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Inleiding
De Loper Oude Centrum is de verbinding tussen het
Station Hollands Spoor en de Grote Marktstraat. Via de
Stationsweg en de Wagenstraat verbindt hij het belangrijke (internationale) treinstation Hollands Spoor met de
binnenstad van Den Haag en vormt daarmee een belangrijke stadsentree.
In de nota ‘Welkom in Den Haag (RIS 279664); een
agenda voor de stadsentrees van Den Haag’ is de verbetering van de kwaliteit van de stadsentrees geagendeerd.
Dit zijn de plekken waar grote aantallen bezoekers en
bewoners van Den Haag de stad binnenkomen en weer
verlaten. Maar ook de plek waar bedrijven en instellingen
zich gevestigd hebben, waar mensen elkaar ontmoeten,
waar leven op straat is.
De stadsentree ‘Loper Oude Centrum’ ligt in een bijzonder gebied in Den Haag, de Stationsbuurt en het
Oude Centrum. In het Oude Centrum is de afgelopen
jaren geïnvesteerd in een aantal zichtbare verbeteringen, zowel in de buitenruimte als in vastgoed. Het
straatbeeld is verbeterd. De afgelopen jaren is ook een
aantal besluiten genomen dat nu wordt uitgevoerd. Zo
krijgt het stationsgebied een mooie extra impuls door
de uitvoering van ingezette investeringen op station
Hollands Spoor en het Stationsplein. Het Stationsplein
en omgeving wordt in 2017 opnieuw ingericht en krijgt
een verblijfsvriendelijker en verkeersveiliger karakter.
Dit sluit aan bij de al in gang gezette vastgoed-, en
economische ontwikkelingen. De impuls voor Hollands
Spoor en het stationsgebied vormt een mooi startpunt
voor verdere investeringen in het centrum, zowel door
particulieren als door de gemeente. De ontwikkelingen
en successen bieden alle kans om ook het Oude Centrum tot een mooier stuk van de binnenstad te laten
ontwikkelen. De verbinding van Hollands Spoor naar de
binnenstad is cruciaal voor het Oude Centrum omdat
het een aanjager is voor het gebied.
De herinrichting van de Stationsweg en Wagenstraat
(Loper Oude Centrum) vormt de kern van de aanpak
voor het Oude Centrum. Een andere pijler van de
aanpak is het project Verbetering Buitenruimte Oude
Centrum. Dit project heeft als doel om in nauwe samenwerking met de bewoners en ondernemers in de
wijk te komen tot aanpassingen in de buitenruimte die
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de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Bewoners en
ondernemers hebben op verschillende wijzen ideeën
ingediend. Vervolgens hebben alle bewoners en ondernemers van het Oude Centrum hun stem kunnen
uitbrengen op de ingediende ideeën. De bewoners en
ondernemers hebben middels de stemming duidelijk
gemaakt dat niet alleen het toevoegen van groen in het
Oude Centrum voor hen erg belangrijk is, maar ook het
aanpassen van gevaarlijke kruisingen en de openbare
ruimte in hun wijk. De winnende ideeën worden in
2017 verder uitgewerkt en uitgevoerd. Met de medewerking van de bewoners en ondernemers in het Oude
Centrum kan de gemeente nu hele gerichte aanpassingen in het Oude Centrum realiseren.

referentie Stadsentree Haagse Loper

Voor de Loper Oude Centrum is een Programma van
Eisen gemaakt, waarin de aantrekkelijkheid van de
route voor voetgangers en fietsers wordt benadrukt.
De route maakt ook onderdeel uit van het netwerk
van sterfietsroutes in Den Haag. Het gaat hierbij om de
route Binnenstad-Rijswijk-Delft en Binnenstad- Hoefkade- Wateringse Veld. Het (auto-) verkeerssysteem kan
daarbij worden gewijzigd naar een meer verkeersluwe
situatie.
Aandacht wordt gevraagd voor verblijfskwaliteit langs
de route, de plein- en parkruimtes langs de route, een
adequate ordening van functies zoals stalling van fietsen, terrasruimten, uitstalling van koopwaar. Daarbij is
een levendig straatbeeld gewenst in aansluiting op de
afwisseling in architectuur en diversiteit van functies.
In dialoog met afdeling Stedenbouw en Planologie en
afdeling Verkeer van DSO is het programma van eisen
aangescherpt. Het eerder gepresenteerde getekend
programma van eisen is verder uitgewerkt. Via een
historische schets en een aantal ruimtelijke analysekaarten, verkeerskundige uitgangspunten, middels
(schetsmatige) profielen wordt een Voorontwerp gepresenteerd.
In het voortraject en op verschillende bijeenkomsten is
door bewoners en ondernemers input geleverd voor het
nieuwe ontwerp van de route. De rijke oogst aan ideeën
van deze participatie is thematisch geordend in: 1. Verblijfsplekken; 2. Duurzaamheid; 3. Couleur locale. Zoveel
mogelijk bruikbare ideeën zijn vertaald in het ontwerp.

referentie Stadsentree Stationsomgeving HS

Randstad

Binnenstadsplan met in rood de Loper Oude Centrum die verschillende
sfeergebieden verbindt.
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Historie
De Wagenstraat was in de 15e eeuw de belangrijkste
uitvalsroute via Rijswijk naar Delft en Rotterdam (samen met de Trekvliet over water). De Wagenbrug was
in de 18e eeuw een ophaalbrug. Op het Wagenpleintje
(Delftse Wageveer) vond overslag van goederen vangrote naar kleine vrachtkarren plaats. Later wordt de
ophaalbrug twee maal door een hogere brug vervangen.
Oorspronkelijk maakten de Gedempte Gracht, de Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade samen met
de Bierkade en Dunne Bierkade deel uit van het grachtenstelsel van Den Haag. De (stinkende) Gedempte
Gracht werd al in 1825 gedempt. De Veerkaden zijn aan
het begin van de 20e eeuw gedempt, omdat ze hun
oorspronkelijke transportfunctie over water hadden
verloren met de komst van de nieuwe Laakhaven en de
mogelijkheid van vrachtvervoer per spoor. De Bierkade
en de Dunne Bierkade maken onverminderd deel uit
van de Haagse grachtenring, die de lijst om de binnenstad vormt.
Met de komst van station Hollands Spoor is in de 19e
eeuw de Stationsweg aangelegd. Industriële bedrijvigheid rond het station ontstaat en gaat in de 2e helft
van de 19e eeuw en er worden veel nieuwe woningen
gebouwd langs de loper naar het oude centrum en op
de vrijgekomen bedrijfsterreinen ter weerszijden (de
huidige Stationsbuurt). Ook ontstaat in die tijd het Huijgenspark achter het Huijgensplein (nu samengevoegd
tot een park), waar vandaan eerst de paardentram en
later de elektrische tram naar Delft vertrok.

