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1
INLEIDING
1.1

Doel en aanpak verkenning

Het projectgebied CID-Binckhorst (zie Afbeelding 1.1) is een zeer belangrijk economisch centrum voor zowel
de regio als het land. Dit gebied is dan ook door het Rijk aangemerkt als REOS (Ruimtelijke Economische
Ontwikkelstrategie) toplocatie door de hoge dichtheid aan kennisinstellingen, onderwijs, zakencentra en
instituten voor (inter)nationale governance. Wil de internationale concurrentiekracht van de CID-Binckhorst
behouden blijven, dan dient dit gebied doorontwikkeld te worden en bereikbaar te blijven. Dit project focust
zich op het verkennen van oplossingen voor deze bereikbaarheidsopgave en is geconcretiseerd in drie
opgaven:
1 met bereikbaarheidsmaatregelen bijdragen aan de verstedelijkingsopgave als REOS toplocatie;
2 het oplossen/voorkomen van het ontstaan van NMCA knelpunten in de zuidelijke Randstad;
3 het bijdragen aan ambities op het gebied van fiets en OV.

Afbeelding 1.1 Het studiegebied van CID-Binckhorst

Deze verkenning maakt onderdeel uit van het overkoepelende project CID-Binckhorst en heeft een beperkte
scope hierbinnen. De focus binnen deze verkenning ligt op het op conceptueel niveau uitwerken van
maatregelen binnen het gebied CID-Binckhorst. Hier vallen maatregelenpakketten onder die voortborduren
op de 17 maatregelen die worden getroffen vanuit het No-Regret Pakket (tot en met 2023). Het eindbeeld
voor deze verkenning, wanneer de verstedelijkingsopgave en de mobiliteitsmaatregelen afgerond moeten
zijn, is 2040.
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De aanpak van de verkenning (analysefase) bestaat uit 4 stappen die in tijd en inhoud licht overlappen: het
vormen en uitwerken van alternatieven, het opstellen van een afweegkader, het uitvoeren van
effectenonderzoeken en het trechteren naar enkele voorkeursalternatieven. Deze processtappen zijn ten
opzichte van de tijd weergegeven in Afbeelding 1.2. Voorliggend document is het resultaat van de stap
‘uitwerken van de alternatieven’.

Afbeelding 1.2 Processtappen verkenning regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst

1.2

Proces van alternatievenontwikkeling

Uitgangspunt voor deze verkenning is het samenstellen van circa 10 alternatieven en het vervolgens
onderzoeken en afwegen van deze alternatieven op basis van hun bijdrage aan de drie genoemde opgaven.
Op basis van de informatie die over deze alternatieven en bijbehorende maatregelen inzichtelijk worden
gemaakt tijdens de effectenstudies, kunnen middels het afweegkader circa 3 kansrijke alternatieven worden
gevormd.
Een goede set alternatieven bestaat uit realistische alternatieven die in de basis wezenlijk van elkaar
verschillen. Variaties binnen een alternatief kunnen in een later stadium worden onderzocht. Een top down
aanpak is daar het meest geschikt voor. De alternatieven zijn pakketten van samenhangende maatregelen op
het gebied van HOV, langzaam verkeer, smart mobility, stations, ruimtegebruik en logistiek. Deze basis is het
resultaat van de preverkenning die vooraf heeft plaatsgevonden. In de eerste fase van deze verkenning is
aandacht besteed aan de invulling van deze thema’s en het definiëren van wat hierbinnen als
uitgangspunten gehanteerd zal worden, welke effecten nuttig zijn om te meten en wat de variabelen zijn die
tussen de alternatieven variëren. Vervolgens worden 10 alternatieven samengesteld, waarbij alleen
gevarieerd wordt in de maatregelen die echt een verschil maken. Op deze manier wordt voorkomen dat niet
meer te achterhalen is welke maatregel nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het verschil tussen twee
alternatieven.
Hiertoe hebben wij verkeersexperts van Witteveen+Bos, fiets- en OV-experts van Keypoint en parkeerexperts
van Goudappel Coffeng een vertaalslag uitgevoerd van het startdocument naar een eerste opzet van de
alternatieven. Deze opzet is voorgelegd aan het kernteam en een bredere groep van vertegenwoordigers
van de opdrachtgevers en HTM, NS, Prorail, RWS en MoVe in verschillende werksessies en overleggen. De
input die van deze partijen is verzameld in de brede sessie is te vinden in bijlage I. Hierin staat ook vermeld
hoe deze input is verwerkt om uiteindelijk te komen tot de alternatieven die er nu liggen en die in dit
rapport gepresenteerd worden.

1.3

Leeswijzer

In dit rapport wordt het proces van het komen tot de 10 alternatieven voor de verkenning beschreven. In
hoofdstuk 2 staat een korte samenvatting van de uitkomsten van de preverkenning die tot deze verkenning
heeft geleid en die de basis vormt voor de 10 alternatieven. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van enkele
raakvlakprojecten die van invloed zijn op de binnen onze scope te bestuderen alternatieven. Ook licht dit
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hoofdstuk toe hoe elk raakvlakproject wordt meegenomen in deze verkenning. Hoofdstuk 4 bespreekt de
bovengenoemde 6 thema’s: wat houden ze in, welke maatregelen worden eronder verstaan en welk belang
en samenhang zien we binnen deze verkenning. Tot slot presenteert hoofdstuk 5 de 10 alternatieven: welke
basis is er voor de variatie in maatregelen, met welk doel is elk alternatief samengesteld en wat is de
referentie ter vergelijking.
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2
ONDERZOEKSFASE EN PREVERKENNING
In het kader van het gebiedsprogramma is eerder al een preverkenning uitgevoerd die in de optiek van de
MIRT-systematiek kan worden gezien als de analysefase en zeef 0. Concreet bestond de werkgroep uit
vertegenwoordigers van de zes opdrachtgevende partijen, de belanghebbende partijen als HTM, ProRail, NS
en Rijkswaterstaat én experts op het gebied van ruimte en mobiliteit, financiering, bekostiging, governance
en participatie (Startdocument). Het doel van de preverkenning was het leggen van de basis voor het nemen
van de Startbeslissing voor een gebiedsgewijze MIRT-verkenning. Deze feitenbasis bestaat uit:
- overeenstemming over ambitie, opgave, afweegkader en te onderzoeken alternatieven in de
Verkenningsfase;
- zicht op 75 % bekostiging;
- overeenstemming over de aanpak van de Verkenningsfase.

2.1

Mobiliteitstransitie

Tijdens de preverkenning is vastgesteld dat het van belang is om te sturen op een duurzame
mobiliteitstransitie in het gebied. Er lopen nu reeds diverse investeringen voor de autobereikbaarheid van
Den Haag zoals de Rotterdamsebaan tunnel en aanpassingen bij de inprikkers. Maatregelen gericht op
autobereikbaarheid zijn daarom niet afgevallen in de preverkenning. Hoewel de cruciale rol van het gebied
CID-Binckhorst in het autonetwerk van Den Haag wordt onderstreept, worden investeringen in het netwerk
hier niet beoogd. De focus ligt eerder op het faciliteren van een mobiliteitstransitie voor ritten van, naar en
binnen het CID-Binckhorst, zodat het autonetwerk ontlast wordt voor autoreizigers die ofwel geen andere
vervoerskeuze hebben, ofwel het gebied moeten doorkruisen om van/naar andere delen van Den Haag te
reizen.

2.2

Thema’s

In de preverkenning is ook vastgesteld dat voor het in gang zetten van deze mobiliteitstransitie gefocust
moet worden op maatregelen binnen zes thema’s:
- hoogwaardig openbaar vervoer (HOV);
- langzaam verkeer;
- Smart Mobility;
- stations;
- ruimtegebruik;
- logistiek.
Binnen deze zes thema’s is gezocht naar maatregelen in verschillende sessies. Van de gevonden maatregelen
zijn een aantal in het No Regret-Pakket opgenomen. Dit is een maatregelenpakket dat op de korte tot
middellange termijn kan worden uitgevoerd binnen een relatief beperkt budget en dat ongeacht het
uiteindelijk gekozen lange termijnalternatief winst oplevert in relatie tot de ontwikkelambities.
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2.3

Basis verkenning

Verder is in de preverkenning naar voren gekomen dat er een aanvullende verkenning (deze verkenning)
moet worden uitgevoerd om kansrijke, samenhangende maatregelenpakketten samen te stellen voor de
lange termijn. In deze maatregelenpakketten dienen in ieder geval vier maatregelen op het gebied van
hoogwaardig OV (HOV) die uit de preverkenning zijn gekomen, meegenomen te worden als basis. Dit zijn de
volgende OV-maatregelen (Startdocument):
Alternatief 1: Graz - Reguliere tram
Dit alternatief gaat uit van een fijnmazig tramnetwerk met korte halteafstanden. Dit netwerk 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: Shenzhen - Regionale HOV-bus
Dit alternatief gaat uit van een systeem met een uitgebreid netwerk van (elektrische) bussen. De
hoogwaardige (elektrische) bussen bedienen zowel lokale als regionale bestemmingen. In de eindsituatie van
‘Shenzhen’ wordt de Binckhorst met een hoogwaardige busverbinding ontsloten als onderdeel van de HOVbus verbinding tussen Den Haag CS en de regio (Delft/Zoetermeer/Rotterdam). Voor de doorgroei naar de
regio zijn verschillende routeringen mogelijk.
Alternatief 3: Strasbourg - Regionale HOV-tram
Dit alternatief gaat uit van een regionale HOV-tram op maaiveld met een regionale oriëntatie. Het materieel
rijdt veelal op een eigen baan maar kan ook in het verkeer meerijden waar daartoe mogelijkheden zijn. In de
eindsituatie richt dit model zich op de verbinding met de stad als ook met de regio als onderdeel van de
HOV-tram verbinding tussen Den Haag CS en de regio (Delft/ Zoetermeer/ Rotterdam). Ook voor dit
alternatief geldt dat er meerdere routeringen mogelijk zijn voor de doorgroei naar de regio.
Alternatief 4: Düsseldorf - Regionale Lightrail
Dit alternatief gaat uit van een lightrailverbinding die ongelijkvloers rijdt waar dat moet en op maaiveld (op
een vrijliggende baan) waar 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 leiden de maatregelen, waaronder het HOV, tot een
mobiliteitstransitie. Er zijn meerdere routeringsopties voor de regionale doorkoppeling.

