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TRACÉS EN EFFECTEN 

1 Hoe zijn de criteria tot stand gekomen? De criteria die aangehouden zijn, komen uit het beoordelingskader voor Zeef 1, zoals 
gehanteerd in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen van de MIRT-verkenning 
bereikbaarheid CID BH. Dit document is te vinden op de Achtergrondpagina van de website 
van Binckhorst Bereikbaar. Niet alle criteria uit dat kader leveren betekenisvolle 
beslisinformatie voor het vergelijken van tracés voor de (H)OV-verbinding. De criteria uit het 
beoordelingskader Zeef 1 die wel relevante beslisinformatie opleveren om te bepalen of een 
tracé wel of niet onderdeel kan zijn van een kansrijke oplossingsrichting zijn in de 
Tracéafweging gehanteerd.        

2 Moeten we ons beperken tot één 
vervoersmiddel/tracé? Is er gekeken naar een mix 
van twee verschillende mogelijkheden die de 
forenzen beter kunnen bedienen? 

Het kan zijn dat er iets aan toegevoegd wordt. Echter doen we dat nu nog niet. Door middel 
van de verkeersmodellen wordt onderzoek gedaan naar de behoeftes van de reizigers.  

3 Wordt er gekeken om weer een Intercity te laten 
rijden richting Voorburg?  

Over de stations waar Intercity's stoppen gaat alleen NS over. Een dergelijk initiatief wordt 
wel besproken met NS. Het kan  een gevolg zijn van een groeiend reizigers aantal via de 
nieuwe HOV verbinding. 

4 Hoe wordt het uitgangspunt "zoveel mogelijk" 
vrijliggende spoorbaan gewogen? Mag er 
bijvoorbeeld aangenomen worden dat bij minder 
dan 75% vrije spoorbaan er niet wordt voldaan aan 
dit uitgangspunt? Zo niet, hoe wordt dit dan wel 
gewogen? 

Vrijliggend waar het inpasbaar is, anders meerijden met het overige verkeer. Op een 
vrijliggende baan is de doorstroming van het OV constanter, minder gevoelig voor 
beïnvloeding door overig verkeer. Stiptheid (waarborg dat het OV op tijd is) is naast reistijd 
belangrijk in de keuze van mensen voor openbaar vervoer 

5 Hoe wordt bepaald of een tracé ruimtelijk inpasbaar 
is? 

Aan de hand van het uitwerken van dwarsprofielen die voldoen aan de ontwerpnormen 
voor de diverse verkeerssoorten. 

6 Wie of wat bepaalt of iets een complex knelpunt is? Vaak is dat al bekend uit beleid en monitoring van gemeenten. Daarnaast is het ook gewoon 
zichtbaar als een kruising meerdere kruisende bewegingen kent van verschillende 
modaliteiten.  

7 Hoe worden de criteria afgewogen? Welke normen 
worden daarvoor gebruikt? Wie doet dat? 

Dat gaat aan de hand van een beoordelingsschaal (scoretabellen). Criteria worden 
geoperationaliseerd en bekeken of de vervoersvorm positief, neutraal of negatief scoort. De 
exercitie wordt door de projectorganisatie uitgevoerd.  

8 Wordt er ook naar gedragseffecten gekeken? De vergelijking van varianten in de PlanMER wordt zoveel mogelijk gebaseerd op feitelijke 
gegevens. In de huidige beoordelingsfase van de MIRT-verkenning wordt onder meer 



gewerkt met verkeersmodellen, waarmee bijvoorbeeld mobiliteits- en modaliteitskeuzen 
van reizigers worden gesimuleerd. En ook in deze beoordelingsfase is verkeersveiligheid 
weer een beoordelingscriterium in het PlanMER, waarin gedragseffecten meespelen.  

9 Verkeersveiligheid is geen criterium? Verkeersveiligheid is een belangrijk criterium in de ontwerpkeuzes en wordt gewogen in de 
MKBA. 

10 Zit veiligheid onder technische maakbaarheid? Veiligheid bestaat uit meerdere invalshoeken. De verkeersveiligheid wordt in het 
ontwerpproces betrokken en in volgende fases getoetst door deskundigen, de sociale 
veiligheid wordt op hoog abstractie niveau meegenomen in de beoordeling van de plannen 
en spoorveiligheid is impliciet onderdeel van de ontwerpnormen bij de railmodaliteiten en 
wordt in de volgende fases expliciet meegenomen en beoordeeld door de Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport  

11 Gezien de dagelijkse files op de Geestbrugweg en de 
dit jaar toegezegde veranderingen van de 
Geestbrugweg in overleg met de bewoners (vrije 
fietspaden, smallere rijstroken op midden van de 
weg) is het toch niet handig om daar ‘snel OV’ aan te 
leggen? 