ca. 1700
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ca. 1900

Huidige situatie
De Loper Oude Centrum is een levendige route. Wat
opvalt, is de verkeersdrukte en de diversiteit aan weggebruikers en spullen op straat. Op de trottoirs en rond
bomen worden fietsen gestald, er zijn terrassen en er
zijn uitstallen van koopwaar. Het gebied heeft een multicultureel karakter. De grotendeels 19e en 20e eeuwse
bebouwing kent een grote afwisseling in architectuurstijlen. De plinten in de bebouwing herbergen veel
kleinschalige winkels, studio’s, gebedshuizen, horeca en
een museum. Door de lichte bocht in het tracé zijn de
straatwanden goed te beleven.
Het deel vanaf de Grote Marktstraat is voetgangersgebied (overvol met gestalde fietsen) tot aan de Gedempte
Gracht. Op deze hoek ligt achter de Bijenkorf een parkeerterrein en een onbewaakte fietsenstalling omzoomd
door bomen.
Daarna gaat Chinatown (overdag en ‘s nachts herkenbaar aan de zichtbare Chinese poorten en lantaarns en
ingegraveerde spreuken op gladde trottoirbanden van
graniet) verder tot aan het kruispunt met de Veerkaden. Aan weerszijden van de hoge Wagenbrug over de
Zuidsingelsgracht (hoofdmoment) liggen bijzondere
pleinruimten, waarop weer veel spullen staan (zoals
fietsen, ORAC’s, bloembakken e.d.). Ook op het laatste
deel tussen Huijgenspark (als groen hoofdmoment in
de route goed zichtbaar van beide kanten) en de Hoefkade komen voetgangers vaak in de knel door rommelige trottoirs. In de parkeerstroken staat een dubbele rij
bomen (Haagbeuken) in portaalopstelling.
Langs de hele route is hangverlichting (type Victor)
toegepast. Voor het grootste deel bestaande uit 2 rijen
hanglantaarns vanaf Hoefkade tot Veerkaden, overgaand in een enkele centrale rij tussen 2 rijen Chinese
lantaarns in het deel tussen Veerkaden en Gedempte
Gracht.

Entreepoort is ook scheiding, particuliere oplossing voor behoefte aan groen werkt tevens verrommelend

Grote behoefte aan fietsenstalling, fietsen blokkeren de route

Ve e l h e i d a a n m a t e r i a l e n e n d e t a i l e r i n g e n z o n d e r d u i d e l i j k e b e g r e n z i n g

Loper Oude Centrum
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Analyse

Gemeente Den Haag
Ons kenmerk

DSO/2016.886

De LOC is niet alleen een route om zo snel mogelijk van
het station Hollands Spoor naar de binnenstad te gaan,
maar moet vooral ook aantrekkelijk zijn voor bewoners en passanten om te winkelen, te verblijven en te
wandelen. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers,
betekent minder ruimte voor autoverkeer. De wijk moet
bereikbaar zijn en blijven voor bestemmingsverkeer,
maar het doorgaand autoverkeer moet worden beperkt. Hierdoor wordt ook de mogelijkheid gecreëerd
om een sterfietsroute te realiseren.
De aangename en hoogwaardige uitstraling die het brede
deel van de Stationsweg inmiddels heeft, geeft al de
uitstraling weer van een heringerichte LOC. Door de herinrichting van de Stationsweg en de Wagenstraat wordt de
straat aantrekkelijker om doorheen te lopen, te verblijven
en te fietsen. De fiets wordt daarmee een aantrekkelijk
alternatief voor de auto.
Een autoluw profiel van de LOC, en de daarbij horende
vermindering van het autoverkeer op deze weg, is alleen
mogelijk wanneer de verkeerscirculatie in de omgeving
wordt gewijzigd. Omdat er ook een aantal knelpunten
spelen op het gebied van verkeer in deze buurten is dit het
moment om te bezien of er een oplossing is die meer doet
dan alleen het mogelijk maken van een autoluwe LOC.
De gekozen oplossing betreft het weren van doorgaand
verkeer tussen de Schilderswijk en Stationsbuurt. Deze
oplossing betekent dat op de LOC het verkeer afneemt
met 50%, maar ook op de drukke routes Hoefkade en
Parallelweg tussen Rijswijkseplein en Vaillantlaan op
punten afneemt met 30% - 55% en op het Stationsplein
zelfs met 70% - 80%. Hierdoor ontstaat een rustiger
wegbeeld in de Stationsbuurt en Schilderswijk. Er blijft
na invoering van de verkeersmaatregel namelijk alleen
bestemmingsverkeer over. Hierdoor krijgen de voetganger en fietser veel meer bewegingsruimte.
Het autoverkeer is uitsluitend lokaal autoverkeer. Dit
betekent dat de straat als stadsstraat met een 30km
regime ingericht kan worden. Als gevolg van de lage
intensiteit van het autoverkeer zijn geen aparte fietspaden noodzakelijk. Met deze oplossing ontstaat de
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mogelijkheid om in de Stationsweg een profiel te
creëren waarin het voetpad aansluit op de situatie op
het brede gedeelte van de Stationsweg (voor het station) en wordt het langsparkeren aan de zijde van het
Huygenspark opgeheven. Het trottoir voor voetgangers
kan dan aanzienlijk worden verbreed. De twee sterfietsroutes kunnen worden gerealiseerd en de leefbaarheid
en verkeersveiligheid in de twee buurten maar ook op
het Stationsplein verbetert aanzienlijk. Door de afname
van het doorgaande autoverkeer daalt de verkeersintensiteit op de Hoefkade, Parallelweg, Stationsplein,
Stationsweg en Wagenstraat.
Omdat de intensiteiten op de wegen in de Stationsbuurt
en Schilderwijk flink dalen en hier geen wachtrij met
auto’s meer staat verbetert de bereikbaarheid voor nooden hulpdiensten.

Gemeente Den Haag
Ons kenmerk

DSO/2016.886

Het is waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van de bestaande korte te voet of per fiets gaan
plaatsvinden of niet meer worden gemaakt. Uit internationaal onderzoek blijkt tevens dat 10 tot 20%
van de bestaande autoritten niet terug te herleiden is in de nieuwe situatie.

