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Samenvatting
De Haagse Rivierenbuurt en Spuikwartier zijn onlosmakelijk verbonden met verkeer.
Deze wijk kent naast vele lokale wegen ook veel doorgaande wegen die een
belangrijke rol spelen in de verkeerscirculatie van het centrum van Den Haag, waar
onder de Lekstraat, het Rijswijkseplein, het Schenkviaduct en Bernhardviaduct en de
Weteringkade, Pletterijkade, Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven.
Aangezien onze wijk is omringd door grote verkeersaders en belangrijke publieke
functies, is verkeer, met alle uitdagingen die deze met zich meebrengen voor de
leefbaarheid van onze woonwijk, een
belangrijk speerpunt voor ons als
bewoners. In deze verkeersagenda
hebben we als wijk dan ook de
voornaamste knelpunten en mogelijke
1
maatregelen in kaart gebracht. Deze
zijn gegroepeerd in vier gebieden:
2
1. Het Bernhardviaduct met de
Schedeldoekshaven en de
4
Ammunitiehaven
2. De Lekstraat en omgeving
3
3. Het Schenkviaduct met de
Weteringkade en het
Rijswijkseplein
4. De Pletterijkade, Scheldestraat
en Pletterijstraat
Afbeelding 1: De vier aandachtsgebieden
Het Bernhardviaduct met de
Schedeldoekshaven en de Ammunitiehaven
De knelpunten:
• Barrière tussen het Spuikwartier en de Rivierenbuurt
• Onveilig en onoverzichtelijk kruispunt met de Nieuwe Haven
• Onveilige en onvriendelijke route van de Zwarteweg/Oranjebuitensingel, via
de Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst
• Onaantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte
Voorgestelde maatregelen:
1. Aanpassing van het kruispunt met de Nieuwe Haven
2. Creëren van een doorgaande fietsroute van de
Zwarteweg/Oranjebuitensingel, Boomsluiterskade en Maasstraat richting
Binckhorst
3. Inkorten Bernhardviaduct
4. Herinrichten van de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven tussen het
Bernhardviaduct en het Spui
De Lekstraat en omgeving
De knelpunten:
• Barrière tussen de Rivierenbuurt en het Beatrixkwartier
• Verkeersdruk op de Lekstraat
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•

Openbaar vervoerscapaciteit

Voorgestelde maatregelen:
1. Halveren van de rijbanen van de Lekstraat
2. Splitsing doorgaand van lokaal verkeer door verlenging Koningstunnel
3. Uitbreiding van de milieuzone met de Lekstraat
Het Schenkviaduct met de Weteringkade en het Rijswijkseplein
De knelpunten:
• Verkeersdruk
• Openbaar vervoerscapaciteit
• Verkeersveiligheid
• Verkeersoverlast
• Verbod zwaar verkeer op het Schenkviaduct
• Onhandige afbakening en gebrekkige handhaving van de milieuzone
• Onaantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte
• Barrière tussen de Rivierenbuurt Noord en Zuid
Voorgestelde maatregelen:
1. Aanpassing kruising met het Spaarneplein en de Pletterijstraat
2. Uitbreiding van de milieuzone en handhaving ervan
3. Doorgaand verkeer stimuleren om andere routes te nemen door aanpassing
van de wijkaanduidingen op bewegwijzering van afritten van de A4 en A12
4. Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
5. Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct
6. Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
7. Reduceren capaciteit Schenkviaduct
8. Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
9. Afsluiting Schenkviaduct
De Pletterijkade, Scheldestraat en Pletterijstraat
Knelpunten:
• Verkeersdruk
• Onveilige verkeerssituaties
Voorgestelde maatregelen:
1. Aanpassing van de inrichting van de rijbaan van de Pletterijkade
2. Herinrichting van de Scheldestraat en Pletterijstraat
Aanbeveling
Wij adviseren een aanpak met drie gelijktijdig te starten trajecten die gefaseerd voor
structurele verbeteringen zorgen:
1. Behalen van “quick wins” op korte termijn met snelle, relatief eenvoudige
aanpassingen waarvan wij voorzien dat die budgettair, planmatig en wettelijk
direct mogelijk zijn. Hierbij horen:
a) Aanpakken van de doorgaande route Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst;
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b) Aanpassing van de Pletterijkade, Scheldestraat, Pletterijstraat en de
kruising Schenkviaduct/Weteringkade met het Spaarneplein en de
Pletterijstraat;
c) Uitbreiden van de milieuzone.
2. Het binnen afzienbare tijd verbeteren van structurele knelpunten door
beperkte maatregelen die coördinatie, planning en mogelijk
burgerconsultatie vereisen. Hierbij horen:
a) Bewegwijzering snelwegen aanpassen;
b) Halveren van de rijbanen op de Lekstraat en het Schenkviaduct;
c) Omleiden verkeer komend van het Stationsplein;
d) Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat;
e) Herinrichten Ammunitiehaven zodra bouwwerkzaamheden voorbij
zijn, inclusief de aanpassing van het kruispunt;
Schedeldoekshaven/Nieuwe Haven.
3. Zo snel mogelijk de verbeteringen opvolgen met structureel oplossing van
diezelfde knelpunten met ingrijpende maatregelen waarvoor substantieel
budget, politieke besluitvorming, planning en inspraak noodzakelijk is. Hierbij
horen:
a) Het doortrekken van de Koningstunnel onder de Lekstraat;
b) Afsluiting van het Schenkviaduct, eventueel met vervanging door een
tunnel;
c) Inkorten van het Bernhardviaduct.
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1

Inleiding
De Haagse Rivierenbuurt en Spuikwartier (hierna tezamen naar te verwijzen als “de
wijk”) zijn onlosmakelijk verbonden met verkeer. Deze wijk kent naast vele lokale
wegen ook veel doorgaande wegen die een belangrijke rol spelen in de
verkeerscirculatie van het centrum van Den Haag. Aangezien onze wijk is omringd
door grote verkeersaders en belangrijke publieke functies, is verkeer, met alle
uitdagingen die deze met zich meebrengen voor de leefbaarheid van onze woonwijk,
een belangrijk speerpunt voor ons als bewoners. Wij geloven dan ook dat in het
aanpakken van verkeersproblematiek de sleutel ligt tot een krachtigere, leukere,
leefbaardere, aantrekkelijke en uiteindelijk betere woonwijk.
Verkeersvraagstukken staan natuurlijk niet op zich. De gemeente moet uiteraard
keuzes maken in het algemene belang, die soms op gespannen voet staan met de
belangen van en verregaande consequenties hebben voor de buurt. Dit levert een
spanningsveld op ten aanzien van gezondheid, welstand, leefbaarheid, veiligheid en de
bereikbaarheid van en doorstroming naar andere buurten. Als buurt hebben we
getracht hierin met onze voorstellen een goede balans te vinden.

1.1

Achtergrond
Belangrijke publieke functies, grote verkeersaders en centrale OV knooppunten
kenmerken de Rivierenbuurt en het
Spuikwartier. Met onder andere het
Schenkviaduct, Weteringkade,
Rijswijkseplein, Pletterijkade, Spui,
Schedeldoekshaven, Bernhardviaduct,
Turfmarkt, Fluwelen Burgwal en de
Lekstraat is verkeer onlosmakelijk met de
wijk verbonden. Ze liggen midden in het
nieuwe Central Innovation District (CID)
en zijn een belangrijke spil in de
stedelijke ontwikkeling (verdichting),
Afbeelding 2: Gebied Central Innovation District (CID)
mobiliteitsplannen en verkeerscirculatie
van Den Haag.
Met grote vraagstukken waarvan sommigen al tientallen jaren spelen is verkeer voor
ons als bewoners een belangrijk speerpunt. Daarom kent de Bewonersorganisatie
Rivierenbuurt en Spuikwartier sinds kort een eigen werkgroep verkeer. Ons doel is om
deze vraagstukken samen met de gemeente aan te pakken. Hierbij brengen we
lopende plannen zoals het Gebiedsperspectief uit 2016, historische problemen als de
Schenktunnel en het Schenkviaduct, nieuwe gemeentelijke doelstellingen en nog niet
eerder benoemde knelpunten en vraagstukken bij elkaar.

1.2

Leeswijzer
Dit document begint in het volgende hoofdstuk met de kaders op basis waarvan we de
knelpunten en voorstellen hebben geïdentificeerd. Daarna volgen de vier hoofdstukken
die de knelpunten en voorstellen behandelen op basis van de vier voornaamste
verkeersroutes die onze buurten omringen en doorkruisen:
1. Het Bernhardviaduct met de Schedeldoekshaven en de Ammunitiehaven

–7-

Verkeersagenda Rivierenbuurt en Spuikwartier

2. De Lekstraat
3. Het Schenkviaduct met de Weteringkade en het Rijswijkseplein
4. De Pletterijkade, Scheldestraat en Pletterijstraat
Het hoofdstuk van iedere zone bevat een gebiedsomschrijving, uiteenzetting van de
grootste verkeersknelpunten en verschillende voorstellen voor maatregelen. Bij ieder
van de maatregelen staat de volgende referentietabel:
Bijdrage aan kaders
<ID’s>

Wijze waarop de maatregel een positieve bijdrage levert aan het behalen
van dit doel uit het hoofdstuk kaders.

Eigenschappen
Typering

Classificatie van de maatregel, bijvoorbeeld, veiligheid, doorstroming,
ontmoediging, routering.

Afhankelijk Andere voorstellen waarvan dit voorstel afhankelijk is. Implementeren
van
van deze maatregel vereist dus ook implementatie van het andere
voorstel.
Synergie
met

Andere voorstellen waarmee synergievoordelen in positieve effecten te
behalen zijn. Deze voorstellen versterken elkaar en het implementeren
van beide levert dus veel meer effect op dan de losse voorstellen op zich.

Strijdig
met

Andere voorstellen die tegenstrijdig zijn met dit voorstel. Er zal een keuze
gemaakt moeten worden tussen het ene voorstel of het andere. Beide
tegelijkertijd kan dus niet.
Niet alle voorstellen hebben dezelfde planningshorizon en sommige
voorstellen kunnen daarmee wel sequentieel maar niet samen op de
lange termijn. De voorstellen “weg afsluiten” en “weg vervangen door
tunnel” zijn bijvoorbeeld inherent tegenstrijdig. Er blijft immers wel of
niet een verbinding. Een voorstel “halveer aantal rijbanen” zou
daarentegen bijvoorbeeld wel een waardevolle snel realiseerbare
maatregel kunnen zijn, vooruitlopend op een tunnel als gewenste
permanente oplossing.
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2

Kaders
Deze agenda behandelt de verkeersknelpunten van de Rivierenbuurt en het
Spuikwartier (hierna tezamen naar te verwijzen als “de wijk”). Bij het definiëren van
die knelpunten en het opstellen van verbetervoorstellen zijn wij uitgegaan van de
onderstaande kaders.

2.1

Bewonersbelangen
De wijk is al sinds de oprichting ruim honderd jaar primair een woonwijk. Vanuit dit
perspectief heeft de bewonersorganisatie onderstaande criteria gedefinieerd met
betrekking tot de leefbaarheid van de wijk.

2.2

ID

Leefbaarheidscriteria

B1

Een gezonde leefomgeving
De wijk is primair een woonwijk. Voor de gezondheid van buurtbewoners
betekent dit in de gehele wijk een luchtkwaliteit binnen de norm voor
woonwijken.

B2

Een veilige leefomgeving
Naast bestrijding van criminaliteit betreft veiligheid ook het verkeer in de wijk.
In een woonwijk moet reizen zowel te voet, te fiets als gemotoriseerd voor
iedereen ten alle tijden veilig kunnen.

B3

Een ontsloten en bereikbare wijk
Of het nu voor werk of recreatie is, bewoners willen en moeten met grote
regelmaat de wijk in en uit.

B4

Een rustige leefomgeving
In een woonwijk, ook in het centrum van de stad, verwacht een bewoner in
betrekkelijke rust te kunnen wonen. Zonder regelmatige geluidsoverlast.

B5

Een aantrekkelijke leefomgeving
Leven in een wijk betekent ook er spelen, recreëren en in zekere mate ook
sporten en winkelen. De publieke ruimte in een wijk vervult hierin naast met
wegen, voetgangers- en fietspaden en parkeervoorzieningen vooral ook met
groenvoorzieningen, parken en speelplaatsen een strategische faciliterende
functie.

B6

Een wijk met sociale cohesie
Om van een woonwijk een echte en leuke buurt te maken is een sterke sociale
cohesie gewenst. Het kennen van de mensen in de straat, voor elkaar klaar
staan en gezelligheid met de buurt zorgt voor gemeenschapsgevoel en
participatie. De Rivierenbuurt is van oudsher een volksbuurt met grote sociale
cohesie en dit zien bewoners graag behouden in de toekomst.

Gemeentelijke ambities
De Rivierenbuurt, het Wijnhavenkwartier en het Spuikwartier spelen als buurt in het
centrum uiteraard een belangrijke rol binnen het grotere kader van de gemeente Den
Haag. Vanuit de gemeente ambities en bijbehorende Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) zijn in de afgelopen jaren in verschillende beleidsstukken, raadsbesluiten
en akkoorden ook verschillende relevante doelen en ambities uitgesproken.
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1
2
3
4
5

ID

Ambitie

G1

Verbetering van de leefbaarheid van Rivierenbuurt-Zuid
Het zuidelijke deel van de Rivierenbuurt wordt gevormd door de Weteringkade,
Dintelstraat, Spaarnestraat, Zwetstraat, Eemstraat en Grebbestraat. De buurt is
met het spoor, de Lekstraat en het Schenkviaduct ingesloten door
verkeersbarrières en ligt geïsoleerd ten opzichte van de rest van de
Rivierenbuurt. De New World Campus is het meest herkenbare gebouw, maar
het kent daarnaast vooral veel sociale woningen en weinig hoogwaardige
bebouwing en bedrijvigheid. Het is de combinatie hiervan die van de
Rivierenbuurt-Zuid een kwetsbare buurt maken1.

G2

Verkleining van de barrière tussen Rivierenbuurt en Spuikwartier
Het Bernhardviaduct, tezamen met de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven
scheiden de Rivierenbuurt van het Spuikwartier. Het viaduct in combinatie met
de verkeersintensiteit op de havens vormt een sterke fysieke barrière tussen
deze twee buurten. Het gevolg hiervan is dat de Rivierenbuurt geïsoleerd is van
de rest van het centrum. Verkleining van deze barrière draagt bij aan een
betere ontsluiting van de Rivierenbuurt en daarmee verbetering van de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de buurt 2.

G3

Verkleining van de barrière tussen Rivierenbuurt en Beatrixkwartier
Het treinspoor naar Centraal Station is een fysieke barrière tussen de
Rivierenbuurt en het Beatrixkwartier die sterk bijdraagt aan de geïsoleerde
ligging van de Rivierenbuurt. Een voetgangers- en fietserstunnel en twee
viaducten zijn momenteel de enige verbindingen tussen deze gebieden. Dit
verkleint de aantrekkelijkheid van de Rivierenbuurt en leid heel veel doorgaand
verkeer via een beperkt aantal wegen door de buurt. Meer ontsluiting tussen
deze wijken is dus wenselijk3.

G4

Verbetering van de bruikbaarheid en veiligheid van de fietsers- en
voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van het Schenkviaduct
Deze tunnel wordt om verschillende redenen door veel verkeer gemeden. Ten
eerste ervaren veel voetgangers en fietsers hem als onveilig. De steile trappen
en bocht in de tunnel maken dat er geen doorkijk is, wat het gevoel van
veiligheid ondanks spiegels en camerabewaking niet ten goede komt.
Daarnaast vinden velen de steile trappen, waarvoor fietsers moeten afstappen,
onhandig4.

