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Aan: 

De heer Van Asten, wethouder Mobiliteit en Cultuur 

Gemeente Den Haag 

 

 

Betreft: advies werkgroep Hildebrandplein 

 

oktober 2021 

 

 

Geachte wethouder, geachte heer Van Asten, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over ons advies voor de herinrichting van het 

Hildebrandplein. Dit advies is tot stand gekomen door het participatieproces dat van april t/m 

september heeft plaatsgevonden. 

 

Om met de deur in huis te vallen: Dit project is uniek. Er zijn maar weinig projecten waar de 

omwonenden al in een zo vroege fase (Schetsontwerp) betrokken worden bij een nieuwe 

inrichting van een plein. De directe samenwerking met mensen van de gemeente en van 

ontwerpbureau Movares vonden wij erg leuk en nuttig. 

 

Wij zijn een groep mensen uit wijken rondom het Hildebrandplein: Laakhavens, Laakkwartier 

West en Spoorwijk. Wij hebben ons aangemeld voor de werkgroep via de website waarop 

iedereen ook ideeën voor het nieuwe Hildebrandplein achter kon laten. We zijn daarmee de 

vertegenwoordiging van de wijk en hebben daarbij zelfs gedacht aan de nieuwe bewoners 

van de Petroleumhaven. Samen willen wij het beste voor onze wijken en Den Haag!  

 

 
Figuur 1: Teams Screenshot van de leden van de werkgroep (10), medewerkers van de Gemeente Den Haag (2) 
en het Ingenieursbureau Movares (2) 
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Vier keer hebben wij elkaar online ontmoet; 

Vier keer kregen wij veel informatie van de Gemeente en van Movares;  

Vier keer mochten wij dromen, maakten wij afwegingen, voorzichtige keuzes en leerden wij 

elkaar beter begrijpen. Meer kennis zorgde ervoor dat wij tot een consensus kwamen.  

 

Van elke werkgroepbijeenkomst is door de gemeente een verslag opgesteld en door 

Movares zijn presentaties gegeven die als PDF beschikbaar zijn gesteld.  

 

In deze brief onderbouwen wij ons advies, het advies van de bewonersgroep. We doen dat 

aan de hand van wat we hebben besproken in de verschillende werkgroepbijeenkomsten en 

vatten dit uiteindelijk samen in onze conclusie. 

 

 

Eerste Werkgroepbijeenkomst (eind april 2021) 

In de eerste bijeenkomst werden de verschillende kansen en problemen besproken die op 

de website en via de koffiekar zijn binnengekomen. Dit is besproken aan de hand van vier 

thema’s:  - Auto; 

- Fiets; 

- Voetganger (inclusief Openbaar Vervoer); 

- Groen. 

 
Figuur 2: Huidige situatie 

Als positief en negatief aan het Hildebrandplein werden de volgende punten in tabel 1 

genoemd. Een nieuwe oplossing voor het Hildebrandplein zou de positieve punten moeten 

behouden (of zelfs versterken) en de negatieve punten moeten “elimineren”.  

 

Positief Negatief 

Er ligt veel groen rondom het plein: De 
Stadswijngaard, riviertje De Laak (2x), de 

groene trambaan. 

Autoverkeer staat vaak vast en zorgt voor 
filevorming in de wijken. 

Voor alle vervoersmiddelen bereikbaar 
(Trein, Tram, Bus, Fiets, Voetgangers EN 

Auto). 

De fietsverbindingen (waarvan 2 
sterfietsroutes) zijn onlogisch en hebben 

meerdere gevaarlijke oversteken. 

De onhandige aansluiting van de 
A.Thijmstraat vermindert het  sluipverkeer. 

Voor voetgangers zijn de tram-, trein en 
bushaltes moeilijk bereikbaar. 

-- De wijken Laak en (vernieuwde) Laakhavens 
zijn door de drukke Neherkade gescheiden. 

Tabel 1: De mooie en de ‘wat-minder-mooie’ kanten van het Hildebrandplein 
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Tram 16 tramhalte 

De tramhalte Alberdingk Thijmstraat vervalt. Er komen nieuwe trams op lijn 16. Dit zijn 

bredere en langere trams. De halte Alberdingk Thijmstraat is al krap waardoor het niet meer 

gaat passen. Het vervallen van de halte is enerzijds vervelend maar anderzijds schept dit 

wel weer kansen om het plein beter en veiliger te maken. 

 

Gedroomde oplossing 

De leden van de werkgroep waren zeer gecharmeerd van de 5-armige rotonde die op 

website meerdere keren werd genoemd in combinatie met een onderdoorgang voor de 

Neherkade. Een beetje à la Leeghwaterplein, even ten oosten op de Neherkade. 

