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1

OPGAVE HAALBAARHEIDSSTUDIE

1.1

Aanleiding haalbaarheidsstudie Prinses Beatrixlaan
De Prinses Beatrixlaan in de gemeente Rijswijk is een essentiële verkeersader.
Enerzijds is het een belangrijke verbinding voor doorgaand verkeer tussen de
Rijksweg A4 en Den Haag. Anderzijds heeft de weg een belangrijke functie voor
bestemmingsverkeer in Rijswijk en de voorzieningen langs de Prinses
Beatrixlaan zoals winkelcentrum In de Bogaard (zie figuur 1).

Figuur 1: Situering Prinses Beatrixlaan
Het gedeelte van de Prinses Beatrixlaan tussen de Landgoederenzone in Rijswijk
en de Rijksweg A4 kenmerkt zich door veel gelijkvloerse kruisingen en
verkeerslichten. Dit belemmert de doorstroming van het verkeer, er staan dikwijls
files, er ontstaan leefbaarheidsproblemen met name ten aanzien van geluid en
lucht en de weg vormt een barrière tussen de naast gelegen wijken. Dit betekent
dat de Prinses Beatrixlaan zowel op regionaal niveau als op Rijswijks niveau als
probleem wordt ervaren. De voorziene gebiedsontwikkelingen in de regio en de
ontwikkeling van het wegennet zullen deze problematiek in de komende jaren
doen toenemen. Gezien de noodzaak hiervoor een oplossing te vinden is de
gemeente Rijswijk, met subsidie van het Stadsgewest Haaglanden, een brede
haalbaarheidsstudie gestart naar oplossingsrichtingen.
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1.2

Doel haalbaarheidsstudie
Het doel van de haalbaarheidsstudie is als volgt geformuleerd:
Zorg dat de Prinses Beatrixlaan in 2020 geschikt is om al het verkeer op een
goede wijze af te wikkelen en dat de inpassing van de Prinses Beatrixlaan past in
de visie van de gemeente Rijswijk op de ontwikkeling van het gebied.
Dit betekent voor de huidige eerste fase van de studie het verzorgen van een
probleemanalyse, onderzoek naar nut en noodzaak, onderzoek naar
oplossingsrichtingen en het toetsen van deze oplossingsrichtingen op
haalbaarheid.

1.3

Uitgangspunten
In de haalbaarheidsstudie, met een planhorizon tot 2020, staan de aanpassing
van de infrastructuur én de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkelingen rondom
de Prinses Beatrixlaan centraal. De haalbaarheidsstudie vormt een eerste stap in
het traject dat zal leiden tot een structuurvisie voor de Prinses Beatrixlaan, van
de Rijksweg A4 tot en met de Landgoederenzone (plangebied). De
haalbaarheidsstudie is gestart in september 2009, met als belangrijkste
uitgangspunten:
•
Het plangebied en het studiegebied zijn vastgelegd zoals weergegeven in de
figuur in figuur 2.

Figuur 2: Plangebied (oranje) en studiegebied (geel)
•

•

De huidige situatie op de Prinses Beatrixlaan vormt zowel een regionaal
verkeersprobleem als een, mede daaruit voortvloeiend, Rijswijks verkeersen leefbaarheidsprobleem;
De Prinses Beatrixlaan vormt een onwenselijke barrière in het nieuwe
centrum van de gemeente Rijswijk;
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•

Het concept van “De groene Halter”: de realisatie van een groene ruimtelijke
verbinding tussen de Stadsparkzone en de Landgoederenzone (zie ook
hoofdstuk 4);
•
Het faciliteren van de Rijswijkse ambities om het winkelcentrum In de
Bogaard door te ontwikkelen tot een nog levendiger centrumgebied, onder
meer door het mengen van functies.
Een volledige lijst van uitgangspunten is opgenomen in bijlage 8.

1.4

Haalbaarheidscriteria
Om de haalbaarheid van oplossingsrichtingen te kunnen toetsen zijn de volgende
haalbaarheidscriteria benoemd:
•
Verkeer: mate waarin de oplossingsrichting de verkeerskundige problematiek
oplost en robuust c.q. toekomstvast is.
Geluid: mate waarin de oplossingsrichting de geluidsbelasting terugbrengt in
•
relatie tot de ruimtelijke inpassing.
Stedenbouw: mate waarin de oplossingsrichting aansluit op de gewenste
•
Groene Halter, bijdraagt aan een hoogwaardige stedenbouwkundige
ontwikkeling en de barrièrewerking van de Prinses Beatrixlaan oplost.
Duurzaamheid: mate waarin de oplossingsrichting mogelijkheden biedt tot
•
duurzame ontwikkelingen.
Techniek: mate waarin de oplossingsrichting technisch complex is inclusief
•
risicoprofiel.
Kosten: kosten van de oplossingsrichting en potentie voor opbrengsten.
•

1.5

Resultaat eerste fase haalbaarheidsstudie
De eerste fase van de haalbaarheidsstudie is afgerond in februari 2010. De
resultaten van deze fase zijn vastgelegd in de rapporten:
•
Tussenrapportage Structuurvisie Prinses Beatrixlaan en omgeving (deel 1:
visie en gebiedsmodellering), Kuiper Compagnons, februari 2010
•
Verkeerskundig onderzoek Beatrixlaan-noord, AGV-Movares, februari 2010
•
Haalbaarheidstudie Beatrixlaan Rijswijk, onderdeel Techniek en Kosten,
Witteveen+Bos, februari 2010
De bevindingen, analyses en conclusies uit deze rapporten zijn in dit rapport
samengevat.
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2

AANPAK & PROCES
Brede aanpak
Gezien de omvang en complexiteit van de opgave heeft de gemeente Rijswijk
gekozen voor een brede aanpak van de haalbaarheidsstudie om tot een integraal
en gedragen resultaat te komen. Dit heeft zich vertaald in het betrekken van
inhoudelijke expertise op het gebied van stedenbouw, verkeer, techniek en
kosten en het nauw samenwerken met regionale partners en stakeholders.
Hieronder vallen onder meer het Stadsgewest Haaglanden, de gemeente Den
Haag, de brandweer, ondernemers van winkelcentrum In de Bogaard en
woningcorporaties.
Betrokkenheid maatschappelijk veld
Daarnaast is expliciet het maatschappelijk veld betrokken door het oprichten van
een omgevingsteam waarin maatschappelijke organisaties, waaronder
buurtverenigingen en Verenigingen van Eigenaren, zitting hebben. Met het
omgevingsteam zijn drie bijeenkomsten gehouden. De eerste bijeenkomst richtte
zich op de problemen en kansen in het plangebied, de tweede bijeenkomst op
ideeën en oplossingen voor met name de verkeerstechnische aspecten. In de
derde bijeenkomst heeft het planteam haar uitgewerkte oplossingsrichtingen bij
het omgevingsteam getoetst. In aanvulling hierop zijn twee inloopavonden
georganiseerd, waarin geïnteresseerden (circa 100 per avond) hun vragen en
visies op de opgave konden ventileren en wordt periodiek een digitale
nieuwsbrief verspreid. Uit de bijeenkomsten van het omgevingsteam en de
inloopavonden zijn diverse aandachtpunten voortgekomen die zijn verwerkt in de
oplossingsrichtingen of een punt van onderzoek vormen in de volgende fases
van de haalbaarheidsstudie.
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Figuur 3: Wijze van samenwerken
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Betrokkenheid gemeenteraad
Met het oog op het bestuurlijke besluitvormingsproces is de gemeenteraad
geïnformeerd in het raadsforum en via een workshop. In de workshop op 22
januari 2010 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen geschetst door het planteam
en is de gemeenteraad in werkgroepen aan de slag gegaan met de toekomstige
identiteit en verkeersoplossing voor het plangebied. Ook uit deze bijeenkomsten
zijn diverse aandachtpunten en punten van onderzoek voortgekomen.
Communicatie uitingen
Als gevolg van de open blik naar de projectomgeving heeft zowel de lokale als
regionale pers diverse malen aandacht besteed aan de haalbaarheidsstudie. Het
projectteam heeft daarnaast zelf regelmatig gepubliceerd over de voortgang op
de gemeentelijke website en in Rijswijk RegelRecht.
Belangstellende konden zich tevens aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van
het project waarin periodiek de actuele ontwikkelingen in de haalbaarheidsstudie
worden beschreven. Momenteel, februari 2010, zijn 135 belangstellenden
geabonneerd op deze nieuwsbrief.
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3

