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1.   Inleiding 

 
Het Stationsplein en het brede deel Stationsweg voldoen niet meer aan de eisen die de gemeente stelt aan deze belangrijke plek in de stad. Beide delen 
hebben te weinig allure, de verkeersfunctie overheerst te veel en de verblijfskwaliteit is ondermaats. Het comfort voor de OV-reiziger scoort laag. Dagelijks 
maken duizenden reizigers gebruik van de tram om bij Hollands Spoor over te stappen op tram en trein en/of hebben een bestemming de aan de Laakzijde. 
Ook is Hollands Spoor voor vele bezoekers uit binnen- en buitenland één van de entrees van de stad en heeft ook nog een Koninklijke Wachtkamer.  
Op het Stationsplein zijn de perrons te smal om het groeiende aantal reizigers goed te kunnen bedienen; de haltes hebben te weinig uitstraling en bieden 
weinig comfort. Ook moeten de perrons geschikt gemaakt worden voor het nieuwe bredere en langere trammaterieel. 
In het brede deel van de Stationsweg is vooral de verblijfskwaliteit onvoldoende.  
De al in gang gezette ontwikkeling van de plint tot horeca-strip op het brede deel van de Stationsweg behoeft een royale en aantrekkelijke terrasruimte en 
meer nadruk op de verblijfsfunctie en accentueert de “entree naar de binnenstad” (Rode Loper). 
De situatie vraagt om een integraal ontwerp waarin eerder vastgestelde ambities, uitgangspunten en functionele eisen voor de (nieuwe) trams zijn ingepast, 
met als resultaat een overzichtelijk, efficiënt en veilig verkeersplein en een aangename verblijfssfeer op de natuurstenen Loper de stad in.  
Voor het ontwerp gelden de volgende opgaves: 

- verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
- goede positionering en vormgeving van middenperrons 
- ontwerp sporenplan en integratie in het pleinontwerp 
- inrichting Tophaltes 
- afstemming looproutes van en naar het station 
- accentuering van de as en de looproute naar Stationsweg en binnenstad 
- vormgeving van de terrasruimte in het brede deel Stationsweg 
- aanleg en verbeteren fietsvoorzieningen 
- vermindering autoverkeer door instellen eenrichtingsverkeer 
- veilige oversteken over trambaan voor voetgangers en fietser 
- opheffing trambaan door Hofwijckstraat 
- opheffing tramhalte in brede deel Stationsweg 

 
Ontwerpproces 
In een gezamenlijke opdracht van de gemeente Den Haag en Stadsgewest Haaglanden heeft het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), onder begeleiding van 
een projectgroep waarin verschillende gemeentelijke diensten, HTM en Stadsgewest Haaglanden, een voorontwerp opgesteld voor de integrale herinrichting 
van het Stationsplein en brede deel van de Stationsweg. Tevens zijn aanvullende maatregelen uitgewerkt, die een gevolg zijn van de gekozen nieuwe 
verkeersstructuur (eenrichtingsverkeer) op het Stationsplein en brede deel van de Stationsweg. Dit heeft betrekking op aanpassingen in het netwerk 
hoofdroutes voor nood- en hulpdiensten in de Zuylichemstraat, Hoefkade, Koningstraat en maatregelen om (auto)verkeer te reguleren. Een van die 
maatregelen betreft een (gedeeltelijke) reconstructie en herinrichting van de Naaldwijksestraat. 
De ontwerpen en aanvullende maatregelen zijn getoetst en beoordeeld door het Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV) en de Advies Commissie Openbare 
Ruimte (ACOR), HTM Beheer en Railveiligheid en de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum.  
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 Projectgebied 
 

1. Parallelweg (vanaf 
Naaldwijkstraat), 
Stationsplein, Stationsweg 
(brede deel) en Oranjelaan. 

2. Zuylichemstraat. 
3. Rijswijkseplein. 
4. Naaldwijksestraat (tussen 

de Parallelweg en de bocht 
ter hoogte van 
Naaldwijksestraat nr. 72). 