2.4

Vertaling preverkenning - verkenning

Zoals genoemd, vormen de uitkomsten van de preverkenning de basis voor deze verkenning. Echter worden
deze uitkomsten niet één op één vertaald. Naar aanleiding van voortschrijdend inzicht, overleggen en sessies
met betrokken partijen, is het een en ander aangepast. Enkele maatregelen, zoals het Schenkviaduct en de
parkeernorm, zijn uitgangspunt geworden. Enkele maatregelen, zoals de HOV-tram, zijn inhoudelijk iets
aangepast of verder gedefinieerd. Ook zijn er in de preverkenning genoemde maatregelen die buiten de
scope van deze fase vallen. In de volgende hoofdstukken staat veelal beschreven hoe thema’s en
maatregelen waren ingevuld in de preverkenning en hoe wij ervoor hebben gekozen deze in de verkenning
in te vullen.
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3
RAAKVLAKPROJECTEN
Naast de thema’s/maatregelen, die onderdeel vormen van de scope van dit onderzoek, zijn er ook andere
ontwikkelingen die hier sterk aan raken. Van de ontwikkelingen waarover gedurende het project afstemming
is geweest over hoe deze in de verkenning meegenomen dienen te worden is hieronder de relatie met het
onderzoek beschreven.

3.1

Structuurvisie CID

De gemeente Den Haag werkt momenteel aan een structuurvisie voor het gebied CID. Hiervoor worden
enkele strategieën voor de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteitsmaatregelen onderzocht en tegen elkaar
afgewogen in een planMER. Het gaat dan om combinaties van een minimaal bouwprogramma of een
maximaal bouwprogramma met een vraagvolgende mobiliteitsstrategie, een vraagsturende
mobiliteitsstrategie en een sterk vraagsturende mobiliteitsstrategie. Wat betreft het bouwprogramma
worden in deze verkenning de maximale aantallen uit het planMER aangehouden voor het CID. Waar de
mobiliteitsmaatregelen overlappen, worden zoveel mogelijk de waardes en netwerken gelijk gehouden.

3.2

Bouwprogramma

Deze verkenning heeft als doel (onder andere) tot alternatieven te komen die de verstedelijkingsopgave
mogelijk maken. Zonder goed mobiliteitssysteem is een groot deel van het bouwprogramma niet
realiseerbaar. Besluitvorming over de gebiedsontwikkeling wordt stapsgewijs uitgevoerd. In fases worden
delen van het bouwprogramma bestuurlijk vastgelegd. Voor deze verkenning wordt desalniettemin
uitgegaan van een vast programma, waarbij met aanpassingen rekening wordt gehouden door een adaptief
pakket van maatregelen toe te passen.
Het bouwprogramma waar voor deze verkenning vanuit wordt gegaan bestaat in 2040 uit:
- 4.000 woningen autonoom;
- 30.500 woningen adaptief;
- 38.000 arbeidsplaatsen adaptief.
Met dit bouwprogramma wordt niet gevarieerd, omdat dat niet relevant is voor de beantwoording van de
doelen van de verkenning. Bij een vast bouwprogramma wordt juist het effect van diverse vervoersystemen
bepaald op de bereikbaarheid. Voor het bouwprogramma en het economische scenario wordt uitgegaan van
het hoge programma en economische groei, om zeker te zijn dat het mobiliteitssysteem de
verstedelijkingsopgave mogelijk maakt. Bij de interpretatie van de effecten van de alternatieven, wordt wel
rekening gehouden met het feit dat het maximale bouwprogramma is gebruikt en dus mogelijk enige
nuance op zijn plek is.
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3.3

Schenkviaduct

Het Schenkviaduct vormt een directe verbinding tussen de A12 en het Rijswijkseplein. Doordat er geen
eerdere afslagmogelijkheden zijn, draagt het Schenkviaduct sterk bij aan de overbelasting van het
Rijswijkseplein (zie afbeelding 3.1).

Afbeelding 3.1 Overzicht situatie Schenkviaduct

Rijswijkseplein

Bovendien vormt het viaduct een barrière tussen het CID en de Binckhorst, wat mogelijkheden voor
verbindingen voor langzaam verkeer belemmert (ondanks dat een groot deel van het viaduct op pijlers rust
en dus geen fysieke belemmering vormt).
De gemeente Den Haag heeft de mogelijkheid onderzocht om deze problematiek op te lossen door de
kruising met het spoor als tunnel uit te voeren en aan te sluiten op de centrumring in plaats van het
Rijswijkseplein. In het startdocument werd de wens geëxpliciteerd om de effecten van een mogelijke
Schenkverbinding in deze verkenning te onderzoeken zonder deze deel uit te laten maken van de
alternatieven. Na nadere reflectie op de implicaties van het aanleggen van de Schenkverbinding (zeer grote
impact en hoge kosten) en de aanwezigheid van andere kansrijke configuraties (zoals afwaarderen van het
viaduct), is er nu voor gekozen om de verbinding niet mee te nemen in deze verkenning.
In plaats daarvan wordt rekening gehouden met het Schenkviaduct op de huidige locatie, aangesloten op
het Rijswijkseplein. Aangezien het viaduct wel vernieuwd wordt vanwege de aanleg van een extra
hoofdspoor en mogelijk een HOV-lijn in het kader van dit project, wordt de kans aangegrepen om (in dit
onderzoek) het viaduct te versmallen van 2 x 2 naar 2 x 1, wat in combinatie met de geplande knip op de
Waldorpstraat naar verwachting een afname in verkeer oplevert. Deze versmalling biedt ook ruimte voor een
fietsverbinding op het Schenkviaduct. Deze mogelijkheid wordt onderzocht in de verkenning.

3.4

Schaalsprong OV

De Schaalsprong OV is een gemeentelijke strategie om enkele belangrijke OV-aders te versterken en uit te
breiden en zo toekomstvast te maken. De aders waar het hier om gaat zijn de Koningscorridor, de
Leyenburgcorridor en de Oude Lijn.
Koningscorridor
Het OV-systeem tussen CS en Voorburg maakt onderdeel uit van de Koningscorridor die de Binckhorst, het
CID, Den Haag Centraal en Madurodam met elkaar verbindt. Aan de landzijde moet deze OV-corridor
worden doorgekoppeld naar Zoetermeer en Delft/Rotterdam. Aan de zeezijde waaiert de OV-corridor uit om
zowel Scheveningen Bad als Scheveningen Haven te bedienen. Als het gaat om regionale doorkoppeling,
houden we binnen deze verkenning rekening met het direct doortrekken van de corridor van Voorburg naar
de regio. Vanaf CS naar het noordwesten houden we rekening met een doorkoppeling op andere lijnen.

11 | 33

Witteveen+Bos | 114179/19-012.783 | Concept 01

Leyenburgcorridor
In het kader van Schaalsprong OV wordt ook gekeken naar uitbreiding van de bestaande corridor waarmee
de regio via Den Haag Centraal en de Grote Marktstraat wordt verbonden met Leyenburg, Den Haag
Zuidwest en Loosduinen. Aangezien hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden en realisatie
nog niet zeker is, wordt de Leyenburgcorridor niet meegenomen in dit onderzoek.
Oude Lijn
De Oude Lijn is de naam voor het hoofdspoor dat door Den Haag loopt van Leiden naar Dordrecht. De drie
stations in het studiegebied liggen aan deze lijn. Binnen Schaalsprong OV wordt op de Oude Lijn gekeken
naar ontwikkeling van de knooppuntstations. Dit is benodigd door capaciteitsuitbreiding op deze lijn.
Enerzijds speelt op deze lijn de invoering van het programma hoogfrequent spoor, dat in deze verkenning
als autonome ontwikkeling wordt meegenomen. Anderzijds wordt nu ook de mogelijkheid onderzocht om
de Oude Lijn viersporig te maken. Hier is echter nog geen verkenning voor gestart, dus de effecten hiervan
worden niet meegenomen. Wel wordt er waar mogelijk gekeken naar adaptiviteit in het ruimtegebruik rond
het spoor, omdat viersporigheid vraagt om extra ruimte in de bocht naar het Centraal Station.

3.5

Werkplaats Metropolitaan OV

De Werkplaats Metropolitaan OV is onderdeel van het Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid
Rotterdam - Den Haag en is een initiatief van het Ministerie van IenW, Provincie en MRDH in samenwerking
met het Ministerie van BZK, gemeenten en vervoerders. Het doel is om een integrale strategie op te stellen
om het openbaar vervoer in de zuidelijke Randstad op te schalen. De Oude Lijn is hier een belangrijke
backbone voor.
Eén van de plannen in de werkplaats is het ontlasten van Goudse Lijn door de sprinter van het hoofdspoor af
te halen. Dit geeft dan ruimte voor 4 intercity’s per uur per richting (direct Den Haag-Utrecht zonder stop) en
4 sneltreinen per uur per richting (Den Haag-Utrecht met stop te Gouda en Zoetermeer). De alternatieven
met de regionale doortrekking gaan ervan uit dat dit plan doorgaat, daarmee komen er meer reizigers in de
regionale alternatieven.

3.6

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Het PHS is een programma van ProRail waarbij knelpunten op de belangrijkste spoorcorridors worden
aangepakt om zo een ‘metroachtige’ spoorverbinding te kunnen realiseren. De verwachting is dat, na
uitvoering van deze aanpassingen, het aantal intercity’s tussen Rotterdam en Den Haag kan worden
verhoogd van 6 naar 8 en het aantal Sprinters van 4 naar 6. Deze ontwikkeling wordt binnen de verkenning
gezien als autonoom.

3.7

Gemeentelijke fietsstrategie ‘Ruim baan voor de Fiets’

De Gemeente Den Haag heeft kort geleden de nieuwe fietsstrategie ‘Ruim Baan voor de Fiets’ uitgebracht.
Hierin staan maatregelen die het fietsgebruik in de stad zouden moeten bevorderen. Deze maatregelen
worden binnen deze verkenning meegenomen als ze ook in het No Regret-Pakket (Velostrada en Trekvliet
tracé) en korte termijn aanpak (enkele regionale schakels) staan. Overige maatregelen vallen buiten de scope
van de verkenning.

3.8

No Regret-Pakket

Vanaf afgelopen BO-MIRT op 21 november 2018 is onder regie van het kernteam Verkenning CID-Binckhorst
gewerkt aan de uitwerking van het No Regret-Pakket. Het Realisatieplan No Regret met 17 maatregelen is
inmiddels vastgesteld in de programmaraad van 16 juli. Het No-Regret Pakket richt zich op mobiliteit en is
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ondersteunend aan verstedelijking in de Binckhorst en het CID. De Mobiliteitstransitie is daarbij het centrale
begrip. Als de projecten bijdragen aan de mobiliteitstransitie, dienen ze de doelen rondom mobiliteit als een
duurzame ontwikkeling van verdere verstedelijking in al hoog stedelijk gebied.
Het No-Regret is feitelijk de eerste fase van de verkenning CID-Binckhorst. Voor fase 1 van het No-Regret is
al een dekkingsbron (financiering) vastgesteld. Deze maatregelen zullen in de periode 2019-2023 worden
uitgevoerd.
De maatregelen vormen de eerste fase om de verstedelijkingsopgave voor CID-Binckhorst mogelijk te
maken. Er is dus weliswaar al besloten tot uitvoering van de maatregelen, maar dit kan beschouwd worden
als vooruitlopend op de verdere uitwerking van de planvorming via deze verkenning en vervolgonderzoeken.
Het pakket heet niet voor niets ‘No-Regret’, het betreft maatregelen die hoe dan ook getroffen zouden
worden.

