met gelijkvloerse kruisingen met overig verkeer), terwijl een verbinding via de
Mariannelaan op gedeelde infrastructuur uitgevoerd moet worden. Voor de tram geldt een aansluiting op
Den Haag CS zoals in de huidige situatie, waarbij een directe doorkoppelingsmogelijkheid beschikbaar is
richting de Internationale Zone en/of Scheveningen. Voor de regionale doorkoppeling wordt ook uitgegaan
van een eigen trambaan.
Aanbevolen wordt om in de verkenningsfase te onderzoeken of een eigen baan (op maaiveldniveau)
mogelijk is op Mariannelaan en de Maanweg en welke variant de voorkeur geniet op basis van technische
en financiële haalbaarheid en uit oogpunt van de gewenste exploitatie van het OV-systeem.
Lightrail
Voor de lightrail-verbinding wordt uitgegaan van een autonome baan, wat inhoudt dat het boven (netkous) óf
onder (tunnel) maaiveldniveau wordt gerealiseerd. Daarmee beschikt dit OV-systeem over ongelijkvloerse
kruisingen met het overige verkeer waar nodig en rijdt het op een eigen baan op maaivelniveau waar
mogelijk.
Aanbevolen wordt om in de verkenningsfase voor dit type vervoermiddel nader onderzoek te verrichten naar
de haalbaarheid van de ruimtelijke inpassing boven en onder de grond in het gebied van de Binckhorst. Dit
is onder andere van toepassing op de verbinding tussen Den Haag CS en Voorburg, waarbij de viaducten
met de spoorlijnen gekruist moeten worden. Ook geldt het voor de haakse aansluiting van de Maanweg of
de Prinses Mariannelaan op de Binckhorstlaan,
De uitwerking van de routering voor de bus, tram en lightrail zijn verwerkt in de tekeningen van de
alternatieven in hoofdstuk 3.3.

3

ALTERNATIEVEN

3.1

Introductie alternatieven

De alternatieven zijn gebaseerd op de belangrijkste bevindingen vanuit de extreme mobiliteitsperspectieven
en de beoordeling daarvan door vak experts en stakeholders. De alternatieven ontwikkeling heeft
plaatsgevonden voorgaand aan en tijdens de themasessie van 26-06. Voorgaand aan de werksessie van
26-06 heeft een kleiner comité concept alternatieven ontwikkeld. Deze bevindingen, als ook de ruimtelijke
invulling van de alternatieven, zijn geverifieerd en verder vormgegeven gedurende werksessies van 26-06.
De alternatieven zijn op 03-07-2018 beoordeeld tijdens het Directeuren Overleg (DO). Hierin is het
voorkeursalternatief vastgesteld en is ook besloten om een detailleringsslag uit te voeren In navolging
hiervan is op 25-07 in een verkleind comité gedurende een extra themasessie gewerkt aan de detaillering
van de alternatieven voor de in hoofdstuk 2 omschreven onderwerpen. Bij de alternatieven ontwikkeling is
nadrukkelijk aandacht geweest voor de vertaling naar het meest voor de hand liggende voorstel, de
adaptieve ingroeimogelijkheden voor het HOV-systeem en de keuzes die er gedurende dat ingroeimodel te
maken zijn.
Een overzicht van de ontwikkelde alternatieven is gepresenteerd in Tabel 2. De naamgeving van de
alternatieven is gebaseerd vergelijkbare (basisprincipes voor de) OV-systemen in andere steden.
Tabel 2: Overzicht van de alternatieven (inclusief naamgeving) en het voorkeursalternatief in de preverkenningsfase

Alternatief
Alternatief 0:
“Nul-alternatief”

Smart
Mobility

Langzaam
verkeer

Ruimte
gebruik

Opschaling stations
& OV-frequentie

HOV

Nee

Nee

Nee

Nee

Alternatief 1:
“Den Haag”

Ja

Ja

Ja

Ja

Lokale HOV-tram

Alternatief 2:
“Shenzhen”

Ja

Ja

Ja

Ja

Regionale HOV-bus

Ja

Ja

Ja

Ja

Regionale HOV-tram

Ja

Ja

Ja

Ja

Regionale lightrail

Alternatief 3:
“Strasbourg”

Lokale bus

Voorkeursalternatief

Alternatief 4:
“Düsseldorf”

Alternatief 0 is de huidige situatie, waarin geen sprake is van de maatregelen voor de realisatie van een
mobiliteitstransitie. In alternatief 0 blijft de auto de boventoon voeren en wordt voor het OV uitgegaan van de
huidige lijnen tussen het CID en de Binckhorst, namelijk buslijn 26, 28 en 46.
In de alternatieven 1 tot en met 4 is er wel sprake van een mobiliteitstransitie, vormgegeven met
maatregelen rond smart mobility, ruimtegebruik, langzaam verkeer, opschaling stations en OV-frequentie en
(hoogwaardig) OV.
Alternatief 1: Het Haagse model – “Den Haag”
Alternatief 1, genaamd “Den Haag” gaat uit van het Haagse model, waarin een fijnmazig tramnetwerk is
uitgerold met korte halteafstanden. Daarnaast vinden alle maatregelen voor een mobiliteitstransitie plaats in
dit alternatief. Het tramnetwerk is voornamelijk lokaal (op de stad zelf) georiënteerd. In de eindsituatie gaat
dit alternatief uit van een lokale HOV-tram tussen Den Haag CS en Voorburg met een aankoppelingsmogelijkheid richting Delft. De aankoppeling van de HOV-tram (Den Haag – Voorburg) richting Delft wordt
gerealiseerd via de Geestbrugweg naar de Haagweg, waar het aansluit op de reeds bestaande infrastructuur
van de huidige tramlijn 1. Een overzicht van de mobiliteitsmaatregelen voor dit alternatief is gepresenteerd in
Tabel 3.

Tabel 3: Alternatief 1 met per fase de bijbehorende maatregelen (en/of werkzaamheden). Voor een gedetailleerde
beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar bijlage B.
Fasering
2018-2022
2022-2030
2030-2040
• Realisatie vrije busbaan op
Binckhorstlaan
• Voorbereiding en start ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Smart mobility

• Realisatie vrije trambaan CS –
Voorburg
• Koppeling op tramlijn 1 (tram CS
Voorburg - Delft)
• Afronding ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Smart Mobility
• 1ste Mobility hub Binckhorst

•
•
-•
•

Langzaam verkeer
Smart Mobility
2e Mobility hub Binckhorst
Ontwikkeling ruimtegebruik

Alternatief 2: Het Shenzhen model – “Shenzen”
Alternatief 2, genaamd “Shenzhen” gaat uit van het gelijknamige model, waarin een uitgebreid netwerk van
(elektrische) bussen aanwezig is, die beschikken over een eigen busbaan op maaiveld niveau. Ook dit
alternatief gaat uit van de mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen in het . De hoogwaardige
(elektrische) bussen bedienen zowel lokale als regionale bestemmingen. In de eindsituatie van “Shenzen”
wordt de Binckhorst met een hoogwaardige busverbinding ontsloten als onderdeel van de HOV-bus
verbinding tussen Den Haag CS en de regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Voor de doorgroei naar de
regio zijn verschillende routeringen mogelijk.
Tabel 4: Alternatief 2 met per fase de bijbehorende maatregelen (en/of werkzaamheden). Voor een gedetailleerde
beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar bijlage B
Fasering
2018-2022
2022-2030
2030-2040
• Realisatie vrije busbaan op
Binckhorstlaan
• Voorbereiding en start ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Smart mobility

• Realisatie vrije busbaan CS Voorburg
• Afronding ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Smart Mobility
• 1ste Mobility hub Binckhorst

• Realisatie HOV bus naar regio
(via RoBa of eigen tunnel of
Voorburg naar Z’meer/ Delft/
Rotterdam
• Langzaam verkeer
• Smart Mobility
• 2e Mobility hub Binckhorst
• Realisatie super-hub
• Ontwikkeling ruimtegebruik

Alternatief 3: Het Strasbourg model – “Strasbourg”
Alternatief 3, genaamd “Strasbourg” gaat uit van de inzet van een regionale HOV-tram op maaiveld niveau
met een regionale oriëntatie. Ook in dit alternatief vindt de mobiliteitstransitie plaats. Het materieel rijdt veelal
op een eigen baan met gelijkvloerse kruisingen, maar kan ook in het verkeer meerijden waar daartoe
mogelijkheden zijn. Het verbindt de stad met de regio en vice versa. In de eindsituatie voor de preverkenning
richt dit model zich op de verbinding met de stad als ook met de regio als onderdeel van de HOV-tram
verbinding Den Haag CS -regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Ook voor dit alternatief geldt dat er
meerdere routeringen mogelijk zijn voor de doorgroei naar de regio.
Tabel 5: Alternatief 3 met per fase de bijbehorende maatregelen (en/of werkzaamheden). Voor een gedetailleerde
beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar bijlage B
Fasering
2018-2022
2022-2030
2030-2040
• Realisatie vrije busbaan op
Binckhorstlaan
• Voorbereiding en start ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Smart mobility

• Realisatie vrije trambaan CS –
Voorburg
• Koppeling op tramlijn 1 (tram CS
Voorburg - Delft)
• Afronding ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Smart Mobility
• 1ste Mobility hub Binckhorst

• Realisatie HOV tram naar regio
(via RoBa of eigen tunnel of
- Voorburg naar Z’meer/ Delft/
Rotterdam)
• Langzaam verkeer
• Smart Mobility
• 2e Mobility hub Binckhorst
• Realisatie super-hub
• Ontwikkeling ruimtegebruik

Alternatief 4: Het Düsseldorf model – “Düsseldorf”
Alternatief 4, genaamd “Dusseldorf” gaat uit van een lightrail verbinding die ongelijkvloers rijdt als dat moet
en op maaiveld op een eigen baan wanneer dat kan. Dit vertaalt zich in de ondertunneling of overbrugging
van knelpunten in (drukke delen van) de stad en een vrije baan op maaiveldniveau buiten de (drukke delen
van de) stad. Het netwerk richt zich in de eindsituatie op de regionale verbinding tussen Den Haag CS en de
regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Ook in dit alternatief vindt de mobiliteitstransitie plaats. Bij dit
alternatief geldt dat er meerdere routeringsopties zijn voor de regionale doorkoppeling.
Tabel 6: Alternatief 4 met per fase de bijbehorende maatregelen (en/of werkzaamheden). Voor een gedetailleerde
beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar bijlage B
Fasering
2018-2022
2022-2030
2030-2040
• Realisatie vrije busbaan op
Binckhorstlaan
• Voorbereiding en start ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Smart mobility

• Realisatie lightrail CS -Voorburg
(sok)
• Afronding ombouw
spoorviaducten CID – Kop van
Binckhorst
• Langzaam verkeer
• Ontwikkeling ruimtegebruik
• Opschaling stations, stalling en
frequentieverhoging OV
• Smart Mobility
• 1ste Mobility hub Binckhorst

• Realisatie lightrail naar regio (via
+1 of -1 via eigen tunnel of via
Voorburg)
• Langzaam verkeer
• Smart Mobility
• 2e Mobility hub Binckhorst
• Realisatie super-hub
• Ontwikkeling ruimtegebruik

In Figuur 8 is de eindsituatie (ná 2040) geïllustreerd voor alle alternatieven. Hierin is alleen het HOVsysteem uitgelicht en zijn de overige mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen in de kaart weggelaten
voor het overzicht. De figuur biedt daarnaast inzicht in de routeringsopties voor de alternatieven voor de
regionale doorkoppeling.

Figuur 8: Overzicht van de HOV-systemen en bijbehorende routeringen en haltes voor de alternatieven 1 tot en met 4

3.2

Fasering alternatieven

Voor de fasering van de alternatieven wordt onderscheid gemaakt in drie fasen:
•
•
•

Fase 1: 2018 – 2023
Fase 2: 2023 – 2030
Fase 3: 2030 – 2040

Binnen de alternatieven is de fasering gebruikt voor het realiseren van een ingroeimodel van het (H)OVsysteem en het uitrollen van de overige maatregelen binnen het gehele maatregelenpakket. In Figuur 9 is
een overzicht opgenomen van de fasering van de alternatieven, waarin onderscheid is gemaakt naar het
ingroeimodel voor het HOV, de realisatie van de mobiliteitsmaatregelen en de bijbehorend keuzemomenten
(besluiten).

Figuur 9: Faseringsoverzicht alternatieven met hierin aangegeven de fases

Fase 1 (2018 – 2023)
Voor het HOV geldt hetzelfde ingroeimodel voor alle alternatieven gedurende de eerste fase. In fase 1 wordt
het gebied tussen het CID en de Binckhorst bediend door de huidige lokale buslijnen 26, 28 en 46 volgens
de huidige routering (zie Figuur 7 van het basisnetwerk voor een overzicht).
In fase 1 is rekening gehouden met aanpassingen aan de infrastructuur, waaronder de realisatie van een
eigen baan op maaiveldniveau en de realisatie/ aanpassing van haltevoorzieningen op de Binckhorstlaan om
HOV bussen te kunnen accommoderen. De busbaan wordt aangelegd op de Binckhorstlaan vanaf de
viaducten (nabij de kop van Binckhorst), op de Maanweg of Mariannelaan en de verbinding richting station
Voorburg. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden kan een deel van dit tracé ook in fase 2
uitgevoerd worden.
Gelijktijdig met de aanleg van de eigen busbaan op de bovenbeschreven route worden ook de kruispunten
en verkeersregelinstallaties aangepast, zodat het OV prioriteit krijgt boven het overige autoverkeer.
Daarnaast wordt in deze fase gestart met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden aan de
drie spoorviaducten ter hoogte van de kop van Binckhorst.
In de fase vindt ook de ontwikkeling van gebied plaats, zoals aanpassingen aan de openbare ruimte en
lokale weginfrastructuur, en de uitrol van smart mobility maatregelen, waaronder het verbeteren van de lastmile bereikbaarheid van stations. Tevens vinden er werkzaamheden plaats voor de verbetering van de

regionale en lokale langzaam verkeer verbindingen. Hiervoor is rekening gehouden met de realisatie van
een aantal cruciale verbindingen voor de regionale fietsverbindingen, zoals weergeven in Figuur 10.

