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1. Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft op 17 april 2012 het (concept) 

voorontwerp voor de integrale herinrichting van het Stationsplein en het brede deel Stationsweg 

vrijgegeven voor inspraak. Dit rapport omvat de inspraakreacties en de beantwoording daarvan 

door het college.

Organisatie van de inspraak

Het voorontwerp voorde herinrichting heeft van 2 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage 

gelegen 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. Inspraakreacties konden zowel schriftelijk als via email worden ingediend.

Op de inspraakavond waren circa 50 belangstellenden aanwezig. Zij hebben een toelichting 

op het ontwerp gekregen, vragen kunnen stellen en antwoorden gekregen. Gedurende de 

inspraakperiode zijn elf schriftelijke reacties ontvangen.

Over het algemeen wordt waardering voor het nieuwe plan uitgesproken. Enkele reacties vragen 

om aanvullende maatregelen zoals snelheidsbeperkingen of OV gerelateerde zaken.
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2. Reacties

Er zijn elf schriftelijke reacties ontvangen, waarvan enkele zeer uitgebreid. Zowel omwonenden 

als vertegenwoordigers van belanghebbendenorganisaties hebben gereageerd. Eén reactie is van 

een geïnteresseerde inwoner van Den Haag.

Gezien het aantal reacties is in dit rapport ervoor gekozen per reactie een antwoord van het 

college te formuleren in plaats van reacties te bundelen. De inspraakreacties zijn cursief 

weergegeven.

1.

Mw. N. Duveen 
bewoner Stationsbuurt

“Ik woon op het Hofwijckplein, dat deel bij u op de kaart Zuylichemstraat heet (waarom weet ik 
ook niet want het tweede deel heet Hofwijckplein). In onze straat en tevens in de Ovaal er 
tegenover, wonen kinderen. Nu al rijden auto's in de Zuylichemstraat/Hofwijckplein vaak erg hard. 
Dit is zowel voor deze kinderen als voor volwassenen vervelend en bovenal gevaarlijk. Ik heb uw 
plan zorgvuldig gelezen en ik ben beducht dat met uw voornemen, om zowel de Stationsweg als 
de Hoefkade en de Paralleweg straten te maken met éénrichting verkeer, er een groot aantal 
auto’s een sluiproute zal zoeken door de Zuylichemstraat/Hofwijckplein. Ik denk eigenlijk dat het 
nog een ernstiger probleem wordt dan dit. De Oranjelaan staat dikwijls erg vol. Op de hoek 
Oranjelaan/Zuylichemstraat (Hofwijckplein) zullen regelmatig opstoppingen voorkomen zodat in 
de woonstraat zelf een file zal ontstaan van wachtende auto's met ronkende motors. Dit lijkt me 
onaanvaardbaar. U schrijft in uw plan dat het onwenselijk is dat sluipverkeer in de 
Naaldwijksestraat grote proporties kan aannemen omdat dit een woonstraat is. Dit ben ik met u 
eens. Ik wil u erop wijzen dat de Zuylichemstraat/Hofwijckplein ook een woonstraat is. Het zou 
dan ook onacceptabel zijn als de Zuylichemstraat/Hofwijckplein een toename krijgt van 
gemotoriseerd verkeer. Ik vraag u dan ook om hier nog een keer goed naar te kijken of dit 
voorkomen kan worden.

Op zich heb ik geen moeite met het plan om hulpdiensten door onze straat te laten rijden. Om de 
overlast tot een minimum te beperken zou ik graag het volgende toegevoegd willen zien in de 
herinrichting van de Zuylichemstraat/Hofwijckplein:

1. Drempels die mede geschikt zijn voor nood- en hulpdiensten net zoals in de Koningstraat;
2. Een doorzetting van de 30km zone vanuit fietstunnel/brede deel 

Stationsweg/Hofwijckstraat.
Of nog beter:

3. Bewegende plaatjes (pollers) voor bewoners en hulpdiensten.

In uw heroverweging wil ik u nog graag meegeven dat de bewoners in het oude deel van de 
Zuylichemstraat/Hofwijckplein al een paar jaar aan hun achterkant overlast hebben van 
werkzaamheden, het beschamende uitzicht op de panden van de Stationsweg, vergaande 
verpaupering en vervolgens sloop waardoor er nu extra auto en tramgeluid van de Stationsweg 
komt. Bewoners zitten er niet op te wachten om ook aan de voorkant een lawaaiige straat te 
krijgen terwijl (hopelijk) aan de achterkant extra geluid ontstaat door de bouw en opknappen van 
panden.

• Uw plan om het autoverkeer terug te brengen op de Hoefkade wekt mijn verbazing. Mede 
omdat de Parallelweg ook eenrichting wordt. Hoe mensen uit deze hoek (Haagweide, 
Oranjelaan, Hofwijckplein etc.) nu naar de Vaillantlaan gaan rijden, de Centrumring? Mijn 
inziens zou de Parallelweg wél een twee richting stroom moeten houden, zeker als u de 
Hoefkade auto luw wilt maken. Dit zou ook helpen tegen sluipverkeer in de 
Zuylichemstraat/Hofwijckplein. Het verkeer uit de stad kan dan gewoon rechtsaf de 
Parallelweg op richting Vaillantlaan en richting Rijswijk. Het verkeer in twee richtingen
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behouden op de Parallelweg zal uw plan, om het Stationsplein veilig en overzichtelijk te 
maken, niet echt hoeven veranderen.

• Graag zie ik, van het plan om de Zuylichemstraat/Hofwijckplein her te in richten, ook een 
voorontwerp zodat ik, en met mij andere bewoners, daarop kunnen reageren. De 
herinrichting zal het leefklimaat in onze straat namelijk veranderen en beïnvloeden.

• Graag ontvang ik een reactie van u”____________________________________________

antwoord:

Inspreker geeft aan er in principe geen bezwaar is om nood- en hulpdiensten door de straat te 
laten rijden maar is bezorgd dat het drukker zal worden en dat er te hard gereden wordt in 
Zuylichemstraat/ Hofwijckplein. Inspreker stelt een drietal maatregelen voor om de (te 
verwachten) overlast tot een minimum te beperken. Te weten:

1. Drempels die mede geschikt zijn voor nood- en hulpdiensten net zoals in de 
Koningsstraat;

2. Een doorzetting van de 30 km zone vanuit fietstunnel/ brede deel Stationsweg/ 
Hofwijckstraat.

Of nog beter:
3. Bewegende paaltjes (pollers) voor bewoners en hulpdiensten.