PROBLEEMANALYSE

3.1

Regionale opgave
De Rijksoverheid en het Stadsgewest Haaglanden hebben de ambitie de
bereikbaarheid van Haaglanden aanzienlijk te verbeteren. De bestuurlijke
besluiten tot het doortrekken van de Rijksweg A4 richting Rotterdam en het
aanleggen van de Rotterdamsebaan geven vorm aan deze ambitie.
De gemeente Den Haag heeft binnen deze ambities haar visie op de regionale
bereikbaarheid van Den Haag vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit. Deze
visie gaat uit van een zogenaamde internationale ring rondom Den Haag met de
Sijtwendetunnel en de Lozerlaan als ontsluitingen naar de Rijksweg A4. Tussen
deze ontsluitingen worden drie belangrijke inprikkers voor het verkeer van en
naar Den Haag gezien: de Utrechtsebaan, de Rotterdamsebaan en de Prinses
Beatrixlaan in Rijswijk (zie figuur 4).

Figuur 4: Invloedsgebied Internationale ring en inprikkers Regio Haaglanden
(bron: Haagse Nota Mobiliteit). De roze inprikker is de Prinses Beatrixlaan, de
gele inprikker de Rotterdamsebaan, de blauwe inprikker de Utrechtsebaan. De
groene inprikker is de Lozerlaan die samen met de oranje inprikker, de
Sijtwendetunnel, de internationale ring gaat vormen.
Deze Haagse visie past binnen de visie op het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Gezien de visie en ambities van het Stadsgewest, het Rijk en de
gemeente Den Haag vormt de Prinses Beatrixlaan ook in 2020 een belangrijk
onderdeel van de hoofdinfrastructuur van de regio Haaglanden. Uit het Rijswijkse
verkeersmodel blijkt dat in 2020 wanneer de Rotterdamsebaan en de A4 Midden
Delfland gerealiseerd zijn, nog steeds 12% van al het verkeer richting Den Haag
gebruik maakt van de Prinses Beatrixlaan. In absolute zin betekent dit dat het
aantal regionale motorvoertuigen op de Prinses Beatrixlaan toeneemt met bijna
13.000 per etmaal.
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3.2

Rijswijkse opgave
Verkeer
Naast een belangrijke regionale verbinding vormt de Prinses Beatrixlaan ook een
belangrijke verbinding voor lokaal verkeer met een herkomst en/of bestemming in
Rijswijk. Door de verwachte toename van het aantal inwoners (+13.000), het
aantal arbeidsplaatsen (+5.000) en de autonome groei van de mobiliteit wordt
een toename van 36% van de verplaatsingen met een herkomst en/of
bestemming binnen de gemeentegrenzen van Rijswijk in 2020 verwacht.
Tezamen met de regionale groei betekent dit een toename van het totale
autoverkeer op de Prinses Beatrixlaan met circa 30%.
Uit het dynamische verkeersmodel dat voor deze studie is gebouwd, blijkt dat het
verkeer in het studiegebied, zonder infrastructurele ingrepen, in 2020 vastloopt.
Overigens is het goed mogelijk dat het verkeer al voor 2020 vastloopt. Dit
betekent concreet dat met name in de avondspits het verkeer op de Prinses
Beatrixlaan niet goed meer afwikkelt en de kruispunten op de Sir Winston
Churchilllaan, Generaal Spoorlaan en bij de aansluitingen op de Rijksweg A4
vollopen. In 2020 ligt het drukste gedeelte van de Prinses Beatrixlaan tussen de
Rijksweg A4 en Admiraal Helfrichsingel met 47.000 voertuigen per etmaal. Op
het deel ter hoogte van In de Bogaard zijn dit 30.000 voertuigen en op het
gedeelte ten noorden van de Generaal Spoorlaan 28.000 voertuigen.

Figuur 5: Berekende verkeersintensiteiten in 2020 (voertuigen per etmaal)
Lucht en geluid
In de huidige situatie worden op diverse locaties op de Prinses Beatrixlaan de
maximale geluidsbelasting en de normen voor luchtkwaliteit overschreden. Door
de toename van de verkeersintensiteiten neemt de geluidbelasting van 2009
naar 2020 gemiddeld toe met 1,5 dB. Door het schoner worden van het
wagenpark is de verwachting dat in 2020 aan de normen voor de luchtkwaliteit
wordt voldaan ondanks de toename van de verkeersintensiteit.
In de huidige situatie is de gemeente Rijswijk wettelijk niet verplicht de
overschrijding van de door haar zelf vastgestelde maximale geluidsbelasting aan
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te pakken. Bij een toekomstige wijziging van de inrichting van de Prinses
Beatrixlaan is er sprake van een reconstructie, die moet voldoen aan de
geluideisen uit de Wet Geluidhinder. Dit betekent dat de gemeente Rijswijk
wettelijk verplicht is geluidswerende maatregelen te nemen op de Prinses
Beatrixlaan.
3.3