5. Hoefkade (tussen 
Stationsweg en 
Koningstraat.  

6. Koningstraat (tussen 
Hoefkade en Parallelweg). 
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2.   Planbeschrijving en scope van het project  
 

Kaders en ontwerpuitgangspunten 
Het ontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein en brede deel Stationsplein zijn een uitwerking van de: 

- Gebiedsvisie Hollands Spoor, RIS 155066 
- Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Randstad Rail, ROS 176963 
- Schetsontwerp Stationsplein en brede deel Stationsweg (IbDH-2010) 

Voor de inrichting van de openbare ruimte geldt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (versie 26 april 2007). Niveau: Hofstadkwaliteit (Stationsplein en 
brede deel Stationsweg) Overig: Residentiekwaliteit 
Voor de spoorinfrastructuur: 

- Document “Voorschrift Ontwerp Spoor Stadsnet”, versie 3.0 (HTM en SGH, 30 oktober 2012) 
- Document “Voorschrift Ontwerp Spoor Stadnet”, versie 3.0 (HTM/Stadsgewest Haaglanden, 30 oktober 2012).  
- Het Netwerk RandstadRail Projectplan “Voorontwerp Stationsplein Hollands Spoor” (IbDH, 11 april 2011).  

 
Scope 
De onderstaande maatregelen behoren tot de scope van het project. 
 

1. Stationsplein en brede deel Stationsweg e.o. 
- herinrichting van de openbare ruimte; 
- invoeren van eenrichtingsverkeer (voor motorvoertuigen) op het brede deel van de Stationsweg (richting Station HS), het Stationsplein en de 

Paralelweg (vanaf de Naaldwijksestraat) richting Rijswijksplein; 
- aanbrengen fietsvoorzieningen (fietspaden- en stroken); 
- aanbrengen keurmerk taxistandplaats voor 14 taxi’s; 
- halte buslijn 18 verplaatsen naar de Waldorpstraat; 
- het vernieuwen van de tramsporen, wissels, bovenleidingmasten en andere objecten aanpassen cameratoezicht. 
- vervangen van de huidige drie tramhaltes door twee ruime middenperrons (het ontwerp van de inrichting van de perrons tot Tophalte is 

afgestemd op het ontwerp van de herinrichting van het Stationsplein maar behoort niet tot de scope van dit project, hiervoor wordt separaat van 
dit plan een bestuurlijk voorstel opgesteld, zie voor meer informatie hoofdstuk 3, Voorontwerp, “tramhalte”); 

- zie voor meer informatie hoofdstuk 4 “tramhalte”); 
- aanpast cameraplan terrorismebestrijding. 

2. Aanpassing wegprofiel Zuylichemstraat. 
3. Aanpassing wegprofiel Oranjelaan. 
4. Verwijderen van de linksaf afslag voor motorvoertuigen van Rijswijkseplein naar de Oranjelaan  
5. Herinrichting Naaldwijksestraat (gedeelte tussen de Parallelweg en huisnummer 74). 
6. Verwijderen van drempels en vervangen door markeringen in het wegdek van de Hoefkade (tussen Stationsweg en Koningstraat); 
7. Verwijderen en aanpassen van verkeersremmende maatregelen en het aanbrengen van Schoolzonemarkeringen in de Koningstraat (gedeelte tussen 

de Hoefkade en de Parallelweg). 
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3.   Voorontwerp herinrichting Stationsplein en brede deel Stationsweg. 
 
Historie 
Tramlijnen en tramhaltes speelden vanaf de bouw van het station Hollands Spoor een belangrijke rol in de aangrenzende openbare ruimte. Niet op het 
Stationsplein maar in het brede deel van de Stationsweg, waar de tram uit de stad haar eindpunt had.  
In de loop der jaren veranderde het beeld. Door de nieuwe stadsuitbreidingen ontstond behoefte aan nieuwe verbindingen en werden tramlijnen 
doorgetrokken. Zo kwam de nadruk meer en meer op het Stationsplein te liggen.  
Het nieuwe ontwerp past in deze ontwikkeling. De laatste tramhalte in het brede deel wordt opgeheven en er ontstaat ruimte voor verblijven en terrassen; op 
het Stationsplein worden de perrons gebundeld en krijgen de royale middenperrons een comfortabele overkapping.  
 
