
 WIJKVERENIGING BENOORDENHOUT  
 
Van:  Willem Beaumont,  
Aan:  Raad van Bestuur Haaglanden Medisch Centrum 
Datum: 27 februari 2022 
Onderwerp: Bereikbaarheid HMC-Westeinde 
 
 
Geachte mevrouw Wolf, beste Ingrid 
 
Wij hebben nagedacht over het HMC-verzoek tijdens de werkbespreking op 16 februari jl. 
van de Haagse gemeenteraad om het HMC-Westeinde beter bereikbaar te maken voor het 
verkeer. Daarom deze brief, omdat wij een gezond en goed draaiend HMC van groot belang 
achten voor de gezondheidszorg in de regio Den Haag en in het bijzonder voor het gehele 
adherentiegebied van het HMC.  
 
Wij vrezen, dat uw verzoek wat betreft het autoverkeer geen reële optie is gezien de 
overwegingen van en de besluitvorming door de Haagse gemeenteraad (zie als voorbeelden 
bijlage 1, 2 & 3).  
 
Openbaar vervoer adherentiegebied verbeteren 
Waarschijnlijk heeft een betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer wel een kans juist 
door de 20% bevolkingsgroei en de noodzaak om het verkeer in omvang terug te dringen. 
De gemeenteraad kan stimuleren, dat vanuit de verschillende delen van het adherentiegebied 
de verbinding met het openbaar vervoer naar HMC-locaties verbetert, rekening houdend met 
de beperkte mobiliteit van een deel van de patiënten. 
 
Luchtverontreiniging en bouwplannen 
- Den Haag zit structureel aan de bovengrens van de wettelijk toegestane 
luchtverontreiniging. Dat komt door de ligging van Den Haag en de prevalente windrichting 
zuidwest. De luchtverontreiniging door de havens en de industriegebieden van Antwerpen en 
Rotterdam zorgen er voor, dat er weinig beleidsruimte is voor de gemeente Den Haag.  
- Bijna alle grote bouwplannen in Den Haag, ook voor internationale organisaties t/m de Hoge 
Raad werden afgewezen door de ernstige luchtverontreiniging die het verkeer boven op die 
hoge basis luchtverontreiniging veroorzaakte. Daarom is de binnenstad na lang 
tegenstribbelen door de verantwoordelijke wethouders toch autovrij gemaakt. Dat heeft de 
bereikbaarheid van de locatie Westeinde negatief beïnvloed. Het verkeer moet nu om de 
binnenstad heen.  
- Bovendien wil Den Haag voldoen aan de strengere WHO-luchtverontreinigingsnormen.  
  
De aanrijroutes HMC-Westeinde (zie bijlagen 1 & 2) 
- Vanuit de zuidelijke routes moet het verkeer met name via de Vaillantlaan of in veel 
mindere mate via de Loosduinsekade aanrijden. De Vaillantlaan is nu al een knelpunt zoals 



uit besprekingen in de gemeenteraad blijkt waar men over ondertunneling heeft gesproken. 
Overigens is ondertunnelen geen reële optie. 
- Vanuit de noordelijke richting zijn de aanrijroutes met name Mauritskade - Elandstraat en de 
Laan van Copes Cattenburch naar de Koningin Emmakade. Het streven van Den Haag 
Centrum-Noord is, om de route Mauritskade en Laan van Copes Cattenburch beide autoluw te 
maken: 5 m. breed, 30 km en met fietsers op de weg. De gemeenteraad heeft recent besloten 
tot een proef om de Mauritskade met veel minder verkeer te belasten. 
 
De groei met 100.000 inwoners en de daaraan verbonden toename van de mobiliteit in Den 
Haag maken bovenstaande maatregelen onvermijdelijk. 
 
Ter nadere overweging 
Bij het besluit alle belangrijke zorg te concentreren in het HMC-Westeinde is door uw 
voorgangers geen rekening gehouden met de groei van het aantal inwoners (onze oude 
discussie) en daarom is ook geen rekening gehouden met de gevolgen voor de bereikbaarheid. 
 
