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Inleiding 

Hoofdstuk 1 

De (MIRT)-Verkenning mobiliteit CID Binckhorst bevindt zich vanaf januari 2020 

in de fase van beoordeling- en besluitvorming. De eerder bestuurlijk vastgestelde 

kansrijke alternatieven zoals verwoord in de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKO 

– zeef 1 in MIRT terminologie) worden nader onderzocht op onder andere kosten 

en effecten. Doel van de beoordeling- en besluitvormingsfase is om tot een 

voorkeursalternatief te komen. 

 

De kansrijke alternatieven in de NKO variëren alleen op het systeem (bus, tram 

of lightrail) en de verschijningsvorm (ligging op maaiveld, -1 of +1). Het tracé is 

altijd hetzelfde, namelijk via de Binckhorstlaan – Maanweg naar Voorbrug (en op 

termijn doortrekken naar Zoetermeer) en via de Binckhorstlaan via de 

Geestbrugweg naar Rijswijk (en verder naar Delft). 

 

In de afgelopen periode zijn diverse keren en vanuit verschillende hoeken 

verzoeken gekomen om alternatieve HOV-tracés te onderzoeken. Deze zijn 

aanvullend aan de fase waarin dit mogelijk was in het proces namelijk tijdens de 

ter inzage legging van de NRD t.b.v. de plan-MER. Mede op basis van de 

ingediende zienswijzen zijn de tracés Pr. Mariannelaan (als faseringsalternatief) 

en Zonweg (als quickscan) toegevoegd aan het onderzoek.  

 

In april 2020 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een motie 

aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om haar mogelijkheden te 

benutten om het tracé over de Jupiterkade en de Broekslootkade door middel van 

een Quick scan of anderszins aan het onderzoek naar de OV-ontsluiting van de 

Binckhorst toe te voegen. De reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek 

van het nog op te stellen Plan-MER zijn beschreven in de NRD.  

 

Het blijkt dat de projectorganisatie niet direct sluitende argumentatie heeft 

waarom nieuw ingebrachte tracés niet zijn meegenomen in de vorige fase van de 

Verkenning. Het feit dat er recentelijk een tracé naar voren komt dat niet 

eenvoudig kan worden weerlegd in deze fase van de MIRT-Verkenning vraagt om 

een nadere analyse van de beschouwde alternatieven en tracés in de vorige fase 

van de Verkenning.  

Het Bestuurlijk Overleg MIRT-Verkenning mobiliteit CID Binckhorst heeft mede op 

basis van deze constatering de opdracht gegeven om een analyse uit te voeren 

naar het verloop van de vorige fase: welke oplossingsvarianten zijn daar wel en 

niet onderdeel geweest van de afweging en is deze afweging goed onderbouwd?  

 

Daarnaast is gekeken welke participatie heeft plaatsgevonden in de vorige fasen. 

Zijn belanghebbenden betrokken geweest bij de uitwerking?  

 

De analyse bestaat uit bureauonderzoek, een werksessie met betrokkenen uit het 

verleden en aanvullende uitzoekacties. Gesprekken hebben plaatsgevonden met: 

➢ Arcadis (Preverkenning) 

➢ VINU (Verkenning Start- en Analysefase) 

➢ Witteveen+Bos (Verkenning Start- en Analysefase) 

 

Het resultaat is verwoord in dit rapport.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voorgeschiedenis en de fase van de 

Preverkenning en hoofdstuk 3 behandelt de Start- en Analysefase van de 

Verkenning. Beide hoofdstukken sluiten af met conclusies en constateringen mb.t. 

de onderzochte tracés, de participatie en de genomen besluiten in de betreffende 

fase.  
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Voorfase en Preverkenning 

Hoofdstuk 2 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de gemaakte keuzes en onderbouwingen die verband 

houden met mobiliteit - en in het bijzonder HOV-oplossingen - in CID Binckhorst 

in de periode tot 2018 en tijdens de Preverkenning. Ingegaan wordt op de 

volgende aspecten: 

➢ Zijn tracés (in voldoende mate) aan de orde geweest? 

➢ Zijn gemaakte keuzes sluitend onderbouwd? 

➢ Hoe zijn besluiten vastgelegd? 

➢ Heeft er participatie en communicatie plaatsgevonden? 

 

2.2 Voorfase (-2018) 

In de Nota van Antwoord op de NRD voor de plan-MER is reeds een overzicht 

gegeven van de voorgeschiedenis aan de hand van de volgende dossiers:  

➢ Lijnennota RandstadRail (2009) en Haagse Nota Mobiliteit (2010) 

➢ Rotterdamsebaan (2010-2014) 

➢ Verkeers- en Vervoerplan Leidschendam-Voorburg. Herijking 2014 

➢ MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag (2017) 

 

In Bijlage A is dit overzicht voor de volledigheid bijgevoegd. Het overzicht wordt 

hier aangevuld met het dossier van de (beoogde) OV-verbinding Binckhorst-

Hoornwijck aanvullend op hetgeen is opgenomen in de Nota van Antwoord op de 

NRD. 

 

Tracés Broekslootkade en Geestbrugweg 

In het kader van de goedkeuring en vrijgave Nota van Beantwoording 

Inspraakreacties MER1 voor de Rotterdamsebaan is het college van Den Haag 

gevraagd een nadere studie uit te voeren naar een hoogwaardige OV-ontsluiting 

van de Binckhorst.  

 

Deze studie dient betreft een nadere technische uitwerking van de tracéstudie 

RandstadRail Binckhorst-Hoornwijck (februari 2008), waarbij de twee 

 
1 Zie dossier kenmerk RIS151944 
2 Zie dossier kenmerk RIS152176 

hoofdoplossingsrichtingen, via de Haagweg/Geestbrugweg en via de Vlietzone 

richtinggevend zijn en met elkaar kunnen worden vergeleken op de criteria zoals 

genoemd in voornoemde tracéstudie. 

 

Dit heeft uitgemond in een studie waarin verschillende traces zijn onderzocht: 

Broekslootkade varianten, Vlietzonemaaiveldvarianten en een boortunnelvariant2. 