Opgave per deelgebied Prinses Beatrixlaan
In het plangebied van de Prinses Beatrixlaan zijn verschillende deelgebieden met
verschillende opgaven voor 2020 vast te stellen:
Deelgebied A: Landgoederenzone
Op dit trajectdeel zijn er geen verkeerskundige en/of geluidknelpunten in 2020.
Wél vormt de Prinses Beatrixlaan in dit gebied een barrière tussen de twee delen
van de Landgoederenzone, zowel ecologisch alsook voor recreanten op de fiets
en te voet.
Deelgebied B: Van Vredenburchweg - Generaal Spoorlaan
Op dit trajectdeel is met name het kruispunt met de Generaal Spoorlaan erg druk
in 2020. Deze kruising kent drukke linksaf bewegingen, die de capaciteit van het
kruispunt sterk verminderen. Een vergroting van de capaciteit van het kruispunt
lijkt nodig, wellicht ongelijkvloers. Daarnaast is er een knelpunt ten aanzien van
de geluidsbelasting voor de woongebouwen langs de Prinses Beatrixlaan.
Deelgebied C: Generaal Spoorlaan - Sir Winston Churchilllaan
Op dit trajectdeel is het kruispunt Sir Winston Churchilllaan te druk om het
verkeer goed af te wikkelen in 2020. Ook hier zijn er drukke linksaf bewegingen,
die de capaciteit van het kruispunt ernstig beperken. Het verkeer kan niet meer
op maaiveld worden afgewikkeld, ook niet door aanleg van extra opstelvakken.
Een ongelijkvloerse kruising is hier noodzakelijk. Daarnaast is er een knelpunt
ten aanzien van de geluidsbelasting, met name ter hoogte van de mogelijke
toekomstige woningen op de HBG-locatie.
De Prinses Beatrixlaan vormt in dit centrumgebied van Rijswijk een barrière
tussen het winkelcentrum In de Bogaard en de wijk Steenvoorde. In aanvulling
hierop remt de huidige situatie op de Prinses Beatrixlaan de ambities om van In
de Bogaard een levendig stadshart te maken met het Bogaardplein als levendig
stadsplein.
Deelgebied D: Sir Winston Churchilllaan – Rijksweg A4
Op dit traject levert het kruispunt met de Admiraal Helfrichsingel – Wethouder
Brederodelaan een beperking van de doorstroming op in 2020. Alle
verkeersbewegingen zijn mogelijk, waardoor de capaciteit voor de grote
doorgaande stroom beperkt is. Daarnaast is er een stevig knelpunt ten aanzien
van de geluidsbelasting en vormt de Prinses Beatrixlaan een barrière tussen de
naastgelegen woonwijken Muziekbuurt en Steenvoorde-Zuid.
Knoop A4/Prinses Beatrixlaan
De knoop van de Prinses Beatrixlaan en de Rijksweg A4 vormt geen onderdeel
van het plangebied. De verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan heeft
echter wel invloed op de verkeersafwikkeling op de op- en afritten van de
Rijksweg. Uit het verkeersmodel blijkt dat zonder verkeerskundige ingrepen op
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de Prinses Beatrixlaan gericht op 2020, de congestie op de Prinses Beatrixlaan
richting Den Haag zodanig ernstig is dat dit leidt tot congestie op de op-en
afritten van de Prinses Beatrixlaan. Dit leidt vervolgens tot congestie op de
Rijksweg A4.
3.4

Conclusies probleemanalyse
Uit de haalbaarheidsstudie zijn de volgende conclusie te trekken ten aanzien van
de probleemanalyse:
•
De Prinses Beatrixlaan vormt een belangrijk onderdeel van de
hoofdinfrastructuur van de regio Haaglanden. In 2020 wanneer de
Rotterdamsebaan gerealiseerd is, maakt nog steeds 12% van het verkeer
richting Den Haag gebruik van de Prinses Beatrixlaan;
•
Naast een belangrijke regionale verbinding vormt de Prinses Beatrixlaan ook
een belangrijke verbinding voor lokaal verkeer met een herkomst en/of
bestemming in Rijswijk;
•
Het verkeer groeit op de Prinses Beatrixlaan tussen 2009 en 2020 met circa
30% als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en autonome groei;
•
Uit het dynamisch verkeersmodel blijkt dat in 2020 zonder ingrepen in de
infrastructuur het netwerk vastloopt. Belangrijkste knelpunt is de capaciteit
van de kruisingen met de Sir Winston Churchilllaan en de Generaal
Spoorlaan. De congestie op de Prinses Beatrixlaan is zodanig ernstig dat dit
leidt tot congestie op Rijksweg A4.
•
Het gemotoriseerde verkeer op de Prinses Beatrixlaan zorgt in de huidige
situatie voor overschrijding van de normen voor geluid en luchtkwaliteit bij
aangrenzende woningen;
•
Bij infrastructurele ingrepen op de Prinses Beatrixlaan is het wettelijk
verplicht geluidwerende maatregelen te treffen op de Prinses Beatrixlaan.
Maatregelen voor de luchtkwaliteit in 2020 zijn niet nodig door het ‘schoner’
worden van voertuigen;
•
De Prinses Beatrixlaan werkt als een barrière, met name tussen de woonwijk
Steenvoorde Noord en winkelcentrum In de Bogaard en in de
Landgoederenzone;
•
De ambities voor het gebied van winkelcentrum In de Bogaard reiken verder
dan het huidige monofunctionele winkelcentrum, namelijk een toekomst als
levendig stadshart;
•
Het huidige functioneren van het Bogaardplein komt onvoldoende tegemoet
aan de gewenste functie als stadsplein in Rijswijk.
•
Om bij een mogelijk woonprogramma op de HBG-locatie te voldoen aan de
wettelijke geluidsnormen, is het waarschijnlijk noodzakelijk om
geluidswerende voorzieningen te treffen op de Prinses Beatrixlaan, mogelijk
in combinatie met geluidwering in de toekomstige (woon)gevels.

11 van 25

4

AMBITIES & VISIE OP DE OPGAVE
Integrale visie op verkeer en stedenbouw
De Prinses Beatrixlaan is meer dan een belangrijke (regionale) verkeersader in
Rijswijk. De laan vormt een spil in de centrumfuntie van winkelcentrum In de
Bogaard en verbindt diverse Rijswijkse woonwijken en de Rijswijkse groene
zones. Een ambitieuze visie op de oplossing van de verkeersafwikkeling op de
Prinses Beatrixlaan vraagt daarom ook om een ambitieuze visie op ruimtelijke en
stedenbouwkundige ontwikkeling van het plangebied Prinses Beatrixlaan. Een
integrale visie op het plangebied genereert een passend speelveld om
uiteenlopende ambities, kansen en wensen die leven ten aanzien van het
plangebied waar te maken.
Groene Halter als uitgangspunt
Het uitgangspunt van de integrale visie is de Groene Halter, een bestuurlijk
geuite ambitie om de Prinses Beatrixlaan, met behoud van de (regionale)
verkeersfunctie, te transformeren in een groene verbindingszone tussen de
Landgoederenzone en en de Stadparkenzone in Rijswijk. De Groene Halter
beoogt het hele wegtracé een krachtige kwalitatieve impuls te geven. Dit
betekent een sterke impuls voor de (groene) leefomgeving van de woningen
langs het tracé, voor winkelcentrum In de Bogaard, voor de oversteekbaarheid
van het tracé voor langzaam verkeer, voor de entreefunctie van de Prinses
Beatrixlaan bij de aansluiting met Rijksweg A4 en voor de gebruiksmogelijkheden
van de omliggende gebieden.
Toekomstvaste benadering
Binnen de visie van de Groene Halter is het de ambitie van de gemeente Rijswijk
om de groei van haar gemeente in de toekomst op een kwalitatief hoogwaardige
wijze te kunnen opvangen. Voor de Prinses Beatrixlaan beoogt deze ambitie het
versterken van de bestaande kwaliteiten: het groene karakter, winkelcentrum in
de Bogaard, de goede autobereikbaarheid, parkeervoorzieningen en de woon- en
werkfuncties in het gebied. In aanvuling hierop beoogt Rijswijk “nieuwe”
kwaliteiten te ontwikkelen:
•
Meer wonen in het centrum mogelijk maken gericht op specifieke
doelgroepen. Zodoende kan de gemeente inspelen op een veranderende
bevolkingssamenstelling en woonwensen, zoals meer ouderenwoningen,
luxueze woningen voor expats of hoogstedelijk wonen.
•
meer diversiteit aan voorzieningen realiseren in en rondom In de Bogaard en
het Bogaardplein en zo de verblijfsduur verlengen.
•
Duurzaamheid als speerpunt in de ontwikkelingen te zien. Duurzaamheid in
de voorzieningen, de woningen en winkels en ook ten aanzien van
energievoorziening.
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5

