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  Gemeente Den Haag 
rv 109 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
DSO/2013.14 
RIS 260740_130910 
 
 
Voorstel van het college inzake vaststelling Integrale herinrichting openbare ruimte 
Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o. 
 
1. Inleiding 
 
In de “Businesscase Internationale entree van Den Haag” (Investeringsprogramma Krachtwijken  
Den Haag, RIS-154371), is de ambitie vastgelegd het gebied rond het Stationsplein en Stationsweg te 
ontwikkelen tot een aantrekkelijk centrum stedelijk milieu met een mix van wonen, voorzieningen en 
stedelijke bedrijvigheid. Herinrichting van de openbare ruimte moet ontwikkelingen stimuleren en 
ertoe leiden dat studenten ook de oversteek ’onder het spoor’ maken voor hun uitgaansleven, voor 
bezoek aan studentenvoorzieningen, boodschappen doen bij de winkels en daarmee een aanzet geven 
tot een economische impuls in de wijkeconomie. Juni 2009 is door het Algemeen Bestuur Haaglanden 
de Visie Netwerk Randstad Rail vastgesteld. Hierin zijn maatregelen vastgelegd die een bijdrage 
moeten leveren aan de groei van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. In de visie is ook de 
verdere kwaliteitsverbetering opgenomen in de vorm van zogenaamde tophaltes die extra kwaliteit aan 
zwaardere haltes toevoegt en daarmee een bijdrage levert aan de verbetering van de stedelijke 
kwaliteit. 
 
Netwerk Randstad Rail is het openbaar vervoer programma tot 2020/2030 dat een pakket aan 
maatregelen omvat, dat een bijdrage moet leveren aan de groei van het openbaar vervoer met 50%. 
Het pakket aan maatregelen is opgebouwd uit 2 clusters van projecten: het Actieprogramma Regionaal 
Openbaar Vervoer en de projecten met Nieuw Materieel. De uitbreiding van de OV-capaciteit op het 
Stationsplein Hollands Spoor maakt onderdeel uit van dit Actieprogramma, dat mede gefinancierd 
wordt door het Rijk. Dit betekent dat vanaf 2014 nieuw trammaterieel instroomt op de lijnen 9, 11, 15 
en 17. Tegelijkertijd moet voorlopig het bestaande trammaterieel over het Stationsplein kunnen rijden 
(lijnen 1, 12 en 16).  
 
Over de invoering van nieuw trammaterieel heeft het college van burgemeester en wethouders op  
1 februari 2011 besloten. Dit is de raad op 4 februari 2011 meegedeeld (RIS 178787). Voor de 
realisatie van de NRR-projecten hebben de gemeente Den Haag en Stadsgewest Haaglanden een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten die vastgesteld is in het college van burgemeester en 
wethouders op 16 november 2010 (RIS 176963). Conform de taakverdeling in de samenwerkings-
overeenkomst heeft de gemeente, i.s.m. HTM en Haaglanden het aanpassen en vervangen van de 
huidige traminfrastructuur bij HS uitgewerkt tot een integraal Voorontwerp voor herinrichting van het 
Stationsplein en brede deel van de Stationsweg en omgeving. Het voorontwerp is voorzien van een 
kostenraming en binnen stadsgewest Haaglanden en HTM getoetst en akkoord bevonden. 
Het project is beschreven in de bij dit raadvoorstel behorende bijlage: “Projectbeschrijving Integrale 
herinrichting Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o.”, met bijbehorende ontwerptekening 
Voorontwerp Stationsplein e.o. tekeningnr. 11- 12568.  
 
Het voorliggende besluit voorziet in de goedkeuring en de verdere uitwerking van de 
Projectbeschrijving en het Voorontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein en brede deel van 
de Stationsweg (inclusief de traminfrastructuur), gedeeltelijke herinrichting van de Zuylichemstraat, 
Koningstraat (tussen Hoefkade en Parallelweg), Naaldwijksestraat en de Oranjelaan. Tevens voorziet 
dit besluit in de aanvraag bij Stadsgewest Haaglanden van de benodigde middelen voor de 
herstructurering van de tram gerelateerde werkzaamheden. Naast de gemeenteraad neemt ook het 
dagelijks bestuur van het Stadsgewest een besluit over dit Voorontwerp, inclusief het financierings-
voorstel. 
 