De volgende randvoorwaarden zijn meegegeven: 

➢ een hoogwaardige OV-verbinding als RandstadRail betekent ligging van 

de OV-verbinding op een vrije baan, geen vertragingen door ander 

verkeer, comfortabel, absolute prioriteit bij kruisingen; 

➢ geen hinder van beweegbare bruggen overdag (geen commerciële 

scheepvaart meer); 

➢ een hoogwaardige ruimtelijke inpassing van de OV-verbinding in de 

stedelijke omgeving. 

Het college van B&W van de gemeente Den Haag heeft op 22 januari 2008 

besloten het tracé Broekslootkade3 als voorkeursvariant aan te wijzen voor de 

destijds beoogde RandstadRailverbinding Binckhorst-Hoornwijck. 

 

De Haagse gemeenteraad heeft op 6 maart 2008 aangegeven geen nader 

onderzoek meer te willen voor een tracé via de Broekslootkade. Daarbij is 

aangegeven dat andere tracés, bijvoorbeeld via de Geestbrugweg en de Prinses 

Mariannelaan en een aansluiting op station Voorburg eerst met de gemeenten 

Rijswijk en Leidschendam-Voorburg besproken zouden moeten worden. 

 

Met de financiële crisis eind 2008 en de daaropvolgende economische crisis heeft 

dit echter geen concrete invulling gekregen. De ruimtelijke ontwikkelingen op de 

Binckhorst lagen nagenoeg stil en lijn 10 is nog in de tijd van Stadsgewest 

Haaglanden opgeheven door bezuinigingen. 

 

 

 

3 Zie dossier kenmerk RIS-152176 uit 2008 
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2.3 Preverkenning Schaalsprong Regionale Bereikbaarheid CID-

Binckhorst (2018)4 

 

Het hoofddoel van de Preverkenning was het leggen van de basis voor het nemen 

van de startbeslissing voor een MIRT-Verkenning. Het richtte zich op het 

verbeteren van de bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan het vergroten 

van de metropolitane samenhang en de agglomeratiekracht van de regio 

Rotterdam Den Haag.  

 

Hiervoor zijn verschillende oplossingsrichtingen samengesteld, waaronder 

binnenstedelijke verdichting in het CID – Binckhorst gebied, i.c.m. meer 

verblijfskwaliteit, verbeteren leefbaarheid, minder ruimte voor de auto, snellere 

en directe railverbindingen naar de Kust en Den Haag Zuidwest. Het doel is om 

mensen te stimuleren om te gaan lopen en fietsen of het OV te gebruiken om zo 

de ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken en de 

bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. 

 

Inhoud: perspectieven 

In de Preverkenning zijn 4 perspectieven met elkaar vergeleken: 

 

➢ Perspectief 1: Optimaal benutten.  

Perspectief 1 heeft het doel om de huidige weg en railinfrastructuur maximaal te 

benutten. Het gaat uit van een beperkt ambitieniveau voor de werk- en 

woningontwikkeling in het CID en de Binckhorst, waarin sprake is van 15.000 

woningen en 12.500 arbeidsplaatsen. In dit perspectief wordt ingezet op de 

uitbreiding van de fietsinfrastructuur. Voor het gebied van de Binckhorst en het 

CID is sprake van traditionele mobiliteit. 

 

➢ Perspectief 2: Investeren in auto en trein.  

Perspectief 2 onderscheidt zich van het eerste perspectief door infrastructuur 

investeringen ten behoeve van de auto of de trein. Hierin zijn twee deel-

 
4 https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/11/Preverkenning-Schaalsprong-

regionale-bereikbaarheid-CID-Binckhorst-1.pdf  

perspectieven te onderscheiden, namelijk 2A met de basis (fietsnetwerk en 

optimalisatie OV verbindingen & first/ last-mile) en de aanleg van de 

Schenktunnel, waarin een beperkte mobiliteitstransitie mogelijk is. Sub-

perspectief 2B met de basis en de aanleg van een treinstation in de Binckhorst, 

waarbij sprake is van traditionele mobiliteit en de gebruikelijke parkeernorm voor 

het CID en de Binckhorst. Het gaat uit van een gemiddeld ambitieniveau voor de 

werk- en woningontwikkeling in het CID en de Binckhorst, waarin sprake is van 

20.000 woningen en 19.000 arbeidsplaatsen 

 

➢ Perspectief 3: Beperkte mobiliteitstransitie.  

Het doel van perspectief 3 is het realiseren van een mobiliteitstransitie in met 

name het CID. Hier is invulling aan gegeven door de realisatie van gefaseerde 

lokale HOV verbinding tussen CID - Binckhorst – Voorburg (met een mogelijke 

doorkoppeling naar tramlijn 1 richting Delft) als alternatief voor de auto. Het gaat 

uit van een ingroeimodel van bus naar tram op separate infrastructuur op 

maaiveldniveau met gelijkvloers kruisingen met overige meer met prioriteit voor 

de HOV-tram. Er is een hoog ambitieniveau voor de werk- en woningontwikkeling 

in het CID en de Binckhorst, waarin sprake is van 30.000 woningen en 25.000 

arbeidsplaatsen. Infrastructuur investeringen voor het OV zijn er dan ook voor de 

ontwikkeling van een HOV tramverbinding met gelijkvloerse kruisingen tussen CS 

– Voorburg over de Binckhorstlaan. 

 

➢ Perspectief 4: Maximale mobiliteitstransitie.  

Perspectief 4 zet in op een maximale mobiliteitstransitie voor het gehele gebied 

van het CID en de Binckhorst. Hier is invulling aan gegeven door de realisatie van 

hoogwaardig regionaal openbaar vervoer tussen CS en de regio (Delft, Rotterdam 

en Zoetermeer) via een vergelijkbare route als de Rotterdamse Baan. Er wordt 

separate infrastructuur voor het OV gerealiseerd op maaiveldniveau met 

gelijkvloerse kruisingen op de Binckhorstlaan. Voor het gebruik van OV in de 

Rotterdamse baan zijn een aantal mogelijkheden beschreven, zoals vermeld 

onder de fasering van dit perspectief. Het gaat uit van een hoog ambitieniveau 

https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/11/Preverkenning-Schaalsprong-regionale-bereikbaarheid-CID-Binckhorst-1.pdf
https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/11/Preverkenning-Schaalsprong-regionale-bereikbaarheid-CID-Binckhorst-1.pdf
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voor de werk- en woningontwikkeling in het CID en de Binckhorst, waarin sprake 

is van 30.000 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen. 