Het plan herinrichting Openbare Ruimte Hollands Spoor voorziet niet in een herinrichting van de 
Zuylichemstraat/ Hofwijckplein tot 30 km/zone (met drempels) of tot het plaatsen van pollers.
Het is geen gemeentelijk beleid om pollers te plaatsen op hoofdroutes voor nood- en hulpdiensten 
of om hier een 30 km regime in te stellen. Dit omdat nood- en hulpdiensten gehouden zijn aan 
aanrijtijden.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het veel drukker wordt in de Zuylichemstraat of dat er te 
hard wordt gereden. Dit omdat er bij de aansluiting vanuit het Hofwijckplein voorrang dient te 
worden verleend op verkeer vanuit de Oranjelaan. Desalniettemin zal de gemeente gaan 
monitoren of er meer autoverkeer voor de Zuylichemstraat kiest en of men zich aan de 
maximumsnelheid houdt. Op basis van evaluatie kan de gemeente maatregelen nemen.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om doorgaand autoverkeer zo veel als mogelijk te 
bundelen op hoofdwegen of wijkontsluitingswegen. Doorstroming op deze wegen is uitgangspunt. 
Door de route Rijswijkseweg-Neherkade-Calandstraat (CentrumRing) en de route Waldorpstraat 
te verbeteren kan een deel van het doorgaande verkeer richting Vaillantlaan worden verleid om 
via deze route te rijden. Door het wijzigen van de route over de Parallelweg voor doorgaand 
verkeer ontstaat er ruimte aan het Stationsplein voor fietsvoorzieningen, parkeerplaatsen en Kiss 
en Ride plekken aan het Stationsplein en ruimte voor de voetganger. Hiermee is het Statiosnplein 
en het Brede deel van de Stationsweg autoluwer geworden.

2.
Dhr. R. van Onselen
platform beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer Haaglanden eo (OVHA)

"Met veel belangstelling namen wij kennis van dit conceptplan. Behoudens enkele hierna toe te 
lichten punten/verzoeken over de railinfra en bus 18 hebben wij grote waardering voor de opzet 
en het concept van dit plan. Gegeven ons belang bij een goed openbaar vervoer richten onze 
opmerkingen zich tegen de ov onderdelen van het conceptplan.

1 keerlus wel of niet handhaven vanaf de Stationsweg linksaf richting Rijswijksepiein?
Onze voorkeur zou zijn deze wel te handhaven vanwege de extreme kwetsbaarheid van het 
railnet/HS en het Rijswijksepiein in het bijzonder vanwege de vele tramlijnen. Wij zien het belang 
van deze verbinding in combinatie met het eveneens te handhaven spoor in de Hofwijckstraat en 
tbv van de zg. korttrajectdiensten tot het station Hollands Spoor. Het belang van de keerlus en 
spoor zit met name in de aanwezigheid van het spoor Oranjeiaan/Zieken laag. Door een aparte 
stroomscheiding te maken kan het tramverkeer via die route doorgang vinden indien op het 
Rijswijksepiein zelf een calamiteit is zoals een ongeluk met een andere verkeersdeelnemer en/of 
een ontsporing. Gegeven de recent verschenen calamiteitennota van Haaglanden en de
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bijlagennota waarin de ingrijpende gevolgen van verstoringen op en rond het Holl. Spoor zijn 
benoemd is het absoluut geen luxe (wat) meer flexibiliteit te hebben. Reductie hiervan in principe 
uit den boze. Anderzijds en genuanceerd met U meedenkend kan er ook als volgt over worden 
gedacht. Toelichting hierop.
In Uw voorstel wilt U mogelijk de railboog vanaf de Stationsweg laten vallen indien voor brede 
trams i.c. Lijn 9/15/17 een keermogelijkheid tussen station HS en de Wouwermanstraat wordt 
gerealiseerd. Dit biedt echter geen oplossing van de bestaande GTLtrams die wel van de boog 
gebruik moeten maken. Onze suggestie is nu om door het stadsgewest Haaglanden na te laten 
gaan of de keermogelijkheid voor lijn 9 tussen Holl. Spoor en Wouwermanstraat niet te verstorend 
werkt op de route van de tramlijnen 9, 11 en 12 tot de Wouwermanstraat omdat de kering van de 
brede tram nogal wat tijd kost zeker indien dit structureel is. Vooral wreekt zich dit in combinatie 
met de reguliere dienstverlening op een druk punt in het net vlak voor en na HS. De 
kwaliteitsvermindering (minder snelheid voor doorgaande lijnen) is beslisteen negatief punt zeker 
indien een geregelde spitsexploitatie wordt voorzien.

Ons voorstel zou zijn:
a om zowel de brede trams als de GTLtrams een rondje Laakkade laten maken via de
tramtunnel HS. Een tram rijdt door deze tramtunnel gaat bij de Laakkade linksaf en op de 
Rijswijkseweg weer links af terug via de Laakkade en dan via de tunnel HS. DE ALDUS 
GEKEERDE TRAM KOMT DAN PERFECT OP DE NIEUWE HALTE HS RICHTING 
Rijswijkseplein uit.
b. de variant hierop is zoals de keermogelijkheid van tram 10 bij HS nu. Daar stappen de
reizigers op de Rijswijkseweg uit voor HS bij het Strijkijzer. Lijn 10 rijdt dan om via 
Laakkade/tramtunnel HS waarop de tram weerde centrale halte richting HS/Rijswijkseplein 
aanhoudt/aandoet.

Afwegingspunten hierbij zijn:
-  ombouw Laakkadesporen voor brede trams (voorzover nodig). Dit zit al in de planning. 
Toegevoegd ware bij optie b ombouw rail Rijswijkseweg wat toch nodig istzt.
-  A f zien van aanleg tailtrack Wouwermanstraat want welke voordelen zijn er nu hard te maken? 
Zie ook onze conclusie 2.
-  bij het vervallen de van de linksaffer van de keerlus Stationsweg/Stationsplein richting 
Rijswijkseplein is geen halte nodig op de Stationsweg ivm korttrajectdiensten.
-  Wel nodig is in ieder geval 1 spoor in de Hofwijckstraat richting Rijswijkseweg/viaduct HS te 
handhaven. Voor het motief hiervoor zie onder 2 Sporen Hofwijkstraat.

2. Sporen Hofwijkstraat
In alle in de bijlagenota van Haaglanden beschreven calamiteiten op het Rijswijkseplein, tunnel 
HS, Omgeving Laakkade zijn het nut van de Hofwijkstraatsporen niet meer beschreven maar 
daarmee is het grote belang van deze sporen niet weggepoetst. De in (de bijlage van) de 
calamiteitennota genoemde alternatief van de trein tussen CS en HS is niet reeel gegeven de 
lage frequentie, de relatief korte te overbruggen afstand en de onduidelijkheid voorde reiziger. In 
onze visie dient dit door het vervoerbedrijf middels voldoende alternatieven geregeld te worden. 
Ons voorstel is om het spoor vanaf de Rijswijkseweg linksaf de Hofwijckstraat WEL te laten 
vervallen maar dat NIET te doen met het wel voor brede trams geschikte spoor richting 
Rijswijkseweg/Viaduct NS.

Toelichting.
Nu wordt het spoor vanaf het Stationsplein rechtsaf de Hofwijkstraat in ri Rijswijkseweg gebruikt 
door o. a. Tram 15 richting Nootdorp voorde uitrukkende vroegste diensten. Voordeel is dat het 
station Holl. Spoor waar de treinen al zeer vroeg rijden aansluiting geeft met de richting Nootdorp. 
Immers station HS wordt niet aangedaan indien uitgerukt wordt via de route tramtunnel HS.
Verder wordt de Hofwijckstraatboog belangrijker (zie ook ombouw voor brede trams van remise 
Zichten burg) indien tram 9,15/17 met brede trams rijden dit ivm calamiteiten op het Rijswijkseplein 
en aldus halte station HS nog kan worden aangedaan. Door gebruik te maken van de omrijroute 
Laakkade kunnen trams in de richting Rijswijk en Nootdorp en Delft in exploitatie blijven. Ten 
slotte heeft de boog een functie in de toekomst een eventuele nieuwe remise/lijn in de omgeving 
van het Binckhorstgebied. Het Hofwijckstraatspoor richting HS is minder belangrijk Door de 
drukke Stationspleinroute met veel tramlijnen en het belemmerende uitzicht van het strijkijzer aan 
de rechterkant maakt dat deze voorziening lastig kan worden beveiligd en kan worden gemist wat
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een niet onaanzienlijke besparing oplevert en aldaar voor de herinrichting beeldbepalend "minder 
ijzer” noodzakelijk maakt.

