
Terugkoppeling werksessie Ongelijkvloerse Kruising 

Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg  

 
Datum: 16 oktober 2018 

Locatie: infopunt Scheveningen 

Aanwezige deelnemers werksessie: 

- Hermine van der Hoek(voorzitter werkgroep De Kust Gezond en gespreksleider) 

- Xandra Kouwenaar (Da Vinci) 

- Harrie van Mens (Da Vinci) 

- Aede Schoustra (Fietsersbond) 

- Domien Rekers (Da Vinci) 

- Cor Domenie? (Oranjeflat) 

- Joan van Baarle (Oranjeflat) 

- Myrna van den Oever 

- Akke de Vries (Imago Noordboulevard) 

- Bert van Swol (Werkgroep DKG) 

- Bert Sandberg (Bilderberg hotel) 

Aanwezig gemeente Den Haag: 

- André Everts (projectmanager) 

- Karin Post (projectleider) 

- Klaas Hilverda (landschapsontwerper) 

- Menno de Jong (verkeerskundig ontwerper) 

- Jeffrey Jansen (beleidsmedewerker Verkeer) 

- Eugene Noya (communicatieadviseur) 

 

Inleiding 
Op 5 juni jl. heeft er een werksessie plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers uit 
de omgeving van het project Ongelijkvloerse Kruising Zwolsestraat aan de hand van 
het Schetsontwerp aandachtspunten voor de maaiveldinrichting hebben meegegeven. 
Naar aanleiding daarvan is het Voorontwerp opgesteld waarbij het ontwerp voor de 
maaiveldinrichting op diverse punten is aangepast. Ook is op basis van de 
meegegeven aandachtspunten een aantal zaken nader onderzocht. In de bijeenkomst 
op 16 oktober zijn de uitkomsten hiervan gepresenteerd aan de vertegenwoordigers.  
 
Terugkoppeling 
Landschapsarchitect Klaas Hilverda heeft het voorlopig ontwerp gepresenteerd en de 
aanpassingen toegelicht, zie de presentatie in de bijlage. Zo is er voor het Bilderberg 
hotel bijvoorbeeld een stopmogelijkheid gecreëerd en zijn de oversteken voor de 
fietsers en voetgangers op de kruising extra ruim vormgegeven. Niet alle genoemde 
punten zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp, omdat niet alles in te passen is in het 
bestaande wegprofiel. Daarnaast is er een aantal punten waarvoor een keuze gemaakt 
moet worden ten aanzien van beleid, zoals het benodigde aantal en locatie van 
fietsenstallingen. Er zijn ook wensen meegegeven die buiten de scope van dit project 
vallen en die meegenomen zullen worden bij de verdere uitwerking van omliggende 
projecten. 
  



In het plenaire gesprek over het voorlopig ontwerp zijn de volgende punten 
opgemerkt: 
 
 Opmerking Reactie gemeente 
Zwolsestraat 
 In nieuwe situatie maar twee 

invalideplekken bij de DaVinci-torens  
i.p.v. vier in de huidige situatie (twee voor 
de DaVinci-torens, twee voor Ramada 
hotel) die goed gebruikt worden. 

In de huidige situatie zijn er 2 officiële 
minder validen plekken langs de ventweg. 
Deze plekken en de plek voor een 
internationale organisatie. Daarnaast is er 
in het ontwerp ruimte gereserveerd voor 
kort parkeren in- en uitstappen en t.b.v. 
laden en lossen.  
In het overleg is aangegeven dat bekeken 
zal worden of er nog ruimte is om meer 
mindervaliden parkeerplekken te 
realiseren. Nadere studie heeft uitgewezen 
dat door het toevoegen van minder validen 
plekken (waar ook langdurig geparkeerd 
mag worden) de voorrijgelegenheid voor 
het Ramada hotel in het gedrang komt. 

 Nadeel vindt men dat het fietspad 
overgestoken moet worden nadat men uit 
de auto stapt. Bewoners van DaVinci 
torens zouden graag de ventweg terugzien 
omwille van de veiligheid. 
 