 

Er wordt een extra treinstation gerealiseerd voor uitwisseling tussen lokaal/ 

regionaal OV en het hoofspoorwegennetwerk ter hoogte van de kruising met het 

spooremplacement. Voor de Binckhorst en het CID een maximale 

mobiliteitstransitie met een scherpe parkeernorm (0,2 – 0,3) voor alle woon- en 

werkontwikkelingen in het gebied 

 

Inhoud: beoordeling perspectieven 

De perspectieven zijn aan de hand van het volgende kader beoordeeld:  

 

 

 

Op basis van de beoordeling is Perspectief 3 – beperkte mobiliteitstransitie - 

gekozen als voorkeur. Dit perspectief scoort op Haalbaarheid en Duurzaamheid 

het hoogst; en op de andere criteria de één na hoogste score.  

 

 

 

 

Figuren: Bron: Preverkenning. 
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De keuze voor perspectief 3 betekent een keuze voor: 

➢ Aanleg van een HOV tram verbinding CS – Voorburg op separate 

infrastructuur op maaiveld niveau en kruisingen met overig verkeer met 

prioriteit voor de HOV tram, plus doorkoppeling op de regiotramlijn 1 

naar Delft. 

➢ Ontwikkeling van een Mobility Hub in de Binckhorst waarbij alternatieve 

vervoersconcepten beschikbaar worden gesteld. 

➢ Aanleg en verbreding van fietsinfrastructuur en kunstwerken t.b.v. 

verbeteren metropolitane fietsnetwerk. Dit betreft de route langs de 

Trekvlietzone, langs het spoor (HS – NOI) en langs de A12/ Binckhorst. 

 

Dit betekent ook dat de volgende maatregelen afvallen: 

➢ Optimaliseren van bestaande OV-verbindingen (bus, tram, lightrail, 

metro en trein) en/of first/last-mile van stations (CS – HS – NOI – 

Voorburg). 

➢ “Verschuiving” van station Voorburg in Noordwestelijke richting. Dit 

houdt in de verbetering van de first/last-mile bereikbaarheid en toegang 

van het station Voorburg door infrastructuur aanpassingen voor 

langzaam verkeer. 

➢ Ontwikkeling van een nieuw treinstation in de Binckhorst. 

➢ Ontwikkeling van een nieuw treinstation op de kruising van het spoor 

(traject HS – NOI) en de HOV tram CS – regio. 

➢ Ontwikkeling Mobility Hub en P+R nabij de A4. 

➢ Hervorming Rotterdamse Baan ten behoeven van OV en/of aanleg 

nieuwe tunnelbuis voor OV  

➢ Aanleg Schenktunnel 

 

Inhoud: naar 4 (systeem)alternatieven 

De volgende stap in de Preverkenning is de vertaling van perspectief 3 naar in 

totaal 4 (systeem)alternatieven. De vertaling van dit perspectief naar de systeem 

alternatieven heeft volgens de rapportage van de Preverkenning plaatsgevonden 

middels een aantal themasessies met stakeholders (vertegenwoordigers van de 

gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de MRDH, het 

Ministerie I&W, ProRail, de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en HTM). 

 

 

Figuur: de 4 alternatieven (Bron: Preverkenning). 

 

Alternatief 1: Het Haagse model – “Den Haag” – Lokale HOV-tram 

Het eindbeeld van alternatief 1 is een HOV-tramverbinding van Den Haag CS naar 

Voorburg met een doorkoppeling op lijn 1 (Scheveningen – De Haag HS – Delft 
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Tanthof) richting Delft. De verbinding Den Haag CS naar Voorburg kan hierbij via 

de Maanweg (op eigen baan op maaiveld) of de Mariannelaan (op maaiveld 

gemengd met autoverkeer) worden gerealiseerd. De doorkoppeling naar de 

huidige tramlijn 1 op de Haagweg wordt hierbij gerealiseerd door de nieuwe 

tramverbinding te verlengen via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg op 

maaivelniveau zonder een eigen baan. 

 

Alternatief 2: Het Shenzhen model – “Shenzen” – Regionale HOV-bus 

De HOV bus beschikt over een eigen busbaan op de Lekstraat, de Binckhorstlaan 

en de Maanweg en richting Voorburg met gelijkvloerse kruisingen met overig 

verkeer. De bus wordt geacht prioriteit te krijgen bij kruisingen door 

Verkeersregelinstallatie-aanpassingen (VRI). Voor de regionale doorkoppeling 

geldt grotendeels ook dat uitgegaan wordt van een eigen busbaan. De inpassing 

van de route van de bus van Den Haag CS naar Voorburg wijkt af ten opzichte 

van de tram en de lightrail, omdat de bus geacht wordt te rijden naar het 

busplatform.  

 

Alternatief 3: Het Strasbourg model – “Strasbourg” – Regionale HOV-tram 

De HOV-tram gaat ook uit van een eigen trambaan op maaiveldniveau met 

gelijkvloerse kruisingen in de Binckhorst met VRI prioriteit op kruisingen ten 

opzichte van het overige wegverkeer. Voor de verbinding van Den Haag CS naar 

Voorburg wordt er in de Binckhorst een onderscheid gemaakt naar een routering 

via de Maanweg of via de Mariannelaan. Voor de regionale doorkoppeling wordt 

ook uitgegaan van een eigen trambaan.  

 

Alternatief 4: Het Düsseldorf model – “Düsseldorf” – Regionale Lightrail 

Voor de lightrail-verbinding wordt uitgegaan van een autonome baan, wat 

inhoudt dat het boven (netkous) óf onder (tunnel) maaiveldniveau wordt 

gerealiseerd. Daarmee beschikt dit OV-systeem over ongelijkvloerse kruisingen 

met het overige verkeer waar nodig en rijdt het op een eigen baan op 

maaivelniveau waar mogelijk.  