OPLOSSINGSRICHTINGEN

5.1

Algemeen
Op basis van de probleemanalyse is gekeken naar verkeerskundige
oplossingsrichtingen voor de Prinses Beatrixlaan die passen binnen de
uitgangspunten en de visie op de opgave. Dit betekent het zo optimaal mogelijk
faciliteren van het regionale en lokale verkeer op de Prinses Beatrixlaan binnen
het concept van de Groene Halter. Hierbij is aandacht voor twee punten van
belang:
1. De probleemanalyse geeft aan dat geluidswerende voorzieningen nodig zijn
om een haalbare oplossingsrichting te creëren. Bij geluidswerende
voorzieningen zijn geluidsschermen of geluidswerende gevels mogelijk.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn tunnels en overkluizingen
interessante alternatieven. Deze alternatieven weren meer geluid en kunnen
bijdragen aan het opheffen van de barrièrewerking van de Prinses
Beatrixlaan.
2. In de studie zijn oplossingsrichtingen met het gedeeltelijk ondertunnelen van
de Prinses Beatrixlaan onderzocht. Voor tunneloplossingen is van belang dat
de Wet Tunnelveiligheid onder meer voorschrijft dat het in- en uitvoegen in
tunnelbuizen niet meer is toegestaan en dat (dure) voorzieningen ten
aanzien van veiligheid ventilatie en vluchtwegen in een tunnel vereist zijn.
Deze wet is van toepassing op tunnels met een gesloten gedeelte van 250
meter of langer. Bij tunnels met afwisselend gesloten gedeeltes van
maximaal 250 meter en gedeeltes in een open bak-constructie is de wet niet
van toepassing.
Met bovenstaande als leidraad zijn diverse oplossingsrichtingen ontwikkeld,
gericht op het hele plangebied van de Landgoederenzone tot de Rijksweg A4. Uit
de studie blijkt dat voor deelgebied A, B en D de oplossingsrichtingen
geredeneerd vanuit nut en noodzaak een duidelijke voorkeur laten zien. Voor
deelgebied C, het gebied ter hoogte van In de Bogaard, zijn er verschillende
mogelijkheden interessant.

5.2

Oplossingsrichtingen deelgebieden A, B en D
Deelgebied A: Landgoederenzone
Een overkluizing over de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van de
Landgoederenzone is een stedenbouwkundig en landschappelijk aantrekkelijke
mogelijkheid om de twee delen van de zone hoogwaardig te verbinden. De
hoogwaardige verbinding zal functioneren als ecologische verbinding en als
recreatieve route tussen de twee verschillende delen. In de bijlage is dit
gevisualiseerd in afbeeldingen in bijlage 1.
Deelgebied B: Van Vredenburchweg - Generaal Spoorlaan
Tussen de Van Vredenburchweg en Generaal Spoorlaan is een overkluizing een
stedenbouwkundig aantrekkelijke en kostenefficiënte mogelijkheid. Met het oog
op het minimaliseren van de geluidsbelasting en het geheel opheffen van de
barrièrewerking is het samenbrengen van de rijstroken in beide richtingen onder
de overkluizing aantrekkelijk. De overkluizing schermt het aanliggende
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woongebied af van het autoverkeer terwijl de gebruikers van de weg het vrije
zicht houden op de groene halter en dit ervaren als een aaneengesloten
groengebied.
De parkeerplaatsen bij de woongebouwen aan de Prinses Beatrixlaan zijn op dit
moment al overdekt met een groen dek. Het groen op de overkluizing sluit
naadloos aan op dit groene dek. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk groen
gebied dat grotendeels voor recreatieve functies benut kan worden. Op maaiveld
ontstaat eveneens een groot aaneengesloten groen gebied. Waterpartijen maken
het gebied nog aantrekkelijker en lossen tegelijkertijd deels de bestaande
wateropgave op. De koppen van de woongebouwen zijn nu blinde gevels. In de
kopgebouwen worden aantrekkelijke nieuwe appartementen gerealiseerd met
uitzicht over de groene halter. In de bijlage is dit gevisualiseerd in afbeeldingen
in bijlage 2.
In het omgevingsteam hebben bewoners vragen gesteld over de wenselijkheid
van het toevoegen van de kopgebouwen. Dit is een aandachtspunt voor de
volgende fase van de haalbaarheidsstudie.
Deelgebied D: Sir Winston Churchilllaan – Rijksweg A4
Het gebied tussen de Sir Winston Churchilllaan en Rijksweg A4 ondergaat in de
nieuwe situatie een metamorfose. De intensiteit van het verkeer op de Prinses
Beatrixlaan is op dit gedeelte het hoogst en wordt met de bouw van een
overkluizing grotendeels aan het zicht onttrokken. Net als bij deelgebied B wordt
de overkluizing zo uitgevoerd dat de weggebruikers zicht houden op de groene
halter, het weidegebied waar de koeien grazen. Naar de woonbebouwing wordt
met de overkluizing de groene halter als het ware met de woningen verweven.
De overkluizing wordt een groene veranda voor de woningen en als opgetild
maaiveld verlengd tot in de wijk. Dit biedt de mogelijkheid om ook het parkeren
van een groen dak te voorzien. Door het opheffen van de geluidshinder en met
de oriëntatie op het groen gebied is het mogelijk om de kopkanten van de flats uit
te breiden met nieuwe appartementen in het groen. Een hoogwaardige
overkluizing in dit deelgebied maakt het mogelijk een hoge ruimtelijke kwaliteit te
realiseren, de te hoge geluidsbelasting op de woningen in de Muziekbuurt op te
heffen en de woonwijken Steenvoorde Zuid en de Muziekbuurt via een groene
recreatieve gebruikszone te verbinden. In de bijlage is dit gevisualiseerd in
afbeeldingen in bijlage 3.
De omgeving heeft zijn zorgen geuit over de mogelijke geluidsreflectie van de
overkluizing richting Steenvoorde Zuid, op het uitzicht vanuit Steenvoorde en op
het toekomstige tracé van de trambaan. Doelstelling van de oplossing is dat het
gebied in alle opzichten beter wordt. De aandachtspunten vanuit de omgeving
hebben dan ook de volle aandacht van het planteam, ook in de volgende fase
van de haalbaarheidsstudie.
5.3

