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Visie herinrichting Bomenbuurt

Binnen enkele jaren is de riolering van de
Bomenbuurt toe aan vervanging. Het moment
van rioleringsvervanging is door het Stadsdeel
Segbroek en buurtbewoners aangegrepen om
met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en
mogelijkheden die dit biedt voor een herinrichting
van de openbare ruimte. Deze herinrichting
biedt een kans om meerwaarde te creëren door
verschillende maatregelen ten behoeve van
mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en verbetering
van de leefomgevingskwaliteit te combineren met de
geplande rioolvervanging in de Bomenbuurt. Het is
daarmee ook een uitgelezen kans om de ambities uit
het coalitieakkoord te realiseren
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Ingenieursbureau Den Haag is door Stadsdeel
Segbroek gevraagd om gemeentelijk beleid en
lopende programma’s te inventariseren, om
vervolgens samen met buurtbewoners een visie
op de herinrichting te bepalen. Door verschillende
bestaande en te verwachten beleidsprogramma’s
met elkaar te koppelen wordt werk met werk
gemaakt. Op deze manier heeft de herinrichting
de meeste efficiëntie en impact. Deze visie kan
worden gebruikt als onderlegger voor een verder
ontwerptraject.
Aan de hand van een aantal thema’s zijn de
knelpunten, wensen en kansen t.a.v. de inrichting
van de openbare ruimte onderzocht. De beperkte
beschikbare boven- en ondergrondse ruimte
vraagt om een integrale aanpak. Datzelfde
geldt voor het benutten van kansen om de wijk
toekomstbestendiger te maken door te anticiperen
op de toenemende hitte, droogte en wateroverlast.

Scheveningen

Segbroek

Centrum

Escamp

Laak

De werkwijze, met een grote rol voor de
buurtbewoners, zorgt voor een groter draagvlak
voor het veranderen van de leefomgeving van
de wijk (meer ruimte voor groen, ontmoeten en
fietsparkeren ten koste van de geparkeerde auto).
Het combineert een integrale samenwerking
binnen de gemeentelijke organisatie met invloed
van bewoners, zodat een goed ontwerp ontstaat dat
uitgevoerd kan worden binnen een aantal jaren.
ligging van de Bomenbuurt
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1. Buurt-Inventarisatie en analyse
De scope van de herinrichting is geprojecteerd
over 29 straten en 4 pleinen. In de meeste
straten is het riool aan vervanging toe. De recent
heringerichte Fahrenheitstraat (winkelstraat) is
buiten de scope gelaten, evenals de hoofdwegen
aan de randen van de wijk. Deze vallen ook buiten
het rioolvervangingsprogramma. Voor de recent
heringerichte delen van de Thomsonlaan ligt een
complete herinrichting niet voor hand, maar ze zijn
wel binnen de scope van deze visie meegenomen,
zodat kleine aanpassingen aan de inrichting wel
meegenomen kunnen worden.
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Historische analyse
Ver voor het begin van onze jaartelling ontstond er ter
hoogte van de Bomenbuurt een oude strandwal waar
enkel sporadisch bewoning op voor kwam. Vanaf 1100
n.Chr. ontstonden er over deze oude strandwallen heen
nieuwe duinen. De nieuwe duinen werden hoger dan
de oude duinen en strekten zich uit van de huidige Laan
van Meerdervoort tot de Hanenburglaan. Waarschijnlijk
werd het gebied alleen gebruikt voor de konijnenjacht,
voor intensieve bewoning was het immers niet geschikt.
Door het gebied liepen wel enkele paden als verbinding
tussen de boerderijen in Segbroek en de Loosduinseweg
en Zeestraat.
Met de uitbreidingen van de stad kwam het ‘onbruikbare’ duinlandschap steeds meer onder druk te staan. De
duinen werden vanaf de 19e eeuw dan ook in rap tempo
afgegraven. In eerste plaats vooral om extra ruimte voor
tuinbouw te creëren, maar in de tweede plaats ook om
woningbouw in het gebied mogelijk te maken.
Den Haag kon de bevolkingstoename tot in de 19e eeuw
binnen de oude grachtengordel opvangen. Loosduinen
was in 1811 van Den Haag afgescheiden en een zelfstandige gemeente geworden. De Beeklaan vormde de grens
tussen Den Haag en Loosduinen, maar het Regentessekwartier was rond 1900 al volgebouwd tot die laan. Zo
kwam het dat het gemeentegebied op 1 juli 1903 toch
weer werd uitgebreid ten koste van de gemeente Loosduinen. De gemeentegrens werd verschoven van de Beeklaan
naar een lijn die ter hoogte van de huidige Laan van Eik
en Duinen en de Kwartellaan liep. Het nieuwe gebied was
grotendeels nog onontgonnen duingebied. De gronden
in het geannexeerde gebied waren veelal in eigendom van
bouw- en exploitatiemaatschappijen zoals de maatschappijen ‘Laan van Meerdervoort’, ‘Westduin’ en ‘Duinrust’.
In 1911 werd dan ook het ‘Plan tot Uitbreiding van
‘s-Gravenhage’ van architect H.P. Berlage (nader: “Plan
van Berlage”) vastgesteld. In het uitbreidingsplan werd
in het gebied dat deels begrensd wordt door de Laan van
Meerdervoort en de Sportlaan, de huidige Bomenbuurt
geprojecteerd. Typisch voor de stijl van Berlage zijn de
diagonaal lopende straten bij het Thomsonplein: de Wilgstraat en de Pijnboomstraat. Waar nodig nam Berlage
bestaande wegen en (afzanderij-) vaarten, waaronder de
Valkenbosvaart, op in het stadspatroon. Volgens de opvatting van Berlage moest de nadruk worden gelegd op de
beslotenheid van de buurt, bijvoorbeeld door middel van
pleinen en hoven. Hij wilde daarom ook geen lange rechte
straten zoals in de Schilderswijk.
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De plannen voor de Bomenbuurt werden vanaf 1911 uitgewerkt in het stratenplan ‘Duinrust’, ook wel ‘Laan van
Meerdervoort’ genoemd. Het week op enkele punten af
van het oorspronkelijke ‘Plan van Berlage’. In 1914 was de
grond voor de toekomstige Bomenbuurt bouwrijp, waarna de buurt in de periode 1915-1920 grotendeels haar
huidige gestalte kreeg. De Bomenbuurt werd beschouwd
als een verademing vergeleken bij de volgebouwde oudere
wijken zoals het Zeeheldenkwartier, Regentessekwartier en Valkenbos. Ondanks de hoge grondprijs heeft de
gemeente geprobeerd meer open ruimte en laagbouw te
creëren dan in de oudere wijken gebruikelijk was geweest.
Brede straten zoals de Ieplaan en de Thomsonlaan zijn
hier het voorbeeld van. Door de geringe bouwhoogte en
afwisselende gevelbeelden is het Berlagiaanse principe
van de uniforme en monumentale gevelwand als stedebouwkundig middel om ruimte te begrenzen en eenheid
te scheppen echter niet verwezenlijkt.

1895

1933

1945

1966

In 1945 werd de tankgracht gedempt. voor de wederopbouw werd het plan van Dudok gerealiseerd. In de open
stroken wilde hij fraaie plantsoenstroken met waterpartijen die zouden worden omzoomd met contrasterende
hoogbouw. De Hanenburglaan markeert de overgang van
deze open naoorlogse verkaveling naar de vooroorlogse
gesloten bouwblokken en vertegenwoordigt daarmee een
zekere cultuurhistorische waarde.
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Afmeting Bomenbuurt: 588,60m²
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Stedenbouwkundige context

De Bomenbuurt is gelegen tussen het centrum en de kustzone, waar groen kenmerkend is. Voorbeeld hiervan is de
Vogelwijk en het Westduinpark.
De Bomenbuurt zal dus een weerspiegeling kunnen vormen van deze overgangszone.
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Kenmerkend voor de omgeving is het groen van het
Westduinpark - Wapendal en de atlantikwall. De Ieplaan,
het Verversingskanaal en de Valkenboskade vormen
groene vingers die in het stedelijke weefsel zijn gelegen.
Samen met de woningen grenzend ten zuiden van de
Hanenburglaan creëert dit een groene overgangszone in
de Bomenbuurt. Het Verversingskanaal is vanuit de bomenbuurt echter slecht te beleven en te bereiken.

belangrijkste wandelroutes Bomenbuurt

De Bomenbuurt kent enkele beeldbepalende straten,
waaromheen de rest van de wijk is opgebouwd. Deze zijn
bepaald op basis van functie - Fahrenheitstraat als winkelstraat - , de maat van het straatprofiel en hun positie
in het door Berlage ontworpen stratenpatroon, zoals de
Thomsonlaan..