Conclusie 1
Het is verdedigbaar hoewel het niet onze voorkeur is de afslaande boog van de Stationsweg 
richting Rijswijkseplein te laten vervallen. Voorwaarde is wel dat het spoor in de Hofwijckstraat 
richting Rijswijkseweg viaduct HS wordt gehandhaafd vanwege de belangrijke strategische ligging 
en het ook in de toekomstige situatie van belang is het spoor te behouden wat niet veel moeite 
kost bij handhaving van de bestaande ligging. Deze boog heeft geen dominante uitstraling op de 
herinrichting itt tot de tegenboog Hofwijkstraat richting HS. Met de eventuele rooilijn van een 
nieuw kantoorgebouw op de hoek van deze straat kan soepel rekening mee worden gehouden. 
Het Hofwijkstraatspoor richting Holl. Spoor vanaf de Rijswijkseweg vervalt dus wel.

Conclusie 2
Een afweging moet worden gemaakt of de aanleg van een tailtrack/overloopwissel tussen station 
HS en de Wouwermanstraat voor brede trams niet de snelle passage van de tramlijnen 9,11 en 
12 frustreert. Zeker bij regulier gebruik van de tailtrack. Het geschikt maken van de Laakkade 
sporen/Rijswijkseweg sporen -  wat toch met tram 15/17 in de planning zit - maakt de tailtrack 
overbodig zowel GTL als brede trams hebben hier voordeel van. Vanuit Vrederust kan lijn 9 bij 
storing HS via tramtunnel HS, Laakkade, Rijswijkseweg/halte Rijswijkseplein/station HS zijn weg 
vervolgen. Lijn 11/12 idem maar die maken het rondje Laakkade ipv ongelukkig -  ivm druk 
verkeer - driehoeken op de hoek Wouwermanstraat/Parallelweg.

3. Bus 18 niet meer over Stationsweg
De bereikbaarheid van dit deel van de binnenstad/Schilderswijk gaat verder achteruit. Bus 18 rijdt 
voortaan tot CS via HS achterzijde. De vraag is hoeveel in- en uitstappers op de halten Veerkade, 
Wagenplein en Stationsweg uitstappen en wat hun alternatieven zijn. Onze suggestie is om ter 
compensatie van de nodige busverbindingen bus 25 naar CS te leiden via de Veerkaden en de 
Lutherse Burgwal. Op die route rijdt ook de nachtbus en de bus 73 die tram 2,3,4 en 6 vervangt 
na 22.00 tijdens de CS bouwwerkzaamheden. Hiermede worden aan de buurten rond de 
Paviijoensgracht en omgeving Wagenstraat een alternatief geboden dat met aardgasbussen erg 
milieuvriendelijk is.

Gaarne Uw reactie hierop.
Tot zover onze bijdrage. Wij vernemen graag uw reactie en zijn bereid tot een toelichting. ”_______

Inleiding

Het Platform Beter Stedelijk en Regionaal Openbaar Vervoer Haaglanden en omgeving heeft 
positief gereageerd op de Plannen voor herinrichting van het stationsplein HS. Daarnaast geeft 
het Platform OVHA suggesties gedaan voor verbeteringen.

Hieronder wordt als reactie hierop en als nadere onderbouwing van keuzes en voorstellen nader 
ingegaan op de volgende onderwerpen:
1. vervallen boog evenementenlijn 9E op voorplein HS.
2. behoud sporen in de Hofwijckstraat.
3. compensatie opheffen bus 18 tussen HS en centrum.

1. Vervallen boog evenementenlijn 9E op voorplein HS.

Bij de planvorming voor de herinrichting van het stationsplein HS is besloten, om de 
evenementenboog op het voorplein te laten vervallen. Dit onder voorwaarde van een 
vervangende voorziening (tailtrack Parallelweg/Wouwermanstraat). Hieraan ligt de volgende 
argumentatie ten grondslag:

A. Een van de uitgangspunten van het ontwerp herinrichting Stationsweg is het creëren van 
een aantrekkelijke looproute tussen station en Stationsweg. Hiervoor is de zogenaamde 
Rode Loper ontwikkeld, in het verlengde ven de hoofdentree van station HS. In dit 
gebied moet rekening worden gehouden met tramsporen en 2 wissels. De 
evenementenboog ligt in de looproute. Deze boog wordt bij evenementen gebruikt door
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lijn 9 om in korte ritten tussen tussen Scheveningen en Hollands Spoor veel reizigers 
vanuit Scheveningen bij de stations te kunnen afzetten. Een goed alternatief voor het 
keren van lijn 9 wordt op de Parallelweg nabij de Wouwermanstraat gerealiseerd. Deze 
keervoorziening kan meerdere doelen dienen (zie hierna) en heeft daarmee de voorkeur 
boven het handhaven van de boog op het Stationsplein.

B. in het kader van de omzetting van het project Tunnel Koninginnegracht’ naar een rijksbijdrage 
voor het opwaarderen van geheel lijn 9 zijn afspraken gemaakt over diverse kwaliteits- en 
capaciteitsverbeteringen. Hiertoe behoort ook de vraaggestuurde inzet van extra spitstrams vanaf 
HS en CS, als door vertragingen van de j tram of bij een groot aanbod van treinreizigers het 
capaciteitsaanbod niet voldoende is of zou leiden tot verdere vertragingen. Hiermee wordt ook 
een beter en regelmatiger aanbod op lijn 9 gerealiseerd. Voor deze functionaliteit zijn tailtracks 
vereist bij CS en HS. Voor de functie bij HS gaat de tailtrack op de Parallelweg/Wouwermanstraat 
gebruikt worden. Daarnaast kan de evenementenlijn 9E er ook keren, bij inzet van het nieuwe 
materieel. De keerlus van lijn 11 en 12 op het Rijswijkseplein biedt geen goede mogelijkheden 
voor het opstellen van vraaggestuurde spitstrams omdat die de trams van lijn 11 en 12 in de weg 
zouden staan. Het rondje Laakkade voldoet eveneens niet, vooral omdat reizigers richting station 
HS eerst nodeloos lang moeten omrijden via de Laakweg voordat zij voor het station HS kunnen 
worden afgezet. Ook is gebruik van het middelste sporen komende vanaf de Wouwermanstraat in 
de tunnelbak bij de tramtunnel HS onderzocht. Een keervoorziening op deze locatie in een helling 
kent veiligheidsproblemen en kan conflicteren met dienstritten, waardoor deze in een 
totaalafweging niet de voorkeur heeft.