Tussen de parkeerstrook en het fietspad is 
ruimte geboden om uit te stappen. Daarbij 
is meer ruimte gereserveerd dan in een 
standaard situatie. Het gemeentelijke 
Handboek Openbare Ruimte gaat uit van 
uitstapstroken van 120 cm. In het ontwerp 
is bij de Da Vinci Torens een extra brede 
strook van 200 cm opgenomen. Ook zijn 
de parkeervakken zelf breder vormgegeven 
dan in de huidige situatie. Er kan nog 
gekeken worden of deze uitstapruimte nog 
breder gemaakt kan worden, maar dit zal 
ten koste gaan van de breedte van het 
trottoir.  
Er is bewust gekozen voor een vrijliggend 
fietspad, in plaats van een fietsstrook met 
een ventweg, om zo comfortabele 
fietsroutes richting zee te creëren.  Nadeel 
van de fietsstrook is dat het verkeer voor 
de ventweg de strook kruist, wat een 
minder veilige situatie oplevert 

 Gevraagd wordt of het fietspad aan de 
zijde van de Da Vinci torens niet geheel 
kan verdwijnen als het fietsverkeer via het 
Palaceplein wordt geleid.  

De ervaring leert dat fietsers zich niet laten 
omleiden, waardoor fietsers bijvoorbeeld 
over de rijbaan of het trottoir gaan rijden 
en onveilige situaties ontstaan. Bovendien 
is het creëren van aantrekkelijke, veilige en 
comfortabele  routes voor fietsers ook een 
doelstelling van het programma De Kust 
Gezond.  

  



 Gevraagd wordt hoeveel parkeerplaatsen 
er nu zijn en hoeveel in het ontwerp zitten 

In de huidige situatie zijn er 18 plekken in 
dit deel van de  Zeekant en 44 in dit deel 
van de Zwolsestraat. De parkeerplekken in 
de Zeekant verdwijnen als gevolg van het 
autovrij maken en in de Zwolsestraat 
verdwijnen 20 plekken ten behoeve van 
groen.  

Onderdoorgang 
 Men mist wezenlijke veranderingen in het 

ontwerp (omdenken) zoals het achter 
elkaar leggen van de in- en uitrit van de 
onderdoorgang, of de onderdoorgang 
alleen gebruiken voor inrit om meer 
ruimte te creëren in het wegprofiel en 
creatieve oplossing voor het verbergen van 
de tunnelmond. 

Het achter elkaar leggen van de in- en 
uitrit is onderzocht, dit kost echter te veel 
ruimte in het wegprofiel in de 
lengterichting en zorgt ervoor dat de 
voetgangersoversteek ter hoogte van de 
Alkmaarsestraat komt te vervallen. 
Daarom is hier niet voor gekozen. 
Uitgangspunt van het project is dat de 
noordelijke in- en uitrit in zijn geheel 
verdwijnt en dat de onderdoorgang zowel 
voor ingaand als uitgaand verkeer wordt 
gebruikt. De reden daarvan is dat het 
uitgaande verkeer bij een noordelijke 
uitgang anders alsnog het OV kruist bij de 
kruising Zwolsestraat / Gevers 
Deynootweg. Indiende de  noordelijke 
optie voor ingaand verkeer wordt gebruikt, 
blijft dit verkeer langer op maaiveld 
(belasting noordelijk deel Gevers 
Deynootweg) en neemt de druk op de 
kruising bij het Zwarte Pad van het 
autoverkeer met het OV toe. 
Op verzoek van de aanwezigen wordt de 
optie om een van beide richtingen toch via 
de noordzijde te ontsluiten alsnog aan het 
bestuur voorgelegd. 

 Eigenaar van Bilderberg hotel vindt het 
zicht op de onderdoorgang niet verbeterd. 
Hij pleit om juist wel een mooi 
vormgegeven eyecatcher te realiseren bij 
de tunnelmond. Dit blokkeert het zicht 
vanaf de rijbaan en fietspad naar de 
boulevard niet. 
Naast het zicht vreest men voor 
geluidsoverlast doordat er hard gereden 
wordt op dit stukje. 

Om het zicht richting de boulevard zoveel 
mogelijk te behouden en de aandacht niet 
meer dan noodzakelijk naar de 
tunnelmond te trekken, is er voor gekozen 
geen constructie of gebouw te maken die 
boven de tunnelmond uitkomt (anders dan 
noodzakelijke relingen / afscherming in 
verband met veiligheidseisen.  
Een lichte constructie waarmee de eerste 
paar meters van de tunnelmond kunnen 
worden afgedekt, wordt nader onderzocht. 
Het is niet mogelijk om deze constructie 
met groen te bekleden omdat er te weinig 
ruimte is voor planten om te groeien.  
Geluidsoverlast zal uiteraard zoveel 
mogelijk beperkt worden door de 
materiaalkeuze en afwerking van de 
onderdoorgang. 