Bij de op basis van STRAVA bepaalde belangrijke fiets- en
wandelroutes valt (naast de betekenis van de Fahrenheitstraat als winkelstraat) vooral de route Thomsonlaan
- Wilgstraat - Pijnboomstraat op.

belangrijkste fietsroutes Bomenbuurt
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Bebouwing
Deze kaart laat de bebouwingsdichtheid en bouwhoogte zien. Daarmee is ook de invloed van
schaduw beter in te schatten.
In het bestemmingsplan zijn dakopbouwen
opgenomen. Deze dakopbouwen zijn grotendeels
nog niet gerealiseerd in de Bomenbuurt. In de
toekomst wordt een schaalvergroting verwacht. Dit
heeft een positieve inwerking op de hittestress.
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Hitte
Hittestress is een term die aangeeft dat een sterk
verhoogde gevoelstemperatuur optreedt, die
onaangenaam en zelfs schadelijk kan zijn voor mens
en dier. De aanwezigheid van veel verhard oppervlak
verhoogt de gevoelstemperatuur en daarmee de
hittestress, terwijl de aanwezigheid van schaduw
en groen deze verlaagt. Deze kaart geeft aan waar
hittestress kan optreden tijdens zomerse dagen. De
rode gebieden zijn zeer gevoelig voor hittestress.

De Bomenbuurt toont op vele plaatsen een vorm van
hittestress. Met behulp van het 3d model van Webgis
kunnen we zien dat dit voornamelijk het gevolg is
van zon gericht op de zuidgevels.

Warmer
Aanzienlijk warmer

12

Wateroverlast en verdroging
Door klimaatverandering neemt de kans op extreme
neerslag toe. Bij deze extreme neerslag kan de
riolering de afvoer niet volledig aan en zal voor
langere tijd en meer water op straat blijven staan
en over de straat gaan stromen. De rioolstelsels zijn
immers niet ontworpen op dergelijke extremen,
omdat dit naast een groot ruimtebeslag, een
buitenproportionele financiële inspanning zou
vragen. De neerslag die niet door de riolering kan
worden afgevoerd, zal binnen bepaalde grenzen,
op een verantwoorde manier in de openbare
ruimte of in het oppervlaktewater moeten worden
opgevangen.
Voor de toetsing van de riolering en de openbare
ruimte voor extreme neerslaggebeurtenissen
hanteert de gemeente de bui van 70 mm gedurende
1 uur (situatie 2050) die volgens het huidige
klimaatscenario van het KNMI en STOWA
(Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer) eens
per 100 jaar voorkomt. De resulterende kaarten die
volgen uit de toetsing, geven een indicatie waar de
grootste waterhoogten ontstaan bij een dergelijk
uitzonderlijke regenbui. Voor de Bomenbuurt doen
deze zich vooral voor op grote delen van de Laan van
Meerdervoort en de Hanenburglaan.
Geohydrologisch gezien ligt de Bomenbuurt in de
binnenduinrand. De bodem bestaat voornamelijk
uit zand, maar het maaiveld lager dan in de duinen.
Hierdoor en door de druk van het grondwater in de
duinen, ligt de grondwaterstand hier dichter bij het
maaiveld dan in het duingebied. Het grondwater ligt
circa 2 meter onder het maaiveld. Binnen de buurt
is weinig oppervlaktewater aanwezig, alleen bij de
Valkenboskade is het afwateren van hemelwater op
het oppervlaktewater mogelijk. In de smalle straten
is weinig ruimte voor een gescheiden rioolstelsel.

Wateroverlast 70mm
(bui 1/100jaar)
tot 20cm
20cm en meer
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2. Beleid
Coalitie akoord 2019-2022
Een van de thema’s in het c0llegeakkoord 20192022 (‘Samen voor de stad’) is het ontwikkelen
van een mooie en leefbare stad. Een hoogwaardige
inrichting van de buitenruimte speelt daar bij een
belangrijke rol. Vergroenen, voldoende ruimte voor
sport, spelen en ontmoeten en klimaatadaptatie zijn
daarbij belangrijke aandachtspunten. Op het gebied
van mobiliteit wordt het gebruik van de fiets en
deelmobiliteit gestimuleerd.

Agenda Ruimte voor de stad
Ook in deze nota, de onderlegger voor het ruimtelijk
beleid van de gemeente, komen de thema’s uit het
coalitieakkoord aan de orde. In het hoofdstuk over
het belang van de buitenruimte wordt aangegeven
dat bij de inrichting van de buitenruimte prioriteit
wordt gegeven aan kwaliteit voor fietsers, voetgangers, OV en ontmoetingsruimte. Dit betekent
anders omgaan met de ruimte die wordt ingenomen
door geparkeerde auto’s. In de samen met ondernemers en bewoners opgestelde verkenningen
worden specifiek voor het stadsdeel Segbroek (waar
de Bomenbuurt deel van uitmaakt) meer leef-, speel
en verblijfstraten en deelauto’s genoemd.

Kadernota Openbare Ruimte
De belangrijkste nota voor inrichting, gebruik
en beheer van openbare ruimte is de Kadernota
Openbare Ruimte. In de nieuwste geactualiseerde
versie uit 2020 wordt uitgebreid ingegaan op de
toekomstige opgaven voor de openbare ruimte.
De volgende beleidsdoelen zijn ook van invloed op
de herinrichting van de Bomenbuurt:
Gezondheid bevorderen kan in de openbare
ruimte door voldoende ruimte en aanleiding te
leveren voor spelen en bewegen (zoals hardlopen,
wandelen en fietsen). Ontspanning en een gezonde
levensstijl staan daarbij centraal. Een groene
omgeving levert daarnaast ook nog een bijdrage

aan de geestelijke gezondheid. Ter bescherming
van de volksgezondheid is het veilig afvoeren van
rioolwater en huisafval van belang. Een gezonde
biodiversiteit hoort ook bij een gezonde stad.
Veiligheid bevorderen doen we in de openbare
ruimte door een verkeersveilige omgeving te
creëren. In de toekomst zullen we ons tevens
meer moeten verweren tegen de dreigingen van
de klimaatverandering. Hoosbuien, droogte en
hittestress vragen om een andere inrichting en
wellicht beheer.

Klimaatadaptief maken van de openbare
ruimte:
• Meer vergroenen;
• Meer waterberging en (gedoseerde) -afvoer;
• Zorgen voor gezonde bomen door goede
groeiplaatsen;
Ruimte voor voetganger en fietser:
• Brede stoepen;
• Bredere en gescheiden fietspaden;
• Ruimte voor fietsparkeren
• Ook ten koste van (de) auto(parkeren);

Ontmoeting en verblijf in de openbare
ruimte faciliteren:
• Inclusieve openbare ruimte - veilig voor mensen
met en zonder beperking;
• Inrichting en tijdig onderhoud van
levensloopbestendige levendige wijken, met
begaanbare looproutes, speelplekken en
rustpunten;
• Groen bevordert spelen, sporten en ontmoeting.

Om de bereikbaarheid te garanderen zal in
de openbare ruimte gelegenheid moeten zijn voor
voetgangers, fietsers, openbaar vervoer(haltes) en
autoverkeer. Ook is parkeergelegenheid voor auto
en fiets nodig. Ook voor mensen met een beperking
moeten er voldoende verplaatsingsmogelijkheden
zijn.
Economische functies worden in de openbare
ruimte gevormd door terrassen, plaats voor
uitstallingen, markten en evenementen. De
uitstraling van de openbare ruimte is van belang
voor het aantrekken van bezoekers.
Voor Hagenaars is de openbare ruimte bij uitstek de
plek om verblijf en ontmoeting te stimuleren.
Door het op een goede manier plaatsen van bankjes
of rustpunten en speelplekken of spelaanleidingen
worden inwoners van alle leeftijden gestimuleerd
om samen te komen. Door het faciliteren van
voldoende afwisseling van schaduw en zonplekken
kan meer interactie worden georganiseerd. Een
variatie in voorzieningen zorgt ervoor dat er voor
iedereen een reden is om meer tijd te spenderen in
de buitenruimte.
Soms zijn doelen onverenigbaar en moeten scherpe
keuzes worden gemaakt. Voor de komende jaren zijn
gegeven de ruimtelijke ambities de volgende
opgaven en maatregelen prioritair:

bron: Kadernota Openbare Ruimte (2020)
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bron: Kadernota Openbare Ruimte (2020)
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Gemeentelijk Rioleringsplan
Het meest recente gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) 2021-2025 beschrijft de hoofdtaken van
de gemeente voor de vier watercompartimenten:
afvalwater, hemelwater, grond- en oppervlaktewater
waarbij de onderlinge relaties, beleid en opgaven
integraal beschreven worden. De gemeente heeft als
taak om te zorgen voor een gezonde leefomgeving
en wateroverlast te voorkomen. Dit wordt bereikt
door het op een gezonde en veilige manier afvoeren
van afvalwater en regenwater en door het bewaken
van de grondwaterstanden op overschrijding van de
vastgestelde normering.
Huidige systeem
De riolering staat niet op zichzelf. Het vormt
een onderdeel van de afvalwaterketen en het
watersysteem als geheel. Het grootste deel (70%)
van de riolering is gemengd. Zowel het afvalwater
van huishoudens en bedrijven als het regenwater
van daken en wegen wordt ingezameld met één
leiding. Wanneer tijdens hevige regenval het
afstromende regenwater het grotendeels gemengde
rioolstelsel instroomt, zorgt dit, ondanks de inzet
van pompen en gemalen, voor een snelle stijging
van de waterstand. Om te voorkomen dat water op
straat blijft staan of erger, zijn overstorten in het
stelsel ingebouwd. Bij hevige buien kan, in geval
van de aanwezigheid van gemengde riolering,
vervuild water, sterk verdund door het vele
regenwater, overstorten op het oppervlaktewater.
Om waterkwaliteitsproblemen zoveel mogelijk
te voorkomen, worden in Den Haag sinds begin
jaren ’70, waar mogelijk, gescheiden rioolstelsels
aangelegd. Regenwater wordt daarbij niet
meer gemengd met vuilwater, maar via een
aparte regenwaterriolering afgevoerd naar het
oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem.
Het huishoudelijke afvalwater gaat via aparte
rioolbuizen, net als bij een gemengd stelsel, wel naar
de afvalwaterzuivering.
Vervanging Riolering
De levensduurverwachting van de Haagse riolering
ligt tussen de 70 en 100 jaar. Er zijn ook delen van
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de riolering die ouder zijn. Dit is voor Nederlandse
begrippen hoog. De riolering in de Bomenbuurt
is voor een belangrijk deel gelegen in een stabiele
(zand)grond wat een positieve invloed heeft op
de levensduur. Toch is ook hier de riolering aan
vervanging toe.