G5

Vergroting capaciteit voor trams op het overvolle Rijswijkseplein
Het Rijswijkseplein is een van de belangrijkste OV knopen in de stad. De
voorzichtige prognose is dat vanaf 2020 er op het Rijswijkseplein onvoldoende
capaciteit voor de groei van het tramverkeer is. Groei is alleen mogelijk door de
grote stromen tram- fiets- en autoverkeer, die elkaar hier kruisen, te
ontvlechten5.

Bron: Gebiedsperspectief Rivierenbuurt en omgeving, Gemeente Den Haag, kenmerk DSO/2016.35 – RIS 291186,
28 januari 2016
Bronnen: Bestemmingsplan Rivierenbuurt 2013 & Stedenbouwkundig plan Schedeldoekshaven en
Ammunitiehaven, Gemeente Den Haag, kenmerk RIS260025, 6 juni 2013
Bron: Gebiedsperspectief Rivierenbuurt en omgeving, Gemeente Den Haag, kenmerk DSO/2016.35 – RIS 291186,
28 januari 2016
Bron: Afdoening motie: fiets- en looptunnel onder Schenkviaduct, Gemeente Den Haag, kenmerk Rm 2016.012DSO/2015.1235 / RIS290685, 28 januari 2016
Bron: Gebiedsperspectief Rivierenbuurt en omgeving, Gemeente Den Haag, kenmerk DSO/2016.35 – RIS 291186,
28 januari 2016 & Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio, MRDH, kenmerk MRD013/kna/0118.02,
publicatie 26-02-2018
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G6

Realisatie van de Koningscorridor
De Koningscorridor is een direct tramverbinding die de Binckhorst, het CID, Den
Haag Centraal en Madurodam met elkaar verbindt. Aan de landzijde moet deze
OV- corridor worden doorgekoppeld naar Zoetermeer en Delft/Rotterdam. Aan
de zeezijde waaiert de OV-corridor uit om zowel Scheveningen Bad als
Scheveningen Haven te bedienen.6

G7

Opheffing industrieterrein Lekstraat
Tussen de Lekstraat en het treinspoor, rond en onder het Schenkviaduct, ligt in
de Rivierenbuurt een verlengstuk van het oude industriegebied Binckhorst. Dit
is nog altijd thuis aan autobedrijven, schilders, drukkerijen en andere industrie
die niet langer gewenst is in het centrum van de Stad. Verplaatsing van
dergelijke bedrijvigheid is derhalve een uitgangspunt voor zowel de
Rivierenbuurt als de Binckhorst.7

G8

Bevordering verkeersdoorstroming via de centrumring
Bij de invoering van het verkeerscirculatieplan is de S100 ingesteld als
centrumring, met als doel om de doorstroming van doorgaand verkeer te
bevorderen met doorgaande routes om het centrum heen. 8

G9

Ontmoedigen sluipverkeer door woonwijken
Bij de invoering van het verkeerscirculatieplan is de S100 ingesteld als
centrumring, met als doel om verkeer zoveel mogelijk om het centrum heen te
leiden in plaats van er doorheen. De wijken binnen de centrumring gelden als
bestemming in plaats van doorgaande route en hier is de auto te gast. 9

G10

Vergroening van het centrum
Het centrum van Den Haag is met de vele bestrating en hoogbouw in zeer hoge
mate versteend. Meer groen draagt bij aan een hogere waterabsorberend
vermogen en minder hittevorming. Tevens zorgt het voor meer leefgenot voor
bewoners en meer aantrekking op toeristen en andere bezoekers.10

G11

Beter benutten van de grachten
Den Haag beschikt over verschillende grachten en gedempte
(voormalige )grachten. Deze dienen optimaal benut te worden voor
bedrijvigheid, recreatie en toerisme.11

G12

Tegengaan misstanden in bewoning en huisvesting
De Rivierenbuurt is een van de wijken die onder verhoogd toezicht valt van de
Haagse Pandbrigade. Dit komt omdat overbewoning, illegale verhuur,
achterstallig onderhoud, illegaal gebruik van bedrijfsruimten en andere vormen
van overlast en misbruik geregeld voorkomen in deze wijk.

G13

Realisatie huisvesting voor de prognose bevolkingsgroei 2040
Den Haag groeit jaarlijks met zo’n 5000 inwoners, wat betekent dat er voor
deze mensen ook woonruimte bij moet komen. Ook in het centrum zullen

6

Bron: Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio, MRDH, kenmerk MRD013/kna/0118.02, publicatie 26-022018
7 Zie onder andere de Ontwikkelingsvisie Rivierenbuurt van DSO 2007 en het Gebiedsperspectief
Rivierenbuurt en omgeving van januari 2016
8 Zie: Raadsvoorstel Verkeerscirculatieplan Centrumgebied Den Haag, kenmerk DSO/2007.1297 – RIS 141878_0706,
24 november 2006
9 Zie: Raadsvoorstel Verkeerscirculatieplan Centrumgebied Den Haag, kenmerk DSO/2007.1297 – RIS 141878_0706,
24 november 2006 en het Coalitieakkoord 2018 - 2022
10 Zie: Coalitieakkoord 2018 - 2022
11 Zie: Actieprogramma Binnenwater 2017 – 2020, kenmerk RIS297093, 22 mei 2017
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hiervoor in de komende jaren nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd. 12

2.3

G14

Bevorderen fietsgebruik
Den Haag kent het sterfietsnetwerk, dat snelle en gemakkelijke bereikbaarheid
met de fiets beoogt. De komende jaren moet dit verder groeien, mede om met
het groeiend aantal inwoners de belasting op wegen en OV te dempen. 13

G15

Invoering van een milieuzone voor bestel- en personenwagens
Met de uitbreiding van de milieuzone dienen ook de meest vervuilende bestelen personenwagens uit het centrum worden geweerd. 14

G16

Reductie van de maximumsnelheid in woonwijken
Waar dat mogelijk dient de maximumsnelheid in woonwijken gemaximeerd te
worden op 30 km/uur.15

Normen
Op de wijze van inrichting van de openbare ruimte zijn tevens verschillende normen
van toepassing. Deze kunnen afkomstig zijn van gemeentelijke, provinciale, nationale,
europese of internationale regelgeving of afspraken. In het kader van onze buurt zijn
hiervoor bovenal relevant:

12
13
14
15
16
17
18
19

Zie:
Zie:
Zie:
Zie:
Zie:
Zie:
Zie:
Zie:

ID

Doelstelling

N1

Bereikbaarheid voor nooddiensten
De Nederlandse wet schrijft normen voor de aanrijtijd van politie, brandweer en
ambulances voor. Bij toegangsbeperkende en snelheidsvertragende
maatregelen moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid en aanrijtijd
voor nooddiensten.

N2

Luchtkwaliteit
Het Nederlandse beleid voor de luchtkwaliteit is gebaseerd op internationale
afspraken en normen16. De Europese Unie stelt grenswaarden en streefwaarden
voor stoffen in de lucht17. De belangrijkste soorten luchtvervuiling zijn fijn stof,
ammoniak, zwaveldioxide, stikstofdioxide, smog, zware metalen en gevaarlijke
stoffen. Vanwege de gezondheidseffecten van luchtvervuiling is voor Den Haag
zelfs afgesproken overal in de stad de strengere norm van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit na te streven. 18

N3

Waterbergingsvermogen
Doordat het weerpatroon grilliger wordt zal neerslag vaker voorkomen. Dit
vereist van de openbare ruimte dat deze over voldoende mogelijkheid beschikt
om hemelwater te verwerken, niet alleen via rioolafvoer maar ook door directe
opname in de grond via onbestrate groene gebieden. 19

N4

Beperking hittestress
Hitte-eilanden zijn plekken waar de temperaturen ettelijke graden hoger zijn.
Hoogbouw of andere bebouwing van meerdere verdiepingen kenmerken deze
gebieden. Het aandeel vegetatie (bomen, parken e.d.) is er gering waardoor er

Coalitieakkoord 2018 - 2022
Coalitieakkoord 2018 - 2022
Coalitieakkoord 2018 - 2022
Coalitieakkoord 2018 - 2022
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/normen-luchtkwaliteit
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:NL:PDF
Coalitieakkoord 2018 - 2022
Waterwet, Omgevingswet 2018 en Bestuursakkoord Water
– 12 -
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weinig schaduw en verdampingskoeling. Andere factoren die meespelen bij een
hitte-eiland zijn: ontbreken van voldoende wind en water, gebruik van (vooral)
donkergekleurde bouwmaterialen, daken en asfalt. 20
N5

Beperking omgevingsgeluid
De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft omgevingsgeluid een maximale
geluidsnorm van 53 decibel voor wegverkeer, 54 decibel voor treingeluid en 45
decibel voor vliegverkeer voor. Geluidsniveaus boven deze grens wordt
schadelijk geacht voor de gezondheid.21

20 Bron: https://hitte-eilanden.nl/wat-is-een-hitte-eiland/
21 Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4444801/te-veel-lawaai-bij-miljoenen-huizen
– 13 -
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3
Bernhardviaduct, Schedeldoekshaven en
Ammunitiehaven
3.1

Het gebied
Ingesloten tussen de Lekstraat en het
Spui liggen de Schedeldoekshaven en
Ammunitiehaven. Tussen de Lekstraat
en de kruising met de Nieuwe Haven ligt
te midden van deze gedempte grachten
het in de jaren ‘70 gebouwde
Bernhardviaduct. In de tweede helft is
het middenstuk gebruikt voor een busen trambaan. Deze straten zijn de
voornaamste toegangsroute tot het
oude centrum, maar zorgen ook voor
een fysieke scheiding van en barrière
tussen het Spuikwartier van de
Rivierenbuurt.
Afbeelding 3: Bernhardviaduct, Schedeldoekshaven
De havens ontsluiten het Spui richting
en Ammunitiehaven
de Bierkade en de Pletterijkade. Tevens
ontsluiten de havens het oude centrum
via de Amsterdamse Veerkade en terugkerend verkeer van de Gedempte Gracht over
het Spui. Aan het andere einde zijn de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven
verbonden met de Koningstunnel en de Lekstraat. Het Bernhardviaduct verbindt het
centrum tot slot met het busplatform van Centraal Station, de A12 Utrechtsebaan en
het Beatrixkwartier.

De Ammunitiehaven, Schedeldoekshaven en het Bernhardviaduct zijn tevens
belangrijke verbindingsroutes voor fietsers door het centrum, met eigen rode asfalt
fietspaden. Doorgaande fietsers van en naar het Beatrixkwartier, de Binckhorst en de
Prinsegracht (via de Amsterdamse Veerkade) kiezen vaak voor een route door deze
straten.

– 14 -
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3.2

De knelpunten

3.2.1 Barrière tussen het Spuikwartier en de Rivierenbuurt
De brede
verkeersader die het
viaduct en wegen
samen vormen
creëren een harde
scheiding tussen het
Spuikwartier en de
Rivierenbuurt. De
beoogde hoogbouw
rond het OCC kan,
afhankelijk van de
inrichting van de
buitenruimte, dit
Afbeelding 4: Zicht op het Spuikwartier vanuit de Rivierenbuurt (ten hoogte van
gevoel van scheiding de Zwarteweg en Boomsluiterskade)
van het centrum nog verder gaan vergroten.

3.2.2 Kruispunt met de Nieuwe Haven
Verkeer komend vanuit de Lekstraat over de Schedeldoekshaven en dat vanuit de
Rivierenbuurt over de Nieuwe Haven naar de Schedeldoekshaven richting het Spui
krijgt op dit kruispunt tegelijkertijd groen. Zowel fietsers als auto’s uit twee richtingen
kruisen elkaar dus voor de afrit van het Bernhardviaduct. Dit is onoverzichtelijk,
verwarrend en gevaarlijk. Voertuigen van de Nieuwe Haven naar het Spui moeten
invoegen met dat van de Schedeldoekshaven en fietsers van de Nieuwe Haven naar
het Spui of de Turfmarkt moeten zelfs kruisen met de voertuigen die over de
Schedeldoekshaven rijden. Omgekeerd moet verkeer van de Schedeldoekshaven naar
de Ammunitiehaven of het Bernhardviaduct het verkeer vanuit de Nieuwe Haven
kruisen.

– 15 -
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Afbeelding 5: Overzicht kruisende verkeersstromen kruising Bernhardviaduct, Schedeldoekshaven,
Ammunitiehaven en Nieuwe Haven

Oversteken kan voor voetgangers eigenlijk maar veilig aan een kant. Aan de
Ammunitiehaven kant ligt naar het Terminal Zuid gebouw, in tegenstelling tot de
Schedeldoekshaven kant, geen zebrapad. Ook dit draagt weer bij aan de scheiding
tussen de twee gebieden.

3.2.3 Doorgaande route Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst
Veel voetgangers en fietsers tussen het centrum en de Binckhorst kiezen voor de
Zwarteweg en Maasstraat als route. Hiervoor kiezen ze vooral om de vertraging van de
verkeerslichten op de Rijnstraat en Lekstraat te omzeilen. Dit is begrijpelijk, maar deze
route is niet overal veilig en uitnodigend. Voertuigen rijden er veel harder dan de
snelheidslimiet van 30 kilometer per uur en chauffeurs letten vaak niet op. Ook zijn
fietsers op de smalle Maasstraat met zijn vele zijstraten en geparkeerde auto’s lang
niet altijd goed en tijdig zichtbaar.
Voor voetgangers zijn ten hoogte van de Zwarteweg aan één zijde zebrapaden op
zowel de Schedeldoekshaven als de Ammunitiehaven aanwezig. Voor fietsers is
eigenlijk alleen het stuk rond het Weteringplein goed geregeld. De doorsteek bij de
Schedeldoekshaven en Ammunitiehaven is gevaarlijk en het wegdek van de
Zwarteweg, Boomsluiterskade en Maasstraat is niet uitnodigend.
De parallel liggende tram- en rijbaan op de Schedeldoekshaven veroorzaakt daarbij,
met name aan het begin bij de Rijnstraat, vaak voor verwarring bij automobilisten die
lokaal niet bekend zijn.

– 16 -
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Afbeelding 6: Verkeerssituatie Rijnstraat ten hoogte van de Schedeldoekshaven

Met enige regelmaat heeft dit tot gevolg dat automobilisten de trambaan nemen, wat
fietsers komend uit de Zwarteweg niet verwachten.
Aan de Schedeldoekshaven
ligt bovendien de uitgang van
de parkeergarage van de
ministeries van Binnenlandse
Zaken en van Justitie en
Veiligheid. Voertuigen uit deze
garage snijden regelmatig de
route om het Bernhardviaduct
heen af door tegen de richting
in linksaf over de trambaan of
zelfs het fietspad of de stoep
te rijden om vervolgens
rechtsaf onder het
Bernhardviaduct te kunnen
doorsteken.

Afbeelding 7: Uitgang parkeergarage ministeries

3.2.4 Inrichting van de openbare ruimte
Het gebied tussen het Spui en de Nieuwe Haven is met de vernieuwing van het
universiteitsgebouw en de bouw van het nieuwe OCC en bijbehorende woontorens
volop in ontwikkeling. Ook de aansluitende wegen zijn de
afgelopen jaren aangepakt. Zo is de luchtkwaliteit van de
Amsterdamse Veerkade verbeterd door deze enkelbaans
te maken, is het Spui opnieuw ingericht en zijn delen van
het centrum afgesloten met het verkeerscirculatieplan.
De Ammunitiehaven/Schedeldoekshaven is bij deze
ontwikkeling echter achtergebleven. Waar alle
aansluitende wegen (Bernhardviaduct, Spui en
Amsterdamse Veerkade) slechts een enkele rijbaan
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hebben, zijn de havens tussen het Spui en de Nieuwe Haven dubbelbaans. Er tussen
ligt bovendien in beide richtingen een tram- en busbaan tussen die over de volle
lengte gescheiden is van de rijbanen door een stoep.
De nieuwbouw van verschillende woontorens rond het OCC zijn vergezeld door
verschillende mooie sfeerimpressies waarin het viaduct gemakshalve is weggelaten en
de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven zijn afgeschilderd als een groene zone. In
werkelijkheid is dat alles echter minder waar.

