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Eerste tranche: station Rijswijk Buiten
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Reizigersgroei
Twee aspecten voor treinreizigersgroei.
1. Voor de toename van het aantal OV-ritten als gevolg van nieuw ontwikkeld
programma in het directe invloedsgebied van de knoop, hebben we de volgende
factoren gehanteerd (OV ritten per extra inwoner/arbeidsplaats/leerlingplaats):

Informatie over FSI/MXI, aantal woningen, bewoners en
arbeidsplekken is berekend binnen een radius van 1000m rondom
het station ( 15 min lopen).

Stedelijkheidsgraad
Centrum stedelijk
Stedelijk

Programma

Inwoners
0,27
0,12

Arbeidsplaatsen
0,70
0,33

Leerlingplaatsen
0,31
0,19

Bron: CBS en OViN
2.

station Rijswijk
Buiten

Prognose op basis van 1%/3%/5% reizigersgroei om bandbreedte van groei te laten
zien (conform werkwijze AOS/werkplaats MOVV)

* Uitgangspunten: een woning heeft ca. 2 bewoners.
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Geluidscontour
RIVM geluidkwaliteit index:61-65 slecht, 56-60 matig, 55-51 redelijk.

MXI: Mixed Use Index
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vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte totaal

Parkeernorm
MXI = 0

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

MXI = 0,5

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

MXI = 0,4

Als basis gebruiken we de gemiddelde parkeernorm zoals die is afgestemd met
de gemeente. Wanneer er nog geen parkeernorm is vastgesteld dan nemen we de
parkeernorm voor koopwoningen (appartementen) van gemiddeld 70m2.
woongebied

Catchment area

1000m radius - 15 min lopen
Reistijdpolychonen per modaliteit: 10 min lopen en 10 min fietsen.

GSI: Ground Space Index
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Rijswijk Buiten
positie en context

Plaspoelpolder
Belangrijke gebiedsontwikkelingen
RijswijkBuiten is een nieuwe duurzame woonwijk, gelegen tussen
het centrum van Rijswijk en Delft. Het voorheen kenmerkende
glastuinbouwgebied Sion en deels ’t Haantje is getransformeerd
tot een nieuw Stadsdeel van Rijswijk. In 2013 is de eerste paal
geslagen en gestart met de ontwikkeling van de wijk. Verdeeld
over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld worden tot
2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd. Alle
woningen worden zonder gasaansluiting gebouwd en hebben
een hoge energieprestatie.
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Ontwikkelgebieden:
•

Stadsas. Het Havengebied ,het winkelcentrum In de
Bogaard (ca. 2000 woningen) en omgeving en de Shell
locatie worden (deels) herontwikkeld (ca. 2930 woningen);

•

Rijswijk Buiten.

mi

n

Stadsas
1000m

Rijswijk Buiten

10

n

mi

Potentieel nieuw station Rijswijk Buiten
Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit komen
in een stroomversnelling en bieden kansen om het duurzame
karakter een nieuwe impuls te geven. Bovendien vraagt de
groei van onze stad en regio, en de mobiliteit, ook om een
mobiliteitstransitie. Dat betekent dat we het gebruik van fiets,
openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit moeten
bevorderen om de stad niet volledig dicht te laten slibben. Er
zijn maatregelen nodig om de stad bereikbaar, verkeersveilig en
leefbaar te houden en om ervoor te zorgen dat inwoners mobiel
blijven.

Rijswijk Buiten

Legenda

0

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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FSI: Floor Space Index FSI: Floor Space Index

Rijswijk Buiten
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situatie

inwoners

PROGRAMMA
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0,25 MXI
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x %station (nieuw)
footprint van gebouw
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MXI:. m
Mixed
Use
Index
 ogelijkheid/ optie van S-bahn concept terreinoppervlak

x%

MXI: Mixed Use Index
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Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks
High-rise developments
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6% 1%

aarbeidsplaatsen
x%
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Laagstedelijk

