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Hal station Hollands Spoor
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Wagenstraat / Chinatown

1. Inleiding
De Loper Oude Centrum is de verbinding
tussen het Station Hollands Spoor en de Grote
Marktstraat, gevormd door de Wagenstraat en
de Stationsweg. De Loper Oude Centrum is in
potentie een van de meest spannende straten
van Den Haag. Deze belangrijke stadsentree
verbindt het drukbezochte monumentale
treinstation Den Haag Hollands Spoor met een
van de meest gewaardeerde binnensteden van
Nederland via een verrassende en afwisselende
route langs park, gracht, winkelstraat en
Chinese buurt. Tegelijkertijd vormt de Loper de
hoofdstraat van levendige stadsbuurten met
talrijke ondernemingen met een functie voor
zowel de omliggende buurten als de stad. Met
deze bijzondere mix zou de Loper een bron van
inspiratie voor de succesvolle eigentijdse stad
kunnen zijn. Door de huidige inrichting en het
gebruik van de straat wordt deze potentie echter
niet ten volle benut.
Het college van B en W heeft de ambitie
hierin verandering te brengen. Een kwalitatief
hoogwaardige route van Hollands Spoor naar
de binnenstad is belangrijk voor de stad en
bovendien cruciaal voor het Oude Centrum. Door
in de Loper Oude Centrum te investeren zullen
meer mensen door het gebied lopen en fietsen.
De herinrichting van de Loper moet de basis voor
een sociale, economische en ruimtelijke impuls
in een van de kwetsbare wijken van onze stad
leggen.
De eisen die aan een dergelijk ontwerp gesteld
worden zijn talrijk en divers. Het afwisselende
karakter van de straat, het uiteenlopende gebruik
door ondernemers, toeristen, buurtbewoners
en doorgaand verkeer zorgen immers voor

een uitermate complexe opgave voor de
ontwerpers. Bovendien verandert het gebruik
van de stad steeds sneller. Mensen hebben
hoge verwachtingen van hun omgeving, zowel
als toerist als bewoner. Klimaatverandering is
ontegenzeggelijk van invloed op de kwaliteit
van leven in de stad. Flexibiliteit van inrichting,
duurzaamheid, veiligheid en verblijfswaarde zijn
onmisbare ingrediënten om tot een geslaagde
ingreep te komen. Om in dit complexe kader tot
een optimaal ontwerp te komen, wordt nauw
samengewerkt met belanghebbenden.
In deze notitie wordt beschreven hoe het
programma van eisen voor de herinrichting
van de Stationsweg en Wagenstraat tot stand
is gekomen. Een beschrijving van de huidige
situatie komt aan bod, evenals de visie op
de gewenste ontwikkeling. Het (eigenlijke)
programma van eisen is in hoofdstuk 8
opgenomen.

Stadsentree
De Loper Oude Centrum is een van de belangrijkste stadsentrees van Den Haag. In de nota ‘Welkom in
Den Haag; een agenda voor de stadsentrees van Den Haag’ is de verbetering van de kwaliteit van de
stadsentrees geagendeerd. Dit zijn de plekken waar grote aantallen bezoekers en bewoners van Den
Haag de stad binnenkomen en weer verlaten. Stadsentrees zijn logistieke knooppunten. Maar ook de
plek waar bedrijven en instellingen zich gevestigd hebben, waar mensen elkaar ontmoeten, waar leven
op straat is. Voor nieuwkomers is een stadsentree de plek van de eerste indruk van de stad, de plek
waar Den Haag zich presenteert. Voor vertrekkers is het de plek van de laatste herinnering aan de stad,
het beeld dat je met je meeneemt.
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2. Werkwijze
Inventarisatie wensen en ideeën
Het Programma van Eisen Loper Oude Centrum
is tot stand gekomen door een inventarisatie van
wensen en ideeën van en reacties en overleg
met belangenorganisaties in het plangebied:
Stichting Buurtstation, Bewonersorganisatie
Oude Centrum, Fietsersbond afdeling Haagse
Regio, Stationswerk, Stichting De Ooievaart en
City Mondial: Wat vinden zij van deze plek, waar
hebben ze last van, wat waarderen ze en welke
ideeën hebben ze over de aanpak van deze plek
in de stad.
Door de belangenorganisaties zijn onder ander
de volgende wensen en ideeën aangedragen:
•
Groen: groen op de parels, versterken van
het groen;
•
Verkeer: betere verkeersafwikkeling,
ruimte aan voetgangers en fietsers,
eenrichtingsverkeer op de Stationsweg,
bredere trottoirs, autoparkeer beperken,
auto’s te gast, 30 km zone;
•
Ruimtelijk: Wagenplein/grachten en kop
Stationsweg als een geheel benaderen,
Wagenplein en Wagenbrug tot een groter
geheel smeden, aanbrengen samenhang.
Op de kruising Wagenstraat/Veerkades
moet de loper doorlopen.
•
Verlichting: meer, gele verlichting, mooie
lantaarns, bomen uitlichten, licht op een
aantal plekken iets uit;
•
Bebording en bewegwijzering: snoeien in
woud aan borden, heldere bewegwijzering,
toeristische informatie;
•
Fietsparkeren: aanbrengen van meer
fietsparkeerplekken zoals bij de moskee
Stationsweg.
•
Overig: podium in Huygenspark, creatief
karakter Stationsbuurt benadrukken,
openbaar toilet, mooie bankjes.

Verschillende wensen en ideeën over groen,
verkeer, ruimte, kwaliteit, milieu, duurzaamheid
verlichting, bebording en bewegwijzering en
fietsparkeren komen terug in hoofdstuk 8.
Projectgroep
Verder is een projectgroep samengesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van
onderdelen van de gemeente: Verkeer,
Grondzaken, Projectmanagment, Economie,
Stedenbouw en Planologie, dienst
Publiekszaken, dienst Stadsbeheer en
Communicatie. De projectgroep heeft gekeken
naar bestaand beleid uit de verschillende
sectoren dat relevant is voor de Loper Oude
Centrum. Vanuit de verschillende vakdisciplines
zijn ideeën aangedragen voor de inrichting.

kenmerkende sfeervolle armaturen, goede
bewegwijzering en meer ruimte voor langzaam
verkeer en verblijfsfuncties. De aanbevelingen
zijn overgenomen en in de thema’s van hoofdstuk
8 verwerkt.

