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Managementsamenvatting 

 

Urgentie 

De Randstad staat voor de uitdaging om de komende decennia te voorzien in een grote behoefte 

aan ontwikkelruimte. De locatie Central Innovation District-Binckhorst is hiervoor een uitstekende 

locatie. In het gebied kunnen tot 2040 23.300 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen worden 

gerealiseerd middels binnenstedelijke verdichting. Het gebied ligt in het hart van de stad en de 

regio en heeft het een goede aansluiting op snelwegen. Door de aanleg van de Rotterdamsebaan 

wordt de autobereikbaarheid nog verder verbeterd.  

 

De verstedelijking in het gebied komt echter niet vanzelf. Als de samenwerkende overheden willen 

dat de bouwproductie op deze locatie tot stand komt, dan is het noodzakelijk om nu te investeren 

in duurzame bereikbaarheid. Investeringen in bereikbaarheid stimuleren bovendien de modal shift 

van de auto naar andere vormen van vervoer. Alleen als duidelijk is dat het de overheid ‘menens’ 

is, dan gaan ontwikkelaars en ondernemers zelf ook investeren in dit gebied. 

 

Opgave 

De opgave van de MIRT-verkenning CID-Binckhorst is drieledig: 

1. Het mogelijk maken van de verstedelijking en het versterken van de economische kracht 

van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst, door in iedere ontwikkelfase een 

passende duurzame mobiliteit aan te bieden; 

2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door het wegnemen van 

de NMCA OV-knelpunten Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra 

belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID/Binckhorst; 

3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets. 

 

Opgave 1: Ontwikkeling Binckhorst-CID 

De ontwikkeling van het REOS-gebied Central Innovation District (CID)-Binckhorst is van belang 

voor de economische kracht van Nederland. In het CID-Binckhorst zijn 18.300 tot 23.300 extra 

woningen en 30.000 extra arbeidsplaatsen voorzien in 2040. Het werkelijke aantal extra woningen 

en arbeidsplaatsen zal naar verwachting hoger uitvallen, want 540.000 m2 bruto vloeroppervlakte 

(BVO) is nog onbestemd.  

 

Er zijn grenzen aan wat haalbaar is binnen het gebied. Door op huidige voet door te gaan met de 

omgang met ontstaan problemen rond uitgeefbare ruimte, leefbaarheid en aantrekkelijkheid, 

bereikbaarheid en milieu. Deze knelpunten worden grotendeels veroorzaakt door (de toename 

van) verkeersbewegingen van het verkeer en de hieraan relaterende verkeers- en parkeerruimte. 

De forse verdichtingsopgave vraagt daarom om een andere benadering van stedelijke mobiliteit. 
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Tabel: Gefaseerde groeiambitie CID-Binckhorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* In de Binckhorst zijn 3.600 nieuw te bouwen woningen gemarkeerd als ‘actief project’. Deze woningen zitten 
in de pijplijn en zijn naar verwachting voor 2022 gerealiseerd. 

 

Opgave 2: Knelpunten bereikbaarheid 

De bereikbaarheid in de regio Den Haag staat onder druk. Uit de NMCA volgen knelpunten op het 

wegennet (A4, A12), hoofdspoor (stations CS, HS, Oude lijn Leiden-Den Haag en potentieel 

knelpunt Den Haag-Delft), en regionaal OV (Rijswijkseplein, CS-Madurodam, Binckhorstlaan, 

samenloopdeel RandstadRail Leidschenveen, RandstadRail naar Zoetermeer). Het streven is dat 

de te onderzoeken alternatieven deze knelpunten deels wegnemen en/of escalatie voorkomen. 

 

Opgave 3: OV- en Fietsambities 

De regio heeft ambities om in de regio Den Haag het OV te versterken. Ambities zijn o.a. een 

nieuwe tram- of light raillijn vanaf Scheveningen, via CS, door de Binckhorst richting Zoetermeer, 

Delft en Rotterdam (Koningscorridor). Een belangrijke en gedragen ambitie voor de fiets is om het 

metropolitane fietsnetwerk te verbeteren en uit te breiden. 

 

Oplossingsrichting: adaptieve pakketten van maatregelen 

Maatregelen zijn noodzakelijk om de knelpunten op te lossen en de gebiedsontwikkeling volledig 

en duurzaam te realiseren. Door deze maatregelen ontstaat een mobiliteitstransitie, waarin de rol 

van autogebruik en -bezit afneemt ten gunste van langzaam verkeer en hoogwaardig OV. Ook 

slim ruimtegebruik, smart mobility, verhogen van OV-frequenties en het opschalen van de 

aanwezige treinstations maken hier deel van uit.  

 

Momenteel wordt al stevig geïnvesteerd in het versterken van de bereikbaarheid van Den Haag 

per auto. Voorbeelden zijn de aanleg van de Rotterdamsebaan en de realisatie van Passage A4 / 

Poorten en Inprikkers. Vanwege deze investeringen zijn grootschalige infrastructurele maatregelen 

voor de auto geen onderdeel van onderzoek. De auto blijft in de toekomst een belangrijke rol 

Fase Locatie Wonen 
(woningen) 

Werken 
(arbeidsplaatsen) 

Onbestemd 
(m2 BVO) 

2018  
(huidig) Totaal 25.000 90.400 - 

2018 - 2022 
Binckhorst +3.600* +500 - 

CID +1.300 +1.000 - 

2023-2030 
Binckhorst +1.400 – 6.400 +3.000 40.000 

CID +8.000 +10.000 - 

2031-2040 
Binckhorst - +1.500 500.000 

CID +4.000 +14.000 - 

2040 (eindbeeld) 
Totaal +18.300 – 23.300 +30.000 540.000 
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spelen voor de bereikbaarheid van CID-Binckhorst. Bij de gebiedsontwikkeling wordt hiermee 

rekening gehouden. 
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Figuur: Impressie van toekomstbeeld CID-Binckhorst (bron: gemeente Den Haag) 

 

Te onderzoeken alternatieven in de Verkenning 

Volgend uit de opgaven zijn vier adaptieve en samenhangende pakketten van 

mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt: de alternatieven. Deze alternatieven dragen bij aan het 

realiseren van een mobiliteitstransitie. Ook onderzoeken wij een nul-alternatief waarin geen 

maatregelen worden genomen. 

 

Alternatieven onderscheidend op HOV 

De alternatieven onderscheiden zich van elkaar door de keuze voor een vorm van HOV (bus, 

tram, lightrail) en een eventuele regionale doorkoppeling. Alle alternatieven bevatten bovendien 

maatregelen voor langzaam verkeer, slim ruimtegebruik, smart mobility, verhogen van OV-

frequenties en het opschalen van de aanwezige treinstations. De onderstaande figuur toont 

invulling van het HOV voor elk van de vier alternatieven: 

Figuur: Keuze voor HOV-modaliteit per alternatief 
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Basisalternatief ‘Strasbourg’ (HOV-tram, tot 2030) 

Alternatief 3, ‘Strasbourg’, is tijdens het Directeurenoverleg op 10 juli 2018 aangemerkt als 

basisalternatief. Hierbij is afgesproken om de Verkenning te richten op de maatregelen tot en met 

2030. Het basisalternatief wordt in deze fase gebruikt als uitgangspunt voor het maken van 

bekostigingsafspraken. Het basisalternatief is expliciet geen keuze voor een voorkeursalternatief: 

in de verkenningsfase worden alle vier de alternatieven in meer detail uitgewerkt en getoetst.  

 

De benodigde investeringen bedragen indicatief €419 mln excl. BTW. Er worden smart mobility 

maatregelen uitgevoerd (o.a. mobility hubs, Automatic Vehicle Last Mile voorzieningen) en 

wandel- en fietsvoorzieningen gerealiseerd (loopverbindingen, metropolitane en lokale fietsroutes, 

fietsparkeren). Ook wordt hoogwaardige openbare ruimte aangelegd, worden stations 

opgeschaald, verhogen de frequenties op het spoor en wordt een HOV-tram-verbinding aangelegd 

tussen station Den Haag CS en station Voorburg. De tramverbinding kent een doorkoppeling naar 

Delft door het realiseren van een aansluiting op de huidige tramlijn 1. Een eventuele regionale 

doorkoppeling van het HOV na 2030 maakt nu geen onderdeel uit van de afspraken; wel willen 

Rijk en regio de gesprekken daarover later oppakken als onderdeel van het gebiedsprogramma. 

De Schenkverbinding (een gedeeltelijke tunnelverbinding in plaats van het huidige Schenkviaduct) 

maakt geen onderdeel uit van de indicatie voor de benodigde investeringen. 

 

Tram als toekomstvaste HOV-oplossing 

Uit onderzoek blijkt dat een (hoogwaardige) busverbinding onvoldoende capaciteit biedt voor de 

toekomstige reizigersvraag in het gebied. Het verschil in investeringskosten tussen een 

vrijliggende baan voor tram of bus is beperkt en de tram is in de exploitatiefase voordeliger dan 

een bus. Ook kan een tram worden doorgekoppeld op lijn 1 naar Delft. Dit ontlast het NMCA-

knelpunt Rijswijkseplein. 

 

Mogelijkheden voor alternatieve bekostiging 

Omdat de traditionele middelen zowel ontoereikend qua omvang als niet tijdig beschikbaar zijn om 

de investeringskosten te dekken, is door Rebel onderzoek uitgevoerd naar de potentie van 

alternatieve bekostigingsmogelijkheden. Rebel schat de opbrengstpotentie in op in totaal 

maximaal €575 miljoen bij het uitvoering van alle maatregelen tot 2040, zonder rekening te houden 

met de politieke haalbaarheid van de maatregelen. Indien alleen rekening wordt gehouden met de 

werkzaamheden tot 2030 (dus geen regionale doorkoppeling), dan bedraagt de theoretische 

opbrengstpotentie maximaal €323 miljoen. Eén van de doelen van de preverkenning is het krijgen 

van zicht op 75% van de benodigde bekostiging. De alternatieve bekostiging maakt geen 

onderdeel uit van deze 75%, maar kan mogelijk een bijdrage leveren aan de resterende 25%. 

 

G4: versnellen van bekostiging van verstedelijking 

De G4 hebben een werkdocument opgesteld met mogelijkheden voor versnelling van bekostiging 

van verstedelijking. Het document onderschrijft dat de urgente versnelling van de 

verstedelijkingsopgaven vraagt om nieuwe en vernieuwde instrumenten en middelen, ook omdat 

de schaal vergelijkbaar is met de opgave ten tijde van de gebundelde deconcentratie of de VINEX. 

Het document bevat de volgende handelingsperspectieven, die bij voorkeur in samenhang met 

elkaar opgepakt dienen te worden:  
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1. Zet als decentrale overheden en Rijksbreed een bestuurlijke samenwerking op voor de 

verstedelijkingsopgave, op basis van een gezamenlijke visie en de gezamenlijke 

aansturing van de uitvoering. 

2. Werk effectief samen met de markt in PPS-constructies door kennis en expertise van Rijk 

en decentrale overheden te bundelen. Daarmee kunnen de kosten van de projecten die 

onderdeel zijn van de verstedelijkingsopgave met 10-15% omlaag en komt de 

verstedelijking in een versnelling. 

3. Speel bestaande publieke geldstromen vrij door enerzijds slimmer bestaande middelen te 

alloceren en anderzijds additionele middelen te genereren. 

 

Voorziene effecten van maatregelenpakketten 

Goudappel Coffeng voerde een quick scan uit naar de mogelijke effecten van de verstedelijking en 

mobiliteit in 2040. De quick scan bestaat uit eerste globale modelberekeningen om in deze fase al 

gevoel te krijgen bij mogelijke effecten van de maatregelenpakketten.  

 

De quick scan naar effecten van de maatregelenpakketten levert op basis van deze globale 

modelberekeningen de volgende indicaties en voorspellingen: 

- Een aanzienlijk deel van de toekomstige reizigers van en naar CID-Binckhorst zal naar 

verwachting een bovenregionale herkomst of bestemming (38%) hebben. Dit aandeel is 

groter dan het aantal verwachte reizigers uit de regio (22%) en vergelijkbaar met het 

verwachte aandeel lokale reizigers (40%). 

- De maatregelenpakketten veroorzaken volgens de voorspellingen een modal shift, waarbij 

reizigers de auto laten staan en kiezen voor het OV of de fiets. 

- Maatregelenpakketten inclusief HOV lijken kansen te bieden om de bereikbaarheid te 

verbeteren: de bezoekerspotentie van het gebied neemt in de voorspellingen toe, het 

aantal bereikbare banen lijkt te stijgen en het aantal knelpunten op het hoofdwegennet 

neemt af. 

 

In de Verkenningsfase zijn meer uitgebreide analyses noodzakelijk om de effecten nader te 

onderzoeken. 

 

Afweegkader om alternatieven te toetsen in de verkenningsfase 

Een eerste versie voor een afweegkader is opgesteld in samenhang met het Gebiedsprogramma 

Duurzame Bereikbaarheid. Het afweegkader wordt gebruikt in de Verkenningsfase om de 

alternatieven te vergelijken. Daartoe worden de alternatieven getoetst aan criteria die 

samenhangen met de opgave. Separaat van het afweegkader worden de alternatieven vergeleken 

op haalbaarheid. In de Verkenningsfase wordt nader onderzoek gedaan naar de effecten en 

haalbaarheid van de alternatieven. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

De ontwikkeling van REOS-gebied Central Innovation District (CID)-Binckhorst is essentieel voor 

de economische kracht van Nederland. Dit is één van de conclusies van het MIRT-onderzoek 

‘Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag’ (2017). De ontwikkelmogelijkheden van het gebied staan 

echter onder druk. Om de gewenste groei te realiseren dienen regionale opgaven in samenhang te 

worden opgepakt met landelijke opgaven. Het gaat onder meer om het realiseren van de 

gebiedsontwikkeling van CID-Binckhorst tot toplocatie, het oplossen van  

(NMCA-)knelpunten in de regio Den Haag, het realiseren van de gebiedsontwikkeling van CID-

Binckhorst en het voorkomen van overbelasting van het hoofdwegennet. 

 

In het BO MIRT van 6 december 2017 besloten Rijk en regio om een preverkenningsfase CID-

Binckhorst te starten. Het BO MIRT van 7 maart 2018 stelde hierop volgend het projectplan voor 

deze preverkenningsfase vast. De preverkenning loopt tot en met het BO MIRT op 21 november 

2018. 

 

Het doel van de preverkenning is 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. 

 

De opdrachtgevers van de preverkenning zijn het ministerie van IenW, het ministerie van BZK, de 

provincie Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de gemeente Den Haag en de 

gemeente Leidschendam-Voorburg.  

 

1.2 Doel van dit Startdocument 

Dit startdocument omschrijft de gemeenschappelijke ambities, de opgaven en het afweegkader. 

Ook introduceert het startdocument een viertal oplossingsrichtingen in de vorm van 

samenhangende pakketten van mobiliteitsmaatregelen: de alternatieven.  

 

In de figuren op de volgende pagina schetsen wij de plek van het startdocument binnen de 

preverkenning- en verkenningsfase.  

 

 

 



 

 

blad 9/93 | Startdocument MIRT-Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID - Binckhorst, 30 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: de positie van het startdocument (in rood) binnen het proces van de preverkenning 

 

Met de preverkenning hebben rijk en regio de basis gelegd voor de verkenningsfase. Ook wordt 

een projectplan opgesteld voor de verkenning. Onderstaand figuur toont de preverkenningsfase in 

relatie tot de verkenningsfase. 

Figuur 1.2 de preverkenning in relatie tot de verkenning 
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1.3 Onderzoeksproces 

In de preverkenningsfase werkten partijen samen in een multidisciplinaire werkgroep volgens de 

methode van ‘ontwerpend onderzoek’. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de 

verschillende belangen en disciplines. 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 en bekostiging en 

governance en participatie. 

 

In themasessies werkten de deelnemers in deelgroepen aan opdrachten rond een centraal thema. 

Opbrengsten en inzichten uit deze opdrachten werden tijdens de sessies plenair gedeeld. Na elke 

themasessie ontvingen de deelnemers een verslag met de resultaten en inzichten van deze 

sessie. De opbrengsten en inzichten zijn verwerkt in dit startdocument. 

 

Het onderstaande figuur toont de ligging van CID-Binckhorst ten opzichte van het centrumgebied 

van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. 

 

 

Figuur 1.3: de ligging van CID-Binckhorst (overzichtsweergave binnen Den Haag / Leidschendam-Voorburg) 

 

1.4 Leeswijzer 

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de toplocaties en de verstedelijking brachten wij als 

eerste stap de ruimtelijk-economische ontwikkeling van CID-Binckhorst in kaart (hoofdstuk 2).  

 

Vervolgens omschreven wij de knelpunten en ambities rond de regionale bereikbaarheid in met 

samenhang de ontwikkeling van CID-Binckhorst (hoofdstuk 3) en verkenden wij de (regionale) 

ambities rond openbaar vervoer en fiets (hoofdstuk 4). 
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Hierna definieerden wij de opgave en de oplossingsrichtingen (hoofdstuk 5). Op basis hiervan 

werkten wij alternatieven uit: adaptieve en samenhangende pakketten van mobiliteitsmaatregelen 

(hoofdstuk 6). Ook onderzochten wij mogelijkheden voor alternatieve bekostiging (hoofdstuk 7). 

 

We stelden tot slot een afweegkader op voor het ‘filteren’ van de alternatieven tijdens de 

verkenningsfase (hoofdstuk 8) en benoemden onderzoeksvragen voor de Verkenningsfase 

(hoofdstuk 9).  

 

Aanvullende- en achtergrondinformatie voegden wij in de bijlagen. 

 

1.5 Bronnen 

- Projectplan preverkenningsfase Schaalsprong Regionale Mobiliteit CID-Binckhorst 

(vastgesteld in BO MIRT, 7 maart 2018)  

- Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT, 6 en 7 december 2017  

- Afsprakenlijst vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT, 15 maart 2018 

- Verslag directeurenoverleg Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam – 

Den Haag, 10 juli 2018 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van 

BZK, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag en Gemeente Leidschendam-

Voorburg (2018) 

- MIRT-verkenning Haaglanden (2011) 

- MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag (2017) 

- Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke 

Randstad en Brainport Eindhoven (2016) 

- Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’, gemeente Den 

Haag (2018) 

- Haagse Mobiliteitsagenda, gemeente Den Haag (2018) 
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2 Ontwikkeling toplocatie en verstedelijking CID-Binckhorst 

 

Eén van de opgaven voor de verkenning is realiseren van de ambities voor de hoogstedelijke 

ontwikkeling van CID-Binckhorst als toplocatie. In dit hoofdstuk omschrijven wij deze ambities en 

leggen wij de koppeling tussen de verstedelijkingsopgave en mobiliteitsmaatregelen. 

 

2.1 Urgentie van de verstedelijkingsopgave 

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. De stad is erg in trek om te wonen en te 

werken. Vanuit verschillende perspectieven heeft verdichting de voorkeur boven uitleglocaties 

zoals Vinexwijken. Verstedelijking draagt bij aan nationale opgaven zoals minder en duurzamere 

vormen van mobiliteit, het behoud van waardevolle natuurwaarden, het versterken van 

agglomeratiekracht, het verhogen van productiviteit door kennisuitwisseling en een aantrekkelijk 

internationaal vestigingsklimaat. Bovendien zijn er kansen en schaalvoordelen bij het uitrollen van 

de complexe energietransitie in het stedelijk gebied. 

 

Decisio stelde een maatschappelijke businesscase op en concludeerde dat het gebied CID-

Binckhorst bij uitstek geschikt is om een bijdrage te leveren aan de nationale 

verstedelijkingsopgave. In het gebied kan ruimte worden gecreëerd om grote aantallen woningen 

en arbeidsplaatsen te realiseren middels binnenstedelijke verdichting. Vooral in het CID is nu al 

veel werkgelegenheid: het is goed verbonden met de nationale en regionale OV-netwerken. 

Daarnaast ligt het gebied in het hart van stad en regio en heeft het een goede aansluiting op 

snelwegen. Door de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt de autobereikbaarheid nog verder 

verbeterd. 

 

De verstedelijking in het gebied komt echter niet vanzelf. Als de samenwerkende overheden willen 

dat de bouwproductie op deze locatie tot stand komt, dan is het noodzakelijk om nu te investeren 

in duurzame bereikbaarheid. Dit stimuleert de investeringsbereidheid in het gebied van 

ontwikkelaars en ondernemers. 

 

Investeren in verstedelijking en bereikbaarheid in CID Binckhorst is efficiënt. Het alternatief is dat 

er grote aantallen woningen buiten de steden in het groen worden gebouwd. Investeringen in de 

bereikbaarheid van locaties in het landelijk gebied zullen vele malen hoger uitvallen en brengen 

veel nieuwe verkeersbewegingen op het hoofdwegennet mee; daarmee is de kans op nieuwe 

fileknelpunten op het hoofdwegennet groot. 

 

2.2 Internationale innovatieve toplocatie (REOS) 

De Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) is opgezet om de concurrentiekracht van 

het economisch kerngebied van Nederland (de noordelijke en zuidelijke Randstad en Brainport 

Eindhoven) te versterken. Rijk en regio’s constateren dat een sterkere internationale 

concurrentiekracht vraagt om een versterking van toplocaties (campussen, functiegemengde 

zakencentra, transformatiegebieden, productielandschappen) en de verbindingen daartussen. 
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CID-Binckhorst is binnen REOS aangemerkt als innovatieve toplocatie en hoofdknooppunt in het 

metropolitane netwerk. In het gebied concentreren innovatie- en transformatieopgaven zich. In en 

om het gebied liggen kennisinstellingen, onderwijs, ruimte voor bedrijvigheid en instituten voor 

(inter)nationale governance dicht bij elkaar. Het gebied kent ruime mogelijkheden voor ontmoeting, 

uitwisseling en inspiratie: basisvoorwaarden om te komen tot innovatie op het gebied van vrede, 

recht en veiligheid. 

