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Planbeschrijving “Voorontwerp Integraal herinrichtingsplan Stationsplein HS en 
brede deel Stationsweg e.o.” 
 
Inleiding 
In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Stadsgewest Haaglanden heeft het 
Ingenieursbureau Den Haag een concept Voorontwerp opgesteld ten behoeve van de herinrichting van 
de openbare ruimte en het tramsporencomplex op het Stationsplein Hollands Spoor en het brede deel 
van de Stationsweg. Het plan heeft betrekking op het gebied globaal begrensd door het 
Rijswijkseplein, Parallelweg (tot de Naaldwijksestraat) en de kruising Stationsweg, Oranjelaan en 
Hoefkade (het plangebied). De ontwerpwerkzaamheden zijn uitgevoerd in een gezamenlijk 
ontwerpproces van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, HTM, Stadsgewest Haaglanden, Dienst 
Publiekszaken -stadsdeel centrum en de Dienst Stadsbeheer. 
 
Leeswijzer  
Deze planbeschrijving is een toelichting op het Voorontwerp, tekeningnummer 11-12568, IbDH. In 
hoofdstuk 1 wordt aangegeven wat de beleidsdoelstellingen zijn voor het plan. In hoofdstuk 2 zijn de 
ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor de herinrichting beschreven. Hoofdstuk 3 is de 
beschrijving van het Voorlopig Ontwerp, programma, functioneel en de gebruikte materialen. In 
hoofdstuk 4 worden beheer, toezicht en sociale veiligheidsaspecten toegelicht. Hoofdstuk 5 gaat in op 
de verkeersaspecten, hoofdstuk 6 en 7 geven inzicht in de procedures, de financiering en globale 
planning van het project. 
 
1. Doel van de herinrichting 
Na de herinrichting moet het plangebied een overzichtelijk, aantrekkelijk en veilig gebied zijn voor 
zowel de dagelijkse passanten van de openbare ruimte (bewoners, trein- en tramreizigers, studenten), 
als voor de eenmalige bezoeker (zakelijk en leisure).  
 
Het Stationsplein wordt een overzichtelijk, efficiënt en veilig verkeersplein waar het grootste deel van 
het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), openbaar vervoer (Netwerk Randstad Rail) en 
taxivervoer wordt afgewikkeld. De trampassagiers wordt meer comfort geboden met twee royaal 
overkapte tramperrons met dynamische digitale reizigersinformatie. Door de middenligging van de 
tramhaltes kunnen per halte meerdere trams tegelijkertijd halteren en is de doorstroming van de trams 
efficiënter.  
 
Het brede deel van de Stationsweg wordt ingericht als verblijfsgebied, er komt ruimte voor terrassen 
(horeca), voetgangers en fietsers. Het Stationsplein (bij de hoofdingang van het Station HS) en het 
brede deel van de Stationsweg vormen de aanzet van de rode loper over de Stationsweg naar het 
centrum. Het aandeel autoverkeer vermindert in het plangebied doordat er eenrichtingsverkeer op het 
Stationsplein komt in de richting van het Rijswijkseplein.  
 
1.1. Vastgestelde beleidsuitgangspunten 
De “Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving” (juni 2008, RIS-155066), is het beleidsdocument 
dat ten grondslag ligt aan de herinrichting van de openbare ruimte. De ambitie is om het gebied rond 
het Stationsplein en de Stationsweg te ontwikkelen tot een aantrekkelijk centrumstedelijk milieu met 
een mix van wonen, voorzieningen en stedelijke bedrijvigheid. Herinrichting van het Stationsgebied 
moet ertoe leiden dat de openbare ruimte goed aansluit op deze ontwikkelingen, er gastvrijer uitziet en 
beter wordt benut.  
 