Oplossingrichtingen deelgebied C: Gen. Spoorlaan - Sr W. Churchilllaan
Bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor deelgebied C is vastgesteld dat
op de kruising Prinses Beatrixlaan-Sir Winston Churchilllaan zoveel verkeer rijdt
in 2020, dat afwikkeling via maaiveld niet mogelijk is, ook niet met extra
opstelvakken. Een ongelijkvloerse oplossing is nodig. Een ongelijkvloerse
kruising met de Sir Winston Churchilllaan betekent met het oog op een
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acceptabele verkeersafwikkeling in 2020 dat ook de Admiraal Helfrichsingel een
ongelijkvloerse kruising krijgt. Een ongelijkvloerse kruising met de Generaal
Spoorlaan is wenselijk maar niet noodzakelijk.
In eerste instantie is gezocht naar oplossingsrichtingen waarbij zowel het
doorgaand verkeer, het lokale verkeer als het parkeerverkeer in deelgebied C
zoveel mogelijk gescheiden zijn en zoveel mogelijk onder de grond. Hierbij zijn
de diverse oplossingsrichtingen onderzocht. Eerst worden de
oplossingsrichtingen besproken die onderzocht zijn maar niet voldoen aan de
uitgangspunten (zie 1.3), daarna volgen de oplossingsrichtingen die wel aan de
uitgangspunten voldoen.
Oplossingsrichtingen die niet voldoen aan de uitgangspunten
•
Oplossingsrichting: lange tunnel van Rijksweg A4 tot Landgoederenzone
Een breed levend idee is dat het ondertunnelen van de Prinses Beatrixlaan
tussen de Rijksweg A4 en de Landgoederenzone een oplossing kan bieden voor
zowel de verkeersafwikkeling als leefbaarheid problematiek. De gewijzigde
tunnelwet legt echter op dat in- en uitvoegen in een tunnel niet meer is
toegestaan. Dit betekent dat een tunnel alleen een oplossing is voor het
doorgaande verkeer. Het overige verkeer blijft op maaiveld rijden. De omvang
van dit overige verkeer is dusdanig dat de leefbaarheid problematiek en
barrièrewerking in deelgebied C blijven bestaan. Het alleen aanleggen van een
tunnel voor doorgaand verkeer voldoet daarmee niet aan de uitgangspunten.
Oplossingrichting: open verdiepte bak ipv tunnel onder de belangrijkste
kruisingen
In tegenstelling tot een tunnel is in een open bak in- en uitvoegen wel
toegestaan. De in- en uitvoegvakken van en naar de open bak hebben tenminste
een lengte van 150 meter om het hoogteverschil van en naar maaiveld te
overwinnen. In aanvulling daarop vraagt een open bak met toe- en afritten een
breedte van circa 40 meter. Dit betekent dat bij de kruisingen met de Sir Winston
Churchilllaan en Generaal Spoorlaan, en daarmee in een groot deel van
deelgebied C, een zeer lang en breed pakket aan infrastructuur komt te liggen.
Dit is juist op de plek waar vanuit de ruimtelijke kwaliteit zo min mogelijk
infrastructuur wenselijk is om de barrièrewerking van de Prinses Beatrixlaan op
te heffen. Hierdoor voldoet deze oplossingsrichting niet aan de uitgangspunten.
•

•
Ondergronds brengen al het verkeer in deelgebied C
Als oplossingsrichting is ook overwogen om naast het doorgaande verkeer ook
het lokale verkeer tussen Sir Winston Churchilllaan en Generaal Spoorlaan
ondergronds te brengen. De meerwaarde hiervan zou zijn het creëren van een
groen en rustig maaiveld tussen Steenvoorde Noord en In de Boogaard. In dit
model blijft wel het parkeerverkeer en verkeer van en naar de Prinses Irenelaan
op maaiveld rijden. Uitwerking van het model laat zien dat in verband met de
lengte van weefvakken en de lengte van tunneltoeritten, de lengte waarover
daadwerkelijk een groen maaiveld ontstaat relatief gering is. Bovendien vragen
de tunneltoeritten in combinatie met het verkeer dat op maaiveld blijft rijden een
groot ruimtebeslag. Hiermee blijkt het niet mogelijk om de stedenbouwkundige
kwaliteit te bereiken die voor het gebied wordt nagestreefd.
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•
Oplossingsrichting: parkeerstraat gecombineerd met lokaal verkeer
Een andere oplossingsrichting is een combinatie van ondergronds parkeren met
lokaal verkeer ondergronds. Deze oplossingsrichting leidt tot een ingewikkelde
verkeerssituatie op de kruisingen met de Sir Winston Churchilllaan en Generaal
Spoorlaan. Daarnaast is het combineren van parkeerverkeer met druk lokaal
verkeer uit verkeersveiligheidsoverwegingen zeer ongewenst. Hierdoor voldoet
deze oplossingsrichting niet aan de uitgangspunten.
•
Oplossingsrichting: knip in de Prinses Beatrixlaan
Een onderzochte oplossingsrichting is het verkeersluw maken van deelgebied C.
Het doorgaande verkeer wordt hierbij door een tunnel onder het gebied geleid en
het lokale verkeer wordt gedwongen om te rijden via de Sir Winston Churchilllaan
en Generaal Spoorlaan. Deze wegen worden daardoor te zwaar belast. Ook
andere wegen in de regio krijgen door zo’n forse maatregel veel extra verkeer te
verwerken. Hierdoor voldoet deze oplossingsrichting niet aan de uitgangspunten.
•
Oplossingsrichting: fly-overs
Een constructie met fly-overs in plaats van een tunnel is een optie om het
ongelijkvloers kruisen vorm te geven. Fly-overs leiden tot lange op- en afritten en
forse geluidsafschermende maatregelen. Daarnaast onstaat een zeer
onwenselijke stedenbouwkundige situatie. Hierdoor voldoet deze
oplossingsrichting niet aan de uitgangspunten.
Oplossingsrichtingen die wél voldoen aan de uitgangspunten
Uit het onderzoek naar oplossingsrichtingen zijn drie modellen ontwikkeld die
een aantrekkelijk en haalbaar toekomstperspectief bieden voor deelgebied C.
Deze modellen gaan uit van het zoveel mogelijk ondergronds brengen van
doorgaand verkeer en het op maaiveld afwikkelen van het overige verkeer.
•
Model 1: Glooiend landschap met middellange tunnel
Dit model gaat uit van het onderbrengen van het doorgaande verkeer in een
middellange tunnel die vóór de Admiraal Helfrichsingel naar beneden gaat en na
de Sir Winston Churchilllaan weer bovenkomt. Het lokale en parkeerverkeer blijft
daarbij op maaiveld, aan weerszijden van de tunnel (zie bijlage 4). De
gelijkvloerse kruising en brede middenberm bij de Generaal Spoorlaan blijven
bestaan. Het verkeer op maaiveld wordt overkluisd. Door deze verkeerskundige
oplossing verdwijnt de huidige middenberm op de Prinses Beatrixlaan
grotendeels en ontstaat de gewenste ontwikkelingsruimte voor de Groene Halter,
winkelcentrum In de Bogaard en nieuw programma. Voor winkelcentrum In de
Bogaard schept dit model de kans om uit te breiden naar de zijde van de Prinses
Beatrixlaan en zo tweezijdig bewinkeling mogelijk te maken aan een autovrije
winkelstraat.
Door de nieuwe bebouwing in het middengebied en de huidige daken van In de
Bogaard onderdeel uit te laten maken van de Groene Halter ontstaat een groot
groen gebied. Dit vormt de basis voor duurzame ontwikkeling en biedt
mogelijkheden voor recreatieve functies. Het dakpark biedt de mogelijkheid om
de Prinses Beatrixlaan op een natuurlijke wijze te overkluizen en een groene
verbinding te maken naar Steenvoorde Noord en nieuwe woningbouwlocaties.
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De overkluizing zal tevens als geluidsafscherming dienst doen en zal de barrière
werking van de Prinses Beatrixlaan in deelgebied C opheffen.
Deze transformatie maakt een verdere verstedelijking in deze zone mogelijk. Het
nieuwe stadspark op niveau versterkt de leefbaarheid van het gebied en maakt
hoogstedelijk wonen hier mogelijk. Ook het winkelcentrum kan met de
uitbreidingsmogelijkheid en het dakpark profiteren. Dit beidt kansen voor nieuwe
programma’s en kwaliteitsimpulsen om als hoogwaardige centrum verder te
kunnen ontwikkelen.
•
Model 2: Glooiend landschap met lange tunnel
Dit model gaat uit van het onderbrengen van het doorgaande verkeer in een
lange tunnel die eveneens vóór de Admiraal Helfrichsingel naar beneden gaat,
maar pas na de Generaal Spoorlaan bovenkomt. Het lokale en parkeerverkeer
blijft op maaiveld, bovenop de tunnel en wordt pas na de kruising met de
Generaal Spoorlaan samengevoegd met het verkeer uit de tunnel. Het verkeer
op maaiveld wordt overkluisd. Door deze verkeerskundige oplossing verdwijnt de
huidige middenberm op de Prinses Beatrixlaan in zijn geheel en ontstaat
maximale ontwikkelingsruimte voor de Groene Halter, winkelcentrum In de
Bogaard en nieuw programma conform de beschrijving bij model 1. In de bijlage
is dit model gevisualiseerd in de afbeeldingen in bijlage 5.
•
Model 3: Parkweg
Dit model gaat uit van het onderbrengen van het doorgaande verkeer in een
lange tunnel van de Admiraal Helfrichsingel tot en met de Generaal Spoorlaan en
het bundelen van het lokale en parkeerverkeer op maaiveld. Het verkeer op
maaiveld wordt gebundeld aan de zuidkant van de Prinses Beatrixlaan maar niet
overkluisd.
Door deze verkeerskundige oplossing verdwijnt de huidige middenberm op de
Prinses Beatrixlaan grotendeels en ontstaat ontwikkelingsruimte voor de Groene
Halter, winkelcentrum In de Bogaard en nieuw programma conform de
beschrijving bij model 1. In de bijlage is dit model gevisualiseerd in de
afbeeldingen in bijlage 6.
In bijlage 7 en 8 zijn de modellen gevisualiseerd in 3D-impressies.