oppervlakken te ontstenen en te vergroenen.
Regenwater van verhardingen wordt zoveel mogelijk
direct of anders via voorzieningen naar de bodem
geleid, zodat het vertraagd kan afstromen en in de
bodem kan worden gebufferd. Uiteindelijk vindt het
zijn weg en voert het af naar oppervlaktewater.

Werk met werk maken
Naast afwegingen ten aanzien van het riool zelf
zoals: de toestand, ouderdom en functie dient
voor vervanging rekening gehouden te worden
met werkzaamheden en ontwikkelingen in de
omgeving. Bij het vervangen van riolering worden
straten en wegen veelal van gevel tot gevel
opengebroken. Dit leidt tot hinder bij de betrokken
burgers en bedrijven en heeft invloed op de
bereikbaarheid van (delen van) de stad. De inzet is
om vervangingswerkzaamheden zoveel mogelijk te
combineren (‘Werk met werk maken’) met andere
werken (bijvoorbeeld vervangen van bestrating,
elektriciteitskabels of drinkwaterleidingen en
herinrichtingsprojecten). Hierdoor kan efficiënter
worden gewerkt en wordt hinder voor de omgeving
zoveel mogelijk beperkt. Het bespaart kosten in
de uitvoering van de werkzaamheden, omdat de
kosten voor het open maken van de straat maar één
keer betaald hoeven te worden. Bij dit zogenaamde
‘Werk met Werk’ maken is de bijdrage vanuit het
rioleringsbudget beperkt tot het vervangen van
de riolering en het herstel van de bestrating. De
rioolheffing is een doelheffing waarmee alleen
kosten m.b.t de zorgplichten op het gebied van
afvalwater, regenwater en grondwater kunnen
worden gefinancierd. Om zo efficiënt mogelijk
te werken, wordt bij vervanging zoveel mogelijk
wijkgericht gewerkt. In de vervangingsplanning
is rekening gehouden met ontwikkelingen in de
omgeving en is een wijkgerichte aanpak verwerkt.

Water op straat is niet hetzelfde als wateroverlast.
Onder water op straat verstaan we een situatie
waarbij het water tijdelijk en kortdurend op straat
komt te staan omdat tijdens extreme regenval de
riolering overbelast raakt. Hierbij kan wel hinder
optreden maar hoeft geen schade te ontstaan.
De gemeente toetst de hoeveelheid en duur van
water op straat van de rioleringsstelsels met
theoretische berekeningen. Als norm voor water
op straat hanteert de gemeente dat bij de landelijk
vigerende ontwerpbui met een herhalingstijd
van 2 jaar geen water op de straat dient te staan.
Daarnaast hanteert de gemeente als extra toetsing
dat bij een bui met een herhalingstijd van 10 jaar
maximaal 45 minuten water op de straat mag staan.
De normen die worden gehanteerd voor water op
straat zijn beschreven in het ‘Handboek Openbare
Ruimte’ van de gemeente.

Klimaatverandering
De gemeente draagt bij aan een veilige en
klimaatbestendige stad door op een zorgvuldige
manier om te gaan met het hemelwater dat valt op
de verharde delen van onze stad. De gemeente zet in
op een afname van het op de riolering aangesloten
verhard oppervlak. Waar mogelijk door verharde

We gaan in projecten actief op zoek naar kansen
voor het vergroenen van de openbare ruimte in
combinatie met verwerking van hemelwater.
Vergroening van de stad is een van de mogelijkheden om zoveel mogelijk water in het gebied vast
te houden. Het vergroenen heeft verschillende
voordelen:
• Een groene leefomgeving draagt bij aan de
gezondheid, omdat dit de luchtkwaliteit
verbetert enhittestress in de zomer bestrijdt
• Voorzieningen in het groen zijn goedkoper dan
het uitbreiden van het rioleringsstelsel.
• Infiltreren van meer regenwater in plaats van
afvoeren is een goede maatregel tegen droogte,
omdat het regenwater het grondwater aanvult.
Het stimuleren van de aanleg van groenblauwe
schoolpleinen draagt bij aan de vergroening van de
stad. Groenblauwe schoolpleinen dragen bij aan
klimaatbestendiger en groen stad. In de planperiode

zullen we nieuwe groen blauwe schoolpleinen actief
blijven stimuleren, waar mogelijk participeren we
bij de aanleg.
Ook klimaatadaptatie op particulier terrein
wordt gestimuleerd middels een waterlabel voor
particuliere tuinen waarmee de water robuustheid
van de tuin wordt gewaardeerd. Bewoners en
bedrijven zullen hun steentje moeten bijdragen
om de stad water robuuster te maken. Regen valt
immers niet alleen in de openbare ruimte: meer
dan de helft van het oppervlak van Den Haag is
niet in bezit van de gemeente zelf. Voorbeelden van
maatregelen op eigen terrein zijn het aanleggen van
groene daken en het verminderen van verharding
(tegels) in tuinen en op binnenterreinen.
Bomenbuurt
Door de beperkte hoeveelheid oppervlaktewater
en de smalle straatprofielen zijn de mogelijkheden
voor een gescheidenstelsel, afkoppelen of infiltreren
in de Bomenbuurt beperkt. Vergroenen, ook van
particuliere tereinen, is ook in de Bomenbuurt
effectief. Waterpasserende betratingen worden nog
niet op grote schaal toepgepast: niet bedrijfszeker,
niet kostenefficient, duur in beheer. Op grote schaal
infiltreren in de bodem bij hoge grondwaterstand
betekent mogelijk natte kelders.
De Bomenbuurt is geen aandachtsgebied in het
kader van te hoog of juist te laag grondwater.
Planning
Op pagina hiernaast is aangegeven welke straten
de komende jaren toe zijn aan het vervangen
van de riolering. Het programma Groot
Wegonderhoud trekt hierbij gezamenlijk op. In de
vervangingsplanning staan deze werkzaamheden
gepland voor 2020-2025.