Afbeelding 9: Sfeerimpressie zonder viaduct

Afbeelding 10: Sfeerimpressie zonder viaduct

De hoge verkeersdruk heeft in dit gebied een zeer slechte luchtkwaliteit en veel
geluidsoverlast tot gevolg22. De inrichting van deze ruimte, met verschillende
geasfalteerde rijbanen en tussenliggende bestraatte scheidingen en
voetgangerspaden, kent bovendien weinig afvoer voor regenwater en hitte. Het biedt
daarnaast geen ruimte voor recreatie.

3.3

Voorgestelde maatregelen

3.3.1 Aanpassing kruispunt met de Nieuwe Haven
Het is hier noodzakelijk om voetgangers en overstekende fietsers vanaf de Nieuwe
Haven beter te beschermen, zowel van auto’s die afslaan naar het Bernhardviaduct als
in de richting van de Turfmarkt. Dit is te bereiken met een combinatie van drie
ingrepen:
1. Aanleg van een zebrapad over de Ammunitiehaven en Bernhardviaduct naar de
middeneiland met het Terminal Zuid gebouw, zodat voetgangers ook aan deze
zijde van de kruising veilig kunnen oversteken.
2. Rijdend verkeer van de Schedeldoekshaven en van de Nieuwe Haven apart
groen licht geven, zodat deze verkeersstromen elkaar niet meer kruisen.
3. De verkeerslichten van de Schedeldoekshaven komend van de Lekstraat een
stukje terug schuiven en op gelijke hoogte plaatsen met die van het
Bernhardviaduct, zodat er een vrije en duidelijke doorgang is voor voetgangers
en fietsers richting de Turfmarkt. Deze moeten nu namelijk tussen voertuigen
door die voor rood licht staan te wachten. Het zebrapad over het
Bernhardviaduct kan vervolgens doorgetrokken worden over de bus/trambaan
en de Schedeldoekshaven heen.
4. Een fiets- en voetgangersvriendelijk afstelling van verkeerslichten. Naar
voorbeeld van de kruising Laan van Nieuw-Oosteinde en Prins Bernhardlaan in
Voorburg kunnen voetgangers en fietsers voor alle richtingen tegelijk groen
licht geven gegeven worden. Hiermee scheiden we snel en langzaam verkeer,
22 Zie: http://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31c20be4502d4b8dbdc705ab3dba48c1
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wat de veiligheid voor voetgangers en fietsers vergroot. Lichten die fietsverkeer
voorrang geven op voertuigen, bijvoorbeeld bij regen, zijn tevens bevorderlijk
voor fietsgebruik in de binnenstad.

Afbeelding 11: Locatie voor oversteekplaats Nieuwe Haven - Turfhaven

De aanpassing van verkeerslichten zal uiteindelijk niet alleen veiligheid voor
voetgangers en fietsers vergroten, maar ook die van automobilisten. Zij moeten ten
gevolge van onverwachte handelingen van fietsers en andere voertuigen op dit
moment immers ook uitwijken, met regelmatige (bijna-)ongelukken ten gevolg.
Maatregelen 1 en 3 worden bovendien eind 2018 al tijdelijk ingevoerd in verband met
de bouwwerkzaamheden rond het OCC. Deze kunnen dus gemakkelijk ook na
afronding van die werkzaamheden gehandhaafd worden.
Bijdrage aan kaders
B2, B3, G2 Verkeer tussen de Rivierenbuurt en het Spuikwartier kunnen hier veiliger
en gemakkelijker oversteken.
G14

Verbetering van de veiligheid en doorstroming voor fietsers.

Eigenschappen
Typering

Doorstroming, veiligheid

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Herinrichting Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven

Strijdig
met

Geen
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3.3.2 Doorgaande route Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst
Voor de veiligheid van voetgangers is, in
navolging van de twee zebrapaden die de
Zwarteweg onder het Bernhardviaduct
verbinden, ook een zebrapad wenselijk
onder het Bernhardviaduct om de
Oranjebuitensingel te verbinden met de
Boomsluiterskade. Deze tweede serie
zebrapaden over de Schedeldoekshaven,
Ammunitiehaven en busplatform-oprit
draagt tevens bij aan het afremmen van
het snelverkeer over beide havens.
Tevens is het voor de veiligheid wenselijk
Afbeelding 12: Locatie voor zebrapad over de
om onjuist gebruik van
Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven
voetgangerspaden, fietsstroken en
trambanen op de Schedeldoekshaven tegen te gaan, door:
1. Plaatsen van barrières op de Rijnstraat voor de trambanen van de
Schedeldoekshaven om te voorkomen dat automobilisten hier per ongeluk in
draaien.
2. Links afslaan vanuit de parkeergarage van de ministeries van Binnenlandse
Zaken en van Justitie en Veiligheid te
voorkomen door het plaatsen van
paaltjes.
Voor zowel de veiligheid van fietsers en het
bevorderen van fietsgebruik zou een rode asfalt
fietsstrook over het hele traject van de
Turfmarkt tot Weteringkade veel beter zijn. Dit
betekent de fietsstrook doortrekken over de
Zwarteweg en Oranjebuitensingel, via
Boomsluiterskade en de Maasstraat tot aan het
Weteringplein. Ter hoogte van het
Bernhardviaduct kan, om de Schedeldoekshaven
en Ammunitiehaven te kruisen, aangesloten
worden op de zebrapaden en snelverkeer in
snelheid afgeremd wordt door fietsers voorrang
te geven met behulp van haaientanden. De
Afbeelding 13: Doorgaande route
Maasstraat kan veiliger gemaakt worden voor
Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
fietsers door een stopbord voor verkeer uit
Boomsluiterskade en Maasstraat richting
zowel de Amstelstraat als de Scheldestraat. Bij
Binckhorst
voorkeur wordt deze goede doorsteek zelfs
doorgetrokken door de Rivierenbuurt-Zuid over de Spaarnedwarsstraat en
Spaarnestraat direct naar het fietspad op de Binckhorstlaan.
Bijdrage aan kaders
B2, B3, G2 Verkeer tussen de Rivierenbuurt en het Spuikwartier kunnen hier veiliger
en gemakkelijker oversteken.
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G14

Verbetering van de veiligheid en doorstroming voor fietsers.

Eigenschappen
Typering

Doorstroming, ontmoediging, veiligheid

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Geen

Strijdig
met

Geen

3.3.3 Inkorten Bernhardviaduct
Ten hoogte van de Zwarteweg kent het viaduct al een op- en afrit voor bussen. Door
deze aan te passen kan het stuk viaduct tussen de Zwarteweg en de Nieuwe Haven
worden afgebroken. Verkeer gaat dus ten hoogte van de Zwarteweg over van de
Ammunitiehaven c.q. naar de Schedeldoekshaven.
In het verleden is de optie om het viaduct verder in te korten tot de Zwarteweg al eens
geopperd en bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft het college dit al ter
sprake gebracht23. Inkorting van het viaduct kan met behoud van de functie van het
viaduct bijdragen aan:
1. Verkleining van de barrière tussen Spuikwartier en Rivierenbuurt door een
minder opzichtig viaduct,
2. Ontmoediging van doorgaand verkeer naar het centrum van Den Haag door
minder vervoerscapaciteit en doorstroming, en
3. Verbetering van de kruising met de Nieuwe Haven en inrichting van de
algemene ruimte als geheel, door vermindering van het aantal rijbanen en
kruisende wegen.
Bij de halvering van de wegcapaciteit van de Schedeldoekshaven tussen de Nieuwe
Haven en het Spui vanwege bouwactiviteiten rond het OCC is uit de dagelijkse files
van de Rotterdamsebaan tot het Spui eens te meer gebleken hoe populair de
Bernhardviaduct-route is. Het viaduct straalt immers uit dat het een doorgaande route
is. Inkorting kan er derhalve voor zorgen dat de Ammunitiehaven en
Schedeldoekshaven veel meer een lokaal karakter krijgen.
Bijdrage aan kaders
B3, G2

Verkeer tussen de Rivierenbuurt en het Spuikwartier kunnen hier veiliger
en gemakkelijker oversteken.

B4, G8,
G9, N2

Verkorting van het viaduct ontmoedigd gebruik ervan, omdat het de
doorgaande weg inkort en automobilisten daarmee eerder te maken
krijgen met kruisend verkeer, verkeerslichten, zebrapaden en andere
vertragende effecten. Een algehele reductie van verkeer draagt
bovendien bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging, ruimtelijk

23 Bron: Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt 2013, Gemeente Den Haag,
kenmerk DSO/2013.417 RIS 259493_130618
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Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

•
•
•

Strijdig
met

Aanpassing kruispunt met de Nieuwe Haven
Doorgaande route Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst
Herinrichting Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven

Geen

3.3.4 Herinrichting Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven
In het verlengde van de maatregelen op de Amsterdamse Veerkade en Spui is het
wenselijk en noodzaak om ook op de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven de
capaciteit te halveren tot één rijbaan in iedere richting. Dit ontmoedigt verkeer in het
centrum en vermindert, zoals aangetoond op de Amsterdamse Veerkade, de
luchtvervuiling, te hard rijden en overlast voor omwonenden. Een dubbele rijstrook is
bovendien niet meer logisch aangezien het Spui, de Amsterdamse Veerkade en het
Bernhardviaduct ook enkelbaans zijn.
Het reduceren van rijbanen tot één rijbaan per richting is bovendien eind 2018 al
tijdelijk ingevoerd in verband met de bouwwerkzaamheden rond het OCC en kan dus
relatief gemakkelijk ook na afronding van die werkzaamheden gehandhaafd worden.
Om doorgaand verkeer naar het Spui te ontmoedigen is er tevens de mogelijkheid om
de toegang tot de parkeergarage onder het Spuiplein te vereenvoudigen en te
beperken tot de inritten op de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven. Dit betekent
sluiting van de ingang aan het Spui voor het Mercure hotel.
Met deze maatregelen komt ruimte vrij die benut kan worden voor het aantrekkelijk
maken van de openbare ruimte. De huidige inrichting kent veel betegelde stroken
tussen rijbanen, die zelden worden gebruikt door voetgangers. Met minder rijbanen
kan de vrijgekomen ruimte met een andere indeling bijvoorbeeld benut worden om dit
stuk van de voormalige gracht te heropenen, of om een brede groenstrook te
realiseren.
Bijdrage aan kaders
B4, B5, G2 Een mooiere, groenere, toegankelijkere inrichting kan bijdragen aan een
aantrekkelijkere leefomgeving waarbij het Spuikwartier en de
Rivierenbuurt meer met elkaar verbonden worden.
G9, N2

De reductie van rijbanen bij deze herinrichting ontmoedigd sluipverkeer
via de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven. Een algehele reductie
van verkeer draagt bovendien bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

G10, N3,
N4

De reductie van rijbanen bij deze herinrichting bied ruimte voor meer
groen. Dit vergroot ook het waterbergingsvermogen en gaat hittestress
tegen.

Eigenschappen
Typering

Capaciteitsreductie, ruimtelijk

Afhankelijk Geen
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van
Synergie
met

Aanpassing kruispunt met de Nieuwe Haven

Strijdig
met

Geen
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4

Lekstraat en omgeving

4.1

Het gebied
De Lekstraat is onderdeel van de S100
centrumring. Het ligt aan het spoor naar
het Centraal Station en verbind de
Binckhorstlaan via de Koningstunnel
onder Centraal Station door met de
Koningskade en de Raamweg naar
Scheveningen, de Scheveningseweg en
de N14. De Lekstraat verbindt met de
doorgaande wegen Ammunitiehaven /
Schedeldoekshaven en de Weteringkade.
Via de Amstelstraat, Waalstraat,
IJsselstraat en
Scheldeplein/Merwedestraat biedt de
Lekstraat toegang tot de Rivierenbuurt.

4.2

De knelpunten

Afbeelding 14: Lekstraat en omgeving

4.2.1 Barrière tussen de Rivierenbuurt en het Beatrixkwartier
Het treinspoor naar Centraal Station vormt een zichtbare fysieke barrière tussen deze
twee buurten. Het Bernhardviaduct (voertuigen, fietsers en voetgangers), het
Schenkviaduct (voertuigen) en de Schenktunnel (fietsers en voetgangers) vormen de
enige doorgangen.
De Schenktunnel wordt als zeer
onvriendelijk en onveilig beschouwd door
veel gebruikers24. Bovendien lijken veel
reizigers niet op de hoogte van het
bestaan deze tunnel, met voetgangers op
het Schenkviaduct en fietsers die
helemaal omrijden via het
Bernhardviaduct of zelfs de
Bezuidenhoutseweg tot gevolg. De vele
Afbeelding 15: De Schenktunnel
fietsers die hierdoor om de Rivierenbuurt
heen rijden draagt weer bij aan de
onbekendheid met en negatieve beeldvorming over de Rivierenbuurt.

4.2.2 Verkeersdruk
De Lekstraat is geen onderdeel van de milieuzone terwijl het met 24.000
motorvoertuigbewegingen per dag25 een zeer drukke verkeersader in het centrum van
Den Haag is. De Lekstraat ligt in een woonwijk, maar aan de Lekstraat staat door een
te hoge verkeersdruk de leefbaarheid sterk onder druk. Dit is zichtbaar door een
toenemende mate van particuliere verhuur en woningsplitsingen.
24 Bron: motie 48 fiets- en looptunnel onder Schenkviaduct, gemeenteraadsvergadering van 5 november 2015
25 Bron: Verslag 116e bijeenkomst Haags Interventie Team, 15 maart 2017
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Deze drukte resulteert bovenal in geluidshinder 26 en een slechte luchtkwaliteit. De
Lekstraat staat samen met de Weteringkade/Schenkviaduct en de Hoefkade al jaren in
de top van meest vervuilde straten. De luchtkwaliteit is er dusdanig slecht dat
permanente bewoning aan de Lekstraat expliciet afgeraden wordt door de GGD 27.
Naast de toegenomen verkeersdruk door de recent als uitvalsweg ingerichte
Supernovaweg S108 wordt een verdere sterke toename verwacht door de opening van
de Rotterdamsebaan in 2020 alsmede van de beoogde toenemende bewoning op de
Binckhorst. Dit betekent dat de luchtkwaliteit nog verder achteruit zal gaan. Dit
probleem wordt verergerd door de inrichting van de Lekstraat met verkeerslichten bij
de Weteringkade, het Scheldeplein en de parallelweg, met slechte doorstroming tot
gevolg.

4.2.3 Openbaar vervoerscapaciteit
De ontwikkeling van de Binckhorst als woon- en recreatiewijk vergroot ook de
noodzaak voor betere ontsluiting van de wijk door openbaar vervoer verbindingen. Een
tramverbinding van de Binckhorst naar Centraal Station en Scheveningen staat dan
ook al enige tijd hoog op de wensenlijst van de gemeente 28.
Deze zou logischerwijs het beste van Centraal Station over de Lekstraat en
Binckhorstlaan leiden naar bestaande tramrails op de Prinses Mariannelaan in
Voorburg. Van Centraal Station tot het Weteringplein loopt het tramspoor voor tram 17
namelijk ook al naast de Lekstraat. Vervolgens gaat deze via het Scheldeplein over de
Merwedestraat en Weteringkade naar het Rijswijkseplein.
Het stuk van de Lekstraat/Binckhorstlaan tussen het Scheldeplein en de Supernovaweg
is in de huidige situatie een knelpunt voor aanleg van zo’n nieuwe tramlijn. Met het
Schenkviaduct en twee spoorwegovergangen is overbrugging onmogelijk en ten
hoogte van de Rivierenbuurt-Zuid en Bink36 is er met vier rijbanen nu geen ruimte
voor een trambaan.