Verkeersstudie
Voorafgaand aan het opstellen van het
programma van eisen is een studie gedaan
naar manieren om het autoverkeer op de
loper te verminderen. Het resultaat van dit
onderzoek (verkeersmaatregelen Stationsbuurt/
Schilderswijk) heeft de basis gevormd voor het
verder invullen van het programma.
Haags Duurzaamheids Team
Het project is besproken in het Haags
Duurzaamheids Team (HDT) met als doel te
onderzoeken hoe de opgave invulling kan geven
aan duurzaamheidsdoelen.
Door het HDT is aanbevolen om de loper meer
autoverkeersluw te maken, een groene lijn aan te
brengen (kleurig/bloeiend groen in de bestrating
of langs de gevels), hergebruik van vrijkomende
materialen, aandacht voor fietsparkeren,
een goed energiezuinig verlichtingsplan met
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Afbeelding: De Wagenstraat loopt in een bocht richting Trekvliet ter plekke van de huidige
Bocht van Guinea/ het Huijgenspark (G. van der Giessen, 1729)

Stationsweg en Huijgenspark begin 20e eeuw. (prentbriefkaart Lud Fischer)
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Afbeelding: Wagenstraat en Wagenbrug rond 1908.

3. Historische schets
Tekst uit: Welkom in Den Haag! Onderzoek naar
cultuurhistorie in de openbare ruimte van twee
entrees tot Den Haag (L. van den Bulk, 16-42013)
In de 15e eeuw was de Wagenstraat een
belangrijke verkeersader van Den Haag. De
Wagenstraat ging over in de landweg over
Rijswijk naar Delft en Rotterdam, die samen met
de Trekvliet (waterverbinding) de belangrijkste
uitvalsroute was. De bebouwing eindigde
toen bij wat nu de Gedempte Gracht heet. De
Wagenstraat werd buiten de stad aangeduid
als Delfwegh. Buiten de singels van Den Haag
volgde de weg de sloot die de landerijen van
het Leprooshuis (gelegen aan het Zieken)
begrensde. De bocht in de sloot is nu nog terug
te vinden in de Bocht van Guinea aan de rand
van het Huijgenspark.
De Wagenbrug was in de 18e eeuw een
ophaalbrug en vormde in de 18de eeuw
het knooppunt voor de overslag van
wagenvrachtverkeer. Grote vrachtkarren
mochten de stad niet meer in, omdat zij overlast
veroorzaakten in de smalle straatjes. Later werd
het een vaste brug.

IJzergieterij Prins van Oranje.
Tussen 1862 en 1870 werden de straten
tussen het Oranjeplein en de Stationsweg vol
gebouwd met arbeiderswoningen. In 1893 werd
het oude station vervangen door een nieuw
gebouw, ontworpen door Margadant. In 1866
kwam aan het Huijgenspark het eindpunt van de
paardenspoorweg Den Haag-Delft. Ook is vanaf
1866 is in de gemeenteverslagen sprake van
het aanleggen van trottoirs aan de Stationsweg.
Begin 20e eeuw reden er electrische trams in de
Wagenstraat en Stationsweg.
Rond 1900 trokken de grote industriële
bedrijven weg en werden er op die terreinen
woningen gebouwd. Vanaf 1900 nam ook het
verkeer toe en het Stationsplein werd een
verkeersknooppunt. De welgestelden verlieten
de wijk, maar de middenstand floreerde door
het vele verkeer dat op het station af kwam. Ook
gingen er zich aan de Stationsweg aanzienlijke
hotels vestigen. Met de komst van het Centraal
Station nam Hollands Spoor in betekenis af en
het verblijfsklimaat voor bedrijven verslechterde
vanwege de grote verkeersdrukte.

Stationsweg
De Stationsweg is een 19e eeuws ontwerp.
In 1841 werd besloten om station Hollands
Spoor aan te leggen. Ingenieur Oudshoorn
ontwierp naast station Hollands Spoor, ook de
verbindingsweg met de stad (de Stationsweg).
Doordat de treinlijn in 1847 werd verbonden met
Rotterdam, gingen er zich in de Stationsbuurt
grote industriële bedrijven vestigen, zoals
meubelfabriek Horrix en de firma Mutters en de
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Beeld trottoir Wagenstraat

Stationsweg

Beeld Wagenstraat

Kapper in de Wagenstraat
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4. Huidige situatie
De Loper Oude Centrum is een levendige
route. De Wagenstraat en de Stationsweg
vormen de route die het centrumgebied met
het stationsgebied bij station Hollands Spoor
verbindt. Wat opvalt is de verkeersdrukte en de
diversiteit aan weggebruikers. De trottoirs worden
gebruikt voor een veelheid aan functies, zoals
het stallen van fietsen, uitstallen van koopwaar
en terrassen. Wat ook kenmerkend is, is het
multiculturele karakter van het gebied, zowel qua
gebruikers als qua functies.
De route wordt geflankeerd door bebouwing met
een gevarieerde bouwhoogte, overwegend 3
tot 4 lagen met op enkele plekken bouwblokken
die hoger zijn. De architectuur is grotendeels
19e en 20e eeuws met een grote afwisseling in
architectuurstijlen. Ook de staat van onderhoud
waarin de panden verkeren verschilt. De
omliggende buurten hebben overwegend een
woonfunctie. De plinten in de loper herbergen
over de gehele lengte veel verschillende functies:
diverse winkels, enkele kleine supermarkten,
kappers, nagelstudio’s, massagesalons,
gebedshuizen, cafés, restaurantjes etc.
In de loper is - hier beschreven van west naar
oost- een aantal delen te onderscheiden. Het
eerste deel van de Wagenstraat vanaf de
Grote Marktstraat past qua inrichting en sfeer
bij de Grote Markstraat. Hier bevindt zich de
zijingang van de Bijenkorf. Vrij kort daarna begint
‘Chinatown’. Aan beide uiteinden bevindt zich een
opvallende Chinese poort.

Het deel tussen de Gedempte Gracht en de
Wagenbrug is qua sfeer een voortzetting van het
eerdere deel, dat ter hoogte van de Veerkades
een onderbreking kent.
De Zuidsingelsgracht en de bijbehorende
Wagenbrug vormt een duidelijk accent in
de route. De route buigt hier enigszins naar
links. Ook is er een duidelijk hoogteverschil
waarneembaar bij de Wagenbrug. Op drie van
de vier hoekpunten van de brug zijn pleintjes
aanwezig. Even verderop buigt de weg weer naar
rechts. Aan de linkerkant van de weg bevindt zich
het Huijgenspark.
De Stationsweg zet tot aan de Hoefkade het
karakter van de Wagenstraat voort. Wel heeft
de Stationsweg een iets breder profiel dan de
Wagenstraat. De Wagenstraat heeft door zijn
relatief smalle profiel ook geen boombeplanting.
Na de Hoefkade begint het brede deel van de
Stationsweg. De invulling van de plint is hier
opvallend beperkter dan in de Wagenstraat. De
herinrichting van dit deel van de loper in 2015
lijkt echter een gunstig effect op het vastgoed te
hebben. Een aantal nieuwe horecavoorzieningen
heeft zich gevestigd. Bij de herinrichting is een
brede loper voor voetgangers ingericht.
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Chinese poort

Wagenbrug
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Huijgenspark

Loper nabij HS

Samenvatting kwaliteiten
Positief

Negatief

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Levendige sfeer
Afwisseling in architectuur
Afwisseling in functies
Beleving van straatwanden door lichte
bocht in tracé
Zichtlijnen vanaf de loper op o.a.
Nieuwe kerk en Strijkijzer
Multicultureel karakter
Plein- en parkruimten aan de route
Bijzondere gebouwen en functies aan
de route (museum, moskee etc.)