Verkeersstromen na het nemen van verkeersmaatregelen
Met de genoemde verkeersmaatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de leefbaarheid,
waaronder de luchtkwaliteit, aanzienlijk. Dit heeft eveneens een gunstige uitwerking op de huidige,
onveilige verkeerssituatie op het Stationsplein. Het autoverkeer is uitsluitend lokaal autoverkeer. Dit
betekent dat de straat als stadsstraat of mogelijk als fietsstraat met een 30km regime ingericht kan
worden. Als gevolg van de lage intensiteit van het autoverkeer zijn geen aparte fietspaden meer
noodzakelijk. Met deze oplossing ontstaat de mogelijkheid om in de Stationsweg een profiel te creëren
waarin het voetpad aansluit op de situatie op het brede gedeelte van de Stationsweg (voor het station)
en wordt het langsparkeren aan de zijde van het Huygenspark opgeheven. Het trottoir voor
voetgangers kan dan aanzienlijk worden verbreed. Omdat de intensiteiten op de wegen in de
Stationsbuurt en Schilderwijk flink dalen en hier geen wachtrij met auto’s meer staat verbetert de
bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Zij steunen dan ook de voorgestelde maatregelen.
Door de verkeersmaatregelen zal het verkeer zich opnieuw verdelen over het wegennet. De grootste
toename van verkeer zal plaatsvinden op de Neherkade en Waldorpstraat en het deel van de
Vaillantlaan tussen de Parallelweg en de Hoefkade. De verwachting is dat de Neherkade en
Waldorpstraat gecombineerd 25% meer verkeer krijgen te verwerken, voor het genoemde deel van de
Vaillantlaan is dit 19%. De hoeveelheid verkeer op het Rijswijkseplein en Weteringkade zullen dalen
met 10%. Wat betreft de luchtkwaliteit toont een eerste analyse aan dat er geen nieuwe knelpunten
ontstaan. Op kruispuntniveau wordt per situatie onderzocht wat de beste maatregelen zijn om de
toename in autoverkeer op met name de Centrumring te verwerken binnen de norm die hiervoor in de
Haagse Nota Mobiliteit is vastgelegd. Hiertoe wordt nader onderzoek gedaan. Overigens is in de
genoemde percentages nog geen rekening gehouden met de aanwezige overschatting van het
verkeersmodel ten aanzien van met name korte autoritten tussen de Schildersbuurt-Stationsbuurt.
Situatie na het nemen verkeersmaatregelen
Door de afname van het (doorgaande) autoverkeer ontstaat er ruimte voor het aanleggen van een
aantrekkelijke, bredere LOC in de Stationsweg-Wagenstraat. Deze aantrekkelijke looproute naar de
Binnenstad geeft de loper meer economische potentie.
De twee sterfietsroutes kunnen worden gerealiseerd en de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de
twee buurten maar ook op het Stationsplein verbetert aanzienlijk. Door de afname van het doorgaande
autoverkeer daalt de verkeersintensiteit op de Hoefkade, Parallelweg, Stationsplein, Stationsweg en

Analyse

WA G E N S T R A AT
als één geheel tot aan Spuistraat
G R O T E M A R K T S T R A AT
latere doorbraak

1

ACHTERZIJDE BEIJENKORF
Acacia’s bij fietsenstalling
GEDEMPTE GRACHT
als eerste gedempte gracht Den Haag
VEERKADEN
sinds herinrichting rijen Hemelbomen
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VEERKADEN

DELFTSCHE WAGEVEER

nog met water

e n k e l e l o s s e Va l s e C h r i s t u s d o o r n s o p
pleintje

3

DELFTSCHE WAGEVEER
BIERKADES

entree en overslag

oude bomen aangevuld met nieuwe;
WAGENBRUG

4

Kastanje, Iep, Linde

stadsentree over Zuidsingelsgracht

WEG NAAR RIJSWIJK

H U I J G E N S PA R K

buigt af

oude en nieuwe bomen gemengd

5

S TAT I O N S W E G
S TAT I O N S W E G

bomen in poortopstelling met Haagbeuken
in deels matige kwaliteit

6

S TAT I O N S P L E I N

B R E D E D E E L S TAT I O N S W E G
rij Amberbomen
S TAT I O N S P L E I N

S TAT I O N H S
Groen

Historie

Anders dan de Grote Marktstraat (stedenbouwkundige
doorbraak) die recentelijk een strakke uniforme vloer
heeft gekregen, is de LOC ook vanuit historisch perspectief duidelijk verdeeld in delen met een eigen karakteristiek: 1. het deel tussen de Grote Markstraat en de
Gedempte Gracht (vroeger water); 2. De Wagenstraat
tot aan de Veerkaden (vroeger water); 3. Het vervolg
van de in een flauwe bocht gelegen Wagenstraat naar

Loper Oude Centrum

wordt geflankeerd door Esdoorns

het Wagenplein (Delftse Wageveer); 4. De zone met de
plein- en parkdelen rond de hoge Wagenbrug over de
Zuidsingelsgracht (hoofdmoment); 5. Het rechte deel van
de Stationsweg tussen Huijgenspark en Hoefkade haaks
op het station HS; 6. brede deel van de Stationsweg dat
samen met het Stationsplein pas opnieuw is ingericht en
de entree van en naar het Station HS vormt.

Het groen langs de route is afwisselend en niet homogeen. Achtereenvolgens is het pleintje achter de Bijenkorf beboomd met jonge Acacia’s. De Veerkaden zijn
beplant met een dubbele rij Hemelbomen, die pas op
het kruispunt met de LOC goed zichtbaar zijn. Op het
Wagenpleintje staan enkele transparante bomen (Valse
Christusdoorn). Rond de Wagenbrug staan en hangen
aan de balustrade bloembakken en zijn de grachtbmen

van de Bierkade en de Dunne Bierkade beeldbepalend
(Kastanje, Iep, Linde). Hierna ziet men de forse bomen
van het Huijgenspark en groene hagen, plantvakken
en grasvlakken van het park. De Stationsweg is bekleed
met een dubbele bomenrij van Haagbeuken in portaalopstelling. Het recent ingericht brede deel van de Stationsweg heeft een dubbele rij jonge Amberbomen. Ook
hier zijn hagen ingezet voor een ruimtelijke geleding.
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TOREN OUDE KERK
zichtbaar vanaf Huijgenspark