2. Het project samengevat 
Het Stationsplein is een knooppunt van openbaar vervoer, waar 50.000 tot 75.000 in- en uitstappende 
reizigers per dag (incl. groei van 25-40% in 2020/2030) in-uit-of overstappen op de zes tramlijnen die 
het Stationsplein aandoen. De huidige capaciteit van de tramperrons bij HS zijn niet toereikend om de 
verwachte groei aan te kunnen. Daarnaast moeten de tramperrons en de spoorinfrastructuur 
gereconstrueerd worden om het Stationsplein voor de komst van de nieuwe, bredere en langere 
tramvoertuigen geschikt te maken. Om dit te faciliteren worden de huidige halteperrons op het 
Stationsplein en de Stationsweg vervangen door twee ruime middenperrons op het Stationsplein.  
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De trams richting de Haagse markt halteren aan het westelijk perron, de trams richting Rijswijkseplein 
aan het oostelijk perron. De halteperrons (Tophalte Hollands Spoor) zijn voorzien van een functionele, 
informatieve en comfortabele inrichting met voldoende ruimte om makkelijk in- en uit te stappen 
(toegankelijk voor iedereen), maar ook om beschermd tegen wind en regen te kunnen wachten. Voor 
het voorontwerp en de financiering van de inrichting en de overkapping van de halteperrons volgt een 
separaat voorstel aan de raad, naar verwachting najaar 2013. Met het invoeren van eenrichtingsverkeer 
voor motorvoertuigen op het Stationsplein en brede deel Stationsweg én het verplaatsen van de halte 
van buslijn 18 naar de Waldorpstraat, wordt ruimte gecreëerd voor de eerste aanzet van de ‘Rode 
Loper’ de stad in. De uitstraling en het karakter van het brede deel van de Stationsweg wordt 
‘omgebouwd’ tot een aangenaam verblijfsgebied met ruimte voor terrassen (horeca) en groen. Voor 
fietsers worden op het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg fietspaden en -stroken 
aangelegd, ook de bestaande smalle fietsstroken in de bocht bij het Rode Dorp worden verbreed. Voor 
uitbreiding van stallingsplaatsen voor de fiets werkt de gemeente met NS en Pro-rail, in het project 
“Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde”, aan de ontwikkeling van een nieuwe fietsenstalling met 
2500 stallingsplaatsen. Ter hoogte van de huidige taxistandplaats wordt een keurmerktaxistandplaats 
voor 14 taxi’s aangelegd. Met de financiering en realisatie van de herinrichting brede deel 
Stationsweg, wordt het eerste deel aangelegd van de ‘Rode Loper’ via de Stationsweg en Wagenstraat 
naar de binnenstad. Over het vervolg, inclusief financiering, zal te zijner tijd een besluit genomen 
worden.   
 
Het invoeren van eenrichtingsverkeer brengt met zich mee dat de bestaande hoofdroutes voor de 
Nood-, en hulpdiensten in het stationsgebied wijzigen. Door gebruik te maken van de bestaande 
hoofdroute over de Hoefkade kan via aanpassingen in de Zuylichemstraat en de Koningstraat 
aangetakt worden op de hoofdroute Oranjelaan/Stationsweg/Hoefkade en de Parallelweg.  
Om te voorkomen dat er extra verkeersdruk (autoverkeer) ontstaat op de Oranjelaan en Hoefkade 
wordt op het Rijswijkseplein de linksaf-afslag naar de Oranjelaan voor motorvoertuigen verwijderd.  
De Stationsbuurt blijft bereikbaar via het Schenkviaduct, Oranjelaan en/of Pletterijkade, Bierkade 
en/of de Huygensstraat. 
 
3. Inspraak 
Het Voorlopig Voorontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein, brede deel Stationsweg, 
inclusief de aanpassingen van de Koningstraat, de Zuylichemstraat en de Naaldwijksestraat, heeft van 
2 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage gelegen (participatieniveau informeren en raadplegen) in het 
Gemeentelijke Contactcentrum in het Stadhuis. Daarnaast is in het plangebied een inloopmiddag voor 
omwonenden en andere belanghebbenden georganiseerd op dinsdag 15 mei 2012. Hiervoor zijn 
ongeveer 2100 uitnodigingsbrieven verstuurd. Alle informatie is gedurende de inspraakperiode ook 
toegankelijk geweest via de website van de gemeente. In aparte bijeenkomsten hebben verschillende 
belangenorganisaties (Stichting Voorall, overleg Taxibranche) een toelichting gekregen over en hun 
reactie kunnen geven op de plannen voor de herinrichting van het Stationsgebied. De reacties uit de 
inspraak gaven geen aanleiding tot wijzigingen in het Voorlopig Voorontwerp. Wel zijn 
aanbevelingen opgenomen als ‘uit te werken punten’ in het definitief ontwerp voor de openbare ruimte 
en het ontwerp voor de Tophalte. De opmerkingen en beantwoording zijn opgenomen in het bij dit 
raadsvoorstel gevoegde Inspraakrapport.  
  