•
•
•

Overlast autoverkeer (hoeveelheid,
snelheid)
Geparkeerde auto’s belemmeren zicht
en doorgang
Veel slordig geparkeerde fietsen in het
straatbeeld
Voetgangers in de knel door rommelige
trottoirs

Nieuwe horecavestiging
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5. Visie
De Loper Oude Centrum moet een aantrekkelijke
stadsentree worden, waar bezoekers graag
doorheen lopen naar het stadscentrum en
die mensen verleidt om wat langer te blijven
rondkijken in dit karakteristieke deel van de
stad. Door in de Loper Oude Centrum te
investeren zullen meer mensen door het gebied
lopen en fietsen en wordt Hollands Spoor een
aantrekkelijke stadsentree voor het centrum.
De herinrichting van de Loper biedt een kans
om de basis voor een sociale, economische en
ruimtelijke impuls in een van de kwetsbare wijken
van onze stad te leggen. Deze kans kan alleen
worden benut als we bij het opstellen van het
Voorlopig Ontwerp voortdurend oog houden voor
de uitdagingen én de potentie van de omliggende
buurten en deze concreet vertalen naar de
keuzes in de inrichting van de buitenruimte.
Belangrijk uitgangspunt is het vergroten van de
aantrekkelijkheid van de loper voor voetgangers
en fietsers. Dit kan door het comfort en de
continuïteit van de loper voor voetgangers en
fietsers te verbeteren en door het verminderen
van de overlast van het autoverkeer. Essentieel
daarbij zijn de te nemen verkeersmaatsregelen
in de omgeving. We willen bovendien de
verblijfskwaliteit vergroten en de bestaande
bijzondere kwaliteiten van de route tot hun recht
laten komen. Speciale aandacht gaat daarbij uit
naar de plein- en parkruimtes langs de route en
naar mogelijkheden om kwalitatief groen toe te
voegen. De stedenbouwkundige structuur, de
afwisseling in architectuur en de diversiteit aan
functies leveren een kenmerkend en levendig
straatbeeld op. Deze kwaliteit dient behouden
te blijven. Ook een adequate inpassing van
overige functies zoals het stallen van fietsen
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voor de verschillende soorten gebruikers, de
mogelijkheden voor terrassen en voor het
uitstallen van koopwaar is van belang. Hierbij
is nadrukkelijk ook oog voor verbetering van de
leefbaarheid voor de bewoners en ondernemers.
De Loper Oude Centrum is immers bij uitstek een
‘ bewoonde’ stadsentree.
De gewenste allure van deze stadsentree
ontstaat door
• Het creëren van een -zowel in breedte- als
lengterichting- rustig profiel, het weglaten
van -niet noodzakelijke- objecten in de
straatprofielen
• Benadrukken van karakteristieke kenmerken
van de omgeving
• Prioriteit te geven aan (ruimte voor) de
voetganger
• Toepassing van duurzame materialen
(Hofstadkwaliteit)
• Toevoegen van extra laanbeplanting (zoals
in het nu boomloze brede deel van de
Wagenstraat)
• ‘benutten’ van bestaande architecturale en
stedenbouwkundige kwaliteiten van de loper
(grachtengordel, pleintjes, park) en een
verlichtingsplan gericht op beleving van de
straatwand.
Bij de afweging van verschillende belangen
staat deze visie (die nadrukkelijk ook voortkomt
uit de consultatie met de belangenorganisaties)
centraal. De keuzes die gemaakt zijn en/of bij het
ontwerp onderzoek nog gemaakt moeten worden,
staan vermeld in het programma van eisen (zie
H8). Het ontwerponderzoek dat op basis van dit
Programma van Eisen plaatsvindt kan aanleiding
zijn voor aanvullende of afwijkende keuzes.
Een goede dialoog met de belanghebbenden

en verschillende disciplines over de te maken
keuzes in het vervolgproces is daarbij van
belang.

Belangrijke aandachtspunten in de verdere
uitwerking zijn:
- Duurzame vormgeving;
- Aandacht voor klimaatadaptatie;
- Een veiliger en socialer leefklimaat op straat;
- Flexibiliteit in inrichtingsmogelijkheden;
- Ruimte voor experiment en lerend vermogen;
- Buitenruimte gebruiken om economische
vitaliteit ondernemers te verbeteren en
verbondenheid en gevoel van trots op de
leefomgeving van bewoners en ondernemers
te stimuleren.

6. Projectgrens
Het plangebied Loper Oude Centrum bestaat uit
de openbare ruimte van de Stationsweg (vanaf
de Hoefkade) en Wagenstraat (tot de Grote
Marktstraat). Het studiegebied bevat tevens het
ingerichte deel van de Stationsweg tegenover het
treinstation Hollands Spoor en de entree van het
Huijgenspark (zijde Stationsweg). De grenzen
van het plan- en studiegebied zijn aangegeven
op onderstaand kaartje.

Projectgrens Loper Oude Centrum
Plangebied
Studiegebied
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7. Toelichting op het programma van eisen
In hoofdstuk 8 is het programma van eisen
weergegeven, overzichtelijk ingedeeld in de
volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke juridische kaders
Stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit
Verkeer
Openbare ruimte
Techniek
Economie
Veiligheid
Beheer en onderhoud
Verlichting
Milieu
Duurzaamheid
Financiën

Ook is aangeven of het genoemde aspect een
harde eis of een inspanningsverplichting is.
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8. Programma van eisen
Het PvE is opgebouwd uit hoofdspecificaties met een globale
omschrijving van de eis.
Deze hoofdspecificaties worden vervolgens uitgesplitst in
verschillende onderdelen. Per onderdeel worden de volgende
zaken genoemd:
* Het onderwerp,
* een omschrijving,
* hardheid eis:

R = Resultaatverplichting (harde eis)
I = Inspanningsverplichting (wens)

HOOFDSPECIFICATIES
1

Bestuurlijke en Juridische kaders

2

Stedenbouwkundige & ruimtelijke
kwaliteit

3

Verkeer

4

Kwaliteitseisen openbare ruimte

5

Techniek

Omschrijving van de eis

R/I

Programma van eisen Loper Oude Centrum - augustus 2016

19

20

6

Economie

7

Veiligheid

8

Beheer en Onderhoud

9

Verlichting

10

Milieu

11

Duurzaamheid

12

Financiën

1

Bestuurlijke en Juridische kaders

1.