TORENTJE P&C

1

S TA D S A S G R O T E M A R K T S T R A AT
POORT

ACHTERZIJDE BEIJENKORF
CHINESE POORT

2
OVERSTEEK GEDEMPTE GRACHT
S T R A AT

NIEUWE KERK
zichtlijn vanaf Station HS

3
POORT

CHINESE POORT VEERKADE

OVERSTEEK VEERKADE

4

S T R A AT

5

BRUG
SINGEL

6

RONDOM WAGENBRUG
veel hoekverdraaiingen

S T R A AT
P L E I N & PA R K

7
S TAT I O N S P L E I N

S T R A AT

8

hoekpanden grote schaal

OVERSTEEK HOEFKADE

“STRIJKIJZER”

9

zichtlijn vanaf Wagenbrug

S TA D S P L E I N
OVERSTEEK

10

S TAT I O N H S
zichtlijn op historische gevel
Stedenbouwkundig

De route kent verschillende stedenbouwkundige
herkenningspunten. Vooral de zichtlijnen op stedelijke
Landmarks geven de route herkenbaarheid en oriëntatie. De belangrijkste zichtlijnen zijn over de Wagenstraat
naar toren Grote Kerk, bij Wagenbrug op Strijkijzer. Op
de Stationsweg enerzijds de zichtlijn op het stationsgebouw, anderzijds op de Nieuwe Kerk.
Daarnaast zijn op lager schaalniveau verschillende mar-
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Ty p o l o g i e o p e n b a r e r u i m t e

kante hoekpanden en torentjes aan de route gesitueerd.
Vooral rond de Wagenbrug is door de hoekverdraaiingen van de route telkens zicht op verschillende gevels en
hoeken.

1. De Grote Marktstraat is een stadsas (stadsstraat). 2.
Het gebied tot aan de Gedempte Gracht uitgerust met
een Chinese poort (voetgangersgebied); 3. De smalle
Wagenstraat tot aan de oversteek bij de Veerkaden
beëindigd met de andere Chinese poort (straat); 4.
Oversteek over Veerkaden; 5. De iets verbredende
Wagenstraat tot aan de Wagenbrug over de Zuidsingelsgracht (straat); 5. Wagenbrug met belendende

ENTREEPLEIN
S TAT I O N

plein- en parkdelen inclusief Delftse Wageveer en Huijgenspark (hoofdmoment op route); 6. Stationsweg tot
aan Hoefkade (straat); 7. Oversteek over Hoefkade; 8.
Brede deel Stationsweg (stadsplein); 9. Oversteek naar
Stationsplein; 10. Stationsplein (entreeplein).

Analyse
G R O T E M A R K T S T R A A T:
grote winkelketens

H O F S TA D K WA L I T E I T

C H I N AT O W N :

MANGAAN

aziatische winkels en moskee

R I J L O P E R A S FA LT
( B I N N E N S TA D B I N N E N G R A C H T E N R I N G )

W A G E N S T R A A T:
kleine winkels en horeca

DUNNE BIERKADE:
Avenue Culinaire, drijvende terrassen

R O N D H U I J G E N S PA R K :
horeca, terrassen, kleine winkels en evenementen park

H O F S TA D K WA L I T E I T
MANGAAN EN GELE BAKSTEEN
R I J L O P E R A S FA LT
( B I N N E N S TA D B U I T E N G R A C H T E N R I N G )

S TAT I O N S W E G :
winkels, horeca en moskee

B R E D E D E E L S TAT I O N S W E G :
horeca, terrassen en hotels

H O F S TA D K WA L I T E I T
R O O D M E T N AT U U R S T E E N
( B I N N E N S TA D B U I T E N G R A C H T E N R I N G )

S TAT I O N H S :
Functies

De functies rond de LOC zijn vooral gericht op kleinschalige winkels en horeca. Toch zijn er nuanceringen
per deelgebied langs de Loper. Het gebied rond de
Grote Marktstraat is gericht op grote (winkel)ketens.
De Chinese poorten zijn een duidelijke begrenzing van
Chinatown met zijn vele aziatische winkels en een moskee. De Wagenstraat ten zuiden van de Veerkaden heeft
veel kleinschalige autochtone winkels met horeca.

Loper Oude Centrum

openbaar vervoer en winkels

Hierop sluit de zg. Avenue Culinaire langs de Dunne
Bierkade en Bierkade op aan. Het Huijgenspark is het
groene hart van de Stationsbuurt (evenementen). Om
het park heen liggen verschillende winkels en horeca.
De Stationsweg is vervolgens een stadsstraat met een
diversiteit aan winkels, horeca en een moskee. Rond
het brede deel is ruimte gemaakt voor terrassen met
hieromheen hotels en de winkels van het station.

Materialisering

In de huidige situatie zijn vanaf de Grote Marktstraat
tot aan de Hoefkade mangaankleurige straatbakstenen
gebruikt in de verharding van trottoirs, parkeerstroken (en
rijweg alleen in het deel van Chinatown). Het Huijgenspark is in een gele keiformaat klinker bestraat. De openbare ruimte rond station Hollands Spoor heeft als basis
een genuanceerde rode klinker. Het plein voor het station,
de nieuwe tramperrons en het brede deel Stationsweg

hebben een natuurstenen loper. De rijlopers zijn behoudens het deel van Chinatown en rond het Huijgenspark in
asfalt bestraat.
Het straatmeubilair is over de hele route van Hofstadkwaliteit inclusief de hangende verlichting.
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Opgave en Concept

Grote Mark

tstraat

Ruimtelijke opgave

Gedempte gracht

Doel: De Loper Oude Centrum moet een levendig verblijfsgebied worden met een hoogwaardige inrichting
en ruimtelijke ondersteuning zodat deze als schakel
kan dienen voor de route station HS - binnenstad.
Probleem nu is naast de autoverkeersintensiteit de
verrommeling en ruimtelijke versnippering en veelheid
aan materialen.
Punten waar de route onhelder is:
• Oversteek Hoefkade/Stationsweg; onoverzichtelijk
voor fietsers, ruimte dicht voor voetgangers.
• Huijgenspark; door hoekverdraaing van oude
bocht en materiaalgebruik (geel) moeilijke oriëntatie.
• Wagenbrug e.o. is erg opgeknipt in kleine plekjes en
identiteiten. Een heldere vormgeving, opschoning en
zicht op het water is gewenst.
• Oversteek Veerkade is door breedte, profielopbouw
en materialisering een hickup.
• Gedempte Gracht werkt als ruimtelijke grens tussen
sfeergebieden maar vormt voor fietsers en voetgangers barrière.