 

Vanaf 2018 starten vanuit het REOS Uitvoeringsprogramma 2017-2018 de eerste acties voor de 

doorontwikkeling van de toplocaties. Voor CID-Binckhorst gaat het onder andere om het 

versterken van het internationaal concurrerend portfolio en het versnellen van de ontwikkeling in 

binnenstedelijk transformatiegebied. De gemeente Den Haag startte met de 

transformatie(plannen) van het gebied en stelde inmiddels het omgevingsplan Binckhorst vast. 

Figuur 2.1: het studiegebied van CID-Binckhorst in het centrumgebied van Den Haag en grenzend aan 

Leidschendam-Voorburg (bron: gemeente Den Haag) 

 

2.3 Kenmerken gebiedsontwikkeling CID-Binckhorst 

Het gebied CID-Binckhorst kent twee deelgebieden met elk een eigen karakter. Het CID is het 

noordwestelijk deel en kenmerkt zich als hoogstedelijk woon- en werkgebied met een sterke 

verdichtingsopgave. Binckhorst vormt het zuidoostelijk deel en is een bedrijventerrein dat zich 

ontwikkelt tot hoogwaardige gemengde stadswijk met wonen en werken.  

 

Ontwikkelperspectief CID 

CID ontwikkelt tot een gebied met de volgende kenmerken: 

- Internationaal georiënteerd gebied met een mix van hoogstedelijk wonen met zakelijke 

gebieden en infrastructurele trajecten; 

- Bedrijfsleven, overheid, onderwijs, inwoners en toerisme met passende voorzieningen; 

- Tussen en rondom drie intercitystations; 
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- Een menging van oude en nieuwe economie, deelgebieden verschillen van karakter; 

- Speerpunten: innovatief klimaat, netwerk/ontmoetingsfunctie en smart city. 

 

Op korte termijn (tot 2022) zijn de drie gebieden rond de hoofdstations benoemd tot prioritaire 

ontwikkelgebieden: Laakhavens bij HS, Den Haag Nieuw Centraal en de omgeving van Laan van 

NOI. Deze stationsomgevingen zijn de ankerpunten van het CID; het zijn de economische 

brandpunten met de hoogste dichtheden. Voor deze drie gebieden worden momenteel 

gebiedsagenda’s opgesteld. Hierin worden ruimtelijk perspectief, sturingsprincipes en 

vervolgvragen in beeld gebracht. Ook worden planvorming en procedures gestroomlijnd. De 

gebiedsagenda’s zijn naar verwachting eind 2018 gereed voor bestuurlijke besluitvorming. 

 

 
Figuur 2.2: voorziene functies en opgaven binnen deelgebied CID (bron: gemeente Den Haag) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: impressie van toekomstbeeld CID-Binckhorst (bron: gemeente Den Haag) 
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Ontwikkelperspectief Binckhorst 

Binckhorst ontwikkelt tot een gebied met de volgende kenmerken: 

- Van bedrijventerrein naar hoogwaardige gemengde stadswijk aan het water met havens; 

- Oude en nieuwe economie, deelgebieden verschillen van karakter; 

- Samen stad maken staat centraal. Geen blauwdruk voor de ontwikkeling, maar bottom-up 

vanuit de gedachte van de Omgevingswet. 

 

 
Figuur 2.4: voorziene functies en opgaven binnen deelgebied Binckhorst (bron: gemeente Den Haag) 
 
 
 

 
Figuur 2.5: impressie toekomstbeeld Binckhorst (bron: gemeente Den Haag) 
 
 

2.4 Groei van wonen, werken en bezoeken 

De gebiedsontwikkeling van CID-Binckhorst vindt gefaseerd plaats tussen 2018 en 2040. Grote 

ruimtelijke opgaven kosten veel tijd. Tijdens de looptijd van dit soort opgaven is er onzekerheid 

over toekomstige veranderingen in de samenleving, technologie en economie.  

 

Bij de gebiedsontwikkeling is oog voor actuele thema’s zoals klimaatadaptatie en energietransitie 

en de verbinding tussen deze thema’s (bijvoorbeeld bij gasloze ontwikkeling de synergie tussen de 

aanleg van nieuwe energie-infrastructuur en de mobiliteitstransitie die ontstaat door de te treffen 
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maatregelen). De gebiedsontwikkeling is adaptief en opgebouwd in fasen. Dit maakt het mogelijk 

om tijdens de ontwikkeling effectief bij te sturen. 

 

De ontwikkeling van CID-Binckhorst is globaal te vatten in drie fasen: 2018-2022, 2023-2030 en 

2031-2040. De onderstaande tabel maakt de groeiambitie per fase inzichtelijk, conform de huidige 

planningen. De planningen zijn adaptief en worden doorlopend bijgesteld aan de hand van nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen. Meer gedetailleerde informatie over ambities en fasering voegen wij 

bij in Bijlage 1. 

 
Tabel 2.1 Gefaseerde groeiambitie CID-Binckhorst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* In de Binckhorst zijn 3.600 nieuw te bouwen woningen gemarkeerd als ‘actief project’. Deze woningen zitten 
in de pijplijn en zijn naar verwachting voor 2022 gerealiseerd. 
 
 

2.5 Ontwikkelen met huidig mobiliteitssysteem geeft grenzen aan groei 

De ontwikkelopgaven vinden plaats in bestaand hoogstedelijk gebied met beperkte uitgeefbare 

ruimte. Stevige transformatie en verdichting zijn vereist om de doelstellingen te realiseren. Met het 

huidige mobiliteitssysteem, waarin de auto een belangrijke rol inneemt, loopt de 

gebiedsontwikkeling tegen verschillende grenzen aan. Onderstaand gaan wij op deze grenzen in. 

Een gedetailleerde uitwerking hiervan geven wij in Bijlage 2. 

 
Grenzen vanwege ruimtegebruik 

Het huidige mobiliteitssysteem geeft grenzen aan ruimtegebruik bij de ontwikkeling van CID-

Binckhorst door de grote ruimteclaims voor parkeren in het gebied. Het gaat om 42.300 tot 47.300 

parkeerplaatsen voor bewoners en werknemers in het gebied. Dit correspondeert met een 

oppervlakte voor parkeren die gelijk staat aan tot 154 tot 172 voetbalvelden. Een dergelijke 

ruimteclaim laat geen ruimte over voor wonen, werken, voorzieningen en openbare ruimte. 

 
  

Fase Locatie Wonen 
(woningen) 

Werken 
(arbeidsplaatsen) 

Onbestemd 
(m2 BVO) 

2018  
(huidig) Totaal 25.000 90.400 - 

2018 - 2022 
Binckhorst +3.600* +500 - 

CID +1.300 +1.000 - 

2023-2030 
Binckhorst +1.400 – 6.400 +3.000 40.000 

CID +8.000 +10.000 - 

2031-2040 
Binckhorst - +1.500 500.000 

CID +4.000 +14.000 - 

2040 
(eindbeeld) Totaal +18.300 – 23.300 +30.000 540.000 
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Grenzen vanwege leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

De ontwikkeling van CID-Binckhorst op basis van het huidige mobiliteitssysteem geeft grenzen 

aan de aantrekkingskracht en verkeersveiligheid van CID-Binckhorst. Een hoogstedelijk en 

verdicht gebied met veel autoverkeer leidt tot een overvol straatbeeld met een dominante rol voor 

de auto. Dit maakt het gebied onaantrekkelijk voor toekomstige bewoners en bedrijven. Bovendien 

zorgen grote aantallen auto’s in een druk gebied voor barrièrewerking en veel (deel)conflicten 

tussen verkeersstromen. Het resultaat hiervan is een lage verkeersveiligheid.  

 

Grenzen vanwege bereikbaarheid 

De ontwikkeling van CID-Binckhorst op basis van het huidige mobiliteitssysteem geeft grenzen 

aan bereikbaarheid door de stevige toename van autoverkeer op het reeds drukbezette stedelijke 

wegennet. Dit resulteert in een toename van vertraging en knelpunten op het stedelijk wegennet 

en daarmee langere reistijden voor bewoners, bezoekers en werknemers. 

 

Sterke groei autoritten en OV-gebruik als gevolg van gebiedsontwikkeling 

Bij doorontwikkeling van het gebied op basis van het huidige mobiliteitssysteem neemt het aantal autoritten 

in en om het gebied toe met 161.000 tot 180.000 per etmaal. Dit betekent in 2040 een stijging van 66% van 

de autoritten in en om het gebied in vergelijking met de situatie zonder de gebiedsontwikkeling. Ter 

vergelijking: dit is 80-90% van het huidige aantal autoritten per etmaal op de A4 tussen Den Haag en 

Leiden (hier zijn dagelijks in twee richtingen gemiddeld 200.000 autoritten). 

  

Experts verwachten bovendien dat het aantal reizigers met het OV na de gebiedsontwikkeling toeneemt van 

200.000 tot ongeveer 280.000 per dag. Dit betekent een stijging van 40% ten opzichte van de huidige 

aantallen reizigers.  

 

Bronnen: Goudappel Coffeng, verwachte ritproductie gemotoriseerd verkeer Binckhorst/CID gebaseerd op 

CROW-kengetallen (2018) en een expert-judgement over toekomstig OV-gebruik door HTM (2018). 

 
In de Bijlagen 3 en 4 geven wij aanvullende informatie over de huidige bereikbaarheid en de 

impact van de projecten Rotterdamsebaan en Passage A4 op het gebied. 

 

Grenzen vanwege milieu 

De verduurzaming van het autoverkeer biedt op de termijn tot 2030 nog geen oplossing voor wat 

haalbaar is binnen de grenzen van de milieuwetgeving in CID-Binckhorst. Door een overschrijding 

van milieunormen (concentraties stikstofdioxide) en toenemende verkeersstromen kunnen binnen 

de huidige wettelijke kaders niet meer dan 10.000 woningen worden gerealiseerd in CID-

Binckhorst.12 Deze 10.000 woningen zijn volgens planning rond 2025 gereed, waarna de grenzen 

voor groei van het gebied bereikt zijn. 

                                                           

 
1 Het Omgevingsplan Binckhorst toont dat er zonder maatregelen maximaal 5.000 woningen in deelgebied de 

Binckhorst realiseerbaar zijn. Uit onderzoek van Decisio blijkt dat 5.000 extra woningen in de Binckhorst een 
kwaliteitsimpuls geven aan het gebied met uitstralingseffecten op vastgoed in en buiten de Binckhorst. Dit extra 
programma geeft bovendien effecten op agglomeratieniveau.  

 
2 Voor het CID gaat het om een vergelijkbaar aantal woningen, voordat ook in dit deelgebied de grenzen zijn 

bereikt. De ontwikkelsnelheid is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. 
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2.6 Maatregelenpakketten die leiden tot een mobiliteitstransitie noodzakelijk 

Maatregelenpakketten zijn noodzakelijk om de knelpunten op te lossen en om de 

gebiedsontwikkeling volledig en duurzaam te realiseren. Deze maatregelen zorgen voor een 

mobiliteitstransitie. Deze transitie zet in op het beperken van bewegingen met de auto en het 

verder stimuleren van langzaam verkeer, smart mobility, ruimtegebruik (o.a. parkeernormen), OV-

frequentieverhogingen en opschaling van stations en HOV. Dit vergroot de keuzevrijheid voor 

bewoners, werknemers en bezoekers van CID-Binckhorst en draagt bij aan het realiseren van de 

gebiedsontwikkeling.  

 

Het doel van de maatregelenpakketten is het sneller en betrouwbaarder vervoeren van grote 

aantallen reizigers, terwijl de impact op de omgeving afneemt. Dit vertaalt zich in minder 

ruimtebeslag, verbeterde bereikbaarheid en een hogere ruimtelijke kwaliteit. De invulling van de 

maatregelenpakketten moet aansluiten bij de gebiedskenmerken en de ontwikkelambities en-

fasering van het gebied. In Bijlage 9 geven wij de mogelijke effecten van de maatregelenpakketten 

weer op basis van een globale quick scan. 

2.7 Bronnen 

- Omgevingsplan Binckhorst, gemeente Den Haag 

- Omgevingsplan Binckhorst, aanvulling omgeving effect rapport, Antea Group 

- Gebiedsaanpak Binckhorst 2018, gemeente Den Haag 

- Interviews met Programmateam Central Innovation District, Gemeente Den Haag 

- SER-Energieakkoord 2035, Rijk en maatschappelijke partners 

- Vervoer 2050, Europese Commissie 

- Agenda Ruimte voor de Stad, gemeente Den Haag  

- MIRT Verkenning Haaglanden  

- Project Rotterdamsebaan  

- Jaarrapport Stikstofdioxide concentratiemeting Den Haag (2016) 

- Haagse Mobiliteitsagenda, gemeente Den Haag 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van BZK, 

Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag en Gemeente Leidschendam-

Voorburg (2018) 

- Verwachte ritproductie gemotoriseerd verkeer Binckhorst/CID bepalen op basis van 

CROW-kengetallen, Goudappel Coffeng (2018) 

- Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke 

Randstad en Brainport Eindhoven (2016) 

- REOS Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 (2017) 

- Maatschappelijke businesscase Binckhorst, Decisio (2018) 

- Commissiebrief Aanpak prioritaire gebieden CID, gemeente Den Haag (2018) 
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3 De bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad staat onder druk 

 

Eén van de opgaven voor de verkenning is het oplossen en voorkomen van NMCA-knelpunten op 

de weg, op het spoor en bij bus, tram en metro. In dit hoofdstuk omschrijven wij de NMCA- en 

lokale bereikbaarheidsknelpunten. 

 

3.1 Bereikbaarheidsknelpunten uit de NMCA 

De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 brengt potentiële 

bereikbaarheidsopgaven op de lange termijn in beeld. Het gaat hierbij om vervoer over wegen, 

vaarwegen, spoorwegen en regionaal openbaar vervoer. De verkeer- en vervoersanalyse van de 

NMCA is één van de bouwstenen voor het signaleren van landelijke en regionale 

bereikbaarheidsopgaven. De uitgangspunten van de NMCA worden gevormd door het Lage en 

Hoge groeiscenario van de Welvaart en Leefomgeving-scenario’s van PBL en CPB. De NMCA 

beschouwt de MIRT-projecten waarover tot 2030 financiële afspraken zijn gemaakt in de analyse 

als uitgevoerd. Voor de omgeving Den Haag gaat de NMCA daarom uit van de aanwezigheid van 

de Rotterdamsebaan en Passage A4 / Poorten en inprikkers. 

 
NMCA-knelpunten 

De NMCA schetst dat ondanks investeringen in het hoofdwegennet de files in de Zuidelijke 

Randstad tot 2040 naar verwachting met maximaal 160% toenemen. De maatschappelijke kosten 

van de vertraging rond en tussen Rotterdam en Den Haag als gevolg van deze files lopen dan op 

tussen de 65 miljoen euro (laag economisch groeiscenario) en 175 miljoen euro per jaar (hoog 

economisch groeiscenario). Deze bedragen zijn exclusief de kosten die ontstaan als gevolg van 

knelpunten in het OV. De onderstaande figuur toont de potentiële vervoersknelpunten in Zuidwest 

Nederland. 

Figuur 3.1: potentiële vervoerknelpunten Zuidwest Nederland: A4, A12, A13, A15 en A16, Eindrapport NMCA 

2040 (2017) 
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De NMCA Wegen benoemt in (de omgeving van) Den Haag de volgende potentiële knelpunten 

voor autoverkeer op het hoofdwegennet: 

- Route A12 Den Haag Bezuidenhout – Zoetermeer Centrum; 

- Route A4 Den Haag-Zuid – Midden-Delfland; 

- Route A13 Rijswijk – Delft. 

Figuur 3.2: NMCA-knelpunten hoofdwegennet, met indicatie van jaarlijkse verlieskosten 

 

De NMCA Spoor benoemt in (de omgeving van) Den Haag de volgende knelpunten op het spoor: 

- Transferknelpunt op stations Den Haag Centraal en Den Haag HS vanaf 2030; 

- Capaciteitsknelpunten op het traject van de ‘Oude Lijn’, tussen Leiden en Den Haag vanaf 

2030. Druk op capaciteit, betrouwbaarheid, zitplaatsbeschikbaarheid en ruimte voor 

frequentieverhoging. Zorgpunt: de druk op de Oude Lijn neemt verder toe indien wordt 

gekozen voor andere tariefstelling op de HSL-Zuid (Schiphol-Rotterdam) om deze lijn te 

ontlasten. Dit zal het capaciteitsknelpunt op de Oude Lijn vergroten; 

- Potentieel capaciteitsknelpunt op traject Delft – Den Haag. 

 

De NMCA Bus, Tram en Metro benoemt in (de omgeving van) Den Haag de volgende knelpunten 

voor bus, tram en metro:  

- Capaciteitsknelpunt RandstadRail Laan van NOI – Leidschenveen op het samenloopdeel 

ter hoogte van Leidschenveen, vanaf 2030; 

- Capaciteitsknelpunt RandstadRail op de lijn naar Zoetermeer, vanaf 2030; 
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- Capaciteitsknelpunt binnenstadas: tramtunnel Grote Marktstraat Den Haag, tussen 2030 

en 2040; 

- Capaciteitsknelpunt Den Haag CS – Madurodam, vanaf 2030; 

- Potentieel knelpunt OV-as Den Haag CS -  Den Haag HS; 

- Rijswijkseplein en OV-verbinding van en naar de Binckhorst, huidige knelpunten. 

Figuur 3.3: NMCA-knelpunten voor het openbaar vervoer 

 

Bij de NMCA-knelpunten Spoor en Bus, Tram en Metro merken wij op dat de NMCA alleen 

kwantitatief toetst op vervoerscapaciteit. Er vindt geen toetsing plaats op kwaliteit en 

betrouwbaarheid van het OV-systeem. 

3.2 Bereikbaarheidsknelpunten uit regionale onderzoeken 

Rijk, regio en gemeenten gaven in regionale bereikbaarheidsonderzoeken meer zicht op 

bereikbaarheidsopgaven in en om Den Haag. Onderstaand benoemen wij de belangrijkste 

conclusies uit deze onderzoeken. 

 

MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag 

Aanvullend op de knelpunten uit de NMCA-analyse concludeert het MIRT-onderzoek dat er op het 

onderliggend wegennet en op de aansluitingen met het hoofdwegennet problemen ontstaan. Het 

aantal voertuigverliesuren op het onderliggend wegennet, waaronder het stedelijk wegennet van 

Den Haag, neemt harder toe dan op het hoofdwegennet. In zowel een hoog als een laag 

groeiscenario ontstaan knelpunten voor de RandstadRail in Den Haag (o.a. CS-Madurodam en 

CS-HS) en op de Oude Lijn tussen Leiden en Den Haag. 
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Bij hoge groei is er zonder aanvullende maatregelen sprake van structurele file en grote 

capaciteitsproblemen in het stedelijk OV en toename van de knelpunten op het spoor. De 

problematiek is dusdanig dat deze niet alleen met bereikbaarheidsgerelateerde oplossingen kan 

worden ondervangen. Dit geldt in het bijzonder voor het hoge groeiscenario. Nieuwe 

technologieën en diensten kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het versterken van het 

mobiliteitssysteem, maar het mogelijke effect van deze bijdragen is nog onzeker. 

 

Omgevingsplan Binckhorst 

De komst van de Rotterdamsebaan heeft veel impact op de Binckhorst. De nieuwe inprikker zorgt 

voor een directe verbinding tussen de stad en de A4/A13 via een 2 kilometer lange tunnel. Vanaf 

de opening van de Rotterdamsebaan komen naar verwachting dagelijks zo’n 50.000 auto’s het 

gebied binnen. De aanleg van de Supernovaweg in de Binckhorst verbetert de verbinding tussen 

de Utrechtsebaan en de centrumring. De Binckhorst wordt een met de auto goed bereikbare 

locatie. De verbeterde bereikbaarheid heeft echter zijn weerslag op het gebied: de toenemende 

verkeersbewegingen leiden tot meer druk op de interne bereikbaarheid van de Binckhorst.  

 

3.3 Bronnen 

- Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 

- NMCA 2017: achtergrondrapport Gevoeligheidsanalyses 

- NMCA 2017: achtergrondrapport Bus, tram en metro 

- NMCA 2017: achtergrondrapport Spoor 

- NMCA 2017: achtergrondrapport Wegen 

- Centraal Planbureau: Cahier Regionale ontwikkelingen en verstedelijking 

- Centraal Planbureau: rapport Welvaart en Leefomgeving 2015 

- Eindrapport MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag 

- Omgevingsplan Binckhorst 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van BZK, 

Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg 

(2018)  
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4 Ambities rond OV en Fiets 

 

Eén van de opgaven voor de beoogde MIRT-verkenning is het realiseren van regionale en lokale 

ambities voor het openbaar vervoer en de fiets. In dit hoofdstuk omschrijven wij deze ambities en 

de vertaling hiervan naar (de omgeving van) CID-Binckhorst. 

 

4.1 Ambities voor het openbaar vervoer 

De regio Den Haag staat voor een grote opgave op het gebied van het openbaar vervoer. Door 

verdere verdichting stijgt het aantal inwoners, werknemers en bezoekers waardoor de 

vervoervraag sterk toeneemt. Op nationaal en regionaal niveau zijn ambities geformuleerd voor de 

doorontwikkeling van het OV-systeem. Deze uitgangspunten, visie en ambities vermelden wij in 

Bijlage 5 bij dit document. De vertaling naar concrete plannen in (de omgeving van) Den Haag 

vindt plaats binnen de Schaalsprong Openbaar Vervoer. 