3.9

Korte termijn aanpak (KTA) MoVe

De KTA is een korte termijn pakket dat binnen het gebiedsprogramma MoVe uitvoering gaat vinden. Vanuit
CID-Binckhorst zijn enkele maatregelen aangedragen die mogelijk onderdeel gaan vormen van dit pakket.
Deze maatregelen hebben met name betrekking op de regionale fietsroutes rond het gebied. De effecten
van deze maatregelen onderzoeken wij binnen deze verkenning.
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4
THEMA’S
Zoals in hoofdstuk 2 al naar voren kwam, zijn er 6 thema’s geselecteerd waarbinnen naar maatregelen wordt
gezocht die kunnen bijdragen aan de ambities: HOV, langzaam verkeer, smart mobility, ruimtegebruik,
stations en logistiek. Onderstaande paragrafen lichten deze thema’s op hoofdlijnen toe en beschrijven de
relevantie voor de samenstelling van de alternatieven.

4.1

OV-systeem (Hoogwaardig OV)

Uit eerdere analyses is gebleken dat de afwezigheid van een hoogwaardige OV-lijn door de Binckhorst een
grote beperkende factor was voor het realiseren van woningen en arbeidsplaatsen in het gebied. Als hier
verstedelijking gerealiseerd dient te worden, terwijl er een mobiliteitstransitie in gang wordt gezet van auto
naar andere modaliteiten, is een sterke OV-corridor randvoorwaardelijk. Daarom vormt het OV-systeem ook
de basis van deze verkenning. De hoogwaardigheid van een OV-systeem wordt bepaald door de
vervoerswaarde, die onder andere afhankelijk is van de capaciteit, het aantal haltes op een traject en de
zelfstandigheid van de infrastructuur ten opzichte van het overige verkeer. Naarmate een OV-systeem
hoogwaardiger is, neemt op de langere afstanden de reistijd af en het reiscomfort toe.

4.1.1

Maatregelen

Als het gaat om het OV-systeem, kunnen er in deze fase van de verkenning twee soorten maatregelen
gedefinieerd worden die onderscheidend zijn: enerzijds het soort systeem en anderzijds het bereik van het
systeem.
Soorten systemen
In deze verkenning onderscheiden we de volgende OV-systemen:
- reguliere tram;
- HOV-bus;
- HOV-tram;
- lightrail;
- Autonomous Rapid Transit (ART)1.
Onderstaand worden de verschillende systemen beschreven waarbij ook de specifieke systeemkenmerken
aan bod komen.
Reguliere tram
Dit alternatief gaat uit van een fijnmazig tramnetwerk met korte halteafstanden van 400-750 m. De tram rijdt
op een gedeelde baan met overig verkeer en heeft gelijkvloerse kruisingen. Dit beperkt de gemiddelde
snelheid tot ca. 15 km/u en werpt ook beperkingen op voor de frequentie. Verder wordt er met enkele
voertuigen gereden, waardoor de capaciteit per voertuig relatief laag is. Dit alles leidt tot een geschatte
capaciteit van 5.000 - 20.000 reizigers per dag.

1

ART is een innovatief systeem waarbij trams zonder bovenleiding en rails autonoom over een eigen infrastructuur rijden.
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Afbeelding 4.1 Reguliere tram in Graz

HOV-bus
Dit alternatief gaat uit van een systeem dat een hoogfrequente busdienst door de Binckhorst mogelijk
maakt. Een dergelijk systeem betekent dat er voor een busdienst relatief grote halte afstanden 750-1.000 m
zijn en dat de bussen grotendeels op een eigen baan rijden om een hoge gemiddelde snelheid van circa
20 km/u en een hoge frequentie te kunnen realiseren. Waar overig verkeer gekruist wordt, worden de
kruisingen wel gelijkvloers uitgevoerd. De voertuigen zijn in vergelijking met tram of lightrail van lage
capaciteit, maar door op een hoge frequentie te rijden, kan alsnog een capaciteit van 2.000 - 20.000 reizigers
per dag worden gerealiseerd.

Afbeelding 4.2 HOV-bus in Shenzhen

HOV-tram
Dit alternatief gaat uit van een HOV-tram op maaiveld. Het materieel rijdt veelal op een eigen baan maar kan
ook in het verkeer meerijden waar daartoe mogelijkheden zijn. In tegenstelling tot wat in de preverkenning
stond, gaat de verkenning (op basis van voortschrijdend inzicht) uit van halte afstanden die groter zijn dan
die van de stadstram, namelijk 750-1.000 m. De HOV-tram rijdt grotendeels op een eigen baan. Waar nodig
kan deze ook met het verkeer meerijden. De kruisingen worden gelijkvloers uitgevoerd. De voertuigen zijn
van hoge capaciteit en kunnen gekoppeld worden. Ook maakt de eigen baan een hoge gemiddelde snelheid
(circa 25 km/u) en frequentie mogelijk. Hierdoor kan de HOV tram dagelijks 10.000-20.000 reizigers
vervoeren.
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Afbeelding 4.3 HOV-tram in Strasbourg

Lightrail
Dit alternatief gaat uit van een lightrailverbinding die ongelijkvloers rijdt waar dat moet en op maaiveld (op
een vrijliggende baan) waar 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.
Kruisingen worden overal ongelijkvloers uitgevoerd. Halteafstanden zijn relatief groot: 1.000-2.000 m. Dit
alles maakt een hoge gemiddelde snelheid van circa 30 km/u in het lokale gedeelte en een hoge frequentie
mogelijk. Ook kunnen de voertuigen gekoppeld rijden. Tezamen leidt dit tot een dagelijkse capaciteit van
20.000-60.000 reizigers.

Afbeelding 4.4 Lightrail in Düsseldorf

ART
Dit alternatief gaat uit van een Autonomous Rapid Transit (ART), ook wel een tram op rubberbanden. Voor
deze tram is geen aparte infrastructuur, rails of bovenleiding, benodigd. De ART rijdt met behulp van een
optisch geleidingssysteem (markering op de weg) en kan volledig autonoom opereren. Het materieel rijdt
veelal op een eigen baan maar kan ook in het verkeer meerijden waar daartoe mogelijkheden zijn. De
infrastructuur en het feit dat de ART autonoom kan rijden, een nieuw innovatief systeem is wat zich nog niet
bewezen heeft en dat het dus niet uitwisselbaar met andere lijnen, zorgt ervoor dat dit een afwijkend
alternatief is van de HOV-tram. De voertuigcapaciteit en halteafstanden (750-1.000m) zijn echter gelijk. De
ART zou een dagelijkse capaciteit kunnen hebben van 10.000-30.000 reizigers. De ART kan ook als lightrail
worden uitgevoerd.
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Afbeelding 4.5 ART in Chengdu

Kenmerken OV-systemen
Onderstaand worden de onderscheidende kenmerken van de verschillende OV-systemen weergegeven in
een tabel.

Tabel 4.1 Kenmerken verschillende OV-systemen
Kenmerk

Reguliere tram

Regionale HOVbus

Regionale HOVtram

Regionale
Lightrail

Regionale
ART

ligging

gedeelde baan,
gelijkvloerse
kruisingen

eigen baan,
gelijkvloerse
kruisingen

eigen baan,
gelijkvloerse
kruisingen

volledig
gescheiden
(ondergronds of
op sokkels),
ongelijkvloerse
kruisingen

eigen baan,
gelijkvloerse
kruisingen

400-750 m

750-1.000 m

750-1.000 m

1.000-2.000 m

750-1.000 m

5.000-20.000

2.000-20.000

10.000-20.000

20.000-60.000

10.000-30.000

15 km/u

20 km/u

20 km/u straat
25 km/u eigen
infra

30 km/u lokaal
60 km/u
regionaal

25 km/u

8 x per uur

14 x per uur

14 x per uur

14 x per uur

14 x per uur

halteafstanden
reizigers per dag
gemiddelde
exploitatie
snelheid
max. frequentie

Bereik van het systeem
Op korte termijn wordt er voornamelijk gekeken naar het aanleggen van het OV-systeem tussen Den Haag
Centraal Station en Station Voorburg om de Binckhorst goed te kunnen ontsluiten. Voor deze corridor is al
een globale route uitgetekend waar de lijn moet lopen. Deze is te zien in Afbeelding 4.6. Uitzonderingen
hierop zijn de reguliere tram en de HOV tram die in de lokale vorm ook via de Prinses Mariannelaan en de
Geestbrugweg aansluiting vinden op de huidige infrastructuur van lijn 1 naar Delft (zie oranje pijl).
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Afbeelding 4.6 Globale route lokaal deel OV-systeem

Echter kan er veel meer vervoerswaarde en hogere reizigersaantallen worden behaald als het systeem
doorgetrokken wordt de regio in. Dit speelt dan wel op de langere termijn (na 2040), maar investeringen die
nu worden gedaan hebben wel invloed op de mogelijkheden daartoe. Met de eventuele regionale
doortrekking wordt bedoeld dat de infrastructuur de regio in wordt doorgetrokken richting Zoetermeer en
Delft (deel om aan te sluiten op lijn 1), en wordt aangesloten op bestaande of geplande infrastructuur
richting Pijnacker en vanaf CS richting Madurodam en Scheveningen. In Afbeelding 4.7 staat deze
doorkoppeling in het donkerroze grafisch weergegeven. Voor de verschillende bovengenoemde systemen
zijn hier verschillende mogelijkheden voor. Onderstaand zijn de doorkoppelingsmogelijkheden per systeem
beschreven.