5.4

Oplossingsrichtingen parkeervoorzieningen
Bij het herinrichten van de Prinses Beatrixlaan volgens bovenstaande modellen
zullen de parkeerplaatsen in de middenberm verdwijnen. Dit betreft 1.000
parkeerplaatsen die elders in het gebied zullen moeten worden gecompenseerd.
Daarnaast wordt voorzien dat programma wordt toegevoegd op het gebied van
wonen en voorzieningen. Ook hieraan verbonden zullen parkeerplaatsen moeten
worden gerealiseerd. Naast bovengenoemde 1.000 parkeerplaatsen is in de
studie gerekend met het realiseren van nog eens 2.500 parkeerplaatsen in het
plangebied. Voor deze 3.500 parkeerplaatsen worden drie opties benoemd:
1. bovengronds in parkeergarages met meerdere verdiepingen;
2. bovengronds op de Prinses Beatrixlaan onder een overkluizing (1 of 2
parkeerlagen) evenwijdig aan winkelcentrum in de Bogaard. Op de
overkluizing zijn recreatieve functies mogelijk;
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3. ondergronds op de Prinses Beatrixlaan (1 of 2 parkeerlagen) evenwijdig aan
winkelcentrum in de Bogaard.
Hierbij geldt dat optie 3 circa 1,5 keer zo duur is per parkeerplaats als optie 1 en
optie 2.
5.5

Kosten en opbrengsten
De investeringskosten van de verschillende modellen blijken dicht bij elkaar te
liggen. Een eerste kosteninschatting passend bij het abstractieniveau van de
huidige haalbaarheidsfase geeft aan dat de investeringskosten voor het model
Parkweg circa € 180 miljoen zullen bedragen, voor het model Glooiend
landschap lange tunnel circa € 190 miljoen en voor het model Glooiend
11
landschap middellange tunnel is dit circa € 140 miljoen* . Nadere uitwerking van
de modellen in de volgende fase van de haalbaarheidsstudie maakt een
nauwkeuriger inschatting van de investeringskosten mogelijk.
De mogelijke opbrengsten die een oplossingsrichting genereert is afhankelijk van
het te realiseren programma in het plangebied. Dit programma zou kunnen
bestaan uit woningbouw, kantoren, retail en/of (maatschappelijke) voorzieningen.
Een indicatief programma dat past bij het huidige ambitieniveau zou kunnen
bestaan uit het toevoegen van circa 1.500 woningen en circa 10.000m2
commerciële voorzieningen aan het plangebied. Een eerste
opbrengsteninschatting passend bij het abstractieniveau van de huidige
haalbaarheidsfase geeft aan dat de opbrengstpotentie van dit indicatieve
(ambitieuze) programma maximaal 20% van de investeringskosten bedragen.
Een nadere analyse zal hierin meer inzicht geven waarbij de verwachting is dat
de opbrengsten eerder lager zullen zijn dan hoger.
In de tekeningen is indicatief nieuwe bebouwing opgenomen op locaties die zich
daar mogelijk in de toekomst voor zouden kunnen lenen. In de uitwerking van het
project zal veel specifieker worden gekeken naar (on-)mogelijkheden ten aanzien
van het toevoegen van programma.

5.6

Oplossingsrichtingen buiten het kader
Bovengenoemde oplossingen gaan alle uit van het faciliteren van het regionale
en lokale verkeer. Belangrijk is daarbij om ook naar andere invalshoeken te
kijken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het verkeer op een andere wijze af te
wikkelen dan via de Prinses Beatrixlaan, waarmee de congestie op de Prinses
Beatrixlaan verdwijnt en de barrièrewerking vermindert.
Allereerst moet worden opgemerkt dat dergelijke oplossingen niet passen binnen
de Verkeer- en Vervoersvisies van Rijswijk, Den Haag en het Rijk. Analyses laten
bovendien zien dat deze oplossingen geen aantrekkelijk alternatief vormen. De
verkeersafwikkeling naar de Loozerlaan is op dit moment al problematisch en
kan geen extra verkeer verwerken. De Rotterdamsebaan ligt relatief ver weg.
Indien het verkeer via deze route wordt afgewikkeld geeft dit uiteindelijk
onoplosbare problemen op de centrumring van Den Haag en de Neherkade.
1

Deze bedragen gaan uit van prijspeil 2010, de optie bovengronds
parkeren in gebouwen en een onzekerheidsmarge van 40%. Een
dergelijke onzekerheidsmarge is gebruikelijk bij projecten met een
omvang als deze in de haalbaarheidsfase.
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In de haalbaarheidsstudie is ook gekeken naar de door de wijkvereniging
voorgestelde extra aansluiting van Steenvoorde Zuid en de Muziekbuurt op de
Prinses Beatrixlaan nabij de Rijksweg A4. Het achterliggende idee hierbij is dat
de verkeersintensiteit op de kruisingen met de Sir Winston Churchilllaan en
Admiraal Helfrichsingel afneemt doordat verkeer uit de genoemde woonwijken
via de nieuwe aansluiting de Prinses Beatrixlaan bereikt. De studie wijst uit dat
deze extra aansluiting onder meer de doorstroming op de Prinses Beatrixlaan
verder beperkt en een sterke aantrekkende werking op sluipverkeer door deze
woonwijken heeft. Daarmee vormen deze aansluitingen geen duurzame
oplossing voor de geschetste problematiek.
5.7

