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      Den Haag, 10 juni 2019 
 
Geacht college van B&W,  
 
Hierbij maakt de bewonersorganisatie Stichting Buurtstation (KvK 27261367) haar zienswijze 
kenbaar op de door u gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID. 
 
Op voorhand wenst de bewonersorganisatie waardering uit te spreken over de 
informatiebijeenkomst gehouden op 16 mei 2019. De bewonersorganisatie spreekt hierbij de 
hoop uit dat deze kwaliteit van informatievoorziening en het open vizier dat er 
tentoongespreid werd, gehandhaafd blijft. Voor toekomstige informatiebijeenkomsten 
verzoeken wij u alle gebruikelijke kanalen te gebruiken voor bekendmaking ervan om te 
waarborgen dat een ieder er op gemakkelijke wijze kennis van kan nemen.  
 
Voor wij ons richten op de NRD, het volgende. In algemene zin wensen wij u erop te wijzen 
dat de Stationsbuurt een buurt is die nog maar zeer recentelijk spreekwoordelijk is 
opgekrabbeld. Met ondersteuning van onder meer de gemeente, corporaties, 
woningeigenaren, ondernemers en sociale partners is de wijk veiliger en leefbaarder 
geworden. Het is echter een feit dat een groot deel van de wijk nog altijd veel (sociale) 
problematiek kent. 
 
Inmiddels staat de wijk aan de vooravond van de volgende grote ontwikkeling: de 
ontwikkeling van rondom de Spoorzone Hollands Spoor (hierna: “het HS-kwartier). Het 
geplande woonprogramma kan, wanneer zij niet op juiste wijze wordt uitgevoerd, enorm 
drukkend zijn op deze wijk. Onze wijk heeft dergelijke onverhoopte druk gezien haar 
geschiedenis niet verdiend,  noch zal zij deze kunnen dragen. De plannen van de gemeente 
brengen voor het college, de coalitie en de Raad in haar geheel dan ook een levensgrote 
verantwoordelijkheid met zich mee om het tot een succes te maken. Laten wij niet over jaren 
terugkijken op deze tijd om te constateren dat er weliswaar flats zijn gebouwd, maar de 
geplande verbetering qua leefbaarheid en voorzieningen is uitgebleven.  
 



Het start met het juiste onderzoek. Wij komen daarmee op enkele inhoudelijke opmerkingen 
ten aanzien van de NRD.  
 
Mobiliteit 
 

• De gemeente Den Haag is al lang helder in haar wens om in het HS-kwartier het 
aandeel voetgangers, fietsers en OV-gebruikers te vergroten ten opzichte van het 
aandeel gemotoriseerd verkeer. Gezien de ligging direct naast een intercity-station 
acht Buurtstation dat ook niet meer dan logisch. In de huidige versie van het NRD is 
echter gekozen om als alternatieven vraagvolgend (ter referentie), vraagsturend en 
sterk vraagsturend mobiliteitsbeleid te onderzoeken. Dat vraagvolgend 
mobiliteitsbeleid als Buurtstation slechts ter referentie heeft te gelden, onderschrijven 
wij. Het is wat ons betreft ondenkbaar dat de bouwplannen in het CID gecombineerd 
zou worden met vraagvolgend mobiliteitsbeleid (waaronder mogelijk zelfs het 
onaangetast laten van de Waldorpstraat); 
 

• Vraagsturend mobiliteitsbeleid past reeds de principes uit de Haagse 
Mobiliteitsagenda toe, zoals ook in de NRD verwoord. De grote toevoeging aan 
woonprogramma zoals deze plannen teweegbrengen, zullen echter meer, en 
structurelere, aanpassingen vergen. Het verbaast Buurtstation dan ook dat de op de 
lange termijn alleszins noodzakelijke aanpassingen aan het Prins Bernhardviaduct, de 
Waldorpstraat en de Schenkverbinding slechts genoemd worden als onderdeel van 
een “sterk vraagsturend mobiliteitsbeleid”. Buurtstation nodigt de gemeente dan ook 
uit om bij het onderliggende onderzoek te waken dat het derde, meest uitdagende 
alternatief, (te) beperkt onderzocht wordt. Dit mede in het licht van de lengte van 
dergelijke trajecten en het vereiste aanhaken van het Rijk voor de grote 
financieringsvraagstukken.  