Afbeelding 4.7 Regionale doorkoppeling OV-systeem

Reguliere tram
De reguliere tram biedt door de fijnmazigheid weinig perspectief voor het doortrekken van de infrastructuur
de regio in. Daar waar al soortgelijke traminfrastructuur ligt, kan de tram daar wel op aangesloten worden. In
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de eindsituatie gaat dit alternatief uit van een lokale tram tussen Den Haag CS en Voorburg met een
aankoppelingsmogelijkheid richting Delft. De aankoppeling van de 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.
HOV-bus
De HOV bus biedt wel regionale mogelijkheden. In de eindsituatie wordt de Binckhorst met een
hoogwaardige busverbinding ontsloten als onderdeel van de HOV-bus verbinding tussen Den Haag CS en
Zoetermeer. Regionale verbindingen naar Delft verloopt via de huidige lijn 1 en Pijnacker via een overstap
op RandstadRail. Richting Zoetermeer zal de bus deels over de A12 gaan rijden en in Zoetermeer aansluiten
op het lokale busnetwerk. Richting het noordwesten kan de HOV-bus worden aangesloten op een nieuw aan
te leggen HOV-verbinding tussen CS en Madurodam/Scheveningen.
HOV-tram
Ook de HOV-tram kan doorgetrokken worden de regio in. Dit vraagt deels om het aanleggen van nieuwe
traminfrastructuur en deels om het aansluiten op bestaande infrastructuur van de RandstadRail. Zoals
hierboven vermeld, sluit deze HOV-tram in ieder geval al aan op de infrastructuur van lijn 1 richting Delft via
de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg. Dit betekent wel dat deze tram in Delft kortere halte
afstanden zal krijgen dan in Den Haag. Vanaf Station Voorburg kan infrastructuur aangelegd worden richting
Zoetermeer. Waar de tak richting Zoetermeer dan de RandstadRail richting Pijnacker en Rotterdam kruist,
kan deze hierop aangesloten worden. Vanaf CS de andere kant op kan de HOV-tram worden doorgekoppeld
aan de nieuw aan te leggen RandstadRail-waardige verbinding richting Scheveningen die onderdeel is van
Schaalsprong OV. Ook voor dit alternatief geldt dat er meerdere routeringen mogelijk zijn voor de doorgroei
naar de regio.
Lightrail
Dit systeem leent zich uitstekend voor regionale doorkoppeling, omdat deze nog het meeste weg heeft van
de huidige RandstadRail. In praktijk zal de regionale doorkoppeling beide kanten op volgens dezelfde wijze
verlopen als de HOV-tram: richting Zoetermeer zal nieuwe infrastructuur worden aangelegd, richting Delft
gaat het systeem verder als HOV-tram op de bestaande infrastructuur en richting Pijnacker-Rotterdam wordt
een overstap gerealiseerd op de RandstadRail ter hoogte van Nootdorp. Naar het noordwesten is
doorkoppeling afhankelijk van het soort systeem dat wordt gekozen voor de rest van de Koningscorridor.
Voor het gemak kan daar nu ook een lightrail voor worden aangenomen. Er zijn meerdere routeringsopties
voor de regionale doorkoppeling.
ART
Ook de ART leent zich voor regionale doorkoppeling. Wel is er een volledig nieuwe infrastructuur voor
nodig. Het systeem kan geen gebruik maken van infrastructuur die er al ligt. Het betreft hier een nieuw
systeem waardoor het systeem niet kan aansluiten op huidige systemen in de stad. Hierbij geldt dus dat er
een speciale baan moeten worden aangelegd langs wegen de regio in. In tegenstelling tot de HOV-tram en
de lightrail, is het niet mogelijk de ART door te koppelen op de huidige infrastructuur van de RandstadRail.
Richting Zoetermeer zal de ART baan dus moeten worden aangelegd. Richting Delft kan er overgestapt
worden op lijn 1 en richting Pijnacker/Rotterdam op de RandstadRail. Of doorkoppeling op aangelegde
infrastructuur richting Scheveningen mogelijk is, is afhankelijk van de vraag of er op dat deel van de
Koningscorridor voor hetzelfde systeem wordt gekozen.

4.1.2

Belang van dit thema en interactie met de andere thema’s

De verwachting is dat het behalen van de drie doelstellingen in belangrijke mate afhankelijk is van het OVsysteem. Daarbij komt dat de keuze voor een OV-systeem vroegtijdig gemaakt moet worden en niet
eenvoudig aangepast kan worden (afhankelijk van het systeem). Daarom gelden de vijf OV-systemen als
basis voor de alternatieven. Bij de volgende thema’s wordt toegelicht hoe elk thema samenhangt met deze
vijf OV-systemen. Een belangrijke keuze bij de invulling van het OV-systeem is het al dan niet doortrekken
naar de regio. Dit is dan wel een keuze en investering die pas na 2040 gemaakt wordt, maar het OV-systeem
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dat nu gekozen wordt heeft invloed op de mogelijkheden daartoe. Bovendien kan nu al bepaald worden
hoeveel extra vervoerswaarde en reizigers regionale doortrekking mogelijk met zich mee kan brengen.

4.2

Infrastructuur langzaam verkeer

Onder langzaam verkeer verstaan we in deze verkenning infrastructurele maatregelen die de modaliteiten
lopen en fiets en soortgelijke modaliteiten zoals e-bikes, steps en skateboards bevorderen. Langzaam
verkeer is op twee manieren van belang voor de mobiliteitstransitie: als voor-/natransport en als zelfstandige
modaliteit. Aangezien OV-gebruik bijna altijd gepaard gaat met voor-/natransport, is het voor de mate van
OV-gebruik belangrijk dat het voor-/natransport geen drempel vormt. Als zelfstandige modaliteit kan fietsen
gezien worden als concurrent van het OV, maar het is beter om het samen met het OV te beschouwen als
alternatief voor de auto. De keuze hangt bijvoorbeeld af van het weer, het tijdstip en het doel van de reis.
Door het dubbele belang van langzaam verkeer voor het OV-gebruik is het voor alle OV-systemen van
belang om een goede infrastructuur voor langzaam verkeer te realiseren. Daarom wordt bij alle alternatieven
ingezet op een goede en passende aansluiting van langzaam verkeer op het OV. Een aantrekkelijke
omgeving is daarbij randvoorwaardelijk. In deze fase van de bereikbaarheidsstudie is het niet nodig om een
aantrekkelijke omgeving uit te werken in maatregelen. Het is belangrijk in het ontwerp, maar niet in de
selectie van kansrijke alternatieven.
De fiets heeft een veel minder groot ruimtebeslag dan een auto. Gezien de verstedelijkingsopgave en de
beperkte ruimte is het daarom belangrijk sterk in te zetten op het stimuleren van langzaam verkeer. Dat kan
op verschillende manieren:
1 zorgen voor goede infrastructuur;
2 diverse smart mobility maatregelen;
3 zorgen voor een aantrekkelijke omgeving.
Ten opzichte van de preverkenning is de naam van het thema wat aangescherpt van ‘langzaam verkeer’, naar
‘infrastructuur langzaam verkeer’. Dit om overlap met het thema smart mobility te voorkomen. In dit thema
zal dan ook de focus liggen op infrastructuurmaatregelen rondom langzaam verkeer, waar in de thema’s
smart mobility en ruimtegebruik aandacht besteed wordt aan de overige typen maatregelen.

4.2.1

Maatregelen

Maatregelen die betrekking hebben op langzaam verkeer kunnen op verschillende niveaus worden gezocht.
Regionaal wordt er met name geconcentreerd op het aanleggen van snelfietsroutes en het doorbreken van
barrières. Lokaal ligt de focus op het herindelen van wegen om meer openbare ruimte te creëren en de
fietser een meer prominente plek te geven.
Er zijn al diverse voorstellen voor verbetering van het fietsnetwerk, de belangrijkste staan in de volgende
documenten:
- No Regret Pakket Realisatieplan - vastgesteld in programmaraad MoVe 16 juli 2019;
- voorstel maatregelen CID-Binckhorst ter agendering in KTA, VINU, 11 juni 2019;
- m.e.r. CID maatregelen uit mobiliteitsstrategie ‘vraagsturend’, Uitgangspuntendocument Goudappel
Coffeng, 16-7-2019.
Naast de maatregelen uit bovenstaande documenten, wordt nu ook gekeken naar de mogelijkheid om op
het Schenkviaduct een fietsverbinding aan te leggen als deze wordt versmald naar 2 x 1. Deze maatregel en
de maatregelen uit bovenstaande documenten zijn weergegeven in onderstaande kaart, voor zover ze in of
nabij het studiegebied liggen (in realisatiefase: geel, No Regret: groen, KTA: blauw, m.e.r. CID: roze, Schenk:
oranje).
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Afbeelding 4.8 Fietsmaatregelen: in uitvoering (geel), No-Regret (groen), m.e.r. CID (roze), KTA (blauw), Schenk (oranje)

De drie maatregelenpakketten bevatten zowel lokale als regionale maatregelen gericht op het versnellen van
de fiets, het doorbreken van barrières en het ontvlechten van fiets en overig verkeer. In het No-Regret
Pakket ligt de focus op het completeren van de belangrijke metropolitane fietsroutes de Velostrada (LeidenDelft) en het Trekvliet tracé (Ypenburg-Den Haag). Deze routes zullen naar verwachting vele duizenden
fietsers per dag kunnen faciliteren, waarvan een groot deel uit de regio komt. De maatregelen uit het NoRegret Pakket zorgen voor het doorbreken van enkele grote barrières op deze routes en kunnen daarom een
grote impact hebben. De overige maatregelen uit het MER CID en het voorstel voor het KTA zijn zowel
regionaal als lokaal gericht. Het gaat dan vooral om bruggen, viaducten, onderdoorgangen en voor de
Zonweg en de Maanweg een vrijliggende infrastructuur. Deze maatregelen vergen naar verwachting een
redelijk hoge investering, maar het is nog onzeker wat ze opleveren.
Daarom is ons voorstel om in deze verkenning voor de fietsmaatregelen onderscheid te maken tussen het
basispakket van maatregelen die bij het No Regret Pakket horen en welke naar verwachting de grootste
impact zullen hebben (Afbeelding 4.9), en het basispakket plus een aanvullend pakket van maatregelen uit
het MER CID, het voorstel voor het KTA en het Schenkviaduct. Dit aanvullende pakket bevat naast
bovenstaande lokale maatregelen ook enkele regionale maatregelen die zijn opgenomen in het KTA voorstel
voor CID-Binckhorst. Zo bestaat het aanvullende pakket uit de maatregelen die zijn weergegeven in
Afbeelding 4.10 en Afbeelding 4.11. De ontbrekende schakels voor fietsinfrastructuur kunnen goed
gemodelleerd worden in het verkeersmodel. Snelheidswinst op bestaande routes, door verbreding van
fietsstroken, -paden en -straten en aanpassingen van kruispunten is nog onderwerp van discussie.
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Afbeelding 4.9 Basispakket fietsmaatregelen

Afbeelding 4.10 Aanvullende fietsmaatregelen lokaal

22 | 33

Witteveen+Bos | 114179/19-012.783 | Concept 01

Afbeelding 4.11 Regionale fietsmaatregelen KTA voorstel CID-Binckhorst

Goede infrastructuur voor voetgangers is ook heel erg belangrijk. Er zijn echter geen missing links bekend
die om nieuw aan te leggen verbindingen vragen en dus grote investeringen vergen. Wel is bekend dat op
verschillende locaties in het gebied comfort en veiligheid in het geding komt doordat fietsers en
voetgangers hier openbare ruimte delen. Een goed ingerichte openbare ruimte voor veiligheid, comfort en
efficiëntie van voetgangersstromen wordt als randvoorwaardelijk gezien in deze verkenning. Maatregelen die
beschreven staan onder het thema ruimtegebruik zouden hieraan bij moeten dragen. Exacte maatregelen
voor voetgangersinfrastructuur zijn echter te gedetailleerd voor deze fase van de verkenning en dienen
nader uitgewerkt te worden in volgende fasen.