Nu u de plannen voor uw vastgoed aan het afronden bent, willen wij u toch nog op de 
volgende aandachtspunten wijzen die kunnen bijdragen aan beleid gericht op het behoud van 
en/of het terugwinnen van patiënten in het adherentiegebied van het Bronovo Ziekenhuis. 

a. Voor ernstige trauma’s, ziekte, zwaardere en/of hoog specialistische ingrepen, e.d. 
heeft de patiënt en begeleider geen probleem om naar een moeilijk bereikbaar, 
maar inhoudelijk het beste ziekenhuis te gaan. 

b. Voor onderzoek ligt dit heel anders. Bij lange(re) wachtlijsten in ziekenhuizen 
kiezen de verwijzende specialist/huisarts en/of de patiënt al snel voor die locatie 
waar men snel terecht kan en/of een locatie die gemakkelijk te bereiken is en waar 
geparkeerd kan worden. Dit gebeurt vooral bij patiënten met een restitutiepolis 
maar ook wanneer die locatie voor dat onderzoek door de ziektekostenverzekeraar 
gecontracteerd is.  

c. Voor laboratoriumonderzoek helpt het maken van afspraken voor een betere 
spreiding van de patiënten. Echter de mogelijkheid van inloop moet blijven 
bestaan zoals ik al eerder schriftelijk heb betoogd.   

d. Voor de behandeling van ASA 1&2 patiënten spelen dezelfde overwegingen een 
rol: wachttijd, al dan niet gecontracteerd, bereikbaarheid en parkeren. 

e. De langjarige verbouwing van de HMC-locatie Westeinde zal onvermijdelijk het 
adherentieverlies verder versterken. 

 
Zoals wij al hebben aangegeven, is een sterk HMC in ons aller belang. Daarom vragen wij u 
nogmaals te overwegen de locatie Bronovo zeker voor de duur van de verbouwing tot 2035 in 
te schakelen in het adherentiebehoud tezamen met de andere opties die met u zijn gedeeld. 
Gedurende deze langjarige verbouwing kan flexibel worden ingespeeld op de ontwikkelingen 
in de zorg en in de demografie in het adherentiegebied. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willem Beaumont 
Wijkvereniging Benoordenhout 
 
 
  



Bijlage 1 

Home Den Haag 

Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord 

In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Dat zorgt voor problemen met 
drukte en de luchtkwaliteit. Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen daar 
verbetering in brengen. Ze hebben een advies opgesteld voor betere leefbaarheid in het 
gebied. Het college heeft dit advies overgenomen. 

In het advies is gekeken naar:  

• een vermindering van (doorgaand) autoverkeer op 3 drukke routes:   
1. Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en Dr. Kuyperstraat  
2. Laan van Meerdervoort en Javastraat   
3. Groot Hertoginnelaan, Carnegielaan, Burgemeester Patijnlaan en Laan Copes van 
Cattenburch  

• een rustiger verkeersbeeld met meer groen, veilige en betere fietspaden, betere 
oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit  

• goede bereikbaarheid van het gebied, ook met de auto. 

 

  



Belangrijkste maatregelen  
De belangrijkste maatregelen zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer buitenom te leiden via 
de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting 
Rotterdamsebaan. Op de route Koningskade en Raamweg worden de verkeerslichten zo 
afgesteld dat het autoverkeer hier beter doorrijdt. Ook vanaf de westzijde van het gebied 
worden maatregelen voorgesteld om doorgaand verkeer te verminderen.  
Proef met eenrichtingsverkeer  
Er komt een proef van maximaal een half jaar met eenrichtingsverkeer. Dit is op de route 
Scheveningseveer en Mauritskade bij het gedeelte tussen het Noordeinde en de Parkstraat. 
Een mogelijkheid is om ook een linksafverbod vanuit de Pieterstraat richting de Torenstraat in 
te stellen. Een alternatief is het omdraaien van de rijrichting in het noordelijke deel van de 
Prinsestraat.  
Inrijverboden tijdens ochtendspits  
Op de 2 andere routes (Laan van Meerdervoort – Javastraat en Groot Hertoginnelaan – Laan 
Copes) komen inrijverboden tijdens de ochtendspits. Deze routes krijgen verder minder lang 
groen licht richting de Koningskade en Raamweg (en andersom). Het is dan minder 
aantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer om deze wegen te nemen. Aan het begin van deze 
routes komen informatiepanelen met de reistijd in minuten. Zo wordt doorgaand autoverkeer 
richting de Teldersweg, Koningskade en Raamweg geleid.  

Verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid  
Het voorstel is om 1 rijbaan in het brede deel van de Javastraat (tussen de Alexanderstraat en 
het Nassauplein) te vervangen door bomen en groen. Ook kan er groen komen op de Burg. 
Patijnlaan. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Op (lange) termijn wordt het 
hele gebied een 30km/u-zone. Dit gaat straat voor straat. Als er in een bepaalde straat 
werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt op dat moment bekeken of de straat een 30 km 
straat kan worden. Het gebied krijgt betere fietsroutes en oversteekplaatsen. Zo kan er 
bijvoorbeeld een fietspad komen op een gedeelte van de Mauritskade.  

Aanpak: op proef en monitoren  
Alleen samen zorgen de maatregelen voor effect. Het is ook belangrijk bepaalde maatregelen 
eerst uit te voeren. Bijvoorbeeld de verkeerslichten op de Koningskade-Raamweg. Werkt een 
maatregel niet? Of is die in het nadeel van bewoners of ondernemers? Dan moet deze 
aangepast kunnen worden.  
Mobiliteitstransitie en corona  
Mochten de ontwikkelingen daarom vragen, dan biedt het maatregelenpakket ruimte om te 
worden aangepast. Vanwege de coronacrisis lopen mensen nu meer en gebruiken ze vaker de 
fiets. Maar het autoverkeer trekt langzaam ook weer aan. Veel Hagenaars pakken voor korte 
afstanden de auto, terwijl er veel betere alternatieven zijn. De gemeente wil inwoners en 
bezoekers verleiden op een andere manier te reizen. Zoals met het openbaar vervoer, 
elektrische deelauto’s en de fiets. Dat is nodig om Den Haag leefbaar, verkeersveilig en 
bereikbaar te houden.  
Resultaat  
Door de maatregelen kan het doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord met 15% per etmaal 
afnemen. In de ochtendspits is het drukker, maar neemt het verkeer naar verwachting af met 
25%.  



Hoe gaat het verder met het advies? 
In het najaar van 2020 hebben de betrokken organisaties van bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden het advies aangeboden aan de wethouder. Begin 2021 heeft het 
college het advies in zijn geheel overgenomen. Als de gemeenteraad het advies overneemt, 
wordt er een uitvoeringsplan voor alle projecten opgesteld. Per uitvoeringsproject geldt de 
normale inspraakprocedure. 
belangenorganisaties worden geïnformeerd. 

Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw belangenorganisatie in Centrum-Noord. Ook 
kunt u uw vraag stellen via centrum-noord@denhaag.nl 

• Raadsvoorstel januari 2021 (externe link)(RIS 307564) 
• Haagse Nota Mobiliteit 
• Procesvoorstel kwaliteitsverbetering Centrum-Noord (Bestuurlijke stukken onder 

RIS299604(externe link))  
• Initiatiefvoorstel en preadvies van het college(externe link) 
• Coalitieakkoord Samen voor de Stad(externe link) 
• Internationale Zone 
• Maatregelenkaart Centrum-Noord (download)  

Gepubliceerd: 18 mei 2020 Laatste wijziging: 10 maart 2021 

  



Bijlage 2 
 
Van: Riccardo van der Meer <riccardo.vandermeer@denhaag.nl> 
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 21:50 
Aan: Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord <Centrum-Noord@denhaag.nl> 
CC: Mariska van der Ende <mariska.vanderende@denhaag.nl> 
Onderwerp: Raadsbehandeling Implementatieplan KvCN: voorstel aangenomen (+2 moties) 
  