4.3

Voorgestelde maatregelen

4.3.1 Halveren van de rijbanen
Door de capaciteit van de Lekstraat te halveren kan het gebruik van de S100
ontmoedigd worden, zowel voor doorgaand verkeer tussen de Binckhorst en de
Koningskade als voor verkeer van en naar de Weteringkade en de richting van het
Rijswijkseplein.
Hiervoor is voor iedere richting een eigen aanpak nodig:
1. Van de Koningstunnel naar de Binckhorst
Den Haag uitgaand komt verkeer vanuit de Koningstunnel nu in twee
rijstroken uit de Lekstraat (S100) op. Vlak voor de Amstelstraat voegt verkeer
van de Ammunitiehaven in. Het deel van de Lekstraat tussen de Amstelstraat
26 Zie: https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/redactie/public/research/mb3.html en
http://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31c20be4502d4b8dbdc705ab3dba48c1
27 Bron: Verslag 116e bijeenkomst Haags Interventie Team, 15 maart 2017
28 Bron: Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio, Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam - Den
Haag, 26-02-2018, kenmerk MRD013/kna/0118.02
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en het Scheldeplein kan gebruikt worden om van twee rijstroken één rijstrook
te maken. Deze enkele rijstrook kan vervolgens gehandhaafd worden tot de
kruising van de Binckhorstlaan met de Mercuriusweg en Neherkade.
2. Van de Binckhorst naar de Koningstunnel
Den Haag in vanuit de Binckhorst (en in de toekomst ook de tunnel van de
Rotterdamsebaan) komt het verkeer na de kruising met de Mercuriusweg en
Neherkade op een dubbele rijstrook. Deze kan aangepast worden zodat er
vanaf de kruising met de Supernovaweg (S108) slechts één baan rechtdoor
gaat richting de Lekstraat. Na het Scheldeplein kan er ter hoogte van de
Amstelstraat een uitvoegstrook komen voor splitsing tussen de
Koningstunnel en de parallelbaan richting Den Haag Centraal en de
Schedeldoekshaven.
De ruimte die hiermee vrijkomt kan onder andere gebruikt worden om de trambaan
door te trekken de Binckhorst in. De reductie van het aantal rijbanen biedt tevens
extra ruimte voor vergroening, of voor een tijdelijk werkterrein voor de bebouwing van
spoorzone van centraal station.
Bijdrage aan kaders
B1, B4, N2 Reductie van de rijbanen resulteert in een reductie van de hoeveelheid
verkeer. Dit draagt sterk bij aan een rustigere leefomgeving en een
algehele reductie van verkeer draagt bovendien bij aan verbetering van
de luchtkwaliteit.
G10, N3,
N4

Reductie van de rijbanen maakt ruimte vrij voor meer groen. Dit vergroot
ook het waterbergingsvermogen en gaat hittestress tegen.

B5, G12

De huidige drukte van de Lekstraat maakt wonen aan de Lekstraat erg
onaantrekkelijk, met misstanden als splitsingen, verkrotting en dergelijke
tot gevolg. Verbetering van de weg zal bijdragen aan verbetering van het
woonklimaat.

G6

De huidige ruimte die de twee rijstroken stad-in vanaf de kruising
Binckhorstlaan/Mercuriusweg tot het Scheldeplein voor verkeer in beslag
nemen niet meer nodig zijn. Deze ruimte kan dan vrij eenvoudig gebruikt
worden om de huidige trambaan die langs de Lekstraat loopt vanaf het
Scheldeplein door te trekken de Binckhorst in.

Eigenschappen
Typering

Capaciteitsreductie, ruimtelijk

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen

Strijdig
met

Geen

4.3.2 Splitsing doorgaand van lokaal verkeer door verlenging
Koningstunnel
Splitsing doorgaand van lokaal verkeer door verlenging Koningstunnel
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De voorgestelde maatregel om de Lekstraat te reduceren tot een enkele baan gaat er
vanuit dat doorgaand verkeer langs een woonwijk ontmoedigd dient te worden. Indien
de Victory Boogie Woogietunnel van de Rotterdamsebaan niet alleen gebruikt dient te
worden door bestemmingsverkeer voor Laak, Laakhaven, Transvaal en het Zuiderpark,
maar ook voor verkeer dat richting Benoordenhout, Statenkwartier en Scheveningen,
dan dient de Lekstraat behouden te blijven als doorgaande route.
In dit geval een splitsing van lokaal en doorgaand verkeer met behulp van een tunnel
gewenst om de overlast en luchtvervuiling tegen te gaan. De beste aanpak hiervoor is
door de Koningstunnel, over de volle lengte van de Lekstraat, tot Bink36 of de kruising
met de Supernovaweg door te trekken als S100 voor het doorgaande verkeer.
Hiermee worden verschillende voordelen behaald:
1. Het verbetert de doorstroming van het verkeer tussen de Koningskade en de
Binckhorstlaan doordat het in de tunnel zonder hinder van verkeerslichten
ineens kan doorrijden;
2. Doordat grootste deel van het verkeer van de Lekstraat wordt verplaatst
naar de tunnel zal de luchtkwaliteit aan de Lekstraat zeer sterk verbeteren;
3. De Lekstraat zelf kan opnieuw worden ingericht als lokale weg van de
Rivierenbuurt met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
4. De tunnel kan wellicht tevens voorzien in een trambaan van en naar de
Binckhorst.
5. Door de reductie van het aantal bovengrondse rijbanen ontstaat er extra
ruimte voor vergroening, of voor een tijdelijk werkterrein voor de bebouwing
van de spoorzone van centraal station.
Lokaal verkeer komende van de Koningskade kan gebruik maken van de bestaande
afslag ter hoogte van de Schedeldoekshaven om de Lekstraat op te rijden. Aan het
einde van de Ammunitiehaven is desgewenst voldoende ruimte voor een inrit om in de
tunnel in te voegen in de richting van de Binckhorst.
Lokaal verkeer komende van de Ammunitiehaven gebruikt op dit moment voor de
richting Malieveld de tunnelingang aan de Rijnstraat. Ook verkeer komende van de
Weteringkade, het Scheldeplein en andere lokale uitgangen van de Rivierenbuurt zal
deze voortaan gebruiken, aangezien de toegang op de Lekstraat zelf door de
verlenging verdwijnt.
Rond Bink36 of de kruising met de Supernovaweg moeten voorzieningen getroffen
worden om de Koningstunnel en de Lekstraat samen te voegen en te splitsen. De
bovengrondse Lekstraat kan tevens, om het lokale karakter extra te benadrukken,
onderdeel gemaakt worden van de milieuzone.
Bijdrage aan kaders
B1, B4, N2 Reductie van de rijbanen resulteert in een reductie van de hoeveelheid
verkeer. Dit draagt sterk bij aan een rustigere leefomgeving en een
algehele reductie van verkeer draagt bovendien bij aan verbetering van
de luchtkwaliteit.
G10, N3,
N4

Reductie van de rijbanen maakt ruimte vrij voor meer groen. Dit vergroot
ook het waterbergingsvermogen en gaat hittestress tegen.

B5, G12

De huidige drukte van de Lekstraat maakt wonen aan de Lekstraat erg
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onaantrekkelijk, met misstanden als splitsingen, verkrotting en dergelijke
tot gevolg. Verbetering van de weg zal bijdragen aan verbetering van het
woonklimaat.
G6

Bij de verlenging van de Koningstunnel kan ook direct de Koningscorridor
worden aangelegd, met ondergrondse trambaan tot de Binckhorst.

G8

Doorgaand verkeer kan gebruik maken van een tunnel waardoor ze
meerdere verkeerslichten ontlopen waarvoor ze nu nog geregeld stil
staan.

G9

De splitsing van doorgaand en lokaal verkeer middels een tunnel maakt
sluipverkeer door de wijk praktisch onmogelijk.

G16

De splitsing van doorgaand en lokaal verkeer middels een tunnel maakt
het mogelijk om van de Lekstraat zelf een lokale 30km/u weg te maken.

Eigenschappen
Typering

Doorstroming, ruimtelijk

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

De effecten kunnen worden versterkt door deze te combineren met
verschillende voorstellen rond het Schenkviaduct, waaronder:
• Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
• Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen

Strijdig
met

Halveren van de rijbanen
Ook bij dit voorstel is het wenselijk om het aantal rijbanen van de
Lekstraat te halveren. Desalniettemin is dit voorstel niet verenigbaar met
het andere voorstel, aangezien doorgaand verkeer de verlengde
Koningstunnel dient te gebruiken en de bovengrondse Lekstraat enkel
voor lokaal bestemmingsverkeer bedoeld is en daar als zodanig met
verkeersbeperkende maatregelen op dient te worden ingericht.

4.3.3 Uitbreiding van de milieuzone met de Lekstraat
Uitbreiding van de milieuzone met de Lekstraat is duidelijker en een extra
ontmoediging voor zwaar en vervuilend verkeer.
Bijdrage aan kaders
G15

Uitbreiding van de milieuzone met de Lekstraat is een belangrijke stap
tot het bereiken van volledige dekking van het centrum.

B1, N2

Uitbreiding van de milieuzone draagt direct bij aan een gezondere
leefomgeving met betere luchtkwaliteit.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Uitbreiding van de milieuzone met de Rivierenbuurt-Zuid

Strijdig
met

Geen
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5

Schenkviaduct, Weteringkade en Rijswijkseplein

5.1

Het gebied
Het Schenkviaduct is in de jaren ‘30
gebouwd en vernoemd naar de rivier de
Schenk, die hiervoor gedempt is. De
Weteringkade is als gevolg hiervan niet
meer echt een kade, maar aan
weerszijde van het Schenkviaduct een
soort parallelweg. Het Schenkviaduct
loopt van het Beatrixkwartier naar de
Rivierenbuurt tot de kruising met de
Pletterijstraat en het Spaarneplein. Het
stuk weg tussen de Pletterijstraat en het
Rijswijkseplein heet echter ook
Schenkviaduct.
Het viaduct wordt met name intensief
Afbeelding 16: Schenkviaduct, Weteringkade en
gebruikt door doorgaand verkeer en
Rijswijkseplein
vrachtverkeer komend van de A12 (afrit
3 Bezuidenhout) in de richting van de
Stationsbuurt, Transvaal, Schilderswijk, Laakhaven en zelfs het eerste stuk van Laak.
De Weteringkade verbind de Lekstraat via het Rijswijkseplein met de Oranjelaan, die
overloopt in de Hoefkade. Halverwege, ter hoogte van de Pletterijstraat, is er een
kruising waarop verkeer van het Schenkviaduct en de Weteringkade kunnen wisselen.

5.2

De knelpunten

5.2.1 Verkeersdruk
Met meer dan 50.000 motorvoertuigbewegingen per dag29 zijn het Schenkviaduct en
de Weteringkade zwaar overbelast. Dergelijke verkeersintensiteit kent Den Haag
verder alleen rond het Malieveld, met de veel ruimer aangelegde
Utrechtsebaan/Boslaan en Koningskade.
Aangezien de verkeersdruk sinds 2012 bijna verdubbeld is30, kan hierbij tevens
gesproken worden over een groeiend probleem. Inmiddels staan er dagelijks files over
de volle lengte van het Schenkviaduct (e.g. het viaduct zelf en het gelijkvloerse deel
naar het Rijswijkseplein) en de Weteringkade, tijdens een gemiddelde avondspits
minimaal van 16:00 tot 19:30 uur. Een kwart tot een derde van alle voertuigen zijn
bovendien bovengemiddeld vervuilende bedrijfswagens zoals Caddy’s, bestelbusjes en
vrachtwagens.

29 Bron: NSL-monitoring; ‘wegvlakken tonen’; https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
30 Bron: NSL-monitoring; ‘wegvlakken tonen’; https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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Afbeelding 17: Verkeersstromen
vanaf het Schenkviaduct

Afbeelding 18: Verkeersstromen
vanaf de Pletterijstraat en het
Spaarneplein

Afbeelding 19: Verkeersstromen
vanaf de Weteringkade

De verkeersdruk komt uit en gaat naar alle richtingen: de A12 via het viaduct, de
Lekstraat via de Weteringkade, het oude centrum via de Pletterijstraat, Transvaal via
de Parallelweg en Waldorpstraat en Laak(haven) via de Rijswijkseweg. Extra congestie
en stagnatie ontstaat er bij de kruising met het Spaarneplein en de Pletterijstraat,
waar veel verkeer van rijbaan en richting probeert te veranderen met een verstopte
kruising tot gevolg. Dit resulteert vervolgens weer in extra luchtverontreiniging en
extra geluidsoverlast voor omwonenden door claxonnerende filerijders.

Afbeelding 20: Filevorming en stagnatie op het
Schenkviaduct

Afbeelding 21: Filevorming en vervuilende
bedrijfswagens op het Schenkviaduct

Naast congestie en stagnatie zorgt de hoge verkeersdruk vooral voor veel
geluidsoverlast31 en een zeer slechte luchtkwaliteit. Eigen rapportages van de
rijksoverheid en gemeente Den Haag plaatsen de Weteringkade op basis van de meest
recente metingen van het RIVM in de risicocategorie ten opzichte van de Europese
normen32. Ook in rapportages van Buro Blauw in opdracht van de gemeente Den Haag
wordt de Weteringkade expliciet benoemd met een bovenwaarde boven de
grenswaarde33. Hierbij dient bovendien de kanttekening te worden geplaatst dan
eerder door bewoners van de Rivierenbuurt is aangetoond dat de mede gebaseerd op

31 Zie: https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/redactie/public/research/mb3.html en
http://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31c20be4502d4b8dbdc705ab3dba48c1
32 Bron: Bron: NSL-monitoring; ‘rekenpunten tonen’ https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ en
http://ddh.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=d9d724a974894fe382ef48ec6f64d03f
33 Bron: Jaarrapportage stikstofdioxide concentratiemetingen Den Haag 2016 pagina 17, https://www.denhaag.nl/web/
file?uuid=1113fadc-646c-4bf3-9601-2f6fedc3d2ae&owner=4f1e1856-ebe3-4e58-a789-fb0b3699f4ff
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theoretische rekenmodellen gebaseerde berekeningen in veel van deze rapportages
bovendien te optimistisch zijn over de luchtkwaliteit aan de Weteringkade 34.
De vervuiling door voertuigen wordt rond het Schenkviaduct versterkt door een effect
dat “streetcanyoning” heet35. Aan de Weteringkade is sprake van een “brede
streetcanyon”. Dit heeft tot gevolg dat luchtvervuiling versterkt wordt doordat wind de
vervuilde lucht niet afvoert maar juist langs de huizen stuwt, over de huizen heen slaat
en op verticale wijze tussen de huizen blijft cirkelen.
In recente uitspraken over het Schenkviaduct verwijzen vertegenwoordigers van de
gemeente naar de
geplande “knip” op de
Hoefkade om prognoses
van significante reductie in
motorvoertuigbewegingen
te beargumenteren. De
gemeente negeert hierbij
echter het risico dat het
meeste verkeer helemaal
niet verschuift van de
Hoefkade/Parallelweg naar
de Neherkade, maar
slechts naar de
Waldorpstraat. Gevolg
hiervan is dat ze nog
steeds voor het
Schenkviaduct als
Afbeelding 22: Verkeersstromen na de geplande "knip" op de Hoefkade
toegangsweg kiezen. In dit
plan blijft het Schenkviaduct bovendien expliciet benoemd als hoofdroute, wat al
aangeeft dat significante verkeersdruk reductie niet redelijkerwijs te verwachten valt.
De verkeersdruk op deze nu al zeer drukke route wordt de komende jaren nog verder
verhoogt door langdurige werkzaamheden elders waarbij het Schenkviaduct expliciet
is aangemerkt als omleidingsroute. Allereerst is er van november 2018 tot halverwege
2019 de afsluiting van de Koningstunnel. Daarnaast is er vanaf oktober 2018
gedurende minimaal vijf jaar de werkzaamheden rond het OCC. Dit kan met uitloop en
de voorgenomen verhuizing van de Koninklijke Bibliotheek naar de hoek van de
Schedeldoekshaven en het Spui, inclusief de daarvoor benodigde sloop van het
Mercure hotel, zelfs nog ettelijke jaren langer gaan duren. Bovendien zijn er
bouwplannen rond de Waldorpstraat en Rijswijkseweg vanaf 2022, die ongetwijfeld ook
nog voor extra bouwverkeer en omleidingen gaan zorgen. Het verkeersaanbod is anno
november 2018 al merkbaar toegenomen, wat onherroepelijk de problemen met
betrekking tot luchtkwaliteit, geluidsoverlast, bereikbaarheid en leefbaarheid
verergert.