De “Visie Netwerk RandstadRail” (24 juni 2009 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Haaglanden 
Netwerk Randstad Rail  (NRR) ), is het beleidsdocument dat ten grondslag ligt aan de aanpassingen 
van het tramemplacement. 
Netwerk Randstad Rail is het openbaar vervoer programma tot 2020/2030 dat een pakket aan 
maatregelen omvat, dat een bijdrage moet leveren aan de na te streven 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-
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capaciteit op het Stationsplein Hollands Spoor maakt onderdeel uit van het programma. Dit betekent 
dat vanaf 2014 nieuw trammaterieel instroomt op de lijnen 9, 11, 15 en 17. Tegelijkertijd moet tot 
2030 het bestaande materieel over het Stationsplein kunnen rijden (lijnen 10, 12 en 16).  
In de visie is ook de verdere kwaliteitsverbetering opgenomen in de vorm van het ontwikkelen van 
zogenaamde tophaltes die extra kwaliteit aan zwaardere haltes toevoegt en daarmee een bijdrage levert 
aan het verhogen van de aantrekkingskracht van het OV-systeem en het verbeteren van de stedelijke 
kwaliteit. Voor de tramperrons op het Stationsplein wordt een Tophalte-ontwerp gemaakt.  
 
‘Investeringsprogramma Krachtwijken Den Haag’ (RIS-154371): “Internationale entree van Den 
Haag”. Dit project is een uitwerking van de businesscase van krachtwijk Stationsbuurt uit de 
raamovereenkomst ‘Investeringsprogramma Krachtwijken Den Haag’. Het Stationsgebied van 
Hollands Spoor vormt één van de hoofdentrees van de stad. Het Stationsplein met het brede deel van 
de Stationsweg is de start van de rode loper richting de binnenstad. De rode loper richting het centrum 
biedt met zijn winkels en horeca de aanzet tot een economische impuls aan de wijkeconomie. 
Herinrichting van het Stationsgebied moet ertoe leiden dat studenten de oversteek ’onder het spoor’ 
maken voor hun uitgaansleven, studentenvoorzieningen en winkels en een positieve bijdrage levert aan 
de wijkeconomie.  
 
2. Ruimtelijke en functionele uitgangspunten  
 
2.1 Huidige situatie (algemene beschrijving) 
Het Stationsplein en het brede deel Stationsweg (het Stationsgebied HS) voldoen niet meer aan de 
eisen die de gemeente stelt aan deze belangrijke plek in de stad. Het gebied heeft te weinig allure, de 
auto verkeersfunctie overheerst en de verblijfskwaliteit is ondermaats.  
De kwaliteit voor tramreizigers scoort laag. De tramhaltes zijn nu over drie plekken verdeeld. De 
haltes hebben te weinig uitstraling, de perrons zijn te smal om het groeiende aantal reizigers goed te 
kunnen bedienen, bieden te weinig comfort en zijn niet goed toegankelijk. De huidige tramhaltes zijn 
bovendien ongeschikt voor het nieuwe trammaterieel dat breder (2,65m i.p.v. 2,35m) en langer is dan 
het bestaande materieel (32m i.p.v. 29m). Het nieuwe materieel heeft een lagere instapvloer, waardoor 
een gelijkvloerse instap ontstaat. Het is tweerichtingen-materieel met aan beide zijden deuren zodat de 
trams aan beide zijden van de tramperrons kunnen halteren. De capaciteit van de perrons moet 
vergroot worden. Dit brengt met zich mee dat de huidige sporenconfiguratie en de tramhaltes 
vernieuwd moeten worden. 
 
Het brede deel van de Stationsweg wordt gedomineerd door het autoverkeer, het ‘verblijfseiland’ in 
het midden is stenig en nodigt niet uit om er te verblijven, de stoepen aan de zonzijde zijn te smal voor 
terrasjes (horeca). 
 