Figuur 10: Eindbeeld van fase 1 met een selectie van mobiliteitstransitie maatregelen in (een deel van) het gebied van
het CID en de Binckhorst.

Fase 2
Fase 2 begint met het besluit over het te ontwikkelen OV-systeem (het type modaliteit) voor de verbinding
van Den Haag CS naar Voorburg. Indien een ombouw benodigd is, kan dit zo snel mogelijk aanvangen.
Aan het begin van dit alternatief is een eigen busbaan op de Binckhorst (mogelijk) en vindt de afronding van
de werkzaamheden aan de spoorviaducten plaats. Er is gedurende een deel van deze fase sprake van een
bus, welke met het verkeer meerijdt van Den Haag CS tot aan de Binckhorst en vanaf daar met een eigen
busbaan naar Voorburg rijdt. Dit maakt, na het realiseren van een HOV-busbaan op de Lekstraat, een HOVbus verbinding mogelijk tussen Den Haag CS en Voorburg via de nieuwe routering. Indien gekozen wordt
voor een andere OV-modaliteit, kan de ombouw gefaseerd uitgevoerd worden om zo de HOV-busverbinding

in stand te houden. Het zal aan de exploitant zijn om te bepalen in hoeverre de huidige buslijnen (lijn 26, 28
en 46) nog benodigd zijn en/of deels worden vervangen door de route via de Binckhorstlaan.
Voor de langzaam verkeer verbindingen geldt dat de resterend schakels worden gerealiseerd in het CID –
Binckhorst. Ook het het lokale fiets- en voetgangers netwerk wordt uitgebreid. Tevens wordt de inrichting
van de openbare ruimte gerealiseerd.
In fase 2 is daarnaast rekening gehouden met het vervolg van de opschaling van stations en het uitbreiden
van de stallingscapaciteit op stations en haltes. Het upgraden van stations met de bijbehorende
werkzaamheden zijn reeds besproken in hoofdstuk 2. In de preverkenningsfase is gerekend op een
uitbreiding van circa 1000 fietsenstallingsplaatsen op Den Haag CS en HS en 500 plaatsen voor NOI en
Voorburg. De positionering van de fietsstallingsuitbreiding langs (H)OV-routes is in de preverkenningsfase
gekoppeld aan de locatie van de langzaam verkeer verbindingen, de mobility-hubs en OV-haltes. Hiermee
worden efficiënte overstappunten gerealiseerd tussen fiets en het OV, waarbij de ruimtereserveringen deels
zijn opgenomen in de mobility-hubs en deels in de uitbreiding van OV-haltes.
De intrede van de mobility-hub vindt in deze fase plaats, waar rekening is gehouden met circa 400
parkeerplaatsen voor (deel)auto’s en overige deelconcepten zoals deelscooters, -e-bikes en -fietsen. Met de
intrede van de mobility-hub en het gebruik van MaaS en/of deelconcepten dient ook de ondersteuning voor
het gebruik ervan geregeld te zijn. Dit zijn de online platformen en/of applicaties voor gebruikers, als ook de
ondersteunende organisatie en logistiek omtrent de exploitatie van deze concepten (o.a. beheer, onderhoud
en klantondersteuning). Een overzicht van het OV-systeem in fase 2 is weergeven in Figuur 11.

Figuur 11: Eindbeeld fase 2 met een selectie van mobiliteitstransitie maatregelen in het gebied van .

Fase 3
Fase 3 is de voltooiing voor veel van de mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen, waaronder de
smart mobility, langzaam verkeer en gebiedsontwikkeling (ruimtegebruik) maatregelen. Voor smart mobility

is dit het afronden van de werkzaamheden aan last-mile verbeteringen, de realisatie van een 2e mobility-hub
met de bijbehorende faciliteiten en de (verdere) uitrol van AVLM in het gebied. Voor de locaties waar woonen werkgelegenheid wordt gerealiseerd wordt de openbare ruimte ingericht, als ook de lokale
infrastructuurnetwerken. Tevens vindt in deze fase ook de afronding plaats aan de langzaam verkeer
verbindingen voor fietsers en voetgangers, wat zich met name richt op het gebied van het CID.
Voor het HOV-systeem geldt de voltooiing van de lokale verbinding (tussen Den Haag CS – Voorburg)
indien gekozen is voor de ombouw naar een andere HOV-modaliteit dan de bus. De HOV-bus verbinding
tussen Den Haag CS en Voorburg is al reeds gereed in fase 2. Een uitwerking van fase 3 is geïllustreerd in
Figuur 12. Dit geldt voor alternatief 1 of 3 (beide zijn gelijk in deze fase). Voor de overige alternatieven (2 en
4) geldt een vergelijkbare routering van Den Haag CS naar Voorburg, waarbij er geen doorkoppeling is op
Delft (aansluitend op route de huidige tramlijn 1 via de Laak). In fase 3 dient ook een besluit genomen te
worden over de regionale doorkoppelingsmogelijkheden. Dit bepaalt waar de HOV-verbinding naartoe moet
worden doorgetrokken en via welke routering dit zal zijn.

Figuur 12: Fase 3 van Alternatief 1 3 met de verwerking van de overige mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen.

3.3

Uitwerking alternatieven

Een nadere beschrijving van het HOV-systeem voor de eindsituatie per alternatief is hieronder beschreven.
Hierbij wordt per alternatief een korte beschrijving gegeven van het systeem en een overzicht gepresenteerd
van de routering.

Alternatief 1
Het eindbeeld van alternatief 1 is een HOV-tramverbinding van Den Haag CS naar Voorburg met een
doorkoppeling op lijn 1 (Scheveningen – De Haag HS – Delft Tanthof) richting Delft, zoals Figuur 13
illustreert. De verbinding Den Haag CS naar Voorburg kan hierbij via de Maanweg (op eigen baan op
maaiveld) of de Mariannelaan (op maaiveld gemengd met autoverkeer) worden gerealiseerd.
De doorkoppeling naar de huidige tramlijn 1 op de Haagweg wordt hierbij gerealiseerd door de nieuwe
tramverbinding te verlengen via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg op maaivelniveau zonder
een eigen baan.

Figuur 13: Eindbeeld alternatief 1 in fase 3: HOV-tram Den Haag - Voorburg met koppeling op de huidige tramlijn 1

Alternatief 2
Het eindbeeld van alternatief 2 in fase 3 is een HOV-busverbinding van Den Haag CS naar Voorburg. Dit
alternatief en het bijbehorend OV-systeem is operationeel vanaf fase, na de realisatie van de HOV busbaan
tussen Den Haag Cs en Voorburg. Het eindbeeld voor fase 3 is geïllustreerd in Figuur 14.

Figuur 14: Eindbeeld alternatief 2 in fase 3: HOV-bus tussen Den Haag en Voorburg

Indien gekozen wordt voor een regionale doorgroei voor dit alternatief, zijn er meerdere routeringen mogelijk,
zoals geïllustreerd in Figuur 15. Het zwart omlijnde gebied in deze figuur schetst het scopegebied van het
CID – Binckhorst. Voor de verbinding naar de regio zijn de volgende routeringen mogelijk:
•
•
•

via Voorburg naar Zoetermeer/ Rotterdam, waarbij uitgegaan is van een eigen baan voor de HOV-bus en
een route welke grotendeels parallel loopt aan de A12.
Verbinding richting Zoetermeer/ Rotterdam/ Delft via de Rotterdamse Baan. Hierbij rijdt dus bus mee met
het overige verkeer in de tunnel. Tijdens de verkenningsfase dient onderzocht te worden of een busbaan
mogelijk is in de Rotterdamse Baan voor de HOB bus
Verbinding richting Zoetermeer/ Rotterdam/ Delft via een separate (nieuwe) tunnel voor het OV.

De HOV-bus wordt buiten het gebied van het CID en de Binckhorst gekoppeld aan een super-hub (P+R)
door in de nabij omgeving van de super-hub een OV-halte te realiseren waarmee een
uitwisselingsmogelijkheid ontstaat. Voor de route via Voorburg naar Zoetermeer/ Rotterdam moeten de
mogelijkheden worden beschouwd voor het realiseren van een super-hub nabij Ypenburg en het ADO
stadion. Voor de route via de Rotterdamse Baan óf een separate tunnel kan dit wederom Ypenburg/ Ado
stadion zijn of nabij Hoornwijck.

Figuur 15: Eindbeeld alternatief 2 in fase 4: HOV-bus tussen Den Haag en de regio.

Alternatief 3
Het eindbeeld van alternatief 3 in fase 3 is een HOV-tramverbinding vanaf Den Haag CS naar Voorburg met
een doorkoppeling op lijn 1 richting Delft zoals eerder geïllustreerd in Figuur 12. Alternatief 3 wijkt af van
alternatief 1, omdat het een regionale doorkoppeling beschouwt ná 2040, zoals afgebeeld in Figuur 16.

Figuur 16: Eindbeeld alternatief 2 in fase 4: HOV-tram tussen Den Haag en de regio.

Voor de regionale doorkoppeling heeft alternatief 3, naast de koppeling op de huidige tramlijn 1, dezelfde
mogelijkheden zoals eerder beschreven onder alternatief 2. Dit alternatief naar de regio gaat uit van een
eigen baan voor de HOV-tram op maaiveld met gelijkvloerse kruisingen waar middels VRI prioriteit de
doorstroming voor het OV wordt verzorgd. Dit alternatief gaat daarnaast ook uit van de koppeling met de
super-hubs buiten het gebied, zoals eerder beschreven.

Alternatief 4
Het eindbeeld van alternatief 4 in fase 3 is een lightrail verbinding tussen Den Haag CS en Voorburg zoals
afgebeeld in Figuur 17. Dit alternatief wijkt in deze fase af van de overige alternatieven aangezien er sprake
is van een autonome baan voor de lightrail met ongelijkvloerse kruisingen met het overige verkeer in het CID
en de Binckhorst. Dit houdt in dat de lightrail zich onder of boven de grond bevindt in dit gebied (waar dat
mogelijk is).

Figuur 17: Eindbeeld alternatief 4 in fase 3: Lightrail verbinding met waar nodig op +1 of -1 (ongelijkvloers) tussen Den
Haag en Voorburg

Voor dit alternatief zal in de verkenningsfase nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de mogelijkheden
voor de ruimtelijke inpassing. Dit geldt voor de realisatiemogelijkheden van de verbinding onder of boven
maaiveld niveau én waar dit noodzakelijk/nodig is vanuit oogpunt van doorstroming voor het OV en het
overige verkeer verbinding: bijvoorbeeld ter hoogte van de kruising met de Mercuriusweg en de Supernova
weg.
Daarnaast dient onderzoek gedaan te worden naar de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing in het
gebied van de Binckhorst, zeker in relatie tot de operationele karakteristieken en ontwerpeisen van de
lightrailverbinding. Dit geldt in sterke mate voor de aasluiting van de Binckhorstlaan op de Maanweg of de
Prinses Mariannelaan. Tevens dienen de mogelijkheden onderzocht te worden voor de positionering van de
OV-haltes onder of boven de grond in relatie tot ruimtelijke inpassing en ontwerpeisen voor lightrail.
Vanaf 2040 zijn er voor dit alternatief doorkoppelkansen naar de regio via vergelijkbare routeringen als
eerder toegelicht voor alternatief 2 en 3. Voor de regionale doorkoppeling van dit alternatief is sprake van
ongelijkvloerse tracédelen waar nodig en op maaiveld waar mogelijk. Afbeelding Figuur 18 illustreert de
mogelijke routering.

Figuur 18: Eindbeeld alternatief 4 in fase 4: Lightrail tussen Den Haag en de regio

4

KOSTEN

Voor de alternatieven zijn kostenindicaties afgegeven. Het doel hiervan is het bepalen van het all-in budget,
exclusief BTW. De hieronder gepresenteerde bedragen zijn de totale investeringskosten voor de betreffende
maatregelen(pakketten). Voor de kostenindicatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare
informatie vanuit de gemeente Den Haag, waaronder de informatie voor de Schenkverbinding (vork-variant)
en bijvoorbeeld de tram over de Binckhorstlaan. Middel de systematiek van SSK zijn voor deze elementen
de investeringskosten bepaald. De andere elementen, zonder beschikbare voorinformatie, zijn bepaald met
behulp van hoeveelheden met bijbehorende kentallen. De kostenindicaties zijn op prijspeil 2018 en zijn
inclusief bouwkosten, vastgoedkosten, indirecte kosten, overige bijkomende kosten en project onvoorzien.
In de onderstaande tabel is het resultaat van de kostenindicatie gepresenteerd. Het betreft de totale
investeringskosten exclusief BTW, en inclusief een opslag voor een indicatiesonzekerheid van 40%, wat
conform de SSK systematiek overeen komt met een onderschreidingskans van 85%.
Tabel 7: Investeringskosten per alternatief en per fase. Het betreft de geaccumuleerde investeringskosten (fase 3 omvat
bijvoorbeeld de totale investeringskosten van fase 1, 2 en 3).