Bestuurlijke kaders

1.1

Handboek Openbare Ruimte
(RIS 268741)

1.2

Kadernota Openbare Ruimte Den
Haag (RIS 107727)

1.3

Meerjarenprogramma Fiets 20152018 (RIS 283370)

De route Binnenstad–Spoorwijk–Rijswijk–Delft is aangewezen
als sterfietsroute. Het verbeteren van fietsvoorzieningen in
Wagenstraat en Stationsweg is hierbij de geplande activiteit.

R

1.4

Programma Stadsentree
(RIS 279664)

Loper Oude Centrum begint op het Stationsplein en loopt via
de Stationsweg, Wagenstraat naar de binnenstad tot de Grote
Marktstraat.

R
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Omschrijving van de eis

R/I

Handboek Openbare Ruimte is leidend bij de inrichting van de
Haagse openbare ruimte

R

R

1.5

Kadernota Straten, Wegen &
Lanen (RIS 280303)

R

1.6

Haags Nota Mobiliteit
(RIS 176567)

R

1.7

Hoofdroutekaart nood- en
hulpdiensten (RIS 160752)

R

1.8

Monumentale bomen
(RIS 265314)

In het plangebied bevinden zich een aantal monumentale
bomen, zoals vastgelegd in de totaallijst vijfde tranche
monumentale bomen (2013).

R

1.9

Agenda Oude Centrum
(RIS 279665)

Loper Oude Centrum begint op het Stationsplein en loopt via
de Stationsweg, Wagenstraat naar de binnenstad tot de Grote
Marktstraat.

R

1.10

Actieprogramma Den Haag
Winkelstad (RIS 179496)

R

Juridische kaders
1.11

Bestemmingsplan Het Oude
Centrum

R

1.12

Bestemmingsplan Stationsbuurt

R

1.13

Algemene Plaatselijke
Verordening

R
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2

Stedenbouwkundige & ruimtelijke
kwaliteit

Omschrijving van de eis

R/I

2.1

Plangrens

Het plangebied Loper Oude Centrum bestaat uit de
openbare ruimte van de Stationsweg (vanaf de Hoefkade) en
Wagenstraat (tot de Grote Marktstraat). Het studiegebied bevat
tevens het ingerichte deel van de Stationsweg tegenover het
treinstation Hollands Spoor en de entree van het Huijgenspark
(zijde Stationsweg).

R

2.2

Samenhang & continuïteit
(lengteprofiel)

Aanbrengen van samenhang (aard en kwaliteit van de
inrichting) in de huidige diversiteit in inrichtingselementen
en materialen. Uitzondering is de bijzondere verlichting in
Chinatown, deze zal gehandhaafd blijven.

R

2.3

Samenhang

De entree van het Huijgenspark (zijde Stationsweg) dient in
samenhang met het straatprofiel van de Stationsweg te worden
vormgegeven.

R

2.4

Samenhang

De loper dient in samenhang met het al ingerichte brede deel
van de Stationsweg te worden vormgegeven.

R

2.5

Ruimtelijk

Méér ruimte voor de voetganger door een brede
voetgangerszone aan de noordzijde (vanwege de bezonning)
van het straatprofiel.

R

2.6

Ruimtelijk

Méér ruimte voor de fietser door vormgeving van een profiel
waarin de auto te gast is.

R
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2.7

Sfeer en karakter breedteprofiel

Ook in het breedteprofiel moet gezocht worden naar
samenhang. Geen scherp gescheiden verkeersbanen,
geen obstakels. Een stedelijke vloer van gevel tot gevel.
Sfeer en karakter passend bij historische straat en
winkelentreegebieden.

R

2.8

Zowel voor fietsers als voetgangers zoveel mogelijk continuïteit
(en veiligheid) in de route creëren. Met name bij de kruispunten
met de Veerkades en de Hoefkade ligt er in dit opzicht een
nadrukkelijke opgave.

R

2.9

De gracht met kades (Bierkade/Groenewegje) vormen een
bijzonder ‘moment’ in de route. Hier kruist een stedelijk
structuurelement (grachtengordel) met een ander belangrijk
element (loper). Bijzondere aandacht is nodig voor
inrichtingsoplossing van deze kruising.

I

2.10

Bijzondere aandacht gaat uit naar de inrichting van de
pleinachtige ruimtes rondom de Wagenbrug.

I

2.11

Zichtlijnen

Vanaf de loper zijn er op bepaalde plekken zichtlijnen naar
markante gebouwen als de Nieuwe Kerk en het Strijkijzer.
Handhaven of evt. aanzetten van deze zichtlijnen.

R

2.12

Entree Huijgenspark

De entree van het Huijgenspark aan de zijde van de
Stationsweg wordt in samenhang met het straatprofiel van
de Stationsweg vormgegeven. Een podiumfunctie wordt
vormgegeven voor verblijf en ontmoeten.

I

2.13

Ruimtelijk

Het realiseren van obstakelvrije zones voor voetgangers van
2.5 m breedte

I
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3

VERKEER

3.1

Verkeersveiligheid

3.1.1

Kruispunten

Verbeteren van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van R
het kruispunt Amsterdamse Veerkade - Stille Veerkade.

3.1.2

Kruispunten

Verbeteren van de oversteekbaarheid van de kruising
Gedempte Burgwal - Wagenstraat.

3.1.3

Kruispunten

Verbeteren van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van R
de kruising Oranjelaan - Hoefkade.

3.2

Sterfietsroute

De Sterfietsroute Binnenstad-Spoorwijk-Rijswijk-Delft dient in
de Loper te worden ingepast.

R

3.3

Fietsvoorziening

Het aantal huidige fietsnieten dient minimaal te worden
gehandhaafd. Er is een opgave om extra fietsnieten toe te
voegen. In overleg met gebruikers moet worden onderzocht
waar fietsnieten kunnen worden toegevoegd op een zodanige
wijze dat het ‘wild parkeren’ teruggedrongen wordt. De
fietsnieten dienen zoveel mogelijk uit de looproute te worden
geplaatst.

R

3.4

Nood- en hulpdiensten

De Loper behoort tot de bestuurlijk vastgestelde
hoofdroutekaart voor nood- en hulpdiensten.