C. voor het inkorten van lijnen met GTL8-materieel biedt de tailtrack Parallelweg / 
Wouwermanstraat geen oplossing. Hetzelfde geldt voor de keerlus op het voorplein van HS, tenzij 
dit incidenteel is (calamiteit). Bij calamiteiten kunnen GTL8-trams ook keren via een rondje via de 
Laakkade, wat in calamiteitensituaties adequaat is. Dit is een te gedogen situatie; naar 
verwachting zullen de eenrichting trams rond 2022 uit het straatbeeld zijn verdwenen.

D. bij behoud van de evenementenboog zou de functionaliteit voor de vraaggestuurde trams 
alsnog elders gevonden moeten worden. Twee voorzieningen zijn in het algemeen duurder dan 1 
universele. Dit geldt dan in aanleg en voor onderhoud.

E. de halte op de Stationsweg komt bij de herinrichting van HS te vervallen, waardoor het aantal 
perrons teruggaat van 5 naar 2 ruime middenperrons.

Het laten vervallen van de evenementenboog, onder voorwaarden, is hiermee een verantwoorde 
keuze.

2. Behoud sporen in de Hofwijckstraat.

Het stationsplein HS zal in de komende jaren ingrijpend wijzigen, waardoor er meer capaciteit en 
kwaliteit voor het openbaar vervoer ontstaat. Ook zal de openbare ruimte aan kwaliteit winnen. De 
keerzijde van ruime middenperrons is een toename van wissels tussen het stationsplein en het 
Rijswijkseplein, om alle richtingen vanuit beide perronzijden te kunnen bedienen.

Voor het opheffen van de (tweesporige) route via de Hofwijckstraat gelden de volgende 
argumenten:

A. Behoud van de tweesporige route via de Hofwijckstraat is technisch complex. Dit vraagt 
kostbare geïntegreerde spoorcomplexen van wissels en kruisingen op het drukke traject 
Stationsplein-Rijswijkseplein. Door het intensieve gebruik zullen deze relatief vaak vervangen 
moeten worden. Bij dit onderhoud moeten de spoorcomplexen als geheel vervangen worden. Dit 
is niet alleen duurder, maar het kan evt. ook in meer hinder voor reizigers resulteren.

B. Gebruik van de uitrukroute via de Hofwijckstraat gaat deels ten koste van de doorstroming en 
capaciteit van het drukke traject tussen HS en het Rijswijkseplein. Het in/uitrukken van 
bijvoorbeeld lijn 15 is ook mogelijk via de tramtunnel HS.

8



C. Dagelijkse reizigersexploitatie is niet nodig via de Hofwijckstraat. Hiervoor zijn er alternatieven 
en lijnen vanaf de Rijswijkseweg via HS naar Den Haag ZW worden niet voorzien. Deze dienen 
idealiter ook via het centrum te verlopen.

D. Als calamiteitenroute biedt de route via de Hofwijckstraat weinig meerwaarde. Trams uit de 
richting tramtunnel HS (TTHS) kunnen keren via de keerlus op het voorplein van HS en de 
Oranjelaan. De route via de Hofwijckstraat biedt wel aanvullende keercapaciteit op de keerlus 
voor lijn 11 en 12, maar dat is geen doorslaggevend argument. Vanuit de richting Rijswijkseweg 
en centrum heeft de route via de Hofwijckstraat geen meerwaarde.

Op grond van deze argumenten is besloten tot het definitief opheffen van de beide sporen 
Hofwijckstraat.

3. Compensatie opheffen bus 18 tussen HS en centrum.

Het vervallen van bus 18 in de Stationsbuurt is een resultante van een aantal ruimtelijke wensen 
en de keuze voor een gewijzigde verkeerscirculatie met ondermeer het instellen van 
eenrichtingverkeer. De huidige haltes van lijn 18 tussen station HS en het Spui liggen allen binnen 
een paar honderd meter van haltes op de veel frequentere tramroute HS-Zieken-Bierkade. Bij het 
verdwijnen van bus 18 zullen de gemiddelde loopafstanden vanuit de Schilderswijk naar het OV 
toenemen en in een aantal specifieke situaties zal deze helaas ook groter zijn dan 500 m. Daar 
tegenover staat OV in hogere frequenties op tram-corridors, waardoor de gemiddelde reistijd op 
een vergelijkbaar niveau zal blijven. De gemiddelde reistijd is hierbij de som van de gemiddelde 
rijtijd en gemiddelde wachttijd. Bij hoge tramfrequenties is de gemiddelde wachttijd daarbij veel 
korter dan bij bus 18. Daarnaast ligt het kern-winkelgebied van Den Haag reeds op loopafstand. 
Desalniettemin is het vervoerskundig wenselijk om de buslijn 25 (en 130) door te trekken naar 
Den Haag CS. Dit verkort de loopafstanden, lost een probleem op bij het keerpunt Prinsegracht 
en versterkt de functie van lijn 25 (en 130). Deze doortrekking conflicteert echter met de invulling 
van het VCP. Er is bovendien geen financiële dekking voor deze verlenging van de route van 
beide lijnen.

Het totaalpakket van ruimtelijke en vervoerskundige keuzes rond de herinrichting van het 
stationsgebied HS levert veel pluspunten op, waarbij het verminderen van de busbediening in de 
Schilderswijk een te accepteren minpunt is.

3.
Dhr. J. Baaijen 
bewoner Stationsbuurt

“Herplanten van bomen

Ik begrijp dat er bomen in een groot formaat teruggeplant worden. Ik hier hierover enkele vragen: 
Wat voor soort bomen 
Wat is het budget voor het herplanten 
Wat is groot formaat (recente voorbeelden ?)
Kaartje geeft (snel geteld) 56 bomen weer, de tekst spreekt over ongeveer 50 

Graag een schriftelijke reactie/bevestiging"______________________________________________

antwoord:

De (definitieve) soortkeuze vindt plaats als onderdeel van het definitief ontwerp. Voor het brede 
deel Stationsweg wordt gedacht aan een boom met een transparante kroon, in verband met de 
gewenste terrasfunctie (bijv. Gleditsia). Voor het Stationsplein is een stoere, sterke boom nodig 
die ook makkelijk gesnoeid kan worden (in verband met de trambovenleidingen). Gedacht wordt 
aan bijvoorbeeld platanen.
Wij geven op voorhand geen informatie over beschikbare budgetten, omdat de aannemers die 
kunnen inschrijven op het werk dit kunnen gebruiken in hun bieding.

9



Er worden bomen in een 20-25 cm stamomtrek terug geplant. Voorbeeld is de De La Reyweg, 
deze bomen zijn geplant in 2011.
De aanwezige bomen zullen gerooid worden. Het bomenonderzoek dat is uitgevoerd door New 
York boomadvies heeft uitgewezen dat de kwaliteit en vitaliteit van de bomen slecht is (mede 
vanwege de hoge grondwaterstand) en de bomen niet geschikt zijn om te verplanten. In het 
ontwerp komen 49 nieuw te planten bomen terug.

4.
Dhr. K. Fillekes 
bewoner Stationsbuurt

"De Wolterbeekstraat fungeert nu als sluiproute voor het verkeer richting centrum. 
Welke maatregelen zijn er mogelijk om het sluipverkeer te verminderen?’’_______

antwoord:

Inspreker geeft aan dat de Wolterbeekstraat nu als sluiproute voor het autoverkeer richting 
centrum fungeert. Inspreker vraagt welke maatregelen er mogelijk zijn om dit sluipverkeer te 
verminderen.