31 %

Sion is vrijwel geheel ontwikkeld (met een gem. parkeernorm
van 2,3), Parkrijk deels (ambitie parkeernorm 1,34) en
Pasgeld
nog niet. Met name in Pasgeld is het mogelijk het
x%
mobiliteitsmilieu verder te verduurzamen.
E
x%
Den Haag CS
Slinge
GSI: Ground Space Index

x%

FSI = 2,5

Basiskleuren

34 %

vloeroppervlakte wonen

x%

Midstedelijk

FSI = 0,5

MXI: Mixed
Use Index
P+R

Uithof
Zoetermeer Lansingerland =
Huidige situatie: autoDHgedomineerd,
Sion
en Parkrijk` voor
de
vloeroppervlakte
totaal
auto direct ontsloten op de snelweg (A4) via de Beatrixlaan.
Daarnaast vwb ontwikkelde gebied realisatie van fijnmazige
fietsstructuur.
P+R

=

Laagstedelijk

2% 1%

MXI: Mixed Use Index
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M
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=
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FSI: Floor Space Index
4.830
inwoners
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x%
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FSI:
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=

MXI = 0,5

=

terreinoppervlak
GSI = 0,25
footprint van gebouw
Index
terreinoppervlak

GSI = 0,3

MXI = 0,4

ruimte / functies
bedrijventerrein
kantoorterrein
gebouwen met niet-wonen functies
mixed use
woongebied
voorzieningen
stedelijk centrum
hoogstedelijk
groen (park,
singel)
openbare ruimte / pleinen
hoofdrouten voor voetgangers naar het station
oversteekpunten spoor / autosnelweg voor langzaam
verkeer (tunnel)

footprint van gebouw
terreinoppervlak

Bron

RUDIFUN, Brutoblok, 2019
CBS, 2019
in-en uitstappers 2019, NS
BAG 2019
GTFS NS February 18

Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks

GSIHigh-rise
= 0,25developments

GSI = 0,25
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Low-rise compact strip b
Mid-rise spacious blocks
= 0,3
Mid-rise GSI
compact
buildin

Rijswijk Buiten

Spoor
geluid, fijnstof en gevaarlijke

belemmeringen / knelpunten

Industrie / TNO

stoffenroute

•

DSM (geluid, geur en externe veiligheid),

•

BPRC (geur),

•

TNO (externe veiligheid, milieucontour verdwijnt begin
2021),

•

Eventuele verdichtingsopgave,

•

Overbruggen van periode zonder station,

•

Herontwikkeling terrein TNO,

•

Doorlooptijd gebiedsontwikkeling: al af voordat station
realisatie mogelijk is, waardoor bijsturen of anticiperen
niet meer mogelijk is.

•

Politiek bestuurlijke context: groei moet volgens
Stadsvisie Rijswijk tot aan 2030 vooral opgevangen
worden in gebieden die al bebouwd of in ontwikkeling
zijn, dat wil zeggen het faciliteren van bevolkingsgroei
met behoud van parken en groene zones. Daarbij
heeft RijswijkBuiten vanuit ‘centrum-dorps’ denken
geen centrale ligging, Een gehoord lokaal politiek
geluid is dat de gemeente al veel bouwt voor de regio
(anderzijds positioneert RijswijkBuiten zich regionaal
juist als centrale (woon)locatie die kan bijdragen aan de
agglomeratiekracht van de regio).

externe veiligheid

Industrie / BPRC
geur

Spoor

spoor als barrier

Industrie / DSM

geluid, geur en externe veiligheid

Legenda
spoor 60 decibel
snelweg 60 decibel
milieucontour

Bron
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
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FSI: Floor Space Index

Rijswijk Buiten
PROGRAMMA
0,8 - 1,3 FSI

vloeroppervlak
Herprofilering Lange Kleiweg Delft
terreinoppervlak
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FSI = 5,0
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+ ca. 1.350
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woningen

MXI: Mixed Use Index
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Low-rise spacious strip blocks
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MXI: Mixed Use Index
Midstedelijk
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mixed use
stedelijk centrum
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FSI = 0,5
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GSI = 0,75
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Hoogstedelijk
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mixed use
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Hoogstedelijk

Hoogstedelijk

GSI = 0,25

GSI = 0,3

GSI: Ground Space Index

MXI: Mixed Use Index
MXI = 0
P+R
MXI: MixedInfrastructuur
Use Index / stationsplannen
MXI: Mixed Use Index Parkeernorm
Plannen
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2,0 perMXI:
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Index
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MXI = 0
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totaal
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FSI = 5,0

