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1. Proces op hoofdlijnen

2. Toelichting schetsontwerpen tracévarianten richting 

Voorburg (op hoofdlijnen)

3. Terugkoppeling Platform

4. Intentieverklaring

5. Vragen?

6. Afsluiting
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PROGRAMMA

VERKENNING CID-BINCKHORST



1. PROCES OP 
HOOFDLIJNEN



VERKENNINGSFASE MIRT-TRAJECT

PROCES OP HOOFDLIJNEN



MIJLPALEN
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Vaststelling 

voorzien 

Q1/Q2 2022

Vaststelling 

voorzien  

Q3/Q4 2022

ACTUEEL: BEOORDELINGSFASE

PROCES OP HOOFDLIJNEN

Bereikbaarheid



Doelstelling: 

De Verkenning moet leiden tot een passende onderbouwing van nut, noodzaak, effecten en toegevoegde waarde 

op basis waarvan een voorkeursalternatief gekozen kan worden voor het oplossen van de bereikbaarheidsopgave, 

bestaande uit een totaalpakket van bereikbaarheidsmaatregelen waaronder een HOV-verbinding

Scope: 

• HOV-Verbinding over de Binckhorst naar Voorburg, met aftakking naar Rijswijk/Delft;

• Aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen, gericht op:

• Smart mobility: nieuwe vormen van mobiliteit

• Langzaam verkeer: regionaal en lokaal fietsnetwerk en voetgangersnetwerk

• Ruimtegebruik: ontmoedigen autogebruik en –bezit door verlagen parkeernormen

• Stations(omgevingen): voorzieningen voor OV, fiets en voetganger op de ‘last mile’, wachtruimtes, 

fietsparkeren, etc.

• Logistiek: maatregelen op bouwlogistiek en stadslogistiek (bezorgdiensten)

DOELSTELLING & SCOPE
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PROCES OP HOOFDLIJNEN



STAND VAN ZAKEN INHOUDELIJKE ONDERZOEKEN
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• Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is begin 2021 vastgesteld. 

• Tussenstap met historisch onderzoek: noodzaak van tracé afweging

• Tracéafweging: bepalen welke tracés kansrijk zijn en onderzocht moeten worden

• Start inhoudelijke onderzoeken: 

• Verkeersmodellering

• Plan-mer (milieueffectrapportage)

• MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)

• Business Case

• Opstellen schetsontwerpen

• Alle onderzoeken landen in het Masterplan Bereikbaarheid

PROCES OP HOOFDLIJNEN



STAND VAN ZAKEN OMGEVINGSMANAGEMENT
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• Inspraak op Nota Reikwijdte en Detailniveau

• Platformbijeenkomsten en inloopsessies

• Twee raadsinformatiebijeenkomsten (vandaag de derde voor Leidschendam-Voorburg)

• Overige informatiebijeenkomsten (o.a. voor bewoners Broekslootkade)

• Overige communicatie (nieuwsbrieven, bewonersbrieven, mail, website, etc)

• Inbreng vanuit de omgeving landt in het omgevingsverslag

• Inspraak op Masterplan Bereikbaarheid in 2022 t.b.v. besluitvorming

PROCES OP HOOFDLIJNEN



HOOFDLIJNENPLANNING
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PROCES OP HOOFDLIJNEN



BESLUITVORMING
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Raadsbesluit Q1 2023: 

• Besluit over: 

• Voorkeursalternatief 

• Rol vanuit de gemeente 

• Financiële bijdrage vanuit de gemeente

• Bestuursovereenkomst

BO MIRT november 2022: 

• Afspraken (onder voorwaarden) tussen Rijk en regio over financiële bijdrage van het Rijk

Waar nodig worden raadsinformatiesessies ter voorbereiding op besluitvorming georganiseerd

PROCES OP HOOFDLIJNEN



2. TOELICHTING 
SCHETSONTWERPEN
Tracévarianten richting Station Voorburg



TRACÉVARIANTEN

SCHETSONTWERPEN
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Alternatief Variant Modaliteit Verbinding DH Centraal – Voorburg Verbinding Rijswijk/Delft
1 1B HOV-bus Binckhorstlaan – Maanweg Geestbrugweg (bus)

1T HOV-tram Binckhorstlaan – Maanweg Geestbrugweg (tram)
1L Lightrail Binckhorstlaan – Maanweg Geestbrugweg (tram)

2 2B HOV-bus Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg Binckhorstlaan – Geestbrugweg (bus)
2T HOV-tram Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg Binckhorstlaan – Geestbrugweg (tram)
2L Lightrail Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg Binckhorstlaan – Geestbrugweg (tram)

3 3B HOV-bus Binckhorstlaan – Zonweg – Melkwegstraat - Maanweg Binckhorstlaan – Geestbrugweg (bus)
4 4T HOV-tram Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan – lus Voorburg Geestbrugweg (tram)
5 5B HOV-bus Binckhorstlaan – Maanweg Jupiterkade – Broekslootkade (bus)