 
 
Ambities van de Schaalsprong Openbaar Vervoer 

In 2017 werkten gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, andere omliggende 

gemeenten, MRDH, HTM, het Ministerie van IenW, ProRail, NS en ROVER aan de preverkenning 

Schaalsprong OV: een visie op het OV in 2040 in de regio Den Haag. De Schaalsprong OV is een 

antwoord op de opgaven in het OV tot 2040, geredeneerd vanuit een financieel houdbaar OV-

systeem, duurzaamheid, leefbaarheid, stedelijke groei/verdichting en kansen voor mensen. 

 

De Schaalsprong OV verbindt ruimtelijk- economische opgaven met bereikbaarheid. Dit biedt de 

basis om het OV, samen met fietsen en lopen, de drager onder de stedelijke mobiliteit te laten zijn. 

Het OV maakt een schaalsprong: van een netwerk dat vooral gericht is op bediening van Den 

Haag naar een netwerk dat functioneert op het schaalniveau van de metropoolregio.  

 

Centraal in de Schaalsprong staat het eindbeeld waar het OV in de periode tot en met 2040 

naartoe door moet groeien, zodat de stedelijke verdichting in de groeiende stad gericht kan 

worden op sterke corridors in het OV-netwerk. De Schaalsprong OV stelt de aanpak van drie 

corridors voor om het hoofdnet OV op orde te brengen: 

1. De Koningscorridor als toekomstvaste, regionale drager (corridor: Regio – Binckhorst – 

CID – Den Haag CS – Madurodam – Internationale Zone – Scheveningen). Hierbij dienen 

de stedelijke verdichting en de OV-corridor optimaal op elkaar aan te sluiten.  

2. de Leyenburgcorridor beter aan te laten sluiten op het hoogwaardig OV en daarmee op 

de dynamiek van de stad en de regio. De Leyenburgcorridor is het verlengde van de 

tramtunnel tussen de woongebieden Den Haag Zuidwest en Loosduinen. 

3. de Oude Lijn (Leiden – Den Haag – Rotterdam – Utrecht) te versterken, met een hogere 

frequentie te rijden, meer haltes toe te voegen en ruimtelijk te verdichten rond bestaande 

en nieuwe haltes. Zo wordt de Oude Lijn ook een belangrijke drager van het 

metropolitane OV-netwerk. 
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Voor de bereikbaarheid van de Binckhorst in ontwikkeling is het van belang de OV-ontsluiting van 

de Binckhorst op korte termijn te verbeteren. Specifiek voor CID-Binckhorst is hiervoor maatregel 

‘OV Binckhorst 1e fase’ voorgesteld. Per december 2018 gaan elektrische bussen rijden over de 

Binckhorst voor de verbinding tussen Station Voorburg en Station Den Haag Centraal. 

Figuur 4.1: schematische weergave van Koningscorridor, Leyenburgcorridor en Oude Lijn (preverkenning 

Schaalsprong OV, 2018) 

 

4.2 Ambities voor de fiets 

In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid benoemt de MRDH de opgave om te komen tot een 

versterking van het metropolitaan fietsnetwerk. Het doel: het verbinden van woongebieden met de 

economische kerngebieden en andere werkgelegenheidslocaties. De fiets biedt bovendien kansen 

op de first- en last mile voor het snel ontsluiten van OV-haltes en stations. 

 

In het document ‘Fiets in de MRDH’ werkt de MRDH deze opgave verder uit. Het metropolitaan 

fietsnetwerk vormt binnen de metropoolregio een netwerk met de belangrijkste fietsroutes die 

bijdragen aan de economische bereikbaarheid. Het netwerk is opgesteld om 11 economische 

toplocaties per fiets ontsluiten. Het centrum van Den Haag is één van deze economische 

toplocaties. Bereikbaarheid met de fiets versterkt de agglomeratiekracht van de regio. Een 

belangrijke notie is dat de fiets in de toekomst een meer prominente rol inneemt in het 

verkeerssysteem. Door toenemende inwoneraantallen en druk op het hoofdwegennet wordt de 

fiets vaker en over langere afstanden gebruikt dan dat nu het geval is. De realisatie van 

fietssnelwegen en de groei van het gebruik van de elektrische fiets dragen hieraan bij. 
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De bereikbaarheid van banen is een belangrijke doelstelling van het metropolitaan fietsnetwerk. 

De nulsituatie (2018) van bereikbaarheid per fiets binnen 45 minuten vanuit woongebieden is 

weergegeven in de onderstaande figuur. 

Figuur 4.2: banen binnen 45 minuten (Fiets), Fiets in de MRDH, MRDH (2018) 

 

Vervolgens toont de onderstaande figuur de huidige en toekomstige routes binnen het 

basisnetwerk Fiets van de MRDH. Deze routes verbinden woongebieden en economische 

toplocaties in de regio.  

 
Figuur 4.3: concept Metropolitaan fietsnetwerk, Fiets in de MRDH, MRDH (2018) 
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Vier nieuwe schakels voorzien in omgeving CID-Binckhorst 

Gezamenlijk met de betrokken gemeenten benoemt de MRDH fietsmaatregelen om dit netwerk te 

realiseren. Het betreft zowel nieuwe fietsverbindingen (missing links) als punten waar lokale 

vertragingen worden weggenomen. Een viertal nieuwe schakels is voorzien in het gebied rond 

CID-Binckhorst. Het betreft de Velostrada (maatregel 1), de Fietsverbinding Voorburg (maatregel 

28), het Kippenbruggetje (maatregel 29) en het Trekfietstracé (maatregel 30). De 

maatregelnummers corresponderen met de volgende figuur. 

 

 

Figuur 4.4: verbeteren kwaliteit fietsbereikbaarheid: fietsmaatregelen (uitsnede), Fiets in de MRDH, MRDH 

(2018) 

 

Prioritaire realisatie van verlengde Velostrada 

De MRDH heeft zich de afgelopen jaren, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, 

ingespannen om een aantal snelfietspaden al op korte termijn te kunnen realiseren. Met het in de 

Tweede Kamer aangenomen amendement Hoogeland heeft het Rijk voor drie snelfietsroutes in de 

regio extra middelen ter beschikking gesteld.  

 

De verlengde Velostrada is één van deze prioritaire routes. Wanneer de verlenging gerealiseerd 

wordt, is er een reistijdwinst van bijna 10 minuten per verplaatsing te behalen door fietsers vanuit 

Leiden en Voorschoten naar Den Haag. Naar schatting zullen dagelijks 5.000 tot 9.000 fietsers 

gebruikmaken van deze snelfietsroute. 
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4.3 Bronnen 

 
- Overstappen naar 2040: Flexibel en slim OV, Ministerie van IenW (2016) 

- Toekomstbeeld OV: Pilot Zuidelijke Randstad, Provincie Zuid-Holland, MRDH en 

Ministerie van IenM (2016) 

- Ontwikkelagenda OV Zuidelijke Randstad, Provincie Zuid-Holland, MRDH en Ministerie 

van IenM (2017) 

- Kadernota Openbaar Vervoer, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2017) 

- Preverkenning Schaalsprong OV, gemeente Den Haag (2018) 

- Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016 - 2025, MRDH (2016) 

- Fiets in de MRDH (Concept), MRDH (2018) 

- Meerjarenprogramma Fiets, gemeente Den Haag (2015) 

- www.investeringsprogramma.nl, Focusproject Metropolitane fietsroutes (2018) 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van BZK, 

Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag en Gemeente Leidschendam-

Voorburg (2018)   

http://www.investeringsprogramma.nl/
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5 De opgave en oplossingsrichtingen 

5.1 Definitie van de opgave 

Het centrale doel van de beoogde MIRT-verkenning is het ontwikkelen van een 

voorkeursalternatief met mobiliteitsmaatregelen, passend bij de ontwikkelambities van CID-

Binckhorst. Om dit centrale doel te bereiken richt de preverkenning zich op enkele 

samenhangende opgaven. 

 

Het BO MIRT van 15 maart 2018 definieerde de volgende drie opgaven voor de verkenning:  

1. Het mogelijk maken van de verstedelijking en het versterken van de economische kracht van 

de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst door in iedere ontwikkelfase een passende 

duurzame mobiliteit aan te bieden; 

2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad, door het wegnemen van de 

NMCA OV-knelpunten Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra 

belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID/Binckhorst; 

3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets. 

 

Verstedelijkingsopgave en ontwikkeling tot innovatieve toplocatie 

Het gebied CID-Binckhorst is één van de krachtigste pijlers van de economie in de Haagse regio. 

De ambities zijn stevig: van de woningbouwopgave van 50.000 woningen in Den Haag landt bijna 

de helft van de woningen in CID-Binckhorst. Het aantal banen in het gebied zal ten opzichte van 

nu met meer dan 33% groeien tot circa 120.000 arbeidsplaatsen.  

 

De ontwikkelopgave vindt plaats in bestaand hoogstedelijk gebied met beperkte beschikbare 

ruimte. Dit betekent dat stevige transformatie en verdichting plaats moeten vinden om de 

doelstellingen te realiseren. Door de verdichting komen grotere hoeveelheden mensen dichter op 

elkaar te wonen en te werken. In het huidige mobiliteitssysteem neemt de auto een centrale rol in. 

Bij het realiseren van de ambities met een ongewijzigd mobiliteitssysteem komen grenzen in zicht 

rond ruimtegebruik, leefbaarheid en aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en milieu.  

 
Bereikbaarheidsopgave van de zuidelijke Randstad 

De Zuidelijke Randstad staat als geheel voor grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. 

Het NMCA-rapport (2017) toont dat ook bij een laag economisch ontwikkelingsscenario het aantal 

en de ernst van de files rond Rotterdam en Den Haag stevig toeneemt. 

 

De ontwikkeling van CID-Binckhorst betekent een sterke groei van wonen en werken in het 

centrumgebied van Den Haag. Zonder tegenmaatregelen zal de binnenstedelijke verdichting van 

CID-Binckhorst bijdragen aan de toenemende bereikbaarheidsproblematiek van de zuidelijke 

Randstad. Hierom moet de impact van de ontwikkeling van CID-Binckhorst op het 

mobiliteitssysteem vanaf de start worden meegewogen en een dergelijke vorm krijgen dat de 

bereikbaarheidsproblemen niet verergeren. 

 

De opgave in het gebied is dan ook om te komen tot een vervoerssysteem dat adaptief is bij de 

ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en toekomstvast is. De opgaven op een hoger 
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schaalniveau zijn het wegnemen van NMCA OV-knelpunten zoals het Rijswijkseplein en de 

Binckhorstlaan, het voorkomen van extra belasting op het hoofdwegennet en het realiseren van 

regionale ambities rond OV en fiets. 

 

5.2 Maatregelen die leiden tot een duurzame mobiliteitstransitie noodzakelijk 

Deze knelpunten worden grotendeels veroorzaakt door (de toename van) bewegingen van het 

verkeer en de hieraan relaterende verkeers- en parkeerruimte. De forse verdichtingsopgave vraagt 

daarom om een andere benadering van stedelijke mobiliteit. Door op huidige voet door te gaan 

met mobiliteit kunnen de hoge ontwikkelambities niet worden gerealiseerd. 

 

Pakketten van samenhangende maatregelen voor alle modaliteiten zijn noodzakelijk om de 

knelpunten op te lossen en de gebiedsontwikkeling volledig en duurzaam te realiseren. Deze 

maatregelen leiden tot een mobiliteitstransitie, waarin de rol van autogebruik en -bezit afneemt ten 

gunste van het langzaam verkeer en het (H)OV. Dit vergroot de keuzevrijheid voor bewoners, 

werknemers en bezoekers van CID-Binckhorst en maakt het realiseren van de 

gebiedsontwikkeling mogelijk. In Bijlage 9 geven wij de mogelijke effecten van de 

maatregelenpakketten weer op basis van een globale quick scan. 

 

5.3 Oplossingsrichtingen 

Het doel van de beoogde MIRT-verkenning is te komen tot een samenhangend en adaptief pakket 

van mobiliteitsmaatregelen om de bereikbaarheid van het gebied, Den Haag en de regio te 

verbeteren.  

 

Bereikbaarheid met de auto 

Momenteel wordt al stevig geïnvesteerd in het versterken van de bereikbaarheid van Den Haag 

per auto. Voorbeelden zijn de aanleg van de Rotterdamsebaan en de realisatie van Passage A4 / 

Poorten en Inprikkers. Vanwege de realisatie van deze auto-ontsluitingen zijn aanvullende 

grootschalige infrastructurele maatregelen voor de auto geen onderdeel van onderzoek.  

 

De auto blijft in de toekomst een belangrijke rol vervullen voor de bereikbaarheid van CID-

Binckhorst. Bij de gebiedsontwikkeling wordt daarom rekening gehouden met het faciliteren van 

autoverkeer door het gebied. Autogebruik in het gebied zelf wordt ontmoedigd. 

 

Maatregelen versterken autobereikbaarheid 

In de maatregelenpakketten van CID-Binckhorst staat de bereikbaarheid per auto niet ter discussie. Het 

autonetwerk in het centrum van Den Haag loopt nu al tegen zijn grenzen aan. Maatregelen die leiden tot 

een mobiliteitstransitie -in het plangebied maar ook daarbuiten- worden noodzakelijk geacht om CID-

Binckhorst te ontwikkelen en de bereikbaarheid over de weg op orde te houden.  

 

Om het gebied te ontwikkelen en de bereikbaarheid over de weg op orde te houden zijn maatregelen 

noodzakelijk. De maatregelen stimuleren mensen te kiezen voor verplaatsingen te voet, met de fiets of het 

OV of met vormen van nieuwe mobiliteit. Dit ontlast het wegennet. De beschikbare capaciteit op het 
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wegennet is zo optimaal beschikbaar voor verkeer van en naar het centrum van Den Haag en 

autogebruikers met een bestemming in CID-Binckhorst die geen andere vervoerskeuze hebben. De 

maatregelenpakketten voorkomen dus dat het stedelijk wegennet -inclusief de Rotterdamsebaan en 

aansluitende kruispunten - overbelast raakt. 

 

Daarbij komt dat de infrastructuur in de Rotterdamsebaan en Binckhorst een belangrijke schakel vormt 

tussen het hoofdwegennet en overige delen van Den Haag. Een goede bereikbaarheid van CID-Binckhorst 

per auto is daarmee cruciaal voor een goede bereikbaarheid van het gehele centrumgebied van Den Haag. 

 

Ook voor het OV en fiets zijn projecten gestart, zoals de uitwerking van de Schaalsprong OV en de 

aanleg van de verlengde Velostrada. 
 

Als oplossingsrichtingen worden maatregelenpakketten van mobiliteit uitgewerkt en afgewogen: de 

alternatieven. Deze alternatieven richten zich op samenhangende systemen op basis van 

voetganger en fiets, openbaar vervoer, nieuwe vormen van mobiliteit en andere keuzes voor 

ruimtegebruik en gebiedsontwikkeling. De gedachte achter deze pakketten is het aanbieden van 

een passende mix van mobiliteit in elke ontwikkelfase, om zo de verdichting en economische 

kracht van CID-Binckhorst te faciliteren. 

 

5.4 Adaptief programmeren 

De onzekerheden zijn groot en de complexiteit en dynamiek van de samenleving nemen toe. 

Meebewegen met maatschappelijke vragen wordt belangrijker en daarvoor is flexibiliteit nodig. 

Adaptief programmeren helpt hierbij. Adaptief programmeren is een fasegerichte werkwijze waarbij 

er sprake is van een ingroeimodel van mobiliteitsmaatregelen. De maatregelen worden in nauwe 

samenhang met de ontwikkelingen in het gebied uitgerold. De planning en mix van functies de 

gebiedsontwikkeling kan veranderen door nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De alternatieven 

zijn daarom adaptief uitgewerkt om doorlopend aan te kunnen sluiten bij deze veranderingen. 

 

Per fase van de gebiedsontwikkeling van CID-Binckhorst wordt bekeken welke mix van 

mobiliteitsmaatregelen noodzakelijk (of gewenst) is. Hierbij wordt rekening gehouden met andere 

projecten en ontwikkelingen, zoals de aanleg van de Rotterdamsebaan en Passage A4 / Poorten 

en inprikkers. 

 

Adaptief programmeren in MIRT-projecten 

Adaptief programmeren is een werkwijze die flexibiliteit brengt en de kans op over- en onderinvesteringen 

verkleint. Kortgezegd is adaptief beleid het slim omgaan met onzekerheden en kansen, door deze te 

onderkennen en transparant mee te nemen in de besluitvorming. Oftewel: meebewegen met ontwikkelingen, 

door niet te doen alsof de toekomst al vast ligt, maar door een stap-voor-stap-aanpak te hanteren. Daarmee 

wordt ruimte gecreëerd om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Het 

verbinden van korte termijn beslissingen met lange termijn opgaven. 

 

Bron: Leerplatform MIRT: Adaptief Programmeren 
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De ontwikkeling van CID-Binckhorst is ruwweg op te delen in drie fasen: de korte termijn (2018-

2022), de middellange termijn (2023-2030) en de lange termijn (2031-2040). De alternatieven 

sluiten aan op de fasen van de gebiedsontwikkeling. Na het afronden van elke fase heeft het 

gebied een zelfstandig functionerend mobiliteitssysteem. Bij de afronding van een fase worden 

keuzes gemaakt voor de doorontwikkeling van het systeem, passend bij de stand van zaken van 

de gebiedsontwikkeling op dat moment. Het adaptief programmeren van mobiliteitsmaatregelen 

start vanaf de eerste 3.600 woningen die nu in de Binckhorst in ontwikkeling zijn en vervolgt tot en 

met het eindbeeld met 18.300 tot 23.300 nieuwe woningen en 30.000 nieuwe banen in 2040. 

 

5.5 Bestaande projecten en studies 

Bij de uitwerking van de alternatieven is rekening gehouden met bestaande projecten en studies. 

Waar mogelijk dragen de alternatieven bij aan het realiseren van de ambities hiervan. 

 

Het gaat onder andere om: 

- MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag: een betere bereikbaarheid van de 

metropolitane regio voor een optimaal vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven en het 

versterken van de agglomeratiekracht. Afgerond in 2017. Dit onderzoek gaf onder andere 

aanleiding tot het Gebiedsprogramma en deze preverkenning. 

- Korte Termijn Aanpak als onderdeel van het Gebiedsprogramma Bereikbaarheid 

Rotterdam Den Haag: mobiliteitsprojecten op de korte termijn (2018-2021) zoals 

kwaliteitsimpuls fietser en voetganger Maanweg en Zonweg, verkeersluwe inrichting 

centrum zuid, fietstunnel Zuid-Hollandlaan en kortetermijnmaatregelen voor lijn 9. Diverse 

(kleine) infrastructurele maatregelen voor de fiets, fietsveiligheid (verkeersveiligheid en 

sociale veiligheid), fietsenstallingen en deelfietsgebruik. 

- Rotterdamsebaan: een ondergrondse verbinding tussen knooppunt Ypenburg en CID-

Binckhorst. 

- Passage A4 / Poorten en inprikkers: het scheiden van doorgaand- en 

bestemmingsverkeer voor Den Haag op de A4 en het toevoegen van extra capaciteit bij 

de aansluiting van de A4 op het onderliggend wegennet. Onderdeel van MIRT-

verkenning Haaglanden. 

- Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid: vanuit breed inzicht in 

maatschappelijke kosten en baten komen tot een adaptieve ontwikkelstrategie voor het 

metropolitane OV, in combinatie met verstedelijking en economische ontwikkeling. 

Onderdeel van Gebiedsprogramma Rotterdam Den Haag. 

- Schaalsprong OV: het investeren in het openbaar vervoer om de forse groeiambities van 

Den Haag niet vast te laten lopen. Onder andere door de realisatie van de 

Koningscorridor (Randstadrail tussen Scheveningen, Madurodam, de Binckhorst, Den 

Haag CS en de regio) en ondergrondse passages bij Den Haag CS. 

- Metropolitaan fietsnetwerk: ambitie voor de realisatie van de verlengde Velostrada 

(fietssnelweg) tussen Leiden en Den Haag. 

- Omgevingsplan Binckhorst: het verbeteren van de last mile vanaf de stationsomgevingen, 

realisatie van Velostrada met koppeling aan regionale fietsnetwerken, hogere 
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busfrequenties met doorgroei naar HOV. Leefbaarheid in de Binckhorst komt onder druk 

te staan door toenemend omgevingslawaai en afnemende luchtkwaliteit. 

- Elektrische nieuwe buslijn Binckhorst: in de HTM-dienstregeling van december 2018 gaat 

een nieuwe (elektrische) buslijn van en naar de Binckhorst rijden.  

- Fieldlab ‘Automatisch vervoer op de last mile’: zeven pilots met zelfrijdend vervoer van de 

MRDH. Eén van deze pilots betreft zelfrijdend vervoer tussen Den Haag HS en Voorburg, 

via de Binckhorst. 

- Onderzoek Tramontsluiting Binckhorst: verkennend onderzoek vervoerwaarde en 

ruimtelijke baten, Goudappel Coffeng. 

- Privaat initiatief Binckvaarten: vervoer over water tussen Den Haag HS en Binckhaven. 
 