R

3.5

Snelheid

Ontwerpsnelheid 30 km/uur (erftoegangsweg)

R

3.6

Parkeren

3.6.1

Invalidenparkeren

Handhaven van de toegewezen invalidenparkeerplaatsen en
handhaven van het aantal openbare invalidenparkeerplaatsen.

R

3.6.2

Langsparkeren

Het langsparkeren op de Stationsweg aan zijde van Limburg
Stirumstraat - Van Hogendorpstraat dient gehandhaafd te
blijven.

R
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Omschrijving van de eis

R/I

I

3.6.3

Langsparkeren

Het langsparkeren op de Stationsweg aan de parkzijde dient
opgeheven te worden. Uit onderzoek moet blijken hoeveel
parkeerplaatsen in de omgeving gecompenseerd moeten
worden.

R

3.7

Laden en Lossen

Het realiseren van laad en los voorzieningen in de
langsparkeervakken.

R

3.8

Bereikbaarheid bedrijven en
woningen

Tijdens de uitvoering moeten de woningen en winkels zo goed
mogelijk bereikbaar blijven.

R

4

KWALITEITSEISEN OPENBARE
RUIMTE

Omschrijving van de eis

R/I

4.1

Groen

Verbeteren van het groene lint (laanbeplanting in de
Stationsweg). Handhaven en verder ontwikkelen van
boombeplanting op pleinvormige ruimtes (aan beide zijden
van de Wagenbrug en bij het Huijgenspark). Toevoegen
laanbeplanting op boomloze delen (waar mogelijk, zoals op het
brede deel van de Wagenstraat).

R

4.2

Monumentale bomen

Bestaande monumentale bomen in het Huijgenspark dienen
behouden te worden.

R

4.3

Overige bomen

Bestaande bomen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven,
herplant indien mogelijk in het gebied.

R

4.4

Groen

Toevoegen van extra groen in de openbare ruimte.

R

4.5

Groen

Faciliteren van initiatieven voor gevelgroen

I
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4.6

Bewegwijzering

Versterken van de bewegwijzering voor toeristen/
I
bezoekersinformatie door het toevoegen van bewegwijzering op
een aantal nader te bepalen plekken.

4.7

Verblijfskwaliteit

De verblijfskwaliteit van de entree van het Huijgenspark (zijde
Stationsweg) dient verbeterd te worden.

I

In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met
verleende vergunningen zoals voor terrassen en reclames.

R

R

4.8

26

4.9

Inrichtingskwaliteit

De Loper dient in Hofstadkwaliteit te worden uitgevoerd en
aan te sluiten bij De Kern Gezond profilering (gebakken
mangaanklinkers, lijngoten).

4.10

Toegankelijkheid

De inrichting van de Loper dient toegang te bieden aan mensen R
met een functiebeperking.

4.11

Gedenkstenen

Faciliteren van initiatief Stolpersteine in de loper

I

5

TECHNIEK

Omschrijving van de eis

R/I

5.1

Wagenbrug

De functies van de Wagenbrug: verbinding van het verkeer en
doorvaart, dienen behouden te blijven.

R
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6

ECONOMIE

Omschrijving van de eis

R/I

6.1

Het verbeteren van de entree door de voetganger meer ruimte
te geven middels een breder trottoir aan een zijde (waar
de voetganger op brede deel nu ook loopt), wordt vanuit
economisch standpunt belangrijk geacht om het gebied als
entree beter te profileren en de route naar de binnenstad
te versterken. Deze zijde ligt ook aan de zonzijde waardoor
(beperkte) mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor
gevelterassen.

6.2

Uit onderzoek moet blijken of één of twee richtingsverkeer
voor de auto op de Stationsweg als belangrijke voorwaarde
wordt gezien om het gebied goed bereikbaar te houden voor
bezoekers en consumenten.

6.3

Het opheffen van parkeerplaatsen op de Stationsweg is
R
mogelijk. Uit onderzoek moet blijken of deze in de nabijheid van
de Stationsweg/Wagenstraat moeten worden gecompenseerd.

6.4

Een 30 km zone met klinkers kan verder bijdragen aan de
versterking van het entreekarakter en de veiligheid vergroten.

R

R/I

R

7

VEILIGHEID

Omschrijving van de eis

7.1

Camera’s

De camera’s ten behoeve van toezicht en veiligheid dienen, ook R
tijdens uitvoering, te worden gehandhaafd.
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7.2

Verlichting

Verlichting dient ook tijdens de uitvoering te worden
gehandhaafd.

R

8

BEHEER EN ONDERHOUD

Omschrijving van de eis

R/I

8.1

Algemeen

Ontwerpen (SO/VO/DO) dienen getoetst te worden door de
beheerders (groen, weg en openbare verlichting).

R

8.2

Beheerparagraaf

Bij toename van inrichtingskwaliteit en bijzondere elementen
dient een beheerplan en extra beheerbudget te worden
geregeld.

R

8.3

Stedelijk Beheer

Onder Stedelijk Beheer vallen de volgende afdelingen: Bodem,
Constructies & Installaties, Openbare Verlichting, Riolering,
Wegen

8.3.1

Bodem

Binnen het project en in de directe omgeving bevinden zich
geen bodemlocaties waarvan de sanering spoedeisend is.

8.3.2

Constructies & Installaties

Binnen het plangebied liggen de volgende objecten Wagenbrug
locatie Bierkade / Wagenstraat (brugnummer 1), Pollerinstallatie
locatie St. Jacobstraat / Wagenstraat (Installatienummer 117)
en Pollerinstallatie locatie Gedempte Burgwal / Wagenstraat.
(Installatienummer 118). Voor deze objecten zijn geen
onderhoudswerkzaamheden gepland.

8.3.3

Openbare Verlichting

Tijdens de toetsingsmomenten worden de plannen besproken
(en de toe te passen materialen). Zo nodig dient er ook een
beheersplan te komen.

8.3.4

Riolering

Binnen het project zijn er geen werkzaamheden aan de riolering
gepland. De beheerders dienen betrokken te worden wanneer
afwijkende materialen toegepast worden t.o.v. het Handboek
Openbare Ruimte, zoals lijnafwatering.
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8.3.5

Wegen (groot onderhoud)

Gedeelte rijbaan Stationsweg is aan onderhoud toe. In de
planperiode 2017-2022 is asfalt onderhoud gepland;
Planvorming spreekt over Hofstadkwaliteit. Plangebied is in
het verleden niet aangemerkt als plus gebied. Gebied wordt
volgens standaard maatregelen onderhouden.
Indien voor een nieuwe inrichting gekozen wordt dient rekening
te worden gehouden met extra beheerbudget.