 
Klimaatadaptatie 
 

• Buurtstation herkent de noodzaak tot onderzoek naar de mate waarin de ontwikkeling 
van het CID een positieve bijdrage kan leveren aan groen, recreatie en gezond) 
bewegen. De noodzaak tot toevoeging van groen, reactiemogelijkheden en (gezond) 
bewegen is in de omgeving van het HS-kwartier. Ter voorbeeld wijzen wij op de reeds 
bestaande druk op het Huijgenspark. Buurtstation neemt tot nu toe bij verschillende 
betrokkenen vanuit de gemeentezijde op het gebied van groentoevoeging middels 
het CID echter ook enige gelatenheid waar gezien het beperkt beschikbare 
oppervlakte.. Voor de scope van het NRD uit Buurtstation in ieder geval de wens dat 
de onderzoekers van het kaliber zijn dat zij op moderne en creatieve wijze aan het 
“groendilemma” het hoofd kunnen bieden. Daarnaast uit zij de wens dat het 
onderhavige onderzoek leidt tot een concreet vereiste aan m2 groentoevoeging. 
 

• Nu in de wijk simpelweg veel steen zal worden toegevoegd, wijst Buurtstation op de 
noodzaak tot het bezien van de noodzakelijke klimaatbestendigheid op een tijdbestek 
dat lang genoeg is om van een daadwerkelijk klimaat-adaptieve omgeving te kunnen 
gaan spreken.  

 



• Voor het aspect bodem wordt gewezen op de algemeen bekende hoge dichtheid van 
kabels en leidingen in een OV-gebied. Door uitvoerig onderzoek ernaar en 
optimalisatie van de locatie ervan hoopt Buurtstation dat ruimte geboden kan worden 
aan onder meer bomen en andersoortig groen. 

 
Aanleiding en noodzaak 
 

• Voor de opgave voor het bestemmingsplan Spoorzone Hollands Spoor wordt in de 
NRD besproken over samenhangende ontwikkelingen met een maximum van 3.500 
wooneenheden, 90.000 m2 bvo kantoor, 15.000 m2 (onderwijs)voorzieningen en 15.000 
m2 leisure. Buurtstation maakt nu nog niet uit de NRD op of alternatieven voor de 
gekozen invulling voldoende zullen zijn verkend en onderbouwd; dit mede in relatie 
tot het effect dat een grotere invulling zal hebben op de noodzakelijke bouwhoogte. 

 
Onderzoek toespitsen op hoogbouw 
 

• Een NRD schetst het vereiste onderzoek naar milieuaspecten, waartoe onder meer 
tabel 4.5 de te onderzoeken aspecten beschrijft. Buurtstation verzoekt de gemeente 
stellig om afzonderlijke onderzoeksaspecten op te nemen in relatie tot de geplande 
hoogbouw. De nadruk dient daarbij te worden gelegd op onderzoek naar de aspecten 
van bezonning (slagschaduw), wind- en geluidhinder door hoogbouw. Hoogbouw kan 
immers op deze punten notoir negatieve impact op de wijk hebben.  
 

• Tevens uit zij de wens dat uitkomsten van bovengenoemde aspecten afzonderlijk, 
tijdig in het proces (wanneer er nog sprake is van alternatieven) alsmede 
laagdrempelig bij de bewoners inzichtelijk worden gemaakt. Op enig moment zal 
daarbij specifiek aandacht moeten zijn voor de mogelijke alternatieven in maatvoering 
van dezelfde hoeveelheid m2 van hoogbouw zodat de impact van schaduw, wind en 
geluid voor de omliggende buurten zo veel als mogelijk beperkt blijft;  
 

• Graag wijzen wij erop dat uit de NRD niet op te maken is tot aan welke locatie het 
effect van de ontwikkelingen wordt gemeten en op welke wijze daartoe een 
afstandeffectinschatting wordt althans is gemaakt. De milieueffecten in de omgeving 
dienen wat Buurtstation betreft in ieder geval gemeten te worden tot waar mogelijke 
effecten van de tot op heden als maximaal geformuleerde hoogte van de hoogbouw 
effect zou kunnen hebben.  
 

 
In de hoop blijvend nauw betrokken te worden bij onderhavige ontwikkelingen.  
 
Hoogachtend,  
 
het bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation  