Investeringskosten

2018 - 2022

2018 - 2030

2018 - 2040

-

-

-

137

419

444

137

370

538 – 944

137

419

640 – 1081

137

633

1.261 - 1516

Bedragen in mln euro’s excl. BTW

0: Referentie
1: “Den Haag”
Lokale HOV tram

2: “Shenzhen”
Regionale HOV bus

3: “Strasbourg”
Regionale HOV tram

4: “Düsseldorf”
Regionale lightrail

In Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 en Tabel 6 is eerder de fasering van de alternatieven gepresenteerd met daarin
(de opbouw van) de mobiliteit ondersteunende maatregelen (smart mobility, ruimtegebruik/
gebiedsontwikkeling, opschaling stations en OV-frequentie, langzaam verkeer en HOV). Dit zijn de
elementen die geraamd zijn voor het bepalen van de kostenindicatie. In bijlage B is een gedetailleerdere
beschrijving weergeven van de kostenelementen voor alle alternatieven. Hierbij is een onderscheid gemaakt
naar de algemene mobiliteitsmaatregelen (welke in elk alternatief terugkomen) en naar de specifieke
mobiliteitsmaatregelen voor elk alternatief (onderscheid op basis van het toegepaste HOV systeem).
Tevens is voor het voorkeursalternatief (alternatief 3) een ondersplitsing gemaakt naar de kostenelementen
per onderwerp van de mobiliteitstransitie ondersteunende maatregelen. Dit biedt inzicht in de kosten per
onderwerp voor alternatief 3 en is ook opgenomen in bijlage B.

BIJLAGE A: MOBILITEITSMAATREGELEN ALTERNATIEVEN
Hieronder is een deel van de mobiliteitsmaatregelen nader beschreven, met een toepassing op CID –
Binckhorst.

Smart Mobility
Mobility-as-a-Service (MaaS) en deelconcepten
Mobility as a Service (MaaS) staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in
plaats van zelf te investeren in transportmiddelen. Het is een aanbod voor een mobiliteitsservice, wat een
combinatie vormt tussen het klassieke openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen,
waarmee onderlinge grenzen vervagen en een meer integraal systeem ontstaat. Het brengt alle vormen van
vervoer in één mobiele dienst, met het gemak van snelle en eenvoudige toegang tot alle mobiliteit, zonder
de last van plannen en losse betalingen.
Voor het CID en de Binckhorst kan het MaaS-concept geïntroduceerd worden voor de nieuw te ontwikkelen
woon- en werkgebieden. Een randvoorwaarde voor de mogelijke uitrol van het MaaS-concept en
deelconcepten is enerzijds de beschikbaarheid van meerdere vervoersmiddelen als ook dat er voldoende
ruimtereserveringen zijn voor de (stalling van) vervoersmiddelen in de ontwikkelingsplannen, zodat
bewoners eenvoudig toegang hebben tot vervoer(concepten). Dit gaat hierbij om een combinatie van
klassiek openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen. Onder het onderwerp “Mobility hub”
wordt hier nader invulling aan gegeven door verscheidene opties te beschouwen voor deze
ruimtereserveringen. Anderzijds dient het autobezit van toekomstige bewoners (op locatie) beperkt te
worden. Hier kan invulling aan gegeven worden door een beperking in de ruimtereservering voor het stallen
van auto’s op de woonlocatie, prijsdifferentiaties voor het parkeren en/of het beschikbaar stellen van
parkeerruimte op afstand (denk aan P+R’s aan de rand van de stad/ gebied).
Een andere randvoorwaarde voor de uitrol van het MaaS-concept en deelconcepten is de aanwezigheid van
één mobiele dienst waarmee bewoners eenvoudig toegang kunnen krijgen tot alle mobiliteitsvormen en
informatie. Hierbij kan gedacht worden aan een smartphone applicatie of een digitaal platform waarmee
bewoners abonnementen kunnen afsluiten voor (alle of alleen bepaalde) vervoersmodaliteiten, hun
reismogelijkheden kunnen inzien (beschikbaarheid en locatie van vervoersmodaliteiten, reistijden, kosten
enzovoorts) en hun privé-voertuig beschikbaar kunnen stellen voor delen (tegen vergoeding).

Mobility hub
Mobility hubs zijn nodig om de opkomende markt van MaaS en deelmobiliteit te bedienen in het gebied van
het CID en de Binckhorst. Hiervoor dienen ruimte reserveringen gemaakt te worden bij de ontwikkeling van
nieuwbouw en transformatieprojecten (voor onder andere de openbare ruimte). De hubs ondersteunen de
reductie van het autogebruik in combinatie met de overig benoemde smart mobility maatregelen. Voor de
mobility hubs in het CID, de Binckhorst en omgeving maken we onderscheid naar twee types:
• Mini-hub
Een mini-hub is primair bedoeld voor bewoners van de Binckhorst en/of het CID. Het heeft de functie om
herkomst- en of bestemmingsverkeer binnen een bepaalde nabijheid van de hub te bedienen. De mini-hubs
kunnen in functie, assortiment aan dienstverlening en vervoerswijze keuze, en omvang variëren. Hierbij
bepaalt de ruimtereservering voor een mini-hub de (on)mogelijkheden. Een voltallige variant van een minihub is een fysieke mobiliteitswinkel met een servicebalie voor verhuur en reparatie van o.a. scooters, e-bikes
en fietsen, waar bijvoorbeeld ook een pakketwand aanwezig is. De mobiliteitswinkel verleent de bewoners in
principe (mits er voldoende ruimtereserveringen beschikbaar is) toegang tot een breed aanbod aan
vervoerwijzen en diensten: fietsen, e-(cargo) bikes, hoge snelheidsfietsen, e-scooters, stints, e-auto’s,
bestelbusjes, e-(cargo) auto’s, recreatieve auto’s, openbaar vervoer, taxi’s, pakketbezorgdiensten en
logistieke uitwisselpunten.
Dit type mobiliteitswinkels moet op centrale plekken binnen het CID en de Binckhorst komen te liggen, nabij
woningbouw en belangrijke knooppunten voor onder andere loop-, fiets- en openbaar vervoervoorzieningen,
maar idealiter ook in de buurt andere voorzieningen zoals een supermarkt, gezondheidscentrum en
kinderopvang. De hubs worden gerund door gebiedsorganisaties/mobiliteitsregisseurs. Zij zijn eigenaar van
de parkeer- en stallingsvoorzieningen, huren ruimtes voor de mobiliteitswinkels, sturen serviceproviders voor

deelmobiliteit aan en verzorgen een gezonde cashflow (VVE-bijdragen, abonnementsconcepten, huur
ruimtes, inzet personeel, ontwikkeling en beheer van smartphone-applicaties, enzovoort). De gemeente
maakt afspraken met de gebiedsorganisaties om ze te prikkelen tot prestaties die niet alleen leiden tot
tevreden bewoners, maar die ook bijdragen aan gemeentelijke doelen (meer lopen, fietsen en openbaar
vervoergebruik en minder autoverkeer). Wanneer de beschikbare ruimte schaars is voor het verlenen van
het voltallige assortiment op één locatie, kunnen de vervoersmodaliteiten en diensten ook elders (op
meerder locaties) in de omgeving ondergebracht worden. Zo kan het stallen van (deel)modaliteiten zoals
o.a. de auto, scooter en fiets (welke ook in beheer zijn van de mini-hub) ook plaatsvinden op vastgestelde
locaties op het eigen terrein van bewoners (parkeergarages bijvoorbeeld) en/of op de daartoe aangewezen
plekken in de openbare ruimte (parkeerplaatsen). Zo kan de een deel van de vraag gestuurde behoefte
vanuit bewoners ook gefaciliteerd worden in de directe omgeving van de bewoning, zonder daadwerkelijk
naar de fysieke winkel af te hoeven reizen.
Vanuit de beschikbare informatie gedurende de preverkenningsfase zijn schattingen gemaakt over het
ambitieniveau van de woon- en werkontwikkeling in het CID en de Binckhorst. Het is in deze fase niet
mogelijk om vast te stellen in hoeverre deze ambitieniveaus behaald kunnen worden met de betreffende
maatregelenpakketten. Voor de Binckhorst wordt in de preverkenningsfase, uitgaande van de maximaal
vastgestelde ambitieniveaus voor woningbouw en werkgelegenheidsontwikkeling en de beschikbare ruimte,
uitgegaan van circa 2 á 3 mini-hubs in het gebied. Deze hubs liggen verspreid over het gebied, waarbij voor
de positionering rekening is gehouden met de aansluiting op OV-, auto,- , langzaam verkeer- en andere
voorzieningen. Op basis hiervan is een indeling voorgesteld: de kop van Binckhorst (Noord), Binckhorstmidden en Binckhorst-Zuid (op de Maanweg). Qua omvang wordt voor de mini-hubs uitgegaan van ruimte
voor een loket, een aantal kleinschalige winkels, en ruimte voor de stalling van een paar honderd
(deel)auto’s, taxi’s, scooters, e-bike’s en fietsen. Figuur 2 illustreert de opzet, samen met de benodigde
reserveringen voor uitbreiding van de stallingscapaciteit (beschreven in paragraaf 2.3).
Het type mini-hubs, de hoeveelheid ervan, als ook hun positionering zal nader bepaald moeten worden in de
verkenningsfase. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de concentratie van de woningbouw en
werkgelegenheid in het gebied, de aanwezigheid van voorzieningen en infrastructuur en de beschikbare
ruimte voor de stallingscapaciteit van de mini-hub.
• Super-hub
In tegenstelling tot een mini-hub is een super-hub niet alleen bestemd voor bewoners van het betreffende
gebied, maar ook voor overige bezoekers met voornamelijk een bestemming in het centrum van Den Haag
(nabij het CID en de Binckhorst), de Internationale Zone en mogelijks zelfs het kustgebied. Deze hubs
hebben als primaire doel het afvangen van auto-reizigers van de A4, A12 en A13 en het mogelijk maken van
een zo naadloos mogelijke transfer naar het OV (of een ander alternatief, zoals met name e-scooters, ebikes en fietsen). Deze hubs hebben voornamelijk een functie als een transferium en/of een P+R. Ook voor
deze hubs kunnen opties beschouwd worden voor het aanbieden van additionele diensten, zoals een
kleinschalige supermarkt, pakketdiensten en logistieke uitwisselpunten. Dit kan vooral gepaard gaan met het
parkeren-op-afstand voor bewoners en bezoekers. Op basis van de beschikbare informatie tijdens de
preverkenningsfase kan gedacht worden aan twee locaties voor de super-hubs. Een P+R bij Hoornwijck met
mogelijkheden op aansluiting op tramlijn 1 en een P+R bij Ypenburg/ ADO-stadion, gekoppeld aan een
mogelijk nader te bepalen regionale OV-verbinding richting Den Haag CS. Voor de omvang van deze hubs
wordt gedacht aan circa 2000 parkeerplekken.

AVLM
Voor de AVLM gelden in de huidige situatie beperkingen aan de technische en functionele mogelijkheden.
Dit zijn beperking voor de operationele snelheid en voor de vrijheid voor gecombineerd gebruik met overig
verkeer. Voor de preverkenningfase wordt er echter van uitgegaan dat de introductie van de AVLM’s op zijn
vroegst plaatsvindt in fase 2 of 3, waarbij autonoom rijden met gecombineerd verkeer mogelijk wordt geacht.
AVLM’s kunnen ingezet worden als vervanging van en/of als aanvulling op het huidige OV in . In maart 2018
2is een quickscan onderzoek opgeleverd waarin het gebruik van AV’s in het CID en de Binckhorst is
onderzocht. Hiervoor zijn een aantal mogelijke scenario’s geschetst voor de inzet van AV’s in het gebied,
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waaronder 1) een pilot in de huidige situatie, 2) vervangen huidige lokale OV en 3) vervullen van een lokale
functie in aanvulling op het HOV (zoals benoemd in OV Schaalsprong). Belangrijke conclusies uit dit
onderzoek zijn:
•
•
•

Een belangrijke meerwaarde van AV’s is de inzet om vraagafhankelijk vervoer te kunnen realiseren en
het efficiënt kunnen bedienen van een diffuus vraagpatroon.
AV’s leveren geen positieve business case bij een te lage vervoerwaarde en daarnaast ook niet efficiënt
zijn bij te hoge lijn-gebonden vervoerwaarden.
De afstanden tot HOV-assen dienen niet te kort te zijn, omdat ze anders sterk concurreren met fietsen en
lopen.

De concurrentiepositie van AV’s in vergelijking met overige OV-modaliteiten is sterk afhankelijk is van de
snelheid. Bij een lage snelheid (circa 20km/u) concurreert een AV met name met de gebiedsontsluitende
buslijnen en is waardevol om in te zetten als feeder van het reguliere OV. Naarmate de operationele
snelheid verder toeneemt zal de concurrentiepositie ook toenemen. Hierop volgend is ook een variant
beschouwd waarbij AV’s pendelen op de route Den Haag HS – Voorburg in combinatie met een HOVverbinding Den Haag CS – regio. De AV’s bieden hierbij de mogelijkheid van overstappunten van en naar
het HOV en daarnaast wordt ook lokaal de ruimtelijke vulling ontsloten middels AV’s. In Figuur 4 is een
mogelijke routering voor AVLM geillustreerd als aanvulling op de HOV-as op de Binckhorstlaan.
Aanbevolen wordt om in de verkenningsfase nader te onderzoeken hoe AVLM zich verhoudt tot een centrale
HOV-as en op welke termijn AVLM kan bijdragen tot de verbetering van de bereikbaarheid van de
Binckhorst. In de onderstaande figuur is de route van de AVLM uitgezet, waarbij deze de functie vervult van
“feeder” van de HOV-as op de Binckhorstlaan.

