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BIJLAGE 8: UITGANGSPUNTEN
Deze bijlage beschrijft de uitgangspunten voor de haalbaarheidsstudie Prinses
Beatrixlaan-noord. De genoemde uitgangspunten hebben betrekking op de
eerste oriënterende fase van het project, te weten: het opstellen van de
probleemanalyse en van oplossingsrichtingen inclusief schetsontwerpen.
Uitgangspunten:
•
Het plangebied (oranje gekleurd) en het studiegebied (geel gekleurd) zijn
zoals vastgelegd op onderstaande figuur:
•
De planhorizon van de haalbaarheidsstudie richt zich op 2020 en verder;

•

•

•
•
•

De huidige situatie op de Prinses Beatrixlaan vormt zowel een regionaal
verkeersprobleem als een, mede daaruit voortvloeiend, Rijswijks verkeersen leefbaarheidsprobleem;
De Prinses Beatrixlaan vervult drie verkeerstechnische functies:
1. Regionale verbinding tussen de afslag Rijswijk/Delft op de Rijksweg
A4 en Den Haag zuidwest en daarmee, conform het Haags Verkeeren Vervoersplan, één van de inprikkers voor Den Haag;
2. Rijswijkse verkeersader;
3. Ontsluitingsweg voor de aanpalende woonwijken, winkelcentrum In
de Bogaard en aanpalende voorzieningen;
Het concept van “De groene Halter”: de realisatie van een groene ruimtelijke
verbinding tussen de Stadsparkzone en de Landgoederenzone;
Het verminderen/opheffen van de barrière werking van de Prinses
Beatrixlaan;
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.
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In de structuurvisie zullen kaders worden gesteld voor nieuwe
vastgoedontwikkelingen in het gebied. Nieuwe ontwikkelingen moeten aan
deze kaders voldoen;
Infrastructurele aanpassingen aan de verkeersituatie op de Prinses
Beatrixlaan vinden plaats in nauwe afstemming met de in ontwikkeling zijnde
Structuurvisie Mobiliteit 2010-2020 van de gemeente Rijswijk;
De uitwisselingen van verkeer op de kruisingen tussen de Prinses
Beatrixlaan en Generaal Spoorlaan, Prinses Beatrixlaan en Chuchilllaan en
Prinses Beatrixlaan en Vredenburchweg blijven bestaan in alle nu mogelijke
richtingen. Voor de overige kruisingen tussen wegen/uitritten en de Prinses
Beatrixlaan in het plangebied is het wenselijk dat de kruisingen en nu
mogelijke uitwisselingen blijven bestaan. Voor de uitritten van de flats aan de
Prinses Beatrixlaan ten noorden van de Generaal Spoorlaan is een andere
oplossing wenselijk;
Het verkeer vanaf de afslag Rijswijk/Delft op de Rijksweg A4 naar Den Haag
(en v.v.) wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op de Prinses Beatrixlaan;
De oversteekbaarheid van de Prinses Beatrixlaan voor langzaam verkeer is
gewaarborgd;
De Prinses Beatrixlaan is een verbinding geschikt voor VOSB klasse 60, met
minimaal 2x2 rijstroken, een maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur,
een ontwerpsnelheid van 70 km/uur en een zowel regionaal als lokaal
acceptabele doorstroming;
De fietspaden langs de Prinses Beatrixlaan zijn vrijliggend;
De route Schaapweg, Generaal Spoorlaan, Prinses Beatrixlaan tot aan
Rijksweg A4 (en v.v) is via het maaiveld geschikt voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen;
Voor de circa 1000 parkeerplaatsen in de middenberm van de Prinses
Beatrixlaan wordt een alternatief gezocht. Het is een mogelijkheid dit
alternatief te zoeken in gebouwde (bovengrondse) parkeervoorzieningen.
Ook met een verandering van halteplaatsen voor openbaar vervoer in het
studiegebied zal worden voldaan aan de gemeentelijk norm voor nabijheid
van openbaar vervoer;
De haalbaarheidsstudie houdt rekening met de ontwikkelingen in de regio op
het gebied van demografie, infrastructuur, vastgoedontwikkeling en
werkgelegenheid;
Oplossingsrichtingen voldoen aan vastgestelde beleidsstukken van de
gemeente Rijswijk. Vermeldenswaardig zijn hierbij de Woonvisie,
Hoogbouwvisie en Waterplan Rijswijk;
Oplossingsrichtingen voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving.
Vermeldenswaardig zijn de wet- en regelgeving op het gebied van
luchtkwaliteit, geluid en milieu en waterhuishouding.
Er is geen richtbedrag waaraan de financiële haalbaarheid kan worden
getoetst;
Bij het ontwerpen wordt vanaf het begin gezocht naar oplossingen die een
gunstige verhouding kennen van kosten en baten;
Waar mogelijk worden keuzemogelijkheden ten aanzien van ambities en
kosten inzichtelijk gemaakt.