In dit stadium wordt bij de beoordeling van de inpasbaarheid uitgegaan van de huidige 
breedte van de Geestbrugweg. In een volgende fase wordt in veel meer details gekeken, 
waarbij tevens het initiatief van groot onderhoud of eventuele vervanging van de 
Geestbrugweg wordt meegenomen 

12 Alle plannen maken gebruik van modellen. Hoe 
betrouwbaar zijn deze modellen en hoe worden 
deze getoetst?  

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van meetgegevens. Daar worden modellen op 
geijkt/gekalibreerd. De verkeersmodellen die hier gebruikt zijn worden periodiek 
gekalibreerd op basis van de meest recente gegevens. Voor de Verkenning wordt gebruik 
gemaakt van het MRDH-model. In de modellen zitten de effecten van de Rotterdamsebaan 
verwerkt. 

13 Waarom zou er geen tram of lightrail door de 
Rotterdamsebaan kunnen voor de route naar Delft? 
In het preverkenning document op de 
projectwebsite wordt dit zelfs als optie genoemd. 

Omdat er dan een compleet nieuwe tunnel geboord zou moeten worden, wat niet goed 
meer mogelijk is nu de andere tunnels al klaar en in gebruik genomen zijn. Gemengd gebruik 
van tram/lightrail met overig verkeer in een tunnel wordt als te onveilig geacht in de huidige 
wet- en regelgeving.  

14 Waarom is de kruising Haagweg - Geestbrugweg 
geen complex kruispunt? 

Dit klinkt ons niet bekend. Dit kruispunt is wel complex te beschouwen (is al in 
tracéafweging zeef 1 zo weergegeven).  
 
NB: Mogelijk wordt bedoeld dat de kruisingssituatie in het Broekslootkade-tracé (kruising 
Broekslootkade / Haagweg / Jan van der Heijdenstraat) nadrukkelijker als ‘complexe 
kruisingssituatie’ is benoemd, omdat deze in vergelijking met de kruising Haagweg nog 



complexer is (nog meer richtingen / meer kruisende vervoersstromen / onoverzichtelijke 
ruimtelijke layout / technisch complexer qua spoorwerk). 

15 De HOV dient zoveel mogelijk een vrije baan te 
hebben. Hoe objectief wordt dat bekeken als er al 
een spoor ligt? 

Het BOK (beoordelingskader) dat gebruikt wordt is veel breder dan enkel ‘ligt er al spoor’. 
Enkel i.r.t. de kosten kan dit worden meegenomen. 

16 Wordt hetzelfde model/methodiek om 
verkeersstromen te voorspellen gebruikt als die voor 
de Rotterdamse \baan is gebruikt? 

Inderdaad, hetzelfde model, maar met actuele gegevens.  

17 Lijn 1()6 en 19 kunnen worden gekoppeld. Helpt dit 
om de Binckhorst te ontsluiten? 

Met het omleggen van lijn 1 ontstaat een directe verbinding tussen Delft, Rijswijk, 
Binckhorst en Den Haag. Bij koppelen van andere lijnen is dit minder sterk.  

18 Er is gesproken over het afbreken van een 
huizenblok. Welk huizenblok wordt hiermee 
bedoeld? 

Er worden geen huizenblokken afgebroken. Tracés waarvoor huizenblokken moeten worden 
afgebroken zijn niet haalbaar en zijn daarom niet verder meegenomen in de tracéafweging 
Zeef 1.    

19 Criterium doelbereik is het beperken/oplossen van 
knelpunten: Rijswijkseplein en Binckhorstlaan. Moet 
je ook niet kijken naar knelpunten die verder op 
liggen? Bijvoorbeeld het kruispunt Haagweg – 
Geestbrugweg. 

Daar wordt zeker naar gekeken. Knelpunten zijn door het Rijk geformuleerd in de Nationale 
Markt e n Capaciteitsanalyse (NMCA). Hier hebben we als project mee van doen. Daarnaast 
wordt breder gekeken. 

BESLUITVORMING 

20 Gebruik van een bestaande spoorbaan zoals op de 
Pr. Mr. laan en de Geestbrugweg is gunstig voor de 
financiële haalbaarheid, maar ongunstig voor de 
veiligheid en leefbaarheid. De financiële 
haalbaarheid wordt in deze fase wel meegewogen, 
de andere aspecten niet. Wij maken ons zorgen dat 
daardoor te makkelijk wordt gekozen voor deze 
tracés. Hoe wordt dit financiële aspect gewogen ten 
opzichte van de andere criteria om dat te 
voorkomen? 

Het is onjuist dat in de fase Zeef 1 / addendum Tracéafweging niet naar andere aspecten 
zoals leefbaarheid en veiligheid is gekeken. In het gehanteerde beoordelingskader zoals ook 
in het werkrapport tracéafweging opgenomen blijkt duidelijk dat er een brede beoordeling 
heeft plaatsgevonden, onder andere op aspecten als leefbaarheid, veiligheid en financiële 
haalbaarheid.  

 

 