- De Wolterbeekstraat is een woonstraat in een 30 km/zone. De route via de Wolterbeekstraat is 
voor doorgaand autoverkeer niet de route om naar het centrum te rijden. Doorgaand verkeer dient 
gebruik te maken van de hoofdwegen en ontsluitende wegen in en om het centrum. Hiervoor zijn 
deze wegen ook ingericht. Verkeer dat zijn herkomst heeft in het woongebied rondom de 
Wolterbeekstraat en in de richting van het centrum wil, zal wel gebruik maken van deze route. 
Dergelijk verkeer wordt door de gemeente niet als sluipverkeer aangeduid.

5.
Mevr. M. Steigenga 
bewoner Stationsbuurt

"Bij de presentatie miste ik het eerder toegezegde totaaloverzicht van de aansluiting voetganger, 
tram, auto met de stad.
Erg jammer dat het typische Haagse tramspoor uit het plan is, graag terug. Ik bedoel voor het 
spoorgedeelte voor het station, met de bomen.
Raar dat stukje perron wat mist, zo kan je  wel erg goed zien, dat wat je  ook probeert dit gebied te 
klein is! grappig, vooral zo houden.

Kan natuursteen van het plein doorgetrokken worden langs het station? Beetje raar, waar eerst 
gras, dan v-stenen pleintje (wat komt daar te staan, vooral auto’s van NS?) Het komt vreemd 
over, a-symetrisch naar rechts maar niet het hoofdgebouw station met de wachtkamer, de 
belangrijkste (niet leesbaar), lekker ‘inbedden' in de natuursteen.

Is het probleem met de vier palen (verlichting/elektra) nu opgelost?
Standplaatsen taxi’s waar?

Ook al ziet alles er op het eerste oog mooi en verzorgd uit, het komt over als het iets verder door 
ontwerpen op de bekende basis.
Misschien is er op een aantal punten essentieel aangepakt op basis van het vorige commentaar, 
uit de presentatietekening is het niet op te maken.

Haarlem, waar ik laatst weer eens was, heeft héél veel meer gekregen. Waarom? Het blijft voor 
mij onduidelijk dat HS, met ogenschijnlijk meer OV bewegingen en passanten, wel ‘mooi’ wordt, 
maar het risico houdt dat het handhaven van die mooiigheid een gigantische klus blijft omdat er 
geen slag gemaakt is. ”_______________________________________________________________

antwoord:



Inspreekster vraagt naar de relatie tussen het station HS en de stad voor de verschillende 
verkeerssoorten. Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Den Haag is vastgelegd in de 
in september 2011 door de raad vastgestelde 'Haagse Nota Mobiliteit’. In deze nota wordt o.a. 
ingegaan op het beleid t.a.v. de voetgangers, het OV-netwerk en het autoverkeer.
Het thans gepresenteerde herinrichtingsplan voor het Stationsplein en de Stationsweg heeft ook 
deze beleidsnota als uitgangspunt.
Voor de relatie tussen het station HS en de stad geldt dat voetgangers via de Stationsweg en de 
Wagenstraat een goede verbinding met de binnenstad hebben en dat deze verbinding op het 
brede deel van de Stationsweg een impuls zal krijgen door het realiseren van een brede 
voetgangerszone met mogelijkheden voor terrasjes.
Het autoverkeer van en naar de binnenstad wordt via de centrumring afgewikkeld. Rijswijkseweg, 
Waldorpstraat zijn benoemd als wijkontsluitingswegen en geven direct aansluiting op de 
Centrumring; de Hoefkade en de Parallelweg zijn ‘inprikkers’ van de Centrumring naar de 
Schilderwijk en de Stationsbuurt.
Binnen het OV netwerk is het station HS een belangrijk knooppunt. Van hier af gaan vele 
tramlijnen naar alle delen van de stad, hierbij is het Zieken de belangrijkste OV-as waarover 
meerdere tramlijnen naar de binnenstad rijden.

Het tramspoor op de Stationsweg (“het typisch Haagse tramspoor" met de bomen) blijft voorlopig 
in exploitatie als eindlus voor de lijnen 11 en 12 gedurende de tijd dat er nog GTL8-trams rijden. 
Alleen zal de instaphalte van deze beide tramlijnen verplaatst worden naar het Stationsplein.

Het toepassen van natuursteen op het plein voor het stationsgebouw is bedoeld als ‘vloerkleed’ 
voor dat stationsgebouw en om aan te geven dat dit gebied het gebied is waar voetgangers de 
trambaan oversteken. Dat e.e.a. niet symmetrisch is, komt door het feit dat de 
stedenbouwkundige context niet symmetrisch is. De tramperrons kunnen dus niet symmetrisch 
t.o.v. het stationsgebouw kunnen worden aangelegd.

De taxistandplaatsen worden aangelegd op dezelfde plek waar zij nu zijn gelegen. Het talud blijft 
bestemd voor bouwactiviteiten. In de door de raad vastgestelde stedenbouwkundige 
uitgangspunten voor dit gebied zijn de contouren vastgelegd.

Naast de herinrichting van de stadszijde van het station HS wordt ook de Laakzijde grondig 
aangepakt. Er komt een volwaardige ingang van het station en er komt een nieuwe fietsenstalling 
voor 2500 fietsen. De vergelijking met Haarlem moet mede in dit licht worden bezien.

6.
Dhr. N. van Vugt 
bewoner Stationsbuurt

"De middenperrons zien er functioneel en mooi uit. Kan het rechterperron (van ons uitgezien) zo 
ver opschuiven dat het gevaarlijke en lelijke gebogen stukje dat de tramboog van het perron 
afsnijdt recht kan worden?

Kunnen wij er van uitgaan dat de inmiddels mooi gegroeide platanen op het brede deel voor de 
Stationsweg op hun plek kunnen blijven?''_______________________________________________

antwoord:

De ruimte om alle functies op het Stationsplein (voetgangers, fietsers, tram, auto, taxi e.d.) een 
plek te geven is beperkt. Gezien de vele reizigers die van de tram gebruik maken en de vele 
trams die op het plein halteren, moeten de halteperrons voldoende breed (7,5 meter) en lang (75 
meter) zijn. Daarnaast moeten de trambogen en spooraansluitingen een bepaalde maat hebben 
om de trams er goed overheen te kunnen laten rijden. Door deze eisen én de beperkte 
beschikbare ruimte is het helaas niet mogelijk gebleken het halteperron (vanaf u gezien de 
rechter) in te korten of te verplaatsen om het hapje op de hoek van het perron te voorkomen. 
Gezien de enorme inpassingsopgave op dit plein is deze onvolkomenheid voor lief genomen.
Als na 2022 -  naar verwachting -  meer tweerichtingstrams gaan rijden, kan de keerroute 
Oranjelaan wellicht vervallen. In dat geval rijden de trams op het Stationsplein allemaal een
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doorgaande beweging, kan de betreffende boog verwijderd worden en kan het perron alsnog 
‘recht’ worden gemaakt.

De aanwezige bomen zullen gerooid worden. Het bomenonderzoek dat is uitgevoerd door New 
York boomadvies heeft uitgewezen dat de kwaliteit en vitaliteit van de bomen slecht is (mede 
vanwege de hoge grondwaterstand) en de bomen niet geschikt zijn om te verplanten. In het 
ontwerp 49 nieuw te planten bomen terug.