Voor fietsers zijn er in het plangebied nauwelijks of geen voorzieningen (fietspaden). Op het 
Stationsplein is het fietspad richting Rijswijkseplein moeilijk te vinden, kruist bij de taxistandplaats 
het tramspoor en loopt verder tussen tramsporen en taxistandplaats richting het Strijkijzer en 
Rijswijkseplein. Het fietspad vanaf de Oranjelaan richting Stationsplein en de oversteek naar de 
Rijswijkseweg (tegenover het Strijkijzer) is niet duidelijk vormgegeven, bovendien gaat het fietspad 
richting station op dit punt over in de ventweg langs de Ellips wat de eenduidigheid van de 
fietsvoorziening niet ten goede komt.  
 
2.2. Ruimtelijk 
Het monumentale stationsgebouw is het belangrijkste gebouw aan het Stationsplein 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 zichtlijn van en naar het station.  
De gebruik- en belevingswaarde van de openbare ruimte dient van hoge kwaliteit te zijn. Een hoge 
gebruikswaarde betekent dat er voldoende ruimte per functie is en het gebied verkeer- en sociaal veilig 
zijn. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat de ruimte op het Stationsplein is bepaald 
door de ruimte in het profiel ter hoogte van de Koninklijke Wachtkamer en de gevelrooilijn van het 
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“grote belastingkantoor”. Ook het feit dat de tramhaltes in elkaars verlengde komen te liggen is 
bepalend voor de verdere inrichting. 
 
De Openbare Ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn zonder belemmeringen, met de 
voetgangers, fietsers, Openbaar Vervoer en taxi’s als belangrijkste verkeersstromen. 
Een duidelijke, geclusterde functieverdeling maakt het gebied overzichtelijk en dus veilig. 
Het Stationsplein moet een efficiënt en veilig ‘overstapgebied’ zijn voor de OV reiziger en bezoekers 
van de stad, waar plek is voor de tramhaltes en de taxistandplaats.  
Het brede deel van de Stationsweg wordt ingericht als verblijf- en attractief gebied met ruimte voor 
terrassen aan de kant van het grote Belastingskantoor. De plint wordt representatief en open 
voorgesteld. Voor een hoge belevingswaarde is de attractiviteit, identiteit en goed materiaal- en 
kleurgebruik van groot belang.  
 
2.3. Functionaliteiten en normenkaders trams 
De capaciteit van de tramperrons moeten worden uitgebreid om de groeiende stroom reizigers ook in 
de toekomst te kunnen blijven faciliteren. Er moet langs de tramperrons voldoende opstelruimte zijn 
om alle trams, ook die nu op het brede deel van de Stationsweg een halte hebben, een plaats te kunnen 
bieden en tevens een vlotte doorstroming te kunnen garanderen.   
Stadsgewest Haaglanden, HTM, DSO en DSB hebben in het voorjaar van 2009 gezamenlijk het: 
“Programma van Eisen, Schetsontwerp Herinrichting Openbare Ruimte Stationsplein en brede deel 
Stationsweg” (25 mei 2009) opgesteld. Hierin zijn voor het sporenontwerp de volgende kaders 
gehanteerd:  
• HTM-infra voorschriften Sporen, versie 2.9. 
• HTM-infra voorschriften WS&T wisselinstallatie, versie 000 
• HTM infravoorschriften Stroomvoorziening Bovenleiding, versie 018 
• HWS uitgave november 2004 
• Normen spoorbouw versie 10.2 (1 december 2009 - inclusief bijlage F5- profiel van vrije ruimte) 
• Eisen toegankelijkheid 
 
3. Voorontwerp herinrichting 
 
3.1. Integrale herinrichting, algemene omschrijving 
In het ontwerp zijn Stationsplein en brede deel Stationsweg ontworpen als één geheel maar met 
verschillende accenten en functies. De positie van het station, in de as van de Stationsweg, is versterkt 
door verschuiving van de boombeplanting en de ligging van de loper van natuursteen of gelijkwaardig 
materiaal.  
De twee vleugels van het Stationsplein zijn geformeerd rondom de twee middenperrons, liggend in 
elkaars verlengde, in de as van het plein. De nieuwe overkappingen van de tramhaltes worden 
belangrijke ruimtelijke elementen op het plein. Om die reden is een gestrekte ligging van beide haltes 
gewenst. De inrichting en maatvoering van de perrons is afgestemd op het nieuwe, bredere 
lagevloermaterieel. 
 