4.2.2

Belang van dit thema en interactie met de andere thema’s

Zoals eerder besproken, heeft fietsinfrastructuur een dubbele werking in combinatie met het OV: enerzijds
kan het dienen als een verbetering van voor- en natransport, anderzijds kan het de fiets concurrerend met
het OV maken. De vraag is nu of de fiets in dusdanige mate een alternatief kan bieden voor het OV dat een
OV-systeem door het gebied overbodig wordt. Daarvoor zijn echter grote investeringen nodig gericht op het
versnellen, doorbreken van barrières en ontvlechten. Of deze investeringen de moeite waard zijn bovenop
de grote maatregelen die al in het No Regret Pakket getroffen worden in het kader van de Velostrada en het
Trekvliet tracé, wordt in deze verkenning onderzocht.

4.3

Stations

Voor de juiste aansluiting van het OV-systeem op de openbare ruimte en de rest van het vervoerssysteem, is
het van belang dat er ook maatregelen worden uitgevoerd rond stations en OV-haltes. In de préverkenning
is dit onderdeel verdeeld in drie aspecten: frequentieverhoging OV, opschaling stations en haltes, en
kwaliteitsverhoging OV. In deze fase van de verkenning, wordt echter alleen het opschalen van de stations
en haltes om zowel kwalitatief als kwantitatief aan te sluiten op het OV-systeem en omliggende systemen als
relevant geacht.
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Als we spreken over capaciteit bij stations wordt onderscheid gemaakt tussen de capaciteit van de stations
zelf (is het aantal perrons voldoende, kunnen de passagiers nog zich nog comfortabel en vlot bewegen) en
de beschikbare ruimte voor aansluitende vervoermiddelen (bijvoorbeeld de capaciteit van fietsenstallingen).
De grote treinstations in het gebied lopen al redelijk aan hun capaciteit en door een extra OV-systeem en
frequentieverhoging op het spoor worden deze nog sterker onder druk gezet.
Deze verkenning gaat er van uit dat implementatie van een OV-systeem of frequentieverhoging alleen zin
heeft als de capaciteit van de treinstations daar op aan sluit. De benodigde mate van opschaling van de
stations wordt in deze verkenning daarom bepaald door het te kiezen OV-systeem en een mogelijke
regionale doorkoppeling. Het is mogelijk dat dit door beperkte ruimte tot knelpunten leidt. Op basis van
expert judgement worden maatregelen voorgesteld waarmee het station meegroeit met de capaciteitsvraag.
Deze maatregelen dienen meegeschaald te worden met het OV-systeem van elk alternatief.
Ook de belangrijke haltes van de OV-systemen moeten voldoen aan de capaciteitsvraag. Anders dan de
treinstations worden deze in eerste instantie ruim bemeten om het reizen met het OV-systeem zo
aantrekkelijk mogelijk te maken en zo de mobiliteitstransitie mogelijk te maken.

4.3.1

Maatregelen

Afhankelijk van het OV-systeem dient een halte plaats te bieden aan 25 tot meer dan 250 instappers per uur
per richting. Onderstaand wordt beschreven welke eisen dit stelt aan incheckcapaciteit, wachtruimtes, lengte
van haltes, fietsparkeerplekken, toegangswegen, informatievoorzieningen en overige voorzieningen op de
stations en HOV-haltes. Maatregelen ter opschaling van de capaciteit van de treinstations vallen buiten de
scope van deze verkenning. NS en Prorail worden wel bij de verkenning betrokken om inzichten te krijgen in
de reizigersstromen waar rekening mee gehouden moet worden bij stationsontwikkeling.
Incheckcapaciteit
De reizigers checken in het geval van tram, bus en ART in het voertuig zelf in, in het geval van lightrail
checken reizigers al op de halte in, dit wordt gefaciliteerd door aan beide zijden van de haltes zowel twee
poortjes voor inchecken worden gerealiseerd als twee poortjes voor het uitchecken. Het in- en uitchecken
gebeurt door middel van een OV-chipkaart.
Wachtruimte
De wachtruimtes van de OV-haltes zijn overdekt en ingericht met duurzaam meubilair. De frequentie van de
HOV-systemen is hoog waardoor wachtende reizigers nooit lang hoeven wachten. Er worden enkele
zitplekken gerealiseerd maar voornamelijk staanplaatsen. De wachtruimte is er op ingericht een hoge
doorloop van de reizigers te faciliteren. De reguliere tram kent een lagere frequentie en naar verwachting
lagere aantallen reizigers, de wachtruimte wordt daarom kleiner uitgevoerd.
Lengte haltes
De lengte van de haltes hangt af van het OV-systeem:
- reguliere tram 75 m;
- bus
>36 m;
- HOV-tram
90 m;
- ART
90 m;
- Lightrail
90 m.
Fietsparkeerplekken
Bij alle HOV-haltes worden hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd. Dit zijn overdekte
stallingen met (camera)bewaking. Naast ruimte voor fietsen van reizigers zelf, wordt ook ruimte geboden
aan deelfietssystemen.
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Informatievoorziening
Alle HOV-haltes en HOV-voertuigen worden voorzien van DRIS-panelen/schermen. Op de haltes is zichtbaar
wanneer het volgende voertuig arriveert (incl. eventuele actuele vertragingen). Daarnaast is zichtbaar welke
aansluiting behaald kan worden op de eindbestemmingen . In het HOV-voertuig zelf wordt ook actuele
reisinformatie getoond, zoals de aankomststijden op de volgende haltes en de overstapmogelijkheden.
Overal op de HOV-halte en in het HOV-voertuig moet deze informatie zichtbaar zijn, wat betekent dat er
meerdere schermen/panelen geplaatst worden. Voor de reguliere tram wordt tenminste één paneel op de
halte geplaatst en één paneel in het voertuig waarop actuele reisinformatie zichtbaar is over de betreffende
lijn.
Overige voorzieningen
Op elke HOV-halte is er de mogelijkheid reisproducten en abonnementen op de OV chipkaart te laden of
het reissaldo op te laden. De haltes kunnen van een toiletvoorziening en verkooppunt voor etenswaren
worden voorzien, de noodzaak hiervoor is afhankelijk van de voorzieningen in de nabije omgeving.

4.3.2

Belang van dit thema en interactie met andere thema’s

Zoals hierboven al beschreven, zijn de maatregelen die binnen dit thema getroffen worden geheel volgend
aan het soort OV-systeem en eventuele regionale doorkoppeling die binnen elk alternatief gekozen wordt.
Ook heeft dit thema samenhang met smart mobility en ruimtegebruik. Dit zijn echter vaste thema’s binnen
deze verkenning.

4.4

Smart Mobility

Het thema smart mobility omvat binnen deze verkenning innovatieve maatregelen, waarbij het zwaartepunt
ligt op software- en datatoepassingen Dit zijn maatregelen die het mogelijk maken om op nieuwe, efficiënte
manieren gebruik te maken van bestaande infrastructuur en modaliteiten. Smart Mobility is een middel om
een bepaalde doelstelling te bereiken. Het maatregelenpakket smart mobility is daarmee dus afhankelijk van
het gekozen doel.
Naast efficiënt gebruik, bestaat smart mobility ook uit maatregelen rondom nieuwe modaliteiten zoals
zelfrijdende bussen en deelconcepten. Smart mobility maatregelen die in de preverkenning naar voren zijn
gekomen, betreffen de volgende categorieën:
1. Mobility as a service (MaaS) en deelconcepten;
2. Mobility Hubs;
3. Last-mile-oplossingen;
4. Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM);
5. gedragsverandering;
Een categorie maatregelen die in de préverkenning niet nadrukkelijk is benoemd, maar wel degelijk bij smart
mobility hoort is slim verkeersmanagement, bijvoorbeeld de toepassing van intelligente
verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en verkeersmanagement op basis van actuele data.