an

kla

oe
br

g
Se

an
Iepla

Segbroeklaan

Segbroeklaan
Fahrenheitstraat

Larixstraat

Hanenburglaa

n

li
Popu

Beeklaan

aat
erstr

Cypresstraat

Cypresstraat

Pijnboomstraat

e

e

boskad

boskad

Valken

Valken

Sleedoornstraat

Ahornstraat

at

Goudenregenstraat

Kastanjeplein

mstra

oo
Pijnb

Lindestraat

an

burgla

Hanen

Hanenbur
glaan

Kastanjestraat

Hanenburglaan

Houtrustweg

Esdoornstraat

Esdoornstraat

Sneeuwbalstraat

ra
at

st

Ieplaan

W
ilg

Thomsonlaan

Pijnboomstraat

Th
o

Thomsonlaan

Thomsonlaan

Populierstraat

Mo

rses

traa
t

m

so

np

le

in

Berkstraat

ra
at

st

W
ilg

Gro
ot H
e

Ieplaan

Th
o

so

nl

st

aa

n

Elsstraat

0

laan

10

Be

20

Fahrenheitstraat

Valkenboskade

ra
at

rtog
inne

m

uk

Cederstraat

Beeklaan

Eikstraat

Beukstraat

Be

Valkenboskade

Aucubastraat

Egelantierstraat

Goudenregenstraat

Abeelplein

Abeelstraat

Berberisstraat

uk

pl

ei

n
50

Acaciastraat

Va
l

ke

70

Acaciastraat

nb

os

pl

90

Plataanstraat

Acaciastraat

ei

n

straten gepland voor
rioolvervanging

Laan van Meerdervoort
Laan van Meerdervoort

projectgrens

Scope vervanging riolering, alsmede voor Groot Wegonderhoud, 2021-2025

Visie herinrichting Bomenbuurt

17

Mobiliteit
Het nieuwe mobiliteitsbeleid is in de maak en
legt een koers voor de mobiliteitstransitie. Onder
mobiliteitstransitie verstaan we: “de noodzakelijke
doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem
zodat de stad de komende decennia bereikbaar,
leefbaar en verkeersveilig blijft. Bovendien
een mobiliteitssysteem dat duurzaam is en een
natuurlijk onderdeel vormt van een aantrekkelijke
stad waar het fijn wonen, werken, winkelen,
leren en recreëren is.` (uit: Hoofdlijnenbrief
mobiliteitstransitie 2019). De mobiliteitstransitie
is daarom niet los te zien van de opgaven voor
openbare ruimte, economie en verdichting. En ze
kunnen elkaar ook versterken.
De mobiliteitstransitie gaat inzetten op een
systeemverschuiving op drie niveaus:
1.
De ruimte voor infrastructuur in de
stad wordt beter benut door voorrang te geven
aan ruimte efficiënte, schone, slimme en veilige
mobiliteit;
2.
De verschillende mobiliteitsoplossingen
worden meer integraal en van deur-tot-deur
georganiseerd zodat, ondersteund door digitale
technologie, reisgemak en –comfort worden
verhoogd;
3.
Een verandering in reisgedrag wordt
gestimuleerd, door de mobiliteitsbehoefte van
reizigers centraal te stellen en hen vervolgens te
verleiden tot veilige, efficiënte en schone keuzes.
De mobiliteitstransitie heeft als hoofddoel om de
leefbaarheid, verkeersveiligheid en tegelijkertijd
bereikbaarheid te verbeteren. Want, er is steeds
minder ruimte, voor steeds meer mensen en
steeds meer verkeer in de stad. Tegelijkertijd is er
een grote druk om de (auto-)bereikbaarheid van
Den Haag te verbeteren. In de Hoofdlijnenbrief
mobiliteitstransitie is aangegeven dat het punt
bereikt is dat dit niet langer meer gaat op de
manier zoals we dat nu doen. Doorgaans via een
‘knelpuntenbenadering’ en het inpassen van zoveel
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mogelijk wensen en belangen. In veel gevallen zorgt
dit ervoor dat er compromissen worden gemaakt
en het eindresultaat niet altijd bijdraagt aan
verbetering van de leefbaarheid. Door middel van de
transitie naar een ander mobiliteitssysteem willen
we de negatieve spiraal omdraaien. Het doel is om
Mobiliteit in 2040 te laten voldoen aan de volgende
criteria:
•
•
•
•
•
•

veilig – met de ambitie van nul
verkeersslachtoffers per jaar;
efficiënt – in gebruik van ruimte en
infrastructuur;
schoon – zodat het voldoet aan milieuen klimaatambities;
‘op maat’ – waardoor iedereen zijn of
haar bestemming kan bereiken;
betaalbaar – met een
mobiliteitsoplossing voor ieder budget;
verbonden – met de regio en andere
metropoolregio’s in binnen- en
buitenland.

Bomenbuurt
De door de bewoners van de Bomenbuurt geleverde
input voor de Wijkagenda en de concept-Wijkvisie
(de resultaten van beiden worden aan de Raad
aangeboden) vormen de basis voor de nog op te
stellen herinrichtingsplannen van de Bomenbuurt.
Uit bovengenoemde participatieprocessen kwam
naar voren dat bewoners veel belang hechten
aan verkeersveiligheid, fietsenstallingen, groen
en ORAC’s, en minder aan parkeren. Dat biedt
aanknopingspunten voor de mobiliteitstransitie om
aan te haken bij de wijkagenda en de wijkvisie in
verband met de geplande rioleringsvervanging.
Waarom de Bomenbuurt?
• Het is een vooroorlogse wijk met een hoge druk
op de openbare ruimte, door mobiliteit minder
ruimte in beslag te laten nemen, kan die druk
worden verlicht.
• Door mobiliteit minder ruimte in beslag te laten
nemen, ontstaat er ruimte voor de gewenste
invulling van bewoners met bijvoorbeeld meer
groen, betere buitenruimte en fietsparkeren.

•

Het mobiliteitsaanbod kan worden verbeterd
voor bewoners.

Kansen voor de mobiliteitstransitie:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

De Bomenbuurt heeft goede condities om
te experimenteren met innovatie rondom
mobiliteit en om de mobiliteitstransitie in de
openbare ruimte vorm te geven.
Er is draagvlak bij bewoners voor een
andere situatie rondom parkeren en de
verkeerscirculatie, waardoor er ruimte vrij
kan worden gemaakt voor activiteiten die de
leefbaarheid verbeteren.
De mobiliteitsstijlen en de modal split geven
aanleiding om te geloven dat er bij de bewoners
behoefte aan en draagvlak is voor meer ruimte
voor zaken als (auto)deelmobiliteit, een
inrichting op langzaam verkeer en verbeterde
verkeersveiligheid. Gedacht kan worden aan:
Deelmobiliteit/hubs in of aan de randen van
de wijk (bijv. Valkenbosplein met een HOVverbinding)
Een nieuwe verkeerscirculatie
Vergunningenplafond instellen en vrijkomende
plekken herinrichten; (bijv. experimenteren met
versneld inleveren van de 2e vergunning)
Experimenteren met Vrijstraten/Vakantiestraten
in combinatie met probeerperiodes (coöperatief)
autodelen
Parkeernormering omlaag en deel daarvan
benutten voor deelmobiliteit
In gesprek met bewoners over centrale
voorziening versus deelmobiliteit gespreid in de
buurt(en)
Laadinfra voor elektrische deelmobiliteit

Autodelen
Als bewoners in een straat gaan autodelen en hun
auto weg doen (kan ook tijdelijk zijn, als proef) dan
geeft de gemeente deze bewoners de mogelijkheid
om iets in een parkeerstrook te zetten waar de
straat ook behoefte aan heeft, bijvoorbeeld een
fietsenrek in de vorm van een fietsvlonder, of
bloembakken, een picknick-bankje of iets anders,
of een combinatie van het een of ander. Alles ter
grootte van een parkeerplaats, tenslotte zijn er door
het autodelen auto’s uit de straat verdwenen. Deze
“modules” moeten nog ontwikkeld worden. Dat
doen we samen met bewoners, die weten tenslotte
waar ze behoefte aan hebben. In de Bomenbuurt
kan vooruitlopend op de herinrichtingen vanwege
de rioleringsvervanging met deze modules
geëxperimenteerd worden. Zo doen we met elkaar
ervaring op, over hoe de straat van de toekomst
eruit zou kunnen zien.
Er zijn diverse autodeel-bedrijven actief in
verschillende buurten, om het autodelen te
stimuleren. Dit kan ook in de Bomenbuurt. De
gemeente regelt “autodeeltegels” en de laadpalen.
De gemeente ondersteunt dit initiatief, en stelt
voor de bewoners die hun auto tijdelijk weg willen
doen om autodelen uit te proberen, een plek in een
parkeergarage elders in de stad beschikbaar.
Meer info:
• https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuuren-milieu/duurzaamheid/autodelen-voordeligen-goed-voor-het-milieu.htm#

Fietsvlonder
Den Haag heeft fietsvlonders beschikbaar waarmee
de Bomenbuurt kan experimenteren.
Het is de bedoeling dat een fietsvlonder na 3
maanden wordt weggehaald en dat die plek in de
parkeerstrook bij de stoep wordt getrokken en dat
er vaste fietsbeugels op worden gezet. Dus handig
om mee te experimenteren, vooruitlopend op de
toekomstige herinrichting van de Bomenbuurt!
Momenteel ligt er als proef in de Ahornstraat een
fietsvlonder. Bewoners overwegen nu of die plek kan
worden “verstoept” of dat er misschien eerst nog een
tweede fietsvlonder moet komen.
Buurt-Mobiliteitshubs
De afdeling Mobiliteit is bezig met het opstellen van
een beleidsnota over mobiliteitshubs. Eén van de
varianten van mobiliteitshubs is een buurthub: het
inrichten van een plek in de buurt voor het stallen
van allerlei deelmobiliteitsvormen waaronder
elektrische deelautos’, de deelbakfiets bijvoorbeeld,
maar wellicht ook wel voor een plek waar mensen
een ladder of een boormachine kunnen delen, of
pakketjes kunnen ophalen die anders aan huis
zouden zijn bezorgd. Het zijn nog ideeën die dus
moeten worden uitgewerkt. Ook doen we eerst
nog studie naar geschikte locaties voor dergelijke
hubs, waar die locaties precies aan moeten voldoen
om succesvol te zijn. Dit jaar wordt er beleid over

test inrichting fietsvlonder
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geschreven, maar dit jaar willen we ook in het kader
van de Energietransitie (elektrische mobiliteit!) 1 of
2 pilots doen. Misschien is een pilot wel mogelijk in
de Bomenbuurt, in de Ieplaan of de Thomsonlaan
bijv. (ook dit is nog maar een suggestie, maar wel
het onderzoeken waard).
Parkeerdruk
In 2019 is de parkeerdruk onderzocht door middel
van een autotelling in de nachtelijke uren en het
tellen van het aantal parkeervergunningen. Dit
geeft nog geen reëel beeld over de parkeerdruk op
verschillende tijdstippen en delen van de buurt.
De parkeerdruk wordt tijdens de volgende fase
uitgebreider onderzocht.