Algemeen 
Het Stationsplein en brede deel Stationsweg zijn ontworpen als één geheel maar met verschillende accenten en functies. De twee vleugels van het 
Stationsplein zijn geformeerd rondom de twee middenperrons, liggend in elkaars verlengde, in de as van het plein. Samen met de nieuwe overkapping (als 
onderdeel van de Tophalte) worden de tramhaltes belangrijke ruimtelijke elementen op het plein. Na de herinrichting halteren alle trams op het Stationsplein, 
er is dan geen tramhalte meer op de Stationsweg,k het spoor blijft wel liggen. Dit draagt bij aan de overzichtelijkheid voor reizigers en vergemakkelijkt het 
overstappen.  
De tramhaltes en spoorinfrastructuur worden geschikt gemaakt voor het nieuwe en bestaande trammaterieel.  
Door het invoeren van eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen op het Stationsplein ontstaat ruimte voor de brede middenperrons, voorzieningen voor 
fietsers, voetgangers en terrassen voor de horeca.  
In het brede deel van de Stationsweg is een substantiële verbetering van de voetgangersruimte mogelijk. Er ontstaat een royale entree naar de binnenstad 
en ruimte voor terrassen, die in een groene setting zijn vormgegeven.  
Aan de Oostzijde van het Stationsplein zal deels langs het spoortalud nieuwe bebouwing worden toegevoegd (Sigmalocatie). De beperkte ruimte tussen 
bebouwing en tramsporen wordt ingericht als ‘shared-space’ gebied voor voetgangers en taxi’s.  
De ruimte voor de stationsentree en de as naar het station blijven zo vrij mogelijk van (visuele) obstakels. Bovenleidingenmasten staan zo min mogelijk in het 
zicht, niet in de zichtlijn naar het Station en plaatsing is afgestemd op de bomenlijnen. De bebording is terughoudend, zo veel mogelijk hangend en 
gebundeld.  
De hoofdverlichting is hangend met een klassieke uitstraling die past bij de sfeer van het gebied; daarbij wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de 
bovenleidingmasten. De verlichting wordt aangevuld met lagere paaltop-armaturen. Leidende aspecten voor het ontwerp zijn verlichtingskwaliteit, 
duurzaamheid, energiegebruik (gebruik van ledlampen) en onderhoudsvriendelijkheid. Het lichtplan moet voldoen aan de verlichtingseisen voor wijken of 
“hotspots” met verhoogd veiligheidsrisico.   
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Achtergronden en uitgangspunten  
 
Ruimte  
Het monumentale stationsgebouw is het belangrijkste gebouw aan het plein en neemt een bijzondere positie in. Het ligt asymmetrisch aan het brede deel van 
de Stationsweg maar staat wel in de as van de Stationsweg zelf. Dit zorgt voor een lange (zicht)lijn van en naar het station. Door de opheffing van de 
verkeersfunctie komt het stationsgebouw pregnanter aan het brede deel van de Stationsstraat te liggen. De inrichting als verblijfs-en pleinruimte kan dit 
verder ondersteunen.  
 
Bomen  
De bestaande bomen, vooral die in het brede deel van de Stationsweg, zijn van matige kwaliteit. De hoge grondwaterstand speelt hierbij een rol. Op het 
Stationsplein zijn de bestaande bomen in de nieuwe inrichting niet in te passen. Bomen zijn belangrijk voor de sfeer van de pleinen en ook als middel om de 
veelheid aan bovengrondse infrastructuur, masten en leidingen, te verzachten en te camoufleren. Nieuwe bomen zijn om die reden een belangrijke 
voorwaarde in het ontwerp.  
 
Functies  
De functie van het Stationsplein is vooral het accommoderen van de overstappende reizigers. Perronbreedte en comfort zijn daar op afgestemd. De 
verschillende functies in de stationsplint vragen om voldoende voetgangersruimte. De bestaande horeca aan de noordzijde van het stationsplein vraagt om 
voldoende ruimte, met mogelijkheden voor een ruimere terrasontwikkeling. De inrichting van het brede deel Stationsweg richt zich voornamelijk op de aanleg 
van een prettige verblijfsfunctie met ruimte voor terrassen voor de te ontwikkelen horeca. De verminderde verkeersfunctie biedt daarvoor goede 
voorwaarden. De bestaande tramhalte voor lijn 11 en 12 wordt verplaatst naar het nieuwe middenperron op het Stationsplein. Het brede deel heeft een 
functie als route naar de binnenstad; de nieuwe inrichting moet dit accentueren. 
 
Auto 
Het schema autoverkeer (blz. 25) laat zien hoe het verkeersluwere karakter wordt gerealiseerd. Zowel op het Stationsplein als het brede deel van de 
Stationsweg wordt het huidige tweerichtings verkeer gewijzigd in eenrichtingsverkeer. De vrijkomende ruimte wordt benut voor royalere perrons, ruimte voor 
de fiets en voetgangersruimte. Beide pleindelen krijgen een 30 km regime. De overgangen van 50 km gebied en 30 km gebied worden gemarkeerd door een 
flauw verlopende drempel of plateau en een overgang van asfalt naar klinkers.  
 