 
5 https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/11/Startdocument-Verkenning-CID-

Binckhorst.pdf  

 

Tracés  

Bij de vertaling naar de alternatieven is gekeken naar de tracés over de 

Binckhorstlaan-Maanweg, Binckhorstlaan-Pr. Mariannelaan en Geestbrugweg.  

 

Voor de HOV bus geldt dat voor de doorgroei naar de regio (richting Delft) ook 

een route-optie via het trace van de Rotterdamse baan in beeld was. Voor het 

lightrail alternatief zijn schematisch twee opties weergegeven richting Delft en 

Nootdorp/Pijnacker.  

 

Participatie 

Participatie en communicatie heeft alleen met professionele partijen en enkele 

belangenorganisaties plaastgevonden.  

 

Besluiten 

Het eindproduct van de prekenning was enerzijds het eindrapport van Arcadis en 

anderzijds de voorvertaling daarvan in het Startdocument5 en Projectplan6 MIRT-

Verkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst van VINU uit 

het najaar van 2018. 

 

Op 11 september 2018 heeft het Directeuren Overleg van het programma MoVe 

het Startdocument en het Projectplan goedgekeurd. De beschrijving van de 

alternatieven wijkt iets af van de formulering in het eindrapport van Arcadis, de 

inhoud van het alternatief is wel gelijk. In het Startdocument is het volgende 

vermeld over routeringsopties: 

 

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 

6 Verkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID Binckhorst, Projectplan voor de verkenning, 

VINU, definitief 18 december 2018 

https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/11/Startdocument-Verkenning-CID-Binckhorst.pdf
https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/11/Startdocument-Verkenning-CID-Binckhorst.pdf
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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. 

 
7 Uit: Bijlagen Factsheet “Functionele Infrastructuur” bij het OmgevingsEffectRapport (OER). 

 

 

2.3 Omgevingsplan Binckhorst (2017-2020) 

Parallel aan de Preverkenning liep het proces voor het Omgevingsplan Binckhorst. 

Dit is ook gebruikt voor een deel van de analyses in de Preverkenning.  

 

De gemeenteraad van Den Haag heeft bij besluit van 25 november 2020 het 

Omgevingsplan Binckhorst gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het op 29 

november 2018 vastgestelde omgevingsplan. Het vaststellingsbesluit, het 

omgevingsplan Binckhorst, het OmgevingsEffectRapport (OER) en alle bijlagen 

hebben vanaf 19 januari 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage 

gelegen.  

 

In het OER is aangegeven dat voor de ontwikkeling van de Binckhorst tot een 

gemengd stedelijk gebied op termijn verbetering van de OV-ontsluiting 

noodzakelijk is. Genoemd is de aanleg van een RandstadRail verbinding van 

station HS of CS naar station Voorburg via de Binckhorstlaan en mogelijk een 

vervolg richting de A4/Vlietzone en Delft. Daarvoor is langs de Binckhorstlaan een 

ruimtereservering voor een vrijliggend tramtracé in zijligging, aan de oostzijde 

van de weg nodig7. 

 

In het proces van de totstandkoming van het Omgevingsplan was altijd een tracé 

Binckhorstlaan in beeld waar de gemeente binnen de Verkeersbestemming over 

de gehele lengte tussen Supernovaweg en Maanweg een HOV baan zou kunnen 

inpassen. Op De Binckhorstlaan is daartoe een reservering van 13 m extra naast 

de Binckhorstlaan opgenomen tussen de Supernovaweg en de Zonweg. Op de 

Maanweg is er geen extra ruimte opgenomen maar is ervan uitgegaan dat er 

binnen de verkeerbestemming ruimte vrijkomt voor HOV door het wegvallen van 

parkeren en 2 rijstroken. De Zonweg als tracé voor HOV is niet aan de orde 

geweest maar daarvoor kan eenzelfde redeneerlijn wordt gevolgd als voor de 
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Maanweg, namelijk dat er geen extra ruimte opgenomen is maar er vanuit 

gegaan wordt dat er binnen de verkeerbestemming ruimte vrijkomt voor de HOV. 

 

In het kader van het Omgevingsplan is geen variantenstudie of uitwerking gedaan 

naar HOV omdat het plan ook mogelijk was zonder het HOV. De inzet van het 

Omgevingsplan was om het HOV niet onmogelijk te maken. Dat betekende geen 

gebouwen laten bouwen waar een HOV baan gepland zou worden. Daarnaast zet 

het Omgevingsplan in op verdichten om de haalbaarheid van HOV te vergroten.  

 

In het Omgevingsplan is dus een ruimtereservering opgenomen voor een HOV-

baan over de Binckhorstlaan.  

 

2.3 Schaalsprong OV Den Haag en regio (2018) 

Parallel aan de Preverkenning liep het proces voor de ontwikkeling van de visie 

Schaalsprong OV Den Haag en omgeving8. Hierin is (link) beschreven welke 

ambitie de gemeente Den Haag voor het OV netwerk in de stad en regio heeft 

voor het eindbeeld in 2040. Hierbij zijn op hoofdlijnen verschillende 

netwerkscenario’s onderzocht. Geconcludeerd is dat het ontwikkelen van een 

aantal hoofdassen voor het OV om de stad en regio te verbinden het meeste 

effect heeft op de doelen van de stad en regio om de economische kracht van de 

agglomeratie te vergroten en de noodzakelijke groei van woningen in de regio 

duurzaam te kunnen realiseren. 

 

Een van die assen is de Koningscorridor die Scheveningen, Madurodam, het 

centrum van Den Haag, de nieuwe ontwikkelingen in de Binckhorst en Voorburg 

verbindt met Zoetermeer. Hiervoor is uitgegaan van de eerdere besluitvorming in 

het kader van Netwerk RandstadRail en de Haagse Nota Mobiliteit.  

 

De Schaalsprong is opgesteld in opdracht van MRDH, HTM en de gemeente Den 

Haag en in samenwerking met NS en ProRail. 