Energiestransitie

Goudenregenstraat - NRR

De Bomenbuurt zit niet in de 10 focuswijken voor de
energietransitie, dus er worden geen acties verwacht
in de periode 2020-2025.
De tendens is wel dat er op langere termijn mogelijk
ook warmtenetten buiten deze focuswijken
gerealiseerd zouden kunnen worden. Het is daarom
wel zinvol om te onderzoeken of er ondergronds een
ruimtereservering voor een warmtenet te maken is
als dat geen grote dilemma’s oplevert. Dit natuurlijk
in combinatie met het ontwerp openbare ruimte en
het rioleringsplan.

Het tracé van deze tramlijn valt onder een apart
project (NRR lijn 12) en wordt daarom niet
meegenomen in de scope van deze visie.
Dit project richt zich het geschikt maken van alle
tramlijnen en haltes voor de nieuwe tramvoertuigen.

Kadevernieuwing
Va l k e n b o s k a d e
De vervanging van de Valkenboskade is opgedeeld
in vier stukken. Het eerste stuk (in de Bomenbuurt)
tussen de Hanenburglaan en Thomsonlaan is
nog goed en is voorlopig niet aan vervanging
toe. Deel twee tussen de Thomsonlaan en Laan
van Meerdervoort is recent (2019) vervangen en
daar is een beplantingsplan voor opgesteld in
samenwerking met de buurt.
Deel drie tussen de Laan van Meerdervoort en
Copernicuslaan is jaren geleden al vervangen. Deel
vier tussen de Copernicuslaan en de Mient is net
(2018-2019) opgeleverd en hier is de groenstrook
ook net opnieuw aangebracht. Ook voor dit deel is
een beplantingsplan opgesteld in samenwerking met
de buurt.

Cultuurhistorie
De volgende straten en pleinen binnen de
projectgrens vallen onder beschermd stadsgezicht:
•
•
•
•

Valkenbosplein nr’s 1 t/m 4 en nr’s 12 t/m 19
Valkenboskade 1 t/m 457
Hanenburglaan oneven nummers
Larixstraat

In de bovengenoemde straten zal tijdens het
ontwerpproces onderzocht moeten worden of
hier bij herinrichting een afwijkende behandeling
nodig is. In de meeste straten is er geen sprake van
beschermd stadsgezicht.
Wel is de Bomenbuurt een ‘Berlagebuurt’ met
veel cultuurhistorische waarde. In samenwerking
met de gebiedsverantwoordelijke van DSO en
de buurtbewoners kunnen de cultuurhistorische
waarden worden gedefinieërd en in deze visie
worden meegenomen.

permanente inrichting fietsdam
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Beheer

meer ruimte voor de fietsers tussen de
tramrails en geparkeerde auto’s, meer zicht
op- en de verbetering van de VOP’s. Eventuele
aanpassing aan het tramspoor en haltes HTM/
Randstandrail.

Door de beheerders in het stadsdeel Segbroek
zijn de onderstaande punten benoemd om in de
herinchting mee te nemen.
1. Vele straten zijn van oudsher gedoogd
tweerichtingsverkeer, terwijl het dwarsprofiel
zich hier niet voor leent. Door middel van een
verkeercirculatieplan moet blijken welke van de
volgende straten éénnrichtingsverkeer gemaakt
kunnen worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egelantierstraat
Sleedoornstraat
Cypresstraat
Esdoornsstraat
Hanenburglaan
Lindestraat
Populierstraat (deels)
Pijnboomstraat
Ahornstraat
Berkstraat
Eikstraat
Plataanstraat

2. Het riool van de Thomsonlaan tussen de
Valkenboskade en de Goudenregenstraat
wordt slechts aan één kant vervangen. In
de herinrichting graag van gevel tot gevel
heringerichten. Dit geldt ook voor het riool
in de Cypresstraat, dat voor 75% vervangen
moet worden. Als laatste geldt dit voor een
deel van de Hanenburglaan. Hier blijkt de
rioleringvervanging deels niet nodig.
3. Het Valkenbosplein, de middenberm van de
Ieplaan en de omgeving van de Europese school
lenen zich goed om verbeteringen toe te passen.
4. In de Goudenregenstraat zijn er al jaren
vele klachten over de verkeersveiligheid
in de Goudenregenstraat (fietsers, tram,
auto, parkeren). Graag de straat vanaf de
Kamperfoeliestraat tot aan de Segbroekblaan
meenemen in de herinrichting. Met name
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5. In de 30 km straten waar asfalt ligt zien wij
graag elementverharding terugkomen, conform
het Handboek Openbare Ruimte. Dit geldt voor:
•
•
•
•
•

Wilgstraat
Pijnboomstraat
Ieplaan
Morsestraat
Thomsonlaan (Valkenboskade –
Goudenregenstraat)

6. In het kader van verkeersveiligheid ligt er een
wens om de rijbaan op het Valkenbosplein,
vanaf het kruispunt Valkenbosplein naar de
Thomsonlaan, waarbij men heel ongelukkig een
fietskruispunt moet doorkruisen, te verwijderen.
Door dit te doen wordt de bereikbaarheid niet
aangetast, door de tweerichtingenstraat circa 30
meter verderop.
7. Uitgangspunten vanuit speelbeheerders:
De speeltuin Beukplein is binnenkort aan
vervanging toe. De opknapbeurt van de
speelplek Beukplein wordt dit jaar uitgesteld
en als het mogelijk is wordt het speelpleintje
volgend jaar opgeknapt. In afwachting van
de ideeën over de vernieuwingen aan het
straatwerk.

Ve r l i c h t i n g
Sinds 2017 is er een beleidsstuk; “Visie op Licht”.
Hierin wordt beschreven op welke locaties er
klassieke/Berlage lichtmasten geplaatst kunnen
worden.
In het kort; wanneer er sprake is van een beschermd
stadsgezicht dan kunnen er klassieke/Berlage
lichtmasten geplaatst worden. Mits de huidige

verlichting aan vervanging toe is. Andersom
werkt het ook, wanneer er buiten een beschermd
stadsgezicht klassieke lichtmasten staan, worden
deze bij einde levensduur vervangen voor standaard
materiaal.
Citaat Lichtvisie:
“Op basis van het beleidsprogramma ‘Op straat
gezet’ en de suggesties hierin voor herintroductie
van historisch straatmeubilair in beschermde
stadsgezichten, zijn in het recentere verleden op
meerdere plekken in de stad historische lichtmasten
geplaatst.
Beschermde stadsgezichten zijn de gebieden die
in Den Haag aangewezen zijn vanwege hun
bijzondere karakter en historische waarde en
vooral ook in die gebieden wordt het toepassen
van historische verlichting erg gewaardeerd
door de bewoners. Een goed plaatsingsbeleid van
historische verlichting moet gebaseerd zijn op
duidelijke uitgangspunten. Zo wordt in principe
alleen in beschermde stadsgezichten historische
verlichting toegepast.
Buiten beschermde stadsgezichten wordt
geen historische verlichting toegepast, met als
uitzonderingen de Parels in de stad, aangewezen
ensembles, het binnenstedelijk gebied en gebieden
in de stad waar op dit moment (vrijwel) volledig
historische verlichting staat en waar deze
verlichting passend is, kijkend naar architectuur,
stedenbouwkundige aspecten en uniformiteit. Ook
zijn er uitzonderingen zoals de beschermde
stadsgezichten Zuiderpark en Haagsche Bos.
Een verdere uitrol van historische verlichting
betreft vooral stukken beschermd stadsgezicht
waar geen historische verlichting staat. Een
eerste inventarisatie levert ruim 100 straten
op. De meeste hiervan bevinden zich in Laak en
Scheveningen Dorp. Bovendien staat momenteel
een deel van de huidige historische verlichting
buiten de beschermde stadsgezichten. Het gevolg
van de hier gestelde lijn is dat bij een groot project
of bij einde levensduur deze historische verlichting
buiten de beschermde stadsgezichten vervangen
wordt door ‘gewone straatverlichting’.”

Volgens het beleid worden er geen moderne
lichtmasten vervangen door historische masten.
De al aanwezige Berlage armaturen op de
Thomsonlaan hoeven officieel niet te worden
hergebruikt omdat de Thomsonlaan geen
beschermd stadsgezicht is. Theoretisch kunnen
de lichtmasten hier wel worden hergebruikt en
uitgerust met energiezuinige lichttechniek. De
straten die onder beschermd stadsgezicht vallen
hebben een kans op de plaatsing van historische
lichtmasten.