Het stationsgebied krijgt een autoluwer karakter. Er wordt voor motorvoertuigen éénrichtingsverkeer 
ingevoerd (zie hoofdstuk 5 verkeersmaatregelen) waardoor het verkeersbeeld rustiger wordt, er ruimte 
komt voor vrijliggende fietspaden en de oversteekbaarheid voor voetgangers wordt verbeterd.  
Voorzieningen voor ‘Kiss & Ride’ en laden en lossen langs het Stationsplein blijven gehandhaafd. De 
fietser krijgt de ruimte op vrijliggende tweerichtingen fietspaden langs beide pleinen en sluiten aan op 
de belangrijke fietsroute door de tunnel onder het station. In het brede deel van de Stationsweg 
ontstaat een royale entree naar de binnenstad en ruimte voor terrassen, die in een groene setting zijn 
vormgegeven.  
De inrichting is afgestemd op de bijbehorende logistiek en looproutes van en naar het station, waarbij 
in de Rode Loper een rustpunt voor de voetgangers moet zijn tussen de beide tramrichtingen.  
Het groen wordt ingezet voor een prettige, Haagse sfeer maar ook als verheldering en begeleiding van 
de looproutes. Aan de oostzijde van het Stationsplein is de beperkte ruimte tussen het talud en 
tramspoor ingericht als shared space voor de voetgangers en de standplaats voor de taxi’s. 
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3.2. Het voorlopige ontwerp omvat de volgende maatregelen 
• Faciliteren bestaand (GTL8) en nieuw lagevloers trammaterieel. 
• Vergroten van de perroncapaciteit van trams (middenperrons). 
• Aanleg en nieuwbouw tophalte. 
• Inpassen van een (keurmerk) taxistandplaats 
• Verplaatsen van bushalte lijn 18 naar de Waldorpstraat (Laakzijde Station HS). 
• Verbeteren fietsvoorzieningen als onderdeel van de Sterroute van en naar het centrum van de 

binnenstad. 
• Uitbreiding van stedelijk groen. 
• Aanleg Rode Loper met ruimte voor terrassen (horeca) op het brede deel van de Stationsweg. 
• Invoeren van éénrichtingsverkeer op het Stationsplein richting Rijswijkseplein.  
• Invoeren van éénrichtingsverkeer op het brede deel van de Stationsweg richting Stationsplein.  
• Invoeren 30 km per uur zone. 
• Vermindering aantal parkeerplaatsen op de openbare straat. 
• kort parkeren (Kiss & Ride). 
 
3.3. Tramverkeer 
Na de herinrichting halteren alle trams op het Stationsplein. Er is dus geen halte meer op de 
Stationsweg. Dit maakt het overzichtelijker voor reizigers, vergemakkelijkt het overstappen en er 
ontstaat meer ruimte voor andere functies op de Stationsweg. De bestemmingsinformatie wordt via 
dynamische reizigersinformatie weergegeven en reizigers wachten op de tophaltes beschut onder een 
ruime perronkap. 
De trams richting Centrum, Station CS en verder, halteren op het oostelijke eilandperron (ter hoogte 
van de Ellips) en alle trams in westelijke richting halteren op het westelijke eilandperron (tussen 
stationsentree en fietstunnel).  
 
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 
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(de nieuwe trams hebben aan twee kanten in- en uitstap) 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. 
 