Vee

Bierkades

Hu

ijg

en

Ruimtelijk Concept
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Ve r k e e r s C o n c e p t

De Loper Oude Centrum bestaat uit een doorlopende
lijn die vanuit de geschiedenis en zijn stedenbouwkundig karakter verschillende sfeergebieden doorsnijdt.
Kenmerkend is de historische sfeer en de menselijke
schaal van de omgeving. De lijn verbindt niet alleen
begin- en eindpunt maar ook de verschillende historische plekken en kruisende lijnen. De kruisingen vergen
per stuk vanuit ieder hun eigen karakter extra aandacht
voor de detaillering.

Stationsweg
Uitgangspunt bij het voorgestelde profiel betreft het
terug brengen van de hoeveelheid autoverkeer door
het verkeerskundig knippen van de Schilderswijk en
de Stationsbuurt. Daarnaast wordt de hele route een
30km zone en gaat het profiel uit van een 5,75m brede
rijbaan.

De loper krijgt over de hele lengte van gevel tot gevel
een bestrating van gebakken klinkers. Het profiel is
verder herkenbaar door telkens het parkeren aan één
zijde en de brede wandelroute aan de andere zijde te
situeren. Door de rijwegversmalling en de continue
bestrating van klinkers is de verblijfskwaliteit en oversteekbaarheid versterkt.

rkades

Uit de participatie zijn drie thema’s gekomen waar bijzondere aandacht aan moet worden besteed:
• de belangrijke verblijfsplekken:			
Huijgenspark en omgeving Wagenbrug.
• ‘couleur locale’.
• vergroening en duurzaamheid.

Ruimtelijk Concept

Stationsplein

sp

Voorgesteld wordt om de mangaankleurige bestrating
van de Binnenstad te beëindigen bij de singelsgracht.
De Wagenbrug over de Zuidsingelsgracht is een markante grens en vormt de lijst om de binnenstad. Het is
daarom goed verdedigbaar om hier een knip te maken
in de materialisering van de route. Vanaf de singelsgracht tot het Stationsplein worden de rood genuanceerde straatbakstenen van het vernieuwde brede deel
Stationsweg gebruikt.
ar

k

De twee lange stukken, zowel Wagenstraat als Stationsweg krijgen elk een eigen herkenbare boomstructuur.
De verdere inrichtingselementen van deze twee lange
lijnen in de Loper, verlichting, boomroosters, bloembakken e.d. zijn eenduidig om de continuiteit te benadrukken.
Daar waar de Loper Oude Centrum een andere lijn of
plek kruist zal de loper ruimtelijk prevaleren.

Er zijn grote verkeersplateau’s in elementenverharding
waarbij op termijn de kruisende wegen (Veerkaden en
Oranjelaan/Hoefkade) gelijkwaardig zijn.
Deze plateaus zorgen voor verlaging van de verkeerssnelheid maar zijn tegelijk acceptabel voor de hulpdiensten.
Wagenstraat
In het deel tussen Wagenbrug en Veerkaden wordt de rijweg een 30 km/u straat met een breedte van 5.50 m ten
gunste van een verbreding van het trottoir op de zonzijde
van 3 m tot 4 m.
Op termijn komt bij de kruising met de (bij voorkeur)
tot 30km/u gedowngrade Veerkaden tevens een verkeersplateau. In de Wagenstraat bij Chinatown is een
verkeersplateau denkbaar tussen de entree Moskee en
de route richting Rabbijn Maarsenplein.

Principeprofielen

Stationsweg

Wagenstraat

Wagenstraat

Huidig profiel

t s s . Ve e r k a d e &

Chinatown

(deels dubbelzij-

Bierkade

Huidig profiel

dige, deel enkel-

Huidig profiel

2.8 m

3m

2m

7m

3m

parkeerstrook

rijbaan

parkeerstrook

trottoir

trottoir

parkeerstrook

rijbaan

trottoir

4,5 m

2,5 m

2,5 m

Profiel Wagenstraat | bestaand

Stationsweg

Wagenstraat

nieuw profiel

nieuw profiel

- 30km

- 30km

- alle verhardingen

- alle verhardingen

in klinkers

nieuw profiel
- Behouden huidige
profiel
- parkeren (deels)

in klinkers

- rijweg 5,75m in

opheffen voor

- r i j w e g 5 , 5 m i n 		

klinkers

klinkers

- parkeerstrook een-

toevoegen bomen.

- parkeerstrook

zijdig, 2,3m breed;

De positie van de

eenzijdig; 2m breed

- brede wandelloper

nieuwe bomen moet

- bredere wandelloper

zonzijde

worden afgestemd

zonzijde

- m a t i g - s l e c h t e 		

t . o . v. d e p o s i t i e v a n

- stoep schaduwzijde

bomen vervangen

een hoofdgasleiding.

huidige breedte

en toevoegen waar

- toevoegen bomen

5,75 m

5,5 m

2,95 m

2m

5,5 m

5m

rijbaan

trottoir

trottoir

parkeerstrook

rijbaan

trottoir

4m

4,5 m
rijbaan

2,3 m

trottoir

4,1 m

parkeerstrook

zonzijde.

trottoir

afwezig

Loper Oude Centrum

Wagenstraat

Profiel Wagenstraat Chinatown | bestaand

5m
trottoir
met parkeren

Profiel Stationsweg | bestaand

4m

trottoir

1.8 m

parkeerstrook

7m

rijbaan

1.8 m

trottoir

4m
trottoir

zijdige bomenrij)

11

Vo o r o n t w e r p
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Zit-/speelelement/podium

Loper Oude Centrum
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Stationsweg
- Eenduidig herkenbaar profiel passend bij de schaal en historische context.
- Eenduidige herkenbare materialisering van de loper: rode klinkers en natuurstenen
banden.
- Verlichting passend bij schaal en sfeer bebouwing.
- Bomen in poortopstelling behouden en aanvullen.
- Parkeren ‘zonnige zijde’ verwijderd ten faveure van voetgangers.
- Parkeren tegenover Huijgenspark verwijderd zodat de horeca hier ook aan park grenst.
- Bomen alternerend voorzien van een haagje voor groener beeld op oogniveau.
- Verkeersplateau rond oversteek Huijgenspark.
- Fietsparkeren; grootschalig in zijstraten, kleinschalig onder bomen.