Langzaam verkeer
Naast Smart Mobility maatregelen kan de mobiliteitstransitie ook in sterke mate ondersteund worden door
het verbeteren van langzaam verkeer, oftewel fietsen en lopen.
Om het verkeer evenwichtiger te verdelen over de hoofdwegenstructuur wordt onder meer de Rotterdamse
baan gerealiseerd. Hiermee verandert ook de wegenstructuur in de Binckhorst. Het doorgaande autoverkeer
wordt geconcentreerd op een beperkt aantal goed ingepaste hoofdwegen met een goede doorstroming om
wijkontsluitingswegen en woongebieden zoveel mogelijk te ontlasten. De hoofdwegen zijn dan onder andere
de Binckhorstlaan (ten noorden van de kruising met de Mercuriusweg), de Maanweg, Regulusweg/
Supernovaweg en de Mercuriusweg. De overige wegen hebben hiermee primair een functie als ontsluiting
van buurten en/of percelen en bieden daarom ook meer (inrichtings)ruimte voor de fietser en voetganger.
Voor het fietsnetwerk en -routes maken we in deze preverkenning een onderscheid naar regionale – en
lokale routes. Uit cijfers van CBS en het KIM blijkt dat circa 28% van alle verplaatsingen plaatsvinden op
afstanden groter dan 7,5km. De meeste van die lange afstandsverplaatsingen zijn per auto (bestuurder of
passagier, samen 62%). Binnen de regio Den Haag groeit het fietsgebruik op routes naar de regio ook met
4% per jaar. Hiermee wordt bijvoorbeeld de e-bike ook een aantrekkelijk alternatief voor regionale
verplaatsingen. De verbeteringen van de regionale (en lokale) fietsnetwerken zijn nodig voor een goede
(multimodale) bereikbaarheid tussen grote woonkernen en economische centra in Den Haag. De fiets (en
lopen) is een belangrijk onderdeel van ketenverplaatsingen en kan door een verbetering van het fietsnetwerk
bijdragen aan groeimogelijkheden voor het OV. Daarnaast vormt het gebruik van de fiets, middels een
verbeterd regionaal fietsnetwerk (continue kwaliteit, hoog comfort, aantrekkelijke omgeving en weinig
oponthoud) een alternatief voor de regionale auto-verplaatsingen voor file-gevoelige relaties (o.a. A4, A12,
A13, N44).

Regionaal fietsnetwerk
Het CID en de Binckhorst vormen belangrijke locaties en schakels voor het bereik van de economische
centra in Den Haag. Door de barrières die de A12, de spoorlijnen (Oude-lijn en A12 spoortracé) en de
Trekvliet vormen kan in de Binckhorst bijvoorbeeld maar op een beperkt aantal plekken de Binckhorst in- en
uitgereden worden met de fiets. Daarmee zijn in de Binckhorst ook de belangrijkste regionale fietsrelaties
geconcentreerd op enkele routes, zoals de Binckhorstlaan . Supernovaweg/Regulusweg, de route Laakweg Mercuriusweg – Zonweg en op de Binckhorstlaan. Voor het fietsnetwerk op regionaal niveau in Den Haag

ontbreken in de huidige situaties een aantal belangrijke fietsverbindingen3. Dit betreft onder andere het
doortrekken van de verbinding tussen Leiden en Den Haag (langs de Oude lijn), welke nu ophoudt bij station
Mariahoeve. Ook op de route Den Haag – Ypenburg/ Leidscheveen langs de Binckhorst en Laakhaven
ontbreken belangrijke schakels, zoals de aanleg van overbruggingen over de Trekvliet en Zuidvliet en het
realiseren van het bijbehorende trekvliettracé voor een goede metropolitane fietsverbinding. Ten slotte dient
ook een nieuwe schakel aangelegd te worden voor de route tussen Laakhaven en Voorburg om de regionale
fietsverbinding te optimaliseren. Naast het ontbreken van de bovengenoemde schakels is er ook sprake van
het verbeteren van het comfort, oponthoud en verkeersveiligheid van de regionale (en lokale)
fietsverbindingen. Langs de aan te leggen of her in te richten stedelijke hoofdroutes in de Binckhorst zijn en
worden vrijliggende fietspaden aangelegd en/of worden bestaande fietspaden verbeterd. Zo krijgen de
doorgaande routes een meer gestrekt verloop en wordt het aantal conflictpunten met kruisingen en
in/uitritten beperkt. Daarmee wordt de reistijd verkort en worden het comfort en de veiligheid voor de fietser
verbeterd. De belangrijkste kruisingen zijn en worden heringericht en met verkeerslichten geregeld.
Daarmee wordt de oversteekbaarheid en veiligheid voor langzaam verkeer verbeterd. De doorgaande route
langs de Binckhorstlaan wordt verbeterd doordat over grote delen van deze route tweerichtingenfietspaden
worden aangelegd aan beide zijden van de weg. Hierdoor is het minder vaak nodig de Binckhorstlaan over
te steken. Verder is de route op dit moment nog voorzien van tegelverharding. Bij de herinrichting worden
alle fietspaden in asfalt aangelegd, waarmee deze routes kwalitatief veel beter worden. Door de afkoppeling
van de Mercuriusweg van de kruising hebben fietsers aan deze zijde van de Binckhorstlaan geen conflict
meer en kunnen dus vrij doorrijden. Ook de route Supernovaweg/ Regulusweg is een kwalitatief
hoogwaardige fietsroute aan de spoorzijde tussen de Binckhorstlaan en de Maanweg met een
tweerichtingsfietspad. Fietsverkeer op deze route heeft geen hinder van afslagen of verkeerslichten en kan
dus goed door blijven rijden. Het aantal oversteken/aansluitingen van deze route naar de Binckhorst is
beperkt vanwege de functie van de weg en de beschikbare ruimte. Deze route verbindt de Binckhorstlaan en
de Maanweg en heeft aansluitingen op de Zonweg (voor de sterfietsroute vanuit en naar de Laakweg) en de
Mercuriusweg. De route Mercuriusweg-Binckhorstlaan - Zonweg wordt de kwalitatief hoogwaardige tussen
Laak en Voorburg met tweerichtingsfietspaden op de Mercuriusweg, Binckhorstlaan en Regulusweg. Op de
Zonweg worden op een later moment fietsvoorzieningen gerealiseerd.

Lokaal fietsnetwerk
Op het lokale niveau is voor de fiets en de voetganger een verbetering nodig van de first/last mile
bereikbaarheid naar stations en haltes van (lokaal en regionaal) OV. Daarnaast is er ook behoefte aan het
verbeteren van de aantrekkelijkheid van fiets- en loopverbindingen (sociale veiligheid, voorkomen
oponthoud, groenvoorzieningen en faciliteiten). Cijfers van het CBS en het KiM onderschrijven het belang
van goede lokale fiets-voetganger infrastructuur: 72% van alle verplaatsingen (gebaseerd op cijfers uit 2016
voor zeer sterk stedelijk gebeid) vindt binnen een straal van 7,5km plaats. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel
latente fietsvraag in het vóór en natransport zit, namelijk 43% in het vóórtransport en 13% in het natransport.
Het lokale netwerk van fiets- en voetpaden in de Binckhorst is erop gericht om aantrekkelijke en directe
routes te creëren om woonkernen te ontsluiten op de (eerder benoemde) hoofdroutes waarop zich
vrijstaande fiets- en voetpaden bevinden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijke en directe verbinding
tussen woonkernen, voorzieningen en OV (knooppunten). De inrichting van de lokale infrastructuur is
georiënteerd op de fietser en voetganger, bijvoorbeeld in de vorm van shared-space of erftoegangswegen
met gelijkwaardige kruispunten en een maximum snelheid van 30 km/h voor autoverkeer. In de
onderstaande figuur is het langzaam verkeer netwerk uitgewerkt. Dit betreft zowel het regionale als het
lokale fietsnetwerk. Het lokale fietsnetwerk is tevens ook het (lokale) wandelnetwerk.
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Fiets in de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag 18 januari 2018)

Ruimtegebruik
Parkeernormen
Vanuit het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente Den Haag voor de Binckhorst geldt een normale
parkeernorm voor woningbouwontwikkeling. Dit gaat gepaard met de aanleg van parkeergelegenheid voor
bewoners op eigen terrein. Kijkend naar alle parkeergelegenheden in de Binckhorst valt op dat het grootste
deel van het parkeren plaatsvindt op het eigen terrein (o.a. een aantal grote parkeergarages).
Parkeergelegenheid op straat (parkeren langs de openbare weg) is in mindere mate aanwezig en deze
parkeerbehoefte neemt waarschijnlijk ook af naar de toekomst (verwachting is tot circa 10%) door met name
de aanpassingen van de verkeersinfrastructuur in het kader van de aanleg van de Rotterdamse baan. Dit
komt enerzijds door het wegvallen van de fysieke ruimte, welke benut wordt voor de nieuwe
verkeersinfrastructuur, als ook omdat enkele functies in het gebied komen te vervallen. Uit voorgaande
constateringen blijkt echter dat de parkeerdruk op de openbare weg overdag op werkdagen hoog (meer dan
90%) is, terwijl de bezetting tijdens de nachtperiode laag is (telling 2011: 23%)4.
Het beslag van parkeren van auto’s op de openbare ruimte is groot en domineert daarnaast ook het
straatbeeld. Gezien de woningbouw- en gebiedsontwikkeling opgave en de daarmee gepaard gaande druk
op de bereikbaarheid en leefbaarheid dient men opties te beschouwen voor het verlagen van de
parkeernorm voor nieuwbouw en transformatieprojecten in het CID en de Binckhorst. Het verlagen van de
parkeernorm kan op verscheidenen manieren, namelijk:
•

•
•

Het reduceren van het aantal parkeerplaatsen voor bewoners en/of bezoekers op eigen terrein. De te
hanteren parkeernorm zal hierbij afhankelijk zijn van de locatie en het gebiedstype (bijvoorbeeld een
categorie indeling op basis van de nabijheid van de locatie t.o.v. (intercity)stations en openbaar vervoer)
en de functie die de locatie vervult (wonen, werken, voorzieningen). Het verlagen van de parkeernormen
kan door een verlaging van de minimum en/of maximum parkeernorm voor het betreffende gebied.
Het niet beschikbaar stellen van een parkeervergunning voor parkeren-op-straat voor bewoners en/of
bezoekers van nieuwbouw en transformatieprojecten. Dit kan middels het instellen van een nul-plafond
voor vergunningsverlening.
Het aanwijzen van parkeren-op-afstand voor bewoners en/of bezoekers. Hierbij zijn bewoners en/of
bezoekers aangewezen op parkeetplaatsen waar de parkeernorm dat toelaat, zoals bijvoorbeeld P+R’s.

Zoals het bovenstaande suggereert heeft het verlagen van de parkeernorm alleen nut voor de gebieden
waarin (voldoende) alternatieve vervoersmodaliteiten voor handen zijn. Zodoende is het verlagen van de
parkeernorm niet een op-zichzelf-staand middel, maar dient het juist gebruikt te worden in combinatie met
overige (complementaire) maatregelen vanuit de mobiliteitstransitie, waaronder de beschikbaarheid van met
name hoogwaardig openbaar vervoer, maar ook MaaS- en deelconcepten en langzaam verkeer
verbindingen en voorzieningen. Dit houdt voor (een deel van) het CID en de Binckhorst in dat de introductie
van een HOV-verbinding (of alternatieve vervoersmiddelen) naar de intercitystations het mogelijk maken om
de parkeernorm aan te passen. Bovendien biedt de combinatie tussen maatregelen juist ook kansen. Voor
deelconcepten kan bijvoorbeeld afgeweken worden van de vingerende parkeernorm om auto- en ritdelen te
stimuleren. Daarnaast kan gedacht worden aan kansen voor het dubbelgebruik van parkeerplaatsen door
bijvoorbeeld ontheffingen van vergunningen gedurende bepaalde tijdvensters.
Om een beter beeld te krijgen bij de te hanteren parkeernormen en categorie indelingen wordt aanbevolen
om in de verkenningsfase een benchmarkstudie te doen onder de andere grote steden in het land. In de
Nota Parkeren en/of parkeernormen van de gemeente Amsterdam, Utrecht en Rotterdam kan zicht worden
verkregen op mogelijk te hanteren criteria en parameters voor de categorie indeling en bijbehorende
parkeernorm vaststelling.