Ve r g r o e n i n g
Voor de periode 2019 – 2022 is er jaarlijks € 2
miljoen beschikbaar voor vergroening, dus zijn er
mogelijkheden voor meer groen of meer bomen in
de buurt. Voor groeiplaatsverbetering van bomen is
er formeel geen geld beschikbaar. Informeel kan er
soms vanuit dit vergroeningsbudget worden gekozen
om betere groeiplaatsen bij de bestaande bomen aan
te brengen.
In enkele boomloze straten is het wenselijk te
vergroenen. De kabels en leidingenkaart laat zien
dat dit op de sommige plekken niet zal lukken
zonder kabels en leidingen om te leiden.
Hiervoor is het gewenst om hier op de belangrijkste
plekken (later te bepalen) in de raming rekening
mee te houden. In veel straten bestaat de
mogelijkheid om meer bomen aan te planten.
Mits de parkeerdruk niet te hoog ligt, kan dit in de
parkeerstrook. In sommige straten is het planten
van bomen minder nodig doordat de voortuinen
rijkelijk met bomen zijn beplant.

Oracs
De Bomenbuurt is volledig voorzien van ORACS.
Er zijn geen overgebleven locaties die aandacht
behoeven. Bij herinriching en verplaatsen van
ORACS is samenwerking met het ORAC team
gewenst.
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3. Buurtparticipatie
Bewoners van de Bomenbuurt zijn betrokken en
hebben veel ideeën als het gaat over hun directe
leefomgeving en de buurt als geheel.
Door tijdig op de rioleringsvervanging te
anticiperen, is er tijd en ruimte genomen om een
breed participatieproces op te starten. De afgelopen
anderhalf jaar waren er verschillende denksessies,
met telkens een hoge opkomst.
Zo zijn er een drietal sessies geweest met een
vertegenwoordiging uit verschillende straten.
Hierover is vooraf breed gecommuniceerd door de
bewonersorganisatie. De hoge opkomsten hebben
geholpen met de beeldvorming van de huidige
situatie en heeft een breed scala aan wenspunten
opgeleverd. Ook bij het opstellen van de nieuwe
wijkagenda werd boven verwachting gehoor gegeven
aan de oproep tot meedenken. Veel wenspunten
kwam overeen met de drie eerdere sessies. Niet
alleen hebben buurtbewoners scherp waar en wat
in eigen straat beter kan, maar laten ook grote
betrokkenheid zien op buurtniveau en kunnen dit
goed onderbouwen.
Deze visie is een vertaalslag van de bovengenoemde
drie sessies en de wijkagenda. In het najaar
van 2019 is gestart met een groep bewoners uit
verschillende straten. Zij hebben in een aantal
sessies vorm gegeven aan de opgehaalde informatie.
Hierbij is uitgebreid gesproken over doelen,
middelen en zijn er op concluderende wijze ambities
geformuleerd. Doordat veel van deze ambities
ruimte vragen, hebben bewoners middels de
Mentimeter prioriteiten aangegeven.
Het stadsdeel Segbroek en het Ingenieursbureau
Den Haag hebben in het proces gestuurd door
middel van verschillende thema’s te belichten.
Hiermee werd het straatniveau overstijgt, waardoor
de bewoners per thema een heldere vertaalslag
konden maken. Ook is er ondersteund in het
tekstueel en visueel maken van de ambities per
thema.
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tellingen

1 wijkplan?
ja
nee

2 categorieën "ja"
aanpak
autoparkeren
bankjes
bestrating
duurzaam
fietsenstalling
groen
inrichting
internet
lantaarns
spelen
verkeersveiligheid

107
28
135

4
7
7
9
6
11
17
13
3
5
9
16
107

resultaten peiling voor wijkagenda

online sessie buurtvisie (10-15 deelnemers)

Visie herinrichting Bomenbuurt

resultaten mentimeter buurtvisie (12 deelnemers)
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4. De Visie
In de vorige hoofdstukken is de fysiekruimtelijke situatie van de Bomenbuurt
geanalyseerd, zijn de belangrijkste
beleidsuitgangspunten uit het gemeentelijke
beleid voor inrichting de openbare ruimte
verzameld, en is een samenvatting gegeven van
de ideeën en wensen die door de bewoners van
de buurt naar voren zijn gebracht.
Op basis hiervan zijn een aantal thema’s
benoemd die bij een herinrichting van de
openbare ruimte van de buurt, in combinatie
met de vernieuwing van het riool, aan de
orde moeten komen. Voor deze thema’s zijn
een aantal visie-kaarten gemaakt, waarmee
de ambities en uitgangspunten voor de
herinrichting verbeeld worden. Op de
kaarten zijn specifieke plekken of algemene
zoekgebieden aangewezen die kansrijk zijn om
aan de ideeën, wensen en ambities tegemoet te
komen.
De kaart hiernaast laat de plekken in de buurt
zien waar ruimte lijkt te zijn (of te winnen) voor
een andere invulling. Deze lege plekken wordt
met de visiekaarten een gewenste bestemming
voorgesteld.

24

Potentiële plekken
voor verbijzonderingen
1. Thomsonplein
2.Valkenbosplein en kruising
3. Beukplein
4. Kastanjeplein
5. Ieplaan middenberm
6. European School keerlus
7. Morsestraat overruimte
8. Beeklaan overruimte
9. Pijnboomstraat overruimte
10. Middelbare school De Populier schoolplein
11. Esdoornstraat overruimte
12. Basisschool Valkenbos schoolplein
13. Valkenboskade overruimte
14. Groenstrook langs gemaal
15. grasveld langs Segbroeklaan
16. Wilglaan overruimte in profiel
17. Thomsonlaan middenberm
18. Thomsonlaan middenberm
19. Valkenboskade groenstrook
20. overruimte Elsstraat-Beukstraat
21. schoolplein De Bonte Vlinder
22. schoolplein Bavinckschool
23. schoolplein CMS De Abeel
24. ruimte langs school - voetbalkooi
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4.1 Groen
De Bomenbuurt is teveel versteend.
Ambitie:
We gaan vergroenen door nieuw
groenoppervlak te maken en waarderen het
bestaande groen op. In iedere straat hoort een
boom. Vergroenen wordt hierbij belangrijker
gevonden dan het behouden van alle
parkeerruimte.
Doelen:
• meer groenoppervlak, soms in combinatie
met ontmoetingsplekken;
• bomen in iedere straat;
• bestaande bomen koesteren;
• verkoeling op hete plekken;
• meer afwateren in eigen bodem;
• groen-blauwe verbinding met omgeving
verstevigen.
Middelen:
• ontstenen door ruimte vrij te spelen bij
overbodige verkeersruimte;
• vergroenen door plantvakken aan te leggen;
• vergroenen door bomen met veel
kroonvolume aan te planten;
• bestaande kabels en leidingen verleggen ten
gunste van bewortelbareruimte;
• groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen;
• vergroenen door aanleggen van
geveltuintjes;
• vergroenen door aanleggen van grote
boomspiegels en deze te beplanten;
• ontstenen van tuinen;
• inrichting groen sluit aan bij omgeving.

Opmerkingen:
• tijdens het ontwerp wordt bekeken naar
de typovoor soort groen passend is. In de
Ieplaan wordt door bewoners bijvoorbeeld
gestreefd naar het terugbrengen van de
klassieke groeninrichting.
• tijdens de schetsfase zoeken naar een straat
dat als pilot kan dienen om grasbetontegels
toe te passen;
• vergroenen kan voor de gehele buurt met
geveltuinen. Tijdens de uitvoering kan de
gemeente een geveltuin van 45 cm plaatsen
mits er 1,5 meter loopbreedte overblijft (de
lengte varieert per adres). Bewoners kunnen
zich t.z.t. aanmelden.

legenda groen
plek vergroenen

+++

soortenrijkdom vergroten

straat structureel vergroenen

trafohuisje vergroenen
projectgrens
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4 . 2 Ve r b l i j f
In de Bomenbuurt zijn er te weinig
verblijfsplekken.
Ambitie:
Creëren en/of opwaarderen van 7 (nieuwe)
verblijfsplekken.
Doelen:
• ruimte om prettig te ontmoeten en
verblijven. Veelal gecombineerd met groen
en soms gecombineerd met speelaanleiding;
• rustplekken langs de belangrijke
wandelroute;
• bestaande verblijfsplekken opwaarderen.
Middelen:
• ruimte vrijspelen bij overbodige
verkeersruimte;
• rijbanen versmallen;
• plaatsen van meubilair;
• combineren met groen en spelen;
• bestaande verblijfsplekken mee-ontwerpen.
Opmerkingen:
• de Michi noekieroute haakt aan op het
Strava fiets- en wandelnetwerk.
• de Michi-noekieroute verdient speciale
aandacht voor rolstoel en rollatorvriendelijk
gebruik, oversteekplekken en
verblijfsplekken die hierop zijn ingericht.
• als zitbank wordt de klassieke Canopébank
voorgesteld.

legenda verblijf
opwaarderen huidige verblijfsplek

toevoegen verblijfsplek

looproute gebaseerd op ‘Michi-no-eki’
inclusief routegeleiding voor blinden en slechtzienden
drukke wandel- en fietsroute

openbaar toilet

projectgrens
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4.3 Identiteit
Ambitie:
Het karakteristieke ontwerp van Berlage moet
in de straten en pleinen zichtbaar worden.
Doelen:
• versterken van de buurt-identiteit.
Middelen:
• het zichtbaarder maken van Berlagiaanse
ontwerpprincipes;
• buurt-entrees verbeteren;
• de continuïteit verbeteren in de brede
straten (groen als middel voor continuïteit);
• de ruimtelijke samenhang versterken tussen
de smalle straten;
• de grote pleinen meeontwerpen;
• op de bijzondere plekken speciale
materialen;
• aansluiten bij de bestaande (gevarieerde)
architectuur.