Stationsweg sfeerbeeld
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Stationsweg profiel, kijkend richting binnenstad

Loper Oude Centrum

Stationsweg profiel Huijgenspark, kijkend richting binnenstad
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Wa g e n s t ra a t
- Eenduidig herkenbaar profiel passend bij de schaal en historische context.
- Eenduidige herkenbare materialisering van de loper: mangaan klinkers en natuursteen
banden.
- Verlichting passend bij schaal en sfeer bebouwing.
- 14 Nieuwe bomen toevoegen in straatprofiel.
- Wagenstraat Chinatown bomen in parkeerstrook geplant. Parkeren verminderd zodat meer
ruimte onstaat voor voetgangers, fietsparkeren en terrassen.
- Plateau bij oversteek Sint Jacobsstraat en entree moskee denkbaar.
- Plateau op kruising Gedempte Gracht/Wagenstraat voor oversteek comfort langzaam verkeer.
- Fietsenstalling anders organiseren zodat loop richting Grote Marktstraat wordt verbreed.
- Fietsenstalling ipv parkeerplekken Gedempte Gracht.

Wagenstraat sfeerbeeld
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Wagenstraat profiel, kijkend richting binnenstad

Loper Oude Centrum

Wagenstraat profiel Chinatown, kijkend richting binnenstad
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Huijgenspark

openbaar toilet in peperbus, gelijk aan Stationsplein

De belangrijkste verblijfsplek aan deze stadsentree is het Huijgenspark. In het Huijgenspark worden verschillende
grotere en kleinere ingrepen gedaan.
De hoofdopzet van het park is zoveel mogelijk intact gelaten. Het grote boemerangvomige veld, de groene stevige rand
aan de noordzijde en de meer verharde koppen zijn de basis. De vraag tot vergroening vindt plaats op het pleindeel bij de
Stationsweg. Een nieuw grasvak in passende vormgeving bij twee bestaande bomen (1).

podium vormt ook spelaanleiding
zitelementen langs nieuw groenvak

Centraal staat een podium/zit-/spelelement (2); in zelfde materialisering als aanwezige zitelementen zodat die herkenbaar bij park hoort. Het is een verhoogd plateau dat door detaillering ook als zit- of spelelement kan dienen.
Er zijn extra banken en zitelementen hier rondom (3).
Het bestaande grasvak aan Stationsweg krijgt ter benadrukken entree twee gelijke ronde zitelementen op de koppen (4).
Deze zijn gelijk aan de koppen van het grote grasveld.
De fietsenstalling is geregeld in de zijstraten (5).
De milieustraat wordt aan de bestaande ORAC’s in de Huijgensstraat toegevoegd (6).
Er is een toiletvoorziening in de vorm van een peperbus in nieuwe groenvak (7). Deze locatie is voor zowel park als voor
gebruikers route Stationsweg.
De basketbalbaskets worden vervangen door nieuwe (8).
zitelementen langs nieuw groenvak
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ronde zitelementen ter markering entree

6

8
3
3

1
5

2
5

7
4

Loper Oude Centrum

4

1.

nieuw grasvak

2.

podium/zitspeel-element

3.

extra banken en

4.

ronde zitelementen op de koppen

5.

fietsenstalling

6.

verplaatste milieustraat

7.

toiletvoorziening in vorm van peperbus

8.

basketbalbaskets vervangen
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Wa g e n b r u g e n o m g e v i n g

v e r b i j z o n d e r e n b o o m k r a n s e n o p Wa g e n p l e i n t j e s
referentie zitobject op brug

Belangrijke verblijfsplekken zijn de pleintjes rond de Wagenbrug.
Brug als hoofdmoment in de route; zitelement met zicht op Bierkade benadrukt binnenkomst oude stad, kruising
water met oude bomen.
Kleine pleintjes aan flanken brug vergroenen zodat bestrate brug als verharding meer opvalt.
De vergroening is opgesloten in speelse zitranden zodat het verblijf wordt gestimuleerd.
zitranden met beplanting rond bomen

zitobject heeft twee niveaus

zitranden met beplanting rond bomen
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Detaillering: Couleur Locale
Voor de verdere uitwerking van de Loper Oude Centrum
worden hoogwaardige elementen gebruikt om de herkenbaarheid te vergroten en tevens een buurteigen signatuur
te geven. Naast de sfeervolle nieuwe verlichtingsarmaturen
zijn dit:
- natuursteen strips geven zone aan waarin de bomen,
haagjes, plantbakken en soms (fiets)parkeren. Ook kan
deze strook eventueel gebruikt worden voor terrassen van
aanpandige horeca.
- dubbele Van Alf banken op gepaste afstanden als verblijfen rustplek aan de route.
- op strategische plekken wordt de hoogwaardige
bewegwijzering geplaatst, inclusief verwijzinge naar
buurticonen zoals Spinoza, Jan van Goyen, Simon Stevin,
d’Ooievaart.
- de detaillering van de boomroosters en beschermende
hekjes rond de haagjes krijgen een eigen signatuur wat de
herkenbaarheid van de route versterkt. Dit kan ook voor
de plantenbakken worden gebruikt.
- langs de bebouwing een ‘plintje’ bestrating in ander
bestratingsverband dat de prettige kleine schaal van
de aanliggende bebouwing benadrukt en als subtiele
uitstalstrook werkt.
- natuursteen banden met veeltalige spreukenlinten (oa.
door buurtbewoners aan te leveren), zoals in Chinatown.
Hierin kan geput worden uit de geschiedenis van de buurt
en zijn bewoners. Voorbeelden zijn:

natuursteen band met spreukenlinten

een ‘stoepje’ als plint langs de gevels

n a t u u r s t e e n b a n d C h i n a To w n m e t v e r h o o g d e

natuurstenen stripje geeft zone met bomen

parkeerzone

en (fiets)parkeren aan

”Het doel van de staat is derhalve in werkelijkheid de
vrijheid” (Tractatus Theologico Politicus-Baruch Spinoza
1670)
“Een dorp der steden waar iedere straat een stad is”
Constantijn Huijgens, 1624(de Stede-stemmen en dorpen)
“Vraag niet wat uw land voor u kan doen, vraag wat u voor
uw land kunt doen”
John F. Kennedy tijdens z’n inauguratiespeech op 29/1/61
(Kennedy verbleef in 1937 tijdens een Europatocht in hotel
Elim, Wagenstraat 119)
“Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord van onze
onwetendheid” (Spinoza)
“Een enkeling is een drenkeling” (Spinoza)
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hoogwaardige bewegwijzering