 

 
8 RIS303479, vastgesteld 13 september 2019 

 

Perspectieven  

De opgave is het beter bereikbaar maken van bestemmingslocaties in het CID en 

de Binckhorst die een gemiddelde tot hoge OV-potentie hebben. Concreet 

betekent dit voornamelijk het verbeteren van de bereikbaarheid van de gehele 

Binckhorst. Hiervoor zijn 4 perspectieven opgesteld: 

 

Perspectief 1. ‘Doorkoppelen op het hoofdspoor met metrokwaliteit’. 

o Extra metrohalte Binckhorst op Goudselijn  

o People mover Binckhorst 

o Capaciteitsknelpunten worden opgelost 

 

Perspectief 2. ‘Doorkoppelen op het hoofdspoor met lightrailkwaliteit’ 

o Tramlijnen gaan uit de tramtunnel waardoor capaciteit vrijkomt 

o Er komt een nieuwe schenkverbinding, lijn 8 

 

Perspectief 3. ‘Succes RandstadRail uitbouwen’ 

o Lightrail 1 en 5 worden verlegd via centrum Binckhorst en creëert 

daarmee een nieuwe as richting Zoetermeer en Delft. 

 

Perspectief 4. ‘Tramnet opwaarderen’ 

o Verlenging tramlijn 10 vanaf Norfolk wordt doorgetrokken over de 

Binckhorst naar Station Voorburg. 

o De tangent (lijn 7) ontsluit de Binckhorst vanaf Rijswijk naar Voorburg. 

o Capaciteitsknelpunten worden niet opgelost in dit perspectief. 

 

Op basis van een beoordeling op bereikbaarheid,bediening van doelgroepen en 

infrastructurele knelpunten is een synthesperspectief ontwikkeld. Voor CID 

Binckhorst betekent dat:  

 

 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6236973/1/RIS299180__Bijlage_Schaalsprong_OV_Den_Haag_bestuurlijke_rapportage
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7933015/6/20191107-RIS303479%20Voorstel%20van%20het%20college%20inzake%20Uitgangspunten%20voor%20uitwerking%20van%20Schaalsprong%20OV
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Kustzone beter verbinden: 

o Een zware lightrail-as die de kustzone via de Binckhorst verbindt met 

Rotterdam en Delft. 

o Een vork met één tand richting Bad en één tand via de internationale 

zone richting Haven. 

Ontlasten Centrumzone en verbinden Binckhorst/CID gebied 

o Tramlijnen gaan uit de tramtunnel waardoor capaciteit vrijkomt. 

o Er komt een nieuwe schenkverbinding, lijn 8. 

o Koppeling Binckhorst via Goudselijn naar E-lijn maakt het systeem 

robuuster. 

Concreet zijn alleen varianten voor tram/ligthrail/bus door of langs de Binckhorst 

via de Binckhorstlaan-Maanweg beschouwd en geen alternatieve tracés door de 

Binckhorst. 

 

 

 

Figuur: Syntheseperspectief Schaalsprong OV Den Haag en regio 

 

Participatie 

Zeer beperkt. Wel zijn belangenorganisaties zoals Rover en VNO/NCW-West 

betrokken geweest. 

 

Besluiten 

De Schaalsprong OV is aangenomen in de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit 

van de MRDH. De visie is niet vastgesteld.  

 

2.4 Conclusies 

 

Voorgeschiedenis 

➢ In 2008 zijn tracés over de Broekslootkade en Geestbrugweg onderzocht 

in het kader van studie naar een hoogwaardige OV-ontsluiting van de 

Binckhorst. Het tracé over de Broekslootkade had de voorkeur van het 

college. Dit is niet verder dan de raad in Den Haag gekomen.  

➢ In het proces rondom het Omgevingsplan Binckhorst zou de tracé 

afweging weer worden opgenomen, maar dit is niet gebeurd. Er is geen 

geen variantenstudie of uitwerking gedaan naar HOV. De inzet van het 

Omgevingsplan was om het HOV niet onmogelijk te maken. Dat 

betekende geen gebouwen laten bouwen waar een HOV baan gepland 

zou worden. Daarnaast zet het Omgevingsplan in op verdichten om de 

haalbaarheid van HOV te vergroten.  

➢ In het Omgevingsplan is een ruimtereservering opgenomen voor een 

HOV-baan over de Binckhorstlaan.  

➢ In de visie Schaalsprong OV Den Haag en regio zijn alleen varianten voor 

tram/ligthrail/bus door of langs de Binckhorst via de Binckhorstlaan-

Maanweg beschouwd en geen alternatieve tracés door de Binckhorst. 

 

Preverkenning 

Inhoud: 

➢ De onderbouwing van de keuze voor perspectief 3 (beperkte 

mobiliteitstransitie, met HOV- Den Haag CS-Voorburg via BH-Laan en 

Delft via Geestbrugweg) met beoordeling lijkt passend bij de opgave.  
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➢ Bij de vertaling naar de alternatieven is gekeken naar tracés over de 

Binckhorstlaan-Maanweg, Binckhorstlaan-Pr. Mariannelaan en 

Geestbrugweg. Voor de HOV bus geldt dat voor de doorgroei naar de 

regio (richting Delft) ook een route-optie via het tracé van de 

Rotterdamse baan in beeld was. Voor het lightrail alternatief zijn 

schematisch twee opties weergegeven richting Delft en 

Nootdorp/Pijnacker.  

 

Participatie:  

➢ Er heeft geen participatie met bewoners plaatsgevonden. In het kader 

van het Omgevingsplan heeft het ontwerp ter inzage gelegen.  

 

Besluiten: 

➢ Op 11 september 2018 heeft het Directeuren Overleg van het 

programma MoVe het Startdocument en het Projectplan voor de 

verkenning goedgekeurd.  

➢ In het Startdocument wordt voor de lokale HOV-tram uitgegaan van een 

aankoppeling van de HOV-tram richting Delft via de Geestbrugweg. Voor 

de andere varianten (bus, regionale HOV-tram en lightrail) gelden 

meerdere routeringsopties richting Delft. 

 

Constateringen:  

➢ De processen van het vaststellen van het Omgevingsplan Binckhorst en 

de visie Schaalsprong OV Den Haag en regio liepen deels parallel met de 

Preverkenning. In beide processen zijn geen andere tracés dan over de 

Binckhorstlaan-Maanweg beschouwd.  