Adviescommissies 
De plannen zijn voor en na de inspraak getoetst en beoordeeld door de adviescommissies VOV 
(Vooroverleg Over Verkeerzaken) en ACOR (Adviescommissie Openbare Ruimte). Daarnaast hebben 
HTM-beheer en HTM railveiligheid het ontwerp getoetst. 
 
Op grond van de adviezen uit de toetsingsronde zijn ná de inspraak nog wijzigingen in het ontwerp 
van de fietspaden en een verkeersingreep op het Rijswijkseplein in het project opgenomen. Ook de 
aanpak van de Hoefkade (tussen Stationsweg en Koningstraat) is later aan het plan toegevoegd. De 
bezoekers van de inloop, de bewonersorganisatie (SOOS), fietsersbond en de stichting Rover zijn per 
brief op de hoogte gesteld van de planwijzigingen en aanvullende maatregelen. De reacties uit de 
inspraak en de beantwoording, waarin onderstaande wijzigingen in het ontwerp zijn toegelicht, zijn 
opgenomen in het bij dit raadsvoorstel gevoegde inspraakrapport. De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de afdoening in het Inspraakrapport. 
 
Onderstaand worden deze wijzigingen toegelicht: 
De afwegingen die aan de wijzigingen ten grondslag liggen hebben betrekking op de verkeers-
veiligheid voor fietsers. Ter hoogte van de fietstunnel is de opstelruimte voor fietsers bij een 
tweerichtingenfietspad te beperkt. Ook kunnen fietsers op tweerichtingenfietspaden op verschillende 
plekken op het Stationsplein aan de onverwachte zijde van de weg andere verkeersgebruikers kruisen. 
Door in het Voorontwerp te kiezen voor fietspaden-, en stroken aan weerszijde van de rijweg, doen 
voornoemde situaties zich niet voor.  
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De fietspaden liggen in de tegengestelde richting met het overige eenrichtingverkeer en de fietsstroken 
in de ‘meerijdende’ richting. Tussen de Kiss en Ridestrook op het Stationsplein en de fietsstrook wordt 
een ‘schrikstrook’ van circa 50 cm aangelegd. Ook de overgang voor fietsers van en naar de 
Stationsweg, op de kruising Oranjelaan/Stationsweg Hoefkade, bleek bij nader inzien meer gebaat bij 
een twee keer enkelzijdige fietsvoorziening op het brede deel van de Stationsweg.  Het handhaven van 
het tweerichtingenfietspad zou hier, mede vanwege de verspringing in de rijweg van de Stationsweg 
(naar en van het brede deel) leiden tot een onduidelijke, rommelige inrichting op de kop van het brede 
deel van de Stationsweg. Daarom is ook hier gekozen voor het laten vervallen van het tweerichtingen-
fietspad.  
 
Naaldwijksestraat 
Het invoeren van eenrichtingverkeer voor motorvoertuigen op de Parallelweg (vanaf de 
Naaldwijksestraat) en het Stationsplein, richting Rijswijkseplein, zou zonder aanvullende maatregelen 
een te groot nadelig effect (toename autoverkeer) opleveren op de Hoefkade. Dit zou worden 
opgevangen met de nieuwbouwplannen voor het Rode Dorp. Met het besluit het Rode Dorp niet te 
slopen maar te renoveren, moest een andere oplossing gevonden worden voor de afwikkeling van het 
verkeer van de Stationsweg naar de Parallelweg. Die oplossing is gezocht in een reconstructie van de 
Naaldwijksestraat. Door de sloop van twee woningen en een gedeelte van een bedrijfspand kan de 
Naaldwijksestraat ‘doorgetrokken’ worden naar de Parallelweg. Deze bebouwing is destijds, in de 
stadsvernieuwing van de Naaldwijksestraat, als een barrière in de stedenbouwkundige structuur 
aangebracht, om het zoekverkeer in relatie met de prostitutie in de voormalige Poeldijksestraat te 
ontmoedigen. Om tijdig, d.w.z. vóór aanvang van de herinrichting van het Stationsgebied, de 
Naaldwijksestraat te kunnen aansluiten op de Parallelweg zodat autoverkeer niet over de Hoefkade zal 
rijden, is in 2011 een start gemaakt met de herhuisvesting van de huurders en de aankoop van de 
panden. Ook is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting. 
 
