


Het gebied

• Verkeerscirulatieplan van 2009 heeft routes 
door de binnenstad afgesneden met paaltjes en 
rijverboden.

• De Stationsbuurt bestaat uit de Rivierenbuurt en 
het Huygenspark. De Rivierenbuurt grenst aan 
de S100 centrumring (Lekstraat). Het 
Huygenspark, Uilebomen en Chinatown grenzen 
aan de Rivierenbuurt.

• Per eind 2019 ook routes binnendoor tussen 
Huygenspark en de aangrenzende Schilderswijk 
afgesneden.

• De Rivierenbuurt is direct met de Utrechtsebaan 
en Bezuidenhout verbonden via het 
Bernhardviaduct en Schenkviaduct.

Verkeerscirculatieplan na ontkoppeling Huygenspark van de Schilderswijk eind 2019 2



Het verkeerscirculatieplan is lek

Directe verbinding met Laakhaven:

• De Stationsbuurt is met de Lekstraat al direct verbonden 
met S100 centrumring en verkeer hoeft hiervoor dus niet 
door Laakhaven.

• Laakhaven is met aansluiting van de Rijswijkseweg, 
Leeghwaterplein en Calandstraat op de Neherkade al 
direct verbonden met de S100 centrumring en verkeer 
hoeft hiervoor dus niet door de Stationsbuurt.

• Deze doorgang bevordert doorgaand verkeer over de 
Rijswijkseweg en door de Stationsbuurt, in plaats van er 
omheen via de S100 centrumring.

• Route via Schenkviaduct/Weteringkade, Rijswijkseplein 
en Rijswijkseweg maakt afsnijden van de centrumring 
mogelijk en aantrekkelijk.

3



Het verkeerscirculatieplan is lek

Directe verbinding met Koekamp:

• De Oranjebuitensingel/Zwarteweg biedt directe 
doorgang tussen Rivierenbuurt en de 
Herengracht/Bezuidenhoutseweg en 
Princessegracht, dus richting Koekamp en 
Malieveld.

• Deze doorgang bevordert doorgaand verkeer door 
de Rivierenbuurt in plaats van via de centrumring, 
door de naastgelegen Koningstunnel.

• Route kruist de Turfmarkt; de drukke hoofdroute 
voor voetgangers naar het winkelcentrum.

• In 2019 al succesvol afgesloten, echter slechts 
tijdelijk voor de duur van de renovatie van de 
Koningstunnel.
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De gevolgen

• Verbindingen zorgen voor veel sluipverkeer en doorgaand 
verkeer midden door de woonwijk in plaats van over de 
centrumring:

• De stad in en uit van/naar Laakhaven, Laak, Schilderswijk en 
Transvaal.

• Spoorwijk, Laak en Laakhaven van/naar Benoordenhout, 
Willemspark, Archipelbuurt, Statenkwartier en Scheveningen.

• Schenkviaduct/Weteringkade is, ondanks dat het officieel geen 
hoofdweg is, door al dit doorgaande verkeer een van Den Haag's 
allerdrukste wegen.

• Met name de Weteringkade, Pletterijkade en Pletterijstraat zijn 
niet gebouwd en ingericht op al dit doorgaand verkeer.

• De Pletterijkade en vooral de Weteringkade al jaren ongezond en 
onleefbaar door gevolgen extreme verkeersdruk: luchtvervuiling, 
geluidsoverlast en onveiligheid.
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De toekomst van Laakhaven
9.000 extra woningen

210.000m2 extra kantoor- en bedrijfsruimte



Groeiend probleem door verdichting

• Erkenning in de Mobiliteitstransitiebrief wethouder Van Asten:
• Er komen in de komende jaren binnen de grenzen van de huidige stad tienduizenden 

woningen en banen bij en het toerisme groeit sterk.

• De Hagenaar pakt vaak de auto voor relatief korte, binnenstedelijke ritjes - 45 procent van 
de verplaatsingen met de auto is tussen de 5 en 7,5 kilometer.

• Rijswijkseplein is voor fietsers, auto's en trams nu al een capaciteitsknelpunt. Het OV-
netwerk 'kraakt in zijn voegen'. Trams rijden door de drukte steeds langzamer in het 
centrum en nu al 36% trager dan gewenst.

• Dreigende overbelasting mobiliteitssysteem in CID door forse aankomende nieuwbouw.

• Ruimteclaim auto concurreert met fietsers, OV, groen en klimaatadaptatie.

• Bevordering van deelauto gebruik wel goed voor vermindering van de parkeerdruk, 
maar niet van de verkeersdruk!