9

VERLICHTING

Omschrijving van de eis

R/I

9.1

Verlichtingsplan

Verlichting dient een onderscheidend element te zijn. Dit
kan bijvoorbeeld middels het aanlichten van de route en/
of het aanlichten van bijzondere/historische bebouwing. De
bijzondere verlichting in Chinatown dient behouden te blijven.

I

9.2

Duurzaamheid

Er dient LED verlichting te worden toegepast, zowel bij
lichtmasten als hangende verlichting.

R

9.3

Overig

Op deze locatie geniet het de voorkeur om slimme verlichting
toe te passen (op afstand aanstuurbaar, geeft zelf storingen
door), mogelijk met (bewegings-)sensoren. Lichtniveau op deze
locatie is standaard 7 lux, gelijkmatigheid minimaal 0,3. Mede
in verband met verkeersfunctie en veiligheid is het wenselijk
om, over gedimensioneerde LED verlichting toepassen
met een maximaal lichtniveau van 15 lux. Dit kan met het
slimme verlichtingssysteem elk moment aangepast worden,
bijvoorbeeld door de politie.

I

De openbare verlichting combineren met camera’s.

I

Omschrijving van de eis

R/I

10.1.1 Openbare Toiletvoorziening

Er dient een Openbare Toiletvoorziening te worden
gerealiseerd.

I

10.1.2 ORAC

De uitvoering van de ORAC’s dient geïntegreerd te worden
(werk met werk maken) in de uitvoering van de Loper.

R

10

MILIEU

10.1

Leefbaarheid
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10.2

Archeologie

Geen specifieke projectgebonden eisen. Het staande
archeologisch beleid is van toepassing. Voor een deel van het
gebied geldt een archeologische verwachting waarde 2. Bij
bodemverstoringen groter dan 50 m2 en dieper dan 50 cm is
onderzoek nodig.

11

DUURZAAMHEID

Omschrijving van de eis

R/I

11.1

Hergebruik materialen

Bestaande vrijgekomen materialen dienen zoveel mogelijk
hergebruikt te worden, hetzij in het project hetzij elders in de
stad.

I

11.2

Handboek Openbare Ruimte

De gemeente Den Haag streeft naar een duurzame
ontwikkeling en een duurzaam beheer van de stad.
Duurzaamheid wordt opgevat in de zin van: “voorzien in de
behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor
toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen
om ook in hun behoefte te voorzien.” Het gaat dus om het
beperken van de schade aan natuur en milieu, zowel als om
economische en technische duurzaamheid en een blijvend
goed woon- en vestigingsmilieu.

R

11.3

Overig

De loper meer autoverkeersluw maken, een groene lijn aan
brengen (kleurig/bloeiend groen in de bestrating of langs de
gevels), hergebruik van vrijkomende materialen, aandacht voor
fietsparkeren, een goed energiezuinig verlichtingsplan met
kenmerkende sfeervolle armaturen, goede bewegwijzering en
meer ruimte voor langzaam verkeer en verblijfsfuncties.

I

12

FINANCIËN

12.1

30
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Het college heeft indicatief € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor R
de loper.

Bijlage 1
Agenda Oude centrum (2014)
In de agenda Oude centrum wordt gesteld
dat in de route van Hollands Spoor naar de
Binnenstad op bepaalde delen de afgelopen
jaren veel verbeterd is, maar ook dat de route
niet af is: de route is niet duidelijk herkenbaar
en onvoldoende aantrekkelijk. De inrichting van
de buitenruimte van de Loper Oude Centrum
is vanwege de verschillende ingrepen in tijd en
kwaliteit zeer divers. Daarnaast zijn er recentelijk
verkeerskundige en functionele keuzes gemaakt
- in samenhang met de inrichting van het
Stationsplein, brede deel Stationsweg en de
Wagenstraat - die bepalend zijn voor de verdere
inrichting van de Loper. Zo is de Loper onderdeel
van een toekomstige sterfietsroute en is de route
van buslijn 18 verlegd. Dit vraagt om herijking
van het profiel en een nieuwe inrichting van de
oversteek van de Stille Veerkade.

De verbinding van Hollands Spoor naar de
binnenstad is cruciaal voor het Oude Centrum en
een aanjager voor het gebied. Daarom investeert
het college € 6 mln. in het creëren van een
volwaardige loop- en fietsroute, met behoud van
de toegang voor auto’s. Dit is de kern van de
agenda in het Oude Centrum.

2015

Uitgangspunt bij de herinrichting is dat we
optimaal gebruik maken van de investeringen
die al gedaan zijn, dat er Hofstadkwaliteit wordt
toegepast en dat de inrichting aansluit bij het
Kern Gezond profiel (gebakken mangaanklinkers,
lijngoten). Centraal staat dat er in de diversiteit
die er nu is, zowel qua aard en qua kwaliteit van
de inrichting, meer samenhang wordt gebracht.
Een herkenbare en mooie route van Hollands
Spoor naar de binnenstad, van stationsplein tot
Grote Marktstraat.
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Bijlage 2
Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018
Steeds meer Hagenaars nemen de fiets. Het
gebruik van fietsen is tussen 2010 en 2014 met
12% gegroeid. De gemeente wil het fietsgebruik
nog verder laten groeien: tot 2020 met 30% en
tot 2050 met 50%.
De belangrijkste redenen om het fietsgebruik in
de stad te stimuleren zijn:
-Fietsen draagt bij aan een leefbare stad. Het
is schoon, klimaatneutraal en fietsers nemen
relatief weinig van de schaarse ruimte in beslag.
Het is daarmee een ideaal vervoermiddel voor in
de stad.
-Fietsen draagt bij aan een goed bereikbare 		
stad. De fiets is een snel vervoermiddel 		
naar de belangrijke economische centra
van de stad. Fietsers veroorzaken geen files
op de wegen in en rond de stad. In combinatie
met de trein en RandstadRail is de fiets ook op
langere afstanden concurrerend met de auto.
Investeringen in fietsvoorzieningen hebben
een gunstige kosten-batenverhouding; de
maatschappelijke baten zijn veel hoger dan de
kosten.
-Fietsen draagt bij aan een gezonde stad, omdat
mensen al fietsend meer lichaamsbeweging
krijgen. Dat is goed voor de gezondheid, het
tegengaan van overgewicht, depressies en harten vaatziekten.
Een goed netwerk van fietsroutes is belangrijk
voor de verdere groei van fietsgebruik. Mensen
moeten zich veilig, snel en comfortabel op de
fiets door de stad en de omgeving kunnen
verplaatsen. De fiets wordt zo een aantrekkelijk
alternatief voor de auto. Daarbij blijft de
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verkeersveiligheid voor vooral kwetsbare groepen
zoals ouderen en jongeren belangrijk.
Het Meerjarenprogramma Fiets voor de periode
2015-2018 heeft een aantal speerpunten:
-Sterfietsroutes
De gemeente gaat verder met de realisatie
van sterfietsroutes en routes voor doorgaande
fietsers zodat de (elektrische) fiets ook op
langere afstanden een aantrekkelijke keuze
wordt.
Bij de vaststelling van de Haagse Nota Mobiliteit
door de gemeenteraad op 22 september 2011
is besloten dat er in de periode 2011-2020
minstens 10 sterfietsroutes worden gerealiseerd
(amendement bij rv 115.2011/c). Om die
doelstelling te bereiken is het van prioritair belang
dat de zeven geplande sterfietsroutes in deze
periode worden uitgevoerd. Eén van deze zeven
is de
de sterfietsroute Binnenstad–Spoorwijk–Rijswijk–
Delft. Verbetering van fietsvoorzieningen in
de Stationsstraat en Wagenstraat is hierbij de
geplande activiteit.
Op de sterfietsroutes krijgen goede
fietsvoorzieningen prioriteit. De routes bieden een
hoog kwaliteitsniveau; ze krijgen een gesloten
asfaltverharding, worden voorzien van fietspaden
of ruime fietsstroken of worden als fietsstraat
ingericht. In eerste instantie wordt gestreefd naar
vrijliggende fietspaden omdat dit het meeste
comfort en veiligheid biedt. Waar het straatprofiel
krap is kan een fietsstraat of een fietsstrook een
goede alternatieve oplossing zijn.