3.4. Keerlus voor lijn 9 
In het plan is een keervoorziening (spoorboog van brede deel Stationsweg naar Stationsplein richting 
Rijswijkseplein) getekend. In het kader van NRR Actieprogramma is het streven om op de Parallelweg 
een keervoorziening aan te leggen waar lijn 9 gebruik van kan maken. De boog op het Stationsplein 
hoeft dan niet aangelegd te worden. De keervoorziening op de Parallelweg is nog in studie.  
 
3.5. Tramspoor Hofwijckstraat 
In verband met de complexe sporeninfrastructuur tussen het oostelijke tramperron en het 
Rijswijkseplein is voorgesteld de tramspoorverbinding van Stationsplein via de Hofwijckstraat naar de 
Rijswijkseweg te laten vervallen. Deze spoorverbinding dient thans als calamiteitenspoor maar is als 
zodanig niet meer opgenomen in de nieuwe nog vast te stellen calamiteitennota. 
 
3.6. Tramhalte (tophalte)  
Dagelijks maken duizenden reizigers gebruik van de tramhaltes bij Hollands Spoor. Het treinstation en 
de Haagse Hogeschool 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 het brede deel van de Stationsweg worden volledig heringericht, om die 
entree te benadrukken. De tramhaltes op het Stationsplein maken deel uit van die herinrichting: voor 
de vele tramreizigers die voor het stationsgebouw Hollands Spoor op het Stationsplein in- en 
uitstappen, wordt een zogenaamde “Tophalte” ontworpen.  
 
Een tophalte is een openbaar vervoerhalte die reizigers en passanten als ‘top’ ervaren. Dat wil zeggen 
dat er meer zichtbare kwaliteit en comfort wordt aangeboden dan op reguliere haltes. Haltes horen 
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 boven op een extra gevoel van 
kwaliteit en comfort door bijzonder materiaalgebruik en een specifiek op de omgeving afgestemde 
vormgeving en inrichting. Een tophalte voegt kwaliteit toe aan de omgeving: de halte valt op en 
spreekt passanten aan. Door op het Stationsplein een tophalte aan te leggen, wordt een bijdrage 
geleverd aan de vervoersontwikkeling (zichtbare kwaliteit stimuleert reizigers gebruik te maken van 
het openbaar vervoer) én aan de economische ontwikkeling van het stationsgebied. Het voorontwerp 
van de tophalte is nog in studie. 
 
3.7. Taxi’s 
In de nieuwe inrichting van het Stationsplein wordt de huidige taxistandplaats ingericht als standplaats 
voor maximaal 14 (Keurmerk-)taxi’s. 
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. 
 
3.8. Buslijn 18  
Voor buslijn 18 zal in de nieuwe dienstregeling voor 2014 (ingangsdatum 14 december 2013) 
opgenomen worden dat de route voor bus 18 in beide richtingen verplaatst wordt naar de 
Waldorpstraat, Rijswijkseplein en Pletterijkade. Dit betekent dat de bushalte bij Hollands Spoor 
verplaatst wordt naar de Waldorpstraat. De haltes op de Stationsweg, Wagenstraat en Stille Veerkade 
komen te vervallen. Vaststelling van de dienstregeling vindt plaats in juni 2013 door Stadsgewest 
Haaglanden. 
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3.9. Fietsvoorzieningen 
In het hele gebied worden de tweerichtingenfietspaden in rood asfalt aangelegd. De route Stationsweg, 
brede deel Stationsweg, Stationsplein, fietstunnel, Waldorpstraat maakt onderdeel uit van de sterroute 
voor de fiets van de binnenstad naar Delft. 
Gemeente, NS en ProRail werken gezamenlijk aan een plan voor het uitbreiden van het aantal 
fietsparkeerplekken in het Stationsgebied met circa 2500 fietsparkeerplaatsen. Dit plan is momenteel 
in studiefase naar de meest geschikte locatie(s) aan zowel de Laak- als de centrumzijde. De studie voor 
een fietsenstalling aan de Laakzijde maakt onderdeel uit van de Intentie Overeenkomst die de 
Gemeente, NS en Vestia onlangs gesloten hebben tbv de ontwikkeling van het Station HS en het talud 
naast het station (RIS 180657) en wordt uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst van 
gemeente, NS en ProRail. 
 