Uit recent onderzoek is echter gebleken dat het opheffen van de linksaf afslag (van Rijswijkseplein 
naar Oranjelaan) een gunstig effect heeft op de doorstroming voor de trams en het verkeer op het 
Rijswijkseplein. Tevens blijkt dat deze maatregel zal leiden tot het afnemen van verkeer op de 
Oranjelaan en de Hoefkade. Deze maatregel heeft verreweg de voorkeur boven het (verkeerskundig) 
doortrekken van de Naaldwijksestraat naar de Parallelweg. Dit betekent dat het plan voor de 
Naaldwijksestraat is aangepast. De voorgestelde reconstructie (herhuisvesting, aankoop en sloop van 
de panden) wordt wel doorgezet, maar de rijrichting voor (auto) verkeer zal tegengesteld zijn.  
De financiering voor uitvoering van het plan voor de Naaldwijksestraat is geregeld met het B&W 
besluit, RIS 181474. 
 
4. Planning en Uitvoeringsaspecten 
Fasering 
Om verschillende redenen kan de integrale herinrichting van het Stationsplein en het brede deel van  
de Stationsweg niet in één keer gerealiseerd worden. Door onder andere de werkzaamheden aan de 
Bosbrug en Spuibrug én de werkzaamheden aan de kruising Neherkade/Leegwaterplein, kan de 
reconstructie van de spoorinfrastructuur bij HS pas in het vierde kwartaal 2015 uitgevoerd worden. 
Bovendien heeft aanleg van middenhaltes pas zin als er voldoende lijnen aan de rechterkant van het 
perron kunnen halteren.Door toezeggingen aan de markt en de subsidievoorwaarden Kansen voor 
West, kan niet worden gewacht met de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte.  
De herinrichting van de openbare ruimte wordt daarom grotendeels in de tweede helft van 2014 
uitgevoerd. 
 
De eerste fase omvat de herinrichting van het brede deel van de Stationsweg en de openbare ruimte op 
het Stationsplein (het gebied tussen tramsporen en noordwestelijke gevelwand. Tevens worden in de 
eerste fase, om het inzetten van het nieuwe  Avenio-trammaterieel op lijn 11 (volgens planning 3

e
 

kwartaal 2014) mogelijk te maken, de huidige tramperrons op het Stationsplein aangepast. De tweede 
fase omvat de reconstructie van de sporen, tramhalte en de herinrichting van het resterende deel van de 
openbare ruimte (start juli 2015).  
 
Voor de aanleg van de traminfrastructuur is voor HS een buitendienststelling voorzien van circa 4 
maanden eind 2015. De tramhalte HS ligt in deze periode op de Rijswijkseweg (bij het Strijkijzer). 
Voorafgaand aan de eerste fase van de herinrichting van Stationsplein en brede deel Stationsweg, 
worden de maatregelen in het netwerk van de Hoofdroutes voor de Nood-, en hulpdiensten uitgevoerd 
(aanpassingen Zuylichemstraat, Hoefkade en de Koningstraat). Hieraan vooraf gaat een 
verkeersbesluit, om het eenrichtingsverkeer in het Stationsgebied te kunnen invoeren.  
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Activiteit Periode 

Aanleg keurmerktaxistandplaats Juli 2013 

Aanpassingen Zuylichemstraat, Koningstraat en 

Hoefkade 

Mei 2014 

Tijdelijke maatregelen t.b.v. instroom breed 

trammaterieel  

Eerste helft 2014 

1
e
 fase herinrichting Juni 2014 – december 2014 

2
e
 fase uitvoering herstructurering 

traminfrastructuur (Stationsplein) en resterende 

openbare ruimte 

Juli 2015 – december 2015 

 
5.  Kosten en financiering  
Realisatie van een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte vraagt om forse ingrepen waarmee 
een flinke financiële investering is gemoeid. De gemeente Den Haag investeert in de kwaliteits-
verbetering van de openbare ruimte en Stadsgewest Haaglanden in de vernieuwing van de tramwerken 
en aanleg van de tramhaltes. De EFRO subsidie Kansen voor West draagt bij aan de aanleg van de 
‘Rode Loper’ en daarmee aan de economische ontwikkeling in de Stationsbuurt. 
 