4.4.1

Maatregelen

Met huidige technologieën en innovaties die plaatsvinden tussen nu en 2040, kan er op een slimme manier
aan de mobiliteitsbehoefte worden voldaan. Enerzijds door het efficiënter toepassen van bestaande
middelen en anderzijds door het toepassen van nieuwe, slimme vervoersmiddelen. Wat in 2040 de
mogelijkheden zijn en in hoeverre deze toepasbaar zijn binnen het CID-Binckhorst gebied, is nog lastig te
voorzien. Binnen de eerder besproken deelonderwerpen van smart mobility licht deze paragraaf een aantal
maatregelen uit met hun verwachte effect.
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Mobility as a Service (MaaS) en deelconcepten
MaaSdiensten zijn diensten die de reis voor de reiziger ‘ontzorgen’. Door informatie over, reservering en
betaling van en toegang tot vervoersmiddelen te combineren in 1 platform, kan aan alle behoeften van de
gebruiker worden voldaan. Dit geldt voor alle vervoersmiddelen die niet eigendom zijn van de gebruiker, dus
openbaar vervoer, huurvoertuigen, taxidiensten en deelvoertuigen. Deze laatste categorie zijn bij uitstek
MaaS-geschikte diensten, omdat goede informatieverschaffing, makkelijke reservering en betaling, en
toegang tot de voertuigen cruciaal is. MaaSdiensten die momenteel bestaan, hebben vooral betrekking op
het faciliteren van dit deelvervoer.
De inzet van deze diensten en deelvoertuigen in het gebied kan twee belangrijke functies dienen. Enerzijds
maakt het first- en last mile transport gemakkelijk en draagt het daardoor bij aan de transitie van auto naar
OV. Uit onderzoek van de fietsersbond uit 2011 is bijvoorbeeld gebleken dat 8 % van de OV-fietsgebruikers
de auto heeft ingeruild voor de trein na introductie van de OV-fiets. Anderzijds maakt dit het invoeren van
een lage parkeernorm mogelijk door bewoners te voorzien van passend persoonlijk vervoer. Hiervoor
kunnen de volgende MaaSdiensten worden toegepast in het gebied:
- Round trip deelfietsen en -e-bikes bij stations en HOV-haltes (bijv. de OV-fiets). Deze dragen puur bij
aan het complementeren van het OV;
- Round trip deelfietsen bij mobility hubs. Deze dragen bij aan het mogelijk maken van een lage
parkeernorm door bewoners te voorzien van passend persoonlijk vervoer;
- Free floating deelfietsen en -e-bikes bij stations, HOV haltes, mobility hubs en overige locaties in het
gebied. Deze dienen beide functies en hebben als bijkomend voordeel dat ze beter benut kunnen
worden over de gehele dag;
- Round trip deelauto’s bij mobility hubs. Deze dragen bij aan het mogelijk maken van een lage
parkeernorm door bewoners te voorzien van passend persoonlijk vervoer. Hierbij is het nodig dat de
gebruikers in direct contact staan met de leverancier, zodat voor elke gelegenheid een passende auto
verzorgd kan worden;
- Free floating deelauto’s bij mobility hubs en in specifiek aangewezen zones in het gebied. Deze dienen
beide functies en hebben als bijkomend voordeel dat ze beter benut kunnen worden over de gehele dag;
- Ride hailing-diensten. Deze dienen beide functies en hebben als bijkomende voordelen dat de reiziger
de reistijd productief kan besteden en enige vorm van status heeft zonder een eigen voertuig te hoeven
hebben;
- op termijn een platform dat alle vormen van openbaar, deel-, huur- en taxivervoer integreert voor de
gebruiker. Dit verlaagt de drempel om gebruik te maken van deze diensten en niet meer afhankelijk te
zijn van eigen vervoer.
Mobility hubs
Mobility hubs zijn fysieke faciliteiten die zowel de ketenmobiliteit als de unimodale rit van of naar een locatie
met een lage parkeernorm faciliteren. Bij een hub komen drie sporen samen: de fysieke aanwezigheid van
meerdere modaliteiten, een fysiek punt waar consumenten ondersteund worden met service en een digitale
dienst die beide onderdelen combineert met persoonlijke voorkeuren. Ook stelt het de autoreiziger beter in
staat om ritten te delen met reizigers die (nagenoeg) dezelfde bestemming hebben. Wij stellen voor om in
en aan de rand van het gebied twee soorten mobility hubs aan te leggen:
- Minihubs: dit zijn community-gerichte hubs die bijvoorbeeld door projectontwikkelaars of een externe
mobiliteitsfacilitator kunnen worden aangelegd en specifiek gericht zijn op het verzorgen van passend
vervoer voor specifieke bewoners of bedrijven. Het beschikbare aanbod kan geheel worden afgesteld op
de behoeftes van de klanten. Deze hubs maken een lage parkeernorm mogelijk waarbij toch voorzien
wordt in specifieke mobiliteitsbehoeftes;
- Superhubs: dit zijn echte vervoersknooppunten die verschillende netwerken en modaliteiten met elkaar
verbinden. Om aan alle samenkomende vervoersbehoeftes te voldoen, is het belangrijk dat hier een
breed aanbod beschikbaar is van openbaar vervoer, deelvervoer, parkeerplaatsen, taxistandplaatsen etc.
Daarnaast kunnen mobiliteitsbehoeftes op deze plekken ook weggenomen worden door allerlei diensten
hier aan te bieden zoals kinderopvang, supermarkt en pakket ophaalpunten.
Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM)
Om het OV-netwerk fijnmaziger te maken en zo betere deur-tot-deuroplossingen te bieden zonder dure
infrastructuur, grote voertuigen en dure dienstregelingsuren, is het een goed idee om te kijken naar
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automatisch vervoer op de last mile. Dit kan met name in de Binckhorst een goede oplossing zijn, omdat de
dichtheid van het openbaar vervoer hier laag is. Hier zal het AVLM dan aansluiten op het nieuw aan te
leggen OV-systeem. Om een goede inschatting te maken van de benodigde lijnvoering, is meer inzicht
nodig in projectlocaties in de Binckhorst en gebruikersprofielen van het OV-systeem.
Gedragsverandering
Om bewoners en bezoekers aan te moedigen gebruik te maken van efficiënte vormen van vervoer zoals
openbaar vervoer, deelvervoer, fiets of lopen, kunnen enkele incentives worden toegepast. Spitsheffing of
beloningssystemen zijn hiervan een voorbeeld, maar deze (politieke keuzes) worden in de verkenning niet
onderzocht. Een te onderzoeken optie is om nieuwe bewoners, die te maken krijgen met een lage
parkeernorm, tijdelijk tegen verlaagd tarief toegang te geven tot bovengenoemde MaaSdiensten en
minihubs. Dit helpt om uit het paradigma van autobezit te stappen en kennis te maken met de nieuwe
mobiliteitsmogelijkheden.
Slim verkeersmanagement
Toepassingen van slim verkeersmanagement kan leiden tot een vele malen efficiëntere verdeling van het
verkeer over het netwerk en daarmee bijdragen aan het oplossen van knelpunten. Ook kunnen hiermee
reistijden worden verminderd van weggebruikers die we willen stimuleren, zoals langzaam verkeer en OV, en
voorrangsvoertuigen zoals ambulances. Het voorstel is om in de verkenning de volgende maatregelen toe te
passen:
- dynamische routering door het gebied door middel van navigatiesystemen;
- iVRIs die prioriteit geven aan langzaam verkeer, OV en voorrangsvoertuigen, en die kunnen worden
aangepast op basis van het weer, evenementen, calamiteiten e.d.

4.4.2

Belang van dit thema en interactie met de andere thema’s

Net als langzaam verkeer kunnen smart mobility maatregelen worden onderverdeeld in maatregelen die het
voor-/natransport verbeteren, ofwel door winst in efficiëntie ofwel door het bieden van nieuwe modaliteiten,
en maatregelen die zelfstandige vervoeropties vormen of verbeteren. MaaS en mobility hubs vallen onder
deze beide categorieën. Ook hier geldt dus dat maatregelen het HOV zowel uitstekend kunnen versterken
als beconcurreren.
Het effect van de smart mobility-maatregelen is in enige mate afhankelijk is van het OV-systeem. Bij een OVsysteem waar de haltes verder uit elkaar liggen, kunnen aanvullende smart mobility maatregelen voor de last
mile een grotere invloed hebben dan bij een OV-optie met een dichter netwerk. Deze verschillen volgen
echter niet uit het verkeersmodel en zijn bovendien nog erg onzeker, omdat ze sterk afhangen van de
marktgereedheid van smart mobility. De overheid heeft daarin niet de volledige regie. Smart mobility wordt
daarom in alle alternatieven even sterk mee genomen.

4.5

Ruimtegebruik

In het startdocument (préverkenning) worden twee maatregelen genoemd bij het thema ruimtegebruik:
- parkeermaatregelen;
- Schenkverbinding.
Voor de Schenkverbinding en de parkeermaatregelen geldt dat de maatregelen in deze verkenning niet
meer ter discussie staan en dat er een vast uitgangspunt voor wordt gehanteerd.
Daarnaast kunnen de volgende maatregelsoorten onder ruimtegebruik geschaard worden:
- aanpassingen aan het autonetwerk, waardoor bepaalde verbindingen minder aantrekkelijk of zelfs
onmogelijk gemaakt worden (‘superblocks’);
- centreren van functies rondom stations en OV-assen (Transit oriented development).
Onderstaande alinea’s beschrijven de belangrijkste kenmerken van dergelijke maatregelen.
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4.5.1

Maatregelen

Parkeermaatregelen
Het beslag van auto’s op de beschikbare ruimte in het gebied is groot. Om de impact van de auto op het
ruimtegebruik te beperken wordt de parkeernorm voor nieuwbouw in het gebied verlaagd. Om de
mobiliteitstransitie te bewerkstellingen is een reductie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen een
vereiste. Met enkel stimuleringsmaatregelen en het aanbieden van alternatieven wordt onvoldoende effect
bereikt. Juist het beperken van het aantal parkeerplaatsen zorgt er voor minder automobiliteit. Rondom deze
lage parkeernorm, zijn er nog andere parkeermaatregelen in het gebied nodig om het gewenste effect te
krijgen en toch voldoende mobiliteitsopties te kunnen bieden. Omdat de lagere parkeernorm in binnen deze
verkenning wordt beschouwd als autonoom, en deze maatregelen nodig zijn. De maatregelen worden hier
per doelgroep besproken.
Bewoners
De doelgroep bewoners kunnen gestuurd worden in hun autobezit. Er is altijd een deel dat de eigen auto wil
behouden, maar een groot deel van de nieuwe bewoners valt daarin te sturen (zij weten waar ze aan toe zijn
en op welke wijze zij de auto kunnen parkeren). Als een bewoner de auto bijvoorbeeld dagelijks voor het
werk nodig heeft, zullen zij niet hier gaan wonen. Voor het oplossen van bewonersparkeren zijn daarom
verschillende mogelijkheden:
- hoge fietsparkeernorm: Als gevolg van de vermindering van de automobiliteit, speelt de fiets een
belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat voldoende fietsenstallingen beschikbaar zijn, dient te worden
gewerkt met een afgestemde fietsparkeernorm. Met andere worden: een lagere norm voor autoparkeren
geeft een hogere norm voor fietsparkeren;
- aanbieden van deelauto’s: door het aanbieden van deelauto’s kunnen bewoners wel beschikken over automobiliteit, terwijl zij geen eigen auto bezitten. Door het delen van de auto zijn minder parkeerplaatsen
benodigd. Dit is verder besproken onder het thema smart mobility;
- het parkeren op afstand: door bewoners op (loop)afstand van bijvoorbeeld 400 m te laten parkeren (en
niet dichterbij) zal voor veel verplaatsingen een alternatieve modaliteit dan de auto worden gekozen. In
combinatie met de andere twee mogelijkheden leidt dit tot minder parkeerplaatsen.
Werknemers
De doelgroep werknemers kan worden gestuurd in hun autogebruik. Werknemers maken de rit vaak en zijn
daardoor gevoelig voor kosten en tijd. Bepalend bij het autogebruik voor werknemers is de houding van de
werkgever. Werkgevers die leaseauto’s aan het personeel verstrekken of de parkeerkosten vergoeden passen
niet in een gebied waar wordt ingezet op reductie van het autogebruik. Voor werknemers zijn er de
volgende mogelijkheden:
- inzet op alternatieven in combinatie met P+R: door voor werknemers in te zetten op gebruik van
alternatieven zijn geen parkeerplaatsen in het gebied benodigd. Werknemers van buiten Den Haag die
zijn aangewezen op de auto kunnen dan gebruik maken van de P+R’s langs de snelwegen, en vervolgens
het OV gebruiken om naar de werklocatie te reizen.
- aanbieden van deelauto’s voor zakelijke ritten: wanneer werknemers voor zakelijke ritten niet afhankelijk
zijn van de eigen auto, maar gebruik kunnen maken van een deelauto. Verminderd de noodzaak tot het
reizen met de auto naar het gebied.
Bezoekers
Voor bezoekers is het sturen lastiger. Voor hen zijn de alternatieven (fiets en openbaar vervoer) belangrijk.
Echter wanneer een bezoeker, vanwege zijn woonplaats, afhankelijk is van de auto, verwacht hij deze ook bij
de bestemming te kunnen parkeren. Zo niet, dan gaat hij op zoek naar een vergelijkbare functie waar hij wel
met de auto kan komen. Om het autogebruik onder bezoekers te beperken zijn de volgende mogelijkheden:
- marktwerking: door de hoogte van het parkeertarief maakt de bezoeker de afweging om met de auto te
komen of niet. In de regel geldt, hoe hoger het parkeertarief hoe minder parkeerplaatsen voor bezoekers
benodigd zijn;
- parkeren op afstand: Bezoekers zijn bereid om, door een prettige omgeving, een bepaalde afstand te
lopen. De acceptatie van loopafstand is afhankelijk van de bezoekduur. Bij bijvoorbeeld 400 m
loopafstand, zal een deel van de bezoekers overwegen om toch met de fiets te komen.