Mid-rise closed building

FSI = 2,5

=

FSI = 5,0 Hoogstedelijk

FSI =Mid-rise
2,5 super blocks

Mid-rise spacious blocks
Mid-rise compact building

Laagstedelijk

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte
Legenda totaal

Mid-rise super blocks
Mid-rise closed building

FSI = 2,5Midstedelijk

Tunnel onder spoor auto + fiets

Fietsbrug over de Kerstanje

FSI = 5,0

GSI: Ground Space Index

Laagstedelijk

Hoogstedelijk

woongebied

GSI = 0,75

FSI = 5,0 FSI = 0,5
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FSI = 0,5
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=
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FSI: Floor
Space
Index
vloeroppervlak
=
FSI = 2,5
terreinoppervlak

MXI = 0

MXI = 0,4

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

footprint
Momenteel heeft de Lange Kleiweg een belangrijke functie
als van gebouwvloeroppervlak
=
terreinoppervlak
autoverbinding,
waarin de fiets een prominentere
plek =
x % x % varianteninwoners
terreinoppervlak
FSI: Floor Space Index GSI = 0,25
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dichtheid
M
FSI: Floor Space Index
FSI: Floor Space Index
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Space Index
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Midstedelijk

Bushaltes Lange Kleiweg (2 stuks)

MXI: Mixed Use Index

MXI = 0
werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
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x%

Laagstedelijk

Hoogstedelijk

MXI = 0,5

Fietsbrug over Beatrixlaan
De locatie Pasgeld leent zich om ruim baan te maken voor een
x%
fietsinfrastructuur
(en aansluiting op OV). De Lange Kleiweg,
as van noord naar zuid,
wordt hiervoor gezien als belangrijke
x%
Space Index
x%
(toekomstige)
fiets en HOV verbinding als verlengingGSI:
van Ground
de
x%
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die meerdere
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Rijswijk
tot
en
met
x%
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IndexSpace Index
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x%

FSI = 2,5

Fietsbrug Rijn-Schiekanaal

Hoogstedelijk

Midstedelijk

MXI = 0

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte totaal

Midstedelijk

FSI = 0,5

vloeroppervlakte wonen
= vloeroppervlakte totaal
Fietspad door Wilhelminapark

vloeroppervlakte totaal

=

Laagstedelijk

Fietstunnel Use
onder spoor
MXI: Mixed
IndexStation metrokwaliteit

Laagstedelijk

P+R
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Midstedelijk

P+R

2019

GROEI OV IN-/ EN UITSTAPPERS 2030
+1.580

FSI = 0,5

Laagstedelijk

Tramhalte bij fietsbrug over kanaal

vloeroppervlak
terreinoppervlak

=

terreinoppervlak

2019

FSI = 2,5

FSI: Floor Space Index

M

inwoners

FSI = 0,5
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=
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kantorenpark
bedrijventerrein
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winkelcentrum

MXI = 0,4 MXI = 0
werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
werkgebied
(lucht)haven
woongebied
kantorenpark
winkelcentrum

=0

MXI = 0,5

MXI = 0,4

Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

woningen
gemengd
kantoren
MXI = 0,5mixed use
MXI = 0,4
woongebied
bedrijven
Bedrijventerrein
/ kantoorterrein
stedelijk centrum
hoogstedelijk
voorzieningen
MXI2030
= 0,5
MXI = 0,4
Plannen tot
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

footprint van gebouw
terreinoppervlak
MXI = 0,5

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk
mixed use
stedelijk centrum

MXI = 0,4

woongebied
woongebied

Bron
gemeente Rijswijk, Rijswijk Buiten
excel Ontwikkelvelden RijswijkBuiten_Knooppuntenonderzoek

Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks

GSIHigh-rise
= 0,25developments
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Low-rise compact strip b
Mid-rise spacious blocks
= 0,3
Mid-rise GSI
compact
buildin

Rijswijk Buiten

projecten

Bestaande situatie 3D, 500m radius

1

zachte plans
harde plans
2020

Zoekgebied/verkenning 2040
2030

2040

2
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3
00

zachte plans
harde plans
2020
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projecten

projecten
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zachte plans
Zoekgebied/verkenning 2040