De kwaliteit van een fietsroute wordt bepaald
door de zwakste schakel. De realisatie van
fietsvoorzieningen op de ontbrekende schakels
wordt dan ook ingezet als effectieve maatregel.
Ook in een aantal “lastige” smalle straten in
en rond het centrum zal meer ruimte worden
gemaakt voor de fiets. Er wordt hier prioriteit
gegeven aan de fiets, wat ten koste mag gaan
van andere functies in de openbare ruimte.
-Stallen van fietsen
Om meer mensen op de fiets te krijgen, is het
belangrijk dat mensen de fiets goed kunnen
stallen. Onvoldoende stallingsplekken zorgen
voor overlast op straten en stoepen door gestalde
fietsen.
Het streven is om in 2020 voldoende
stallingscapaciteit bij de stations en tramhaltes
beschikbaar te hebben. Daartoe worden
allereerst de geplande projecten voor stallingen
bij de stations gerealiseerd.
Bij HS wordt de stallingscapaciteit aan
de Laakhavenzijde uitgebreid met ca.
2.500 fietsparkeerplekken. Via een nieuwe
reizigerstunnel zijn deze plekken goed verbonden
met het station. Voor de korte termijn is een
tijdelijke uitbreiding van de stallingscapaciteit
op het Johanna Westerdijkplein nodig. Verder
is besloten dat er in de periode 2011-2020
tenminste 2.500, indien mogelijk inpandige,
stallingsplekken voor de fiets worden
gerealiseerd in de Grote Marktstraat en
omgeving (amendement bij rv 115.2011/a). Met
de realisatie van de geplande publieksstallingen
achter de Bijenkorf, onder het Stadhuis, in de
Parkeergarage aan het Rabbijn Maarsenplein en

een aantal kleinere uitbreidingen, wordt het tekort
aan fietsparkeerplaatsen in de omgeving van de
Grote Marktstraat (ca. 2.500 parkeerplaatsen)
naar verwachting in 2015 opgelost.
In de vooroorlogse wijken waar mensen geen
eigen (fietsen-)berging hebben, moeten er
voldoende (bewaakte) stallingsvoorzieningen
beschikbaar zijn. Dat vereist investeringen in
buurtstallingen. In deze wijken wordt ingezet
op handhaving op weesfietsen en fietswrakken
zodat de beschikbare capaciteit optimaal gebruikt
wordt.
Het fietsparkeerbeleid voor de binnenstad ziet er
op hoofdlijnen als volgt uit:
-Kortparkeerders. Voor wie slechts een
kort bezoek (tot 30 minuten) brengt aan de
binnenstad is er voldoende plaats om de fiets
gratis neer te zetten in duidelijk herkenbare
fietsparkeervakken op maaiveld met enkele
nietjes erin om te voorkomen dat de fietsen
omvallen.
-Langparkeerders. Voor de langparkeerders
(meer dan 30 minuten) zijn er bewaakte
fietsparkeervoorzieningen. Voor wie de
binnenstad voor een langere periode bezoekt,
is er voldoende plek in deze voorzieningen die
gunstig liggen ten opzichte van de fietsroutes
naar de binnenstad. Het gebruik van deze
voorzieningen is de eerste dag gratis.
-In de Grote Marktstraat en Grote Markt en
omgeving is het niet toegestaan de fiets te
stallen, om de lopende bezoekers niet te
hinderen, de doorgang voor de nood- en
hulpdiensten te garanderen en de kwaliteit van
de openbare ruimte op orde te houden.
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Bijlage 3
Kadernota Straten, wegen en lanen (2015)
De Kadernota Straten, wegen en lanen
(vastgesteld door de raad 2015) biedt een
houvast voor een optimale aanpak van het
wegennet. De Nota SWL betreft enerzijds de
functionele eisen die gesteld worden aan de
wegenstructuur, zoals een duidelijke hiërarchie
in het wegennet en een voldoende afwikkeling
van de verschillende verkeerssoorten. Anderzijds
beschrijft deze nota de wegbeelden voor de
inrichting van de verschillende wegcategorieën.
Die wegbeelden betreffen niet alleen het
verkeer, maar hebben ook te maken met de
ruimtelijke inpassing van wegen. Daarbij gaat
het ook om groen, water, openbare ruimte en
stedenbouwkundige structuur van de stad. De
nota biedt per wegcategorie beleidsmatige
uitgangspunten voor de verdeling van de
schaarse ruimte tussen de verschillende functies
(voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en
auto).
Daarbij wordt aangesloten op het Handboek
Openbare Ruimte van de gemeente.
Bij het bepalen van de hiërarchie van
wegen is de zwaarte van de functie voor het
autoverkeer een bepalende factor. Als een weg
of wegcategorie minder belangrijk is voor de
doorstroming van het autoverkeer, is er meer
ruimte en prioriteit voor het openbaar vervoer, de
fiets en de voetganger.
De Loper Oude Centrum is vanaf Hollands Spoor
tot aan de Stille/Amsterdamse Veerkade een
wijkontsluitingsweg. Vanaf de Stille/Amsterdamse
Veerkade tot aan de Grote Markstraat is de loper
een erftoegangsweg (woonstraat).
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De wegbeelden voor de inrichting van de
verschillende wegcategorieën zijn niet
altijd inpasbaar, bijvoorbeeld vanwege
ruimtegebrek. Daarom is een ‘afwegingskader
en oplossingsrichtingen bij gebrek aan ruimte’
opgesteld.
Binnen de randvoorwaarde van
verkeersveiligheid, gelden de volgende
prioriteiten:
Op wijkontsluitingswegen (Stationsweg, deel
Wagenstraat) ligt de prioriteit bij een goede
inpassing van de weg voor het lokale verkeer.
Het gaat daarbij om gebruik door langzaam
verkeer, auto en openbaar vervoer. Daarbij past
een inrichting met prioriteit voor een snelle en