boomroosters krijgen eigen detaillering

dubbele van Alfbank langs de route

detaillering hekjes bij haagjes passend bij

over de hele route staan ronde plantbakken

Blauwe Regens in geveltuintjes langs de

boomroosters

met seizoensgebonden sierbeplanting

route

Loper Oude Centrum
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Bomen
Vergroenen is één van de opgaven voor de Loper Oude Centrum. Daarnaast moet de kwaliteit van het bestaande groen worden verhoogd.
De kwaliteit van de bestaande bomen (Haagbeuken) aan
de Stationsweg is grotendeels matig. Daarbij is de destijds gekozen boomsoort een ongelukkige keuze. Ze zijn
bedoeld om telkens bij te snoeien als zuilvorm, wat niet
is volgehouden. De Haagbeuken zijn nu flink vertakt en
grotendeels breed piramidaal uitgegroeid. Daarnaast
staan ze op straatniveau in de parkeervakken waardoor
strooizout in de winter direct bij de wortels terecht komt
die de vitaliteit aantast.
Doel bomenplan:
Gezonde bomen behouden. Structuur en route verhelderen: route Wagenstraat, Stationsweg en omgeving Stationsplein met daarnaast bijzondere plekken en ruimtelijk
belangrijke kruisende lijnen.
Route: vervangingsbeleid (Stationsweg):
In de toekomst krijgt de route een eenduidig beeld met
zelfde boomsoort. Deze is smal, heeft herfstkleur, en
bijzondere bladvorm. Boomsoort nog te kiezen, bijvoorbeeld:
- Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ (Amberboom)
- Liquidambar styraciflua ‘Paarl’ (Amberboom)
- Acer freemanii ‘Armstrong’ (Esdoorn)

Bestaande Haagbeuken Stationsweg

Rond de Wagenbrug komt een mix van monumentale bomen. Hier willen we de verblijfskwaliteit verhogen en deze
historisch bijzondere plek benadrukken. Door vergroening te combineren met zitranden ontstaat hier een prettiger verblijfgebied. Zitranden om de bomen die gecombineerd worden met sierbeplanting.
Over de hele route worden ca. 30 hoogwaardige plantenbakken gesitueerd. Deze worden voorzien van hoogwaardige seizoensbeplanting.

Kwaliteit bestaande bomen Stationstraat
voldoende kwaliteit

(

matige kwaliteit

verplantbaar)

Boombalans (voorlopig):
- nieuw				
24
- verplanten			
3
- kappen			
-5
_________________
				+19

Nieuwe boomsoort voor Stationsweg en Wagenstraat: smalblijvende Amberbomen met
prachtige herfstverkleuring en bijzondere
bladvorm

matig-slechte kwaliteit

toekomstige boomstructuur
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Haagbeuk

Amberboom

6

Ve r l i c h t i n g

5

De verlichting van de route bestaat uit drie lagen:

5

- functionele verlichting aan kabels boven de rijweg.
gebruikt wordt gemaakt van armaturen die ook op het
Stationsplein worden gebruikt.
- historische wandarmaturen aan de randen route om de
verblijfskwaliteit te verhogen en meer intimiteit te geven
aan de verblijfs/wandelroute.
- aanlichten panden/plekken als ondersteuning orientatie
route:
1. de historische gevel van station HS gebouw
2. bomen op Huijgenspark
3. historische gevels rond Wagenbrug
4. de bruggen zichtbaar vanaf de Wagenbrug en Wagen
brug zelf zodat oversteek water wordt benadrukt
5. monumentale Bijenkorf
6. hoek monumentaal P&C-gebouw Wagenstraat
7. aanlichten entree gebedshuizen
8. aanlichten Yi Jun Peace Museum

7

8
3

3
4

4

4
33

22

7

Hangende verlichting boven rijweg hele

Station, wanden rond Wagenbrug en bomen

route.

Huijgenspark aanlichten

Wandarmaturen voor sfeerverlichting langs
randen.
Klassieke lantaarns Huijgenspark en al aanwezig in Stationsomgeving

Loper Oude Centrum

1

1
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Duurzaamheid

De gemeente Den Haag streeft naar een duurzame ontwikkeling en een duurzaam beheer
van de stad. In de eerdere besluitvorming over het PvE zijn de volgende uitgangspunten
opgenomen voor een duurzaam plan: meer autoverkeersluw, het aanbrengen van een groene
lijn (kleurig/bloeiend groen bijvoorbeeld langs de gevels), hergebruik van vrijkomende materialen, aandacht voor fiets parkeren, een goed energiezuinig verlichtingsplan met kenmerkende sfeervolle armaturen, goede bewegwijzering en meer ruimte voor langzaam verkeer. In
het voorontwerp zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken komen deze verschillende
thema’s naar voren. Zo zien we het volgende in het ontwerp terugkomen:
•

•

•

Het beste middel om steden koel te houden is door zoveel mogelijk oppervlakken groen te
houden of te maken. Groene oppervlakken warmen minder op dan steenachtige oppervlakken. Er is door omwonenden gevraagd de loper een groener karakter te geven, met meer
groene ruimte rondom de bomen en vergroting van de biodiversiteit. Bomen geven schaduw
en koelen zo de omgeving. Daarnaast verdampt groen water waardoor het als een koelmachine
werkt. In het voorliggende plan worden er extra bomen geplaatst, zowel op de pleinen als in
de beide straten. Hierin wordt tevens rond een deel van de bomen hagen aangebracht.
In het gebied staan meerdere ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) en recyclepunten
verspreid. In het huidige ontwerp worden de recyclepunten naar de zijstraten gebracht. Dit
biedt de kans om deze te herschikken en zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Zo wordt er
gestimuleerd in één keer al het afval te scheiden in plaats van dat er naar verschillende hoeken
in de wijk moet worden gelopen.
De nieuwe verlichtingarmaturen worden voorzien van LED-verlichting. Hiermee wordt het
energieverbruik verder teruggedrongen.