legenda identiteit
grote pleinruimtes

continuiteït in brede straten verbeteren

ruimtelijke samenhang tussen smalle straten

continuiteït in parkstraten verbeteren

buurtentrees verbeteren
projectgrens
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4.4 Mobiliteit (parkeren)
In de buurt staan veel losstaande fietsen op de
trottoirs. Dit geeft een rommelig straatbeeld en
geeft overlast voor voetgangers.
Ambitie:
In iedere straat waar geen inpandige ruimte is
creëren we op het trottoir plekken om fietsen
te stallen. Waar dat niet kan, creëren we
structureel plekken in de parkeerstrook. Dit
kan ten koste gaan van parkeerplaatsen. Per
straat wordt hiervoor samen met bewoners de
afweging gemaakt.
Doel:
• het structureel stallen van fietsen op
aangewezen plekken, dicht bij de woningen;
• het vrijhouden van trottoirs voor
voetgangers en spelende kinderen;
• een netter straatbeeld.
Middelen:
• zoeken naar inpandige fietsenstallingen;
• overbodige verkeersruimte gebruiken;
• het stimuleren van deelmobiliteit;
• fietsdammen maken in de
autoparkeerstrook;
• fietsbeugels op pleinruimtes;
• fietsbeugels in brede trottoirs.
Opmerkingen:
• rekening houden met plekken voor
deelscooters, bakfietsen en elektrische
fietsen.

legenda parkeren
bestaande inpandige fietsenstalling

ruimte om fietsen te stallen (tot 10 fietsen)

ruimte om fietsen te stallen (voor meer dan 10 fietsen)

ruimte om fietsen te stallen (clusters van 5 tot 10 beugels) zoeken op huidig trottoir of in parkeerstrook

ruimte om fietsen te stallen (clusters van 5 tot 10 beugels) zoeken in huidige parkeerstrook

projectgrens
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4 . 5 Ve r k e e r s v e i l i g h e i d
De verkeersveiligheid in de buurt is
onvoldoende.
Ambitie:
Veilige overzichtelijke straten voor een
verkeersveilige buurt.
Doel:
• de verkeersveiligheid verbeteren voor
voetgangers, fietsers en automobilisten;
• maximale snelheid van 30 km per uur.
Middelen:
• oversteekbaarheid verbeteren door bij
oversteken meer zicht te maken;
• asfalt vervangen met straatbaksteen;
• toepassen van drempelplateau’s enkel bij
schoolroutes;
• toepassen van verkeersdrempels;
• straten éénrichting maken;
• schoolzones behouden;
• Kiss and Ride Valkenboskade/Abeelstraat
ten behoeve van de school;
• voetgangeroversteekplaatsen (VOP)
Opmerkingen:
• de HOR schrijft bij het toepassen van
plateau’s bijbehorende antiparkeerpalen
voor. De bewoners vinden dat deze objecten
afbreuk doen aan de continuïteit van de
lanen en cultuurhistorie kwaliteiten van
de buurt. De bewoners vragen zich af of de
Bomenbuurt wel overal even onveilig is en
of er overal dezelfde middelen nodig zijn.
Dit geldt voornamelijk bij de Ieplaan en
Thomsonlaan.
• Verkeerskundig vraagt de buurt speciale
aandacht rond de Europese school, dat
met haal- en brengmomenten grote
opstoppingen met zich meebrengt. Tevens
voor de oversteken van de TomsonlaanFahrenheitstraat, Ieplaan- Segbroeklaan
en de kruising Ieplaan - Thomsonlaan Valkenbosplein. De Morsestraat wordt veel
gebruikt als sluiproute.
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legenda verkeersveiligheid

+

plateau’s aanbrengen bij schoolzones

drempels aanbrengen

straatbeeld naar 30 km brengen

eenrichtingsverkeer onderzoeken

doorsteken dichtzetten voor autoverkeer
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4 . 6 To e k o m s t b e s t e n d i g h e i d
De Bomenbuurt is onvoldoende ingericht op de
klimaatverandering.
Ambitie:
De Bomenbuurt levert een bijdrage aan een
toekomstbestendige stad.
Doelen:
• verbeteringen in comfort, gezondheid,
waterkwaliteit, energieverbruik en biodiversiteit. De milieutechnische, economische en
maatschappelijke voordelen zijn legio.
• begaanbaarheid wegen behouden bij een
klimaatbui van 70-100 mm in de volgende
straten: Kastanjestraat, Lindestraat,
deel Pijnboomstraat en Hanenburglaan,
Sleedoornstraat, deel Valkenbosplein,
Plataanstraat, deel Acaciastraat,
Egalantierstraat;
• het verminderen van waterschadekosten;
• voorkomen opdroging bodem en uitvallen
beplanting;
• minder belastend voor milieu (minder
water in de riolering en minder afvoer naar
oppervlaktewater);
• beperken van de effecten van het hittestress;
• slim combineren van straatmeubilair.
Middelen:
• waterinfiltratie via kolk;
• waterinfiltratie in plantvak;
• regenwaterriool bij scholen en openbare
gebouwen;
• regenwaterriool inpandig woningen;
• ondergrondse waterreservoiren om
beplanting te bewateren;
• waterpasserende verharding (pilot);
• tuinen ontstenen;
• toepassen lichte kleur verharding;
• aanplanten van bomen met parasolwerking;
• verleggen kabels en leidingen om ruimte
te maken voor deze ondergrondse
voorzieningen;
• lichtmasten uitrusten met energiezuinige
lichttechniek (LED);
• oplaadpalen combineren met lichtmasten.
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Opmerkingen:
• De al aanwezige Berlage armaturen op de
Thomsonlaan hoeven officieel niet te worden
hergebruikt omdat de Thomsonlaan geen
beschermd stadsgezicht is. De lichtmasten
worden hier echter wél hergebruikt en
uitgerust met energiezuinige lichttechniek.
• De Berlage lichtmasten in de Ieplaan zijn
ooit vervangen door moderne lichtmasten.
Dit heeft het karakteristieke laanbeeld
verzwakt. In het ontwerp van Berlage zijn de
Thomsonlaan en de Ieplaan de belangrijkste
lijnen en bepalen hierbij in grote mate de
buurt-identiteit. De buurt zou bij de Ieplaan
graag Berlage masten herintroduceren.
legenda toekomstbestendigheid
hemelwater in groen laten infiltreren

waterpasserende bestrating
in parkeerstrook
maatregelen treffen tegen onbegaanbaarheid wegen
10 tot 20 cm bij klimaatbui 70-100 mm
maatregelen treffen tegen hittestress
bij zomerse dagen
ondergrondse waterreservoiren
voor bewatering groen
ruimte maken voor grote bomen
met parasolwerking
gebiedsgrens
algemeen voor gehele buurt:
* gescheiden rioleringsstelsel
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4.7 Activiteiten
De buurt mist een evenementenplek.
De meeste speelplekken in de buurt zijn
gekoppeld aan basisscholen. Deze worden hoog
gewaardeerd. Op de brede trottoirs wordt ook
veel gespeeld.
Ambitie:
Veilig spelen moet in iedere straat kunnen. We
voegen minimaal één speelplek toe en creëren
een plek waar evenementen plaats kunnen
vinden.
Doel:
• snel en dicht bij huis kunnen spelen;
• voldoende gelegenheid om alle leeftijden te
bedienen (0 tot 12 en 12 jaar en ouder)
Middelen:
• zo breed mogelijke stoepen als
speelaanleiding;
• Thomsonplein als evenementenplein;
• toevoegen watertappunt voor schoon
drinkwater.
Opmerkingen:
• de opknapbeurt van de speelplek Beukplein
wordt dit jaar uitgesteld en als het mogelijk
is wordt het speelpleintje volgend jaar
opgeknapt. In afwachting van de ideeën over
de vernieuwingen aan het straatwerk.

legenda activiteiten
speelplek behouden

speelaanleiding behouden

nieuwe speelplek maken

ruimte maken voor evenementen

plaatsen van watertappunt
projectgrens
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Samenvattende visiekaart
In deze laatste samenvattende kaart zijn de
verschillende thema’s gecombineerd, zodat
ook hun onderlinge samenhang in beeld
wordt gebracht. Het geeft aan waar meerdere
ambities samenkomen, en waar de focus ligt bij
herinrichtingen.
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Bijlagen
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O n d e r v e r d e l i n g e n o p p e r v l a k t e s t . b . v. k o s t e n r a m i n g e n

Segbroeklaan

Fahrenheitstraat 2015 - 2016

Thomsonlaan

2015 - 2016
Abeelplein

Thomsonplein

Fahrenheitstraat

Valkenboskade | 2019

legenda:
herinrichting met riolering
herinrichting zonder riolering
beperkte herinrichting
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Straattypologiën
De kaart hiernaast laat op stadsniveau zien welke
stedelijke structuren de bomenbuurt doorkruisen.
Op buurtniveau is er verder onderscheid tussen
woonstraten te maken:

1

type 1: smalle woonstraat met voortuin < 10 m >
type 2: smalle woonstraat zonder voortuin <12 m>
type 3: brede woonstraat <16-18 m>
type 4: brede woonstraat met groenstrook <27 m>
type 5: cultuurhistorische woonstraat < 15 m >
type 6: brede woonstraat met singel < 43 m >
De straattypologiën zijn onderdeel van de
stedebouwkundige opzet van de buurt en vragen
om deze bij een herinrichting op een aparte wijze te
behandelen.