3.10. Materialen in de openbare ruimte 
Beide pleindelen worden uitgevoerd in de (bestaande) gemêleerd rood gebakken klinker. Het 
bestaande gebakken klinkermateriaal, dikformaat, wordt (gedeeltelijk) hergebruikt in rijbanen en 
parkeervakken. Voor de voetgangersruimten wordt nieuw materiaal toegepast, dezelfde klinker, 
waalformaat. Voor het comfort en de eenduidigheid van de fietsvoorzieningen is de uitvoering, in 
overeenstemming met dat van een sterroute, uitgevoerd in rood asfalt. 
 
Het ‘vloerkleed’ voor het station en de loper naar de stad worden uitgevoerd in natuursteen of 
gelijkwaardig materiaal. Als referentie geldt het Buitenhof, granietkeien, bovenzijde gezaagd, zijkant 
behakt. Het Buitenhof laat zien dat dit materiaal goed toepasbaar is in de trambaan. De markering van 
het profiel van vrije ruimte wordt nader uitgewerkt in het DO. Op de perrons en tussen perron en 
stationsingang zullen geleide lijnen worden aangebracht. 
 
De verdere meubilering zoals afvalbakken, is volgens het Handboek Openbare Ruimte. Uitwerking 
vindt plaats in het Definitief Ontwerp. 
 
3.11. Bovenleidingenmasten, bebording en verlichting 
Voor de masten (bovenleidingen en verlichting) en bebording is een restrictief uitgangpunt gekozen.  
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 en niet in de zichtlijn naar het 
Station en is afgestemd op de bomenlijnen. De bebording is terughoudend, zo veel mogelijk hangend 
en gebundeld. Het streven om de bovenleidingen voor de trams zoveel mogelijk uit te voeren zonder 
hangdraden is om veiligheidsredenen en vanuit kostenoverweging niet opgenomen in het plan. 
 
3.12. 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. De bestaande bomen ondersteunen de zichtlijn te weinig en delen de ruimte te veel in 
tweeën. De bestaande bomen zijn niet inpasbaar in de nieuwe lay-out en moeten worden verplant of 
gekapt. Het aantal bomen wordt uitgebreid. 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. 
 
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 winterharde blokhagen voor deze afscheiding. Het bomenaantal 
gaat van 34 naar 49 bomen. Wanneer bestaande bomen niet kunnen worden gehandhaafd worden ze 
vervangen door nieuwe.  
 
 
 



 7

 
4. Beheer, toezicht en (sociale) veiligheid  
 
4.1. Beheer openbare ruimte 
De werkafspraken en de afbakening van het te beheren gebied worden, conform de afspraken uit het 
Beheerconvenant Station- en stationsomgeving, onderdeel van het Jaarlijks Werkplan voor 
Stationsgebied Hollands Spoor. Het beheerniveau van de openbare ruimte is en blijft Hofstadkwaliteit. 
 
4.2. Toezicht en sociale veiligheid 
Het Stationsgebied valt in het veiligheidrisico. Sinds 2002 staan hier gemeentelijke camera’s. 
In de periode 2008-2009 is het cameratoezicht rond Den Haag Hollands Spoor dankzij een subsidie 
van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) op een hoger niveau gebracht; zo is het 
mogelijk geworden om beelden uit te wisselen met gebiedspartners. In totaal staan er in het 
stationsgebied HS circa 20 camera’s.  
Tengevolge van de nieuwe fysieke inrichting van het plangebied (tramhaltes, bomen e.d.) wordt het 
huidige cameraplan aangepast zodat het dekkingsgebied ongewijzigd blijft.  
 