5.6 Bronnen 
 

- Leerplatform MIRT: adaptief programmeren 

- Projectplan preverkenningsfase Schaalsprong Regionale Mobiliteit CID-Binckhorst (BO 

MIRT, 7 maart 2018)  

- Afspraaklijst Bestuurlijke Overleggen MIRT, 6 en 7 december 2017  

- Afsprakenlijst vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT, 15 maart 2018 

- MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag 

- Projectplan Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid 

- Mirtoverzicht.nl: Rotterdamsebaan en A4 Passage en poorten en inprikkers 

- Omgevingsplan Binckhorst, gemeente Den Haag 

- Schaalsprong OV, MRDH en gemeente Den Haag 

- Fieldlab AVLM, MRDH 

- Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, MRDH 

- Onderzoek Tramontsluiting Binckhorst, verkennend onderzoek vervoerwaarde en 

ruimtelijke baten, Goudappel Coffeng 

- Binckhaven.nl: bereikbaarheid, Binckvaarten 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van 

BZK, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag en Gemeente Leidschendam-

Voorburg (2018) 
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6 Alternatieven: adaptieve pakketten van mobiliteitsmaatregelen 

 

Wij starten dit hoofdstuk met de belangrijkste kenmerken van de vijf alternatieven en de 

bijbehorende gefaseerde ontwikkeling. Vervolgens beschrijven wij de soorten maatregelen die 

leiden tot de mobiliteitstransitie: smart mobility, langzaam verkeer, ruimtegebruik, OV-frequenties 

en opschalen stations en het HOV. Hierop volgend benoemen wij de kosten van de alternatieven. 

We besluiten dit hoofdstuk met een beschrijving van het basisalternatief. 

 

6.1 Maatregelenpakketten leiden tot mobiliteitstransitie 

Volgend uit de opgaven zijn vier adaptieve en samenhangende pakketten van 

mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt: de alternatieven. Deze alternatieven worden in de 

verkenningsfase nader uitgewerkt en getoetst aan het afweegkader (zie voor het afweegkader 

hoofdstuk 9).  

 

Voor een succesvolle ontwikkeling van Binckhorst-CID is het noodzakelijk om maatregelen te 

realiseren die leiden tot een mobiliteitstransitie binnen dit gebied. Het gaat hierbij o.a. om een 

afnemende rol van autogebruik en -bezit het treffen van maatregelen voor het langzaam verkeer, 

slim ruimtegebruik, smart mobility, (H)OV en het opschalen van de aanwezige treinstations. Een 

Schenkverbinding kan mogelijk een extra bijdrage leveren aan het beperken van het autoverkeer 

in delen van CID-Binckhorst. Nader onderzoek in de verkenningsfase naar de effecten van de 

Schenkverbinding en de andere maatregelen is nodig. De maatregelenpakketten bestaat uit de 

volgende onderdelen: 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1: onderdelen van de maatregelenpakketten in CID-Binckhorst 

 

We onderscheiden de volgende alternatieven: 
 

Alternatief Maatregelen 

Smart 

Mobility 

Maatregelen 

Langzaam 

verkeer 

Maatregelen 

Ruimtegebruik 

Maatregelen 

OV-

frequenties 

en 

opschalen 

stations 

Maatregelen 

HOV 

0: Nul-alternatief 

(geen maatregelen) 

Nee Nee Nee Nee Lokale bus 

1: Graz Ja Ja Ja Ja Lokale HOV-

tram 

2: Shenzhen Ja Ja Ja Ja Regionale 

HOV-bus 

3: Strasbourg 

(basisalternatief) 

Ja Ja Ja Ja Regionale 

HOV-tram 

4 Düsseldorf Ja Ja Ja Ja Regionale 

lightrail 

Tabel 6.1: overzicht van de alternatieven 
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De invulling van het HOV is hierbij specifiek uitgelicht vanwege de hoge investeringen. Deze 

maatregelen worden in onderlinge samenhang met de ruimtelijke opgave ontwikkeld. De 

genoemde maatregelen maken onderdeel uit van alle alternatieven, met uitzondering van het nul-

alternatief. De alternatieven onderscheiden zich van elkaar in de keuze voor een HOV-modaliteit 

(bus, tram, lightrail) en de fasering van de realisatie in relatie tot de te realiseren woningen en 

arbeidsplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat de exploitatie van HOV met bus of tram kostendekkend 

uitgevoerd kan worden (zie paragraaf 6.9). 

6.2 Gefaseerde ontwikkeling 

Door het faseren van de maatregelen wordt adaptief geïnvesteerd en aangesloten bij de fasen die 

worden onderscheiden in de gebiedsontwikkeling. Zodoende sluiten de maatregelenpakketten aan 

bij de groei van het aantal woningen, arbeidsplaatsen en bezoekers van CID Binckhorst.  

 

Voor de fasering van de alternatieven wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen: 

- Fase 1: 2018 – 2023 

- Fase 2: 2023 – 2030 

- Fase 3: 2030 – 2040  

 

Deze fasering is bepalend voor het ingroeimodel van de maatregelenpakketten. De onderstaande 

figuur geeft inzicht in de fasering binnen de vier alternatieven.  

Figuur 6.2: faseringsoverzicht van maatregelen bij de alternatieven 

 

Wij maken de maatregelen per fase in meer detail inzichtelijk in Bijlage 6 bij deze rapportage. 

 

6.3 Smart Mobility 

Het onderwerp ‘Smart Mobility’ is voor deze preverkenning uitgewerkt in een aantal 

deelonderwerpen. Het betreft: 
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1. Mobility as a service en deelconcepten: een benadering van mobiliteit waarbij de 

consument de dienst ‘mobiliteit’ inkoopt, in plaats van zelf te investeren in de aanschaf 

van vervoersmiddelen. Herkenbare voorbeelden hiervan zijn deelauto en -fietssystemen. 

2. Mobility Hubs: hierbinnen onderscheiden we de ‘mini-hub’ en de ‘super-hub’. De mini-hub 

is een fysieke mobiliteitswinkel waar verschillende mobiliteitsvormen en -concepten bij 

elkaar komen. Hubs faciliteren de uitwisseling tussen o.a. fiets, OV en deelsystemen. De 

super-hub is een uitgebreide mini-hub met als primaire functie de uitwisseling tussen auto 

en andere vormen van vervoer (P&R). 

3. Last-mile oplossingen: het uitvoeren van maatregelen om voor- en natransport met de 

fiets of te voet aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het realiseren van 

comfortabele nieuwe routes of het verwijderen van huidige obstakels. 

4. Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM): een fijnmazige OV-oplossing die wordt 

uitgevoerd door autonoom rijdende voertuigen. Het doel van AVLM is het vervoeren van 

personen van en naar OV-knooppunten zoals HOV-haltes of stations. 

5. Gedragsverandering: maatregelen om het gedrag van bewoners en bezoekers te 

beïnvloeden, bijvoorbeeld met stimulerende incentives (bijvoorbeeld korting op 

alternatieve vormen van vervoer of beloningssysteem) of ontmoedigende incentives 

(bijvoorbeeld geen toegang tot parkeerplaatsen tijdens de spits). 

 

6.4 Langzaam verkeer 

Het langzaam verkeer (zoals voetgangers, e-bikers en fietsers) neemt binnen de 

maatregelenpakketten een belangrijke rol in. Binnen de uitwerking van de alternatieven is 

aandacht voor het regionale en het lokale schaalniveau. 

 

Regionaal niveau: investeren in fietsnetwerken 

Verbeteringen van de regionale fietsnetwerken zijn noodzakelijk voor een goede uitwisseling 

tussen de grote woonkernen en het economische centrum van Den Haag en omgeving. Het 

gebruik van de fiets kan onder de juiste omstandigheden een alternatief vormen voor regionale 

autoverplaatsingen. Deze omstandigheden zijn onder andere een netwerk met verbindingen op de 

juiste locaties, van hoogwaardige kwaliteit en met weinig oponthoud. 

 

Lokaal niveau: langzaam verkeer centraal bij gebiedsinrichting 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 72% van alle verplaatsingen binnen 7,5 kilometer in het 

stedelijk gebied plaatsvindt met de fiets of te voet. Een uitgebreid en hoogwaardig lokaal fiets- en 

voetgangersnetwerk in CID-Binckhorst voorziet in de toekomst in aantrekkelijke en directe routes 

tussen woonkernen, werklocaties, voorzieningen en OV-knooppunten.  

 

Een mobiliteitssysteem waarin het langzaam verkeer meer centraal komt te staan vraagt om een 

afnemende aanwezigheid van de auto. Het doorgaande verkeer wordt geconcentreerd op een 

beperkt aantal goed ingepaste stedelijke hoofdwegen met een goede doorstroming: hier staat 

doorstroming centraal. De onderliggende wegen krijgen primair de functie als ontsluiting van 

woon- en werkgebied en bieden ruimte voor de fietser en voetganger. Het netwerk van langzaam 

verkeer wordt bovendien uitgebreid door de realisatie van ontbrekende schakels, de aanleg van 
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nieuwe verbindingen naar woon- en werkgebieden en een opwaardering van bestaande wandel- 

en fietspaden.  

 

Figuur 6.3: toekomstig fietsnetwerk in CID-Binckhorst 

 

6.5 Ruimtegebruik 

Het ruimtegebruik binnen de maatregelenpakketten heeft betrekking op parkeernormen en de 

realisatie van de Schenkverbinding. 

 

Effectief ruimtegebruik door minder parkeren 

Het beslag van auto’s op de beschikbare ruimte in het gebied is groot. Dit geldt zowel voor 

rijdende auto’s als voor geparkeerde. Om de impact van de auto op het ruimtegebruik te beperken 

kan de parkeernorm voor nieuwbouw worden verlaagd. Dit kan op verschillende manieren: 

- Het reduceren van het aantal parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers op eigen 

terrein. 

- Het niet-beschikbaar stellen van parkeervergunningen voor parkeren op straat voor 

bewoners en bezoekers van nieuwbouwwoningen. 

- Het aanwijzen van parkeren-op-afstand voor bewoners en bezoekers.  
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Het verlagen van de parkeernorm heeft alleen nut als binnen het gebied voldoende alternatieve 

vervoerswijzen beschikbaar zijn. 

 

Effectief ruimtegebruik door realisatie Schenkverbinding 

De Schenkverbinding betreft een (gedeeltelijke) tunnelverbinding in plaats van het huidige 

Schenkviaduct. De Schenkverbinding sluit aan op het hoofdwegennet (de centrumring) in plaats 

van op het NMCA-knelpunt Rijswijkseplein. Door het verdwijnen van het Schenkviaduct tussen 

CID en Binckhorst wordt de Binckhorst op termijn volwaardig binnen het invloedsgebied van het 

centrum van Den Haag getrokken. Door het wegvallen van deze barrière verbetert de aansluiting 

tussen de netwerken voor langzaam verkeer in de Binckhorst en in het CID aanzienlijk. Bovendien 

leidt de Schenkverbinding tot ontlasting van het NMCA-knelpunt op het Rijswijkseplein en ontstaat 

er meer ruimte voor stedelijke verdichting. 

 

Wij beschouwen een eventuele realisatie van de Schenkverbinding binnen de verkenning als een 

‘aan’ of ‘uit’-optie. Het is een aanvullende maatregel die ondersteunend is aan de pakketten die 

leiden tot een mobiliteitstransitie, maar maakt hiervan geen onderdeel uit. Om deze reden laten wij 

deze investeringskosten buiten beschouwing. 

 

6.6 Opschaling stations en verhogen van OV-frequenties 

Een onderdeel van de maatregelenpakketten is het opschalen van de stations.en het verhogen 

van de OV-frequenties op het hoofdspoor. 

 

Opschaling van stations 

Het toenemende gebruik van de treinstations kan op termijn leiden tot capaciteitsknelpunten. Het 

gaat bijvoorbeeld om knelpunten bij de toegang van een station, op de perrons of bij in- en 

uitcheckpunten. Bij het geschikt maken van de stations voor meer reizigers passen ook 

maatregelen om de uitwisseling tussen trein en andere modaliteiten te versterken. Voorbeelden 

van maatregelen zijn het vereenvoudigen en/of versnellen van de benodigde tijd voor het stallen 

van vervoersmiddelen, het uitbreiden van de stallingscapaciteit op stations voor fietsen, e-bikes, 

scooters en deelauto’s en het aanbieden van vervoersmiddelen voor de last mile. 

 

Verhogen van OV-frequenties 

Het gebied bevat vier treinstations: Den Haag CS, Den Haag HS, Den Haag Laan van NOI en 

Voorburg. Het verhogen van de OV-frequenties op het hoofdspoor de doelstelling van het 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en vormt daarom geen onderdeel van deze verkenning. 

Dit onderdeel van PHS richt zich op het verbeteren van de relatie tussen Leiden, Den Haag en 

Rotterdam. De grootste investering is de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft-zuid. Dit 

resulteert in een betere bediening van Den Haag CS (14 treinen per uur per richting: 6 sprinters en 

8 intercity’s) en een toename van de treinfrequenties in het CID (Stations HS – CS – Laan van 

NOI). Dit onderdeel van PHS is naar verwachting in 2025 gerealiseerd.3 

                                                           

 
3 De mogelijkheden tot, en effecten van, de frequentieverhoging en schaalsprong op het hoofdspoor worden 

onderzocht vanuit de Werkplaats Metropolitaan OV (onderdeel van Gebiedsprogramma Rotterdam Den Haag) 
en het Toekomstbeeld OV (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). 
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Naast de frequentieverhoging kan een OV-kwaliteitsverhoging bijdragen aan de modal shift van de 

auto naar het OV. Hieronder vallen maatregelen rond kwaliteitsverhoging van het OV zelf 

(uitbreiding aantal zitplaatsen, gratis wifi) en rond het verbeteren van wachtruimtevoorzieningen 

(aanbieden actuele reisinformatie, uitbreiding aantal zitplekken, overkapping tegen 

weersinvloeden). Deze verkenning draagt bij aan het realiseren van deze kwaliteitsverhogende 

maatregelen.  

 

6.7 Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

De alternatieven onderscheiden zich van elkaar door de invulling van het HOV. Onderstaand 

beschrijven wij de voorgestelde HOV-oplossing bij elk van de vijf alternatieven. Een gedetailleerd 

overzicht van de invulling van HOV binnen de individuele alternatieven voegen wij in Bijlage 7. 

 

Figuur 6.4: overzichtsweergave van HOV binnen de alternatieven 

 

Alternatief 0: de referentiesituatie 

In dit alternatief is er geen sprake van maatregelen die leiden tot 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 Binkhorst: buslijn 26, 28 en 46. 
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Alternatief 1: Graz 

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 

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 “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: Strasbourg 

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 

Dit alternatief gaat uit van een lightrail verbinding die ongelijkvloers rijdt waar dat moet en op 

maaiveld (op een vrijliggende baan) waar dat kan. Dit vertaalt zich in de 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.  

 

6.8 Investeringskosten van de alternatieven 

Onderstaand geven wij een grove indicatie van de investeringskosten van de alternatieven. De 

investeringskosten zijn exclusief BTW en de kosten van een eventuele Schenkverbinding.4 

Uitgangspunt bij deze indicatie is dat BTW compensabel is. 

 

Het PHS richt zich op frequentieverhoging op het spoor. Ook binnen de werkplaats OV wordt 

onderzoek uitgevoerd naar de frequentieverhoging. Het uitgangspunt voor nu is dat voor 

investeringen in fysieke maatregelen die samenhangen met de frequentieverhoging elders 

                                                           

 
4 Dit betreft een schatting van totale investeringskosten exclusief BTW en inclusief een opslag voor 
indicatiesonzekerheid van 40%, wat conform de SSK-systematiek overeenkomst met een onderscheidingskans 
van 85%. 
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grotendeels dekking wordt gevonden. In de kostenindicatie is desondanks een post van €28 mln 

opgenomen voor  maatregelen om de relaties naar en tussen de stations te versterken, waaronder 

de frequentieverhoging van het OV.  

 

De kosten voor het opschalen van de stations CS, HS en Laan van NOI zijn niet meegenomen. 

We gaan ervan uit de opschaling wordt bekostigd vanuit een toename van opbrengsten door een 

toename van reizigers. Tenslotte is voor nu nog geen rekening gehouden met verandering van 

exploitatie-inkomsten en -lasten van het openbaar vervoer. 
 

Investeringskosten 

Bedragen in mln euro’s excl. BTW 

2018-2022 

(fase 1) 

2018-2030 

(fase 1+2) 

2018-2040 

(fase 1+2+3) 

 

Alternatief 

0: referentiealternatief 

 

- - - 

1: Graz 

Maatregelen die leiden tot mobiliteitstransitie, 

frequentieverhoging OV, opschalen stations, lokale HOV-

tram 

137 419 444 

2: Shenzen 

Maatregelen die leiden tot mobiliteitstransitie, 

frequentieverhoging OV, opschalen stations, regionale 

HOV-bus 

137 370 538 tot 944 

3: Strasbourg 

Maatregelen die leiden tot mobiliteitstransitie, 

frequentieverhoging OV, opschalen stations, regionale 

HOV-tram 

137 419 640 tot 1.081 

4: Düsseldorf 

Maatregelen die leiden tot mobiliteitstransitie, 

frequentieverhoging OV, opschalen stations, regionale 

lightrail op niveau +1/-1 

137 633  1.261 tot 1.516 

 

Tabel 6.2: investeringskosten van de alternatieven 

 

6.9 HOV met tram of bus? 

Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat een HOV-busverbinding onvoldoende capaciteit 

biedt voor de toekomstige reizigersvraag in het gebied. Een tramverbinding kan daarentegen de 

vraag in het eindbeeld van de gebiedsontwikkeling wel aan en biedt mogelijkheden tot verdere 

capaciteitsuitbreiding. Het verschil in investeringskosten tussen tram en bus is beperkt. Dit 

beperkte verschil is te verklaren door relatief omvangrijke investeringen die ongeacht de keuze 

voor bus of tram nodig zijn: het aanpassen van de viaducten en de grondverwerving voor OV-

infrastructuur. Er is geen verschil in de exploitatiekosten tussen tram en bus. Een bus is in 

exploitatie duur dan een tram, maar zal vaker moeten worden ingezet om dezelfde hoeveelheid 

reizigers te vervoeren. 

 

Een ander voordeel van de tram ten opzichte van de bus is dat een tramverbinding door de 

Binckhorst kan worden doorgekoppeld op de huidige tramlijn 1 richting Delft. Met deze 

doorkoppeling kunnen door trams de Binckhorst rijden, waardoor het NMCA-knelpunt 

Rijswijkseplein wordt ontlast. Deze mogelijkheid bestaat niet bij een busverbinding. 
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Bovendien draagt de tramverbinding -meer dan een busverbinding- bij aan een hoogwaardige 

uitstraling van het gebied én zijn er bij een tramverbinding meer uitgebreide mogelijkheden voor 

alternatieve bekostiging dan bij een busverbinding. 

 

Concluderend verdient een tram de voorkeur boven een busverbinding. De tram is toekomstvast, 

kosteneffectief, draagt bij aan het oplossen van een NMCA-knelpunt, versterkt de hoogwaardige 

uitstraling van het gebied en biedt meer kansen voor alternatieve bekostiging dan een bus. 

 

Tramontsluiting Binckhorst meest toekomstvast 

Als onderdeel van de preverkenning onderzocht Goudappel Coffeng de meest kansrijke opzet voor het 

HOV door de Binckhorst. Hierbij is het vervoerkundig functioneren van zowel een bus- als tramsysteem in 

kaart gebracht voor een laag scenario (5.000 woningen en 5.000 arbeidsplaatsen) en een hoog scenario  

(10.000 woningen en 5.000 arbeidsplaatsen). Het hoge scenario komt overeen met de ontwikkelambities 

van CID-Binckhorst. 

 

Goudappel concludeert dat de mate van OV-gebruik van en naar de Binckhorst sterk wordt beïnvloed door 

het ruimtelijk programma. In het lage scenario is een exploitatie noodzakelijk met minimaal 11 bussen of 6 

trams per uur per richting van en naar Den Haag CS. De grens voor de inzet van bussen ligt op 14 

(dubbelgelede) voertuigen per uur per richting. Een verdere frequentieverhoging staat een betrouwbare 

dienstregeling in de weg. Een bussysteem kan eventuele verdere reizigersgroei niet opvangen. 

 

In het ambitiescenario is een trambediening met minimaal 14 trams per uur per richting vereist; met bussen 

is in dit scenario moeilijk aan de vraag te beantwoorden. Een tramsysteem kan – anders dan de bus- 

verdere reizigersgroei opvangen door de capaciteit van de voertuigen verder uit te breiden, bijvoorbeeld 

met langere of gekoppelde voertuigen. 

 

Een bus is in exploitatiekosten aanmerkelijk goedkoper dan een tram, maar zal vaker moeten rijden om te 

voldoen aan dezelfde vervoervraag. Per saldo zijn de exploitatiekosten van de tram en de bus nagenoeg 

gelijk in het ambitiescenario (ca. €14.000,- per werkdag). Kosten voor beheer en onderhoud van 

traminfrastructuur zijn hoger, maar door de extra aantrekkende werking van de tram op reizigers zullen ook 

de opbrengsten hoger zijn. Dit komt door de ‘trambonus’, wat betekent dat er 6% meer reizigers met de 

tram zullen reizen dan met de bus. In het lage scenario is de bus kosteneffectiever; in het hoge scenario 

geldt dat voor de tram. De onderlinge verschillen zijn klein. 
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Bron: Vervoerkundig functioneren bus/tram Binckhorst, Goudappel Coffeng (2018) 

 

6.10 Basisalternatief ‘Strasbourg’ 

Eén van de vier alternatieven is tijdens het Directeurenoverleg op 10 juli 2018 aangemerkt als 

basisalternatief. Het betreft alternatief 3: ‘Strasbourg’. Het basisalternatief wordt in deze fase 

gebruikt als uitgangspunt voor het maken van een business case en bekostigingsafspraken. Het 

basisalternatief is expliciet geen keuze voor een voorkeursalternatief: in de verkenningsfase 

worden alle vier de alternatieven in meer detail uitgewerkt. 