➢ Mogelijk heeft het Omgevingsplan een structurerende werking gehad in 

de keuze voor het tracé door de Binckhorst.  

➢ Mogelijk heeft de Schaalsprong OV Den Haag en regio een structurerende 

werking gehad voor het aandoen van station Voorburg. In de 

Schaalsproong lag de nadruk op een lightrailverbinding in combinatie 

met capaciteit vrijmaken op het hoofdspoor door geen sprinter 

verbinding tussen Voorburg en Den Haag CS meer aan te bieden.  
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Verkenning – Start- en Analyse fase 

Hoofdstuk 3 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de gemaakte keuzes en onderbouwingen die verband 

houden met mobiliteit - en in het bijzonder HOV-oplossingen - in CID Binckhorst 

in de periode van de verkenning 1e fase (Start- en Analysefase 2019). Ingegaan 

wordt op de volgende aspecten: 

➢ Zijn tracés (in voldoende mate) aan de orde geweest? 

➢ Zijn gemaakte keuzes sluitend onderbouwd? 

➢ Hoe zijn besluiten vastgelegd? 

➢ Heeft er participatie en communicatie plaatsgevonden? 

 

3.2 Verkenning Start- en Analysefase (2019) 9 

Met een Verkenning is de formele MIRT-procedure voor dit project gestart. De 

MIRT-procedure bestaat uit een aantal vaste stappen10, waarvan de eerste stap 

dus de MIRT-Verkenning is. 

 

In de Start- en Analysefase (1e fase) van de Verkenning vormden de vier 

alternatieven uit de Preverkenning (lokale HOV-tram, regionale HOV-tram, HOV-

bus en lightrail over de Binckhorstlaan-Maanweg) de basis. Deze zijn verbreed tot 

tien alternatieven bestaande uit een breed palet aan combinaties van 

maatregelen. Dit heeft geleid tot de drie kansrijke alternatieven (HOV-bus/ART, 

tram en lightrail) over het tracé Den Haag CS-Binckhorstlaan-Maanweg en 

enerzijds naar Voorburg CS en anderzijds met een aansluiting richting Delft.  

 

Tevens is in deze fase van de Verkenning voor de verbinding tussen de 

Binckhorstlaan en station Voorburg de routes langs de Maanweg en langs de 

Mariannelaan beschouwd. Het inzicht destijds was dat de route via de Prinses 

Mariannelaan geen mogelijkheid biedt om in de toekomst een goede 

doorkoppeling te maken naar de regio en vanwege het woonprofiel onvoldoende 

ruimte heeft om als hoogwaardig lightrail uit te voeren.  

 
9 https://binckhorstbereikbaar.nl/achtergrond/  

Afhankelijk van de invulling van het criterium “doorkoppeling niet onmogelijk 

maken” is de Prinses Mariannelaan wel geïdentificeerd als potentiële tijdelijke 

oplossing mede omdat hier in het verleden een tram reed. 

 

Inhoud 

 

Tijdens de Verkenning is er gekeken naar 10 alternatieven, die te bedenken zijn 

binnen perspectief 3 uit de Preverkenning, voordat deze werden getrechterd naar 

de kansrijke alternatieven. Daarnaast zijn maatregelen op andere 

mobiliteitsthema’s onderzocht, zoals logistiek, mobiliteitshubs, langzaam verkeer, 

smart mobility en stations. 

 

 

 

In deze fase lag de focus op invulling geven aan de mobiliteitstransitie, niet op 

mogelijke tracés. Het ging om een systeemafweging i.p.v. tracéafweging. Er zijn 

10 Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - 

samenvatting | Brochure | Rijksoverheid.nl 

https://binckhorstbereikbaar.nl/achtergrond/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten/brochures/2018/02/07/spelregels-van-het-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt---samenvatting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten/brochures/2018/02/07/spelregels-van-het-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt---samenvatting
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geen combinaties van bus, tram en lightrail beschouwd, maar alleen volledige 

bus, tram, of lightrail varianten beschouwd. 

 

Er werd toegewerkt naar een keuze in het BO MIRT van 2019. Daarbij stond de 

vraag centraal welk systeem (bus, tram, lightrail) onderzocht moesten worden 

met het bijbehorende budget. De verschillende systemen werden met behulp van 

het volgende kader (kwalitatief) beoordeeld: 

 

 

Tabel: Beoordelingskade zeef 1 (Bron: Verkenning CID-Binckhorst Effectenstudies 

en kansrijke alternatieven, Witteven+Bos, 12 november 2019) 

 

De beoordeling leidde tot deze kansrijke alternatieven: 
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Tabel en afbeelding: Bron: Verkenning CID-Binckhorst Effectenstudies en 

kansrijke alternatieven, Witteveen+Bos, 12 november 2019 

 

Op basis van de effectstudies is de Notitie Kansrijke Oplossingrichtingen (NKO) 

opgesteld. Daarin zijn de kansrijke alternatieven die in de volgende fase 

onderzocht worden beschreven: 

 

 

Figuur: uit de presentatie voor informatiebijeenkomst Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau dd. 21 september 2020, gebaseerd op de NKO. 

 

In de NKO zijn daarnaast ook de volgende inzichten beschreven: 

 

➢ Inzicht 1: regionaal HOV vangt de mobiliteitsgroei op en verbetert de 

bereikbaarheid 

De meest significante verbetering van de bereikbaarheid wordt behaald met het 

regionaal doortrekken van de HOV-lijn.  

 

➢ Inzicht 2: een combinatie van HOV, fiets en andere maatregelen leidt tot 

een modal shift 

Een combinatiepakket van maatregelen is effectief in het veroorzaken van een 

mobiliteitstransitie. Deze  mobiliteitstransitie maakt de gebiedsontwikkeling 

mogelijk door het beperken van ruimte voor de auto (en beperken van de 

milieubelasting). 

  

➢ Inzicht 3: lokale knelpunten lossen op, lichte verbetering op hoofdspoor 

en -weg 

Uit de inzichten volgt dat de Kansrijke Alternatieven dienen te bestaan uit (1) een 

combinatiepakket van maatregelen uit alle thema’s in het gebied en (2) een 

regionale doorkoppeling van het HOV. Deze samenstelling van maatregelen geeft  

het beste invulling aan de drie opgaven van de Verkenning. 