 
Fiets  
Het schema fietsverkeer (blz. 21) laat zien dat de bestaande, beperkte of ontbrekende voorzieningen worden verbeterd en uitgebreid, zowel op het 
Stationsplein als in het brede deel van de Stationsweg. 
 
Taxi’s 
In de nieuwe inrichting van het Stationsplein wordt de huidige taxistandplaats ingericht als standplaats voor maximaal 14 (keurmerk) taxi’s. Door middel van 
pollers krijgen alleen gecertificeerde taxi’s toegang tot de standplaats. Met de herinrichting van de taxistandplaats wordt een vierde locatie in de stad 
gerealiseerd, waar, na invoering van het Haagse taxikeurmerk, taxi’s met dit aanvullende keurmerk exclusief toegang krijgen. 
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Profielen 
 
 
 
 

 
doorsnede Stationsweg brede deel 
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doorsnede Stationsplein oostzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doorsnede Stationsplein westzijde 
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Spoorontwerp 
 
Voor het spoorontwerp is uitgegaan van de specificaties van het bestaande RandstadRail  
materieel voor zover dit het PVR (Profiel van Vrije Ruimte) betreft. Dit betekent, dat de  
infrastructuur geschikt moet zijn voor 2,65 m breed materieel. Ter vergelijking: de huidige GTL8 voertuigen hebben een breedte van 2,35 m. De nieuwe 
voertuigen worden 35 meter lang, langs de middenperrons kunnen twee trams achter elkaar staan. Aangezien het Stationsplein onderdeel is van een 
calamiteitenroute wordt het ontwerp uitgewerkt op basis van normen voor het RandstadRail voertuig. 
 
De rijrichting en haltering van de trams/tramlijnen is in onderstaand schema weergegeven. 
Komende vanuit de Parallelweg richting Rijswijkseplein komen er tramlijnen bovenlangs en tramlijnen vanuit de tramtunnel. Voor de fietsoversteek komen de 
trams via een uitrijdwissel op één spoor (groen) en rijden aan de zijde van het Station HS door naar de halte richting centrum en Station CS aan de oostzijde 
van het Stationsplein. Afhankelijk van de verdere route en het type trammaterieel (de nieuwe trams hebben aan twee kanten in- en uitstapmogelijkheden) 
rijden de trams, via een wissel voor de tramhalte, naar de linker of rechterkant van de tramhalte. 
 
Komende vanuit het centrum rijden de trams via het Rijswijkseplein het Stationsplein op en rijden, via het spoor (blauw) aan de zijde van de woonbebouwing, 
naar de tramhalte (West) richting Parallelweg en tramtunnel. De tramlijnen 11 en 12 komen via het bestaande spoor (rood) in het brede deel van de 
Stationsweg ook naar deze tramhalte en stoppen beiden aan de linkerzijde van deze tramhalte. Vervolgens worden beide sporen via een uitrijdwissel na de 
fietsoversteek weer samengebracht tot één spoor in de tunnelmond van de tramtunnel aan de Parallelweg. 
 
Evenementen en calamiteiten 
De bestaande keerlus van het brede deel Stationsweg richting centrum komt te vervallen. Op de Parallelweg wordt een keervoorziening (tailtrack) aangelegd 
waar bij evenementen lijn 9 kan keren bij ritten tussen Scheveningen en HS.  
De keerlus voor lijn 11 en 12 is geschikt voor Avenio-, en Regiocitadisvoertuigen (NRR), die bij calamiteiten op de Lijnbaan via HS moeten kunnen keren. De 
boog Zieken-Oranjelaan is geschikt voor NRR voertuigen, ook v.w.b. de scheluwte. Het calamiteitenspoor in de Hofwijckstraat komt te vervallen. 
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Impressie Tophalte Hollands Spoor
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Tramhalte  
Dagelijks maken vele duizenden reizigers gebruik van de tramhaltes bij Hollands Spoor. Station Den Haag HS en de aan de Laakzijde gelegen scholen zijn 
belangrijke bestemmingen. Ook is Hollands Spoor voor velen, waaronder ook voor veel binnenlandse en buitenlandse bezoekers, de ‘entree’ naar de 
binnenstad van Den Haag. Het stationsplein en brede deel van de Stationsweg worden volledig heringericht om die entree te benadrukken.  
In de nieuwe inrichting worden de drie huidige tramhaltes samengevoegd tot twee tramhaltes op het Stationsplein. De trams halteren aan brede, lange 
middenperrons, waar vier tramvoertuigen (Avenio- en Regio-Citadisvoertuigen) tegelijkertijd kunnen halteren.  
In het ontwerp van de tramhalte is rekening gehouden met een groei van het aantal reizigers.  
 