 

Het basisalternatief gaat uit van maatregelen die leiden tot een mobiliteitstransitie, met als HOV 

een hoogwaardige tramverbinding op maaiveldniveau met een regionale oriëntatie. Het materiaal 

rijdt waar mogelijk op een vrijliggende trambaan met gelijkvloerse kruisingen, maar kan met het 

verkeer meerijden waar dit nodig is. De HOV-tram verbindt de stad met de regio. Er zijn meerdere 

routeringen mogelijk voor de doorgroei naar de regio.  
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Figuur 6.5: onderdelen en fasering van het basisalternatief ‘Strasbourg’ (in geel) 

 

Maatregelen die leiden tot een mobiliteitstransitie in het basisalternatief 

De onderstaande tabel toont de maatregelen van het basisalternatief ‘Strasbourg’ per fase. 

 
Deelonderwerp 2018 - 2022 2022 – 2030 2030 - 2040 

(Hoogwaardig) 

Openbaar 

Vervoer 

Realisatie vrije busbaan op 

Binckhorstlaan. 

Realisatie vrije trambaan CS-

Voorburg. 

Koppeling op tramlijn 1 (tram CS – 

Voorburg – Delft). 

Doorkoppeling tram naar de 

regio. 

Last-mile  

Verbeteringen 

voor langzaam  

verkeer 

Verwijderen van obstakels. Start  

realisatie hoofdverbindingen voor 

last-mile verbetering voetgangers 

en fietsers naar stations Voorburg, 

CS, HS en NOI. 

Realisatie onderliggende 

verbindingen voor last-mile 

verbetering voetgangers en fietsers 

naar stations Voorburg, CS, HS en 

NOI 

Realisatie last-mile 

verbeteringen afgerond. 

Realisatie van 

netwerk voor 

langzaam 

verkeer 

Langzaam verkeer netwerk 

Binckhorst: 

Start realisatie Velostrada CID-

Binckhorst. 

Aanleg regionale verbindingen en 

fietsbruggen. 

Aanpassing kruispunten en VRI’s 

om fiets prioriteit te geven op auto. 

Ontwikkeling openbare ruimte en 

lokale weginfra in de Binckhorst 

voor langzaam verkeer om lokale 

doorsteken mogelijk te maken 

tussen hoofdroutes. 

Langzaam verkeer netwerk 

Binckhorst: 

Afronding realisatie Velostrada CID-

Binckhorst. 

Verbetering verbinding Binckhorst-

Voorburg. 

Realiseren overbrugging over 

Zuidvliet. 

Verbetering doorstroming fiets op 

Rijswijkse Plein (aanpassingen VRI’s 

of infrastructuur). 

Realiseren lokale oost-west-

verbindingen in de Binckhorst. 

Realiseren verbinding van de 

Caballerofabriek naar 

Binckhorstlaan/de Laak. 

 

Langzaam verkeer netwerk CID: 

Voorbereidende werkzaamheden en 

realisatie van upgrade huidige 

fietspaden en kruisingen bij Prins 

Bernhardviaduct. 

Upgraden van huidige fietspaden en 

kruisingen Lekstraat. 

Uitbreiden lokaal fietsnetwerk. 

Langzaam verkeer netwerk 

Binckhorst: 

Realisatie resterende lokale 

verbindingen voor langzaam 

verkeer in de Binckhorst. 

 

Langzaam verkeer netwerk 

CID: 

Upgraden Prinses Beatrixlaan 

en koningin Wilhelminalaan. 

Upgraden huidige fietspaden 

en kruisingen 

Bezuidenhoutseweg. 

Upgraden Jan Pietersz. 

Coenstraat. 

Uitbreiden lokaal fietsnetwerk. 

Smart Mobility 

maatregelen 

Maatregelen ten behoeve van de 

uitrol van Mobility as a Service en 

deelconcepten zoals online 

platforms/apps, contracten met 

Maatregelen ten behoeve van de 

uitrol van Mobility as a Service en 

deelconcepten zoals online 

platforms/apps, contracten met 

Maatregelen ten behoeve van 

de uitrol van Mobility as a 

Service en deelconcepten 

zoals online platforms/apps, 
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dienstverleners en 

gebiedsbeheerders (alle fasen). 

 

dienstverleners en 

gebiedsbeheerders (alle fasen). 

Realisatie van de eerste mobility hub 

in de Binckhorst. 

contracten met dienstverleners 

en gebiedsbeheerders (alle 

fasen). Realisatie van tweede 

mobility hub in de Binckhorst. 

Realisatie van ‘super-hub’ 

buiten het gebied. 

Ruimtegebruik Doorlopend bij alle fasen van de 

gebiedsontwikkeling. 

Doorlopend bij alle fasen van de 

gebiedsontwikkeling. 

Doorlopend bij alle fasen van 

de gebiedsontwikkeling. 

Stallings-

voorzieningen 

fiets en OV-

kwaliteits-

verbetering 

Voorbereiding en werkzaamheden 

uitbreiding fietsenstalling bij 

stations Voorburg, CS, HS en NOI 

en het verbeteren 

reizigersbeleving OV (zit- en 

wachtplaatsvoorzieningen, groen 

en overige faciliteiten). 

Realisatie uitbreiding 

fietsenstallingen op de stations 

Voorburg, CS, HS en NOI en 

uitbreiding/realisatie van 

fietsenstalling bij OV-haltes in CID-

Binckhorst. Realisatie resterende 

maatregelen t.b.v. verbetering 

reizigersbeleving OV. 

Realisatie fietsenstallingen 

afgerond. 

Ombouw 

viaducten 

Voorbereiding en start van de 

ombouw van de drie viaducten 

inclusief het spoorwerk, de 

tunnelbak en nieuw 

verkeerscirculatieplan. 

Realisatie van de ombouw van de 

drie viaducten. 

Ombouw viaducten afgerond. 

Tabel 6.6: maatregelen uit het basisalternatief per fase 

 

In het onderstaande figuur toont het eindbeeld van het basisalternatief.  

Figuur 6.6: eindbeeld van Basisalternatief ‘Strasbourg’ 
 

De onderstaande tabel geeft tot slot de kostenindicaties van de maatregelen die leiden tot de 

mobiliteitstransitie in het basisalternatief. In Bijlage 8 bij deze rapportage voegen wij een 

gedetailleerd overzicht toe. 
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Maatregel Kostenindicatie 

(t/m 2030, mln Euro) 

Smart Mobility €43,4 

Langzaam verkeer (inclusief metropolitane fietspaden) €53,2 

Ruimtegebruik (inclusief lokale voet- en fietspaden) €37,8 

Opschalen stations en OV-frequenties €35 

Openbaar Vervoer (inclusief 3 spooronderdoorgangen) €249,2 

Totale kosten basisalternatief €418,6 

Tabel 6.7 Kostenindicatie basisalternatief per type maatregel (tot en met 2030). 
 

6.11 Indicatie van mogelijke effecten van de maatregelenpakketten 

Goudappel Coffeng voerde een quick scan uit naar de mogelijke effecten van de verstedelijking en 

mobiliteit in 2040. De quick scan bestaat uit eerste globale modelberekeningen om in deze fase al 

gevoel te krijgen bij mogelijke effecten van de maatregelenpakketten.  

 

De quick scan naar effecten van de maatregelenpakketten levert op basis van deze globale 

modelberekeningen de volgende indicaties en voorspellingen: 

- Een aanzienlijk deel van de toekomstige reizigers van en naar CID-Binckhorst zal naar 

verwachting een bovenregionale herkomst of bestemming (38%) hebben. Dit aandeel is 

groter dan het aantal verwachte reizigers uit de regio (22%) en vergelijkbaar met het 

verwachte aandeel lokale reizigers (40%). 

- De maatregelenpakketten veroorzaken volgens de voorspellingen een modal shift, waarbij 

reizigers de auto laten staan en kiezen voor het OV of de fiets. 

- Maatregelenpakketten inclusief HOV lijken kansen te bieden om de bereikbaarheid te 

verbeteren: de bezoekerspotentie van het gebied neemt in de voorspellingen toe, het 

aantal bereikbare banen lijkt te stijgen en het aantal knelpunten op het hoofdwegennet 

neemt af. 

 

De maatregelenpakketten met HOV lijken volgens deze globale quick scan grotere effecten te 

sorteren dan de die zonder HOV. De quick scan indiceert dat door het realiseren van HOV de 

bezoekerspotentie van het gebied zowel met het OV als met de auto toeneemt. Ook lijkt door het 

realiseren van HOV het aantal bereikbare banen te stijgen en het aantal knelpunten op het 

hoofdwegennet te verminderen. De quick scan wijst er bovendien op dat door de aanleg van het 

HOV er geen nieuwe knelpunten op het hoofdspoor ontstaan. In de Verkenningsfase zijn meer 

uitgebreide analyses noodzakelijk om de effecten nader te onderzoeken. 

 

Meer gedetailleerde informatie over deze quick scan voegen wij toe in Bijlage 9. 

 

6.12 Bronnen 

- Alternatieven bij Preverkenning Schaalsprong Regionale Bereikbaarheid CID-Binckhorst, 

Arcadis (2018) 

- Vervoerkundig functioneren bus/tram Binckhorst, Goudappel Coffeng (2018) 

Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van 

BZK, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag en Gemeente Leidschendam-

Voorburg (2018) 
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7 Alternatieve bekostiging  

 

7.1 Onderzoek naar alternatieve bekostigingsmogelijkheden 

Een essentiële voorwaarde voor het opstarten van een MIRT-verkenning rondom stedelijke en 

regionale mobiliteitsopgaven is dat er moet zicht zijn op 75% van de benodigde bekostiging. De 

traditionele middelen zijn hiertoe zowel ontoereikend qua omvang als niet tijdig beschikbaar om 

investeringskosten te dekken. Om deze reden voerde Rebel onderzoek uit naar de potentie van 

alternatieve bekostigingsmogelijkheden. De alternatieve bekostiging maakt geen onderdeel uit van 

‘zicht op 75%’, maar kan mogelijk een bijdrage leveren aan de resterende 25%. 

 

De uitgevoerde inventarisatie van alternatieve bekostigingsmogelijkheden beperkt zich tot de 

opbrengstpotentie per alternatieve bekostigingsmogelijkheid zonder een analyse van de 

(bestuurlijke) haalbaarheid. Dat is een zaak voor de bestuurders. Vanuit de individuele 

bekostigingsmogelijkheden is een drietal ‘extreme’ pakketten samengesteld om te onderzoeken of 

deze sterk onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. De opbrengstpotentie van alternatieve 

bekostiging verschilt minimaal tussen de alternatieven 1 tot en met 4. 

 

7.2 Drie pakketten van alternatieve bekostigingsmaatregelen 

Rebel schat de opbrengstpotentie in op in totaal maximaal €575 miljoen bij het uitvoering van alle 

maatregelen tot 2040, zonder rekening te houden met de politieke haalbaarheid van de 

maatregelen. Indien alleen rekening wordt gehouden met de werkzaamheden tot 2030 (dus geen 

regionale doorkoppeling), bedraagt de theoretische opbrengstpotentie maximaal €323 miljoen.  

 

Onderstaand geven wij inzicht in de drie pakketten die gezamenlijk de opbrengstpotentie van €575 

miljoen vormen. 

 

Pakket 1: Vormen van betalen voor mobiliteit 

In het eerste pakket worden de volgende instrumenten gebundeld, allen direct gerelateerd aan het 

beprijzen van een bepaalde hoeveelheid gebruik van mobiliteit in de stad. 

- Voor de gemeente: 

o Instellen van een congestiezone; 

o Toeslag op betaald parkeren (vooralsnog niet gekwantificeerd). 

- Voor de exploitant openbaar vervoer (HTM) en concessieverlener: 

o Toeslag op OV-tarieven; 

o Verkoop naamrechten lijn/haltes OV; 

o Efficiencyverbetering (PM). 

- Voor het Rijk: superdividend of kapitaaluitgifte (kapitaalverwatering) voor strategische 

deelnemingen in bijvoorbeeld NS, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam (PM). 

- Voor de Provincie: verhoging percentage provinciale opcenten (PM). 
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Dit resulteert in de onderstaande opbrengstpotentie: 
 

Opbrengst in €1.000, 2019-2040 

Toeslag/verhoging reizigersopbrengsten HTM 39.549 

Verkoop naamrechten lijn/haltes OV 2.329 

Efficiencyverbeteringen OV PM 

Congestiezone heffing centrum 118.907 

Totaal 160.785 

Tabel 7.1: opbrengst instrumenten pakket 1 ‘Betalen voor mobiliteit’ 
 

Pakket 2: Verstedelijking en bereikbaarheid 

In het tweede pakket worden de volgende instrumenten gebundeld, allen gericht op het 

aanbrengen van een directe koppeling tussen stadsontwikkeling (grondexploitatie, 

vastgoedexploitatie) en bereikbaarheid. 

- Voor de gemeente: 

o Opbrengsten uit erfpachtsuppletie (PM); 

o Opslag op m2-prijs woningbouw ten behoeve van bovenplanse verbeteringen; 

o Opbrengst lagere parkeernorm; 

o Eenmalige heffingen verkoop vastgoed. 

- Voor het Rijk: PM. 

 
Dit resulteert in de onderstaande opbrengstpotentie: 

 
Opbrengst in €1.000, 2019-2040 

Onttrekking bovenplanse verbeteringen CID 19.106 

Opbrengst lagere parkeernormen 88.104 

Eenmalige verkoopheffingen vastgoed 3.666 

Erfpachtsuppletie PM 

Totaal 110.876 

Tabel 7.2: opbrengst instrumenten pakket 2 ‘Verstedelijking en bereikbaarheid’ 

 

Pakket 3: Belastingen/budgetmaatregelen 

In het derde pakket worden de volgende instrumenten gebundeld: 

- Voor de gemeente: periodieke bereikbaarheidsheffing en impactzone (effect op WOZ) en 

accresregeling; 

- Voor het Rijk/gemeente: retentie van gemeente van BTW-lasten op vastgoedtransacties 

en OV-tarieven. 

 
Dit resulteert in de onderstaande opbrengstpotentie: 

 
Opbrengst in €1.000, 2019-2040 

Onttrekking OZB increment impactzone Binckhorst-CD-Leidschendam 

Voorburg 

11.604 

Opbrengst BTW inhouding aanneemsom, 1e verkoop binnen 2 jaar 98.362 

BTW inhouding reizigersopbrengsten HTM 47.011 

Geoormerkt accres uitkeringen Gemeentefonds 92.017 

Periodieke bereikbaarheidsheffing huishoudens 55.027 

Totaal 303.481 

Tabel 7.3: opbrengst instrumenten pakket 3 ‘Belastingen en budgetmaatregelen’ 

 



 

 

blad 48/93 | Startdocument MIRT-Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID - Binckhorst, 30 oktober 

2018 

 

Voor een aantal bekostigingsmogelijkheden is nog niet alle benodigde input beschikbaar om een 

eerste kwantificering te doen (bijvoorbeeld bij erfpacht). Daarnaast is in de analyse tot nu toe 

louter gekeken naar bekostiging. 

 

Het hierbij verkregen inzicht in de mate van bekostiging en de opbouw daarvan in de periode 2020 

tot en met 2040 biedt ook kansen om de mogelijkheden voor (voor-)financiering in beeld te 

brengen. Immers, als de dekking van de opgave is vastgesteld dan kunnen financierende partijen 

instappen, zodat de realisatie van de maatregelen die leiden tot de mobiliteitstransitie (eventueel 

gefaseerd) alvast kunnen worden gestart. Financiering kan daarbij ook onderdeel zijn van de 

aanbestedingsvorm van (onderdelen van) de maatregelenpakketten. Daarmee zijn ‘financiering’ en 

‘aanbestedingsvorm’ ook onderwerpen voor een mogelijk vervolg. 

 

7.3 Onderzoek versnellen bekostiging van verstedelijking 

De G4 hebben een werkdocument opgesteld met mogelijkheden voor versnelling van bekostiging 

van verstedelijking. Het document onderschrijft dat de urgente versnelling van de 

verstedelijkingsopgaven vraagt om nieuwe en vernieuwde instrumenten en middelen, ook omdat 

de schaal vergelijkbaar is met de opgave ten tijde van de gebundelde deconcentratie of de VINEX. 

 

Het document bevat de volgende handelingsperspectieven, die bij voorkeur in samenhang met 

elkaar opgepakt dienen te worden:  

4. Zet als decentrale overheden en Rijksbreed een bestuurlijke samenwerking op voor de 

verstedelijkingsopgave, op basis van een gezamenlijke visie en de gezamenlijke 

aansturing van de uitvoering. 

5. Werk effectief samen met de markt in PPS-constructies door kennis en expertise van Rijk 

en decentrale overheden te bundelen. Daarmee kunnen de kosten van de projecten die 

onderdeel zijn van de verstedelijkingsopgave met 10-15% omlaag en komt de 

verstedelijking in een versnelling. 

6. Speel bestaande publieke geldstromen vrij door enerzijds slimmer bestaande middelen te 

alloceren en anderzijds additionele middelen te genereren. 

 

De inzichten kunnen worden gezien als het gezamenlijk vertrekpunt voor het uitwerken van de 

genoemde handelingsperspectieven ten behoeve van de versnelling van de verstedelijking.  

 

Voor een viertal gebieden in de G4 wordt gestart met pilots voor de concretisering van de 

handelingsperspectieven. Eén daarvan is CID-Binckhorst. De resultaten hiervan moeten begin 

2019 beschikbaar zijn voor vervolgoverleg. De hier ontwikkelde kennis kan breder worden benut in 

het kader van het gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag en 

vergelijkbare programma’s. 
 

7.4 Bron 

- Alternatieve bekostigingsmogelijkheden Schaalsprong Regionale Mobiliteit, Central 

Innovation District-Binckhorst, Rebel (2018) 
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8 Afweegkader  

 

8.1 Werking en onderdelen van het afweegkader 

 

Afweegkader: een instrument binnen het MIRT 

Een afweegkader is een instrument dat wordt gebruikt in diverse (MIRT-) projecten rond 

gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid. Het brengt de effecten, voor- en nadelen, kosten en 

risico’s van oplossingen in beeld via gezamenlijk vastgestelde criteria. Zo ontstaat transparante 

beslisinformatie voor bestuurders. Het afweegkader doet recht aan maatschappelijke opgaven en 

doelen en past binnen de kaders van het Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid 

Rotterdam Den Haag en REOS. Het afweegkader is leidend voor de uitgangspunten van de 

inhoudelijke onderzoeken in de MIRT-verkenningsfase. 

 

Afweegkader ingezet in verkenningsfase 

In de verkenningsfase van CID-Binckhorst wordt het afweegkader toegepast ter ondersteuning van 

het trechteren van alternatieven tot kansrijke alternatieven en van kansrijke alternatieven tot een 

voorkeursalternatief. Het afweegkader maakt, samen met inbreng uit participatie, een analyse van 

de oplossingsrichtingen mogelijk. 

 

Figuur 8.1: toepassing van het afweegkader in de verkenningsfase 

 

Door voortschrijdend inzicht, maatschappelijke en bestuurlijke discussies en issues die bij het 

gebruik van het afweegkader naar voren komen, kan het wenselijk zijn het kader na toepassing te 

herijken of te verfijnen. 

 

Onderdelen 

Elke MIRT-opgave kent zijn eigen doelstellingen en context. Daarom bestaat er geen 

gestandaardiseerd afweegkader dat voor alle typen opgaven van toepassing is. Wel zijn er 
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veelgebruikte uitgangspunten voor de opbouw. De opgaven van de verkenningsfase staan hierbij 

centraal. Elke opgave kan bestaan uit één of meerdere criteria en elk criterium heeft een indicator.  

Als kwantitatieve berekening en beoordeling mogelijk is, wordt een meetmethode gegeven om de 

score op deze indicator te bepalen. Het afweegkader groeit door herijking en verfijning qua 

detailniveau mee met het detailniveau van de af te wegen alternatieven. Deze ontwikkeling vindt 

plaats van globaal naar fijn en van overwegend kwalitatief naar overwegend kwantitatief. 

 

Inhoud van het afweegkader 

De inhoudelijke basis van het afweegkader van CID-Binckhorst volgt uit de ruimtelijke ambities en 

de huidige en toekomstige bereikbaarheidsknelpunten. Daarbij is inspiratie opgedaan bij een 

drietal afweegkaders die zijn opgesteld bij vergelijkbare opgaven: de MIRT-verkenning Rotterdam-

Den Haag, de MIRT preverkenning ‘Oeververbindingen regio Rotterdam’ en de afwegingsmethode 

‘LAB071: de Leidse regio bereikbaar’. Het afweegkader is uitgewerkt conform handreikingen van 

het Leerplatform MIRT. In de verkenningsfase werken wij het afweegkader verder uit met 

meetmethoden die corresponderen met de diverse indicatoren. 

 

De inhoud van het afweegkader is gebaseerd op de drie centrale opgaven die zijn vastgesteld in 

het BO MIRT van maart 2018. Deze opgaven zijn: (1) het realiseren van de ontwikkeling van 

toplocatie CID-Binckhorst, (2) het wegnemen en voorkomen van knelpunten rond bereikbaarheid 

en (3) het realiseren van ambities voor OV en fiets. In de onderstaande tabellen bevatten de basis 

van het afweegkader voor de verkenningsfase. Wij benoemen per opgave de doelstellingen, 

criteria en indicatoren. 