5T HOV-tram Binckhorstlaan – Maanweg Jupiterkade – Broekslootkade (tram)

1. Binckhorstlaan – Maanweg

Geestbrugweg

2. Binckhorstlaan – Zonweg –
Regulusweg

Geestbrugweg
HOV-bus HOV-tram LightrailHOV-bus HOV-tram Lightrail

3. Binckhorstlaan – Zonweg –
Melkwegstraat – Maanweg

Geestbrugweg
HOV-bus

4. Binckhorstlaan – Pr. 
Mariannelaan – lus Voorburg

Geestbrugweg
HOV-tram

5. Binckhorstlaan – Maanweg

Jupiterkade – Broekslootkade
HOV-bus HOV-tram



ROL SCHETSONTWERPEN IN MIRT-VERKENNING
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MIRT-verkenning – vergelijkend onderzoek en trechteren  

• Welke denkbare oplossingen zijn niet onmogelijk / wat zou kunnen? (‘Zeef 1’ – kansrijke oplossingsrichtingen)

• Wat niet onmogelijk is: wat zijn de effecten? (verkennend onderzoek)

• De effecten overziend: welke oplossing heeft (bestuurlijk) de voorkeur? ( ‘Zeef 2’ – keuze VKA ‘voorkeursbeslissing’)

SCHETSONTWERPEN



Hoe moeten de tekeningen gelezen worden: 

• Doel is onderzoeken hoeveel ruimte er nodig is voor alle voorzieningen

• Dit door uit te gaan van een principe-oplossing (o.b.v. uitgangspunten)

• Huidige fase (Verkenning): vaststellen dat de principe-oplossing past

• In volgende fase nader (integraal) afwegen van de exacte maatvoering 

ROL SCHETSONTWERPEN IN MIRT-VERKENNING
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SCHETSONTWERPEN



BINCKHORSTLAAN



1. BINCKHORSTLAAN
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Alle varianten

• Rekening gehouden met inpassing HOV in stedenbouwkundige 

ontwikkeling Binckhorst

• Omgevingsplan Binckhorst

• Aanleg Binckhorstlaan en tunnel Rotterdamsebaan

SCHETSONTWERPEN



1. BINCKHORSTLAAN
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Binckhorstlaan nabij Mercuriusweg

Varianten met HOV-bus of HOV-tram

Binckhorstlaan nabij Mercuriusweg

Varianten met Lightrail

SCHETSONTWERPEN



1. MAANWEG



1. BINCKHORSTBRUG
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Varianten met HOV-bus

• Behouden bestaande brug

• Twee nieuwe bruggen voor 

langzaam verkeer

• Gebruik parkeergarage Het 

Hanzegebouw

• Mogelijk met HOV-tram mits de 

constructie dat aankan

Varianten met HOV-tram

• Geheel nieuwe brug

• Gebruik parkeergarage Het 

Hanzegebouw

• Terugbrengen waardevolle 

elementen

• Ook mogelijk met HOV-bus

Variant 1L (Lightrail)

• Behouden bestaande brug

• Geheel nieuwe brug voor lightrail

• Amoveren Het Hanzegebouw

SCHETSONTWERPEN



1. MAANWEG
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Varianten met HOV-bus en met HOV-tram

• Inpassing dwarsprofiel inclusief HOV-baan is mogelijk

• Fundamentele keuze te maken: gebruik strook van groenzone of niet?

• Maanweg optimaal vraagt om strook groenzone

• Mogelijk om dwarsprofiel buiten groenzone te houden, maar…

• Elementen in dwarsprofiel zijn erg minimaal

• Bij kruispunten/halte evengoed strook 

van groenzone nodig

• Bij HOV-tram groene afwerking van trambaan

SCHETSONTWERPEN



1. MAANWEG
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Variant 1L (Lightrail)

• Vergelijkbare inpassingsvraagstuk als bij HOV-bus en HOV-tram

• Lightrail vraagt altijd gebruik van strook groenzone

• Kansen…

• Dubbel ruimtegebruik (groene aankleding onder lightrail)

• Materiaalgebruik constructie lightrail

SCHETSONTWERPEN



2. ZONWEG -
REGULUSWEG
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2. ZONWEG

• Voordelen van inpassing

• Kwalitatief goed straatbeeld

• Ruimtelijke relatie met ‘groene long’