5 Verkeersmaatregelen. 
 
5.1. Snelheidsregime 
Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg krijgen een 30 km per uur regime. De overgangen 
worden gemarkeerd door een flauw verlopende drempel en een overgang van asfalt naar klinkers. De 
inrichting van het kruispunt Stationsweg/Hoefkade wordt nader uitgewerkt; handhaving van de 
Verkeer Regel Installatie (verkeerslichten) is daarbij uitgangspunt.  
 
5.2. Verkeerscirculatie (motorvoertuigen) 
Om ruimte te maken voor de rode loper (voetgangers en terrassen voor de horeca) en terugdringen van 
het autoverkeer in het plangebied, wordt voor gemotoriseerd verkeer een nieuwe verkeerscirculatie 
voorgesteld. In onderstaand figuur is dit weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Er zal door het éénrichtingsverkeer op het Stationsplein en op een deel van de Parallelweg (vanaf de 
Naaldwijksestraat) 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). De Hoefkade zal 
drukker worden maar tegelijkertijd zal de Parallelweg, het Stationsplein en het Brede deel Stationsweg 
minder druk worden qua autoverkeer. 
 
5.3. Flankerende maatregelen (auto)verkeersstromen 
De verandering van verkeerstromen vraagt om maatregelen die de minder gewenste (extra 
verkeersdruk op de Hoefkade) gevolgen zo goed mogelijk opheffen. Dosering van het autoverkeer op 
het Rijswijkseplein is de maatregel die verreweg het meeste effect zal sorteren maar nader onderzoek 
vergt omdat de consequenties en wenselijkheid ervan in beeld moeten worden gebracht. 
 
De gemeente voert een onderzoek uit naar welke maatregelen genomen moeten worden om de 
verwachte groei van verkeersdruk (motorvoertuigen) op de Hoefkade te beperken. Deze maatregelen 
hebben als doel autoverkeer voor het Rijswijkseplein te splitsen in bestemmingsverkeer en verkeer dat 
niet noodzakelijk over de Hoefkade hoeft te rijden om het reisdoel te bereiken en dit verkeer ‘te 
verleiden’ via de Waldorpstraat en de Neherkade te rijden.  
Hiermee kan ook voorkomen worden dat de verkeersdoorbraak van de Naaldwijksestraat 
daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. Voor de uitwerking van de kansrijke maatregelen wordt, in 
samenhang met het terugdringen van de verkeersdruk in de Koningstraat t.g.v. het VCP, gericht 
onderzoek gedaan naar de te nemen maatregelen en de te verwachten effecten. Dit onderzoek richt 
zich specifiek op twee straten (Hoefkade en Koningstraat) maar er wordt ook gekeken naar de 
verkeerscirculatie op andere belangrijke wegen in de omgeving. Het gebied dat wordt bezien, wordt 
begrensd door de volgende straten: Hobbemastraat, Zuidwal, Bierkade, Pletterijstraat, Rijswijkseplein, 
Rijswijkseweg, Neherkade, Calandstraat, Parallelweg en de Heemstraat. De keuze van de meest 
wenselijk(e) maatregelen en de aanpassingen aan de Koningstraat (zie 5.5. Hoofdroute Hulp- en 
nooddiensten) worden na uitwerking (microsimulatie) voor vaststelling van het plan voorgelegd aan de 
buurt. Dit gebeurt nog tijdens de inspraakperiode voor HS. 
 