 

8.2 Realiseren ontwikkeling REOS toplocatie CID-Binckhorst 

De doelstellingen uit deze tabel komen voort uit de stedelijke ontwikkelambities voor CID-

Binckhorst. 

 

Doelstelling 

 

Criterium Indicator 

Verstedelijking Realiseerbaarheid van het 

verstedelijkingsprogramma 

Mate van invloed op het volledig 

realiseren van de 

verstedelijkingsambities 

Mate van invloed op het tempo van 

het realiseren van de 

verstedelijkingsopgave 

Aansluiten op stedelijke ontwikkeling Kwalitatieve aansluiting 

bereikbaarheidsoplossing op 

(hoog)stedelijk milieu 

Economische kracht Verbinding met kennisclusters Reistijd tot TU Delft en Universiteit 

Leiden 

Nationale bereikbaarheid Reistijd tot REOS-toplocaties 

Schiphol-Amsterdam-Zuidas, 
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stationsgebieden Utrecht, Eindhoven 

en Rotterdam 

Internationale bereikbaarheid Reistijd tot Schiphol, Rotterdam The 

Hague Airport, Den Haag CS, 

Rotterdam Centraal 

Toename van regionale 

agglomeratiekracht 

Bijdrage aan de concurrentiepositie 

en het functioneren van de regio ten 

opzichte van regio- en 

sectorspecifieke concurrenten 

Aantrekkelijke 

leefomgeving 

Bereikbare voorzieningen 

 

Reistijd tot voorzieningen 

Ruimtegebruik 

 

% aantrekkelijke openbare ruimte als 

gevolg van beperking van de 

verkeersruimte 

Toegang tot landschap Reistijd tot duinen, strand en Groene 

Hart 

Effectieve inzet van vormen van 

nieuwe mobiliteit 

Bijdrage van vormen van nieuwe 

mobiliteit aan interne bereikbaarheid  

Kansen voor mensen Bereikbaarheid van het gebied voor 

werknemers 

 

# werknemers met maximale reistijd 

van 45 minuten 

Vergroten kansen op de arbeidsmarkt Toename van het aantal (potentiële) 

banen en onderwijsinstellingen 

(MBO, HBO en Universiteit) dat als 

gevolg van de ingreep beter 

bereikbaar wordt voor bewoners 

Bereikbare banen voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt 

Toename van het aantal (potentiële) 

banen voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt 

Geluid  Wegnemen overschrijdingen 

geluidsnormen door mobiliteit 

Aantal gehinderden 

Luchtkwaliteit 

 

Wegnemen overschrijdingen 

fijnstofnormen door mobiliteit 

Aantal gehinderden 

Veiligheid Verbeteren verkeersveiligheid  Scheiding modaliteiten en aantal 

(deel)conflictpunten  

Mobiliteitstransitie Last mile auto en OV 

 

Reistijd vanuit bestemmingen binnen 

het gebied naar stations, mobility hub 

en OV-haltes 

Adaptiviteit Mogelijkheden om plannen gedurende 

de rit bij te stellen 

% no-regret investeringen per 

projectfase  

Zelfstandig werkend 

mobiliteitssysteem per projectfase 

Duurzaamheid Bijdragen aan klimaatadaptatie Omvang van kansen en risico’s 
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Bijdrage aan de energietransitie Omvang uitstoot van het 

verkeerssysteem (bijv. CO2) 

Circulaire economie: mate van 

hergebruik van materialen 

% hergebruikte materialen  

Circulaire economie: omvang van 

mogelijkheden van hergebruik in 

eindsituatie 

% herbruikbare materialen 

 

8.3 Wegnemen en voorkomen knelpunten bereikbaarheid 

De doelstellingen uit deze tabel volgen uit NMCA- en lokale bereikbaarheidsknelpunten. 

 

Doelstelling 

 

Criterium Indicator 

Voorkomen NMCA-

knelpunten 

hoofdwegennet 

Voorkomen toename files op A4, A12 en 

A13 

Afname voertuigverliesuren 

 

Voorkomen NMCA-

knelpunten spoor 

Voorkomen transferknelpunten op stations 

Den Haag Centraal en Den Haag HS 

# aantal reizigers dat niet door de 

stations kan worden verwerkt 

Voorkomen capaciteitsknelpunten op 

traject ‘Oude Lijn’ tussen Den Haag en 

Leiden 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Voorkomen potentieel 

capaciteitsknelpunten op traject Delft – 

Den Haag 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Voorkomen / 

verhelpen NMCA-

knelpunten Bus, 

tram en metro 

Voorkomen capaciteitsknelpunt 

RandstadRail Laan van NOI – 

Leidschenveen 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Voorkomen capaciteitsknelpunt 

RandstadRail Den Haag - Zoetermeer 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Voorkomen capaciteitsknelpunt tramtunnel 

Grote Marktstraat Den Haag 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Voorkomen capaciteitsknelpunt Den Haag 

CS – Madurodam 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Voorkomen potentieel knelpunt OV-as Den 

Haag CS – Den Haag HS 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Wegnemen knelpunt Rijswijkse Plein # aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 
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# aantal OV-voertuigen dat niet op 

de beschikbare infrastructuur kan 

worden verwerkt 

Wegnemen knelpunt OV-verbinding 

Binckhorst 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

# aantal OV-voertuigen dat niet op 

de beschikbare infrastructuur kan 

worden verwerkt 

Gebiedsimpact 

Rotterdamsebaan 

Voorkomen files uitgang tunnelmond op 

kruising Binckhorstlaan en Neherkade 

Afname van voertuigverliesuren 

 

 

8.4 Bijdragen aan ambities OV en Fiets 

De doelstellingen uit deze tabel komen voort uit de gezamenlijke ambities voor het openbaar 

vervoer en de fiets. 

 

Doelstelling 

 

Criterium Indicator 

Bijdrage aan 

ambities OV 

(Schaalsprong OV) 

Bijdrage aan ambities Koningscorridor  Aantal deelschakels Koningscorridor 

gerealiseerd  

Bijdrage aan ambitie potentieel knelpunt 

Oude Lijn 

# aantal reizigers dat niet in de 

beschikbare voertuigen kan worden 

opgevangen 

Robuustheid en betrouwbaarheid  Bijdrage aan robuustheid en 

betrouwbaarheid van het OV-

netwerk 

Bijdrage aan 

realisatie ambities 

Fiets 

Bijdrage aan realisatie Velostrada Mate van realisatie Velostrada 

Bijdrage aan realisatie Fietsverbinding 

Voorburg 

Mate van realisatie Fietsverbinding 

Voorburg 

Bijdrage aan realisatie Kippenbruggetje Mate van realisatie Kippenbruggetje 

Bijdrage aan realisatie Trekfietstracé Mate van realisatie Trekfietstracé 

Bijdrage aan aansluiting gebied op 

regionale fietsnetwerken 

Mate van aansluiting op regionale 

fietsnetwerken 

Robuustheid en betrouwbaarheid Bijdrage aan robuustheid en 

betrouwbaarheid van het fiets-

netwerk 

 

8.5 Financiële haalbaarheid 

Voor elk alternatief wordt de financiële haalbaarheid in kaart gebracht. Het gaat hierbij om de 

omvang van de investeringen (hoogte totale kostenraming), mogelijkheden voor alternatieve 

bekostiging en de hoogte van het tekort op de life cycle cost van de business case. De business 

case gaat ook in op de beheer en onderhouds- en exploitatiekosten van het openbaar vervoer.  
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De maatschappelijke kosten en baten worden in kaart gebracht met een maatschappelijke kosten- 

en batenanalyse (MKBA). Deze informatie maakt deel uit van de politiek-bestuurlijke afweging, 

maar wordt niet beoordeeld met het afweegkader. 

8.6 Bronnen 

- Handreiking MIRT en m.e.r.-verkenning en planuitwerking, www.leerplatformmirt.nl 

- Toolkit MIRT-onderzoeken, www.leerplatformmirt.nl 

- Eindrapport NMCA Bus, tram en metro (2017), Ministerie van IenM 

- Concept-beoordelingskader Preverkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 

- MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag Concept tabel Afweegkader 2.0  

- Afwegingsmethode LAB071: De Leidse regio bereikbaar 

- Afwegingskaders bij IenM: zoektocht naar de heilige graal, Ecorys (2015) 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van BZK, 

Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg 

(2018) 
 
  

http://www.leerplatformmirt.nl/
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9 Nader te onderzoeken vragen 

 

In de Verkenningsfase wordt nader onderzoek gedaan naar onder andere de effecten en 

haalbaarheid van de alternatieven, de adaptieve ontwikkelstrategie, (alternatieve) bekostiging en 

draagvlak. Het betreft een eerste aanzet die door de gezamenlijke partners kan worden 

aangevuld. 

 

Vragen rond de effecten van alternatieven en maatregelen zijn onder andere: 

1. Hoe worden de alternatieven met elkaar vergeleken, welke typen onderzoeken zijn 

hiervoor nodig en welke modelmatige uitgangspunten hanteren we bij deze analyses? 

2. Wat is de bijdrage van de verschillende alternatieven aan de indicatoren zoals benoemd 

in het afweegkader? 

3. Hoe komen we tot een goede inschatting van de effecten van de alternatieven en 

maatregelen en de doorwerking daarvan in het oplossend vermogen van de 

alternatieven? Welk instrumentarium is daarvoor nodig? 

4. Welke bijdrage kunnen maatregelen rond langzaam verkeer (voetganger en fiets) en 

smart mobility leveren?  

5. Wat is de bijdrage van de optimalisatie van de ruimtelijke inrichting bijdragen (buiten de 

lagere parkeernormen)? 

6. Welke kansen biedt technologische innovatie voor netwerkontwikkeling en welke 

(financiële) effecten zijn hiervan te verwachten? 

 

Vragen rond de adaptieve ontwikkelstrategie zijn onder andere: 

7. Hoe ziet de adaptieve strategie er uit voor de bereikbaarheidsoplossingen, zodat iedere 

fasering zelfstandig optimaal functioneert, past bij de ruimtelijke ontwikkelingen en 

robuust is voor de oplossingen in de volgende fase? 

8. Welke maatregelen voor de korte en middellange termijn sluiten optimaal aan op de te 

verwachten ontwikkelingen en zijn te zien als ‘no regret’? Welke go / no go besluiten zijn 

aan de orde? 

9. Welke rol spelen pilots en experimenten hierin? 

 

Vragen rond (alternatieve) bekostiging zijn onder andere: 

10. Hoe ziet de inhoud van de gebiedsontwikkeling in het CID er uit? Welk type woon- en 

werkmilieus ontstaan en wat betekent dit voor het mobiliteitsvraagstuk? 

11. Welke maatregelen rond innovatieve en alternatieve bekostiging zijn (politiek) haalbaar, 

kunnen daadwerkelijk worden gerealiseerd? Wat zijn de randvoorwaarden? 

12. Wat zijn de maatschappelijke baten en kosten van de alternatieven? 

13. Wat zijn de indirecte effecten van de alternatieven? 

 

Vragen rond draagvlak zijn onder andere: 

14. Wat zijn de wensen en zorgen van de toekomstige (groepen van) stakeholders bij de 

ontwikkelingen? 

15. Op welke wijze worden deze (groepen van) stakeholders bij de verdere uitwerking 

betrokken? 



 

 

blad 56/93 | Startdocument MIRT-Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID - Binckhorst, 30 oktober 

2018 

 

Bijlage 1: Fasering CID en Binckhorst 

 

Tabel: gefaseerde ontwikkeling CID tussen 2018 en 2040 

 
  

Ontwikkeling 
CID 

Wonen Economie Openbare Ruimte Mobiliteit 

Fase 1 
(2018-2022) +1.300 woningen. 

 

+10.000 m2 bruto 

vloeroppervlak.  

+1.000 arbeidsplaatsen. 

Uitbreiding HBO en groei 

startups; betaalbare 

kantoorruimte. 

Profielversterking met 

festivals en events. 

 

Nieuwbouw rond Hollands 

Spoor: huidige private 

‘plint’ transformeer tot 

semi-publieke ruimte. 

Openbare ruimte richt op 

het faciliteren van 

mobiliteit, verblijfskwaliteit 

en ontmoeten. 

Minder ruimte voor 

parkeren. 

Treinstations: verbeteren 

last mile, waarbij focus op 

lopen en fietsen ligt. 

Hogere frequentie bus 

HTM met betere 

busbediening Binckhorst. 

Versterken wandel- en 

fietsroutes (Velostrada). 

 

Fase 2 
(2023-2030) +8.000 woningen. 

+40.000 m2 nader te 

bestemmen 

(wonen/werken). 

Innovatieve 

concepten (tiny 

houses / cohousing). 

 

+200.000m2 BVO werk. 

+40.000m2 nader te 

bestemmen.  

+10.000 arbeidsplaatsen, 

start-ups + ‘grote jongens’. 

Overkapping infra en 

verdichting: meer 

openbare ruimte met 

intensief gebruik. 

Openbare ruimte:  

(1) Groen, circulair en 

digitaal verbonden 

(2) Geïntegreerd in plinten 

vastgoed 

(3) Ruimte voor verblijven 

en ontmoeten 

Lage parkeernorm; 

toename slimme mobiliteit. 

Treinstations: 6x per uur 

sprinter. 

Capaciteit Laan van NOI 

vergroot. 

HOV Binckhorst 

gerealiseerd 

Velostrada gerealiseerd 

Fietsverbindingen 

Ypenburg, Voorburg en 

Rijswijk. 

Schenkviaduct vervangen. 

 

Eindbeeld 
(2031-2040) +500.000 m2 nader te 

bestemmen 

(wonen/werken). 

+4.000 woningen. 

 

+500.000 m2 nader te 

bestemmen 

(wonen/werken). 

+14.000 arbeidsplaatsen. 

 

Bij realisatie omgeving 

spooremplacement 

ontstaat nieuwe openbare 

ruimte. Omvang nader te 

verkennen. 

Toename frequentie op 

Oude Lijn (CS—HS, CS-

NOI, HS-NOI). 

Regionale aansluiting OV 

via Koningscorridor. 
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Tabel: gefaseerde ontwikkeling Binckhorst tussen 2018 en 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ontwikkeling  
Binckhorst 

Wonen Economie Openbare Ruimte Mobiliteit 

Fase 1 
(2018-2022) +3.600 woningen 

(actieve projecten die 

al lopen). 

 

+500 arbeidsplaatsen, 

afhankelijk van initiatieven 

uit de markt. 

Ontwikkelingen vinden 

met name plaats op 

bestaande kavels en door 

transformatie van 

bestaande bouw.  

Huidige infrastructuur is 

leidend. 

 

Treinstations: verbeteren 

last mile 

Versterken kwaliteit 

stationsomgeving. 

Hogere frequentie bus 

HTM. 

Versterken wandel- en 

fietsroutes (Velostrada). 

Rotterdamse Baan. 

Minder ruimte voor 

parkeren op straat. 

Fase 2 
(2023-2030) 

+1.400 tot +6.400 

woningen. 

 

 

+3.000 nieuwe 

arbeidsplaatsen, 

afhankelijk van initiatieven 

uit de markt. 

 

 

Verdichting van het 

gebied. Effectieve inzet 

openbare ruimte, 

beperking verkeersruimte. 

Openbare ruimte:  

(1) Klimaat 

(2) Duurzaamheid 

(3) Energie 

(4) Bereikbaarheid 

Treinstations: 6x per uur 

sprinter. 

HOV-relatie met 3 

treinstations 

(+automatisch vervoer last 

mile). 

Velostrada gerealiseerd. 

Fietsverbindingen 

Ypenburg, Voorburg en 

Rijswijk. 

Minder ruimte voor 

parkeren op straat, 

doorgroei collectief 

vervoer. 

Eindbeeld 
(2031-2040) Woningbouwopgave 

gerealiseerd. 

 

+1.500 arbeidsplaatsen, 

afhankelijk van initiatieven 

uit de markt. 

 

Verder verdichting gebied. 

Meer druk op openbare 

ruimte door toename 

arbeid. 

Regionale aansluiting OV 

via Koningscorridor. 
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De onderstaande figuren tonen de geplande fasering van deelgebied de Binckhorst. 
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De onderstaande figuren tonen het overzicht van Central Innovation District. 

 
Conceptkaart Gebiedsagenda Station Laan van NOI (bron: commissiebrief Aanpak prioritaire gebieden Central 
Innovation District, gemeente Den Haag, 2018) 

 
Conceptkaart Gebiedsagenda Nieuw Centraal e.o. (bron: commissiebrief Aanpak prioritaire gebieden Central 
Innovation District, gemeente Den Haag, 2018) 
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Conceptkaart Gebiedsagenda Laakhavens HS (bron: commissiebrief Aanpak prioritaire gebieden Central 
Innovation District, gemeente Den Haag, 2018) 
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Bijlage 2: Grenzen aan groei met het huidige mobiliteitssysteem 

De ontwikkelopgaven vinden plaats in bestaand hoogstedelijk gebied met beperkte uitgeefbare 

ruimte. Stevige transformatie en verdichting zijn vereist om de doelstellingen te realiseren. Met het 

huidige mobiliteitssysteem loopt de gebiedsontwikkeling tegen verschillende grenzen aan. 

Bijvoorbeeld rond ruimtegebruik, leefbaarheid en aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en milieu. 

 

Grenzen aan ruimtegebruik 

Het huidige mobiliteitssysteem geeft grenzen aan ruimtegebruik bij de ontwikkeling van CID-

Binckhorst door de grote ruimteclaims voor parkeren in het gebied. De beschikbare ruimte in het 

gebied is beperkt en de ontwikkelambities zijn hoog. Het realiseren van woningen en 

arbeidsplaatsen vraagt veel ruimte. Hierbij gaat het niet alleen om de gebruiksoppervlaktes voor 

wonen en werken, maar ook om ruimtebeslag voor noodzakelijke voorzieningen in de openbare 

ruimte zoals afvalverzameling, fiets- en autoparkeren, verkeersruimte, verblijfsruimte en groen. 

 

Met het huidige mobiliteitssysteem kost autoparkeren relatief veel ruimte. Het Omgevingsplan 

Binckhorst hanteert de huidige parkeernormen voor het Haagse centrumgebied: gemiddeld 1 

parkeerplaats per huishouden (bestaande uit gemiddeld 0,7 parkeerplaats voor bewonersparkeren 

en 0,3 parkeerplaats voor bezoekersparkeren). De realisatie van de ambities voor het 

woningbouwprogramma vraagt op basis van het huidige mobiliteitssysteem om 18.300 tot 23.300 

parkeerplaatsen. Deze aantallen parkeerplaatsen zijn qua oppervlakte gelijk aan 67 tot 85 

voetbalvelden. De onderstaande figuur toont het ruimtebeslag van parkeren op het plangebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B2.1: ruimtegebruik bewonersparkeren (uitgedrukt in voetbalvelden) 
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Aanvullend op het ruimtebeslag uit de voorgaande figuur is parkeerruimte vereist voor mensen die 

werken in het gebied. De ambitie van 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen vertaalt zich in een behoefte 

van ongeveer 24.000 parkeerplaatsen. De corresponderende oppervlakte staat gelijk aan 87 

voetbalvelden. Dit betekent dat het totale ruimtebeslag voor parkeren zelfs dubbel zo groot als wat 

in Figuur B2.1 is geschetst.  

 

Het is niet mogelijk om dit soort aantallen parkeerplaatsen inpandig op te lossen. Het gebied kent 

in de toekomst zeer hoge woningdichtheden. Het overgrote deel van deze woningen bestaat uit 

(relatief kleine) appartementen van <100m2 in een hoogbouw-setting. Dit resulteert in veel 

woningen met een hoge mobiliteitsvraag per complex. De beschikbare ruimte is beperkt en de 

kosten voor inpandig parkeren zijn hoog. Deze beperkingen rond inpandig parkeren worden 

onderschreven door ervaringen uit de eerste ontwikkelprojecten op de Binckhorst. 

 

Grenzen aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

De ontwikkeling van CID-Binckhorst op basis van het huidige mobiliteitssysteem geeft grenzen 

aan de aantrekkingskracht en verkeersveiligheid van CID-Binckhorst. 

 

CID-Binckhorst ontwikkelt zich tot toplocatie met een innovatief en hoogstedelijk karakter. Door de 

stevige verdichting komen grote aantallen mensen dichter op elkaar te wonen en te werken. Dit 

brengt uitdagingen met zich mee rond leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  

 

Binnen het huidige mobiliteitssysteem neemt de auto een prominente plek in. De realisatie van de 

ambities op basis van het huidige mobiliteitssysteem leidt tot een (over)vol straatbeeld met veel 

ruimte voor gemotoriseerd verkeer, grote aantallen geparkeerde auto’s en beperkte ruimte voor 

fietspaden en trottoirs. Deze uitstraling past niet bij het vereiste kwaliteitsniveau van een 

toplocatie. Deze mismatch heeft een negatieve impact op leefbaarheid en de aantrekkingskracht 

van het gebied op zich te vestigen bewoners en bedrijven.  

 

Het aanhouden van huidige mobiliteitssysteem zal bovendien leiden tot een lage 

verkeersveiligheid. Het gebied kent in de toekomst tienduizenden verplaatsingen per dag, waarvan 

een groot deel te voet of met de fiets. Het scheiden van verkeersstromen is vanwege 

ruimtebeperkingen door de grote verdichtingsopgave niet mogelijk. Drukbezette wegen met auto’s 

vormen barrières voor overstekend langzaam verkeer. Dit leidt tot lange wachttijden en een hoog 

aantal (deel)conflicten tussen auto, fiets en voetganger. Het gevolg hiervan is een relatief lage 

verkeersveiligheid. 
 