Mevrouw C.W. Klugkist

“Bij inrichting nieuwe entree HS stationsplein gaarne plaatsen inrichten voor kort parkeren (30 
minuten), om bv ouderen naar de trein te kunnen BEGELEIDEN." _________

antwoord:

Inspreker vraagt om parkeerplaatsen bij de entree van het station waar kort geparkeerd kan 
worden, om ouderen naar de trein te kunnen begeleiden.

Het plan herinrichting Openbare Ruimte Hollands Spoor voorziet in haal- en brengplekken aan het 
Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg. Op deze plekken kan kort geparkeerd 
worden.

8 .
H.C. Scheffer 
bewoner Den Haag

“Dit commentaar is gebaseerd op mijn herinnering van hetgeen tijdens de inloopavond 
gepresenteerde informatie, maar ook op hetgeen daarbij ontbrak.
De Stedelijke structuur van het gebied is bepaald, door de ontwikkelingen van ruim anderhalve 
eeuw geleden en de aanleg van de Zgn Oudelijn van de HIJSM en vervolgens door de aanleg van 
de Scheveningse uitleg van de HIJSM de consequentie van de vervolgens door de evaluatie van 
het Haags Paardentramnet van 1864, naast aanleg van de ZHESM, daarna hebben uiteraard 
verschillende ontwikkelingen plaats gevonden maar de hoofdstructuur is ongewijzigd gebleven, en 
heeft een hoogstnoodzakelijke modernisering nodig.

Modernisering:
Die modernisering heeft vele facetten. En valt niet in een zin te vatten.
Ook in de gepresenteerde visie werd onmogelijk alles behandeld daarom wordt hieronder op een 
aantal deelfacetten ingegaan.

1. Het resterende 19B-eeuwse deel van het Stationsgebouw met zijn karakteristieke gevel 
dient uitgangspunt te blijven van de stations omgeving. En dus behouden. Dit wil niet 
zeggen dat wat achter en voor die gevel is nog in deze tijd past.

2. Het Hollands Spoor moet een toplocatie worden, en daar behoren hedendaagse eisen bij.
3. Hollands Spoor is het oudste Station van Den Haag en heeft wat eisen te vervullen. Den 

Haag, is de Hofstad en daarom heeft het station een Koninklijke Wachtkamer. Den Haag 
is een van de EU -  regerings steden. Den Haag is de VN- Stad van recht een Vrede, 
sinds een eeuw is het daarom een internationaal spoorweg station, een functie die eerst 
gedeeld werd met het Staatsspoor van de MESS. Tot voor een halve eeuw vertrokken er 
treinen naar Parijs, Antwerpen Brussel, Berlijn, Basel. De vertrek functie had tot gevolg 
dat Hollands Spoor een Staatsspoor enerzijds en Hollandsspoor ZHEM -  en L.V.N.O.I 
anderzijds tweeling stations werden die met elkaar verbonden waren.

Luxemburg, Staatsburg, en Wenen.
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Het huidge station is te klein geworden, en dus zou achter het bestaande oude station een nieuw 
groot station gebouwd moeten worden. Want zelfs het opslokken van de regionale stations van 
HIJ SM, en ZHEM gaf geen lucht.

Kijken we naar de genoemde buitenlandse top stations dan zien we dat die ook vernieuw zijn en 
vervangen door nieuwbouw met verschillende spoor niveaus.
De NS heeft ondertussen diverse internationale verbindingen en Hogesnelheidsopties moeten 
schrappen omdat er te veel kruisingen op een zelfde niveau plaats moeten vinden. Zo zijn o.a. de 
lijnen naar Staatsburg en Parijs geschrapt o f via Lansingerland omgelegd.

Den Haag zou geen knip voor de neus waard zijn als er weer het hoofd in de schoot gelegd werd.

Herstellen kan als de verbindingen tussen het vernieuwde meer etage- Hollands spoor in alle 
richting met fly-over, o f noem ze fly-unders, worden uitgevoerd.

Meer specifiek;
De Grebbebocht Stedenbaan van onder CS spoor 1 naar Spoor 3 HS en de intercity Venlo heen 
van spoor 5 CS naar spoor 6 HS, de intercity Venlo terug van spoor 7 HS naar spoor 6 CS.
De oude lijn intercity’s en stedenbanen komen een niveau hoger.

Omdat het rangeerterrein van Den Haag alleen van de Binckhorst naar Hoefhage verplaatst kan 
worden de boog van de Waldorpstraat Viersporig naar omgeving Voorburg Hofwijck -  Ypenburg 
en Lijn werkplaats.

Eventueel kan de HNM-Lijn 11 nog tussen Reguliusweg en Vailantviaduct nog via HS ingepast 
worden, het huidge tramspoor kan goed voor het OV-Museum gebruikt worden maar het 
Metropole-trammuseum kan ook naar de Lijsterbestraat.

Kortom op veel gebieden moeten eerst toekomstvaste besluiten genomen worden. 
Toplocatie

Hollands Spoor, ligt aan het eind van een stedelijke uitvalsroute. Het Lint of de Rode Loper.

Deze route begint als verlengde van de Historische Zeestraat via het Noordeinde (met paleis) de 
Hoogstraat, Venstraat, Weverplaats & Wagenstraat, & Grote Plaats, & Wagen Straat -  (In China 
Town) Ledige erf & over de Wagenbrug, naar de Stations weg. Stationstravese. Het zou en moet 
een aantrekkelijke autovrije historische dwars verbindingen.

Wat nu op de route ontbreekt zijn de geleidelijn (tegels en een overdekking tegen in ons klimaat 
overvloedige regen. In het plan zijn wel gezellige terrasjes en andere toeristische voorzieningen 
opgenomen maar die vormen geen geheel met de overdekte (licht doorlatende) looproute.

De looproute wordt op twee plaatsen gevaarlijk ontbroken. En dat moet al totaal (zie 2a 
hieronder.) de uitvoering dient als onaanvaardbaar aangemerkt te worden.

1. Het huidige Stationsplein. Niet auto vrij, trams op het zelfde niveau als voetgangers (incl. 
voertuiggebruikers), geen overdekte halte perrons, geen reizigersvoorzieningen zoals info 
loketten streek- en stadsvervoer, wc’s.

2. om die probleem op te lossen komt er voor de stationshal van het Hollands Spoor een 
voor gebouw van meerdere lagen.
De bovenste laag is niveau O voetgangersniveau en is in de openlucht en sluit aan op de 
stationshal met traverse. Er is geen rijverkeer.

2a vanaf dit niveau is er een zeer langzaam dalende voetgangers tunnel met toeristische 
voorzieningen, hij gaat onder het verhoogde verbinding Oranjelaan -  Hoefkade door en 
komt bij de Van Limburg stirumstraat op looproute niveau.