5.2.2 Openbaar vervoerscapaciteit
Het Rijswijkseplein speelt een centrale rol in het tramrails netwerk van het centrum.
Met verwachte verdere groei van Den Haag moet de OV capaciteit worden uitgebreid,
34 Zie: Luchtkwaliteit op de Weteringkade Den Haag, Conclusies op basis van enig uitzoekwerk naar meet- en
berekeningsgegevens, Euf Lindeboom, mei 2017 & april 2018.
35 Bron: NSL-monitoring; ‘overdrachtslijnen tonen’; ‘wegtype’ - https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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maar op het Rijswijkseplein is met alle verkeersstromen en het huidige aantal
motorvoertuigbewegingen voor verdere groei nu al geen ruimte36. Meer trams naar HS
en de Rijswijkseweg betekent dus dat er ruimte moet worden gemaakt, door het aantal
voertuigen te verminderen.

Afbeelding 23: Verkeersstromen over het Rijswijkseplein

Daarnaast is een directe tramverbinding tussen treinstations HS en Laan van NOI een
langgekoesterde wens van de gemeente. Net als aan de Lekstraat kan de huidige tram
17 route over het Rijswijkseplein en de Weteringkade in het eerste stuk hiervan
voorzien. Vervolgens is er de ogenschijnlijk onneembare barrière van het treinspoor
naar Centraal Station aan. Met een overbelast Schenkviaduct en geen geschikte tunnel
onder het spoor door is er momenteel geen mogelijkheid om deze route te realiseren.

36 Bron: Gebiedsperspectief Rivierenbuurt en omgeving, Januari 2016, DSO/2016.35 – RIS 291186
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Tot slot hebben de dagelijkse verkeersopstoppingen rond de kruising van de
Weteringkade met de Pletterijstraat ook tot gevolg dat tram 17 vaak met vertragingen
kampt omdat de rails op de kruising geblokkeerd wordt door voertuigen.

5.2.3 Verkeersveiligheid
De snelheidslimiet ligt op het Schenkviaduct officieel op 50 kilometer per uur, maar de
gangbare snelheid onder gebruikers is 80 km/u of hoger. Er heeft helaas al jaren geen
snelheidscontrole meer plaatsgevonden, terwijl er met grote regelmaat ongelukken
plaatsvinden zowel op de weg als het viaduct van het Schenkviaduct. Dit komt
doorgaans doordat auto’s:
1. Botsen omdat ze op de kruising met de Pletterijstraat voor proberen te
dringen in een file; of
2. Tussen het viaduct en het
Rijswijkseplein in de berm of
tegen een paal belanden nadat
ze komend over het plein of
viaduct al te hard rijden en de
controle over het stuur
verliezen; of
3. Op het viaduct, waar rijbanen
niet gescheiden zijn, tegen
tegenliggers aanrijden doordat
Afbeelding 24: Verkeersongeluk op het
ze te hard rijden en niet goed
Schenkviaduct
opletten; of
4. Op het Schenkviaduct doorrijden
nadat de verkeerslichten al op rood zijn gesprongen, hetgeen bijna iedere
ronde minstens één voertuig doet.
Er zijn rond de kruising met de Pletterijstraat ook nog andere onveilige situaties. Met
enige regelmaat zijn er (bijna) ongelukken door verkeer op het Schenkviaduct dat
kruist naar de Weteringkade en daarbij trams over het hoofd zien. Daarnaast is er het
kruisen van verkeer komend uit het Beatrixkwartier over het Schenkviaduct met de
fietsers op de Weteringkade. Zij krijgen gelijktijdig groen licht, waardoor fietsers en
brommers worden aangereden door niet goed oplettende en niet voorrang verlenende
automobilisten die de Pletterijstraat in willen draaien.
De in 2018 toegevoegde haaientanden
voor de fietsstrook bij het inrijden van de
Pletterijstraat zijn helaas niet afdoende
gebleken om dit risico weg te nemen.
Tot slot kiest bij het Rijswijkseplein bijna
iedereen die vanaf de Pletterijkade komt
en richting Weteringkade moet er voor om
in tegenovergestelde richting het fietspad
over te steken. Niemand gaat immers om
het hele Rijswijkseplein heen fietsen. Deze
oversteek is voor fietsers echter officieel
maar één richting.

Afbeelding 25: Verkeersongeluk bij de ingang van
de Pletterijstraat
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5.2.4 Verkeersoverlast
Het Schenkviaduct is vanuit Transvaal en het oude centrum, dus zowel via het
Rijswijkseplein als de Pletterijstraat, een zeer populaire route de stad in en uit. Dit
doorgaande verkeer veroorzaakt daarbij met grote regelmaat behoorlijke
geluidsoverlast37 voor bewoners van de Weteringkade en diens zijstraten.
Deze overlast komt allereerst van automobilisten met luide geluidsinstallaties en
auto’s en motoren waarvan de motor en/of uitlaat er op gericht zijn om veel geluid te
produceren. Zij laten zowel stilstaand als bij optrekken aan de kruising met de
Pletterijstraat en Spaarneplein hun aanwezigheid vaak nadrukkelijk merken. Ook
produceren racende wagens en motoren als doorgaand verkeer op het Schenkviaduct
met snelheden tot boven de 100 km/u op een weg waar slechts 50 km/u is toegestaan
vaak geluidsniveaus die helemaal niet bij een woonwijk passen. Op de snelheidslimiet
van 50 km/u vindt niet of nauwelijks handhaving plaats.
Een andere frequente veroorzaker zijn kolonnes van feestelijke gezelschappen zoals
bruiloftsstoeten, voornamelijk komend vanuit Transvaal en het oude centrum. Zij
veroorzaken bij het Schenkviaduct en de Pletterijstraat geluidsoverlast, hinder en
gevaarlijke situaties door aanhoudend claxonneren en feestvieren midden op straat en
kruisingen waarbij rijbanen, inclusief tegenliggende, worden geblokkeerd. Ondanks
eerdere aankondiging van een zero-tolerance beleid hiervoor door de gemeente begin
2017 vindt hierop in de Rivierenbuurt overduidelijk geen handhaving plaats.

5.2.5 Verbod zwaar verkeer op het Schenkviaduct
Het Schenkviaduct is officieel beperkt tot
verkeer met een asbelasting tot maar liefst
10 ton. Daardoor rijd veel groot en zwaar
vrachtverkeer gewoon over het viaduct,
ondanks dat hierin reeds aantasting van de
constructie door Alkali Silica Reactie (ASR) is
vastgesteld. Het weren van zwaar verkeer
was echter voorwaardelijk bij de vaststelling
van een veilige levensduur tot 204038.

Afbeelding 26: Vrachtverkeer rijdt vaak over het
Schenkviaduct

5.2.6

De milieuzone
De Lekstraat, het Schenkviaduct, het
merendeel van de Weteringkade en de
Rivierenbuurt-Zuid zijn de enige stukken
centrum die zijn uitgesloten van de
milieuzone voor vrachtwagens. De
Pletterijstraat, Pletterijkade en het stuk

37 Zie: http://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31c20be4502d4b8dbdc705ab3dba48c1
38 Bron: memo DSB/2015.160 – RIS 281914, Schenkviaduct: technische staat/ restlevensduur, gemeente Den Haag,
17 april 2015.
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Weteringkade hiertussen vallen echter wel binnen de milieuzone. Dit is onoverzichtelijk
en onlogisch, zeker aangezien de milieuzone alleen geldig is voor vrachtwagens en
juist die toch al niet over het Schenkviaduct mogen rijden.
Op de milieuzone vindt bovendien geen handhaving plaats. De borden bij de
Pletterijstraat, Weteringkade en Pletterijkade geven permanente camerabewaking aan,
maar daarvan is in de Rivierenbuurt nergens
sprake. Ook van steekproefsgewijze
handhaving zijn ons geen gevallen bekend.
Veel transporteurs zijn hiervan ook op de
hoogte en maken, ondanks deze restricties,
met grote, zware en oudere vrachtwagens
structureel misbruik van het Schenkviaduct
en de Rivierenbuurt voor het bereiken van
de binnenstad van Den Haag.

5.2.7 Inrichting van de openbare
ruimte

Afbeelding 28: Vrachtverkeer rijdt vaak door de
Milieuzone

Het Schenkviaduct snijd midden door de
woonwijk, waarmee aan de Weteringkade en zijstraten door een te hoge verkeersdruk
de leefbaarheid sterk onder druk staat. Dit is onder andere zichtbaar door een hoog
percentage particuliere verhuur en woningsplitsingen.
Naast de verkeersdruk draagt de vele bestrating en het weinige groen ook niet bij aan
een positieve uitstraling, koeling en hemelwater verwerking. Zo liggen er in het
midden vier geasfalteerde rijbanen van het Schenkviaduct met aan weerszijde een
bestraatte trambaan, een geasfalteerde rijbaan van de Weteringkade, een
geasfalteerd fietspad en een betegeld voetpad. De Weteringkade, het Schenkviaduct,
maar ook het Rijswijkseplein kennen daarmee nauwelijks groen en zijn bijna geheel
bestraat.

Afbeelding 29: Schenkviaduct / Weteringkade Noord
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Afbeelding 30: Schenkviaduct / Weteringkade Zuid

5.2.8 Barrière tussen de Rivierenbuurt Noord en Zuid
De 6 rijbanen en 2 ruim bemeten trambanen waar dagelijks zo veel voertuigen
overheen gaan, met een kolossaal viaduct te midden van zo’n twee derde van
Weteringkade vormen een fysieke barrière tussen de twee helften van de
Weteringkade – en daarmee de twee delen van de Rivierenbuurt. Oversteken kunnen
voetgangers en fietsers weliswaar ten hoogte van de Lekstraat,
Weteringplein/Spaarnedwarsstraat, Pletterijstraat/Spaarneplein en de Pletterijkade,
maar het imposante viaduct gecombineerd met de onaflatende stroom voertuigen
maken dit gebied uiterst sfeerloos en scheiden beide delen van de buurt.

5.3

Voorgestelde maatregelen

5.3.1 Aanpassing kruising met Spaarneplein en Pletterijstraat
De kruising van de Weteringkade en het Schenkviaduct met het Spaarneplein en de
Pletterijstraat is een knelpunt in de verkeersdoorstroming, met filevorming tot gevolg
die de luchtverontreiniging en het geluidsoverlast voor omwonenden vergroten.
Daarbij is het voor veel automobilisten verwarrend en voor fietsers en voetgangers
(ondanks de zebrapaden) een gevaarlijk kruispunt.
Ondanks de vele kruisende verkeersstromen is van dit kruispunt de doorstroming beter
en de veiligheid voor fietser groter te maken. Hiervoor zijn drie aanpassingen
essentieel:
1. Toegang tot het kruispunt vanuit de Pletterijstraat reduceren van twee
voorsorteerstroken naar één opstelstrook, zoals op het Spaarneplein reeds is
uitgevoerd. Dit heeft verschillende voordelen:
• Het ontmoedigt sluipverkeer door de Scheldestraat en Pletterijstraat
naar het Schenkviaduct;
• Het maakt de verkeerssituatie eenvoudiger en overzichtelijker voor
tegenliggers;
• Doordat er minder ruimte nodig is voor verkeer vanuit de
Pletterijkade vermindert de kans op blokkades van de kruising.
2. Verkeer vanuit het Spaarneplein (richting Rijswijkseplein) en de Pletterijstraat
(richting viaduct) voor elkaar door laten kruisen in plaats van achter elkaar
langs. Dit is tot recent altijd zo gegaan en zorgde voor betere doorstroming
omdat afslaande voertuigen elkaar minder blokkeren midden op de kruising.
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3. Voetgangers en fietsers van alle richtingen en gescheiden van voertuigen
tegelijkertijd groen geven en rode asfalt stroken aanleggen voor de
fietsroutes in alle richtingen, met voorrang op auto’s. Dit betekent in
aanvulling op bestaande fietspaden over de lengte van de Weteringkade ook
fietspaden voor fietsers die de Weteringkade en het Schenkviaduct
oversteken tussen Pletterijstraat en Spaarneplein. Dit vergroot niet alleen de
veiligheid voor voetgangers en fietsers, maar maakt het kruispunt ook veel
overzichtelijker voor automobilisten. Op dit moment krijgen alle soorten
verkeer in dezelfde richting namelijk groen waardoor rechts afslaand
autoverkeer altijd fietsers en voetgangers moet kruisen. Aangezien
voertuigen daarbij voorrang moeten verlenen zorgt deze stilstand vervolgens
weer voor oponthoud en opstopping midden op het kruispunt.

Afbeelding 31: Betere doorstroming door voor elkaar door kruisen

Bijdrage aan kaders
B2, G14

Aanpassing van de verkeerssituatie zal een grote bijdrage leveren aan de
verbetering van de veiligheid.

B3

Vermindering van de stagnatie op dit kruispunt, en daarmee het
Schenkviaduct, zorgt voor betere toegang tot de eigen wijk voor
bewoners van de Rivierenbuurt.

B1, B4, G1, Vermindering van de stagnatie op dit kruispunt draagt bij aan minder
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N1, N2

luchtvervuiling en geluidsoverlast van claxonnerende voertuigen en
ronkende motoren.

Eigenschappen
Typering

Doorstroming, veiligheid

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct
Reduceren capaciteit Schenkviaduct

•
•

Strijdig
met

•
•

Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
Afsluiting Schenkviaduct

5.3.2 Uitbreiding van de milieuzone en handhaving
Uitbreiding van de milieuzone met de Rivierenbuurt-Zuid is duidelijker en een extra
ontmoediging voor zwaar vervuilend verkeer. Door het Schenkviaduct, de hele
Weteringkade en het Rijswijkseplein onderdeel te maken, behelst de milieuzone ook
echt het hele centrum.
Dit betekent dat de milieuzone in het Beatrixkwartier kan ingaan bij de kruising met de
Schenkkade. Die Schenkkade biedt als lus uitgesloten verkeer meteen een
gemakkelijke manier om te keren. Aan de Laakhaven zijde ligt het voor de hand om de
milieuzone in te laten gaan bij de kruising met de Waldorpstraat. De Stationsbuurt en
Pletterijkade vallen immers nu ook al onder de milieuzone.
Daarnaast zijn permanente middelen voor handhaving hier noodzakelijk. Met één
opstelling per rijrichting kan daarmee op lengte, gewicht en milieuzone gecontroleerd
worden. Zonder permanente controle is de kans dat huidige overtreders hun route
zullen verleggen erg klein.
Bijdrage aan kaders
G15

Uitbreiding van de milieuzone met de Lekstraat is een belangrijke stap
tot het bereiken van volledige dekking van het centrum.