28 | 33

Witteveen+Bos | 114179/19-012.783 | Concept 01

Superblock concept
Goudappel Coffeng heeft recent aan een project in Amsterdam gewerkt, waar zogenaamde superblocks
worden toegepast. Een concept waarmee bepaalde verbindingen worden geknipt om autogebruik voor
lokaal gebruik te ontmoedigen. Superblocks kunnen met elk OV-systeem gecombineerd worden en leiden
tot een verdere afname van lokaal autogebruik. Hierdoor ontstaan ook verblijfsgebieden die meer comfort
en veiligheid bieden voor fietsers en voetgangers. In deze fase van de verkenning wordt een lichte vorm van
superblocks toegepast: het sectorenmodel vormgegeven door de gemeente Den Haag. Hierin zijn knips,
afwaarderingen, eenrichtingsverkeer en 30 km zones voor auto’s opgenomen. Al deze maatregelen
ontmoedigen het autogebruik binnen de aangewezen blocks sterk. In Afbeelding 4.12 is dit sectorenmodel
weergegeven. Dit model wordt meegenomen in het basispakket van maatregelen.

Afbeelding 4.12 Sectorenmodel gemeente Den Haag

Transit Oriented Development
Wanneer mensen op een locatie zowel kunnen wonen, winkelen, hun kinderen naar de opvang kunnen
brengen en kunnen werken in hun eigen gebied, bevordert dit het gebruik van langzaam verkeer. Tegelijk
leidt de nabijheid van het HOV, tot een hoger OV-gebruik voor regionale verplaatsingen. Ook dit wordt niet
direct toegepast in deze fase van de verkenning. In een later stadium kan dit principe nader uitgewerkt
worden in samenspraak met gebiedsontwikkeling.

4.5.2

Belang van dit thema en samenhang met andere thema’s

Voor het samenstellen van de alternatieven wordt gebruik gemaakt van een vast pakket aan maatregelen
voor ruimtegebruik. Hoewel verwacht wordt dat het effect van de parkeernorm sterk samenhangt met het
OV-systeem, wordt er in de scope van deze verkenning met één parkeernorm gerekend. Ook wordt verwacht
dat de toepassing van het sectorenmodel voor auto’s in combinatie met een hoogwaardig OV systeem het
OV gebruik sterk kan stimuleren. Overige maatregelen die in deze fase binnen dit thema worden uitgewerkt,
worden verwacht weinig samenhang te hebben met het OV-systeem.
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4.6

Logistiek

Bevoorrading en bezorgdiensten vormen een beperkt deel van het verkeer, maar door hun afmetingen en
ruimtebeslag bij laden/lossen is het wel een belangrijk thema. Ook vormt bouwlogistiek een belangrijk
onderwerp van discussie, omdat de verstedelijkingsopgave een groot bouwvolume met zich meebrengt. Als
er niet wordt nagedacht over slimme oplossingen om de bijbehorende bouwlogistiek in goede banen te
leiden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de stad.

4.6.1

Maatregelen

Stadsdistributie
In het No Regret Pakket is een maatregel opgenomen als eerste stap richting schonere en efficiëntere
stadsdistributie. Veel maatregelen richten zich op de bundeling van goederen voor een specifiek gebied om
zo het aantal ritten te reduceren. Zo kan er een logistieke hub aangelegd worden aan de rand van de stad.
Dit heeft impact op ruimte en vervoersbewegingen dat verder strekt dan alleen het plangebied.
Bevoorrading voor huishoudens kan slim geconcentreerd worden rond mobility hubs, zodat dit
gecombineerd kan worden met ritten voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Zo kunnen pakketpunten en
supermarkten strategisch op dergelijke locaties worden geplaatst. Nadere detaillering van deze maatregelen
is een punt voor de volgende fase.
Bouwlogistiek
Slimme bouwlogistiek is een andere maatregel uit het No Regret Pakket. Verbetering van bouwlogistiek kan
lokaal flink bijdragen aan de bereikbaarheid en is ook positief voor verkeersveiligheid. Aangenomen mag
worden dat de bouwactiviteiten in 2040 in het gebied grotendeels zijn afgerond, maar omdat dit een
belangrijk politiek thema is, krijgt bouwlogistiek toch een plek in het maatregelenpakket.
In Utrecht en Amsterdam zijn recent zogenaamde bouwhubs aan de rand van de stad geopend die bijdragen
aan een efficiënte logistiek rondom grote bouwopgaven. Deze hubs kunnen door verschillende aannemers
worden gebruikt om materialen naar te verschepen die vervolgens gebundeld naar de locatie kunnen
worden gebracht. Uit onderzoek van TNO (2018) is gebleken dat hiermee de binnenstedelijke ritten van en
naar de bouwplaats met 50 tot 80 % kunnen worden gereduceerd. Het is dus zeker de moeite waard om een
dergelijke hub ook aan de rand van Den Haag aan te leggen. Bouwhubs zijn ook veel gemakkelijker te
organiseren dan logistieke hubs, omdat er veel minder partijen bij betrokken zijn. Nadere detaillering hiervan
kan in de volgende fase uitgevoerd worden.

4.6.2

Belang van dit thema en interactie met de andere thema’s

Er is geen afhankelijkheid met het OV-systeem en het effect van dit thema op bereikbaarheid is waarschijnlijk
niet groot. Hoewel de impact op bereikbaarheid klein is, heeft logistiek in onze beeldvorming een grotere
rol. Logistiek even ‘slim’ en ‘duurzaam’ organiseren is dus noodzakelijk voor een integraal bereikbaar en
leefbaar gebied. In deze verkenning wordt logistiek daarom in alle alternatieven even sterk meegenomen.
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5
ALTERNATIEVEN
Dit hoofdstuk beschrijft de alternatieven die zijn ontwikkeld als mogelijke alternatieven. Het doel van zeef 1
is om uit deze alternatieven (circa) 3 kansrijke alternatieven te selecteren, die vervolgens individueel
beoordeeld worden op doelbereik, haalbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid.
Een goede set alternatieven bestaat uit realistische alternatieven die in de basis wezenlijk van elkaar
verschillen. Variaties binnen een alternatief kunnen in een later stadium worden onderzocht.

5.1

Variabelen

Om uit de maatregelen die voor de verschillende thema’s gedefinieerd zijn alternatieven te kunnen vormen,
is het nodig om te bepalen welke maatregelen vastgezet worden over de alternatieven en welke als variabel
gezien worden. Bij deze keuze heeft zowel de samenhang en belang van de thema’s, zoals beschreven in
hoofdstuk 4, als politiek belang een rol gespeeld. Uiteindelijk zijn de volgende maatregelen als variabel
tussen de alternatieven aangemerkt:
- OV-systeem:
· soort systeem:
- reguliere tram;
- HOV-bus;
- HOV-tram;
- Lightrail;
- ART;
· bereik OV-lijn:
- CS - Station Voorburg;
- (Scheveningen -) CS - Station Voorburg - regio;
- fietsmaatregelen:
· alleen No Regret (Velostrada en Trekvliet-tracé);
· aanvullend pakket.
Maatregelen onder het thema stations zijn volgend aan het OV-systeem dat gekozen wordt. Dit is daarom
wel een variabele, maar een die gekoppeld is aan het OV-systeem.
Maatregelen die onder de overige 3 thema’s zijn genoemd in hoofdstuk 4 vallen onder het zogenaamde
basispakket. Dit is een pakket aan maatregelen dat gelijk blijft over alle alternatieven. De effecten hiervan
worden wel getest, maar het advies is om deze maatregelen hoe dan ook uit te voeren. Hier gaat het dan
ofwel om No Regret maatregelen, ofwel om maatregelen die naast het No Regret Pakket ook als kansrijk zijn
beoordeeld.

5.2

Overzicht alternatieven

Op basis van bovenstaande overwegingen is gekozen voor de 9 alternatieven die in Tabel 5.1 weergegeven
staan. De alternatieven zijn zo samengesteld dat deze realistisch zijn en het doelbereik van specifieke
maatregelen vastgesteld kan worden. Richting de volgende fase kan de samenstelling nog gewijzigd worden.
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Een kansrijk alternatief kan bijvoorbeeld ook een combinatie van delen van de hier beschreven alternatieven
zijn. Voor de OV-systemen is zoveel mogelijk gezocht naar volledigheid in combinaties van het soort
systeem en het bereik van de lijn. Echter werd de reguliere tram met een regionaal bereik niet realistisch
geacht.
In deze tabel is ook aangegeven welke alternatieven in de verkenning worden doorgerekend met het
verkeersmodel. In deze fase van de verkenning is een aantal alternatieven geselecteerd op onderling
onderscheidend vermogen om door te rekenen. Over de uitkomsten voor andere alternatieven kan op basis
van deze alternatieven uitspraak worden gedaan aan de hand van expert judgement.
In de volgende paragrafen is per alternatief een toelichting gegeven van de inhoud en het doel.