Onderstaand een overzicht van de kosten en de dekking: 
 

 Kosten Dekking 

Totale kosten herinrichting € 16.632.089,-  

Netwerk Randstadrail  €   9.005.738,- 

Keurmerktaxistandplaats  €      503.348,- 

Reserve Stedelijke ontwikkeling  €   5.800.000,- 

Kansen voor West/Efro  €      869.710,- 

Algemene middelen DSO  €      453.293,- 

totaal € 16.632.089,- € 16.632.089,- 

 
Gereserveerde dekking: 
- traminfra NRR deel (ca. € 9 mln.) t.l.v. het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer  

SGH € 4.700.000,- en € 4.305.738,- aan het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer, 
uit de reserve Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan, gemeente Den Haag (conform RIS 
161600); 

- realisatie van de vierde Haagse keurmerktaxistandplaats € 503.348,- uit het DSB MIP budget  
krediet Taxikeurmerk, programma 17, product 210.2.02 Aanleg Straten, Wegen en Pleinen;  

- herinrichtingen van de openbare ruimte Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o.:  
€ 5.800.000,- t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling, openbare ruimte Hollands Spoor 
waarvan geoperationaliseerd € 1.000.000,00 voor de reconstructie Naaldwijksestraat (RIS  
181474) en € 276.500,- programmakosten (RIS 182090).  

- een bijdrage van € 869.710,- uit de Europese subsidie Kansen voor West (RIS 247167). 
 
Cameratoezicht  
Het voorontwerp is getoetst aan het bestaande cameratoezicht (dekkingsgraad van het gebied). Hieruit 
blijkt dat het huidige cameraplan moet worden aangepast en uitgebreid om de gewenste dekking van 
het stationsgebied te kunnen waarborgen. De precieze uitwerking daarvan vindt plaats in de definitieve 
planfase. De kosten van de aanpassingen en tijdelijke maatregelen t.g.v. de herinrichting van de 
openbare ruimte, zijn toegerekend aan het budget voor de herinrichting van de openbare ruimte 
Stationsplein en brede deel Stationsweg. De aanpassingen voor het cameratoezicht op de tramperrons 
komen ten laste van het project Tophalte.  
 
Beheer  
De meerkosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn begroot op € 13.120,- per jaar. 
Hoewel het gebied al eerder op Hofstadkwaliteit is ingericht, is hiervoor nog geen dekking. De 
verbetering in het kwaliteitsniveau (toepassing hardsteen) is voorwaarde voor de subsidie Kansen voor 
West. Dit bedrag wordt gedekt uit de meerjarenbegroting. 
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BESLUITVORMING 
 
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, 
 
Gezien het voorstel van het college van 9 juli 2013 
 
Besluit: 
 
I. in te stemmen met de verdere uitwerking van het Voorontwerp en Projectbeschrijving “Integrale 

herinrichting Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o.”; met bijbehorende ontwerptekeningen 
Voorontwerp Stationsplein e.o. tekeningnr. 11-12568, tot definitief ontwerp tot en met uitvoering. 

 
II. in te stemmen met het Inspraakrapport: “Integrale herinrichting Stationsplein, brede deel 

Stationsweg e.o.”.  
 
III. in te stemmen met de aanvraag van subsidie bij Stadsgewest Haaglanden voor de financiering van 

de kosten van voorbereiding en uitvoering van de tram gerelateerde werkzaamheden (geraamde 
kosten ca € 9.000.000,- excl. btw., incl. VAT en onvoorzien, prijspeil 1 oktober 2012), waarvan  
€ 4.700.000,- uit het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer bij het stadsgewest 
Haaglanden. 

 
IV. in te stemmen met de bijdrage van € 4.305.738,- aan het Actieprogramma Regionaal Openbaar 

Vervoer, uit de reserve Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan, gemeente Den Haag  
(conform RIS 161600). 

 
V. in te stemmen met het operationaliseren van het budget voor het project Openbare Ruimte Holland 

Spoor met een bijdrage van € 4.523.500,- ten laste van de Reserve Stedelijke Ontwikkeling 
Openbare Ruimte, Station Hollands Spoor. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 september 2013. 
 
De  griffier.      De voorzitter.  
 
 
 
 
 
 
 
Het voorontwerp Stationsweg e.o. tekeningnr. 11-12568 ligt voor de raadsleden terinzage in de 
leeskamer van de  griffie B03.18  onder mapnummer: 40 