Het thema duurzaamheid zal ook in de uitvoering terugkomen. De volgende adviezen worden
meegegeven voor de uitvoeringsvoorbereiding:
• Het beperken van de CO2-uitstoot, en daarmee de milieubelasting ten gevolge van het
project, is mogelijk door keuzes te maken in materiaalgebruik en uitvoeringmethoden.
Dat eerste kan door eisen te stellen aan de MKI-waarde. MKI staat voor milieukostenindicator, een fictief getal waarmee wordt aangetoond wat de belasting van het product
is gedurende de hele levenscyclus. Bij aanbesteding kan een gunningscriterium worden
opgesteld waarbij aanbieders die materialen leveren met een lagere MKI-waarde een
fictieve korting krijgen op hun aanneemsom. Wat betreft de uitvoering wordt geadviseerd
enkel aannemers te selecteren met een certificaat voor een bepaalde klasse in de CO2prestatieladder of een gelijkwaardig meetinstrument.
• Een scan op eerdere bodemrapporten in het plangebied toont aan dat er vervolgonderzoek nodig is. Indien de grond geroerd zal worden biedt het, naast de verplichtingen die
dit met zich meebrengt tijdens uitvoering, de kans om de grond te saneren. Als dit nog
niet is gedaan, wordt geadviseerd historisch bodemonderzoek uit te voeren om de situatie in beeld te brengen.
• Geluidhinder; geadviseerd wordt om tijdens de bouwwerkzaamheden trillings- en geluidhinder zoveel mogelijk te beperken door hier eisen aan te stellen bij de uitvoerende partij.
vergroenen met bomen en hagen is belangrijk om hittestress tegen te gaan
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Smart City
Op basis van het advies van de Mannen van Schuim en
de lokale opgaven in het gebied adviseert IbDH de implementatie van de volgende technologische toepassingen in de Loper Oude Centrum verder uit te werken.
- Smart Grid voorzieningen in De Loper Oude Centrum maken technologische toepassingen in een later
stadium mogelijk. Hierbij kan gekozen worden voor
het uitrollen van energie- en/of datanetwerken. Daarvoor is inzicht in de technologische behoefte in het
gebied noodzakelijk. Een alternatief is het neerleggen
van voorzieningen in de vorm van mantelbuizen, zodat
aanvullende energie- en data netwerken later gelegd
kunnen worden zonder dat de grond open moet.
- Multifunctionele displays geven informatie (layers)
afgestemd op de unieke gebruiker/gebruikersprofiel.
De displays zijn interactief en ‘hyper local’ (zeer actuele
informatie over een beperkt gebied en haar gemeenschap: straat, wijk). De displays zijn een platform voor
en door bewoners/bedrijven/bezoekers van de stad op
basis van open data (bijv. bezetting strandstoelen Huygenspark). Het is een modulair systeem met legio functionaliteiten als milieusensoren, webcam/microfoon
(chatbot functie - artificial intelligence), veiligheidscamera’s die passanten kunnen tellen/crowdcontrol, high
speed internet en IoT gateway, city marketing/informatie over evenementen, reclame of een interactieve kaart
met route-advies.

‘een ondernemers route’: achtergrond over bedrijven,
ondernemers, openingstijden etc.
Impact op Kostenraming & beheerparagraaf
De te implementeren technologische toepassingen
dienen meegenomen te worden in de kostenraming en
beheerparagraaf. Gezien het innovatieve karakter van
de toepassingen vraagt de uitwerking hiervan meer
detailniveau dan in de VO fase haalbaar is.
Bovenstaande toepassingen zijn nog niet volledig
opgenomen in de kostenraming, ook het beheer vraagt
extra aandacht. In de kostenraming worden de technologische toepassingen als stelpost opgenomen. In
de beheerparagraaf worden deze toepassingen opgenomen als niet-standaard beheer, welke in latere fase
verder uitgewerkt dient te worden. Het beheer van
technologische toepassingen brengt nieuwe opgaven
aan het beheer van de buitenruimte. Naast het beheer
van de fysieke objecten, dient ook de software en de
data beheerd te worden, evenals de informatie op multifunctionele displays en interactieve routing: welke
informatie wordt er weergegeven, onder welke voorwaarden, en waar is deze verantwoordelijkheid belegd?

Vo o r b e e l d e n v a n M u l t i f u n c t i o n e l e d i s p l a y s

- Interactieve routing met lowtech stenen/punten die
gekoppeld zijn aan een website/app met vele mogelijkheden. Door een slimme koppeling tussen hard- en
software wordt de gebruiker begeleid op zijn/haar
route en voorzien van meer informatie over een plek
op een speelse, toegankelijke manier. De informatie
kan makkelijk worden aangepast aan nieuwe ideeen en
situaties:
‘een museum route’: informatie over exposities/standbeelden/ kunst
‘een historische route’: informatie over geschiedenis en
augmented reality met lagen; op Loper Oude Centrum
bijv. informatie over Spinoza
‘koppelen aan ‘game’ in de openbare ruimte (kinderen)

Loper Oude Centrum

Aanleg van een Smart Grid

Vo o r b e e l d e n v a n I n t e r a c t i e v e r o u t i n g
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S c h e t s e n k r u i s p u n t e n Ve e r k a d e n e n H o e f k a d e
Voor een goede langzaamverkeer route over de Loper
Oude Centrum zouden de Veerkaden idealiter worden
gedowngraded. Dit is alleen mogelijk bij omvorming
naar een 30km/u regime: dit betekent een profielaanpassing wat niet in dit VO kan worden opgelost. In het
Voorontwerp wordt het kruisingsvlak in klinkers voorgesteld zodat een visuele verbinding ontstaat tussen
de delen van de Wagenstraat. Verkeerskundig blijft de
situatie ongewijzigd, inclusief fietspaden.

In de route van de Loper Oude Centrum is de kruising
met de Hoefkade een knelpunt. De Hoefkade zal in de
toekomst een 30km/u wegregime krijgen met een
sterfietsroute. De Oranjelaan is door de aanwezige
tramrails voorlopig niet om te vormen naar een 30km/
uur inrichting.
Voorlopig wordt het kruisingsvlak van de Stationsweg
in klinkers voorgesteld, maar blijft de verkeerskundige
situatie, inclusief fietspad, ongewijzigd.
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Parkeerbalans

parkeervak huidig aantal
parkeervak ontwerp aantal

Parkeerbalans auto’s

24
3

35
8
22

14
98

3

(26)

4

30

24

8

95

3
15

3

59 f i e t s n i e t j e s h u i d i g
200 f i e t s p a r k e e r p l e k k e n o n t w e r p
392 t e l l i n g a a n t a l g e s t a l d e f i e t sen

6
15

4
6

12

2 107
24
2
15

16

68
9
14

(34)
Fietsparkeren

Loper Oude Centrum

fietsen geteld op woensdagmiddag 29 maart 16 uur
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