4

Bijlagen 10 en 26 bij Omgevingsplan Binckhorst

BIJLAGE B: BESCHRIJVING MAATREGELEN ALTERNATIEVEN
Algemene mobiliteitsmaatregelen van toepassing op alle alternatieven
Dit betreft de mobiliteitsmaatregelen voor de onderwerpen
•
•
•
•
•

Smart mobility
Langzaam verkeer
Ruimtegebruik
Opschaling stations en OV-frequentie
Openbaar Vervoer (alleen fase 1 en 2 tot en met de HOV-bus)

Opschaling stations, stalling en frequentieverhoging OV en last-mile verbetering Binckhorst

Opschaling stations, stalling en frequentieverhoging OV en last-mile verbetering CID
Last-mile oplossingen Binckhorst
Last-mile oplossingen CID

Fase 1: Start voorbereiding en werkzaamheden voor uitbreiding van de fietsenstalling op station Voorburg en verbeteren van de reizigersbelevening voor OV (ziten wachtplaatsvoorzieningen, groenvoorzieningen en overige faciliteiten)
Fase 2: Realisatie fietsenstalling station Voorburg & uitbreiden stalling op/ rond OV haltes in CID - Binckhorst en verbeteren van de reizigersbelevening voor OV (ziten wachtplaatsvoorzieningen, groenvoorzieningen en overige faciliteiten)
Fase 1: Start voorbereiding en werkzaamheden voor uitbreiding van de fietsenstalling op station CS, HS en NOI en verbeteren van de reizigersbelevening voor OV
(zit- en wachtplaatsvoorzieningen, groenvoorzieningen en overige faciliteiten)
Fase 2: Realisatie fietsenstalling stations CS, HS en Voorburg & uitbreiden stalling op/ rond OV haltes in CID- Binckhorst en verbeteren van de reizigersbelevening
voor OV (zit- en wachtplaatsvoorzieningen, groenvoorzieningen en overige faciliteiten)
Gefaseerde realisatie van last-mile verbetering voetgangers en fietsers naar station Voorburg
Gefaseerde realisatie van last-mile verbetering voetgangers en fietsers naar station CS, HS en NOI
Fase 1:
"Velostrada CID - Binckhorst:
- De aanleg van eeen aantal regionale verbindingen, waaronder de oversteek Kippenbrug Bontekoekade - Trekvlietplein en evt. Binckhorstlaan. de kruising van het
spooremplacement, Pletterijkade - Mercuriusweg Bicnkhorstzijde, Bontekoekade en fietsbrug tussen Goudriaankade - Mercuriusweg/Trekvlietbrug en
de connectie Supernova langs trekvlietburg en Neherkade.
- Verbetering van de doorstroming tussen Supernovaweg – Binckhorstlaan en Regulusweg - Prinses Mariannelaan - station Voorburg. Dit laatste kan door de fysieke
aanpassing van de kruispunten en/of de aanpassing van verkeersregelinstallaties om de fiets prioriteit te geven over het autoverkeer.
- De ontwikkeling van de openbare ruimte en lokale weginfrastructuur in de Binckhorst (met name gericht op fietsers en voetgangers). Dit betreft onder andere de
realisatie van fiets- en voetgangerspaden op de Binckhorstlaan, Mercuriusweg, Zonweg en de Princes Mariannelaan om zo lokale doorsteken mogelijk te maken
tussen hoofroutes.

LV - regionaal en lokaal fiets- en voetnetwerk Binckhorst

Fase 2:
- de verbetering van de verbinding tussen de Binckhorst en Voorburg door een overbrugging van de Zuidvliet en/of een extra doorsteek van de A12.
- Realiseren van een overbrugging over Zuidvliet voor aansluiting op het Trekvliet tracé. De overbrugging kan zowel aan de Binckhorst zijde of aan de Laakhaven
zijde worden gerealiseerd en dient in de verkenningsfase vastgesteld te worden.
- Verbetering van de doorstromingsmogelijkheden voor de fiets op/over het Rijswijkse Plein vanaf de Laak. Hiervoor dient in de verkenningsfase nader onderzoek
plaats te vinden naar mogelijke oplossingsrichtingen, variërend van aanpassingen aan de VRI’s tot aan de realisatie van een ondertunneling of fly-over voor de fiets.
- Verbetering van de doorstromingsmogelijkheden voor fietsers over de Mercuriusweg vanaf Laak en de Binkhorst.
- Lokale verbindingen in Binckhorst (60% van totale gebiedvulling) voor het gebied tussen de Binckhorstlaan en de Regulusweg. Dit betreft o.a. de Oost – West
verbindingen in het gebied, parallel lopend aan de Binckhorstlaan en de Regulusweg.
- Verbinding (inclusief overbrugging) van de Caballero fabriek naar de Binckhorstlaan en over de Trekvliet naar de Laak
Fase 3:
- Lokale verbindingen in Binckhorst

Smart Mobility

Fase 2:
- Upgraden huidige fietspaden en kruisingen Prins Bernhardviaduct
- Upgraden huidige fietspaden en kruisingen Lekstraat
- Uitbreiden lokaal fietsnetwerk (20%)
Fase 3:
- Upgraden Prinses Beatrixlaan en koningin Wilgeminalaan
- Upgraden huidige fietspaden en kruisingen Bezuidenhoutseweg
- Upgraden Jan Pietersz. Coenstraat
- Uitbreiden lokaal fietsnetwerk
Maatregelen t.b.v. uitrol MaaS en deelconcepten zoals online platform/apps, contracten met dienstverleners en loon van gebiedbeheerders

Gebiedsontwikkeling

Dit zijn de bedragen voor de gebiedsontwikkeling in het CID en de Binckhorst: voor wonen, werken en openbare ruimte incl. lokale weginfrastructuur

Mobilityhub in Binckhorst 2x

De realisatie van fysieke mobiliteitswinkels (en/of stallingsvoorzieningen in de nabijheid) in het CID - Binckhorst. Per fase wordt er een mini-hub gerealiseerd

Ombouw spoorviaducten CID – Kop van Binckhorst

Fase 1: Kosten voor de voorbereiding en start van de ombouw van de 3 viaducten incl. het spoorwerk, tunnelbak en benodigd verkeerscirculatieplan en extra kosten
Fase 2: Kosten voor de realisatie van de bovenstaande werkzaamheden

LV - regionaal en lokaal fiets- en voetnetwerk CID

Bus CS - Binckhorst - Voorburg
HOV bus CS - Binckhorst - Voorburg

Aanpassingen aan weginfrastructuur, kunstwerken, VRI installaties, verlichting en OV-haltes
Realisatie van een busbaan op maaiveldniveau op de Binckhorstlaan, Lekstraat, Maangweg/ Mariannelaan en koppeling op Voorburg. Kosten voor aanpassingen aan
weginfrastructuur, kunstwerken, VRI installaties, verlichting en OV-haltes

In onderstaande overzichten zijn de overige, specifieke, kostenelementen gepresenteerd voor ieder alternatief. Dit betreft de uitwerking van het HOV-systeem vanaf fase 2.

Specifieke mobiliteitsmaatregelen alternatief 1
HOV tram CS - Voorburg
Koppeling op tramlijn 1 (tram CS - Voorburg - Delft)

Ombouw van de bestaande busbaan naar een HOV-trambaan. Kosten voor de aanleg aan de bovenleiding, electra voorzieningen, aanpassingen weginfrastructuur,
VRI installaties en kunstwerken
Kosten voor aanpassingen aan Geestbrugweg , kunstwerken (verbreding Geestbrug) en de spoorverbinding naar Haagweg

Specifieke mobiliteitsmaatregelen alternatief 2
HOV bus CS - Binckhorst - Voorburg

Mobilityhub (super-hub)
HOV bus regio - optie 1 (gecombineerd gebruik RoBa + verlening naar Zoetermeer)
HOV bus regio - optie 2 (nieuwe tunnelbuis + verlenging naar Zoetermeer)
HOV bus regio - optie 3 (gecombineerd gebruik roba + verlening naar Delft)
HOV bus regio - optie 4 (nieuwe tunnelbuis + verlening naar Delft)
HOV bus regio - optie 5 (Voorburg - Zoetermeer)

Fase 1: Realisatie van brede busbaan op Binckhorstlaan en over kunstwerken met luxere uitvoering van haltes
Fase 2: Realisatie van brede busbaan op Lekstraat, Maangweg/ Mariannelaan en koppeling op Voorburg incl. luxere uitvoering van haltes

Kosten voor realisatie super-hub (P&R ) nabij Hoornwijck of Ypenburg/ ADO stadion met circa 2000 parkeerplekken
Kosten voor aanpassing tunnel (maatregelen zoals belijningen en scheidingen) in de tunnelbuis om HOV bus mogelijk te maken en doorkoppeling naar Zoetermeer
op eigen busbaan door ombouw van bestaande weginfrastructuur op maaivelniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes.
Kosten voor realisatie van nieuwe tunnelbuis voor gebruik door HOV bus en de doorkoppeling naar Zoetermeer op eigen busbaan door ombouw van bestaande
weginfrastructuur op maaivelniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes.
Kosten voor aanpassing tunnel (maatregelen zoals belijningen en scheidingen) in de tunnelbuis om HOV bus mogelijk te maken en doorkoppeling naar Delft op
eigen busbaan door ombouw van bestaande weginfrastructuur op maaivelniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes.
Kosten voor realisatie van nieuwe tunnelbuis voor gebruik door HOV bus en de doorkoppeling naar Delft op eigen busbaan door ombouw van bestaande
weginfrastructuur op maaivelniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes.
Kosten voor de realisatie van een verbinding parallel aan A12 tussen Voorburg en Zoetermeer over circa 10km op een eigen busbaan met gelijkvloerse kruisingen.
Kosten voor de ombouw van bestaande weginfrastructuur op maaivelniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes.

Specifieke mobiliteitsmaatregelen alternatief 3 (voorkeursalternatief)
HOV tram CS - Voorburg
Koppeling op tramlijn 1 (tram CS - Voorburg - Delft)
Mobilityhub (super-hub)

HOV tram regio - optie 1 (gecombineerd gebruik RoBa + verlening naar Zoetermeer)
HOV tram regio - optie 2 (nieuwe tunnelbuis + verlenging naar Zoetermeer)

HOV tram regio - optie 3 (gecombineerd gebruik roba + verlening naar Delft)
HOV tram regio - optie 4 (nieuwe tunnelbuis + verlening naar Delft)

Tram regio - optie 5 (Voorburg - Zoetermeer)

Ombouw van de bestaande busbaan naar een HOV-trambaan. Kosten voor de aanleg aan de bovenleiding, electra voorzieningen, aanpassingen weginfrastructuur,
VRI installaties en kunstwerken
Kosten voor aanpassingen aan Geestbrugweg , kunstwerken (verbreding Geestbrug) en de spoorverbinding naar Haagweg
Super-hub (P&R + ) nabij Hoornwijck of Ypenburg/ ADO stadion met circa 2000 parkeerplekken
Kosten voor de aanpassing van de tunnel (maatregelen zoals belijningen en scheidingen) in de tunnelbuis om HOV-tram mogelijk te maken en doorkoppeling naar
Zoetermeer op eigen trambaan door ombouw van bestaande weginfrastructuur op maaiveldniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes,
spoorbouw en spooreiligheidssytemen.
Kosten voor realisatie van nieuwe tunnelbuis voor gebruik door HOV tram en de doorkoppeling naar Zoetermeer op eigen trambaan door ombouw van bestaande
weginfrastructuur op maaiveldniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes, spoorbouw en spooreiligheidssytemen.
Kosten voor aanpassing tunnel (maatregelen zoals belijningen en scheidingen) in de tunnelbuis om HOV tram mogelijk te maken en doorkoppeling naar Delft op
eigen trambaan door ombouw van bestaande weginfrastructuur op maaiveldniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes, spoorbouw en
spooreiligheidssytemen.
Kosten voor realisatie van nieuwe tunnelbuis voor gebruik door HOV tram en de doorkoppeling naar Delft op eigen trambaan door ombouw van bestaande
weginfrastructuur op maaiveldniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes, spoorbouw en spooreiligheidssytemen.
Kosten voor de realisatie van een verbinding parallel aan A12 tussen Voorburg en Zoetermeer over circa 10km op een eigen trambaan met gelijkvloerse kruisingen.
Kosten voor de ombouw van bestaande weginfrastructuur op maaiveldniveau, kruisingen, VRI installaties, verlichting en OV-haltes, spoorbouw en
spooreiligheidssytemen.

Hieronder is voor dit alternatief ook de kostenindicatie bepaald per onderwerp (smart mobility, lanzgaam verkeer, ruimtegebruik, opschaling stations en OV-frequentie en OV).

Langzaam Verkeer
Regionaal fiets- en voetganger netwerk
Lokaal fiets- en voetganger netwerk

Ruimtegebruik
Gebiedsontwikkeling

Opschaling stations en OV-frequentie
Opschaling stations en haltes
Frequentieverhoging OV
Openbaar Vervoer

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Bus

Aanpassingen aan weginfrastructuur, kunstwerken, VRI installaties, verlichting en OV-haltes

Aankoppeling richting Delft

€

37.800.000,00

€

35.000.000,00

Uitbreiding van fietsenstalling op de stations en OV-haltes, het verbeteren van de reizigersbelevening voor OV (zit- en wachtplaatsvoorzieningen,
groenvoorzieningen en overige faciliteiten)
Kwaliteitsverbetering OV door uitbreiding aanbod Wifi en comfort. Daarnaast ook medefinancieren voor realisatie Kiss + Ride stroken voor AVLM

Kosten voor de ombouw van de 3 viaducten incl. het spoorwerk, tunnelbak en benodigd verkeerscirculatieplan

HOV tram

53.200.000,00

Dit zijn de bedragen voor de gebiedsontwikkeling in het CID en de Binckhorst: voor wonen, werken en openbare ruimte incl. lokale weg, fiets- en
voetgangersinfrastructuur

Ombouw spoorviaducten

HOV bus

€

Realisatie van ontbrekende schakels voor het het regionale fiets- en voetgangersnetwerk, waaronder aanpassingen/ realisatie van kunstwerken, realiseren nieuwe fietspaden
en upgraden van huidige fietspaden en de verlichting.
Realisatie van lokale fiets- en voetgangers netwerk, waaronder aanpassingen/ realisatie van kunstwerken, realiseren nieuwe fietspaden en upgraden van huidige fietspaden en
de verlichting.