2030

harde plans

2020

2040

Zoekgebied/verkenning 2040
2030

2040

1

m

00

10

m

KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
1. Interwijkverbinding

m

2 Aantrekkelijke fiets
en wandelrouten

Bron

Legenda
3 Sociale veiligheid

4 Planning van de
woningbouwontwikkeling
i.r.t. stationsontwikkeling

mobilitiet
spoorlijn
metrolijn
tramlijn
tramhalte station
busstation
P+R locatie

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
spoorterrein
water

gemeente Rijswijk, Rijswijk Buiten
excel Ontwikkelvelden RijswijkBuiten_Knooppuntenonderzoek
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Rijswijk Buiten

Toekomst 3D, 500m radius

Herprofilering Lange Kleiweg Delft
2025-2030, €9,0 - 13,5 mln

Fietsbrug Rijn-Schiekanaal
2025-2030, €7,5 - 10,0 mln
Tramhalte bij fietsbrug over kanaal
2025-2030, €0,5 mln

Bushaltes Lange Kleiweg (2 stuks)
2020-2025, €0,5mln

Fietstunnel onder spoor
2025-2030
a. Fietstunnel onder spoor, €2,5 mln
b. Extra brede tunnel tbv toekomstig
station, €6,5 - 10 mln
Fietspad door Wilhelminapark
(naar Rijswijk)
2020-2025, €0,5 - 1,5 mln

Station metrokwaliteit (gem.
investeringen)
2035-2040, €15 - 40 mln

Tunnel onder spoor auto + fiets
2020-2025, €15 - 25 mln

Fietsbrug over Beatrixlaan
2020-2025, €1,3 mln

Fietsbrug over de Kerstanje
2020-2025, €0,3 mln

Legenda
Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2040
fietsroute
brug
tunnel
tramhalte
bushalte

Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040
Bedrijventerrein / kantoorterrein
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

Bron
gemeente Rijswijk, Rijswijk Buiten
excel Ontwikkelvelden RijswijkBuiten_Knooppuntenonderzoek
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Rijswijk Buiten
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Investeringsagenda

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc),
kwaliteit, fasering

Fietsbrug over de Kerstanje

indicatieve
investeringen / €

positief effect op
jaar realisatie
bereikbaarheid

catchment area

kwaliteit
aantal reizigers openbare ruimte

Toegankelijkheid
fietser

€ 0,3 mln

2020 -2025

X

X

X

X

€ 1,3 mln

2020 -2025

X

X

X

X

€ 0,5 –1,5 mln

2020 -2025

X

Rijswijk*: € 1,0 mln

2020 -2025

X

X

a. Reguliere fietstunnel onder spoor

Rijswijk*: € 2,5 mln

2025 -2030

X

b. Extra brede tunnel tbv toekomstig
station

€6,5 –10 mln

2025 -2030

X

Herprofilering Lange Kleiweg Delft

€9,0-13,5 mln

2025-2030

X

Bushaltes Lange Kleiweg (2 stuks)

€ 0,5 mln

2020 -2025

X

X

X

€ 7,5 -10,0 mln

2025 -2030

X

X

X

X

€ 0,5 mln

2025 -2030

X

X

X

X

€ 15 –40 mln

2035 -2040

X

Fietsbrug over Beatrixlaan
Fietspad door Wilhelminapark (naar
Rijswijk)
Tunnel onder spoor auto + fiets (€ 15-25
mln)

1450 woningen
1250 woningen
200 woningen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fietstunnel onder spoor

Fietsbrug Rijn-Schiekanaal
Tramhalte bij fietsbrug over kanaal
Opties
Station metrokwaliteit
Rijswijk*: reeds opgenomen deel in investeringsplan (subsidie MRDH 2,5 mln)

Conclusies
Om in toekomstige ontwikkelvelden een lagere
parkeernorm te kunnen hanteren is het nodig dat er met
name in fiets- en ov verbindingen wordt geïnvesteerd. Een
mobiliteitstransitie maakt eventuele verdichting mogelijk,
is nodig om te voorkomen dat de stad in de (nabije)
toekomst dichtslibt en speelt in op landelijke vraagstukken
voor wat betreft CO2-reductie/ verduurzaming mobiliteit.
Potentiële realisatie van een station draagt zeker ook
bij aan het verwezenlijken van deze ambities. Met
name het gebied Pasgeld/ gebied rondom potentieel
station biedt ruimte hierop te anticiperen. Zie mogelijke
investeringsagenda op basis van mobiliteitsvisie Rebel (zie
apart meegestuurd Word-document). Deze investeringen
geven een indicatie van de integrale opgaven en zijn nog
niet bestuurlijk vastgesteld.
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