 

 
Figuur 3: Gedroomde toekomstige oplossing (à la Leeghwaterplein – Neherkade, Den Haag)  
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Tweede en derde Werkgroepbijeenkomst (half mei en begin juni 2021) 

 

Na de eerste bijeenkomst heeft Movares een aantal varianten uitgewerkt, waaronder ook de 

rotonde met onderdoorgang.  

Tijdens de tweede en derde bijeenkomst zijn de volgende drie varianten besproken: 

 

Variant A: Knip op Alberdingk Thijmstraat – Hildebrandstraat 

 

 
 

Bij dit scenario wordt de verbinding tussen de Hildebrandplein enerzijds en de 

Gouverneurslaan/A. Thijmstraat anderzijds verbroken voor autoverkeer. Fietsers en 

voetgangers kunnen nog wel alle kanten op. Deze variant kent géén onderdoorgang. 

 

De werkgroep vroeg zich af of dit niet het verplaatsen van het probleem is: andere 

kruisingen in de wijk zullen navenant drukker worden (voor autoverkeer). Daarnaast wordt 

de wijk afgesloten van de rest van Den Haag (met name Moerwijk).  

Door de Gemeente/Movares wordt aangegeven dat bij deze variant de bedoeling is dat meer 

bewoners per fiets of voet/OV gaan reizen.  

 

Door het ontbreken van een onderdoorgang is deze variant niet echt een vooruitgang voor 

het groen en zullen Laak en de Petroleumhaven en Laakhavens twee aparte gebieden 

worden.  

 

Deze variant had weinig draagvlak bij de werkgroep omdat de wijk voor autoverkeer wordt 

afgesloten. 
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Variant B: Ontvlechting doorgaand en lokaal verkeer met onderdoorgang 

 

 
 

Hier gaat het doorgaande verkeer op de Neherkade ondergronds, onder het Hildebrandplein 

door. Het lokale verkeer (Goeverneurlaan & A. Thijmstraat) wordt op maaiveld 

(bovengronds) wel verbonden met de Waldorpstraat, maar NIET met de Neherkade. 

 

Het autoverkeer kan nu wel via de Viaductweg naar ‘de andere kant’ (van het spoor) maar 

ideaal is het niet. Voor voetganger, fietsers en groen is deze oplossing misschien wel de 

minst slechte. 
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Variant C: 5-armse rotonde met onderdoorgang 

 

 
 

In deze oplossing kan de auto alle kanten op. Het doorgaande verkeer op de Neherkade 

gaat via een onderdoorgang onder een rotonde op maaiveld door.  

 

Vanaf de rotonde kan je met op- en afritten de Neherkade op en richting Moerwijk. Dit is 

(een variatie op) de gedroomde variant zoals te zien is in Figuur 3. 

 

Al met al neemt deze oplossing veel plek voor de auto in (veel asfalt), en is er voor 

voetgangers en fietsers minder plek. Zij moeten bovendien vaak de autowegen oversteken. 

Er is geen ruimte voor inpassing van de ecologische zone. 
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Ruimtebeslag van de 3 varianten: 

Wanneer het ruimtebeslag wordt vergeleken bij de Petroleumhaven (Figuur 4) dan valt 

vooral op dat bij Variant C geen ruimte meer is voor groen. De gehele breedte (vanaf de 

nieuwe woningen aan de Petroleumhaven tot aan het riviertje De Laak) zal dan moeten 

worden geasfalteerd. 

 

Hoewel door de werkgroep Variant C in eerste instantie werd gezien als ‘de gedroomde 

oplossing’ (zie Figuur 3), kwam men nu wel tot de conclusie dat voor deze variant de ruimte 

bij het Hildebrandplein simpelweg te klein is.  

 

 

 
Figuur 4: Vergelijking profiel Variant A, B en C. ter hoogte van de nieuwe woningen aan de Petroleumhaven 
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Vierde en laatste Werkgroepbijeenkomst (eind juni 2021) 

Tijdens de vierde bijeenkomst zijn de volgende knelpunten geconstateerd door Movares: 

Variant A: Geen draagvlak voor in de wijk, en er komt veel extra verkeer in de wijk; 

Variant B: Uitwisseling met Neherkade nodig voor nooddiensten (brandweer, ambulance); 

Variant C: Geen ruimte voor zowel op- en afritten. Variant kost meer dan het door de 

gemeente gereserveerde budget. 