veilige afwikkeling van het langzaam verkeer,
een goede oversteekbaarheid en een minder
dominante positie van de rijdende auto. Deze
wegen hebben geen functie voor doorgaand
autoverkeer.
Op erftoegangswegen (deel Wagenstraat) ligt de
prioriteit eveneens bij een goede inpassing voor
het lokale verkeer. De inrichting is afgestemd
op het op een veilige manier mengen van
verschillende verkeersdeelnemers. Een lage
snelheid en een overzichtelijke inrichting zorgen
voor voldoende interactie tussen de verschillende
verkeersdeelnemers.

Bijlage 4
Agenda ‘Welkom in Den Haag’/ Programma
stadsentrees

CHECKLIST AGENDA STADSENTREES EN
IDEEENFABIEK

Het programma Stadsentrees vormt een
belangrijk onderdeel van het beleid voor de
buitenruimte voor de komende jaren. De
‘stadsentrees’ zijn de plekken waar grote
aantallen bezoekers en bewoners van Den
Haag de stad binnenkomen en weer verlaten.
Stadsentrees zijn logistieke knooppunten. Maar
ook de plek waar bedrijven en instellingen
zich gevestigd hebben, waar mensen elkaar
ontmoeten, waar leven op straat is. Voor
nieuwkomers is een stadsentree de plek van
de eerste indruk van de stad, de plek waar Den
Haag zich presenteert. Voor vertrekkers is het de
plek van de laatste herinnering aan de stad, het
beeld dat je met je meeneemt.
Stadsentrees zijn bij uitstek de plekken
waar beleving, ontmoeting en een goed
vestigingsklimaat gestalte krijgen.

•
Meer groen, verbindend groen, wayfinding
Is het mogelijk om bij jou stadsentree meer
groen en eventueel water toe te voegen? Past
het groen bij de sfeer van de plek? Is het plan
verbindend, draagt het bij aan de oriëntatie
en economische aantrekkelijkheid? Leidt de
stadsentree je op een natuurlijke manier de juiste
kant op?
•
Maak meer ruimte voor fietsers en
voetgangers
Maak je meer ruimte voor voetgangers en
fietsers?
•
Historie en onderdeel van de stadsstructuur
Wordt de rijke historie gebruikt als inspiratie?
Is aandacht besteed aan lange lijnen en
verbindingen? Wordt er gedacht aan markeren
van de historie? Is het zinvol een format te
ontwikkelen voor meerdere stadsentrees?
•
Internationale karakter en
internationalisering in de stad
Is er een mogelijkheid om internationale
karakter van de stad te laten zien, van de grote
internationale instituten tot de multiculturele
samenleving?
•
Stad aan Zee
Hoe maak het zeelandschap zichtbaar in de
stad? Meer specifiek voor de kust: Is er bij
aankomst zicht op de kust? Is de kust voldoende
toegankelijk? Hoe de diverse gezichten van de
kust (waaronder de binnenduinrand) nog beter
zichtbaar en kenbaar gemaakt worden? Is er
voldoende aandacht voor het natuurlijke karakter
van de kust?

De stadsentrees moeten herkenbaar zijn. Het
is duidelijk dat je aankomt (of vertrekt) uit Den
Haag. Daarom is het nodig dat de stadsentrees
een duidelijk en herkenbaar Haags profiel
hebben. Het moet duidelijk zijn dat het Den
Haag is. Dit kan door middel van de gekozen
materialen en in het ontwerp van de buitenruimte.
Routering, markante kunstvormen en verlichting
kunnen helpen de herkenbaarheid van Den Haag
te vergroten. Op deze manier functioneren de
stadsentrees als prikkels om de stad verder te
ontginnen.

•

Verlichten en aanlichten buitenruimte en
bebouwing
Wordt het verlichten en aanlichten vanaf
het begin meegenomen in de plannen? Zijn
er mogelijkheden voor coproductie? Welke
elementen zijn generiek voor alle stadsentrees,
welke specifiek voor de identiteit van de plek?
•
Wat zijn de mogelijkheden om jouw
stadsentree Smart te maken?
•
Gastvrijheid, aandacht voor welkom, verblijf
en vertrek
Is jouw stadsentree onbaatzuchtig en gastvrij? Is
er naast welkom ook aandacht voor prettig verblijf
en vertrek? Is jouw stadsentree verrassend,
persoonlijk, humoristisch en uniek?
•
Verborgen kwaliteiten
Openbaart de stadsentree de bijzondere parels
van de stad?
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Bijlage 5
Kadernota Openbare ruimte
‘Ruimte voor kwaliteit’ was de titel van de
Kadernota Openbare Ruimte Den Haag uit
2004. Er ligt ook nu nog een flinke opgave
van gebieden die nog niet op het gewenste
kwaliteitsniveau zijn ingericht. Sinds de kadernota
van 2004 is er veel veranderd. De economische
situatie is verslechterd, onder andere door
subsidies die niet meer beschikbaar zijn. Een
positieve ontwikkeling is dat bewoners en
bedrijven meer zeggenschap over de openbare
ruimte willen. Dit toont betrokkenheid en past
binnen de brede maatschappelijke ontwikkeling
waarbij iedereen een steentje bijdraagt. Deze
ontwikkelingen zorgen ervoor dat een scherpere
koers nodig is. Deze koers wordt in de nieuwe
kadernota uitgewerkt in drie thema's: het verschil
maken, basis op orde en samenwerken. Met
openbare ruimte wordt ingezet op drie belangrijke
onderscheidende karakters van Den Haag:
- Internationale stad van vrede en recht
- Groene stad aan zee
- Sterk centrum
Projecten die hieraan bijdragen verdienen extra
aandacht en een bijzondere investering.
Den Haag heeft gekozen voor binnenstedelijke
verdichting. De gemeente blijft ervoor zorgen dat
in de drukke stad voldoende openbare ruimte
beschikbaar blijft. De kadernota kiest daarvoor de
volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
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Ruimte is multifunctioneel en flexibel
Ruimte is toegankelijk
Tijdelijk gebruik stimuleren
Ruimte creëren door op te ruimen
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