Tophalte 
Haltes horen voldoende beschutting te bieden aan wachtende reizigers, voorzien te zijn van vanzelfsprekende informatie en schoon, heel en sociaal veilig te 
zijn. Een Tophalte geeft reizigers daar bovenop een extra gevoel van kwaliteit en comfort door bijzonder materiaalgebruik en een specifiek op de omgeving 
afgestemde vormgeving en inrichting. Voor de Tophalte HS is een concept-voorontwerp opgesteld, waarover in het najaar bestuurlijk zal worden besloten. De 
uitvoering van de Tophalte vindt plaats nadat de perrons in het kader van de herinrichting Stationsplein zijn aangelegd. Dat zal medio 2015 zijn. Door op het 
Stationsplein een Tophalte aan te leggen, wordt een bijdrage geleverd aan de vervoersontwikkeling én aan de economische ontwikkeling van het 
stationsgebied. 
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Fietsvoorzieningen  
Fietsroutes die onderdeel uitmaken van de ster- of hoofdroutes van het fietsnetwerk zijn veelal voor het comfort en de herkenbaarheid als vrijliggende 
fietspaden uitgevoerd in rood asfalt. De fietspaden op het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg zijn als enkelzijdige eenrichtingen fietspaden 
en -stroken ingericht, mede hierdoor wordt de ster- en hoofdroute voor de fiets aan deze zijde van het station benadrukt. 
Voor uitbereiding van het fietsparkeren in het stationsgebied met circa 2500 fietsparkeerplaatsen aan de Laakzijde hebben NS, gemeente en ProRail 
overeenstemming bereikt en werken gezamenlijk aan het integrale ontwerp voor het doortrekken van de centrale tunnel naar de Laakzijde, een volwaardige 
entree (plein) en een grote fietsenstalling (gereed 2015). 
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Groenstructuur en bomen 
In het ontwerp speelt groen een belangrijke rol. Bomen zijn belangrijk voor de sfeer van de ruimte maar ook om de veelheid aan bovengrondse infrastructuur, 
masten en leidingen, te verzachten en te camoufleren. Bomen worden in een regelmatig grid over de gehele breedte van het brede deel van de Stationsweg 
geplaatst, waardoor ook de hele breedte van de Stationsweg ervaren en beleefd wordt. Het aantal bomen wordt uitgebreid. 
De wisselcomplexen links en rechts van het Stationsplein zijn in groen uitgevoerd en krijgen een innovatieve onderbouw (kunststof kratjes) voor een betere 
groeiplaats en stabiliteit.  
Stenen zitbanken zorgen voor de gewenste afscheiding tussen voetgangersgebied en trambaan. Op het brede deel van de Stationsweg zorgen wintergroene 
blokhagen voor afscheiding tussen (tram)verkeer en de terrasruimte in de voetgangerszone  
 
Materialisering Stationsplein en brede deel Stationsweg 
Beide pleindelen worden geheel uitgevoerd in de (bestaande) gemêleerde rood gebakken klinker (zowel hergebruik als nieuw). De natuursteenvlakken 
bestaan uit gezaagd graniet zoals op het Buitenhof is toegepast. De trambanen voor het station worden in natuursteen uitgevoerd. De markering van het 
profiel van vrije ruimte wordt nader uitgewerkt in het DO. Op de perrons en tussen perron en de stations ingang zullen geleide lijnen worden aangebracht.  
Het bestaande spoor ligt in een kunststofplaatconstructie. Het nieuwe ontwerp wordt met dezelfde constructie uitgevoerd. 
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4.  Verkeersmaatregelen  
 
Eenrichtingsverkeer  
In de bestaande situatie rijdt het verkeer tussen de Parallelweg en het Stationsplein in twee richtingen. Ook het brede deel van de Stationsweg is 
tweerichtingsverkeer en er zijn haltes voor buslijn 18. Vanaf het Stationsplein richting Rijswijkseplein is al eenrichtingsverkeer.  
Met het verplaatsen van de bushalte naar de Laakzijde van station Hollands Spoor en het invoeren van eenrichtingsverkeer vanaf de Parallelweg en brede 
deel Stationsweg richting Rijswijkseplein, ontstaat een rustiger verkeersbeeld met minder (auto)verkeer.  
 