Grenzen aan bereikbaarheid 

De ontwikkeling van CID-Binckhorst op basis van het huidige mobiliteitssysteem geeft grenzen 

aan bereikbaarheid door de stevige toename van autoverkeer op het reeds drukbezette stedelijke 

wegennet. 

 

De druk op het stedelijk wegennet van de gemeente Den Haag is in de huidige situatie al hoog. De 

onderstaande figuur toont de vertraging tijdens een maatgevende spits waarbij effecten van 

werkzaamheden niet zijn meegenomen. Een lagere score betekent meer vertraging van het 
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verkeer op een wegvak. Negatieve uitschieters zijn zichtbaar in de Binckhorst op onder andere de 

Regulusweg en Maanweg en in het CID in de omgeving van de Utrechtsebaan en Zuid-

Hollandlaan. 

 Figuur B2.2: vertraging omgeving CID-Binckhorst tijdens een maatgevende avondspits (13 maart 2018) 

 

Het huidige wegennet is druk bezet. In het onderstaande kader omschrijven wij de verwachte 

toename van autoritten die volgt uit realiseren van de ontwikkelambities. 

 

161.000 tot 180.000 extra autoritten door gebiedsontwikkeling 

Op basis van de ontwikkelambities onderzocht Goudappel Coffeng de toename van het aantal ritten met de 

auto bij een ongewijzigd mobiliteitssysteem. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ritten met de auto 

afkomstig door nieuwe woningen en ritten met de auto afkomstig door de extra arbeidsplaatsen. 

 

Voor de ritproductie door de extra woningen is gebruikgemaakt van landelijke kengetallen voor 

verplaatsingen bij woonmilieus in hoogstedelijk gebied. De verwachte toename van het aantal autoritten per 

etmaal in CID-Binckhorst ligt tussen de 51.240 (bij 18.300 woningen) en 65.240 (bij 23.300 woningen). 

 

Bij het berekenen van het aantal extra ritten door de 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen is uitgegaan van de 

toekomstige functies (bijvoorbeeld winkels, MKB, kantoren, horeca) en de oppervlakten van deze functies. 
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De verwachte toename van het aantal autoritten per etmaal door de nieuwe arbeidsplaatsen bedraagt 

111.000.  

 

De ontwikkelambities leiden hiermee -op basis van het huidige mobiliteitssysteem- tot 161.000 tot 180.000 

extra ritten per etmaal. In het gebied is bovendien nog 540.000m2 BVO nader in te vullen. De verwachte 

extra ritten die voortkomen uit de toekomstige functie van deze oppervlakten zijn niet opgenomen in de 

berekening.  

 

Bron: Goudappel Coffeng, verwachte ritproductie gemotoriseerd verkeer Binckhorst/CID op basis van 

CROW-kengetallen (2018) 

 

Bij doorontwikkeling van CID-Binckhorst neemt het aantal omwonenden, werkenden en bezoekers 

stevig toe. Nader onderzoek is noodzakelijk naar de impact van een dergelijke stijging van 

autobewegingen op het stedelijk- en hoofdwegennet. 

 

Een goede spreiding van verkeer over de dag kan een oplossing bieden. De stijging van het 

verkeersaanbod door de hoge ontwikkelambities is echter van dusdanige omvang dat 

gedragsbeïnvloeding slechts beperkt bij kan dragen aan het voorkomen van vertraging en 

knelpunten.  
 

Grenzen aan milieu 

De verduurzaming van het autoverkeer biedt tot 2030 nog geen oplossing voor wat haalbaar is 

binnen de grenzen van de milieuwetgeving in CID-Binckhorst. 

 

Door een overschrijding van milieunormen (concentraties stikstofdioxide) en toenemende 

verkeersstromen kunnen binnen de huidige wettelijke kaders niet meer dan 10.000 woningen 

worden gerealiseerd in CID-Binckhorst.5 Deze 10.000 woningen zijn volgens planning rond 2025 

gereed, waarna de grenzen voor groei van het gebied bereikt zijn. 

 

De luchtkwaliteitsknelpunten ontstaan met name rond de tunnelmond van de Rotterdamsebaan. 

Bij een verdere intensivering van verkeer zijn ook de Lekstraat en Neherkade aangemerkt als 

kritieke locaties. De gevolgen van het toenemende verkeer op de luchtkwaliteit zijn binnen de 

huidige wetgeving maatgevend voor de groeimogelijkheden binnen het gebied. 

 

Geleidelijke afname uitstoot door elektrificering van de auto 

In het SER-Energieakkoord maken Rijk en de sector mobiliteit en transport afspraken over een efficiënter 

verkeer en vervoer en een duurzame invulling van mobiliteit. De ambitie is dat in 2035 alle nieuw 

verkochte personenauto’s in staat zijn om zero-emissie te rijden. Volgens Europese doelstellingen 

(Witboek Transport, onderdeel van Vervoer 2050) moet het aantal voertuigen op conventionele 

brandstoffen in urbane gebieden in 2030 gehalveerd zijn en in 2050 volledig zijn uitgefaseerd.  

                                                           

 
5 Het Omgevingsplan Binckhorst toont dat er zonder maatregelen maximaal 5.000 woningen in deelgebied de 

Binckhorst realiseerbaar zijn. Voor het CID gaat het om een vergelijkbaar aantal woningen, voordat ook in dit 
deelgebied de grenzen zijn bereikt. De ontwikkelsnelheid is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de 
woningbouwmarkt. 
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(Inter)nationale afspraken rond verduurzaming van mobiliteit leiden naar verwachting op de 

middellange termijn (vanaf medio 2030) tot een afname van de impact van het verkeer op het 

milieu. Deze afname vindt geleidelijk plaats naarmate de instroom van elektrische auto’s en de 

uitstroom van conventionele auto’s toenemen.  
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Bijlage 3: Huidige bereikbaarheid CID-Binckhorst 
 

Huidige situatie bereikbaarheid CID 

Op het oog is de bereikbaarheid van het CID goed geregeld. Er zijn verschillende opties voor 

openbaar vervoer in de vorm van drie treinstations en diverse tram-, metro- en busverbindingen. 

Auto’s rijden via de Utrechtsebaan direct het CID binnen.  

 

In het gebied zijn uitgebreide voorzieningen voor fietsers en voetgangers aanwezig. Deze 

voorzieningen lopen echter tegen hun grenzen aan. Tijdens en rond de spits slibben de wegen 

dicht en puilen de trams, metro’s en bussen uit. Daarnaast zijn vanuit het kerngebied van het CID 

de stations slecht bereikbaar door tal van doorsnijdingen (spoor, Utrechtsebaan) en/of 

onaantrekkelijke en sociaal-onveilige routes van en naar de stations. 

 

Huidige situatie bereikbaarheid Binckhorst 

Het gebied heeft nu een industriële functie waardoor het gebied voornamelijk een goede 

autobereikbaarheid kent. Auto’s van en naar de Binckhorst verplaatsen zich voornamelijk over de 

Utrechtsebaan, Schenkviaduct en Neherkade. 

 

De belangrijkste busverbinding is op dit moment die in een hoge frequentie tussen Den Haag HS 

en Voorburg. De busdienst tussen Station Voorburg en station Den Haag Centraal (nu alleen in de 

spitsuren) wordt vanaf eind 2018 de gehele dag bediend met elektrische bussen. Vanwege het 

ontbreken van een vrije baan hebben de buslijnen regelmatig last van de congestie in het gebied. 

De dichtstbijzijnde tramhaltes zijn bij het Schenkviaduct en op de Rijswijkseweg. Afhankelijk van 

de bestemming moet nog een grote afstand te voet of per fiets worden afgelegd.  

 

Het gebied is ‘hard afgebakend’ doordat het omringd is door spoor en water. Dit maakt dat er een 

beperkt aantal plaatsen is om het gebied te betreden of te verlaten. Bij deze in- en uitgangen 

ontmoeten langzaam en snel verkeer elkaar. Dit is niet optimaal voor de doorstroming, veiligheid 

en aansluiting op netwerken buiten het gebied.  
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Bijlage 4: Realisatie projecten Rotterdamsebaan en Passage A4 
 
Momenteel wordt geïnvesteerd in het versterken van de bereikbaarheid van Den Haag per auto. 

Voorbeelden zijn de aanleg van de Rotterdamsebaan en de realisatie van Passage A4 / Poorten 

en Inprikkers. 

 

De Rotterdamsebaan  

De Rotterdamsebaan is een verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring 

van Den Haag. De Rotterdamsebaan wordt aangelegd om de bereikbaarheid van Den Haag te 

verbeteren, de Utrechtsebaan te ontlasten en sluipverkeer door Rijswijk en Voorburg-west te 

verminderen. De verbinding bestaat uit 2x2 rijstroken waarvan een gedeelte van het tracé zich 

ondergronds bevindt en uitmondt in de Binckhorst. Het project is een samenwerking van de gemeente 

Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Rijswijk, de MRDH en Rijkswaterstaat/ 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.   

 

Figuur B4.1: tracé Rotterdamsebaan vanaf knooppunt Ypenburg naar CID-Binckhorst 
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Passage A4 / Poorten en Inprikkers 

Het MIRT-project ‘Passage A4’ zorgt voor een betere verbinding tussen de stad Den Haag en het 

hoofdwegennet. Het project optimaliseert de verbinding tussen de A4 ter hoogte van Den Haag en enkele 

toeleidende wegen zoals de N211, de Prinses Beatrixlaan, de Plaspoelpolder, de N14 en knooppunt 

Ypenburg. Daarnaast bevat Passage A4 onder meer de toevoeging van de parallelstructuur voor 

doorgaand verkeer met 2x2 rijstroken.  

 

Door de aanleg van de parallelstructuur worden doorgaand en regionaal verkeer ontvlochten. Het 

doorgaand verkeer kan ongehinderd doorrijden en verkeer van en naar Den Haag komt door 

geoptimaliseerde Poorten en Inprikkers sneller op de plek van bestemming. Het project Passage A4 / 

Poorten en Inprikkers bevindt zich nu in de realisatiefase.   

 

 

Figuur B4.2: tracé Passage A4 / Poorten en Inprikkers  

 

De aanleg van de Rotterdamsebaan past in het totaalbeeld ‘Passage A4 / Poorten en inprikkers’. 

De Rotterdamsebaan vormt een extra inprikker naar het Haagse centrumgebied en dient tevens 

om de Utrechtsebaan te ontlasten. Zo vormt het een versterking van de koppeling tussen Den 

Haag en het hoofdwegennet.  

 

Voor de Binckhorstlaan is een verkeerstoename van 50.000 auto’s per dag te verwachten 

vanwege de ‘uitmonding’ van de Rotterdamsebaan. Bij de verkeersstructuur in de Binckhorst en in 

het bijzonder de vormgeving van de kruising Binckhorstlaan – Mercuriuslaan is hiermee rekening 

gehouden. De Rotterdamsebaan ontsluit de Haagse hoofdwegenstructuur en is tevens bedoeld 

om de Binckhorst beter bereikbaar te maken vanaf het hoofdwegennet.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTxOC96tXbAhXKEVAKHWJ-AYEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mirtverkenninghaaglanden.nl/&psig=AOvVaw30bZfr3MigqZ4jXP-iEctp&ust=1529157696740458
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In het Omgevingsplan Binckhorst is bovendien de bediening met het openbaar vervoer 

onderzocht. Het onderzoek concludeert dat de maximale capaciteit van een exploitatie met 

standaardbussen wordt bereikt bij een programma van 2.500-3.000 woningen en 8.5000-9.000 

arbeidsplaatsen in de Binckhorst. Hierna ontstaat de behoefte aan grootschaliger collectieve 

vervoersoplossingen. 
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Bijlage 5: Nationale en regionale ambities voor het OV 

 

Nationale visie op openbaar vervoer: Overstappen naar 2040 

De visie ‘Overstappen naar 2040’ is voor het gebied CID-Binckhorst relevant vanwege o.a. de 

uitgangspunten rond nieuwe mobiliteit, het aanjagen van innovatie en slimme samenwerking en 

financiering. 

 

In 2016 beschreven Rijk, provincies, metropoolregio’s, vervoerders en Prorail hun gezamenlijke 

visie op de rol van het openbaar vervoer binnen het Nederlandse mobiliteitssysteem in 2040. Het 

toekomstbeeld van het OV richting 2040 bestaat uit acht vertrekpunten. Het uitgangspunt is dat 

collectieve vormen van OV nu en in de toekomst geschikt zijn voor het vervoer van grote groepen 

mensen in dichtbevolkte gebieden en het bieden van snelle ‘hart-op-hart’-verbindingen tussen ver 

uit elkaar gelegen stedelijke regio’s. 

 

Acht vertrekpunten voor de inrichting van het nationale OV-netwerk 

De nationale visie richt op de inrichting van het OV-netwerk op verschillende schaalniveaus, met 

centraal de koppeling tussen de ruimtelijk-economische ontwikkeling en het OV-systeem: 

1. Van openbaar vervoer naar mobiliteit. We integreren openbaar vervoer in de mobiliteitsketens 

van reizigers. 

2. Nieuwe mobiliteit bieden bij geringe vraag. Waar vraag en aanbod van klassiek openbaar 

vervoer tekort schieten, zorgen we voor snelle verbindingen tussen de belangrijkste 

economische kerngebieden door het land en over de grens. 

3. Sneller verbinden van economische kerngebieden. Om de concurrentiekracht van de 

Nederlandse economie te versterken, zorgen we voor snelle verbindingen tussen de 

belangrijkste economische kerngebieden door het hele land en over de grens. 

4. Versterken en integreren openbaar vervoer in stedelijke regio’s. Om bereikbaarheid en 

leefbaarheid in en rondom drukke steden en stedelijke regio’s te garanderen, versterken we 

het grootschalige collectieve openbaar vervoer. 

5. Regionale centra en middelgrote steden blijven verbinden. We zorgen ervoor dat ook in 2040 

een mobiliteitsnetwerk alle regio’s verbindt. 

6. Verder verduurzamen. We blijven werken aan het verduurzamen van de mobiliteit, 

bijvoorbeeld om de klimaat- en luchtkwaliteitsdoelen te halen. 

7. Innovatie aanjagen. We stimuleren innovaties gericht op de bereikbaarheid in grote steden, 

flexibele vraaggerichte mobiliteit en kostenreductie in infrastructuur, materieel en exploitatie. 

8. Slimmer samenwerken en financieren. Om een goede en betaalbare deur-tot-deurreis mogelijk 

te maken, versterken we de samenwerking over de grenzen van modaliteiten en beleidsvelden 

heen. 

 

Toekomstbeeld en ontwikkelagenda OV Zuidelijke Randstad 

Het Toekomstbeeld en de Ontwikkelagenda OV Zuidelijke Randstad zijn voor het gebied CID-

Binckhorst relevant vanwege de notie dat het Centrumgebied van Den Haag de hoogste OV-

potentie heeft van de Westelijke Randstad. Een ander belangrijk aanknopingspunt zijn de 

uitgangspunten rond HOV-ontsluiting van nieuwe woningen in stedelijk gebied. 
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Samen met het uitwerken van de nationale visie op het OV is het pilotproject ‘Toekomstbeeld OV 

Zuidelijke Randstad’ uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland en de MRDH in samenspraak met 

het Ministerie van IenW. Dit toekomstbeeld richt zich op de regionaal/interlokaal vervoer (sprinter, 

RandstadRail, metro, HOV, tram en bus) en lokale vervoersstromen op de last mile (deelvervoer, 

taxi, fiets, e-bike, vraagafhankelijk vervoer). Het toekomstbeeld wordt geconcretiseerd in de 

Ontwikkelagenda OV Zuidelijke Randstad. 

 

De basis van het Toekomstbeeld OV Zuidelijke Randstad in tien punten: 

1. De basis van de OV-Markt ligt in de grote steden. De top-10 magneten liggen in Den Haag (5 

magneten), Rotterdam (4 magneten) en in Leiden (1 magneet). Hier ligt 2/3 van de potentiële 

OV-markt in de Zuidelijke Randstad. 

2. RandstadRail verbindt de belangrijkste magneten in de Zuidelijke Randstad. Door 

RandstadRail verder uit te bouwen, ook op de bestaande spoorcorridors, worden de 

belangrijkste magneten in de grote steden rechtstreeks vanuit de omliggende regio bediend.  

3. Het landelijk spoornetwerk is in de Zuidvleugel van belang voor het ontsluiten en verbinden 

van de zwaarste magneten en het verbinden van de Zuidvleugel met de direct omliggende 

landsdelen.  

4. De ontwikkeling van het regionale spoor vraagt om het structureel ontvlechten van de 

regionale railverbindingen en de railverbindingen op hogere schaalniveaus in de Zuidelijke 

Randstad.  

5. Door meer directe verbindingen te bieden naar de zwaarste magneten in de steden maakt het 

regionale OV-systeem een kwaliteitssprong. Ook worden door deze doorkoppeling de 

hoofdknopen ontlast.  

6. Het OV-systeem in de regio vraagt om bundeling van collectieve OV-diensten op snelle en 

frequente stedelijke en regionale assen waarmee de magneten worden ontsloten.  

7. Door de maatschappelijke- en technologische ontwikkeling ontstaat ruimte voor nieuwe 

vervoerconcepten en nieuwe vormen van dienstverlening in de mobiliteitsmarkt in de vorm van 

vraagafhankelijk, flexibel individueel openbaar vervoer.  

8. De ontwikkeling van het OV-systeem in de steden wordt versterkt door flankerend beleid op 

het gebied van parkeren en ruimte voor de fiets. 

9. De OV-bereikbaarheid van nieuwe bouwlocaties is in belangrijke mate sturend voor de 

inrichting van deze locaties, zowel kwantitatief (omvang) als kwalitatief (dichtheid en 

typologie).  

10. De governance vraagt op een aantal onderdelen om aandacht om de ontwikkeling van het OV-

systeem maximaal te faciliteren. Het gaat om bijvoorbeeld het creëren van 

experimenteerruimte voor nieuwe vervoerconcepten, het ontschotten van budgetten en anders 

inrichten van concessies. 

 

Op basis van het ruimtelijk programma van inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingplaatsen en 

bezoekers zijn de ruimtelijk-economische ‘magneten’ in de Zuidelijke Randstad bepaald. Dit zijn de 

locaties met de grootste ruimtelijke dichtheden en de grootste potentie in OV-ritten. Het centrum 

van Den Haag eindigt op de eerste plaats van de Zuidelijke Randstad als locatie met de hoogste 

OV-potentie. Ook het Beatrixkwartier (positie 4) en de Koningskade (positie 10) in Den Haag 

scoren hoog en staan in de top-10 van locaties met de hoogste OV-potentie. 
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Acht steden in Zuid-Holland binnen het bereik van de Oude Lijn zetten zich samen met de 

provincie Zuid-Holland en MRDH in als ‘Verstedelijkingsalliantie’ om 170.000 woningen te bouwen 

(66% van totale woonopgave in de Zuidelijke Randstad), waarvan 150.000 woningen binnen het 

bereik van hoogwaardig OV en ca. 75.000 woningen binnen het bereik van treinstations. Binnen 

het OV-perspectief Zuidelijke Randstad wordt 91% van de nieuw te bouwen woningen ontsloten 

door OV. 45% van alle nieuw te bouwen woningen wordt met hoogwaardig OV ontsloten.  

 

Figuur B5.1: OV-perspectief Zuidelijke randstad: Collectief OV-systeem, Toekomstbeeld OV Zuidelijke 

Randstad, Provincie Zuid-Holland en MRDH 

 

Regio Rotterdam – Den Haag: Kadernota Openbaar Vervoer van de MRDH 

De Kadernota OV van de MRDH is voor het gebied CID-Binckhorst relevant vanwege de duidelijke 

koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en OV-bereikbaarheid, met in het bijzonder vraaggericht 

OV bij binnenstedelijke transformatielocaties. 

 

De MRDH is verantwoordelijk voor het OV in de metropoolregio. De Kadernota OV is kaderstellend 

en richtinggevend voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in deze regio. De Kadernota 

omschrijft de ontwikkelrichting van het OV en de daarbij horende ambities en is een uitwerking van 

het Toekomstbeeld OV Zuidelijke Randstad. 

 

De MRDH beschrijft twee belangrijke elementen in de ontwikkelrichting van het OV: 

1. Flexibiliteit is cruciaal. De ontwikkelrichting van het OV is flexibel en dynamisch. De 

MRDH biedt vervoerbedrijven de ruimte om OV te ontwikkelen aan de hand van de vraag 
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van de reiziger en de behoefte van de samenleving. De MRDH daagt vervoerders uit om 

deze vrijheid te gebruiken om te innoveren en het OV continu door te ontwikkelen; 

2. Vraaggericht OV. De vraag van de reiziger staat centraal. OV moet passen bij de wensen 

van zowel huidige als potentiële reizigers. De keuze voor vraaggericht OV betekent onder 

meer dat de MRDH inzet op verbetering van het vervoer op verbindingen met veel vraag. 

Door zo goed mogelijk in te spelen op de vraag, worden beschikbare middelen effectief 

benut, worden nieuwe reizigers aangetrokken en stijgen de opbrengsten. 

 

De MRDH streeft naar vervoer dat past bij de vraag van de reiziger. Er wordt op hoofdlijnen 

onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van vervoer: 

- De railverbindingen en de belangrijkste verbindende buslijnen vormen het R-net: de 

ruggengraat van het netwerk; 

- Het R-Net wordt aangevuld met een netwerk van verbindende buslijnen; 

- Waar weinig vraag is, wordt gezocht naar passend maatwerk; 

- Bijzondere vormen van OV zijn denkbaar, zoals vervoer over water. 