• Verdichting betekent nog meer verkeer. Niet alleen van bewoners, werknemers en 
hun bezoekers, maar bijvoorbeeld ook van bouwbedrijven, loodgieters, mantelzorgers, 
bezorgdiensten, huisartsen enzovoorts.

“We stevenen af op 

een structureel 

verkeersinfarct in de 

stad. Het is tijd voor 

actie”
Robert van Asten, wethouder mobiliteit

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-
stad/nieuws/pers/bereikbaarheid-van-den-haag-zonder-ingrepen-
in-2040-in-het-geding.htm
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Verkeersinfact is geen probleem van 2040

Maar de dagelijkse realiteit op het Schenkviaduct, de Weteringkade en 

het Rijswijkseplein anno 2019.
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Oplossing

• Dicht de twee lekken in het 
verkeerscirculatieplan:

• Rijswijkseweg + Van Maanenkade

• Oranjebuitensingel / Zwarteweg

• Verkeer van, naar en tussen de 
Stationsbuurt en andere wijken moet 
voortaan via de centrumring.

• Doorgang voor OV en nooddiensten 
onveranderd door behoud 
tram/busbanen.
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Verwachte verkeerseffecten

• 60% reductie op het Schenkviaduct en de Weteringkade tussen de Lekstraat en het viaduct.

• 80% reductie op het Schenkviaduct, de Weteringkade en het Rijswijkseplein tussen het viaduct en de 
Rijswijkseweg.

• 60% reductie op de Pletterijkade en Spui.

• 30% reductie op de Waldorpstraat.

• 30% reductie op Pletterijstraat, Scheldestraat, Stationsweg, Bierkade en andere 30km wegen.

• Rijswijkseweg in Laakhaven blijft ongeveer gelijk.

• Toename op S100 centrumring (Neherkade en Lekstraat).

In combinatie met opening Rotterdamsebaan en ontkoppeling Schilderswijk van Huygenspark.
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Directe kwalitatieve effecten

• Ontmoediging van korte, binnenstedelijke ritjes.

• Ruim baan voor fiets en tram op het Rijswijkseplein.

• Sterke verbetering leefbaarheid Stationsbuurt:

• Forse reductie doorgaand- en sluipverkeer door de hele wijk.

• Oplossing lucht- en geluidskwaliteit problemen Weteringkade.
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Knip Laakhaven

• Onderbrekingen richting Laakhaven:
• Schenkviaduct vanaf kruising met Pletterijstraat, Spaarneplein en 

Weteringkade.

• Pletterijkade bij aanvang Rijswijkseplein na kruising met 
Weteringkade en Oranjelaan.

• Van Maanenkade bij kruising met de Rijswijkseweg.

• Hofwijckstraat bij kruising met de Rijswijkseweg en behouden als 
in-/uitrit voor parkeergarage van The Y.

• Onderbrekingen richting Stationsbuurt:
• Na inrit van kantoorgebouw Rijswijkseweg 60.

• Bij vervanging Laakpoort door The Grace te vervroegen tot de 
kruising Rijswijkseweg met Waldorpstraat en Bontekoestraat.
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Knip Turfmarkt

• Onderbreking Zwarteweg en Oranjebuitensingel 
halverwege ten hoogte van de Turfmarkt, zoals 
tijdens renovatie Koningstunnel.

• Parkeergarages en expeditie ministeries bereikbaar 
vanuit richting Koekamp.

• Vrachtverkeer kan vanuit Schedeldoekshaven nog 
bevoorraden en keren op de Turfmarktbrug.

• Bij voorkeur fietsvriendelijke variant met 
permanente paaltjes die niet omlaag kunnen, 
zodat ministeries ook niet kunnen aandringen op 
uitzonderingen. Nooddiensten kunnen al 
doorsteken via Koningstunnel, Rijnstraat en 
Wijnhaven.Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/renovatie-

koningstunnel.htm
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Kansen
Na voltooiing van het verkeerscirulatieplan volgens dit voorstel
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Rijswijkseweg als tijdelijke bouwplaats

• Kavels voor Struijck II en The Grace liggen precies 
naast het stukje Rijswijkseweg dat bij deze 
oplossing autovrij gemaakt wordt.

• Ruimte kan voor definitieve herinrichting tijdelijk 
als bouwplaats dienen voor deze bouwprojecten.
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Huygenspark II

• Doorgaande rijbanen Schenkviaductweg en Rijswijkseplein opheffen. 
Stationsplein direct met Weteringkade verbinden.