B1, N2

Uitbreiding van de milieuzone draagt direct bij aan een gezondere
leefomgeving met betere luchtkwaliteit.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen

Strijdig
met

Geen

5.3.3 Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen
Een goed doordachte, duidelijke en begrijpelijke bewegwijzering langs alle
toegangswegen naar Den Haag (dus de N44, A4, A12 en de A13) kan de druk op het
Schenkviaduct en de Weteringkade verminderen. Dit vergt een substantiële uitbreiding
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van de op bewegwijzering bij snelwegafslagen vermelde buurten. Op dit moment zijn
slechts enkele wijken vermeld en is vaak een zeer breed gebied als “Den Haag Zuid”
aangeduid. Door (meer) wijken aan te duiden moet het voor het verkeer duidelijker
worden via welke toegangswegen welke wijken van Den Haag het beste bereikt
kunnen en dienen te worden:
• Voorburg-Leidschendam, Wassenaar en Scheveningen/Benoordenhout
vanuit alle richtingen (dus zowel de A4, de A12 als de A13) via de N44 en de
N14 plus N440.
• Voorburg-Noord en Bezuidenhout vanuit alle richtingen via de A12
Utrechtsebaan afritten 4 en 3.
• Rivierenbuurt vanuit de A4 en A13 per 2020 vanaf knooppunt Ypenburg via
de Rotterdamsebaan, Binckhorstlaan en Lekstraat (S100). Vanuit alle andere
richtingen via de A12 Utrechtsebaan afrit 2 en het Bernhardviaduct.
• Stationsbuurt vanuit de A4 en A13 per 2020 vanaf knooppunt Ypenburg via
de Rotterdamsebaan, Neherkade en Rijswijkseweg. Vanuit alle richtingen via de
A12 Utrechtsebaan afrit 4, de Supernovaweg (S108), Binckhorstlaan (S100),
Neherkade (S100) en de Rijswijkseweg.
• Benoordenhout via de N44 en via de A12 Utrechtsebaan afrit 1.
• Oude Centrum en verder vanuit alle richtingen via Prins Clausplein en de
Utrechtsebaan via de afritten 2 en 1.
• Laak en Spoorwijk voorlopig via afrit 4, de Supernovaweg (S108) en de S100
(Binckhorstlaan, Mercuriusweg en Neherkade). Vanaf 2020 via A4/A13 afslag
Plaspoelpolder en de Rotterdamsebaan.
• Station Den Haag Centraal via afrit 4, de Supernovaweg (S108) en de S100
(Lekstraat) voor de Rijnstraat, of via de A12 Utrechtsebaan afrit 2 voor het
Koningin Julianaplein.
• Verkeer voor Rijswijk, Wateringen en heel Den Haag Zuid-West en verder
tot aan Loosduinen toe, moet via de A4 geleid worden en kan op de A4
gebruik maken van de afritten 10 (Plaspoelpolder, Transvaal,
Bomen/Bloemenbuurt e.v.), 11 (Rijswijk, Moerwijk, Escamp e.v.) en 12
(Vrederust e.v. ri. Loosduinen).
• Verkeer voor Laak, Transvaal, Schilderswijk en andere wijken vanaf de A4 en
A13 moet bij knooppunt Ypenburg via de Rotterdamsebaan, de Neherkade en
diens zijwegen, zoals de Rijswijkseweg en Vaillantlaan, geleid worden.
Dit heeft tot gevolg dat de bestemming Rijswijkseplein en verder van de A12
Utrechtsebaan via afrit 3 en het Schenkviaduct komt te vervallen. Afrit 3 behoudt nog
een belangrijke functie voor de verbinding met de Prinses Beatrixlaan en het erachter
liggende gebied. Het Bernhardviaduct zal voornamelijk een lokale functie krijgen voor
de Rivierenbuurt, Stationsbuurt en het Oude Centrum.
Al deze geleidingen gelden natuurlijk in omgekeerde richting voor al het uitgaande
verkeer, dat evengoed met veel en duidelijke bewegwijzeringen de stad uit geleid
moet worden.
Bijdrage aan kaders
B3, G8, G9 Verbetering van de routering van verkeer vermindert sluipverkeer,
bevordert het gebruik van de centrumring en zorgt voor een betere
ontsluiting van wijken.
Eigenschappen
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Typering

Routering

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Strijdig
met

•
•
•
•
•

Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
Reduceren capaciteit Schenkviaduct
Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
Afsluiting Schenkviaduct

Geen

5.3.4 Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Verkeer dat van de richting Parallelweg en Stationsweg gaat over het Stationsplein in
de richting van het Rijswijkseplein heeft aan het einde hiervan vier opties:
1. Linksaf richting Huijgensstraat en Oranjelaan terug richting de Stationswijk
en het Centrum;
2. Rechtsaf via de Hofwijckstraat naar de Rijswijkseweg richting de Neherkade;
3. Rechtdoor het Rijswijkseplein over, vervolgens naar links via de Pletterijkade
naar de Rivierenbuurt of het Spui;
4. Rechtdoor het Rijswijkseplein over, vervolgens rechts naar het
Schenkviaduct.

Afbeelding 32: Route vanuit het Stationsplein het Rijswijkseplein op

Het Rijswijkseplein kan substantieel ontlast worden door de mogelijkheid om rechtdoor
het Rijswijkseplein over te steken richting de Pletterijkade of het Schenkviaduct op te
heffen.

– 40 -

Verkeersagenda Rivierenbuurt en Spuikwartier

Afbeelding 33: Afsluiting toegang Stationsplein tot de Pletterijkade en het Schenkviaduct en vergroening

Verkeer komend van het Stationsplein heeft hiermee enkel nog de keuze om links
terug de wijk in te draaien richting Huijgensstraat en Oranjelaan, of rechtsaf via de
Hofwijckstraat naar de Rijswijkseweg in de richting van de Neherkade.
De toegang tot het Rijswijkseplein afsnijden draagt bij aan de versterking van het
verkeerscirculatieplan, vermindering van het sluipverkeer op de Pletterijkade en
vermindering van de verkeersdruk op het Rijswijkseplein. Dit laatste maakt de
verkeerssituatie overzichtelijker, vermindert het aantal verkeersstromen en
verkeerslichten en creëert de benodigde ruimte voor meer trams en groen op het
Rijswijkseplein. De nieuwe groenstrook van het Stationsplein (voor de Haagse Toren)
kan hiermee worden doorgetrokken over het Rijswijkseplein en aansluiten op die van
het Zieken.
Bijdrage aan kaders
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G5

Door de verkeersstromen over het Rijswijkseplein te verminderen en te
vereenvoudigen ontstaat er veel meer ruimte voor trams.

G8, G9

Door verkeer uit Transvaal en de Stationsbuurt naar de Neherkade te
sturen en de toegang tot

G10
Eigenschappen
Typering

Doorstroming, ontmoediging

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met
Strijdig
met

•
•
•

Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct
Reduceren capaciteit Schenkviaduct

Geen

5.3.5 Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct
Het verkeer komende van het Schenkviaduct en de Lekstraat (over de Weteringkade)
richting de Hoefkade volgt op dit moment vanaf de kruising met de Pletterijstraat de
enkelbaans Weteringkade om het Rijswijkseplein over te steken naar de Oranjelaan.
Dit verkeer blokkeert de kruising met de Pletterijstraat en zorgt voor een dagelijkse file
voor de woningen aan de Weteringkade.
Aanpassingen op andere sterk overbelaste en vervuilde straten zoals de Javastraat en
Amsterdamse Veerkade tonen aan dat capaciteitsreductie een grote bijdrage levert
aan de oplossing van luchtverontreiniging en overlast. Bij deze route is hetzelfde effect
zeer eenvoudig te bereiken.
Verkeer voor de richting Hoefkade kan met een kleine aanpassing van het
Rijswijkseplein via de tweebaans Schenkviaduct-weg geleid worden. Op het
Rijswijkseplein kunnen ze vervolgens rechts afslaan naar de Oranjelaan door gebruik te
maken van de afslag die al bestaat voor verkeer komend van de Rijswijkseweg.
De parallelweg Weteringkade is voortaan alleen voor verkeer naar de Pletterijkade. De
Weteringkade kan hierdoor teruggebracht worden tot een enkele rijbaan, waardoor
genoeg ruimte overblijft voor een normaal formaat voetgangerspad en rood fietspad,
alsmede een groenstrook.
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Afbeelding 34: Door voetgangers- en fietspad te vervangen tweede rijstrook van de Weteringkade

Om deze route dwingend te maken zijn slechts twee aanpassingen vereist:
1. Toestaan rechtsaf slaan vanaf de rechterbaan van verkeer dat vanaf het
gelijkvloerse deel van het Schenkviaduct het Rijswijkseplein op rijdt;
2. Verbinden verhoogde stoep ter hoogte van het zebrapad over de
Pletterijstraat naar die rond de trambaan, om rechtdoorgaand verkeer vanaf
de Weteringkade te blokkeren.
In aanvulling hierop zijn zelfs verschillende varianten mogelijk, die op de volgende
pagina’s schematisch zijn weergegeven als varianten A tot en met D:
A) De hierboven voorgestelde aanpassing waarbij verkeer komend van het
viaduct en de Lekstraat via het Schenkviaduct in plaats van de Weteringkade
naar de Oranjelaan kan;
B) Variant A aangevuld met een omleiding van verkeer vanaf de Pletterijkade,
dat voortaan later rechts afslaat en dezelfde doorsteek neemt op het
Rijswijkseplein, waardoor een stuk weg over het Rijswijkseplein in zijn geheel
kan worden opgeheven;
C) Variant A waarbij ook directe toegang van de Pletterijkade tot de Oranjelaan
ontzegd wordt, aangezien voertuigen komend van het Spui ook via het
Zieken kunnen rijden en waardoor een stuk weg over het Rijswijkseplein in
zijn geheel kan worden opgeheven; en
D) Variant C waarbij toegang tot de Oranjelaan vanaf de Pletterijkade en
Weteringkade/Schenkviaduct geheel ontzegd wordt en voertuigen voortaan
alleen via het Zieken en de Neherkade naar de Oranjelaan kunnen.
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Afbeelding 35: Oranjelaan verkeer via Pletterijkade
(direct), Zieken, Schenkviaduct en Neherkade, met
vergroening (variant A)

Afbeelding 36: Oranjelaan verkeer via Pletterijkade
(indirect), Zieken, Schenkviaduct en Neherkade,
met vergroening (variant B)
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Afbeelding 37: Oranjelaan verkeer via Zieken,
Schenkviaduct en Neherkade, met vergroening
(variant C)

Afbeelding 38: Oranjelaan verkeer alleen via
Zieken en Neherkade, met vergroening (variant D)

Deze aanpassing levert ook andere voordelen op, zoals dat hiermee ruimte ontstaat
voor:
• Voetgangers door het smalle zebrapad over de Pletterijkade te verbreden en
er met behulp van haaientanden tevens voorrang aangegeven worden voor
verkeer van de Weteringkade, waardoor het aantal verkeerslichten
verminderd kan worden.
• Een voorsorteerstrook voor fietsers die direct richting de Weteringkade willen
oversteken. Het fietspad is in 2018 al breder gemaakt, maar met een kleine
extra verbreding kan dit pad gemakkelijk twee-richting worden.
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Zoals hieronder weergegeven is uiteindelijk, zeker bij variant D, in combinatie met de
maatregel “Omleiden verkeer komend van het Stationsplein” een behoorlijke
vereenvoudiging en vergroening van het Rijswijkseplein mogelijk.

Afbeelding 39: Combinatie van verschuiving verkeer Weteringkade variant D en omleiding verkeer komend
van het Stationsplein

Bijdrage aan kaders
B5, G12

De Weteringkade tussen de Pletterijstraat en de Pletterijkade is op dit
moment zeer onaantrekkelijk om te wonen. Dit komt naast de prostitutie
aan de Geleenstraat ook vooral door de dagelijkse file voor de deur van
verkeer op weg naar de Stationsbuurt. Door dit verkeer te verleggen kan
het woonklimaat aan deze straat beduidend worden verbeterd.

G5

Door het aantal routes over het Rijswijkseplein te verminderen vervalt
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een “beurt” in de configuratie van de verkeerslichten. Dit betekent dat
trams meer ruimte kunnen krijgen.
G9

De Weteringkade is een woonstraat waar dagelijks duizenden voertuigen
doorheen rijden die eigenlijk via de Neherkade zouden moeten rijden. Dit
kan ontmoedigd worden door ze te dwingen over het Schenkviaduct te
rijden.

Eigenschappen
Typering

Doorstroming, ontmoediging

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

•
•
•
•
•

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen
Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
Aanpassing kruising met Spaarneplein en Pletterijstraat
Reduceren capaciteit Schenkviaduct

Strijdig
met

•
•

Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
Afsluiting Schenkviaduct

5.3.6 Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
Het plan voor het tegengaan van sluipverkeer naar de Vaillantlaan, door afsluiting van
gemotoriseerd verkeer tussen de Stationsbuurt en Schilderswijk, zal een grote
verbetering voor de bewoners van de Stationsbuurt en Hoefkade betekenen. De
Rivierenbuurt is het hierin eens met de gemeente dat de ongemakken voor de
bewoners en ondernemers van de achterliggende wijken niet opwegen tegen de
overlast, vermindering in leefbaarheid en bovenal gezondheidsschade door ernstige
vervuiling voor de bewoners van zowel de Rivierenbuurt als de Stationsbuurt.
Echter, wanneer de Waldorpstraat niet meegenomen wordt in de aanpak, gaat de
geplande afsluiting het verkeer onvoldoende van het Schenkviaduct naar de
Neherkade dwingen. Het sluipverkeer kan en zal zich daarom simpelweg naar de straat
ernaast verplaatsen. Omdat het voor de hand ligt dat het meeste bestaande
sluipverkeer deze route zullen verkiezen boven omrijden via de Neherkade en
Binckhorst ontlast deze maatregel wel het gebied rond de Hoefkade, maar niet zoals
belooft die rond het Rijswijkseplein en Schenkviaduct.
Extra verkeer op de Waldorpstraat is ook voor Laakhaven niet de bedoeling en niet
wenselijk. Bovendien zal extra doorgaand verkeer door deze buurt het potentieel en de
ontwikkelingsplannen zoals meer woningen in Laakhaven en Laakhaven West en de
herontwikkeling van de MegaStores niet ten goede komen.
Dit probleem is te ondervangen met aanpassingen rond de Waldorpstraat door:
1. Waldorpstraat verkeer van en naar de Rijswijkseweg en Calandstraat alleen
toe te staan in de richting van de Neherkade; of
2. De doorstroming van de Waldorpstraat ter hoogte van de T-splitsing met het
Leeghwaterplein ook beide kanten op te onderbreken. Het Leeghwaterplein is
een straat die aan het andere einde uitkomt op de Neherkade. Met een
verplicht afbuigen van/naar het Leeghwaterplein blijft alles goed bereikbaar,
eindig je altijd zoals gewenst op de Neherkade en zijn daadwerkelijk alle
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sluiproutes opgeheven. Simpel gezegd: doorgaand verkeer op de
Waldorpstraat betekent dan automatisch met de bocht mee het
Leeghwaterplein op naar de Neherkade.
Bijdrage aan kaders
G9

Door de Waldorpstraat te onderbreken wordt enige kans op sluipverkeer
via Laakhaven onmogelijk gemaakt en verkeer gedwongen de Neherkade
te nemen.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Strijdig
met

•
•
•
•

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen
Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Reduceren capaciteit Schenkviaduct
Afsluiting Schenkviaduct

Geen

5.3.7 Reduceren capaciteit Schenkviaduct
Bij de aanleg was het Viaduct enkelbaans. Slechts de helft van de Schenk gedempt,
eerste stuk Weteringkade van Rijswijkseplein tot Pletterijstraat was na 1940 nog
gewoon gracht. De dubbele banen lopen nu door over het Rijswijkseplein heen tot de
kruising van de Rijswijkseweg en de Waldorpstraat. Het vervolg van de Rijswijkseweg
is enkele jaren geleden echter al teruggebracht tot enkelbaans.
Aanpassingen van de Javastraat en Amsterdamse Veerkade hebben aangetoond dat
capaciteitsreductie de meest effectieve methode is om luchtvervuiling en
geluidsoverlast te verminderen. In het geval van het Schenkviaduct biedt de reductie
van dubbele naar enkele rijbanen tevens een kans om de originele situatie op het
viaduct met een fiets- en voetgangerspad te herstellen. Tevens kunnen dan de dubbele
rijbanen tussen het viaduct en het Rijswijkseplein en die op het Rijswijkseplein en de
Rijswijkseweg tot de kruising met de Waldorpstraat opgeheven worden. Hierna is de
Rijswijkseweg immers al enkelbaans.
Reduceren van het aantal rijbanen op het Schenkviaduct, Rijswijkseplein en begin van
de Rijswijkseweg maakt verlegging sluiproute naar de Waldorpstraat in plaats van de
Neherkade tevens minder aantrekkelijk. Een zeer significant deel van het
overlastgevende verkeer op het Schenkviaduct is onderdeel van de sluiproute of
anderszins bedoeld voor bestemmingen die eigenlijk via de Neherkade moeten rijden.
Bijdrage aan kaders
B1, N2

Reductie van de capaciteit van het Schenkviaduct betekent een directe
reductie van het aantal voertuigen en daarmee de luchtverontreiniging.