3. het niveau -1 is nader invulbaar
4. het niveau -2 is het tramspoor niveau, ingezet vanaf de tramtunnel en mogelijk door 

lopend onder de Trekvliet door tot aan de Pletterijstraat.
5. op de plaats van het voormalige PTT complex is een busstation noodzakelijk dat vanaf de 

Rijswijkseweg een voetgangers traverse (parallel aan de Waldorpstraat) met het
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Mondriaan scholen complex en de Megastores verbonden worden. Den Haag kan niet 
zonder busstation, als er ruimte genoeg is, kan ook ruimte voor taxi's gecreërd worden, 
vanaf het busstation zo een bus Fly-over naar de Utrechtsebaan kunnen komen (De 
Bontekoe Fly-over)

6. vanuit De Mondriaan traverse komen twee dwars traversen. T.w. De Zuilichem traverse 
en de Kraayenhof traverse, genoemd naarde oude straten waar ze moeten uitkomen.

7. de traverses liggen op de 2e of 3e etage en kruisen velen zaken, naar de lager liggende 
niveaus en perrons zijn er roltrappen en liften, zodat het rail verkeer noch het andere 
verkeer gekruis wordt.

8. een aparte zaak de Johana Westerdijkplein (fietstunnel, naar het Johanna 
Westerdijkplein). De tunnel dient verbreed te worden tot een geschieden fiets- en 
voetgangerstunnel tenzij er op hoger niveau een Kraayenhof traverse komt. Het 
Kraayenhof traverse niveau moet in iedere geval een lif-t en roltrapverbindingen hebben 
naar trein en tram.

Herhaalde conclusie: er kan pas verder gewerkt worden als er eerst velen andere besluiten 
genomen moeten worden het station is gebied is geen nieuwe onbebouwde polder.

Bij een verdere evaluatie komen mogelijk nog betere ideeën boven drijven."___________________

antwoord:

De heer H.C. Scheffer beschrijft in zijn reactie het internationale belang van station Hollands 
Spoor in de ruimtelijke ontwikkeling van gemeente Den Haag. Station HS is anderhalve eeuw een 
belangrijke schakel geweest in het spoornetwerk van trein en tram en zal die functie ook in de 
toekomst moeten behouden.

De heer Scheffer is van mening dat er voor deze omgeving eerst een visie voor de lange termijn 
moet worden ontwikkeld. Hij pleit ten aanzien van station HS voor het volgende:

1. Het behoud van het karakteristieke stationsgebouw
2. De locatie station HS moet een toplocatie worden
3. Achter het huidige te kleine station zou een nieuw, groot station gebouwd moeten 

worden, waarbij een spoorligging op meerdere niveaus mogelijk moet zijn (doorgaande 
lijnen bovenlangs; afslaande lijnen naar Den Haag CS of richting Voorburg onderlangs; 
heer Scheffer ziet zelfs mogelijkheden voor inpassing van een te verlengen lijn 11 
richting Binckhorst).

4. De route van station HS naar de stad en omgekeerd is een historische route ( 
Stationsweg -  Wagenstraat -  Venestraat -  Zeestraat -  Scheveningseweg). Deze moet 
in het stadsbeeld behouden blijven en waar mogelijk autovrij worden gemaakt.

5. Heer Scheffer mist de geleidelijnen voor de visueel gehandicapten. Voor voetgangers is 
een overkapping van de looproute via de Rode Loper richting Centrum gewenst.

6. Het ontwerp Stationsplein HS vertoont volgens de heer Scheffer een rommelig 
straatbeeld met kruisingen van voetgangersverkeer met tram- en autoverkeer. Daarvoor 
dient het Stationsplein meerdere lagen te krijgen waarin stromen elk op een eigen 
niveau worden afgewikkeld (geen autoverkeer; voetgangersniveau op niveau 0; een 
lange voetgangersverbinding van Hoefkade tot onder de stationshal op min 1; kruisend 
tramverkeer op min 2 waarbij de tunnel tot voorbij het Rijswijkseplein reikt; een 
busstation aan de zijde van de Waldorpstraat; extra voetgangersverbindingen over de 
treinsporen; verbreding van de huidige fiets- en voetgangerstunnel).

De scope van het onderhavige project is het faciliteren van de in 2014 in dienst te nemen nieuwe 
tramvoertuigen. Dit vereist een aanpassing van de infrastructuur die sober en doelmatig moet 
worden uitgevoerd en (niet onbelangrijk) in 2014 klaar moet zijn. De bouw van tunnels, fly-overs 
en andere zeer kostbare ingrepen is op dit moment niet aan de orde 
Wel wordt met de brede overdekte halteperrons, een goede reizigersinformatie en een 
gelijkvloerse instap een enorme kwaliteitssprong voor de tramreiziger gemaakt ten opzichte van 
de huidige situatie.
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Op de looproute van het station HS naar de binnenstad is op het brede deel van de Stationsweg 
een nieuwe impuls noodzakelijk. Door de vestiging van horeca en het opheffen van het 
autoverkeer richting binnenstad kan hier een voor voetgangers aantrekkelijk klimaat ontstaan. Bij 
de bestaande dwarsverbindingen zullen overzichtelijke en veilige oversteekvoorzieningen worden 
aangebracht. De kwaliteit van deze looproute wordt mede bepaald door het historische karakter 
van de Stationsweg en de Wagenstraat. Een overkapping past niet in dit beeld.

Overigens worden aan de Laakhavenzijde van het station HS ook verbeteringen uitgevoerd. Zo 
komen er een nieuwe stationsentree en een fietsenstalling voor ca. 2500 fietsen. Een nieuw 
busstation op deze locatie is in het verleden bestudeerd, maar HET Haagse busstation is 
gesitueerd op het Centraal Station. In de Waldorpstraat kunnen doorgaande buslijnen halteren en 
er zal een beperkte wachtvoorziening van een kerende buslijn worden gerealiseerd.
Het voormalige PTT-pand aan de Waldorpstraat blijft gehandhaafd. Het realiseren van een 
busstation op deze locatie is dus niet aan de orde.

9.
Ing. J. Wijnants
Voorzitter Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden

“Als de plannen uitgevoerd zijn zal zeker sprake zijn van een waardige entree van de stad vanuit 
Station Hollands Spoor.
Wel zijn er onzerzijds een aantal opmerkingen gemaakt waarvoor we ook uw aandacht vragen. 
Allereerst zal er door de gewijzigde ligging van de haltes sprake zijn van kruisende bewegingen 
van de trams. Wij denken dat dit tot gevaarlijke situaties voor de voetgangers kan leiden. Dat 
vraagt ons inziens om hier nog eens aandachtig naar te kijken om die zoveel mogelijk te 
voorkomen. De maximumsnelheid voor de trams moet op het gedeelte langs de ingang van 
station HS op 15 km/u worden gesteld.
Ook de veiligheid van de fietsers moet apart bezien worden. Het fietspad langs HS is zo smal dat 
problemen verwacht mogen worden. Ook lopen de tramrails, voor zover wij dat van de niet erg 
gedetailleerde tekening kunnen aflezen, op enkele plaatsen onder een zeer scherpe hoek over 
het fietspad. Dit zal ongetwijfeld tot valpartijen leiden.

De informatievoorziening, ook voorde blinde en slechtziende reizigers, ziet er zo op het eerste 
gezicht goed uit. Maar dat geldt minder voor blinden en slechtzienden die zoeken naar de haltes. 
Wij hebben begrepen dat op het plein een vuurstenen vloer zal worden gelegd en dat het 
onmogelijk is daarin geleidelijnen voor blinden te leggen naarde haltes en het voetgangersdeel 
van de Stationsweg. Wij zien niet in waarom die lijnen er niet zouden kunnen komen.