• Opgeheven rijbanen op het Rijswijkseplein kunnen gebruikt worden 
voor vergroening en aansluiting op groen bij het Zieken en het 
Huygenspark.

• Herstel van de gracht aan de Weteringkade tussen het 
Rijswijkseplein en het Schenkviaduct mogelijk.

• Voetgangers hebben op 
het Rijswijkseplein door 
Het Strijkijzer, The Y 
en De Struyk last van 
ernstige windstoten, die 
hiermee tegengegaan 
kunnen worden.
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Herinrichting Pletterijkade

• Brede weg met ochtend-, middag- en avondzon. Ideale uitbreiding van de Avenue Culinaire.

• Aanpassen straatprofiel en terugbrengen tot 30km zone of helemaal autovrij maken.

• Horeabestemming met lichte horeca- en terrasvergunningen voor alle bedrijfsruimten op de begane grond.

• Herinrichting openbare ruimte mogelijk combineerbaar met geplande renovatie kadewand in 2021.
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Herinrichting Schenkviaduct

• Sterke reductie in verkeersvolume maakt conversie van 
tweebaans naar éénbaans weg direct mogelijk.

• Vrijgekomen rijbanen kunnen geconverteerd worden naar fiets- 
en voetgangerspad voor betere verbinding tussen 
Beatrixkwartier, Bezuidenhout, Laan van NOI en het centrum.

• Huidige onvriendelijke en onveilige Schenktunnel kan hierdoor 
gesloten worden.

18



Schenkviaduct vervangen door tunnel

• Directe koppeling tussen Utrechtsebaan/ 
Bezuidenhout en centrumring.

• Permanente oplossing voor doorgaand 
verkeer hiertussen dat via het Schenkviaduct 
en de Weteringkade gaat.

• Beter voor de doorstroming, 
nooddiensten en 
leefbaarheid Weteringkade.

• Sloop viaduct vooral noodzakelijk 
om in het Beatrixkwartier ruimte 
te maken. Herstel van gracht 
aan de Weteringkade over de
volle lengte mogelijk.
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Bewonersorganisatie

Rivierenbuurt / Spuikwartier

Zaanstraat 25
2515 TM  Den Haag

brs-denhaag.nl

info@brs-denhaag.nl



Bijlagen
Mogelijke alternatieven bij afsluiting Van Maanenkade
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Van Maanenkade voorstel

• Toegang via Bontekoekade

• Onderbrekingen richting Laakhaven:
• Schenkviaduct vanaf kruising met Pletterijstraat, Spaarneplein en Weteringkade.
• Pletterijkade bij aanvang Rijswijkseplein na kruising met Weteringkade en Oranjelaan.

• Stukje Stationsbuurt voor auto's alleen toegankelijk via Laakhaven.

• Van Maanenkade heeft, zeker na bouw Struyk II, nauwelijks parkeerplaatsen 
dus dit is een zeer verkeersarme route.

• Verregaande vereenvoudiging Rijswijkseplein en Weteringkade met behoud 
goede bereikbaarheid Van Maanenkade.
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Van Maanenkade alternatief A

• Toegang via het Rijswijkseplein

• Onderbrekingen richting Laakhaven:
• Schenkviaduct vanaf kruising met Pletterijstraat, Spaarneplein en Weteringkade.
• Pletterijkade bij aanvang Rijswijkseplein na kruising met Weteringkade en 

Oranjelaan.
• Van Maanenkade of Bontekoekade ten hoogte van de spoorbrug.

• Behoud toegang tot stukje Stationsbuurt via de Stationsbuurt.

• Bestemmingsverkeer Van Maanenkade moet altijd omrijden via Stationspein.

• Doodlopende straat onder spoorbrug verhoogt risico op onprettige omgeving 
door gebruik door hangjongeren, daklozen, prosituees, dealers, et cetera.
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Van Maanenkade alternatief B

• Toegang via het Rijswijkseplein

• Onderbrekingen richting Laakhaven:
• Op het Rijswijkseplein ten hoogte van het Strijkijzer / De Struyk, om de Van 

Maanenkade bereikbaar te houden.
• Van Maanenkade of Bontekoekade ten hoogte van de spoorbrug.

• Behoud toegang tot stukje Stationsbuurt via de Stationsbuurt.

• Meer verkeerscomplexiteit op het Rijswijkseplein en dus minder ruimte voor 
OV en/of groen.

• Doodlopende straat onder spoorbrug verhoogt risico op onprettige omgeving 
door gebruik door hangjongeren, daklozen, prosituees, dealers, et cetera.
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