 

Daarnaast is ook gekeken naar andere mobiltieitsmaatregelen zoals het treffen 

van maatregelen voor het langzaam verkeer, ruimtegebruik, smart mobility, en 

het opschalen van de aanwezige treinstations. In 2018-2019 is daartoe een 

maatregelpakket uitgewerkt en is besloten tot uitvoering van een pakket aan 

maatregelen vooruitlopend op en onafhankelijk van de keuze voor een HOV-

oplossing. Dit is het zogenaamde No-Regret pakket. Dit pakket richt zich op 

mobiliteit en is verbonden aan de woningbouw en verstedelijking in de Binckhorst 

en het CID. Het pakket wordt uitgevoerd in de periode 2019-2023. 

 

Het gaat daarbij om maatregelen in zes categorieën: Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (bijvoorbeeld ombouw viaducten en verbeteren doorstroming), Langzaam 

Verkeer (fiets), Ruimtegebruik, Smart Mobility, Stations en Logistiek.  

 

Participatie 

In 2019 is voor de Binckhorst een leidraad participatie gemaakt. Daarin is 

opgenomen dat vroegtijdige participatie het streven is, en dat aan het begin van 

een project of fase moet worden onderbouwd waarom de omgeving wel of niet 

wordt betrokken en op welke wijze dit gebeurt. In dit geval was het betrekken 

van de bredere omgeving dan de professionele partijen zorgvuldig en op zijn 

plaats geweest, maar er is voor gekozen dit niet te doen vanwege onzekerheid 

over het doorgaan van het project. Ook over het No-Regret-pakket heeft geen 

participatie plaatsgevonden. 
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De verkenning was nog geen MIRT-Verkenning en de projectorganisatie gaf aan 

terughoudend te zijn in participatie over een project dat onzeker is (want geen 

zicht op bekostiging). 

 

Gekozen is om de bredere omgeving (omwonenden, ondernemers) te betrekken 

bij de gebiedsontwikkelingen (o.a. Maanweg), en nog niet bij de Verkenning.  

 

Professionele partijen (o.a. ProRail, Rijkswaterstaat, NS, HTM) werden in deze 

fase betrokken d.m.v. inhoudelijke werksessies rondom verkennen van kansrijke 

alternatieven.  

 

Er heeft een Diner Pensant plaatsgevonden. Een groep stakeholders 

(marktpartijen, ondernemers, bedrijven, overheden) heeft daarbij met elkaar 

gesproken over Mobiliteit in CID-Binckhorst. De nadruk lag op de verstedelijking 

in relatie tot mobiliteit (Smart Mobility, gebiedsgerichte aanpak en 

mobiliteitstransitie). Tijdens dit diner zijn geen tracés voor de HOV-verbinding 

besproken of getoond. Bewonersverenigingen en wijkverenigingen waren niet 

uitgenodigd en belangenorganisaties Rover, ANWB, Fietsersbond waren niet 

aanwezig.  

 

Er stond een tweede Diner Pensant gepland op 7 januari 2020 maar dat is 

afgelast en doorgeschoven naar april 2020. Vanwege de Covid-maatregelen kon 

deze vervolgens geen doorgang vinden in april 2020. 

 

Besluiten 

De programmaraad MoVe en het BO MIRT hebben de NKO en daarmee de 

kansrijke alternatieven (zeef 1) die in de vervolge fase onderzocht dienen te 

worden in het najaar 2019 vastgesteld.  

 

3.3 Conclusies 

 

Inhoud: 

➢ In deze eerste fase van de verkenning lag de nadruk op een te maken 

‘systeemafweging’ voor bus, tram of lightrail. Afwegingen over 

(alternatieve) tracés in deze fase hebben niet plaatsgevonden.  

 

Participatie:  

➢ Er heeft geen bewonersparticipatie plaatsgevonden. Wel is met 

professionele partijen gesproken over mobiliteit in de Binckhorst. Maar 

ook met hen lagen geen tracés op tafel om te bespreken. 

➢ Vanuit de ontwikkeling van de Binckhorst heeft wel (gebiedsgerichte) 

participatie plaatsgevonden. Daarmee zijn alleen mogelijk toekomstige 

bewoners bereikt en niet de bewoners langs de voorziene tracés in de 

aanliggende gemeenten zoals Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.  

 

Besluiten: 

➢ De programmaraad MoVe en het BO MIRT hebben de NKO en daarmee 

de kansrijke alternatieven (zeef 1) in najaar 2019 vastgesteld 

 

Constateringen: 

➢ In de Start- en Analysefase van de verkenning is gekozen om de nadruk 

op systeemalternatieven te leggen en niet de breedte van 

oplossingrichtingen en tracés op te zoeken. 

➢ In het MIRT-proces is het niet gebruikelijk om in deze fase (die wordt 

afgerond met een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen) het aantal 

oplossingrichtingen beperkt te houden. Het is de gebruikelijk om samen 

met de omgeving breed te kijken naar oplossingen. Alternatieve tracés 

zijn daar een onderdeel van.  
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Voorfase, uit de Nota van Antwoord op zienswijzen NRD 

Bijlage A 

Lijnennota RandstadRail (2009) en Haagse Nota Mobiliteit (2010) 

In de lijnennetnota voor Netwerk RandstadRail heeft het Algemeen Bestuur van 

het toenmalige Stadsgewest Haaglanden op 24 juni 2009 een HOV-verbinding 

aan de Binckhorstlaan vastgesteld als onderdeel van de regionale 

netwerkontwikkeling. In het Plan-MER voor de Haagse Nota Mobiliteit uit 2010 is 

dit tracé tevens beoordeeld. Link1, link2 

 

Rotterdamsebaan (2010-2014) 

Tijdens de behandeling van de Nota van Uitgangspunten11 Rotterdamsebaan in de 

gemeenteraad van Den Haag is een breed gedragen amendement12 aangenomen. 