€ 249.200.000,00

Realisatie van een busbaan op maaiveldniveau op de Binckhorstlaan, Lekstraat, Maangweg/ Mariannelaan en koppeling op Voorburg. Kosten voor aanpassingen aan
weginfrastructuur, kunstwerken, VRI installaties, verlichting en OV-haltes
Ombouw van de bestaande busbaan naar een HOV-trambaan. Kosten voor de aanleg aan de bovenleiding, electra voorzieningen, aanpassingen weginfrastructuur,
VRI installaties en kunstwerken
Kosten voor aanpassingen aan Geestbrugweg , kunstwerken (verbreding Geestbrug) en de spoorverbinding naar Haagweg

€ 418.600.000,00

Totaal alternatief 3

Specifieke mobiliteitsmaatregelen alternatief 4
Mobilityhub (super-hub)

Lightrail CS - Voorburg (+1)

HOV lightrail regio - optie 1: CS - Binckhorst op +1 en koppeling naar Zoetermeer

HOV lightrail regio - optie 2: CS - Binckhorst - einde tunnel op -1 en koppeling naar Zoetermeer

HOV lightrail regio - optie 3: CS - Binckhorst op +1 en koppeling naar Delft

HOV lightrail regio - optie 4: CS - Binckhorst - einde tunnel op -1 en koppeling naar Delft

HOV lightrail regio - optie 5: CS - Voorburg op +1 en koppeling naar Zoetermeer

Super-hub (P&R + ) nabij Hoornwijck of Ypenburg/ ADO stadion met circa 2000 parkeerplekken

Kosten voor de realisatie van een ongelijkvloerse verbinding op de Binckhorstlaan, de Maanweg en de aansluiting naar station Voorburg (een sok), incl. kosten voor
weginfrastructuur aanpassingen en realisatie van haltes boven maaiveld.
Kosten voor de realisatie van een ongelijkvloerse verbinding op de Binckhorstlaan op +1 (sok), aankoppeling en realisatie van een nieuwe tunnelbuis voor lighrail
en de doorkoppeling richting Zoetermeer met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig (sok op +1). Kosten voor o.a. aanpassing weginfrastructuur, realisatie OVhaltes, verlichting, spoorbouw en spooreiligheidssytemen
Kosten voor de realisatie van een ongelijkvloerse verbinding op de Binckhorstlaan op -1 (tunnel), aankoppeling en realisatie van een nieuwe tunnelbuis voor
lighrail en de doorkoppeling richting Zoetermeer met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig (op -1). Kosten voor o.a. aanpassing weginfrastructuur, realisatie OVhaltes, verlichting, spoorbouw en spooreiligheidssytemen
Kosten voor de realisatie van een ongelijkvloerse verbinding op de Binckhorstlaan op +1 (sok), aankoppeling en realisatie van een nieuwe tunnelbuis voor lighrail
en de doorkoppeling richting Delft met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig (sok op +1). Kosten voor o.a. aanpassing weginfrastructuur, realisatie OV-haltes,
verlichting, spoorbouw en spooreiligheidssytemen
Kosten voor de realisatie van een ongelijkvloerse verbinding op de Binckhorstlaan op -1 (tunnel), aankoppeling en realisatie van een nieuwe tunnelbuis voor
lighrail en de doorkoppeling richting Delft met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig (op -1). Kosten voor o.a. aanpassing weginfrastructuur, realisatie OV-haltes,
verlichting, spoorbouw en spooreiligheidssytemen
Kosten voor de realisatie van een ongelijkvloerse verbinding van Den Haag CS naar Voorburg op +1 (sok) en de doorkoppeling richting Zoetermeer (parallel aan A12)
met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig (sok op +1). Kosten voor o.a. aanpassing weginfrastructuur, realisatie OV-haltes, verlichting, spoorbouw en
spooreiligheidssytemen

BIJLAGE C: KARAKTERISTIEKEN PERSPECTIEVEN
De vijf ontwikkelde perspectieven (0, 1, 2, 3 en 4) zijn hieronder toegelicht. Per perspectief is toegelicht uit
welke oplossingsrichtingen deze is opgebouwd en wat de bijbehorende fasering is. Voor de fasering is
onderscheid gemaakt naar drie fases:
•
•
•

Fase 1: ontwikkeling tot het jaar 2023
Fase 2: ontwikkeling tot het jaar 2030
Fase 3: ontwikkeling ná 2030

De gedetailleerde uitwerking van de fasering van de perspectieven is opgenomen in bijlage A.

Perspectief 0: Referentie situatie
Perspectief 0 is de referentiesituatie. Het betreft een perspectief dat een lage ontwikkelingscapaciteit biedt,
waarin sprake is van maximaal 10.000 woningen en 8.500 arbeidsplaatsen in het CID en de Binckhorst.. Er
wordt geen nieuwe infrastructuur aangelegd ten opzichte van de huidige situatie in 2018. Dit perspectief
dient als een uitgangspunt voor de vergelijking met de andere ontwikkelde perspectieven.

•
•
•
•

Gaat uit van alle huidig aanwezige weg- en railinfrastructuur en de realisatie van de Rotterdamse Baan
Gaat uit van alle huidig aanwezige mobiliteitsvormen, waaronder o.a. de auto, bus, tram, metro, light-rail
(Randstad rail), trein en langzaam vervoer (wandelen en fietsen).
Gaat uit van traditionele mobiliteit, waarbij een op dit moment gebruikelijke parkeernorm gehanteerd
wordt in CID en Binckhorst. Ook is er geen sprake van alternatieve vervoersconcepten zoals Smart
Mobility.
Geen nieuwe infrastructuur ten opzichte van de situatie in 2018. Zodoende is er ook geen fasering
beschikbaar voor dit perspectief.

Perspectief 1: Optimaal benutten
Perspectief 1 heeft het doel om de huidige weg en railinfrastructuur maximaal te benutten. Het gaat uit van
een beperkt ambitieniveau voor de werk- en woningontwikkeling in het CID en de Binckhorst, waarin sprake
is van 15.000 woningen en 12.500 arbeidsplaatsen. In dit perspectief wordt ingezet op de uitbreiding van de
fietsinfrastructuur. Voor het gebied van de Binckhorst en het CID is sprake van traditionele mobiliteit (zoals
beschreven in perspectief 0). Investeringen vinden plaats in langzaam vervoer infrastructuur ten behoeve
van het verbeteren van de last-mile bereikbaarheid van de stations (speciale aandacht voor de toegang
verbetering naar Voorburg) en het verbeteren van de regionale fietsverbindingen. Dit perspectief gaat ook uit
van de realisatie van de Rotterdamse Baan. Een lijst van de ingrepen is hieronder opgenomen.

Figuur 19: Perspectief 1 "Optimaal benutten”

•
•
•
•

Optimaliseren van bestaande OV-verbindingen (bus, tram, lightrail, metro en trein) en/of first/last-mile
van stations (CS – HS – NOI – Voorburg).
Aanleg en verbreding van fietsinfrastructuur en kunstwerken t.b.v verbeteren metropolitane fietsnetwerk.
Dit betreft de route langs de Trekvlietzone, langs het spoor (HS – NOI) en langs de A12/ Binckhorst.
“Verschuiving” van station Voorburg in Noordwestelijke richting. Dit houdt in de verbetering van de
first/last-mile bereikbaarheid en toegang van het station Voorburg door infrastructuur aanpassingen voor
langzaam verkeer.
Realisatie van de Rotterdamse baan is gereed
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Fasering
Fase 1 (tot 2022)
• Optimalisatie en/of frequentieverhoging OV-verbindingen en/of last-mile verbetering (CS – HS – NOI
– Voorburg)
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de A12 en Binckhorst
• “Verschuiving” station Voorburg t.b.v. verbetering bereikbaarheid en toegang voor langzaam
verkeer.
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst Zuid-Oost zijde (nabij station Voorburg)
Fase 2 (tot 2030)
• Optimalisatie en/of frequentieverhoging OV-verbindingen en/of last-mile verbetering CS – Voorburg
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de TrekVliet en langs het spoor (HS – NOI)
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en CID
Fase 3 (na 2030)
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en Noordzijde (nabij CID) en CID

Perspectief 2: Investeren in auto en trein
Perspectief 2 onderscheidt zich van het eerste perspectief door infrastructuur investeringen ten behoeve van
de auto of de trein. Hierin zijn twee deel-perspectieven te onderscheiden, namelijk 2A met de basis
(fietsnetwerk en optimalisatie OV verbindingen & first/ last-mile) en de aanleg van de Schenktunnel, waarin
een beperkte mobiliteitstransitie mogelijk is. Sub-perspectief 2B met de basis en de aanleg van een

Figuur 20: Perspectief 2 "Investeren in auto en trein'
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treinstation in de Binckhorst, waarbij sprake is van traditionele mobiliteit en de gebruikelijke parkeernorm
voor het CID en de Binckhorst.
Het gaat uit van een gemiddeld ambitieniveau voor de werk- en woningontwikkeling in het CID en de
Binckhorst, waarin sprake is van 20.000 woningen en 19.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast wordt er
geïnvesteerd in een verbeterde regionale fietsverbindingen, het verbeteren van de first/last mile
bereikbaarheid van stations en uitbreiding van de fietsstal capaciteit. Hieronder is een lijst opgenomen van
de ingrepen voor dit perspectief.
•
•
•
•
•

Aanleg van de Schenktunnel
Optimaliseren van bestaande OV-verbindingen (bus, tram, lightrail, metro en trein) en/of first/lastmile van stations (CS – HS – NOI – Voorburg).
Aanleg en verbreding van fietsinfrastructuur en kunstwerken t.b.v. verbeteren metropolitane
fietsnetwerk. Dit betreft de route langs de Trekvlietzone, langs het spoor (HS – NOI) en langs de
A12/ Binckhorst.
Ontwikkeling van een nieuw treinstation in de Binckhorst.
Realisatie van de Rotterdamse baan is gereed

Fasering
Fase 1: tot 2022
• Optimalisatie en/of frequentieverhoging OV-verbindingen en/of last-mile verbetering (CS – HS – NOI
– Voorburg)
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de A12 en Binckhorst
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst Zuid-Oost zijde (nabij station Voorburg)
Fase 2: tot 2030
• Aanleg Schenktunnel
• Optimalisatie en/of frequentieverhoging OV-verbindingen en/of last-mile verbetering CS – Voorburg
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de TrekVliet en langs het spoor (HS – NOI)
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en CID
Fase 3: na 2030
• Aanleg nieuwe treinstation ter hoogte van Binckhorst
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en Noordzijde (nabij CID) en CID

Perspectief 3: Beperkte Mobiliteitstransitie in het CID
Het doel van perspectief 3 is het realiseren van een mobiliteitstransitie in met name het CID. Hier is invulling
aan gegeven door de realisatie van gefaseerde lokale HOV verbinding tussen – Voorburg (met een
mogelijke doorkoppeling naar tramlijn 1 richting Delft) als alternatief voor de auto. Het gaat uit van een
ingroeimodel van bus naar tram op separate infrastructuur op maaiveldniveau met gelijkvloers kruisingen
met overige meer met prioriteit voor de HOV-tram. Er is een hoog ambitieniveau voor de werk- en
woningontwikkeling in het CID en de Binckhorst, waarin sprake is van 30.000 woningen en 25.000
arbeidsplaatsen. Infrastructuur investeringen voor het OV zijn er dan ook voor de ontwikkeling van een HOV
tramverbinding met gelijkvloerse kruisingen tussen CS – Voorburg over de Binckhorstlaan.
In dit perspectief geldt voor een beperkt deel van de Binckhorst (het noordelijk deel) en voor het CID een
mobiliteitstransitie voor de gebiedsontwikkeling. Hier geldt dat de auto geen dominant vervoersmiddel is,
waarbij nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals deelfietsen, deelscooters en deelauto’s geïntroduceerd worden
voor de bewoners. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de metropolitane fietsverbindingen het verbeteren van
de first/last mile bereikbaarheid van stations en uitbreiding van de fietsstal capaciteit. Deze transitie wordt
mede gefaciliteerd door de ontwikkeling van een Mobility Hub in het gebied, waar de deelconcepten
beschikbaar worden gesteld aan bewoners en werknemers. Via een online platform bijvoorbeeld hebben
bewoners de mogelijkheid om deelconcepten te reserveren voor hun verplaatsingen. De parkeernorm in het
noordelijk deel van de Binckhorst en het CID ligt daarom ook lager dan de gebruikelijke parkeernorm zoals in
het zuidelijk deel van de Binckhorst. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de metropolitane
fietsverbindingen. Hieronder is een lijst opgenomen van de ingrepen voor dit perspectief, als ook de
bijbehorende kaart.
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•
•
•
•

Aanleg van een HOV tram verbinding CS – Voorburg op separate infrastructuur op maaiveld niveau
en kruisingen met overig verkeer met prioriteit voor de HOV tram. Ook zijn er
doorkoppelmogelijkheden op de regiotramlijn 1 naar Delft.
Ontwikkeling van een Mobility Hub in de Binckhorst waarbij alternatieve vervoersconcepten
beschikbaar worden gesteld.
Aanleg en verbreding van fietsinfrastructuur en kunstwerken t.b.v. verbeteren metropolitane
fietsnetwerk. Dit betreft de route langs de Trekvlietzone, langs het spoor (HS – NOI) en langs de
A12/ Binckhorst.
Realisatie van de Rotterdamse baan is gereed

Figuur 21: Perspectief 3 "beperkte mobiliteitstransitie in CID"

Fasering
Fase 1 (tot 2022)
• Verlegging van de huidige bus route 26 en 28 naar de Binckhorstlaan (koppeling CS/HS – Voorburg)
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de A12 en Binckhorst
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst Zuid-Oost zijde (nabij station Voorburg)
Fase 2 (tot 2030)
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•
•
•
•