• Geen impact op grote kabels en leidingen

• Evt. behoud van bestaande bomen

• Bij lightrail mogelijkheid voor dubbel grondgebruik

Alle varianten

• Inpassing HOV-baan op plek van huidige bebouwing noordzijde

• Herontwikkeling betoncentrale

• Behoud bedrijvigheid Binckhaven

• Ingrijpende inpassing in Zonweg, slopen van gebouwen 

noordzijde

• Kleinschalige bedrijfsgebouwen

• Autodealer

• Kantoorgebouw hoek Regulusweg

SCHETSONTWERPEN



2. ZONWEG

SCHETSONTWERPEN



2. REGULUSWEG
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Varianten met HOV-bus en HOV-tram

• In Regulusweg net voldoende ruimte 

voor dwarsprofiel

• Afmetingen Regulusweg niet 

conform functie van de weg

• Geen opstelstroken op kruispunt 

met Zonweg

• Nadelig voor verkeersafwikkeling

• Passeren kantoorgebouw

• Eindontwerp past tussen gebouw 

en spooremplacement

• Tijdens bouw is meer ruimte nodig 

(deels op spooremplacement)

• Optie dwarsprofiel conform wensbeeld

• Twee sporen op spooremplacement 

komen te vervallen

SCHETSONTWERPEN



2. REGULUSWEG
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Varianten met lightrail

• Lightrail kruist het spooremplacement 

bovengronds op +1-niveau 

• Pergolaconstructie nodig

• Tijdens bouw sporen (deels) buiten 

gebruik

• Lightrail gebundeld met hoofdspoor

• Situering in talud hoofdspoor

• Passeren kantoorgebouw

• Situering in talud hoofdspoor

• Kruisen Maanweg naast hoofdspoor

SCHETSONTWERPEN



3. ZONWEG -
MELKWEGSTRAAT
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Variant met HOV-bus

• Inpassing Zonweg zie eerdere sheets

• Smal dwarsprofiel

• Inpassing HOV-bus in zijligging

• Bebouwing aan noordoostzijde bereikbaar

• Bebouwing aan zuidwestzijde niet bereikbaar vanaf 

Melkwegstraat

7. MELKWEGSTRAAT

• Impact op ‘Frank is een Binck’

• Niet toegankelijk vanaf 

Melkwegstraat

• Parkeergarage blijft bereikbaar

• Zuidelijk deel meer ruimte voor 

inpassing halte

SCHETSONTWERPEN



4. PRINSES 
MARIANNELAAN
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4. ZUIDELIJK DEEL BINCKHORSTLAAN

Varianten met HOV-bus en HOV-tram

• Vrijliggende HOV-baan in middenligging

• Behoud van trottoir, fietspaden en bomen aan 

beide zijkanten

• Behoud van parkeren aan één zijde

• Ten koste van groen/bomen in middenberm en 

parkeren aan één zijde

• Niet kruisen van HOV-baan

• Zijstraten alleen rechtsaf

• Optie: bussen en trams rijden gemengd met 

overig verkeer

• Behoud bestaand dwarsprofiel

• Aandachtspunt verkeersveiligheid en 

verkeerafwikkeling

SCHETSONTWERPEN
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Variant 1L (Lightrail)

• Overbruggen hoogteverschil met hellingbaan

• Lightrail +1-niveau Binckhorstlaan-Maanweg

• Straatniveau in Prinses Mariannelaan

• Vrijliggende HOV-baan in middenligging

• Impact op straatbeeld

• Hellingbaan

• Ten koste van groen/bomen en parkeren

• Behoud bomen aan één zijde

• Niet kruisen van HOV-baan

• Zijstraten alleen rechtsaf in en rechtsaf uit

• Lengte net voldoende voor hellingbaan

• Tram stopt niet op hellingbaan

• Aandachtspunt verkeersafwikkeling

4. ZUIDELIJK DEEL BINCKHORSTLAAN

SCHETSONTWERPEN
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4. PRINSES MARIANNELAAN (oost)

SCHETSONTWERPEN

Variant 4T (HOV-tram)

• Uitgangspunt: gebruik van bestaande 

sporen

• OV gemengd met overige verkeer

• Onvoldoende ruimte voor 

vrijliggende HOV-baan

• Afstand tussen sporen vergroten

• Aanpassing kruispunt Binckhorstlaan-

Pr. Mariannelaan

• Aanpassen halte Diaconessenhuis

• Aandachtspunt verkeersveiligheid

• Tram gemengd met overig 

verkeer

• Langzaam verkeer

• Oversteekvoorzieningen



Variant 4T (HOV-tram)

• Gebruik van bestaande sporen

• Aanpassen van sporen nodig vanwege fundering

• Kans voor optimaliseren dwarsprofiel

• OV gemengd met overige verkeer

• Aandachtspunt verkeersveiligheid 

• Menging van voertuigen met grote massa

• Overstekend langzaam verkeer

• Fietsers in rails

• Lage snelheid tram (30km/h zone)

• Optie: heen en terug via Prinses Mariannelaan

4. LUS VOORBURG
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SCHETSONTWERPEN
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4. LUS VOORBURG

Variant 4T (HOV-tram)