In nevenstaand figuur zijn de nieuwe verkeersrichtingen aangegeven.  
 
 
. 
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Er zal door het invoeren van eenrichtingsverkeer een meer evenredige verdeling komen van het autoverkeer op de Parallelweg (in de richting van het 
Rijswijkseplein) en de Hoefkade (in de richting van de Valliantlaan). In de figuur hiernaast is dit procentueel aangegeven 
 
Met het opheffen van de linksaf afslag voor autoverkeer op het Rijswijkseplein richting Oranjelaan wordt de verwachte toename van (auto)verkeer op de 
Hoefkade teruggedrongen. De linksaf beweging vanaf de Rijswijkseweg/Rijswijkseplein zal daarom worden verwijderd. Ook de verkeersregeling op het 
Rijswijkseplein wordt aangepast. 
 
Oranjelaan 
Door de verkeerskundige ingrepen in het plan is een Verkeer Regel Installatie (VRI) op de kruising Stationsweg/Oranjelaan-Hoefkade niet meer nodig.  
Om veiligheidsredenen wordt de dubbele rijstrook voor de huidige VRI in de Oranjelaan versmald naar één rijstrook. 
 
Hoofdroute Hulp- en nooddiensten 
Door het invoeren van eenrichtingsverkeer in het plangebied wordt de huidige hoofdroute voor hulp- en nooddiensten verlegd naar de Zuylichemstraat 
(richting Oranjelaan) en wordt de bestaande route over de Hoefkade via de Koningstraat (van Hoefkade naar de Parallelweg) aangetakt op de Parallelweg. 
Zo ontstaat er een circuit waardoor bij calamiteiten er vanuit meerdere brandweerposten materieel kan worden ingezet.  
 
Zuylichemstraat 
De huidige rijweg wordt verbreed naar 4.50 meter (3.50 meter nu). De trottoirs worden aan weerszijden gemiddeld 50 cm. smaller.  
 

 
Afbeelding: nieuw profiel Zuylichemstraat 
 
Hoefkade 
Conform het Raadbesluit RIS 160752, moet voor de Hoefkade (tussen Oranjelaan en Koningstraat) in participatie met de buurt, de planvorming starten voor 
een integraal inrichtingsplan voor de Hoefkade; waarbij de huidige hoofdroute voor nood- en hulpdiensten gehandhaafd blijft.  
DSO start 2013 met de planvorming voor de Hoefkade, waarbij ook de doorstroming rond de kruising Hoefkade/Koningstraat wordt onderzocht en zo nodig 
verbeterd. Met inachtneming van de uitgangspunten in voornoemd raadsbesluit kan echter op dit moment geen garantie gegeven worden dat het ontwerpen, 
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het vinden van budget én realiseren van een integraal plan voor de Hoefkade, vóór de zomer van 2014 gereed is. In dat geval dienen tijdelijke maatregelen 
genomen te worden om de route over de Hoefkade geschikt te maken voor nood- en hulpdiensten.  
Daarbij moeten passende maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te waarborgen.  
 
Koningstraat (tussen Hoefkade en Parallelweg) 
De huidige drempels in de Koningstraat worden verwijderd en vervangen door twee plateau’s en Schoolzonemarkeringen in het wegdek.  
De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in tekening nr. 12-0436.  
 
 
5. Overige aspecten  
 
Boombalans Stationsplein en brede deel Stationsweg 
De aanwezige 34 bomen zullen gerooid worden. Een boomonderzoek uitgevoerd door New York Boomadvies heeft uitgewezen dat door de kwaliteit en 
vitaliteit van de bomen deze niet in aanmerking komen voor verplanting. In het ontwerp komen 49 nieuw te planten bomen terug. 
 
Parkeerbalans 
In het ontwerp wordt gestreefd zoveel mogelijk de huidige aantallen parkeerplaatsen te behouden. In de huidige situatie zijn er rondom het Stationsplein in 
totaal 96 parkeerplaatsen. In het nieuwe ontwerp komen in totaal 86 parkeerplaatsen terug. Dit betekent een verlies van 10 parkeerplaatsen. De volgende 
tabel geeft de parkeerbalans verdeeld per straat.  
 