Aan de verschillende straattypologie kunnen andere
oplossingen met betrekking tot klimaatadaptie gekoppeld worden. Zo kunnen typische kenmerken en
de leesbaarheid van de structuren versterkt worden.
De winkelstraat Fahrenheitstraat en Abeelplein
zijn in deze lijst niet benoemd, in verband met de
recentelijke herinrichting.

Visie herinrichting Bomenbuurt
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2

5
3

STRAATTYPOLOGIE
(STADSNIVEAU)
1.
2.
3.
4.
5.

Stedelijke verkeersas
Groen(blauwe) as
Winkelstraat
Cultuurhistorische as
Woonstraten
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Ty p e 1 :
smalle woonstraat met voortuin
< 10 m >
•
•

Kastanjestraat
Lindestraat

Overeenkomstige kenmerken:
•
•
•
•

tweerichtingverkeer
parkeren aan weerszijden
bomen in tuinen
rijweg voorzien van klinkers

Lindestraat
Kastanjestraat

3,10m

2,45m

5,00 m

2,45m

voetpad

voortuin

rijweg enkelzijdig parkeren

voetpad

Profiel 10 meter
Kastanjestraat
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3,50m
voortuin

Profiel 10 meter
Lindestraat

3,50m

2,45m

5,00 m

2,45m

voortuin

voortuin

rijweg enkelzijdig parkeren

voetpad

3,50m
voortuin

Profiel 18 meter
Pijnboomstraat - Wilgstraat - Morsestraat

Ty p e 2 :
smalle woonstraat
zonder voortuin < 12 > m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abeelstraat
Acaciastraat
Ahornstraat
Aucubastraat
Beeklaan
Berkstraat
Beukstraat
Berberisstraat
Cederstraat
Cypresstraat
Egelantierstraat
Eikstraat
Elsstraat
Esdoornstraat
Populierstraat
Sleedoornstraat
Sneeuwbalstraat

2,45m

7,00m

7,95m

voetpad

rijweg tweezijdig parkeren

middenberm groen en parkeren

7,00m

rijweg tweezijdi

Profiel 27 meter | Thomsonlaan

Overeenkomstige kenmerken:
• tweerichtingverkeer
• parkeren aan weerszijden
• bomen aan weerszijden
• rijweg voorzien van klinkers

Abeelstraat
Cederstraat
Acaciastraat
Beukstraat
Elsstraat
Esdoornstraat
Populierstraat
Berkstraat
Eikstraat
Cypresstraat
Ahornstraat
Beeklaan
Sleedoornstraat
Sneeuwbalstraat
Berberisstraat
Egelantierstraat
Aucubastraat

2,60m

6,70 m

2,60m

voetpad

rijweg weerszijden parkeren

voetpad

Profiel 12 meter
meerendeel van de straten

Visie herinrichting Bomenbuurt

47

Ty p e 3 :
Brede woonstraat < 16-18 m >
•
•
•

Morsestraat
Pijnboomstraat
Wilgstraat

Overeenkomstige kenmerken:
• tweerichtingverkeer
• parkeren aan weerszijden
• overmaat in trottoirs
• overmaat in rijweg
• bomen aan weerszijden
• rijweg voorzien van asfalt

5,90m

9,10m

3,10m

voetpad

rijweg weerszijden parkeren

voetpad

Profiel 18 meter
Pijnboomstraat - Wilgstraat - Morsestraat

48

Profiel 10 mete
Kastanjestraat

Profiel 10 meter
Kastanjestraat

Profiel 10 meter
Lindestraat

Ty p e 4 :
Brede woonstraat met
groenstrook < 27 m >
•
•

Ieplaan
Thomsonlaan

Overeenkomstige kenmerken:
•
•
•
•
•

plekgewijs overmaat in rijweg
dubbele rij bomen in middenberm
parkeren aan weerszijden (4 rijen)
gescheiden tweerichtingverkeer
rijweg voorzien van asfalt
5,90m

7,95m

7,00m

2,45m

middenberm groen en parkeren

rijweg tweezijdig parkeren

voetpad

2,45m
voetpad

9,10m

voetpad

7,00m

rijweg weerszijden parkeren

7,95m

voetpad

middenberm groen en parkeren

rijweg eenzijdig parkeren

Profiel 18 meter
Pijnboomstraat
Profiel 27 meter- Wilgstraat
| Ieplaan - Morsestraat

2,45m

3,10m
7,00m

2,45m

rijweg eenzijdig parkeren

voetpad

voortuin

Profiel 10 meter
Kastanjestraat

Abeelstraat
Cederstraat
Acaciastraat
Beukstraat
Elsstraat
Esdoornstraat
Populierstraat
Berkstraat
Eikstraat
Cypresstraat
Ahornstraat
Beeklaan
Sleedoornstraat
Sneeuwbalstraat
Berberisstraat
Egelantierstraat
Aucubastraat

60m

etpad

Visie herinrichting

Profiel 15 meter
B o m e n b u Hanenburglaan
urt

2,45m

7,10m

3,40m

voetpad

rijweg eenzijdig parkeren

voetpad
Profiel

1,00m

2,45m

7,00m

7,95m

7,00m

voetpad

rijweg tweezijdig parkeren

middenberm groen en parkeren

rijweg tweezijdig parkeren

27haag
meter | Thomsonlaan

2,75m

voetpad

Profiel 18 meter
Goudenregenstraat

11,00m

rijweg tweezijdig parkeren

2,45m
voetpad
4,60m
voetpad
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rijwe

Pijnboomstraat - Wilgstraat - Morsestraat

Kastanjestraat

Lindestraat

Ty p e 5 :
Cultuurhistorische as < 15 m >
•

Hanenburglaan

Kenmerken:
• groene beleving door naastgelegen groenstrook (eigen
terrein vve’s)
• bomen aan één zijde
• parkeren aan weerszijden
• eenrichtingsverkeer
• rijweg voorzien van klinkers

2,45m
voetpad

7,00m

7,95m

7,00m

2,45m

2,45m

7,00m

rijweg tweezijdig parkeren

middenberm groen en parkeren

rijweg tweezijdig parkeren

voetpad

voetpad

rijweg eenzijdig parkeren

Profiel 27 meter | Ieplaan

Profiel 27 meter | Thomsonlaan

Abeelstraat
Cederstraat
Acaciastraat
Beukstraat
Elsstraat
Esdoornstraat
Populierstraat
Berkstraat
Eikstraat
Cypresstraat
Ahornstraat
Beeklaan
Sleedoornstraat
Sneeuwbalstraat
Berberisstraat
Egelantierstraat
Aucubastraat

2,60m

6,70 m

2,60m

voetpad

rijweg weerszijden parkeren

voetpad

2,45m

7,10m

3,40m

1,00m

2,75m

voetpad

rijweg eenzijdig parkeren

voetpad

haag

voetpad

Profiel 12 meter
meerendeel van de straten
Profiel 15 meter
Hanenburglaan
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Profiel 18 meter
Goudenregenstraat

Ty p e 6 :
Brede woonstraat met singel
< 43 m >
•

Kenmerken:
•
•
•
•
•

2,45m

3,50m

oetpad

voortuin

m

ig parkeren

Valkenboskade

plekgewijs overmaat in rijweg
gescheiden éénrichtingverkeer
bomen in trottoir en in groenstrook
parkeren verschillend weerszijden en enkelzijdig
rijweg voorzien van klinkers

2,45m

2,45m

5,00

2,00 m

2,75m

5,80 m

7,30 m

6,00 m

3,00 m

6,00 m

2,60 m

voetpad

voetpad

rijweg tweezijdig
parkeren

parkeer
strook

voetpad

groenstrook

water

groenstrook

voetpad

rijweg eenzijdig parkeren

voetpad

Profiel 43 meter | Valkenboskade
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Vo o r b e e l d u i t w e r k i n g

Optie: bomen in plaats van parkeervakken

Sneeuwbalstraat

Optie: van tweerichtings- en enkelrichtingsstraat
12m
Principes grootorde boom
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Kabels en leidingen
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opensource data:
Openbare ruimte Den Haag
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/nieuwe-aanpak-voor-deopenbare-ruimte-in-den-haag.htm
Autodelen
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuuren-milieu/duurzaamheid/autodelen-voordelig-engoed-voor-het-milieu.htm#
Gemeentelijk rioolplan
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3356334/1/RIS289287%20Bijlage%20
GRP%202016-2020
Visie op Licht
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6039089/1/RIS298658_Bijlage_1_Visie_
op_Licht
Klimaatatlas
https://denhaag.klimaatatlas.net/
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