 

Uit de gesprekken en overwegingen kwam de volgende voorkeursvariant naar voren (Figuur 

5). Dit is een variatie op variant B met daarbij: 

- Voor de auto: Opritten naar de Neherkade maar GEEN afritten; 

- Voor de auto: 2 keer 1 rijstrook voor de onderdoorgang (om ruimte te besparen); 

- Voor de fiets/voetganger: Voorrang op het verkeersplein; 

- Voor de fiets/voetganger: Hildebrandstraat wordt fietsstraat; 

- Voor het groen: verlengen en verleggen riviertje De Laak naar het zuiden met 2 

bruggen voor auto, fiets en voetganger. 

 

 
Figuur 5: De verder uitgewerkte voorkeursvariant B1 (variatie op B). De vorm van het plein doet ons denken aan 
een huisje. Doordat veel verkeer van maaiveld verdwijnt wordt dit een prettigere plek. Een ‘huispunt’ in plaats van 
een kruispunt?  

 

In tabel 1 werden de positieve en negatieve punten van het bestaande plein genoemd. In 

onderstaande tabel 2 zijn deze punten herhaald in kolom 1. In kolom 2 zijn deze punten 

beoordeeld voor onze voorkeursvariant B1.  

Als mogelijk bijkomend voordeel (buiten dit project) zien we dat in de Goeverneurlaan 

minder doorgaand autoverkeer zal rijden, waardoor deze straat een prettigere woon- en 

winkelstraat kan worden, met meer ruimte voor groen.  
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Zoals het is:  Variant B1, zoals het zou moeten worden: 

Er ligt veel groen rondom het plein: De 
Stadswijngaard, riviertje De Laak (2x), de 

groene trambaan. 

 Ja, met het onderlangs doortrekken van 
de Laak ontstaat een logisch geheel.  

Voor alle vervoersmiddelen bereikbaar 
(Trein, Tram, Bus, Fiets, Voetgangers EN 

Auto). 

 Ja/Nee: geen tramhalte meer, bushalte 
lastig in te passen, moeilijker bereikbaar 

voor de auto (geen afrit vanaf  de 
Neherkade en vanuit Moerwijk)  

De onhandige aansluiting van de 
A.Thijmstraat vermindert het sluipverkeer. 

 Ja, de nieuwe route is niet aantrekkelijk 
voor sluipverkeer 

Autoverkeer staat vaak vast en zorgt voor 
filevorming in de wijken. 

 Ja, wel opritten, geen afritten. Dit zal de 
doorstroming (op het plein) waarschijnlijk 

ten goede komen  

De fietsverbindingen (waarvan 2 
sterfietsroutes) zijn onlogisch en hebben 

meerdere gevaarlijke oversteken. 

 Ja, fietsers hebben voorrang op het plein 
en in de Hildebrandstraat 

Voor voetgangers zijn de tram-, trein en 
bushaltes moeilijk bereikbaar. 

 Ja/Nee, Tramhalte is vervallen; 
bereikbaarheid van het station wordt 

verbeterd; bushalte is lastig in te passen 

De wijken Laak en (vernieuwde) 
Laakhavens zijn door de drukke 

Neherkade gescheiden. 

 Ja, de nieuwe oplossing nodigt uit voor 
een bezoekje naar de overkant 

Tabel 2: Is het nu een verbetering ten opzichte van het bestaande Hildebrandplein (zie tabel 1)? 

 

Conclusie en advies 

De variant B1 zorgt voor een verbetering voor auto, fietser, voetganger en groen. Deze 

variant zorgt voor een aantrekkelijkere woonomgeving en is daarbij ook veiliger. Deze 

variant heeft daarom onze voorkeur. 

 

Aandachtpunt blijft het Openbaar Vervoer. De tramhalte vervalt en daarom is het extra 

belangrijk een goede inpassing voor de bushaltes te vinden. Wij hopen dat hiervoor een 

goede oplossing gevonden wordt. Wij zouden het goed vinden als er in de toekomst weer 

een tramhalte terugkomt bij het Hildebrandplein.  

 

Verder vragen wij u om ons langdurig te blijven betrekken bij dit project. We denken 

uiteraard graag mee over de manier waarop en denken dat nog meer bewoners en 

ondernemers hier ook graag hun gedachten delen. Doe dit echt met de wijk, dan kunnen we 

samen trots zijn op het resultaat! 

 

Wij willen u nogmaals bedanken voor deze kans om vroegtijdig mee te denken en denken 

dat het goed zou zijn als u de wijk langdurig blijft betrekken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

de werkgroep Hildebrandplein 

Bewoners van Spoorwijk, Laakkwartier en Laakhavens: Andrea, Angel, Marjan, Anna Robin, 

Erhan, Jere, Kirsten, Kübra, Leo, Manisha, Marjan, Ricky, Vincent, Wesley.  

 

Voorzitter en gespreksleider: Jurienne Hollaar. Contact: jurienne@quartierlaak.nl 

Hildebrandplein.denhaag.nl 
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