Beste mensen, 
  
Gisteren was de raadsbespreking van het Implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 
(IP), terug te zien op Vergadering Gemeenteraad 09-02-2022 Gemeente Den Haag 
(raadsinformatie.nl). Vanavond was de stemming (terug te zien op Gemeente Den Haag 
(connectedviews.nl), eerst over de ingediende moties en tot slot over het voorstel zelf. Dat laatste is 
natuurlijk het meest belangrijk: het voorstel aangenomen. Iedereen die daaraan heeft 
meegeholpen: bedankt! 
Hiermee is (in kortere bewoordingen) besloten: 

• Implementatieplan vast te stellen; 
• In te stemmen met nulmeting; 
• In 2022 negen projecten te starten: aanpassing verkeerslichten Raamweg-Koningskade, 

verbetering samenvoeging Hubertusviaduct/Plesmanweg, uitbuiging fietspad bij lus 
Hubertusviaduct, proef linksafverbod vanaf Provinciehuis, aanpassing verkeerslichten 
Stadhouderslaan-Waldeck Pyrmontkade, Sophialaan-Oranjestraat-west, vergroenen en 
autoluw maken Prinsestraat e.o., onderzoek autoluw hoge Westeinde en bij OM pleiten voor 
30 km/uur zonder fysieke maatregelen (NB een onderzoek is al uitgevoerd en betaald 
parkeren is grotendeels ingevoerd); 

• Voortgangsrapportage voor eind 2022 aan de raad voor te leggen.  
 ……… 
……….. 
We hebben weer een mijlpaal bereikt. Nogmaals iedereen bedankt!  
Nu dus door met de nulmeting en de eerste projecten! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Riccardo van der Meer 
Gemeente Den Haag 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
Directie Projecten 
070-3536025 
(vrijdag vrij) 

 
  
  



Bijlage	3	

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/den-haag-leefbaar-
verkeersveilig-en-bereikbaar-houden.htm	

Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden 

De gemeente heeft een plan gemaakt voor de toekomst van vervoer (mobiliteit) in Den Haag. 
Dit plan heet de Strategie Mobiliteitstransitie 2022-2040. 

Er wonen en werken steeds meer mensen in Den Haag. En er zijn steeds meer bezoekers in de 
winkelgebieden en op het strand. Het verkeer wordt daardoor drukker. Er zijn meer files, 
meer vraag naar parkeerplekken en er zijn meer ongevallen. De gemeente wil dat Den Haag 
leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar blijft. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan 
met vervoer (mobiliteit). Dit noemt de gemeente de Haagse mobiliteitstransitie. 
Beleidsplannen 
De ideeën en plannen voor de Haagse mobiliteitstransitie staan in de nieuwe Strategie 
Mobiliteitstransitie 2022 - 2040. Dit is een vervolg op de Hoofdlijnenbrief mobiliteitstransitie 
uit het voorjaar van 2019. In de Strategie Mobiliteitstransitie staat hoe de Haagse mobiliteit er 
in 2040 uitziet en hoe de gemeente de mobiliteitstransitie wil versnellen. 

De gemeente wil: 
• een compacte stad 

In een compacte stad liggen scholen, werk, groen en recreatie dicht bij elkaar. Veel 
bewoners en bezoekers verplaatsen zich lopend of met de fiets. Daarvoor zijn veilige 
en comfortabele loop- en fietsroutes nodig. Zo zijn er minder korte autoritten (nu nog 
43% van alle autoritten in de stad). Hoe de gemeente de ruimte verdeelt is heel 
belangrijk. In een compacte stad is het prettig wonen en werken. Er is minder geluid, 
minder milieuvervuiling en iedereen kan zich op een betaalbare manier verplaatsen. 

• mobiliteit op menselijke maat 
De gemeente wil bewoners en bezoekers stimuleren om vaker te kiezen voor schoon 
en duurzaam (deel)vervoer. Om dit tot een succes te maken, moeten bewoners en 
bezoekers dit soort vervoer ook kunnen en willen gebruiken Maatwerk en een 
gebiedsgerichte aanpak, met de reiziger centraal, is daarom belangrijk. 