  



 Gevraagd wordt of de opstelstrook voor de 
onderdoorgang lang genoeg is vanwege het 
feit dat mensen in de file blijven staan. 

De slagboom voor de parkeergarage 
bevindt zich op maaiveldniveau. Het doel 
van de slagboom is om het inrijden van de 
onderdoorgang te voorkomen op het 
moment dat er geen plek meer in de garage 
is.  Voor de slagboom is opstelruimte 
beschikbaar voor ca. 10 auto’s. Hierdoor 
kunnen parkeerplekken die vrijkomen in 
de garage direct worden opgevuld. Het 
overige parkeerverkeer zal verwezen 
worden naar andere vrije parkeerplekken 
in het gebied. De opstelstrook is zo 
vormgegeven dat auto’s desgewenst 
eventueel weer kunnen invoegen in de 
doorgaande rijbaan in de Zwolsestraat. 
Aan het einde van de Zwolsestraat is voor 
het kruispunt een keermogelijkheid zodat 
men, zonder de kruising te belasten, alsnog 
kan parkeren in de BKS Parking-Strand 
garage. 

 Ten aanzien van het uitrijdende verkeer is 
gevraagd of het mogelijk is het uitrijdende 
verkeer uit de garage voorrang te geven en 
het overige verkeer op de Zwolsestraat te 
laten invoegen. 

Het is zeer ongebruikelijk om een uitrit 
voorrang te geven boven de doorgaande 
rijbaan. Bovendien creëert het 
verkeerslicht op de kruising 
Zwolsestraat/Gevers Deynootweg  
intervallen in het autoverkeer op de 
Zwolsestraat, waardoor het verkeer uit de 
parkeergarage kan invoegen.  

Fiets 
 Vanuit de Fietsersbond wordt gevraagd of 

we als gemeente een idee hebben van het 
aantal fietsenstallingen dat nodig is en wat 
goede locaties zijn. Dit vanwege het grote 
aantal fietsen dat in de openbare ruimte 
gestald wordt in combinatie met de 
stalling op het Palaceplein die vaak leeg is. 

Dit is een terecht punt en bekend bij de 
gemeente. Er is een aantal kansen voor 
nieuwe stallingsplekken in het gebied van 
het Programma De Kust Gezond. Binnen 
de gemeente  is geconstateerd dat er een 
bredere visie op de behoefte aan 
fietsstallingsplekken nodig is. Zodra er een 
beeld is van de benodigde capaciteit, kan 
bepaald worden wat goede locaties zijn. De 
ervaring leert dat indien de stalling niet op 
de juiste plek zit, deze niet wordt gebruikt. 
Het realiseren van nieuwe stallingsplekken 
zal ook gepaard moeten gaan met 
handhaving.  
In het kader van dit project ontstaan 
mogelijk kansen voor de realisatie van een 
stalling in de korte Zeekant, als het 
aanwezige vastgoed ook vernieuwd zou 
worden. 

Verbinding korte Zeekant – lange Zeekant 
 Gevraagd is of de lange zeekant nog 

toegankelijk is voor autoverkeer. 
Deze is voor autoverkeer toegankelijk via 
de keerlus aan de noordzijde, maar niet 
meer via de korte Zeekant. 

  



 De hellingbaan vanaf de korte Zeekant 
naar de lange Zeekant en het parkeerdek 
op de Palace Promenade wordt gemist. 
Ook voor fietsers en minder validen. 

Vanwege de grote hoogte die hier 
overbrugd moet worden, ca. zes meter, is 
een hellingbaan niet inpasbaar. Er zal wel 
een fietsgoot langs de trap gemaakt 
worden, zodat men hier met de fiets 
omhoog kan lopen.  
Daarnaast zal onderzocht worden of er een 
‘luiere’ trap kan worden ingepast. 