Aanleg van een separate busbaan op maaiveldniveau voor de HOV-bus op de Binckhorstlaan en de
Maanweg of Mariannelaan (verbinding CS – Voorburg). De kruisingen worden gelijkvloers
uitgevoerd.
Aanleg en verbreding fietsroute langs de TrekVliet en langs het spoor (HS – NOI)
Ontwikkeling van een Mobility Hub in de Binckhorst
Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en CID

Fase 3 (na 2030)
• Aanpassingen aan de separate busbaan en aanleg rails voor HOV tram CS – Voorburg op maaiveld
niveau met gelijkvloerse kruisingen op de Binckhorstlaan en de Maanweg óf Mariannelaan.
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en Noordzijde (nabij CID) en CID

Perspectief 4: Maximale mobiliteitstransitie
Perspectief 4 zet in op een maximale mobiliteitstransitie voor het gehele gebied van het CID en de
Binckhorst. Hier is invulling aan gegeven door de realisatie van hoogwaardig regionaal openbaar vervoer
tussen CS en de regio (Delft, Rotterdam en Zoetermeer) via een vergelijkbare route als de Rotterdamse
Baan. Er wordt separate infrastructuur voor het OV gerealiseerd op maaiveldniveau met gelijkvloerse
kruisingen op de Binckhorstlaan. Voor het gebruik van OV in de Rotterdamse baan zijn een aantal
mogelijkheden beschreven, zoals vermeld onder de fasering van dit perspectief. Het gaat uit van een hoog
ambitieniveau voor de werk- en woningontwikkeling in het CID en de Binckhorst, waarin sprake is van
30.000 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen.
Er wordt een extra treinstation gerealiseerd voor uitwisseling tussen lokaal/ regionaal OV en het
hoofspoorwegennetwerk ter hoogte van de kruising met het spooremplacement (zie Figuur). In dit
perspectief geldt voor heel Binckhorst en het CID een maximale mobiliteitstransitie met een scherpe
parkeernorm (0,2 – 0,3) voor alle woon- en werkontwikkelingen in het gebied. De focus ligt op Smart Mobility
met de bijbehorende alternatieve vervoersmodaliteiten (zie voorbeelden uit perspectief 3) en een verbetering
van het metropolitane fietsnetwerk. Naast de Mobility Hub in de Binckhorst wordt er ook een Mobility Hub
(en P+R mogelijkheid) gecreëerd nabij de A4 (Hoornwijck/ Drievliet) met de Rotterdamse Baan waarbij
automobilisten kunnen overstappen op het OV. Hieronder is een overzicht weergeven van de
karakteristieken van dit perspectief:
• Optimaliseren van bestaande OV-verbindingen (bus, tram, lightrail, metro en trein) en/of first/lastmile van stations (CS – HS – NOI – Voorburg).
• Ontwikkeling van een nieuw treinstation op de kruising van het spoor (traject HS – NOI) en de HOV
tram CS – regio.
• Aanleg en verbreding van fietsinfrastructuur en kunstwerken t.b.v. verbeteren metropolitane
fietsnetwerk. Dit betreft de route langs de Trekvlietzone, langs het spoor (HS – NOI) en langs de
A12/ Binckhorst.
• Ontwikkeling van een Mobility Hub in de Binckhorst waarbij alternatieve vervoersconcepten
beschikbaar worden gesteld.
• Ontwikkeling Mobility Hub en P+R nabij de A4.
• Hervorming Rotterdamse Baan ten behoeven van OV en/of aanleg nieuwe tunnelbuis voor OV
• Realisatie van de Rotterdamse baan is gereed

Fasering
Fase 1 (tot 2022)
• De bus rijdt op gedeelde infrastructuur over de Binckhorstlaan met gelijkvloerse kruisingen op
maaiveldniveau met een koppeling op de Rotterdamse Baan (ook gedeeld gebruik door auto en OV
in de tunnel).
• Optimalisatie en/of frequentieverhoging in de driehoek CS – HS – NOI door infrastructuur
aanpassingen, waardoor het OV frequenter ingezet kan worden.
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de A12 en Binckhorst
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst Zuid-Oost zijde (nabij station Voorburg)
Fase 2 (tot 2030)
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•

Aanleg van een separate busbaan op maaiveldniveau met gelijkvloerse kruisingen ten behoeve van
een HOV-bus op de Binckhorstlaan en koppeling met de Rotterdamse baan (gedeeld gebruik door
auto en OV in de tunnel).
• Optimalisatie en/of frequentieverhoging op de OV-relatie CS – Voorburg
• Aanleg en verbreding fietsroute langs de TrekVliet en langs het spoor (HS – NOI)
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en CID
• Ontwikkeling van een Mobility hub in de Binckhorst
Fase 3 (na 2030)
• Aanleg van HOV tram infrastructuur (op autonome/separate infrastructuur) op maaiveldniveau met
conflictvrije kruisingen op Binckhorstlaan en realisatie van separate infrastructuur ten behoeve van
OV in de Rotterdamse Baan (separate tunnelbuis voor OV of separate baan voor OV in de huidige
buizen).
• Ontwikkeling van een nieuw treinstation in Binckhort/ CID
• Gebiedsontwikkeling Binckhorst-Midden en Noordzijde (nabij CID) en CID

Figuur 22: Perspectief 4 "Maximale mobiliteitstransitie"
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BIJLAGE D: FASERING PERSPECTIEVEN
Perspectief 1
Fase 1

Fase 2
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Fase 3
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Perspectief 2
Fase 1

Fase 2
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Fase 3
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Perspectief 3
Fase 1

Fase 2
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Fase 3
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Perspectief 4
Fase 1

Fase 2
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Fase 3
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BIJLAGE E: KOSTENINDICATIE PERSPECTIEVEN
Voor de alternatieven zijn kostenindicaties afgegeven. Het doel hiervan is het bepalen van het all-in budget,
exclusief BTW. De hieronder gepresenteerde bedragen zijn de totale investeringskosten voor de betreffende
maatregelen(pakketten). Voor de kostenindicatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare
informatie vanuit de gemeente Den Haag, waaronder de informatie voor de Schenkverbinding (vork-variant)
en bijvoorbeeld de tram over de Binckhorstlaan. Middel de systematiek van SSK zijn voor deze elementen
de investeringskosten bepaald. De andere elementen, zonder beschikbare voorinformatie, zijn bepaald met
behulp van hoeveelheden met bijbehorende kentallen. De kostenindicaties zijn op prijspeil 2018 en zijn
inclusief bouwkosten, vastgoedkosten, indirecte kosten, overige bijkomende kosten en project onvoorzien.
In de onderstaande tabel is het resultaat van de kostenindicatie gepresenteerd. Het betreft de totale
investeringskosten exclusief BTW, en inclusief een opslag voor een indicatiesonzekerheid van 40%, wat
conform de SSK systematiek overeen komt met een onderschreidingskans van 85%.
Perspectief 1 (geraamde elementen)

Investeringskosten

Frequentieverhoging en/of last-mile verbetering CS-HS-NOI.
Dit betreft o.a. het optimaliseren en verhogen van de capaciteit van bestaande bus, tram /
lightrail infra, het aanpassen van de voet en fiets infrastructuur t.b.v. first/ lat-mile en het
uitbreiden van fietsparkeercapaciteit rondom stations en haltes.
Frequentieverhoging en/of last-mile verbetering CS-Voorburg
Zie bovenstaande tekst.
Opschuiven station Voorburg (verbeteren fiets en voetganger bereikbaarheid)
Aanpassen van de voet en fietsinfrastructuur t.b.v. first/ last mile verbetering en
aanpassingen/toevoegingen van toegang naar station Voorburg
Velostrada Noord Zuid (oversteek kippenbrug Bontekoekade - Trekvlietplein en
eventueel Binckhorstlaan)
Realisatie van nieuwe fietspaden en/of verbreding van huidige fietspaden en de aanleg van
nieuwe kunstwerken t.b.v. langzaam verkeer (en hulpdiensten)
Velostrada Noord Zuid (kruising spooremplacement)
Zie bovenstaande.
Velostrada (Pletterijkade - Mercuriusweg Bicnkhorstzijde)
Zie bovenstaande
Velostarda (Bontekoekade en fietsbrug tussen Goudriaankade Mercuriusweg/Trekvlietbrug)
Zie bovenstaande
Velostrada fietsbrug over Zuidvliet
Zie bovenstaande
Velostrada langs A12 (connectie over de Vliet - snelbinder)
Zie bovenstaande
Smart Mobility maatregelen (MaaS- en deelconcepten uitrol)
Investeringen in een online platform t.b.v. de uitrol van deelconcepten, probeeraanbiedingen
voor bewoners en contracten met aanbiedende partijen
Gebiedsontwikkeling werken & wonen en openbare ruimte
Enabling infrastructuur en voorzieningen voor langzaam verkeer in woon/werk gebied
€155.000.000,- Euro

Totale kosten
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Perspectief 2 (geraamde elementen)

Investeringskosten

Frequentieverhoging en/of last-mile verbetering CS-HS-NOI
Frequentieverhoging en/of last-mile verbetering CS-Voorburg
Nieuw station Binckhorst incl. uitbreiding spoorinfra Voorburg – CS
Investeringskosten in de aanleg van het station en de realisatie van de spoorverdubbeling
t.b.v. het mogelijk maken van inpassing van het station in de dienstregeling
Velostrada Noord Zuid (oversteek kippenbrug Bontekoekade - Trekvlietplein en
eventueel Binckhorstlaan)
Velostrada Noord Zuid (kruising spooremplacement)
Velostrada (Pletterijkade - Mercuriusweg Bicnkhorstzijde)
Velostarda (Bontekoekade en fietsbrug tussen Goudriaankade Mercuriusweg/Trekvlietbrug)
Velostrada fietsbrug over Zuidvliet
Velostrada langs A12 (connectie over de Vliet - snelbinder)
Smart Mobility maatregelen (MaaS- en deelconcepten uitrol)
Gebiedsontwikkeling werken & wonen en openbare ruimte
Schenktunnel
Investeringskosten voor de aanleg van de Schenktunnel (vork-variant)
€850.000.000,- Euro

Totale kosten

Perspectief 3 (geraamde elementen)

Investeringskosten

Mobilityhub in Binckhorst
Investeringskosten voor gebiedsreservering, realisatie van kleinschalige P&R en
deelconcepten
Bus CS - Binckhorst – Voorburg
Investeringskosten voor routering en aanleg/verplaatsing belijning en haltering e t.b.v. bus
op Binckhorstlaan, de Maanweg of de Mariannelaan
HOV (bus) CS – Binckhorst – Voorburg
In aanvulling op het bovenstaande betreft dit ook nog de investeringskosten in separate bus
infrastructuur op de Binckhorstlaan, de Maanweg of de Mariannelaan.
HOV (tram) CS - Voorburg – Delft
Investeringskosten in separate tramverbinding op bovengenoemde relatie
Velostrada Noord Zuid (oversteek kippenbrug Bontekoekade - Trekvlietplein en
Binckhorstlaan)
Velostrada Noord Zuid (kruising spooremplacement)
Velostrada (Pletterijkade - Mercuriusweg Bicnkhorstzijde)
Velostarda (Bontekoekade en fietsbrug tussen Goudriaankade Mercuriusweg/Trekvlietbrug)
Velostrada fietsbrug over Zuidvliet
Velostrada langs A12 (connectie over de Vliet - snelbinder)
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Smart Mobility maatregelen (MaaS- en deelconcepten uitrol)
Gebiedsontwikkeling werken & wonen en openbare ruimte
€450.000.000,- Euro

Totale kosten

Perspectief 4 (geraamde elementen)

Investeringskosten

Mobilityhub in Binckhorst
Mobilityhub nabij A4
In aanvulling op de investeringskosten voor de Mobility hub in de Binckhorst zijn voor
deze hub meer kosten geraamd voor P&R
Bus door RoBa naar Zoetermeer, Rotterdam en Delft
Investeringskosten voor aanleg van nieuwe bus infrastructuur voor aansluiting op de
huidige wegen/ OV infrastructuur en aanpassing/ aanleg van belijning en haltering
HOV bus door RoBa naar Zoetermeer, Rotterdam en Delft
Investeringskosten voor de aanleg van separate bus infrastructuur op maaiveld niveau en
voorzieningen voor de aansluiting op het bestaande infrastructuur, inclusief belijning en
haltering
HOV tram naar Zoetermeer, Rotterdam en Delft
Investeringskosten voor de aanleg van separate tram infrastructuur en voorziening voor
de aansluiting op het bestaande tram infrastructuur, inclusief haltering
Aanpassen tunnel Rtd-baan t.b.v. HOV
Investeringskosten in de aanleg van een separate tunnelbuis t.b.v. OV
Sprinterstation in kruising HOV en hoofdspoor CS-NOI
Investeringskosten in de aanleg van een nieuw treinstation
Frequentieverhoging en/of last-mile verbetering CS-HS-NOI
Frequentieverhoging en/of last-mile verbetering CS-Voorburg
Velostrada Noord Zuid (oversteek kippenbrug Bontekoekade - Trekvlietplein en
Binckhorstlaan)
Velostrada Noord Zuid (kruising spooremplacement)
Velostrada (Pletterijkade - Mercuriusweg Bicnkhorstzijde)
Velostarda (Bontekoekade en fietsbrug tussen Goudriaankade Mercuriusweg/Trekvlietbrug)
Velostrada fietsbrug over Zuidvliet
Velostrada langs A12 (connectie over de Vliet - snelbinder)
Smart Mobility maatregelen (MaaS- en deelconcepten uitrol)
Gebiedsontwikkeling werken & wonen en openbare ruimte
€810.000.000,- Euro