• stadsvriendelijke vervoerswijzen 
De gemeente wil dat mobiliteit zo min mogelijk schade doet aan mens, klimaat en 
natuur. Stadsvriendelijke mobiliteit is stil, zonder uitstoot, verkeersveilig en 
betaalbaar. De gemeente kan mensen bijvoorbeeld aanmoedigen om elektrisch 
(deel)vervoer of vervoersmiddelen die weinig ruimte innemen. te gaan gebruiken. 

• de regio en mobiliteitshubs 
Ongeveer de helft van de inwoners werkt buiten Den Haag. En op ongeveer de helft 
van de arbeidsplekken in Den Haag werkt iemand van buiten de stad. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeente rekening houdt met de regio. Zoals bijvoorbeeld via de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), maar ook met de buurgemeenten. 
Daarom komen er ‘mobiliteitshubs’. Dat zijn plekken waar meerdere 
vervoersmogelijkheden bij elkaar komen, zoals: deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. 
Lees meer informatie op de pagina OV Next: openbaar vervoer van de toekomst. 



De mobiliteitsgebieden 
In de strategie beschrijft de gemeente 4 verschillende soorten mobiliteitsgebieden. Elk gebied 
is anders. Daarom is ook het vervoer in elk gebied anders georganiseerd. 

 
• In centrumgebieden zijn veel voorzieningen. De meeste mensen lopen en fietsen hier. 

De gebieden zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn veel mogelijke 
gebruikers van deelvervoer, zowel bewoners als bezoekers. 

• In de vooroorlogse stadswijken staan meer ruimte en groen centraal. In wijken met 
veel gebouwen en weinig groen is niet zoveel plaats in de openbare ruimte. Door 
lopen, fietsen en deelvervoer in deze wijken aan te moedigen komt er meer ruimte en 
wordt het verkeer veiliger. 

• In de naoorlogse buitenwijken hebben bewoners een goede aansluiting nodig op het 
openbaar vervoer. De gemeente wil de bewoners in deze wijken meer manieren van 
betaalbaar vervoer aanbieden, zodat zij minder afhankelijk zijn van een privéauto. 

• In de regio zijn veel kansen om samen te werken. Voor een goede verbinding met de 
regio wil de gemeente mobiliteitshubs (knooppunten) en ov- en fietsverbindingen 
maken. Samen met de regio kan Den Haag de regering vragen om betere 
internationale bereikbaarheid per trein. Verder is het belangrijk dat deelmobiliteit van 
buiten de stad beschikbaar is, zodat het kan worden gebruikt om de stad in- en uit te 
reizen.  



Stadsgesprekken voor de strategie 
Om de nieuwe strategie te kunnen maken, heeft de gemeente meer dan 1000 gesprekken 
gevoerd met bewoners, experts en ondernemers in alle buurten van Den Haag. De gesprekken 
maakten duidelijk dat de manier waarop mensen zich willen verplaatsen verschilt van wijk tot 
wijk. Inwoners in de buitenwijken willen bijvoorbeeld goede uitvalswegen voor de auto. 

In de hele stad vinden mensen veiligheid in het verkeer het belangrijkst. Voetgangers en 
fietsers moeten meer ruimte krijgen. Ook vinden zij dat het openbaar vervoer goed 
toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Minder bekend is het gebruik van deelauto's, maar daar 
is zeker interesse voor. Het is duidelijk dat er niet 1 groot plan voor de hele stad moet komen. 
De plannen houden daarom rekening met de verschillende soorten gebieden in Den Haag. 

Bekijk de video (Youtube-kanaal van de gemeente) over de Haagse mobiliteitstransitie  

Wat gaat de gemeente doen met deze strategie?  
De gemeente gebruikt de strategie om omgevingsvisies, gebiedsvisies en nieuw beleid te 
maken. Ook gebruikt de gemeente de strategie bij nieuwe bouwplannen en nieuwe 
inrichtingen voor straten. 

Zie ook 
• Strategie Mobiliteitstransitie (RIS310664 Bijlage)(externe link) 
• Hoofdlijnenbrief Mobiliteitstransitie (RIS302361)(externe link) 
• Haagse Nota Mobiliteit 
• Uitkomsten participatie mobiliteitstransitie (2019/2020)(externe link) 

 

 