Tabel 5.1 Overzicht alternatieven
#

Naam

Basispakket

Aanvullend
fiets

Bereik OV lijn

Doorrekenen
verkeersmodel

0

referentie (autonoom
+ bouw)

nee

nee

n.v.t.

ja

1

referentie met basis
en fiets

ja

ja

n.v.t.

ja

2

reguliere tram

ja

nee

CS - Station Voorburg

nee

3

HOV-bus lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg

nee

4

HOV-bus regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg regio

nee

5

HOV-tram lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg

ja

6

HOV-tram regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg regio

nee

7

Lightrail lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg

nee

8

Lightrail regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg regio

ja

9

ART lokaal

ja

nee

CS - Station Voorburg

nee

10

ART regionaal

ja

nee

(Scheveningen - )CS - Station Voorburg regio

nee

5.3

Alternatieven

5.3.1

Referentie

Het doelbereik van elk alternatief wordt vastgesteld door deze te vergelijken met de referentiesituatie, ofwel
het nulalternatief. In dit geval is de referentiesituatie gedefinieerd als de autonome situatie in 2040 bij
groeiscenario 2040HOOG waarbij het bouwprogramma is uitgevoerd. Echter is geen van de
mobiliteitsmaatregelen uitgevoerd en gaat de referentiesituatie ervan uit dat de projectontwikkeling volgens
huidige standaarden is gedaan. Dat betekent dat de parkeernorm gelijk is aan de huidige parkeernorm
evenals de stallingscapaciteit voor fietsen. De referentie wordt doorgerekend met het verkeersmodel.
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5.3.2

Referentie met basis en fiets

Dit alternatief kan ook wel het nul plus alternatief genoemd worden. Hierbij wordt geen OV-lijn aangelegd,
maar wordt getracht de mobiliteitsvraag op te lossen met maatregelen uit het basispakket die betrekking
hebben op de overige thema’s. Daarbij wordt het aanvullende pakket voor de fiets uitgevoerd. Het doel van
dit alternatief is om te kijken of de mobiliteitsvraag opgelost kan worden en een transitie naar de fiets
teweeg gebracht kan worden als er geen OV-lijn wordt aangelegd en er sterk ingezet wordt op fiets. Mocht
het aanvullende fietspakket een hoge waarde blijken te hebben op basis van dit alternatief, dan kan deze in
de volgende fase ook worden toegevoegd aan een alternatief met OV-systeem. Dit alternatief wordt
doorgerekend met het verkeersmodel.

5.3.3

OV-alternatieven lokaal

Het doel van de lokale OV-alternatieven is om te kijken welke OV-systemen in combinatie met een
basispakket aan overige maatregelen voldoet om te kunnen voorzien in de lokale mobiliteitsvraag. Van deze
alternatieven wordt alleen de HOV-tram doorgerekend met het verkeersmodel. Vervoerswaarde en potentie
in reizigersaantallen voor de overige systemen kunnen van deze resultaten worden afgeleid. Conclusies over
het doelbereik kunnen dan op basis van expert judgement getrokken worden.

5.3.4

OV-alternatieven regionaal

Omdat op den duur gekeken wordt naar het regionaal doortrekken van de in de Binckhorst aangelegde
OV-lijn, is het van belang om te kijken hoeveel extra vervoerswaarde hiermee per systeem gecreëerd kan
worden en hoeveel extra reizigers hiermee gehaald kunnen worden. De regionale alternatieven zijn dan ook
bedoeld om het doelbereik van de verschillende regionale systemen, weer in combinatie met een
basispakket van overige maatregelen, vast te stellen. Van deze alternatieven wordt de lightrail met het
verkeersmodel doorgerekend. Doelbereik van overige alternatieven zal op basis van expert judgement van
deze resultaten worden afgeleid.

33 | 33

Witteveen+Bos | 114179/19-012.783 | Concept 01

Bijlage(n)

I
BIJLAGE: OPMERKINGEN WERKSESSIE 25 JUNI 2019
Aanwezigen
Witteveen + Bos
Witteveen + Bos
Witteveen + Bos
Twynstra Gudde
Keypoint
Goudappel Coffeng
Vinu
Vinu
Gemeente Den Haag
MRDH
Ministerie van I&W
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ministerie van BZK
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag
HTM
Prorail
NS
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
MoVe/Ministerie van IenW
MoVe/Ministerie IenW
Vinu
Ministerie van IenW

Eric Holtrop
Martijn Ruijgers
Irene Overtoom
Maatje Nooren
Cees Bakker
Aukje van de Reijt
Jelle Postma
Harold Lek
Inge van Westbroek
Ewald Borkens
Frans Trooster
Don de Greef
Thomas Buijs
Lilian Oskamp
Bastiaan ter Horst
Jeroen van der Linden
Charles Huyts
Maxime van Leeuwen
Riika Tuomisto
Hans van der Stok
Robin Bleichrodt
Annette Ploeger
Wilfred de Zeeuw
Joop Kokje
Gerard Snel
Bart Coster
Nicolien van Eeden
Jasper de Klein

Witteveen+Bos | 114179/19-012.783 | Bijlage I | Concept 01

Tabel 2 Opmerkingen alternatieven
Opmerking
#

Betreffend
(kapstok/indeling
thema’s/maatregel)

Opmerking

Wat doen we ermee

1

HOV

Waarom Binckhorst aansluiten op CS
en niet op HS of NOI? Dit is een
logischere keuze als reizigers naar de
Oude Lijn willen.

Conform de rapportage Schaalsprong
OV en startdocument is hier de hoogste
vervoersvraag.

2

HOV

Voor de aansluiting van het HOV op
HS is in de preverkenning ooit
autonoom last mile vervoer bedacht,
maar het enthousiasme hiervoor is
nog niet erg groot.

Vanwege de onzekerheid in
technologische ontwikkelingen rond
autonoom rijden, nemen we dit nu niet
mee als maatregel in deze verkenning.
Tevens is het een mogelijke aanvulling
die niet onmogelijk wordt gemaakt door
de 4 alternatieven die nu voorliggen.

3

HOV

Wordt ook rekening gehouden met
autonome metro’s?

Deze mogelijkheid sluiten we niet uit.
We nemen autonoom OV mee in de
vorm van ART, met als voorbeeld een
proef in China. Autonoom rijdende tram
op rubberbanden. Voor de andere HOV
opties kan later nog worden gekeken
naar de mogelijkheid om autonoom te
rijden.

4

HOV

Alle HOV opties raken 3 kunstwerken
van ProRail. Wordt dit meegenomen
in de kosten en haalbaarheid?

Het aanpassen van de kunstwerken is
onderdeel van het No Regret Pakket

5

Langzaam verkeer

Maatregelen meenemen om
voetgangers- en fietsersstromen te
ontvlechten. Prominente rol voor
fietsers in de stad werpt anders
nieuwe barrières op voor voetgangers

Onder langzaam verkeer houden we
expliciet rekening met voetgangers en
micromobiliteit. Detaillering van deze
opgave in volgende fasen. Nu kijken we
naar haalbaarheid en betaalbaarheid.

6

Hubs

Wat is de definitie van een hub?

Er kunnen veel verschillende dingen
verstaan worden onder hubs. Wij
definiëren dit nader in het rapport
uitwerken alternatieven.

7

Algemeen

Mobiliteitsmanagement graag
meenemen als maatregel

Meenemen als constante maatregel (in
elk alternatief evenveel). In deze fase is
het effect overigens nog niet
kwantificeerbaar.

8

Maatregel

In welke mate wordt rekening
gehouden met conflicten tussen
voetgangers en fietsverkeer

Detaillering van deze opgave in
volgende fasen. Nu kijken we naar
haalbaarheid en betaalbaarheid.

9

Thema Logistiek

Welke maatregelen kun je treffen om
het logistieke verkeer te reguleren?

Er komt in de rapportage een
beschouwing over logistieke concepten
en of het invloed heeft op de
alternatieven.

10

HOV-systemen

diverse opmerkingen over snelheden,
capaciteiten, kosten van de HOVsystemen

Wordt nog kritisch naar gekeken.

11

Thema Logistiek

Consensus binnen de groep dat je
voor het Thema Logistiek sowieso
ambitieus moet zijn, vanwege de
impact op doorstroming, veiligheid en
straatbeeld.

Er komt in de rapportage een
beschouwing over logistieke concepten
en of het invloed heeft op de
alternatieven.

12

Parkeren

Parkeernormen voor bezoekers en
fietsparkeren missen

op knooppunten wordt een check
gedaan op capaciteit fietsparkeren.
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Opmerking
#

Betreffend
(kapstok/indeling
thema’s/maatregel)

Opmerking

Wat doen we ermee

13

HOV-systemen

In alternatieven ook het effect van de
regionale doorkoppeling inzichtelijk
maken, omdat je anders mogelijk een
systeem aan legt, gebaseerd op
reizigers uit de regio die er wellicht
nooit komen.

De basis is de HOV tot Voorburg. Het
effect van doorkoppelen de regio in
wordt inzichtelijk gemaakt om te toetsen
of het systeem de mogelijke
toekomstige vraag kan faciliteren.

14

ruimtegebruik

goede/attractieve openbare ruimte en
nabijheid die een veilig netwerk
vormen

De ruimtelijke kwaliteit voor de first/last
mile is geen knop maar eigenlijk een
voorwaarde. Dit wordt toegelicht met
een schatting van de invloed die
ruimtelijke kwaliteit heeft. Is niet
onderscheidend tussen alternatieven.
Kan of moet bij elke variant worden
gedaan.

15

logistiek

voorbeeld Gotenburg stadsleveranties

Er wordt wel een beschouwing over
logistieke concepten en afschatting van
invloed opgenomen.

16

hubs

koppeling OV punten toevoegen

gedaan

17

langzaam verkeer

niet alleen fiets maar ook scooters,
steps enz.

wordt tekstueel meegenomen

18

langzaam verkeer

verkeersveiligheid voor kwetsbare
verkeersdeelnemers

Wordt meegenomen dat dit belangrijk is
bij latere uitwerking. Verkeersveiligheid
in het algemeen is meegenomen in het
afweegkader onder
leefbaarheidsknelpunten

19

HOV-systemen

Waar gaat de tram vanaf CS naar toe?
Heeft invloed op aantal reizigers.

Bij de alternatieven waar regionale
doorkoppeling wordt meegenomen,
wordt deze vanaf CS doorgekoppeld
naar Scheveningen.

20

HOV-systemen

Hoe zit het regionaal doortrekken in
de systemen, is onderdeel van of
alleen niet onmogelijk maken

Zit niet in de vraag maar regionaal
doortrekken wordt wel inzichtelijk
gemaakt wat de gevolgen zijn of het
systeem dat aan kan.

21

HOV-systemen/
Lightrail

Mogelijk dubbel grondgebruik en
daardoor minder grond aankoop,
mogelijk kostenneutraal?

uitgangspunten voor het schatten van
de kosten moeten nog bepaald worden

22

HOV-systemen/ART

Hoe zit het met de samenhang met de
rest van het netwerk en acceptatie
van tram zonder chauffeur?

tekstueel beschouwen
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