 Bestaand Nieuw 
Bestaand 

laden/lossen 
Nieuw 

laden/lossen 

Stationsweg 28 23 - - 

Stationsplein 20 10 (kiss&ride) 28 m. - 

Rijswijkseplein 15 18 - - 

Zuylichemstraat 33 35 12 m. 12 m. 

Totaal 96 86 40 m. 12 m. 

 
Het is met het huidige ontwerp niet mogelijk om de bestaande laad- en losstrook voor het Stationsplein te handhaven. Wel zijn er parkeerplaatsen ter hoogte 
van het zuidelijke perron op het Stationsplein en op de Stationsweg gerealiseerd. De tien parkeerplaatsen aan het Stationsplein zullen een Kiss & Ridestrook 
worden. In de Zuylichemstraat blijft een laad- en losstrook aanwezig. 
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Milieuonderzoek/bodem 
Binnen de plangrenzen is geen of weinig historisch bodemonderzoek bekend. Grondverzet is alleen mogelijk na toetsing en schriftelijke goedkeuring van een 
historisch milieuonderzoek. 
 
Kabels & leidingen  
Het Voorontwerp Stationsplein, brede deel Stationsweg is getoetst aan de Klickmelding d.d. 28-05- 
 
Archeologie 
Er zijn geen archeologische vondsten te verwachten, ligt niet in archeologisch waardevol gebied. 
 
Bestemmingsplan  
Het Stationsplein en het brede deel Stationsweg hebben een verkeersbestemming. Een bestemmingsplanwijziging is daar niet nodig. 
Voor de Naaldwijksestraat is een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk omdat de doorbraak in de zin van de WRO een reconstructie is. Hiervoor is 
een bestemmingsplanwijziging (BP Schilderswijk) nodig. 
  
Verkeersbesluiten 
Voor de verschillende maatregelen in het plan (o.a. instellen eenrichtingsverkeer) moeten verkeersbesluiten worden genomen.  
 
Omgevingsvergunningen 
De bestaande bomen moeten worden gekapt, hiervoor dient een kapvergunning aangevraagd te worden.  
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6.   Beheer.  
De werkafspraken en de afbakening van het te beheren gebied zijn, conform de afspraken uit het Beheerconvenant Station- en stationsomgeving, onderdeel 
van het Jaarlijks Werkplan voor Stationsgebied Hollands Spoor. 
 
Onderdelen beheerplan  
In het ontwerp van het Stationsplein wordt nadruk gelegd op het verhogen van de kwaliteit van de omgeving. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van diverse 
bijzondere elementen en materialen. In het beheerplan is een verkenning gemaakt naar deze elementen en de beheerkosten hiervan (Rapportage 
Stationsplein en brede deel Stationsweg; overzicht beheerkosten, 13 feb 2012). Bijzondere elementen in ontwerp zijn onder andere:  

 

 

ophalte  

nen verharding en beplanting tussen tramspoor  
 
Kosten beheer  
De meerkosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn begroot op € 13.120,- per jaar. De afwijking in het kwaliteitsniveau (toespassing 
hardsteen) is voorwaarde voor de subsidie Kansen voor West. De hogere beheerkosten op het natuursteen en de pollers voor de keurmerktaxistandplaats, 
zijn opgenomen in het collegebesluit van juni 2012: “Toedeling € 1 miljoen aan beheer- en onderhoudskosten als gevolg van projecten” (zie RIS 250357, blz. 
6, paragraaf 3). 
 
 
7.   Projectkosten 
De totale kosten van de werkzaamheden zoals beschreven in dit Projectplan zijn geraamd op circa € 16,6 miljoen (excl. BTW). Hierbij is inbegrepen ca. € 1,4 
mln. indirecte kosten. 
De uitvoering van het Stationsplein en brede deel van de Stationsweg gebeurt in drie fasen. De eerste fase, de tijdelijke maatregelen om het Stationsplein 
doorgankelijk te maken behoort niet tot deze kostenraming. In de tweede fase wordt de herinrichting het brede deel van de Stationsweg uitgevoerd en 
civieltechnische onderdelen aan het Stationsplein. De werkzaamheden voor deze fase zijn geraamd op circa € 5,4 miljoen. In deze fase zijn de volgende 
aspecten opgenomen:  

tionsweg en Stationsplein  

Vervangen verharding tussen het tramspoor op de Stationsweg  

 

mond tramtunnel Hollands Spoor 

 
 
In de volgende fase wordt het spoorwerk op het Stationsplein uitgevoerd. Deze fase is geraamd op circa € 9.8 miljoen. De volgende werkzaamheden zijn 
onderdeel van deze fase:  
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perrons (exclusief Tophalte inrichting)   

-standplaats  
 
De overkapping en overige maatregelen in het kader van de Tophalte Hollands Spoor zitten niet in de scope van het project en zijn dus ook niet in deze 
raming opgenomen. De raming is op basis van het prijspeil van oktober 2012. In de raming is 15 % onvoorzien kosten opgenomen voor de 
spoorinfrastructuur en 20 % voor de civiele werkzaamheden. 