Daarin is beschreven dat de aantakking/inpassing van de Rotterdamsebaan op de 

Binckhorstlaan zodanig ontworpen wordt dat de toekomstige RandstadRail-

verbindingen en -haltes optimaal gesitueerd worden. Na vaststelling van deze 

Nota van Uitgangspunten is uit het ontwerpproces gebleken dat een ligging van 

de RandstadRail op maaiveld aan de oostzijde van de Binckhorstlaan de optimale 

integrale oplossing zou zijn. Dit proces is beschreven en vastgesteld in de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Trechteringsdocument13 Rotterdamsebaan.  

 

In het Haagse bestemmingsplan14 Rotterdamsebaan is binnen het plangebied aan 

de oostzijde van de Binckhorstlaan een reservering gedaan voor de toekomstige 

OV-verbinding door geen bebouwingsmogelijkheden te geven binnen dit deel van 

het gebied. Langs de Binckhorstlaan tussen de Mercuriusweg en de toekomstige 

Spoorboogweg is met een schetsontwerp onderzocht welke ruimte nodig is voor 

een toekomstige OV-verbinding.  

De noodzaak van de aanleg van een HOV-verbinding is onderbouwd in de 

toelichting van het bestemmingsplan. Verbetering van de OV-ontsluiting van de 

Binckhorst is noodzakelijk om de transformatie naar een meer gemengd stedelijk 

gebied te faciliteren.  

 

 
11 RIS168478 - 14 jan. 2010 
12 Amendement RandstadRail Verbindingen, RIS169954 
1313 RIS249311, 15 mei 2012 

Er heeft op verschillende momenten besluitvorming plaatsgevonden in de raad 

van de gemeente Den Haag en bij het Stadsgewest Haaglanden met betrekking 

tot deze verbinding. Zoals blijkt uit het Investeringsprogramma Verkeer en 

Vervoer 2015 en Actualisatie 2014 dat d.d. 25 juni 2014 is opgesteld door het 

Stadsgewest Haaglanden en dat per 1 januari 2015 is overgenomen door de 

MRHD.  

 

In de aanloop naar de Rotterdamsebaan is de wens geweest om naast de 

autotunnel ook een OV-tunnel15 te boren. Destijds was het idee dat daarmee 

richting Delft een snelle tram 1 mogelijk zou worden. Toen die boortunnel niet 

haalbaar was, is er een tracéonderzoek gedaan naar maaiveldoplossingen o.a. 

vanaf de Binckhorstlaan via de Broeksloot richting Haagweg en via de laan van 

Middenburg de Vliet over. 

 

Verkeers- en Vervoerplan Leidschendam-Voorburg. Herijking 2014, met 

doorkijk naar 2040. Deel B: Analyse en oplossingsrichtingen (2014)16 

In 2014 identificeerde de gemeente Leidschendam-Voorburg meerdere ruimtelijke 

plannen die, wat betreft mobiliteit, invloed zouden hebben op gebieden binnen de 

gemeentegrenzen. Een van die ruimtelijke plannen was de ontwikkeling van de 

Centrale Zone Den Haag (Binckhorst en Vlietzone). Dit onderzoek benadrukte dat 

deze plannen zullen leiden tot een toename van de mobiliteit en verschuiving van 

de verkeersintensiteit op diverse wegen en openbaarvervoerverbindingen in de 

regio. In het Verkeers- en Vervoerplan formuleerde de gemeente een eigen visie 

op het openbaar vervoer netwerk. Een van de oplossingsrichtingen binnen die 

visie stelde dat Station Voorburg een voor de hand liggend overstappunt vormt 

waar het gaat om buslijnen, en op langere termijn een tramverbinding naar de 

Haagse Binckhorst en Centrale Zone. De aanwezige traminfrastructuur in 

Voorburg-West zou hier een rol in kunnen spelen.  

14 RIS264198, 17 okt. 2013 
15 Zie dossier RIS 135585 
16 Verkeers- en Vervoerplan 2014 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3351388/1/RIS181826
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiey_rs1b7tAhVKzaQKHReaDjcQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.denhaag.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3Db5a0bb2a-29ac-4dc4-beae-8ad2f2b16632%26owner%3Dadae8a97-f96d-44a7-9663-be32e73b368b%26langid%3D43&usg=AOvVaw0oHZKY3DbDax8th7jjIXQl
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3328133/1/RIS168478
https://denhaag.notubiz.nl/document/3366160/1/RIS169954
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3325310/1/139RIS249311Vrijgave%20Notitie%20Reikwijdte%20en%20Detailniveau%20Rotterdamsebaan
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/80184
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige_bestuurlijke_stukken/106855
https://www.lv.nl/file/333/download
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Voorfase, uit de Nota van Antwoord op zienswijzen NRD 

Bijlage A 

MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag (2017)17 

In 2013 bleek uit een onderzoek van het Rijk (NCMA) dat er in de periode tot 

2028 bereikbaarheidsknelpunten zouden ontstaan in de metropoolregio 

Rotterdam Den Haag. Het gaat om de A13-A16 en de A4 en het stedelijk OV van 

Rotterdam en Den Haag.  

 

Daarop volgde het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Hierin is 

onderzocht hoe de knelpunten voor de bereikbaarheid over de weg en in het OV 

kunnen worden opgelost. En hoe maatregelen bijdragen aan: 

➢ het versterken van de ruimtelijk-economische structuur 

➢ een aantrekkelijke leefomgeving 

➢ vergroten kansen voor mensen 

➢ vergroten aantrekkelijkheid vervoerssysteem. 

Uit dit MIRT-onderzoek is o.a. gebleken dat een HOV-ontsluiting CID en  

Binckhorst noodzakelijk is.  

 

 

 

 

 

 

 

 
17 https://oeververbindingen.nl/proces-overzicht/mirt-onderzoek-bereikbaarheid-rotterdam-den-

haag/  

https://oeververbindingen.nl/proces-overzicht/mirt-onderzoek-bereikbaarheid-rotterdam-den-haag/
https://oeververbindingen.nl/proces-overzicht/mirt-onderzoek-bereikbaarheid-rotterdam-den-haag/


 

 

Advies Commissie MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Colofon: 

 

De MIRT-Verkenning CID Binckhorst wordt uitgevoerd in opdracht van: Gemeenten Den Haag 

en Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

Ministerie en Infrastructuur en Waterstaat en de metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

 

mei 2021 