Bereikbaarheid Palaceflats 
 Gevraagd wordt of de Palaceflats bij een 

calamiteit voldoende bereikbaar zijn.  
Bij file kan ambulance/brandweer gebruik 
maken van bus/trambaan waardoor 
bereikbaarheid gegarandeerd kan worden. 

 Geopperd wordt of de brug over de korte 
Zeekant niet vervangen kan worden door 
een autolift op de hoek van de Palace 
Promenade. 

Naast de vraag of een autolift in de Palace 
Promenade inpasbaar is, gelet op de layout 
van de onderbouw en de parkeergarage, 
gaat deze oplossing ten koste van het 
autovrij maken van de korte Zeekant.  

Overig/algemeen 
 De aanwezigheid van Hommerson, als 

initiatiefnemer van bouwplannen in de 
omgeving, wordt gemist in deze 
bijeenkomsten. 

Dit wordt doorgegeven aan Hommerson.  

 Er wordt gerefereerd aan een recent 
nieuwsbericht over trillingen veroorzaakt 
door trams die over een tunnel rijden.  

Dit is nog niet aan de orde gekomen in de 
gesprekken met HTM, maar zal worden 
meegenomen. 

 In het coalitieakkoord wordt de ‘metro 
naar zee genoemd’. Gevraagd wordt of dit 
niet conflicterend zal zijn met de aanleg 
van de onderdoorgang.  

In het kader van Schaalsprong OV wordt 
de nadruk gelegd op twee OV assen door 
de stad, waaronder de verbinding van 
Centraal Station naar Madurodam. Dit 
bevindt zich nog in een zeer verkennende 
fase maar zal naar verwachting niet 
conflicterend zijn met de aanleg van de 
onderdoorgang. 

 De noordelijke entree naar de 
parkeergarage zal naar verwachting 
minimaal anderhalf jaar in gebruik zijn. 
Bewoners pleiten ervoor om in deze 
tijdelijke situatie het kort parkeren te 
verkorten van één naar een half uur en 
handhaving vaker in te zetten. De 
handhavingsregelingen bij mooi weer 
werken goed. 

Dit wordt meegenomen in de verder 
uitwerking. 

 
Vervolgproces 
Begin december volgt besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders over 
vrijgave van het Voorlopig Ontwerp waarna dit stuk ter visie wordt gelegd. Bewoners en 
belanghebbenden hebben tot zes weken daarna de mogelijkheid om hun zienswijze in te 
dienen. In deze periode organiseert de gemeente wederom een brede informatiebijeenkomst 
voor omwonenden. In het voorjaar van 2019 wordt het Voorlopig Ontwerp naar verwachting 
vastgesteld waarna begin 2020 wordt gestart met de bouw. 
Bovengenoemde gemarkeerde punten zullen meegenomen worden in de uitwerking van het 
definitieve ontwerp.  
Als gemeente blijven we graag me u in gesprek. Wij zullen een voorstel doen voor 
vervolgoverleggen met bijbehorende onderwerpen.  
 



De Kust Gezond 
Voorlopig ontwerp 
Zwolsestraat - Zeekant 
16 oktober 2018 



Agenda

• Welkom en korte terugblik op 5 juni  
• Toelichting op aanpassingen in het ontwerp n.a.v. werksessie 5 juni. 
• Toelichting op verdere proces voor de komende maanden tot vaststelling 

van VO en nog te nemen stappen voor start uitvoering
• Vragen en afsluiting
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Uitgangspunt: Prettiger verblijfsklimaat
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Dwarsprofiel Zeekant
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Stand van zaken en verder proces

Nu
• Concept VO afgerond
• Afstemming met interne adviesorganen (VOV, ACOR en beheerders)
Vervolg
• November: aanbieden aan college voor vrijgave ter visie legging
• December: start ter visie legging begin december
• Tijdens de ter visie legging informatieavond voor de buurt
• Verwerken binnengekomen zienswijzen
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Stand van zaken en verder proces

• Definitief VO en nota van beantwoording naar college en raad voor 
besluitvorming.

• Parallel aan dit traject verdere afstemming met een aantal stakeholders 
zoals Stedin, HTM, Hoogheemraadschap, ODH en bewoners / 
ondernemers.

• Na besluit over VO start vergunningenprocedure (uitgebreide wabo
procedure en watervergunning).

• Start voorbereidende werkzaamheden: Q4 2019
33
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