 

MRDH over OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling 

MRDH streeft ernaar dat ruimtelijke ontwikkeling en OV-bereikbaarheid hand-in-hand gaan. Nieuwe 

woningen en voorzieningen worden bij voorkeur gerealiseerd binnen 800 m van een R-net-halte of 

1.500 meter van een treinstation. Op een aantal grote binnenstedelijke transformatielocaties 

(bijvoorbeeld voormalige bedrijfslocaties) speelt het dilemma dat de OV-bereikbaarheid nog 

onvoldoende is voor hoogstedelijke ontwikkeling en dat de stedelijke ontwikkeling nog te onzeker is om 

vooruitlopend te investeren in verbetering van de OV-bereikbaarheid. Voor deze locaties maken de 

gemeente en de MRDH maatwerkafspraken, waarbij de transformatielocatie en het OV stapsgewijs 

worden ontwikkeld. Onderdeel hiervan kunnen innovatieve financieringsmethoden zijn om de benodigde 

OV-investeringen te realiseren. 

 

MRDH - Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (2016 – 2025) 

De uitvoeringsagenda bereikbaarheid geeft uitvoering aan de strategische 

bereikbaarheidsagenda. De uitvoeringsagenda zet onder andere in op het realiseren van de 

volgende bereikbaarheidsambities in 2025: 

- Binnen het thema ‘Concurrerende economie’ is de ambitie van de MRDH dat het aantal 

mensen dat economische toplocaties in 45 minuten kan bereiken in 2025 met 10% is 

gestegen; 

- Binnen het thema ‘Kansen voor mensen’ is de ambitie van de MRDH dat het aantal 

arbeidsplaatsen/voorzieningen dat mensen vanuit woongebieden in 45 minuten kunnen 

bereiken in 2025 met 10% is gestegen. 
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MRDH: OV-netwerk 

De R-netstructuur met metro, tram en bus in de metropoolregio en binnen Den Haag is 

weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. 

Figuur B5.2: R-netstructuur regio Rotterdam – Den Haag (Kadernota OV MRDH) 
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Bijlage 6: Maatregelen die leiden tot een mobiliteitstransitie per fase 
 

In de figuren in deze bijlage tonen wij de ingroeiende maatregelen per fase van de 

gebiedsontwikkeling. 

Figuur B6.1: maatregelen die leiden tot een mobiliteitstransitie in CID-Binckhorst (2018 – 2023) 
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Figuur B6.2: maatregelen die leiden tot een mobiliteitstransitie in CID-Binckhorst (2018 – 2030) 

Figuur B6.3: maatregelen die leiden tot een mobiliteitstransitie in CID-Binckhorst (2018 – 2040) 



 

 

blad 77/93 | Startdocument MIRT-Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID - Binckhorst, 30 oktober 

2018 

 

Bijlage 7: Invulling HOV bij de vijf alternatieven 

 

In de alternatieven 1 tot en met 4 worden maatregelen getroffen die leiden tot een 

mobiliteitstransitie. Deze zijn vormgegeven rond smart mobility, ruimtegebruik, langzaam verkeer, 

stations en hoofdspoor en (hoogwaardig) OV. Onderstaand beschrijven wij de variatie tussen de 

alternatieven voor het HOV.  

 

Alternatief 0: de referentiesituatie 

In dit alternatief is er geen sprake van maatregelen die leiden tot 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 Binkhorst: buslijn 26, 28 en 46. 

Figuur B7.1: alternatief 0: huidig OV-netwerk CID-Binckhorst 
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Alternatief 1: Graz 

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.  

  

Figuur B7.2: lokaal eindbeeld alternatief 1 
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Alternatief 2: Shenzhen 

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 “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. 

Figuur B7.3: lokaal eindbeeld alternatief 2 

Figuur B7.4: doorkoppelingsmogelijkheden alternatief 2 (HOV-bus tussen Den Haag en regio) 

 



 

 

blad 80/93 | Startdocument MIRT-Verkenning schaalsprong regionale bereikbaarheid CID - Binckhorst, 30 oktober 

2018 

 

Alternatief 3: Strasbourg 

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.  

 

Figuur B7.5: lokaal eindbeeld alternatief 3. 

Figuur B7.6: doorkoppelingsmogelijkheden alternatief 3 (HOV-tram tussen Den Haag en regio) 
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Alternatief 4: Düsseldorf 

Dit alternatief gaat uit van een lightrail verbinding die ongelijkvloers rijdt waar dat moet en op 

maaiveld (op een vrijliggende baan) waar dat kan. Dit vertaalt zich in de 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). Er zijn meerdere 

routeringsopties voor de regionale doorkoppeling. 

Figuur B7.7: lokaal eindbeeld alternatief 4 

Figuur B7.8: doorkoppelingsmogelijkheden alternatief 4 (Lightrail tussen Den Haag en regio) 
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Bijlage 8: Indicatie investeringskosten basisalternatief ‘Strasbourg’ 
 

 

Smart Mobility €43.400.000 

MaaS en deelconcepten Maatregelen voor de uitrol van MaaS en 

deelconcepten zoals online platform/apps, 

contracten met dienstverleners en loonkosten 

van gebiedsbeheerders. 

 

Mobility hubs De realisatie van fysieke mobiliteitswinkels 

(met stallingsvoorzieningen) in CID-Binckhorst 

en een super-hub buiten het gebied nabij 

Ypenburg, het ADO-station of Hoornwijck. 

 

Last-mile oplossingen Realisatie van last-mile verbeteringen voor 

voetgangers en fietsers naar stations door het 

verwijderen van obstakels en het upgraden 

van de weginfrastructuur. 

 

Automatisch vervoer op de 

last mile 

Realisatie van Kiss&Ride voorzieningen nabij 

de stations t.b.v. gebruikers van AVLM. 

 

Langzaam verkeer (inclusief metropolitane fietspaden) €53.200.000 

Lokaal fiets- en 

voetgangersnetwerk 

Realisatie van ontbrekende schakels voor het 

regionale fiets- en voetgangersnetwerk, 

waaronder aanpassingen/ realisatie van 

kunstwerken, realiseren nieuwe fietspaden en 

upgraden van huidige fietspaden en de 

verlichting.  

 

Regionaal fiets- en 

voetgangersnetwerk 

Realisatie van lokale fiets- en voetgangers 

netwerk, waaronder aanpassingen/ realisatie 

van kunstwerken, realiseren nieuwe fietspaden 

en upgraden van huidige fietspaden en de 

verlichting.  

 

Ruimtegebruik (inclusief lokale voet- en fietspaden) €37.800.000 

Gebiedsontwikkeling 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. 

 

Opschalen stations en OV-frequenties €35.000.000 

Opschaling stations en 

haltes 

Uitbreiding van fietsenstalling op de stations 

en OV-haltes, het verbeteren van de 

reizigersbelevening voor OV (zit- en 

wachtplaatsvoorzieningen, 

groenvoorzieningen en overige faciliteiten). 

 

Frequentieverhoging OV Frequentieverhoging OV Kwaliteitsverbetering 

OV door uitbreiding aanbod Wifi en comfort. 

Inclusief medefinanciering voor realisatie Kiss 

+ Ride stroken voor AVLM. 

 

Openbaar Vervoer €249.200.000 

Ombouw spoorviaducten Ombouw spoorviaducten Kosten voor de 

ombouw van de 3 viaducten incl. het 

spoorwerk, tunnelbak en benodigd 

verkeerscirculatieplan. 

 

Bus Bus Aanpassingen aan weginfrastructuur, 

kunstwerken, VRI installaties, verlichting en 

OV-haltes. 

 

HOV-Bus 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. 

 

HOV-Tram Ombouw van de bestaande busbaan naar een 

HOV-trambaan. Kosten voor de aanleg aan de 

bovenleiding, electra voorzieningen, 

aanpassingen weginfrastructuur, VRI 
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installaties en kunstwerken. 

Aankoppeling in de 

richting van Delft 

Kosten voor aanpassingen aan 

Geestbrugweg, kunstwerken (verbreding 

Geestbrug) en de spoorverbinding naar 

Haagweg. 

 

Totale kosten basialternatief €418.600.000 

Tabel B8.1: kostenindicatie basisalternatief 
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Bijlage 9: Quick Scan naar mogelijke effecten van maatregelen 

 

9.1 Quick Scan naar mogelijke effecten van de maatregelenpakketten 

Goudappel Coffeng voerde een quick scan uit naar de mogelijke effecten van de verstedelijking en 

mobiliteit in 2040. De quick scan bestaat uit eerste globale modelberekeningen om in deze fase al 

gevoel te krijgen bij mogelijke effecten van de maatregelenpakketten. In de Verkenningsfase zijn 

meer uitgebreide analyses noodzakelijk om de effecten nader te onderzoeken. 

 

In de quick scan is gewerkt met de volgende drie scenario’s: 

1. De situatie in 2040 na realisatie van de verstedelijking op basis van het huidige 

mobiliteitssysteem; 

2. De situatie in 2040 na realisatie van de verstedelijking met de mobiliteitsmaatregelen 

exclusief het onderdeel HOV; 

3. De situatie in 2040 na realisatie van de verstedelijking met de mobiliteitsmaatregelen 

inclusief het onderdeel HOV (vergelijkbaar met het basisalternatief ‘Strasbourg’). 

 

Op basis van deze drie scenario’s zijn herkomsten en bestemmingen van de bezoekers, de 

effecten van de maatregelenpakketten en de noodzaak van een HOV-verbinding in de quick scan 

onderzocht. 

 

Vergelijking met NMCA-referentiescenario 

De resultaten van drie scenario’s vergelijken wij in deze bijlage met het NMCA-referentiescenario. 

Het NMCA-referentiescenario is het Hoge groeiscenario van de Welvaart en Leefomgeving-

scenario’s (WLO 2040 Hoog) van PBL en CPB. 

 

De ambities voor de aantallen woningen en arbeidsplaatsen in CID-Binckhorst liggen hoger dan de 

aantallen die gehanteerd zijn in WLO. De onderstaande tabel toont het verschil in aantallen zoals 

gehanteerd in WLO (‘Referentie CID’ en ‘Referentie Binckhorst’) en in de ambities van de 

gebiedsontwikkeling (‘Scenario’s CID’ en ‘Scenario’s Binckhorst’). 

Tabel B9.1: vergelijking gehanteerde ontwikkelambities in de scenario’s in de quick scan ten opzichte van het 

NMCA-referentiescenario 

 

9.2 Mogelijke effecten op de modal split 

De modal split is de verdeling van de verplaatsingen (personen) over de modaliteiten 

(vervoersmiddelen). Voor de drie scenario’s is de modal split van 2040 berekend met het 

Verkeersmodel Haaglanden (VMH) op basis van de ruimtelijke invulling uit de voorgaande tabel. 

De effecten van scenario 3 kwamen tot stand uit expert-meetings. 
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De volgende diagrammen tonen de verwachte toekomstige modal split voor de drie scenario’s. De 

modal split is gebaseerd op de bestaande verplaatsingspatronen en de huidige modal split in het 

centrumgebied van Den Haag. 

 

Figuur B9.1: modal split per onderzocht scenario (2040). Bron: Goudappel Coffeng. 

 

De diagrammen tonen aanzienlijke verschillen tussen de drie scenario’s. Opvallend is dat de quick 

scan een modal shift laat zien bij de scenario’s met maatregelen. Hierbij laten reizigers de auto 

staan en kiezen voor de fiets of het (hoogwaardig) openbaar vervoer. 

 

9.3 Mogelijke effecten op reizigers: herkomsten, bestemmingen en aantallen 

Om van CID-Binckhorst een aantrekkelijke toplocatie te maken is een goede bereikbaarheid van 

groot belang. Niet alleen voor inwoners van Den Haag, maar juist ook van daarbuiten. 

In de quick scan is verkend wat de toekomstige herkomsten en bestemmingen zijn van bezoekers 

van CID-Binckhorst. De onderstaande diagram toont de verdeling van lokaal, regionaal en 

bovenregionaal verkeer voor een reguliere ochtendspits in 2040. 

Figuur B9.2: aandelen lokale, regionale en bovenregionale reizigers van en naar CID-Binckhorst (2040). Bron: 

Goudappel Coffeng. 

 

Een aanzienlijk deel van de toekomstige reizigers van en naar CID-Binckhorst heeft naar 

verwachting een bovenregionale herkomst of bestemming (38%). Dit aandeel is groter dan het 

aantal reizigers uit de regio (22%) en vergelijkbaar met het aandeel lokale reizigers (40%). 
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Ook zijn de toekomstige aantallen reizigers met een herkomst of bestemming in CID-Binckhorst 

voorspeld. In de volgende figuur vergelijken we de drie scenario’s met het NMCA-

referentiescenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B9.3: aantallen ritten per etmaal met een herkomst of bestemming in CID-Binckhorst (2040). Bron: 

Goudappel Coffeng. 

 

De figuur toont dat naar verwachting het aandeel van het OV aanzienlijk toeneemt door de 

maatregelenpakketten: de aantallen autoritten zijn in Scenario 2 en 3 lager dan in Scenario 1. 

Verder valt op dat in Scenario 3, dat vergelijkbaar is met het basisalternatief, het aantal autoritten 

wordt overtroffen door het aantal ritten met het OV. Dit is het gevolg van de realisatie van een 

HOV-verbinding. 

 

9.4 Mogelijke effecten op de bereikbaarheid van banen 

De mogelijke effecten van maatregelenpakketten op de bereikbaarheid van banen (binnen en 

buiten CID-Binckhorst) zijn onderzocht. De volgende tabel geeft een indicatie van het aantal te 

bereiken banen in de ochtendspits met het OV en met de auto. Het betreft hier zowel banen 

binnen CID-Binckhorst als banen die bereikbaar zijn vanuit CID-Binckhorst.  

 

De tabel indiceert dat het aantal bereikbare banen door de maatregelenpakketten toeneemt (de 

scenario’s 2 en 3 scoren hoger dan scenario 1). De aantallen auto’s nemen naar verwachting af, 

waardoor er meer ruimte ontstaat op het (hoofd)wegennet. Ook valt op dat de maatregelen met 

HOV (scenario 3) in vergelijking met maatregelen zonder HOV (scenario 2) lijken te zorgen voor 

een sterkere stijging van het aantal bereikbare banen met het OV én met de auto. 

 

 

 

 

 

 

Tabel B9.2: indicatie van groei van het aantal te bereiken banen in de ochtendspits (2040). Bron: Goudappel 

Coffeng. 
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De volgende figuren geven een voorspelling voor de bereikbaarheid van banen met het OV en met 

de auto in 2040. De rode stippellijnen tonen de ligging van CID-Binckhorst. 

Figuren B9.4 en B9.5: voorspelde bereikbaarheid van banen in de ochtendspits met een maatregelenpakket 

inclusief HOV (2040). Bron: Goudappel Coffeng. 

 

9.5 Mogelijke effecten op de bereikbaarheid van CID-Binckhorst 

Ook de bereikbaarheid van CID-Binckhorst tijdens een reguliere ochtendspits in 2040 is voorspeld 

in de quick scan. De tabel laat zien dat de maatregelenpakketten mogelijk leiden tot een betere 

bereikbaarheid van het gebied. De groei van de autobereikbaarheid van het CID valt in het 

bijzonder op. 

 

 

 

 
 

 

Tabel B9.3: indicatie van het aantal mensen dat CID-Binckhorst kan bereiken in de ochtendspits (2040). Bron: 

Goudappel Coffeng. 
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De onderstaande figuren geven een voorspelling van de bereikbaarheid van CID-Binckhorst met 

het OV en met de auto in scenario 3. Met de rode stippellijnen is de ligging van CID-Binckhorst 

aangegeven. 

Figuren B9.6 en B9.7: voorspelde bereikbaarheid van CID in de ochtendspits met een maatregelenpakket 

inclusief HOV (2040). Bron: Goudappel Coffeng. 

 

9.6 Mogelijke effecten op NMCA-knelpunten 

Tot slot verkent de quick scan het oplossend vermogen van de maatregelen op de NMCA-

knelpunten op het hoofdwegennet, hoofdspoor/stations en op het onderliggend wegennet en het 

HOV. Hierbij is de verhouding tussen (verkeers)intensiteit en (infrastructurele) capaciteit relevant: 

de I/C-waarde. Bij een I/C-waarde van meer dan 1 is de verkeersintensiteit hoger dan de 

verwerkingscapaciteit van een weg. Hierdoor ontstaat vertraging. In de regel wordt gesproken van 

een ‘knelpunt’ bij een I/C-waarde van hoger dan 0,9. 

 

NMCA-knelpunten op het hoofd- en onderliggend wegennet 

De volgende tabel en figuur geven een indicatie van de verwachte effecten van de scenario’s op 

de knelpunten die zijn benoemd in de NMCA voor de auto. Met behulp van een verkeerslicht 

(rood-geel-groen) tonen wij de verwachting van mogelijke effecten van een scenario op het 

knelpunt. 
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Tabel B9.4: indicatie van effecten van de scenario’s op NMCA-knelpunten voor de auto. Bron: Goudappel 

Coffeng. 

 

Figuur B9.8: voorspelde effecten van de scenario’s op de NMCA-knelpunten voor de auto. Bron: Goudappel 

Coffeng. 

 

De tabel en figuur voorspellen dat op de snelwegen in 2040 knelpunten ontstaan. Knelpunten op 

het onderliggend wegennet nemen in deze voorspelling door de maatregelenpakketten af of 

verdwijnen. Deze verandering is te verklaren door de modal shift van de auto naar het openbaar 

vervoer. Hierdoor neemt de verwachte druk op het onderliggend wegennet af. 
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NMCA-knelpunten op het spoor 

De volgende tabel en figuur geven een indicatie van de effecten van de scenario’s op de 

knelpunten die zijn benoemd in de NMCA voor het spoor.  

Tabel B9.5: indicatie van effecten van de scenario’s op de NMCA-spoor knelpunten. Bron: Goudappel Coffeng. 

 

Figuur B9.9: voorspelde effecten van de scenario’s op de NMCA-spoor knelpunten. Bron: Goudappel Coffeng. 

 

De tabel en figuur voorspellen de knelpunten op het spoor, uitgaande van het aantal reizigers dat 

in een voertuig past. Er zijn potentiële knelpunten zichtbaar in intercity’s op de trajecten Den Haag-

Rijswijk en Den Haag-Leiden. Voor de sprinters treden er op basis van de beknopte quick scan 

geen knelpunten op. 
 
 

NMCA-knelpunten voor bus, tram en metro 

Tot slot tonen wij in de volgende tabel en figuur de indicatieve effecten van de scenario’s op de 

NMCA-knelpunten voor bus, tram en metro.  
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Tabel B9.6: indicatie van effecten van de scenario’s op de NMCA-knelpunten voor bus, tram en metro. Bron: 

Goudappel Coffeng  

Figuur B9.10: voorspelde effecten van de scenario’s op de NMCA-knelpunten voor bus, tram en metro. Bron: 

Goudappel Coffeng. 

 

De tabel en figuur voorspellen de mogelijke knelpunten voor de bus, tram en metro, uitgaande van 

het aantal voertuigen dat op de weg of op de rail past. De quick scan verwacht knelpunten op 

tramlijn 9 richting Scheveningen, het samenloopdeel en de tramtunnel. De OV-knelpunten op de 

Binckhorst verdwijnen mogelijk in scenario 3 door de komst van HOV. Als HOV wordt ingevuld met 

een tram in plaats van een bus, dan lijkt HOV ook invloed te hebben op het knelpunt op het 

Rijswijkseplein. Dit komt door de wijziging in routes van de tram: tramlijn 1 rijdt in deze situatie niet 

langer over het Rijswijkseplein maar via de Binckhorst. 
 

9.7 Indicatie van mogelijke effecten van de maatregelenpakketten (conclusie) 

De quick scan naar effecten van de maatregelenpakketten levert op basis van globale 

modelberekeningen de volgende indicaties en voorspellingen: 

- Een aanzienlijk deel van de toekomstige reizigers van en naar CID-Binckhorst heeft naar 

verwachting een bovenregionale herkomst of bestemming (38%). Dit aandeel is groter dan 
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het aantal verwachte reizigers uit de regio (22%) en vergelijkbaar met het aandeel lokale 

reizigers (40%). 

- De maatregelenpakketten veroorzaken volgens de voorspellingen een modal shift, waarbij 

reizigers de auto laten staan en kiezen voor het OV of de fiets. 

- Maatregelenpakketten inclusief HOV lijken kansen te bieden om de bereikbaarheid te 

verbeteren: de bezoekerspotentie van het gebied neemt in de voorspellingen toe, het 

aantal bereikbare banen lijkt te stijgen en het aantal knelpunten op het hoofdwegennet 

neemt af. 

 

De maatregelenpakketten met HOV lijken volgens deze globale quick scan grotere effecten te 

sorteren dan de die zonder HOV. De quick scan indiceert dat door het realiseren van HOV de 

bezoekerspotentie van het gebied zowel met het OV als met de auto toeneemt. Ook lijkt door het 

realiseren van HOV het aantal bereikbare banen te stijgen en het aantal knelpunten op het 

hoofdwegennet te verminderen. De quick scan wijst er bovendien op dat door de aanleg van het 

HOV er geen nieuwe knelpunten op het hoofdspoor ontstaan. 

 

9.8 Bronnen 

- Scenario-analyse CID-Binckhorst, Goudappel Coffeng (2018) 

- Ambitiedocument preverkenning CID-Binckhorst, Ministerie van IenW, Ministerie van 

BZK, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-

Voorburg (2018) 
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