 
De plan- en uitvoeringskosten zijn als volgt van dekking voorzien: 

- de investeringskosten van het NRR deel van de herinrichting van het Stationsplein worden gedekt uit het Actieprogramma Regionaal Openbaar 
Vervoer bij het Stadsgewest Haaglanden en uit de eigen bijdrage van de gemeente Den Haag aan het Actieprogramma Regionaal Openbaar 
Vervoer, reserve Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan (conform RIS 161600); 

- de realisatie van de vierde Haagse keurmerktaxistandplaats vanuit het DSB budget krediet Taxikeurmerk, programma 17, product 210.2.02 Aanleg 
Straten, Wegen, Pleinen; 

- de herinrichtingen van de openbare ruimte Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o., uit de EFRO subsidie ‘Kansen voor West’ en het 
Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing III, conform IpSO 2011, Reserve Stedelijke Ontwikkeling;  

- de reconstructie en herinrichting van de Naaldwijksestraat is gedekt met het eerder genomen besluit B&W (RIS 181474). 
 
 
8  Fasering 

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 brede Avenio-trammaterieel op lijn 11 (volgens planning 3
e
 

kwartaal 2014) mogelijk te maken, de huidige halteperrons 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 2014. 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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Planning 

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 – december 2015 

 

Omdat de aanleg van middenhaltes pas effectief is als er op voldoende tramlijnen met tweerichtingenvoertuigen wordt gereden, die ook aan de rechterkant 
van het middenperron kunnen halteren, is de aanleg van de middenperrons en de reconstructie van het Stationsplein gepland vlak voordat ook op lijn 9 de 
nieuwe tramvoertuigen gaan rijden (december 2015). 
De eerste nieuwe tramvoertuigen zullen in het derde kwartaal van 2014 op lijn 11 gaan rijden. Dit betekent dat vanaf september 2014 het nieuwe 
trammaterieel over het Stationsplein moet kunnen rijden. Aangezien de uitvoering van het Stationsplein voor medio 2015 op de planning staat worden in de 
eerste fase enkele minimale maatregelen uitgevoerd, zodat de tram van de haltes en de keerlus gebruik kan maken. De ontwerpen van de tijdelijke 
maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt.  
 
Het brede deel van de Stationsweg en het Stationsplein zullen op verschillende momenten uitgevoerd worden. Het voorbereidende traject wordt voor deze 
twee delen wel als één geheel uitgewerkt. Na vaststelling van het VO door de Raad, vindt de feitelijke overdracht van DSO naar DSB plaats. Hierna wordt het 
bestek gemaakt en de benodigde vergunningen aangevraagd. Na het DO en bestekvorming begint de aanbestedingsprocedure. Met de huidige raming valt 
de opdracht in de categorie openbare aanbestedingen. DSB begeleidt vervolgens het traject vanaf definitief ontwerp (DO) tot ingebruikname. 
 
9.  Risicobeheersing 
De fasering is afgestemd op de stedelijke uitvoeringsplanning voor NRR, OIW en andere grotere projecten in de stad. Deze werkzaamheden hebben grote 
gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en tramexploitatie in en rond het Centrum van Den Haag t/m 2015. Omdat de financiering uit de subsidie 
Kansen Voor West aan een termijn is gebonden, worden de werkzaamheden op het Stationsplein en brede deel Stationsweg HS in drie fasen uitgevoerd, 
waarmee de subsidie veilig gesteld is. Naar verwachting worden in de komende jaren verschillende (vastgoed) projecten uitgevoerd. Om een goede 
afstemming in de (bouw)logistiek te bewerkstelligen is door DSO een Bouwlogistiekoverleg  in het leven geroepen. 
 
Bijlagen: 
Voorontwerp Stationsplein e.o. tekeningnr. 11-12568 
 
 