• Halteren op stationsplein

• Gebruik bestaande tramsporen

• Inpassen van perrons

• Aanpassen stationsplein

• Ten koste van parkeren

SCHETSONTWERPEN



STATION VOORBURG
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AANLANDING STATION VOORBURG

Varianten met HOV-bus

• Bus landt aan bij bestaande 

busstation onder het 

treinstation

• Inpassing tussen Maanweg en 

station

• Behoud scouting en 

Opa’s Veldje

• Afweging exacte inpassing 

volgende fase

• Behoud groen

• Afstand tot scouting

• Waterberging

• Optie vanaf Maanweg: 

overweging route via 

bestaande wegen

SCHETSONTWERPEN
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Varianten met HOV-tram

• Aanlanding bestaande 

tramhalte stationsplein

• Inpassing tussen Maanweg en 

station

• Behoud scouting en 

Opa’s Veldje

• Afweging exacte inpassing 

volgende fase

• Behoud groen

• Afstand tot scouting

• Waterberging

AANLANDING STATION VOORBURG

SCHETSONTWERPEN
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Lightrail met halte op +1-niveau

• Halte bovengronds (+1-niveau) 

naast station

• Ligging parallel aan hoofdspoor

• Inpassing lightrail met constructie 

op palen bij spoortalud

• Behoud scouting en Opa’s 

Veldje

• Minder impact waterberging

• Groen

AANLANDING STATION VOORBURG

SCHETSONTWERPEN
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Variant 1L met halte op -1-niveau

• Halte ondergronds (-1-niveau)

• Tunnel vanaf Opa’s Veldje

• Hellingbanen van +1 naar -1

• Maanweg: +1 → maaiveld

• In bocht: maaiveld → -1

• Meer ruimte nodig in groenzone

AANLANDING STATION VOORBURG

• Inpassing tussen Maanweg en 

station

• Behoud scouting en Opa’s 

Veldje

• Tijdens werkzaamheden meer 

ruimte nodig

• Westenburgstraat doodlopend

SCHETSONTWERPEN



3. TERUGKOPPELING 
PLATFORM



OVERZICHT PLATFORMBIJEENKOMSTEN
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PLATFORM

Datum Nr. Onderwerp

25 maart 2021 Platform I Elkaar leren kennen en kennis nemen van ieders belangen, 
wensen en zorgen. 
Toelichting op het proces van het Platform

12 april 2021 Platform II Toelichting op wat er precies inhoudelijk wordt onderzocht 
en hoe het proces van de Verkenning eruit ziet. 

22 juni 2021 Platform III Bestuurlijk besluit om tracés opnieuw af te wegen van 2 juni

14 juli 2021 Platform IV Bestuurlijk besluit te onderzoeken tracés van 12 juli

16 november 2021 Platform V Schetsontwerpen van het Maanweg tracé

7 december 2021 Platform VI Schetsontwerpen van de tracés richting station Voorburg

12 januari 2022 Platform VII Schetsontwerpen van de tracés richting Rijswijk



REACTIES PLATFORMLEDEN
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PLATFORM

Algemeen

• Platform is kritisch, zowel op inhoud als (bestuurlijk) proces

• Mate van participatie wordt als onvoldoende beschouwd

• Persoonlijke meningen van deelnemers komen regelmatig terug

• Bijeenkomsten verlopen steeds constructiever, met meer focus op inhoud

• Achterban wordt goed geconsulteerd

Platform 5 en 6 | Reacties op schetsontwerpen van de tracés richting Leidschendam-Voorburg

• Vraag naar de achterliggende rapportage van de opnieuw uitgevoerde tracéafweging

• Bestuurlijke betrokkenheid Rijswijk en de invloed van de gemeenteraadsverkiezingen

• Wens om (delen van) het tracé op -1 aan te leggen (waaronder Maanweg, aanlanding station Voorburg)



4. INTENTIEVERKLARING



INTENTIEVERKLARING
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INTENTIEVERKLARING

Doel:

• Het expliciteren van de intenties, belangen en aandachtspunten van betrokken partijen m.b.t. de Verkenning

• Opmaat naar op te stellen bestuursovereenkomst

Inhoud:

• Context Verkenning: duiding van de opgave voor woningbouw en bereikbaarheid

• Opgave Verkenning: wat wordt met de verkenning beoogd (zie doelstelling eerder in deze presentatie)

• Proces: omgang met omgeving, zorgvuldigheid versus tempo, intentie om er samen uit te komen

• Zorgvuldige afweging: intenties omtrent inpassing en optimalisatie van (verkeers)veiligheid, leefbaarheid, 

groen en gezondheid en zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen en aandachtspunten van 

elke partij

• Overzicht belangen en aandachtspunten per partij, o.a. obv eerder aangenomen moties 



5. VRAGEN?



6. AFSLUITING