Totale kosten
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BIJLAGE F: KOSTEN EN OPBRENGSTEN PERSPECTIEVEN
Voor ieder perspectief zijn naast de kosten ook de opbrengsten bepaald om inzicht te verkrijgen in de
financiële levensvatbaarheid. Naar verwachting biedt de optelsom van de traditionele bekostigingsmogelijkheden alleen niet voldoende dekking voor een ZO 75% dekkingsgraad. Zicht hebben op 75% van de
benodigde bekostiging is een essentiële voorwaarde voor het opstarten van MIRT verkenningen rondom
stedelijke en regionale mobiliteitsopgaven. Zodoende is er gekeken naar de potentie van de innovatieve
bekostigingsmogelijkheden. Voor de bekostigingsmogelijkheden is daarom door Rebel een rapportage
opgesteld waarin deze innovatieve bekostigingsmogelijkheden zijn uitgewerkt. Een drietal extreme pakketten
zijn samengesteld om te onderzoeken of deze sterk onderscheideind zijn ten opzichte van elkaar en ook of
daarmee voldoende opbrengsten behaald kunnen worden. Deze pakketten zijn:
1. Vormen van betalen voor mobiliteit;
2. Verstedelijking en bereikbaarheid gaan hand in hand; en
3. Vormen van belastingen en budgetmaatregelen.
De pakketten zijn vervolgens per perspectief uitgezet. Hieronder is een overzicht opgenomen van de
gecalculeerde opbrengsten per pakket en per perspectief.
Tabel 8: Opbrengst instrumenten Pakket 1 "betalen voor mobiliteit' (bron: Rebel Group)

Opbrengst in EUR 1.000. 2019 – 2040)

Perspectief 1 Perspectief 2 Perspectief 3 Perspectief 4

Toeslag reizigersopbrengsten HTM

€39.255

€39.353

€39.451

€39.594

Verkoop naamrechten lijn/ haltes OV

€2.329

€2.329

€2.329

€2.329

Congestiezone heffing centrum

€119.220

€214.762

€239.300

€118.907

Totaal

€160.804

€256.443

€281.080

€160.785

Tabel 9: Opbrengst instrumenten Pakket 2 "verstedelijking en bereikbaarheid” (bron: Rebel Group)

Opbrengst in EUR 1.000. 2019 – 2040)

Perspectief 1 Perspectief 2 Perspectief 3 Perspectief 4

Onttrekking bovenplanse verbeteringen CID. 50k €21.750

€20.877

€19.794

€19.794

Opbrengst lagere parkeernormen

€0

€0

€44.707

€92.788

Eenmalige verkoopheffingen vastgoed

€3.654

€3.605

€3.605

€3.605

Totaal

€25.405

€24.482

€68.106

€116.187

Tabel 10: Opbrengst instrumenten Pakket 3 "belasting/ budgetmaatregelen” (bron: Rebel Group)

Opbrengst in EUR 1.000. 2019 – 2040)

Perspectief 1 Perspectief 2 Perspectief 3 Perspectief 4

Onttrekking OZB increment impactzone BH-CID- €9.889
LVB

€10.278

€10.800

€10.852

Opbrengst BTW inhouding aanneemsom. 1e
verkoop binnen 2 jaar

€95.245

€95.842

€96.239

€96.707

BTW inhouding reizigersopbrengsten HTM

€46.661

€46.778

€46.895

€47.011

Geoormerkt accres uitkeringen Gemeentefonds

€92.017

€92.017

€92.017

€92.017

Periodieke bereikbaarheidsheffing huishoudens

€53.409

€53.833

€54.658

€54.658

Totaal

€297.222

€298.748

€300.609

€301.246
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BIJLAGE G: EFFECTEN PERSPECTIEVEN
Beoordelingskader en scoringsmethodiek
Het opgestelde beoordelingskader in deze preverkenning is bedoeld als een afweegkader voor de
vergelijking van de perspectieven en is daarmee dus anders dan het afweegkader voor de verkenning.
De themasessie van 05-06 stond in het teken van de ontwikkeling van beoordelingskader voor de
preverkenning, welke voorgaand aan deze themasessie al in concept is opgesteld. Gedurende deze
themasessie zijn de betrokkenen aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van het beoordelingskader
en de bijbehorende beoordelingscriteria. Op basis van deze feedback is het beoordelingskader aangepast.
Een overzicht is weergeven in Tabel 11.
Tabel 11: Beoordelingskader met sub criteria en toelichting

Thema

Ruimte en
kwaliteit

Criterium

Toelichting

Bijdrage aan verstedelijking

Hoe draagt het ruimtebeslag van de oplossing bij aan het
realiseren van meer woningontwikkeling in de Binckhorst/ CID

Verbinding met kennisclusters

Hoe draagt de oplossing bij aan een betere bereikbaarheid
met de TU Delft, Erasmus en de Universiteit van Leiden

Aantrekkelijke leefomgeving

Hoe draagt het ruimtebeslag van oplossing bij aan het
realiseren van meer openbare ruimte, groen en faciltieiten

Oplossen NMCA-knelpunten

Hoe draagt de oplossing bij aan het oplossen van de huidige
en toekomstige knelpunten op lokale wegen

Bereikbaarheid Oplossen Rijkswegen knelpunten

Leefbaarheid

Duurzaamheid

Haalbaarheid

Hoe draagt de oplossing bij aan het oplossen van de huidige
en toekomstige knelpunten op A4 en A12

Kwaliteit vervoerssysteem

Hoe draagt de oplossing bij aan het verbeteren van de
robuustheid en betrouwbaarheid van het vervoerssysteem

Geluidoverlast

Hoe draagt de oplossing bij aan het verbeteren/ verminderen
van de geluidsoverlast door verkeer in het plangebied

Luchtkwaliteit

Hoe draagt de oplossing bij aan het verbeteren van de
luchtkwaliteit door verkeer in het plangebied

Verkeersveiligheid

Hoe draagt de oplossing bij aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid in het plangebied

Klimaatadaptatie

In hoeverre is de oplossingsrichting klimaatadaptief

Energietransitie

In hoeverre houdt de oplossingsrichting rekening met de
energietransitie

Flexibiliteit

Hoe flexibel/ adaptief is de eindoplossing i.r.t. parallelle
ontwikkelingen na 2030

Adaptiviteit

In hoeverre is de oplossingsrichting adaptief/ aanpasbaar
gedurende projectfases

Financieel

In hoeverre is de eind oplossingsrichting financieel haalbaar

Politiek-bestuurlijk

In hoeverre is er politiek-bestuurlijk draagvlak vanuit lokaal,
regionaal en nationaal niveau voor de oplossingsrichting
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De hierop volgende themasessie op 19-06 had als doel om de perspectieven te rangschikken op basis van
de verwachte effecten, gebruikmakend van het beoordelingskader. Een eerste aanzet voor het rangschikken
van de perspectieven heeft plaatsgevonden voorafgaand aan deze themasessie, waarbij alle perspectieven
zijn beoordeeld op hun effecten ten opzichte van elkaar. Vervolgens zijn alle betrokken stakeholders
gevraagd hetzelfde te doen tijdens de themasessie van 19-06 waarbij de resultaten met elkaar zijn
vergeleken en bediscussieert. De stakeholders is gevraagd om een score van 1-10 toe te wijzen aan ieder
perspectief op basis van ieder sub-criterium, waarbij 1 de slechts mogelijke score is en 10 de best mogelijke.
Per thema (bijvoorbeeld “Ruimte en Economie”) leidt dit tot een cumulatieve score voor ieder perspectief,
waarvoor geldt dat hoe hoger het puntenaantal, des te beter het perspectief scoort. De cumulatieve score
bepaalt daarmee ook de rangorde tussen de perspectieven voor het thema. De rangorde is vervolgens
uitgedrukt in een score 1-5, waarbij 1 de beste score is en 5 de laagste.

Effecten
Aan de hand van het beoordelingskader voor de preverkenning en de scoremethodiek zijn vervolgens de
effecten van de perspectieven ingeschat. De resultaten van de perspectieven beoordeling zijn in
onderstaande figuur gevisualiseerd. In de figuur is de rangorde/classificatie van de perspectieven
gepresenteerd, volgend uit de themasessie over effectenbepaling met de input vanuit alle betrokken
stakeholders.

Figuur 23: Beoordeling van rangorde van perspectieven a.d.h.v. het beoordelingskader met bijbehorende criteria

Voor het thema ruimte en economie komt perspectief 4 het beste uit de bus. Een HOV-tram op separate
infrastructuur biedt mogelijkheden voor het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving doordat het ruimte
wegneemt van de meer vervuilende auto. Ook heeft een HOV-tram ook minder ruimtebeslag nodig dan een
auto en heeft het een hoge vervoerscapaciteit wat verdichting van verstedelijking rondom de verbinding
mogelijk maakt. Anderzijds levert een regionale verbinding van het CID en de Binckhorst kansen op voor
een verbeterde bereikbaarheid met kennisclusters: met name richting de TU Delft. Dit is doorslaggevend
geweest voor het toekennen van de beste score aan perspectief 4 in plaats van perspectief 3, waar
uitgegaan is van een lagere vervoerscapaciteit doordat de verbinding met gelijkvloerse kruisingen is
uitgevoerd. Perspectief 0 scoort het slechts aangezien er in dit perspectief geen veranderingen optreden ten
aanzien van de huidige situatie.
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Voor het thema bereikbaarheid komt perspectief 4 het beste uit de bus. Een hoogwaardig regionaal OVsysteem is volgens de expert judgement het meest effectief in het oplossen van de huidige lokale en
regionale knelpunten op de wegen doordat het een alternatief vormt voor de auto. Daarnaast neemt ook de
in gebruik name van de Rotterdamse baan intensiteit af van de Utrechtse Baan. Ook voor dit thema geldt dat
perspectief 3, 2, 1 en o respectievelijk 2e, 3e , 4e en laatste scoren. Met name de perspectieven waarin geen
HOV-systeem in Binckhorst is toegepast scoren slecht(er).
Op het gebied van leefbaarheid scoort wederom perspectief 4 het best. Het gehele ontwikkelingsgebied is
autoluw vormgegeven en zet nadrukkelijk in op HOV en langzaam vervoer. Het aantal voertuigkilometers in
het gebied neemt daarmee ook drastisch af waardoor de verkeersveiligheid toeneemt en de geluidsoverlast
en luchtkwaliteit in het gebied verbeterd. Perspectief 3 scoort iets minder dan perspectief 4 vanwege het feit
dat alleen een deel van het gebied autoluw is vormgegeven.
Voor het thema duurzaamheid scoort perspectief 3 het best vanwege de mogelijkheid om de eindoplossing
aan te passen bij toekomstige veranderingen, waarbij (in beperkte mate) ingezet wordt op duurzame
mobiliteitsconcepten zoals hoogwaardig openbaar vervoer en deelsystemen in de Binckhorst als onderdeel
van de mobiliteitstransitie. Alhoewel er sterker ingezet wordt op de mobiliteitstransitie in perspectief 4 dan in
perspectief 3, is het adaptief vermogen van perspectief 4 lager, waardoor de totaalscore (en daarmee de
rangorde) net iets lager uitvalt. De perspectieven met traditionele mobiliteit scoren lager op duurzaamheid
vanwege de sterke oriëntatie op autogebruik in plaats van duurzamere vervoersvormen.
Voor het thema haalbaarheid komt ook perspectief 3 het beste uit de bus. De fasering van dit perspectief is
flexibel waardoor adaptief omgegaan kan worden met mogelijke veranderingen gedurende de looptijd van de
ontwikkelingen. In tegenstelling tot perspectief 4 dienen er voor dit perspectief geen onomkeerbare
investeringen gepleegd te worden en vallen de totale kosten significant lager uit. De mogelijkheden voor een
regionale doorkoppeling (aansluiting op tram 1 richting Delft) is ook interessant vanuit een politiek-bestuurlijk
draagvlak. Perspectief 2 en 4 zijn de duurste oplossingsrichtingen vanwege de benodigde aanpassingen
voor de Schenktunnel en het spooremplacement voor de realisatie van een treinstation bij Binckhorst
(perspectief 2) en de benodigde aanpassingen of realisatie van een nieuwe tunnelbuis van de Rotterdamse
baan t.b.v. OV.
Samenvattend blijkt uit de beoordeling van de perspectieven dat perspectief 4 (regionale HOV-verbinding
met een maximale mobiliteitstransitie) over het algemeen het best scoort ten aanzien van de ontwikkelingskansen voor het CID en de Binckhorst. Dit alternatief scoort echter slecht op haalbaarheid vanwege de hoge
investeringskosten en politiek-bestuurlijke uitdagingen ten behoeve van het realiseren van een nieuwe
tunnel richting de regio. Perspectief 3 vult dit gat goed op doordat de totale investeringskosten lager
uitvallen, het politiek-bestuurlijk draagvlak breder is en dit perspectief over het algemeen goed scoort op de
overige criteria. Daarnaast blijkt dat de perspectieven die uitgaan van traditionele mobiliteit (perspectief 0, 1
en 2) goedkoper zijn, maar daarentegen wel slechter scoren ten aanzien van de ontwikkelingskansen voor
het CID en de Binckhorst.
Hieronder zijn de resultaten ook weergeven in het Spiderweb diagram per thema.
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Ruimte en economie (rangschikking perspectieven o.b.v. effectenscoring)

Bereikbaarheid (rangschikking perspectieven o.b.v. effectenscoring)
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Leefbaarheid (rangschikking perspectieven o.b.v. effectenscoring)

Duurzaamheid (rangschikking perspectieven o.b.v. effectenscoring)
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Haalbaarheid (rangschikking perspectieven o.b.v. effectenscoring)
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