Wij betreuren het dat de centrumzijde van het station niet meer bereikt kan worden met OV-bus. 
De consequentie daarvan is dat de OV-bus, zoals lijn 18, uit de stationsbuurt verdwijnt en dat de 
loopafstanden groter worden omdat OV-bus allemaal afgewikkeld zal gaan worden aan de 
Laakzijde. De overstap van tram naar bus vergt dan een vrij grote loopafstand, zelfs als een 
doorbraak in de stationshal aan die kant wordt gemaakt. Korte looplijnen zijn nu juist voor de 
reiziger belangrijk. Helaas is de Laakzijde niet in deze plannen opgenomen, waarmee een 
integrale aanpak niet mogelijk is.

Het is voor ons onverteerbaar dat de opgangen naar de perrons vanuit de fiets/voetgangerstunnel 
door de NS zullen worden afgesloten, terwijl juist aan die kant vele reizigers aankomen. Dat geldt 
zeker voor de fietsers die met de trein mee willen. Door deze opgangen worden de reizigers juist 
beter over de treinen verdeeld. En dit allemaal vanwege de OV-chipkaart.
Wij zullen afzonderlijk ons ongenoegen hierover aan de NS kenbaar maken. Wij nemen aan dat 
ook u nog eens bij de NS het openhouden van deze opgangen zult bepleiten.

Wij denken verder dat een Kiss&Ride aan de centrumzijde nodig is.

In het algemeen denken wij dat nog meer dan nu de ontwerpers het belang van de reiziger als 
uitgangspunt hadden moeten nemen. Het is tenslotte een OV-overstapmachine. Hoe vlotter dat 
overstappen verloopt, ook van tram naar trein en w, hoe beter."____________________________
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antwoord:

In het ontwerpproces is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt geweest.
Algemeen uitgangspunt is dat op grond van duidelijkheid de snelheid van de tram gelijk is aan de 
snelheid van het overige gemotoriseerde verkeer. In dit deel van de Stationsweg en Stationsplein 
wordt een snelheidsregime van 30 km/uur gehanteerd. Voor de veiligheid op de 
voetgangersoversteek van de trambaan is essentieel dat zowel voetgangers als trambestuurders 
attent zijn op eikaars aanwezigheid. Het onderlinge zicht op elkaar is uitstekend. Door de hoge 
frequenties waarmee de trams voorbij rijden letten ook voetgangers hier goed op. Door de hoge 
intensiteiten van het voetgangersverkeer zijn de trambestuurders permanent bewust van de 
noodzaak de snelheid aan te passen aan de situatie. Afdwingen van een maximum snelheid van 
15 km/uur met bebording ter hoogte van de voetgangersoversteek voegt niet wezenlijk iets toe 
aan de veiligheid op deze locatie.

Ten behoeve van de veiligheid voor de fietsers is in het definitieve voorontwerp afgezien van 
tweerichtingen fietspaden. Het tweerichtingenfietspad is vervangen door een fietsstrook dat 
meerijdt met het overige éénrichtingsverkeer en een fietspad in tegengestelde richting. De 
tramrails die het fietspad onder een scherpe hoek kruiste is komen te vervallen.

Voor het verdwijnen van buslijn 18 uit de Stationsbuurt verwijzen we naar hetgeen bij onze reactie 
op OVHA is gesteld op blz. 10 van dit rapport.

Het plan voorziet in de aanleg van blindengeleidelijnen en een kiss&ride voorziening.

Het mogelijk afsluiten van de perronopgangen in de fiets-/voetgangerstunnel valt buiten de scope 
van dit project. Dit project richt zich op het nieuwe trammaterieel dat vanaf 2014 in gebruik zal 
worden genomen.

10.
Dhr. B. Wijnberg
namens de afdeling Haagse Regio van de Fietsersbond 

“Standpunt Fietsersbond

Hoofdzaken voor ons als Fietsersbond:
1. Neem in het programma van eisen en/of de checklist op

‘De halte mag geen obstakel vormen voor de veiligheid en de doorstroming van het 
fietsverkeer. ’

2. Zorg voor een goede inpassing van de halte in de omgeving. Hou daarbij rekening met 
stallingsmogelijkheden voor de fiets (PvE punt 13). De aanwezigheid van voldoende en 
voldoende gedifferentieerde stallingsmogelijkheden draagt bij aan de blijvende kwaliteit 
van de halte. Negatief gezegd: onvoldoende plek om je  fiets kwijt te kunnen leidt tot 
verrommeling van de (hele) omgeving.

3. Geef de inpassing in de stationsomgeving in het algemeen expliciet(er) aandacht in het 
programma van eisen.

4. Geeft de fiets APART aandacht in het ontwerp. We hebben kaartjes gezien van 
geprojecteerde voetgangersstromen en van autostromen. Nodig is ook op de kaart goed 
aangeven van fietsroutes.
NB: dat geldt voor de tunneluitgang en de situering van de halte.
Het geldt voor tweerichtingsfietspad dat ertoe leidt dat fietsers komend van de 
Parallelweg en gaande naar het Rijswijksepiein de rijbaan 2x moeten oversteken. De 
vraag is of dat veilig is, handig is, en of het nodig is. Ik zal bij de heer Goedhart navraag 
doen.
Het geldt voor de eventuele gevaarssituatie voor van de halte weg lopende voetgangers. 
In een eerder stadium heeft Daan Goedhart hierop gewezen. Er moet ruimte zijn voor van 
de halte stappen, zonder dat men dan direct in een fietsverkeersstroom terechtkomt.

16



5. Onoverzichtelijkheid voor de fietser die uit de stationstunnel komen.
in de huidige situatie heeft de fietser goed zicht. In de voorgestelde situatie vormt elke 
tram die halteert richting Parallelweg een visueel obstakel die de kruising gevaarlijker 
maakt. Men moet vaker en beter opletten".____________________________________

antwoord:

1. Vanzelfsprekend.
2. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding met ca 2500 gratis stallingsmogelijkheden aan de 

Laakzijde van het station.
3. Het ontwerp is gebaseerd op het programma van eisen. Hierin is rekening gehouden met 

alle verkeersdeelnemers. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer voor 
motorvoertuigen ontstaat mee ruimte voor o.a. fietsers.

4. De fietspaden op het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg zijn als 
enkelzijdige eenrichtingen fietspaden en -stroken ingericht, fietsers komende vanaf de 
Parallelweg richting Rijswijkseplein hoeven niet meer over te steken.
Op advies van de Fietsersbond is de ruimte tussen de kop van het westelijk perron en de 
fietsoversteek ruim bemeten.

5. Zie antwoord bij 4.

11.
Dhr./Mw. Ras 
bewoner Stationsbuurt

“Problematiek parkeren fietsen wordt niet opgenomen in het plan, waarom niet?"______________

antwoord:

NS/Prorail wil tijdelijk in het talud een stalling realiseren voor ongeveer 500 plaatsen.
Om aan de vraag naar permanente stallingsmogelijkheden voor de fiets te voldoen worden aan 
de Laakzijde van het station Hollands Spoor ongeveer 2500 (gratis) plaatsen toegevoegd. De 
mogelijkheden hiertoe worden op dit moment onderzocht. NS, Prorail en de gemeente Den Haag 
werken hierin samen Deze fietsenstalling valt buiten de scope van dit project.
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