B4, B5, G1, Reductie van de capaciteit van het Schenkviaduct betekent een directe
reductie van het aantal voertuigen en daarmee de stagnatie en
geluidsoverlast.
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G9

Door deze route minder aantrekkelijk te maken zal minder sluipverkeer
voor een route door de Rivierenbuurt en Stationsbuurt kiezen

G3, G14

De reductie van rijbanen maakt ruimte om de toegang voor voetgangers
en fietsers te herstellen. Dit verkleint de barrière tussen het
Beatrixkwartier en de Rivierenbuurt.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

•
•
•
•
•

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen
Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
Uitbreiding van de handhaving
Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct

Strijdig
met

•
•

Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
Afsluiting Schenkviaduct

5.3.8 Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
Een permanente oplossing voor de verkeersdruk op het Schenkviaduct en de
Weteringkade is om het verkeer te verleggen naar een tunnel. Hiervoor zijn
verschillende varianten denkbaar, van een verbinding tussen de Lekstraat en
Schenkkade zoals in 2016 al gesuggereerd door de gemeente 39 tot een tunnel
helemaal naar de Rijswijkseweg om de hele Weteringkade en het Rijswijkseplein te
ontlasten.
Een tunnel biedt naast ontlasting van de verkeersdruk in de Rivierenbuurt ook andere
mogelijkheden, zoals een combinatie met (en aansluiting op) het doortrekken van de
Koningstunnel (dat de aanleg van de zo gewenste Haagse metroverbinding tussen de
Binckhorst en Scheveningen mogelijk maakt), of herontwikkeling samen met de
gewenste ophef van het industriegebied aan de Lekstraat.

39 Zie DSO/2016.35 – RIS 291186 Gebiedsperspectief Rivierenbuurt en omgeving, Gemeente Den Haag, 2016
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Afbeelding 40: Impressie voor een nieuwe Schenktunnel uit de Gebiedsvisie Rivierenbuurt uit 2016

Dit maakt een park of zelfs het herstel van de Weteringkade, door heropening van de
Schenk als gracht, mogelijk. Daarbij kan de tunnel ook voorzien in de gewenste direct
tramverbinding tussen HS en NOI en een veiligere en gemakkelijkere voetgangers en
fietspad tussen de Rivierenbuurt en het Beatrixkwartier.
Bijdrage aan kaders
B1, B2, B4,
B5, G1,
G10, G11,
G12, G16,
N2

De verwijdering van het Schenkviaduct levert een significante reductie in
(sluip)verkeer door de Rivierenbuurt op. Dit betekent een gezondere,
veiligere en rustigere leefomgeving. Door de verwijdering van het
Schenkviaduct tevens ontstaat ruimte om de Weteringkade wederom als
lokale weg in te richten. Meer groen, herstel van de Schenk en meer
ruimte voor recreatie zullen het leefklimaat veranderen.

G4, G14

De vervanging van de Schenktunnel is een kans om direct een betere
doorgang voor voetgangers en fietsers te realiseren.

G8

Door de Rotterdamsebaan en de Utrechtsebaan met elkaar te verbinden
wordt de centrumring verstevigd. Verkeer kan gemakkelijker verschuiven
bij calamiteiten en beter doorstromen.

Eigenschappen
Typering

Doorstroming, ruimtelijk

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

•
•

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen
Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
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Strijdig
met

•
•
•
•

Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
Aanpassing kruising met Spaarneplein en Pletterijstraat
Uitbreiding van de handhaving
Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct

•
•

Reduceren capaciteit Schenkviaduct
Afsluiting Schenkviaduct

5.3.9 Afsluiting Schenkviaduct
De meest effectieve maatregel om de verkeersdruk te verlagen is om het
Schenkviaduct volledig af te sluiten voor motorvoertuigen. Dit kan uiteraard niet
zomaar, maar met een combinatie van maatregelen kan het Schenkviaduct voldoende
ontlast worden en kunnen er voldoende alternatieven gecreëerd worden dat ook het
resterende verkeer gedwongen kan worden om andere routes te zoeken. Pas als het
Schenkviaduct feitelijk niet meer bestaat zal het inkomende en uitgaande verkeer
namelijk de hiervoor genoemde mogelijkheden echt gaan zoeken en gebruiken.
Hiervoor is de volgende combinatie van maatregelen noodzakelijk:
1. Implementatie van het verkeerscirculatieplan Hoefkade, dat verkeer naar de
Neherkade ombuigt;
2. Ingebruikname van de Rotterdamsebaan, dat verkeer van de Hoefkade
ombuigt naar de Neherkade;
3. Implementatie van de aanpassing van de bewegwijzering op de snelwegen
zoals door ons voorgesteld.
In het vervolg hierop kan bepaald worden wat met het viaduct te doen: afbreken,
omvormen tot park, herstel van de Weteringkade door heropening van de Schenk, een
combinatie van onze voorstellen, of iets anders.
Bijdrage aan kaders
B1, B2, B4,
B5, G1,
G10, G11,
G12, G16,
N2

De verwijdering van het Schenkviaduct levert een significante reductie in
(sluip)verkeer door de Rivierenbuurt op, zeker indien deze niet wordt
vervangen door een tunnel. Dit betekent een gezondere, veiligere en
rustigere leefomgeving. Door de verwijdering van het Schenkviaduct
tevens ontstaat ruimte om de Weteringkade wederom als lokale weg in te
richten. Meer groen, herstel van de Schenk en meer ruimte voor recreatie
zullen het leefklimaat veranderen.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging, ruimtelijk

Afhankelijk
van

•

Aanpassing bewegwijzering op de snelwegen

Synergie
met

•
•

Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat

Strijdig
met

•
•
•
•
•

Aanpassing kruising met Spaarneplein en Pletterijstraat
Uitbreiding van de handhaving
Verschuiven verkeer Weteringkade naar het Schenkviaduct
Reduceren capaciteit Schenkviaduct
Vervangen Schenkviaduct door een tunnel
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6

Pletterijkade, Scheldestraat en Pletterijstraat

6.1

Het gebied
De Pletterijkade vormt samen met het
Spui de vierde doorgaande weg die de
Rivierenbuurt-Noord omringd. Drie
wegen vormen daarbij de voornaamste
invalswegen voor de buurt vanuit dit
deel van de ring:
1. De Scheldestraat vanuit de
Pletterijkade;
2. De Nieuwe Haven vanaf het
Bernhardviaduct; en
3. De Pletterijstraat vanuit het
Schenkviaduct.
Ondanks dat de Scheldestraat en
Pletterijstraat officieel als woonwijk
Afbeelding 41: Pletterijkade, Scheldestraat en
worden beschouwd is de route van en
Pletterijstraat
naar het oude centrum via deze straten
zeer bekend en veelgebruikt. Verkeer de
stad in rijdt liever door de Pletterijstraat en Scheldestraat dan over de Weteringkade
en Pletterijkade.
Veel doorgaand verkeer de stad uit verkiest het Schenkviaduct boven het
Bernhardviaduct. Zij moeten dan vanaf de Pletterijkade via de Pletterijstraat,
aangezien het niet mogelijk is om aan het einde van de Pletterijkade linksaf de
Weteringkade of het Schenkviaduct op te draaien.

6.2

Knelpunten

6.2.1 Verkeersdruk
De Pletterijkade kent zeer veel doorgaand verkeer van de Rijswijkseweg richting het
Spui en de Bierkade, of andersom. Daarnaast rijdt er dagelijks zeer veel doorgaand
verkeer midden door de wijk via de Pletterijstraat route. Dit gaat in de Pletterijstraat
tussen de Scheldestraat en het Schenkviaduct gepaard met dagelijkse filevorming en
geluidsoverlast.
Deze route is overigens niet alleen populair bij te veel en te luidruchtige auto’s en
motoren40, maar ook bij vrachtverkeer. Alle straten vallen weliswaar binnen de
milieuzone, maar dit lijkt het meeste vrachtverkeer niet ervan te weerhouden om door
de wijk te rijden. In aanvulling hierop ervaart de buurt ook nog eens verkeers- en
parkeerdruk van bezoekers aan het winkelcentrum, de prostituees aan de Geleenstraat
en Hunzestraat en het (dans)theater (en toekomstig OCC).

40 Zie: https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/redactie/public/research/mb3.html en
http://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31c20be4502d4b8dbdc705ab3dba48c1
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6.2.2 Onveilige verkeerssituaties
De Pletterijkade kent twee
knelpunten voor
voetgangers. Ten eerste is
het zebrapad bij het
Rijswijkseplein (bij de
Haringkoning) te smal voor
de vele voetgangers die
hier dagelijks de weg
oversteken.
Daarnaast is op de
Pletterijkade ter hoogte van
de Boomsluiterskade een
andere logische
oversteekplaats, waar nu
helemaal geen zebrapad
ligt. Vooral het verkeer,
Afbeelding 42: Kruising Pletterijkade met de Weteringkade
komend vanaf het Spui,
maakt het voor
voetgangers onoverzichtelijk. Voetgangers steken hier dus met gevaar voor eigen
leven over.

Afbeelding 43: Kruising van de Pletterijkade met de Boomsluiterskade

Ook het gebied rond de Pletterijstraat en Scheldestraat kenmerkt zich door
verschillende onveilige situaties:
• Het sluipverkeer over de Pletterijstraat en Scheldestraat levert niet alleen
overlast op, maar ook veel onveilige verkeerssituaties. Snelheden liggen
frequent ver boven de 50 kilometer per uur.
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•
•

•

•

•

•

•

Ladende en lossende vrachtwagens vormen met grote regelmaat langdurige
en grote opstoppingen in de Scheldestraat en Pletterijstraat.
De weginrichting nodigt uit tot het op de weg of half op de stoep zetten van
voertuigen om bijvoorbeeld even boodschappen te doen bij een van de
buurtsupermarkten of een gesprek aan te gaan rond een van de
kapperszaken.
De brede stoepen van de Pletterijstraat van respectievelijk 4 en 6 meter
breed zorgen er tevens voor dat fietsers en brommers vaak over de stoep
rijden in plaats van de weg. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties met de vele
kinderen die spelen op de stoep of komen en gaan rond de basisschool in de
Zaanstraat.
Aan de Pletterijkade beschikken fietsers van het Rijswijkseplein richting het
Spui over de volle lengte van de Pletterijkade over een eigen en rood
gemarkeerde, maar erg smalle, fietsstrook. De andere richting op heeft dit
echter niet. Komend van het Spui houdt de fietsstrook na de brug bij de
Boomsluiterskade op, om deze pas vlak voor de kruising met het
Rijswijkseplein weer te hervatten (zie afbeelding hierna).
Van de Pletterijkade naar de Lekstraat via de Scheldestraat is een populaire
sluiproute waar vaak te hard wordt gereden. Ten hoogte van het Servaas van
Rooyenhof steken echter ook dagelijks vanuit het woonerf kleine kinderen
over van de Boomsluiterskade en het Hillebrant Jacobsplein op weg naar de
O3 basisschool. Hier vinden ook vaak bijna-aanrijdingen plaats met die
kinderen omdat ze veel te laat gezien worden door de automobilisten. De
oorzaak is naast de snelheid ook de onoverzichtelijke situatie met
geparkeerde auto’s en de muren van het autovrije woonerf die het zicht van
de automobilisten belemmeren.
Het verplichte omrijden door eenrichtingsverkeer op delen van de
Maasstraat, Zaanstraat, Reggestraat en Scheldestraat in combinatie met de
files op de Weteringkade maakt dat chauffeurs met grote regelmaat vanuit
de Reggestraat niet terugdraaien via de Scheldestraat, Lekstraat en
Weteringkade maar illegaal en tegen de enkele rijrichting in vanuit de
Reggestraat linksaf slaan en over de Scheldestraat rijden richting de
Pletterijstraat.
Sluipverkeer over de Boomsluiterskade en de Uilenbomen past vaak niet de
voorrangsregels toe met betrekking tot verkeer komende van de
Pletterijstraat of Nieuwe Haven. Doordat er op dit kruispunt wel een
zebrapad loopt over de Pletterijstraat, maar niet over de Boomsluiterskade
en Uilebomen lijken veel automobilisten bovendien in de veronderstelling dat
dit geen gelijk kruispunt is waar de normale voorrangsregels gelden.
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Afbeelding 44: Onaangekondigd einde van de fietsrijbaan op de Pletterijkade

6.3

Voorgestelde maatregelen

6.3.1 Aanpassing Pletterijkade
Naast de verbreding van het zebrapad ter hoogte van het Rijswijkseplein (bij de
Haringkoning) zou een zebrapad ter hoogte van de Boomsluiterskade routes via de
Pletterijkade minder aantrekkelijk maken het verkeer dat hier nu vaak veel harder dan
50 kilometer per uur rijd vertragen.
Een andere effectieve maatregel om motorvoertuigen af te remmen is door fietsers
meer prioriteit te geven. De Pletterijkade kent aan de ene zijde een zeer smalle en aan
de andere zijde een ontbrekende fietsstrook. Door over de volle lengte aan beide
kanten een duidelijk gemarkeerde rode fietsstrook aan te leggen, van dezelfde breedte
als die over het Rijswijkseplein ligt, kan fietsen gestimuleerd, autoverkeer ontmoedigd
en de gemiddelde snelheid van autoverkeer verlaagd worden.
Bijdrage aan kaders
B2, G14

Verbetering van voetgangersoversteekplaatsen en verbreding van
fietsstroken dragen bij aan de veiligheid en bevorderen het fietsgebruik
in het centrum.