Conclusies oplossingsrichtingen
In de haalbaarheidsstudie worden de volgende conclusie getrokken ten aanzien
van oplossingrichtingen:
•
Om de drukke verkeersstromen op de Prinses Beatrixlaan in 2020 te kunnen
faciliteren in combinatie met het kunnen realiseren van de “Groene Halter” is
zowel een overkluizing als een tunnel op verschillende tracédelen een
aantrekkelijke mogelijkheid;
•
Het is verkeerskundig noodzakelijk en stedenbouwkundig aantrekkelijk het
doorgaande verkeer op de Prinses Beatrixlaan door een tunnel te leiden die
ten minste de Admiraal Helfrichsingel en Sir Winston Churchilllaan
ongelijkvloers kruist;
•
Doordat afslaande bewegingen in een tunnel wettelijk verboden zijn dienen
de afslaande verkeersbewegingen buiten een tunnel plaats te vinden;
•
Deelgebied A: een overkluizing over de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van
de Landgoederenzone is een stedenbouwkundig en landschappelijk
aantrekkelijke mogelijkheid om de twee delen van de zone te verbinden;
•
Deelgebied B: tussen de Van Vredenburchweg en de Generaal Spoorlaan is
een overkluizing een stedenbouwkundig aantrekkelijke en kostenefficiënte
mogelijkheid;
•
Deelgebied C: ter hoogte van In de Bogaard kan het doorgaande verkeer
vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt het beste afgewikkeld
worden in een tunnel onder maaiveld. Hiervoor zijn drie modellen mogelijk
die binnen de uitgangspunten passen: de modellen Parkweg en Glooiend
landschap lange tunnel die beide uitgaan van een tunnel tot en met de
Generaal Spoorlaan en het model Glooiend landschap middellange tunnel
die voor de Generaal Spoorlaan het lokale en doorgaande verkeer weer bij
elkaar voegt.
•
De benodigde parkeercapaciteit rondom In de Bogaard kan ondergronds
gerealiseerd worden. Uit kostentechnische overwegingen is het interessant
ook bovengrondse oplossingen te overwegen;
•
Deelgebied D: tussen de Sir Winston Churchilllaan en Rijksweg A4 is een
overkluizing een stedenbouwkundig aantrekkelijke en kostenefficiënte
mogelijkheid;
•
De genoemde oplossingsrichtingen bieden de mogelijkheid tot :
o Een stevige kwaliteitsimpuls voor In de Bogaard inclusief het
Bogaardplein; en
o Een kwalitatief hoogwaardige invulling van de “Groene Halter”;
•
Alle genoemde oplossingsrichtingen zijn technisch haalbaar;
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•

•

•

Het ambitieniveau van de ruimtelijke en infrastructurele visie op de Prinses
Beatrixlaan vraagt ook om een ambitieus programma, specifiek in en rondom
het centrumgebied. Onderdeel hiervan kunnen zijn het toevoegen van
woningen, voorzieningen en leisure;
Een eerste kosteninschatting passend bij het abstractieniveau van de
huidige haalbaarheidsfase geeft aan dat de investeringskosten vermoedelijk
circa € 180 miljoen voor het model Parkweg, circa €190 miljoen voor het
model Glooiend landschap lange tunnel en circa € 140 miljoen voor het
model Glooiend landschap middellange tunnel zullen bedragen (zie voetnoot
op pagina 18).
Een eerste opbrengsteninschatting passend bij het abstractieniveau van de
huidige haalbaarheidsfase geeft aan dat de opbrengstpotentie van het nieuw
te realiseren (ambitieuze) programma maximaal 20% van de investeringskosten zal bedragen.
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6

CONCLUSIES

6.1

Conclusies t.a.v. nut en noodzaak
In de haalbaarheidsstudie is breed gekeken naar de problematiek van de Prinses
Beatrixlaan. De probleemanalyse leidt tot de conclusie dat de Prinses
Beatrixlaan een belangrijke verkeersader is voor zowel regionaal verkeer tussen
Den Haag en de Rijksweg A4 als voor lokaal Rijswijks verkeer. In de huidige
situatie staat de verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan onder druk. Als
gevolg daarvan ontstaan leefbaarheid problemen in Rijswijk die zich uiten in
overschrijding van de normen voor geluid en fijnstof, barrièrewerking van de
Prinses Beatrixlaan en gedwongen laagwaardige invulling van de openbare
ruimte. De huidige situatie wordt zowel regionaal als lokaal als problematisch
ervaren.
Doordat het autoverkeer tot 2020 met 30% zal groeien op de Prinses Beatrixlaan
zal, zonder ingrepen, de verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan in 2020
onacceptabel zijn, zodanig dat de verkeersafwikkeling op de op- en afritten van
de Rijksweg A4 naar de Prinses Beatrixlaan stagneert en congestie onstaat op
de A4. Als gevolg hiervan zullen de leefbaarheid problemen in omvang
toegenemen. Dit leidt tot de conclusie dat verkeerstechnische en
stedenbouwkundige ingrepen op de Prinses Beatrixlaan gericht op 2020 en
verder noodzakelijk zijn.
Om passende oplossingen te genereren voor de noodzakelijke ingrepen is een
integrale benadering essentieel. Infrastructurele oplossingsrichtingen zijn
bekeken in samenhang met de visie van de gemeente Rijswijk op de toekomstige
ontwikkeling van het plangebied. Dit betekent het ontwikkelen van de Prinses
Beatrixlaan als een zo groen mogelijke verbindingszone conform de “Groene
Halter” en een toekomstvaste benadering voor ruimtelijke, stedenbouwkundige
en infrastructurele ontwikkelingen.
De drie meest passende oplossingsrichtingen die in de haalbaarheidsstudie
geformuleerd zijn voldoen aan deze integrale benadering en bieden de kans alle
voorziene problemen in 2020 op de Prinses Beatrixlaan te kunnen oplossen.