5.4. Naaldwijksestraat 
De reconstructie van de Naaldwijksestraat maakt onderdeel uit van de maatregelen om de 
verkeersdruk op de Hoefkade op te vangen als bovengenoemde maatregelen niet uitvoerbaar zijn of 
onvoldoende effect sorteren. 
In eerste instantie zou deze verkeersroute onderdeel uitmaken van het sloop/nieuwbouwplan Rode 
Dorp. Dit plan is gewijzigd in een renovatieplan waardoor het realiseren van de nieuwe verkeersroute 
op deze locatie niet mogelijk is. In de commissiebrief Rode Dorp (RIS 177057) is dit verder 
toegelicht. Een alternatief is gevonden in de Naaldwijksestraat waar in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw twee woningen en een bedrijfsgebouw zijn gebouwd om het zoekverkeer in relatie met de 
prostitutie in de Poeldijksestraat destijds te ontmoedigen. Intussen is de prostitutie opgeheven 
waardoor de ontmoedigingsmaatregelen niet meer nodig zijn. Hierdoor kan, conform het voorstel uit 
het wijkplan Stationsbuurt/Oranjeplein uit 2003 (RIS 105751), de Naaldwijksestraat doorgetrokken 
worden naar de Parallelweg. 
 
Herstel van het éénrichtingsverkeer betekent het aankopen en slopen van twee woningen en een 
bedrijfspand. De woningen, Naaldwijksestraat 78 en 80, zijn eigendom van Staedion. De huidige 
bewoners komen in aanmerking voor vervangende woonruimte. Om de verhuismogelijkheden voor 
deze bewoners te vergroten zijn de woningen aangewezen als aktiegebied. 
Het bedrijfspand, Parallelweg 31, is van Starterspanden c.v. Ook met hen worden afspraken gemaakt 
over de verwerving. 
 
5.5. 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 herkomsten 
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materieel kan worden ingezet. De rijbreedte van de Zuylichemstraat en de drempels in de Koningstraat 
worden aangepast om deze route mogelijk te maken.  
 
Voorstel Koningstraat 
 

 
 
 
Voorstel Zuylichemstraat 

 
 
6. Financiële aspecten. 
 
De kosten voor de realisatie van het integrale herinrichtingsplan zijn geraamd op circa € 20 mln en 
worden gedekt uit verschillende financieringsbronnen.  
 
7 Planprocedure, Inspraak en vervolg planproces. 
 
7.1. Bestemmingsplan 
Het Stationsplein en het brede deel Stationweg hebben een verkeersbestemming. Een 
bestemmingsplanwijziging is daar niet nodig. Het ontwerp voor de Tophalte vergt een wijziging van 
de bestemming (Omgevingsvergunning). 
Indien de doorbraak van de Naaldwijksestraat noodzakelijk blijkt, is de doorbraak in de zin van de 
WRO een reconstructie. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging (Omgevingsvergunning) nodig. 
 
7.2. Verkeersregelingen 
Voor de verschillende maatregelen in het plan (o.a. de nieuwe verkeerscirculatie) moeten 
verkeersbesluiten genomen worden.  
 
7.3. Inspraak en vervolg planproces 
• Na vrijgave voor inspraak wordt het voorontwerp met plantoelichting gedurende zes weken voor 

belanghebbenden ter inzage gelegd. In die periode wordt een inloopbijeenkomst voor 
belangstellenden en bewoners georganiseerd.  

• De verschillende belangenverenigingen (taxibranche, fietsersbond, ROVER en Voorall) worden 
uitgenodigd voor een toelichting op het Voorontwerp.  
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• Na verwerking van de reacties wordt het Voorontwerp via het college van B&W als raadsvoorstel 
aan de gemeenteraad aangeboden. 

• Na vaststelling van het Voorlopig Ontwerp in de gemeenteraad wordt het ontwerp overgedragen 
aan de Dienst Stadsbeheer/OG. Vanwege vastgoedontwikkelingen in en rond het stationsgebied, 
zal de uitvoering van het plan afgestemd worden met DSO/PmDH. 

 
7.4. Planning op hoofdlijnen 
 
Activiteit Gereed 
Inspraak en verwerken inspraak 2012: juni 
Vaststellen Voorontwerp B&W en Raad incl. Tophalte 2012: september/oktober 
Definitief ontwerp 
Tramsporen infrastructuur 2012: december 
Openbare ruimte en Tophalte 2012: december 
Realisatie vanaf 2014: oktober 
 