Eigenschappen
Typering

Veiligheid

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Geen

Strijdig

Geen
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met

6.3.2 Herinrichting Scheldestraat en Pletterijstraat
Om sluipverkeer via de Pletterijkade, Scheldestraat en Pletterijstraat echt te
ontmoedigen is aanpassing van de straatinrichting noodzakelijk.
Allereerst dient hiervoor op het kruispunt van de Scheldestraat en Pletterijstraat de
normale kruising voorrangsregels te worden toegepast. Nu heeft “doorgaand” verkeer
op de Scheldestraat route voorrang. Daarnaast hebben niet alle wegen binnen de
Rivierenbuurt-Noord de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur die past bij een
woonwijk. De Pletterijstraat tussen de Weteringkade en de Scheldestraat, alsmede de
Scheldestraat zelf zijn nog altijd 50 km/u. Door alles binnen Weteringkade,
Pletterijkade, Ammunitiehaven en Lekstraat 30 km/u te maken, alsmede te voorzien
van verkeersdrempels, wordt sluipverkeer ontmoedigd. De 30 km/u zone moet
hiervoor dus uitgebreid worden met de rest van de Pletterijstraat en Scheldestraat.
De toegang van de Pletterijstraat tot de Weteringkade en het Schenkviaduct kan ook
minder aantrekkelijk gemaakt worden door de tweede opstelstrook voor de kruising
weg te halen. Deze versmalling heeft tevens als voordeel dat het minder uitnodigt tot
stilstaan en parkeren op de weg of half op de stoep.
Uiteindelijk dienen deze maatregelen gecombineerd te worden met een aanpassing
van de wegindeling van de Pletterijstraat en Scheldestraat zelf. Hierbij valt te denken
aan een inrichting vergelijkbaar met de nieuwe Stationsstraat, e.g. 30 km/u met
fietsstroken waardoor voertuigen duidelijk te gast zijn.
Aangezien de Pletterijstraat, met naast de rijbanen aan weerszijde een parkeerstrook
en in totaal 10 meter stoep, zeer breed is kan ook met gescheiden rijbanen gewerkt
worden. Daartussen kan dan een groenstrook, zoals ook op de Nieuwe Haven. Zelfs
een gracht, die bijvoorbeeld een heropende Schenk verbindt met de Boomsluiterskade,
is hier een optie.
Daarnaast zijn op de Scheldestraat ten hoogte van het Servaas van Rooyenhof en op
de Boomsluiterskade en Uilebomen zebrapaden nodig als verkeersvertragende,
sluipverkeer ontmoedigende en veiligheid verhogende maatregelen.
Kortom:
1. 30 kilometer per uur zone binnen de hele Rivierenbuurt-Noord
2. Normale voorrangsregels voor de kruising van de Scheldestraat en
Pletterijstraat
3. Voorsorteerstroken op de Pletterijstraat voor het Schenkviaduct weghalen
4. Verkeersvertragende maatregelen op de Scheldestraat en Pletterijstraat,
zoals:
a) Auto te gast met behulp van fietsstroken aan de buitenkant van de weg;
of
b) Gescheiden rijbanen met in het midden een groenstrook of gracht; en
c) Aanleg verkeersdrempels.
5. Aanleg zebrapaden over de Boomsluiterskade en Uilebomen aan beide
kanten van de kruising met de Pletterijstraat en Nieuwe Haven.
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6. Aanleg zebrapad over Scheldestraat bij de kruising met het Servaas van
Rooyenhof, met het oog op kinderen komend vanuit het woonerf aan en rond
het Hillebrant Jacobsplein die oversteken naar de basisschool.
7. Aanpassing van de Reggestraat bij de kruising met de Scheldestraat om
voertuigen sterker richting de Lekstraat te dwingen en het moeilijker te
maken om tegen de richting in naar de Pletterijstraat te rijden.
Bijdrage aan kaders
B2

Verbetering van voetgangersoversteekplaatsen en verbreding van
fietsstroken dragen bij aan de veiligheid en bevorderen het fietsgebruik
in het centrum.

G9

Aanpassing van deze wegen met meer vertragende maatregelen en
verwijdering van voorsorteerstroken benadrukt het lokale karakter en
ontmoedigt verkeer om de Rivierenbuurt als sluiproute te nemen.

G16

Door de maximumsnelheid te reduceren wordt direct bijgedragen aan dit
doel.

Eigenschappen
Typering

Ontmoediging, veiligheid

Afhankelijk Geen
van
Synergie
met

Aanpassing kruising met Spaarneplein en Pletterijstraat

Strijdig
met

Geen
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7

Aanbeveling
In de voorgaande hoofdstukken hebben we op zo neutraal mogelijke wijze getracht een
overzicht van knelpunten en maatregelen weer te geven. Ten behoeve van de
transparantie en dialoog hebben we er bewust voor gekozen om knelpunten zonder
prioriteiten en maatregelen zonder voorkeur te presenteren. Dit betekent echter zeker
niet dat we als wijk geen prioriteiten zien en voorkeuren hebben. Integendeel: het
overgrote deel van onze buurtbewoners is er van overtuigt dat verkeer hét meest
bepalende dossier is voor de ontwikkeling van deze wijk. Of de toekomst van de wijk er
dus een is van een krachtig en levendig stuk van het Haagse centrum of die van een
troosteloze probleemwijk wordt dus vooral bepaald door de keuzes op het gebied van
verkeer. Deze keuzes zijn niet eenvoudig. Ontmoediging rond de Rivierenbuurt
betekent verminderde bereikbaarheid voor naburige buurten. Aanpak van viaducten
en tunnels is kostbaar en vereist politiek draagvlak. Daar staat gelukkig tegenover dat
verkeersverbeteringen ook nieuwe stedenbouwkundige kansen opleveren.

7.1

De bedreigingen
Het grootste risico van het niet tijdig aanpakken van knelpunten is dat de wal het schip
keert. Voor zover overschrijding van de luchtkwaliteit-, milieu- en geluidsnormen
momenteel namelijk nog niet geconstateerd wordt is het, gezien de aanhoudende
groei in verkeersvolume, zeker bij kritieke routes als het Bernhardviaduct,
Schenkviaduct, Lekstraat en Pletterijkade een kwestie van tijd voordat dit alsnog
gebeurt. Op dat moment is de gemeente verplicht om direct te reageren en
verregaand in te grijpen, wat hoogstwaarschijnlijk zal resulteren in maatregelen die
veel ingrijpender, abrupter en impopulairder zijn dan wanneer preventief plannen
gemaakt zijn.
Daarnaast levert verkeer een sterk “besmettingsrisico” op voor de directe omgeving.
Aan de Weteringkade is het bijvoorbeeld alles behalve prettig wonen met de
uitlaatgassen, toeterende automobilisten en ronkende sportuitlaten ten gevolge van de
files veroorzaakt door de 50.000 voertuigen die iedere dag langskomen. De
misstanden in de woningmarkt alhier zien wij als een direct gevolg van de misstanden
in de verkeerssituatie voor de deur. De twee zaken kunnen nauwelijks los van elkaar
gezien worden. Met een groeiende stad - en dus een groeiend verkeersaanbod - zal
vooral de Rivierenbuurt nog meer onder druk komen te staan. Knelpunten niet
aanpakken zal er derhalve de leefbaarheid verder doen afnemen, met als gevolg dat
de Rivierenbuurt verandert van een kwetsbare doch opkomende buurt naar een
probleembuurt en Den Haag ondanks alle ambitieuze plannen in het centrum en de
Binckhorst geconfronteerd wordt met nog een slechte buurt in het hart van haar
centrum.

7.2

De kansen
De Rivierenbuurt en het Spuikwartier liggen in het centrum van de stad en het hart
van het nieuwe Centrale Innovatie District. Aan de voorspelde groei van de regio
Haaglanden in de komende jaren kan de wijk een belangrijke bijdrage leveren.
Allereerst is deze wijk de sleutel tot de bereikbaarheid van de binnenstad en het
verbinden van omliggende wijken. Met gerichte investeringen in verkeersinfrastructuur
in en rond de Rivierenbuurt, met name voor de Koningscorridor en het Rijswijkseplein,
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kan de gewenste OV schaalsprong gerealiseerd worden. Daarnaast speelt de
Rivierenbuurt een centrale rol bij een goede OV, fiets- en voetgangersverbinding
tussen het stadscentrum en zowel de Binckhorst als Laakhaven en Laak. Het gemak
van, de snelheid van en het veiligheidsgevoel bij deze reis draagt dus mede bij aan de
succesvolle ontwikkeling van deze aangrenzende wijken. Op alle drie deze vlakken valt
grote winst te behalen in de Rivierenbuurt.
Ook op het gebied van de huisvesting en bedrijvigheid hebben de Rivierenbuurt en het
Spuikwartier veel te bieden. Momenteel is de Schedeldoekshaven al volop in
ontwikkeling, maar ook het Spui en de Pletterijkade zijn interessante gebieden die
wonen en momenteel veelal laagwaardige bedrijvigheid combineert. Het biedt echter
kansen voor ontwikkeling en om, mits het autoluw is, de Pletterijkade onderdeel te
maken van de Avenue Culinaire die nu al door de Bierkade gevormd wordt. Ook de HS
spoorzone en het industriegebied Lekstraat biedt kansen voor verdere ontwikkeling
met woon- en kantoorruimte, mits de locatie aantrekkelijk gemaakt worden door de
verkeersvraagstukken aldaar te adresseren. Deze maatregelen zullen ook zeker een
positief effect hebben op de wijk als geheel, wat een opwaardering van uiterst
kwetsbaar naar aantrekkelijk tot gevolg zal hebben. Tot slot opent het aanpakken van
verkeersvraagstukken als de Lekstraat en het Bernhardviaduct en Schenkviaduct de
deur tot de ontwikkeling van de spoorzone tussen Centraal Station en Voorburg
station. Hiermee kan niet alleen een groot deel van de capaciteitsbehoefte in woon- en
kantoorruimte voor de komende jaren worden ingevuld, maar ook permanent de
barrière tussen het Centrum en Voorburg/Bezuidenhout/Beatrixkwartier worden
weggenomen.

7.3

Gefaseerde aanpak
In de voorgaande hoofdstukken hebben we meerdere voorstellen gedaan van
verschillende omvang en moeilijkheid. Sommige zijn zelfs niet verenigbaar. Wij
adviseren een aanpak met drie gelijktijdig te starten trajecten die gefaseerd voor
structurele verbeteringen zorgen:
4. Behalen van “quick wins” op korte termijn met snelle, relatief eenvoudige
aanpassingen waarvan wij voorzien dat die budgettair, planmatig en wettelijk
direct mogelijk zijn;
5. Het binnen afzienbare tijd verbeteren van structurele knelpunten door
beperkte maatregelen die coördinatie, planning en mogelijk
burgerconsultatie vereisen;
6. Zo snel mogelijk de verbeteringen opvolgen met structureel oplossing van
diezelfde knelpunten met ingrijpende maatregelen waarvoor substantieel
budget, politieke besluitvorming, planning en inspraak noodzakelijk is.
Hieronder hebben we de maatregelen uiteengezet die horen bij ieder van de drie
trajecten.

7.3.1 Eerste fase: direct aanpassen
Verschillende maatregelen kunnen direct voor verlichting van overlast en verhoging
van veiligheid zorgen zonder dat dit grote ingrepen vereist. Hierbij horen:
1. Aanpakken van de doorgaande route Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst
Dit kan deze route direct veel veiliger en toegankelijker gemaakt worden voor
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doorgaand voetgangers- en fietsverkeer. Het vereist slechts enkele kleine
aanpassingen aan de bestaande weginrichting.
2. Aanpassing van de Pletterijkade, Scheldestraat, Pletterijstraat en de
kruising Schenkviaduct/Weteringkade met het Spaarneplein en de
Pletterijstraat
Deze wijzigingen dringen het sluipverkeer door de Rivierenbuurt terug,
verbeteren de veiligheid voor fietser en voetgangers en verbeteren de
doorstroming rond het Schenkviaduct. Voor de snelheidsverlaging, aanleg van
extra zebrapaden en fietspaden en de ophef van een voorsorteerstrook zijn wel
enige graaf- en bestratingswerkzaamheden vereist.
3. Uitbreiden van de milieuzone
Door de milieuzone uit te breiden met de Lekstraat, het Schenkviaduct en de
Rivierenbuurt Zuid zijn er minder toegangswegen en is er aan de Rivierenbuurt/
Stationsbuurt kant met minder camera's juist wel 100%-controle van de
milieuzone mogelijk. De toegangswegen van de milieuzone beperken zich
hiermee namelijk tot het Rijswijkseweg, het Bernhardviaduct, het
Schenkviaduct, de Koningstunnel (vanuit het Malieveld) en de Lekstraat en
Trekvlietplein (vanuit de Binckhorst). De implementatie van deze maatregel is
beperkt tot de verplaatsing van borden en handhavingscamera’s.

7.3.2 Tweede fase: snel aanpakken
De voorgaande maatregelen gaan een van de grootste knelpunten van de wijk, zijnde
de te hoge verkeersdruk, niet oplossen. Dit probleem vereist capaciteitsbeperkende en
ontmoedigende maatregelen waarvoor verschillende wegen substantieel aangepast
moeten worden. Wij advisering hiervoor de volgende combinatie aan voorgestelde
maatregelen:
1. Bewegwijzering snelwegen aanpassen
2. Halveren van de rijbanen op de Lekstraat en het Schenkviaduct
3. Omleiden verkeer komend van het Stationsplein
Deze maatregelen zullen de versperring van de Hoefkade versterken en samen direct
tot effect hebben dat automobilisten routes door het Haagse centrum gaan vermijde,
met vermindering van de overlast en verbetering van het leefklimaat tot gevolg.
Daarnaast zal de doorstroming van het resterende verkeer verbeteren. Naast
medewerking van Rijkswaterstaat voor de bewegwijzering rond snelwegen vereist deze
fase wel substantiële wegwerkzaamheden aan de Lekstraat, Weteringkade,
Hofwijckstraat, het Schenkviaduct en Rijswijkseplein.
In aanvulling hierop adviseren wij om de volgende maatregelen per direct op te nemen
in de plannen van reeds lopende plannen in desbetreffende gebieden:
1. Uitbreiden plan onderbreking Hoefkade met de Waldorpstraat
2. Herinrichten Ammunitiehaven zodra bouwwerkzaamheden voorbij zijn,
inclusief de aanpassing van het kruispunt Schedeldoekshaven/Nieuwe
Haven.

7.3.3 Derde fase: structureel oplossen
Echte structurele oplossing van de allergrootste knelpunten in de wijk kan alleen
behaald worden door fundamentele verandering aan de verkeerssituaties rond het
Bernhardviaduct, Schenkviaduct en de Koningstunnel. Hiervoor is noodzakelijk:
1. Het doortrekken van de Koningstunnel onder de Lekstraat
– 60 -

Verkeersagenda Rivierenbuurt en Spuikwartier

2. Afsluiting van het Schenkviaduct, eventueel met vervanging door een tunnel
3. Inkorten van het Bernhardviaduct
Alleen op deze wijze kan echt voorkomen worden dat doorgaand verkeer door de wijk
rijdt. Deze aanpassingen zijn echter niet mogelijk zonder politieke steun en
financiering.
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8

Wijzigingenregister
Versie 1.1
•

Verduidelijkingen aan de problematiek van het knelpunt en uitbreiding van
maatregelen voor “Doorgaande route Zwarteweg/Oranjebuitensingel,
Boomsluiterskade en Maasstraat richting Binckhorst”

•

Verduidelijking van de varianten van het voorstel “Verschuiven verkeer
Weteringkade naar het Schenkviaduct” en meer foto’s en tekeningen van
verkeersstromen op het Rijswijkseplein ter verduidelijking van zowel de huidige
verkeerssituatie als de voorgestelde maatregelen rond het Rijswijkseplein.

•

Hernoeming “Reduceren verkeer op het Rijswijkseplein” naar de duidelijkere
titel “Omleiden verkeer komend van het Stationsplein” om verwarring te
voorkomen ten opzichte van het voorstel “Verschuiven verkeer Weteringkade
naar het Schenkviaduct”, dat ook verkeer op het Rijswijkseplein reduceert.

•

Dit wijzigingenregister en een inhoudsopgave van afbeeldingen toegevoegd
aan het einde van het document.
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