6.2

Conclusies t.a.v. haalbaarheid
Met de conclusie dat de nut en noodzaak van het aanpassen van de Prinses
Beatrixlaan vaststaat, is het de vraag of de oplossingsrichtingen ook haalbaar
zijn conform de daarvoor geformuleerde criteria (zie 1.4).
Uit de haalbaarheidsstudie blijkt in algemene zin dat de geformuleerde
oplossingsrichtingen voor de deelgebieden A, B en D technisch mogelijk zijn,
verkeerstechnisch passen in de beschikbare ruimte en bovendien passen in de
visie van de gemeente Rijswijk en de regionale partners.
Ten aanzien van de drie modellen voor deelgebied C geldt eveneens dat deze
haalbaar zijn. Inzake de haalbaarheidscriteria techniek en duurzaamheid zijn de
drie modellen vergelijkbaar. Inzake kosten geldt dat de oplossingsrichtingen
vragen om investeringen tussen circa € 140 en 190 miljoen die voor hooguit 20%
gedekt kunnen worden uit opbrengsten van nieuw te realiseren programma.
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Ten aanzien van de criteria verkeer, geluid, stedenbouw en kosten in meer detail
gelden de volgende conclusies:
•
Model 1: Glooiend landschap middellange tunnel
In dit model wikkelt het verkeer in 2020 in de avondspits op de meeste plaatsen
goed af. Door de tunnel is er op maaiveld bij de Admiraal Helfrichsingel en de Sir
Winston Churchilllaan minder verkeer op maaiveld dan in de huidige situatie en
is er goede doorstroming op deze kruispunten. Opvallend is dat door de goede
doorstroming van het verkeer op de Prinses Beatrixlaan het verkeer bij de op- en
afritten van de A4 (zonder aanpassing van deze knoop) ook goed doorstroomt.
Aan de zijde van de kruisingen met de Prinses Irenelaan en Generaal Spoorlaan,
waar het verkeer uit de tunnel zich weer mengt met het verkeer op maaiveld, zit
de capaciteit behoorlijk aan de grens. Met een aangepast ontwerp van de
kruisingen is het net aan mogelijk het verkeer in de spits af te wikkelen, echter de
robuustheid van dit model is zeer beperkt. Dit betekent dat er geen of nauwelijks
programma in het gebied kan worden toegevoegd, terwijl dit juist vanuit de
integrale ontwikkeling van het gebied wel de bedoeling is.
Inzake geluid is op de delen van de Prinses Beatrixlaan, waar geen verkeer in
een tunnel rijdt, sprake van een forse toename van de verkeersintensiteiten, en
daarmee ook een toename van de geluidbelasting. Volgens de Wet Geluidhinder
dienen er bij bestaande woningen maatregelen te worden getroffen, als er in een
nieuwe situatie sprake is van een toename met meer dan 2dB ten opzichte van
de situatie in 2009. Ook voor nieuwe woningen geldt dat deze moeten voldoen
aan de geluideisen uit de Wet Geluidhinder. Dit betekent dat op de delen van de
Prinses Beatrixlaan waar zich geen tunnel bevindt en wel woningen (naast
deelgebied C geldt dit ook voor deelgebieden B en een gedeelte van D er
geluidwerende maatregelen getroffen dienen te worden.
Stedenbouwkundig is in dit model de Groene Halter realiseerbaar, is
hoogwaardige stedenbouwkundige ontwikkeling mogelijk en is de
oversteekbaarheid van de Prinses Beatrixlaan gegarandeerd. Dit model heft de
barrièrewerking van de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van In de Bogaard op.
Doordat in dit model al het verkeer ter hoogte van de Generaal Spoorlaan weer
op maaiveld rijdt heft het model niet de hele barrièrewerking van de Prinses
Beatrixlaan op.
Een onderzoeksvraag ten aanzien van het verhoogd maaiveld is wat dit betekent
voor de verblijfskwaliteit op maaiveld bij de overgangen.
De kosten van dit model zijn circa € 40 - 50 miljoen minder dan de andere twee
modellen. De ontwikkelmogelijkheden en daarmee de opbrengsten in dit model
zijn geringer, omdat de Beatrixlaan geen extra verkeer kan verwerken.
•
Model 2: Glooiend landschap lange tunnel
In dit model wikkelt het verkeer in 2020 in de avondspits goed af. Door de tunnel
is er op maaiveld bij de Admiraal Helfrichsingel, Sir Winston Churchilllaan,
Prinses Irenelaan en de Generaal Spoorlaan minder verkeer op maaiveld dan in
de huidige situatie en is er goede doorstroming op deze kruispunten. De goede
doorstroming van het verkeer op de Prinses Beatrixlaan zorgt ervoor dat het
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verkeer bij de op- en afritten van de A4 (zonder aanpassing van deze knoop) ook
goed doorstroomt. De robuustheid van dit model is groot, als het autoverkeer (na
2020) in de piekmomenten verder groeit. Zowel in de tunnel als in de kruispunten
is er nog capaciteit voor meer spitsverkeer.
Ten aanzien van het criterium geluid is dit model vergelijkbaar met het model
Glooiend landschap met middellange tunnel.
Stedenbouwkundig is in dit model de Groene Halter realiseerbaar, is
hoogwaardige stedenbouwkundige ontwikkeling optimaal mogelijk en is de
oversteekbaarheid van de Prinses Beatrixlaan gegarandeerd. Dit model heft
bovendien de barrièrewerking van de Prinses Beatrixlaan in heel deelgebied C
op. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dit het meest optimale model, met als
onderzoeksvraag de verblijfskwaliteit op de overgangen tussen het maaiveld en
het verhoogd maaiveld.
De kosten van dit model zijn circa €10 miljoen meer dan het model Parkweg en
circa € 40 miljoen meer dan het model Glooiend landschap middellange tunnel.
De potentiële opbrengsten zijn gelijkwaardig aan de andere twee modellen.
•
Model 3: Parkweg
Ten aanzien van de criteria verkeer is dit model vergelijkbaar met het model
Glooiend landschap lange tunnel. Ten aanzien van geluid is de afscherming veel
minder goed dan in de modellen met overkluizingen. Dit betekent dat bij het
overschrijden van de norm zal moeten worden voorzien in geluidschermen of
aanpassingen aan de gevel.
Stedenbouwkundig is de Groene Halter realiseerbaar en is hoogwaardige
stedenbouwkundige ontwikkeling mogelijk. Een belangrijk verschil met de
modellen waarin het verkeer wordt overkluisd is dat de oversteekbaarheid minder
goed is en het verkeer een barrière blijft vormen. De Parkweg geeft anderzijds
een bepaalde mate van stedelijke levendigheid.
De kosten van dit model zijn circa € 40 miljoen meer dan het model Glooiend
Landschap middellange tunnel en circa € 10 miljoen minder dan het model
Glooiend Landschap lange tunnel.
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7

BEOOGD VERVOLGPROCES
Om de huidige resultaten van de haalbaarheidsstudie om te kunnen zetten in een
structuurvisie voor de Prinses Beatrixlaan zullen de volgende stappen worden
ondernomen:
Nader onderzoek zal worden verricht naar:
o Ambities ten aanzien van In de Bogaard en omgeving
o Het te realiseren programma in het plangebied
o Mogelijkheden om te komen tot een fasering in de realisatie van de
voorgestelde modellen
o Mogelijkheden om het aspect duurzaamheid van het plan te
vergroten
o Mogelijkheden om (extra) kostendragers te vinden voor de
benodigde investeringen
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen de modellen worden
aangepast;
Er zal een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden op de drie uitgewerkte modellen.
Uitgewerkte modellen worden besproken in een:
o Overleg met het nieuwe college van B&W;
o Workshop met de nieuwe gemeenteraad;
o Bijeenkomst met het omgevingsteam
o Inloopavond voor geïnteresseerden.
Naar verwachting vindt de afronding van de de m.e.r. beoordeling in april 2010
plaats, waarna de bijeenkomsten plaatsvinden in mei 2010. Hierna kan de
stuurgroep haar voorkeursvariant bepalen. Op basis van deze voorkeursvariant
wordt de structuurvisie naar verwachting afgerond in juli 2010 en ter
besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.
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BIJLAGE 1 T/M 8:
PLANTEKENINGEN, DOORSNEDEN,
IMPRESSIES, UITGANSPUNTEN (zie ander pdf)
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