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Deze studie toont de mogelijkheden om de stadsentree van Den Haag via
de A4 meer kwaliteit te geven. Het gaat hierbij om de wijdere omgeving van
het Prins Clausplein totaan het Malieveld in het hart van de stad. Het is een
zone met meerdere gezichten. Rond het Prins Clausplein is sprake van een
snelwegomgeving. De infrastructuur is al zijn geledingen is dominant, de
aanliggende stad is grotendeels afwezig. Tussen Voorburg en het Malieveld
heeft de Utrechtsebaan een sterk stedelijk karakter. De snelweg ligt verlaagd en de bebouwing grenst direct aan de infrastructuur en steekt deze op
meerdere plaatsen over. Ter plaatse van het Malieveld komt de snelweg tot
stilstand om over te gaan in stadswegen. De vormgeving van de stadsentree
is daarom geen eenduidige opgave, maar een oefening om Den Haag een
meer zichtbare en aantrekkelijke aanwezigheid aan de snelweg te geven.
Hier is veel winst te boeken. De beleving van een stad komt immers grotendeels tot stand vanaf de weg. Onze werkelijkheid is een aaneenschakeling van beelden die we al bewegend verzamelen. Het vergroenen van de
stadsentree kan daarom bijdragen aan de indruk van Den Haag als groene
residentie. De stad is één van de groenste van ons land, maar komend vanaf

6

de snelweg is dat niet zichtbaar. Winst is ook te boeken in het gebruik van
de ruimtes langs de infrastructuur. Nu nog vaak margegebieden zonder duidelijke identiteit. Opgeteld vormen ze een enorm potentieel van een recreatief-groen areaal als stadspark van de 21ste eeuw. Winst is tenslotte ook de
mogelijkheid Den Haag beter zichtbaar te maken voor de automobilist. Van
de vier grote steden is Den Haag de enige gelegen naast het hoofdwegennet.
Velen passeren Den Haag dan ook via de A4 zonder van de stad een goede
indruk te hebben gekregen. Toont de stad zich aan de snelweg dan draagt
dat bij aan de beleving van Den Haag en aan de rijke verscheidenheid van
ruimtelijke kwaliteiten in de Randstad.
Deze korte verkenning komt voort uit een studie gedaan voor het Deelplan
26 west van Ypenburg. Een smalle strook kantoorbebouwing langs de A12
die meerwaarde kan ontlenen aan de integratie in een bredere groene en waterrijke context. Niet een snipper bebouwing die het laatste restje openheid
vult, maar een poging om de marges van de snelweg op te waarderen tot een
volwaardig stuk stad.

Henk Hartzema
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De Randstad loopt vol

Er is in de Randstad een proces gaande van verlies van ondergrond en
structuur. De oorspronkelijke ordening van de Randstad van onderscheiden
steden en dorpen met een veilige marges ertussen gaat stukje bij
beetje verloren. Wat ervoor terugkomt is een, voor een buitenstaander
onverklaarbare nevenschakeling van stedelijke en landschappelijke
fragmenten. Een soort Ruhrgebied, waarbij de ruimtelijke kwaliteiten (zee,
rivieren en landschappelijke openheid) als houvast steeds verder uit het
zicht komen te liggen. Dit proces speelt zich in Zuid Holland nog meer af
dan in Noord Holland, en dan met name in het gebied rond Den Haag en
in de Leidse regio. De provincie is de meest dichtbevolkte van de Randstad.
Van de 20 meest volle gemeentes liggen er 15 in Zuid-Holland, waaronder
Den Haag en Rijswijk.Daarbij komt dat de provincie ook nog eens het
zwakste landschap heeft. Daar waar zelfs Noord-Holland bedeeld is met een
relatief groot aandeel zandgronden, moet Zuid- Holland het voornamelijk
doen met kwetsbare veen-weide gebieden. Deze gronden zijn weerloos en
tegelijkertijd genadeloos. Ze ontwikkelen weinig tegenkracht bij stedelijke
groei en niets wat op het biljartlaken van een veenweidegebied terecht komt
kan zich verbergen. Op die manier zijn de randen van Rotterdam, maar
zelfs een relatief kleine gemeente als Lansingerland ontworteld geraakt en
uitgeleverd aan infrastructurele inzichten. Een vergelijkbaar proces speelt
zich af in en om Den Haag. Het gaat zo ver dat de ruimte tussen de kernen
kleiner is dan de kernen zelf en dat in bepaalde gevallen de ruimte zelfs
geheel opraakt.
Het zijn de toonbeelden van een volle en onoverzichtelijke Randstad.
Toonbeelden van het opraken van ruimte als ordenend principe zonder
dat er een ander houvast voor terugkomt. Doel van ruimtelijke ordening
zou daarom moeten zijn niet zozeer om de werkelijkheid te veranderen (de
Randstad is en blijft vol), maar om de waarneming te beïnvloeden. Wegen
en beweging bepalen onze indruk van onze omgeving. De Randstad gaat
erop vooruit door de structuur van wegen begrijpelijk en de wegen zelf
aantrekkelijk te maken
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Hier begint de stad

Den Haag begint zomaar ergens in het snelweggebied A4/A12/A13. Het is
de entree van de stad, maar het gevoel dat daarbij hoort ontbreekt. Dagelijks passeren 200.000 voertuigen het Prins Clausplein. Deze snelwegenkathedraal is een belangrijk kruispunt van de snelwegen A4 (Amsterdam), A13
(Rotterdam) en A12 (Utrecht) die dwars door het stedelijk gebied lopen.
De luchthavens Schiphol en Rotterdam/The Hague Airport liggen op respectievelijk 25 en 15 minuten afstand. Rond het Prins Clausplein beschikt
de Gemeente Den Haag over grond en waterpartijen die klaar liggen voor
ontwikkeling. Hoogwaardig openbaar vervoer, de goede zichtbaarheid en
de beschikbaarheid van ruimte geven het gebied de potentie om uit te groeien tot een gebied met een eigen identiteit en tegelijk beeldbepalend voor
de stad. Dat is pure winst ten opzichte van de huidge situatie. Het snelwegengebied een doorgangsgebied - een komen en gaan van tienduizenden
mensen maar deze verblijven niet of nauwelijks in het gebied. Zoals het er
nu bij ligt, is het gebied van niemand. Het is duidelijk dat de huidige situatie onvoldoende recht dat aan de potenties van de plek.
Het gebied kent een aantal bijzondere plekken en kwaliteiten die weinig
bekend zijn. Denk daarbij aan de vele sportaccommodaties in het groen
in de buurt van het Prins Clausplein voor voetbal (o.a. ADO Den Haag),
golf, hockey, tennis, fitness, zwemmen (Hofbad), cricket, handbal en korfbal. Dit is een sportcampus zonder dat het benoemd is. Deze plekken
met potentie vragen om een krachtige, onderlinge samenhang gericht op
ontmoeting, gezelligheid, avontuur en uitdaging. Nu er vanwege de crisis
vraaguitval is in alle vastgoedsegmenten is het noodzaak om na te denken
over de toekomst van het gebied. Ontbrekende schakels zijn het openbaar
maken van de Plas van Reef, het vergroenen van de snelwegen en een brug
over de A12 (A12 Passage) om Leidschenveen en Ypenburg met elkaar te
verbinden. Met een brug over de A12 wordt het ‘ADO Den Haag gebied’
en de locatie GAVI en omgeving als onderdeel van een veel grotere recreatiezone een serieuze optie.
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Voor deze sportcampus kan een landschappelijke onderlegger ontwikkeld
worden waar groen, water en verbindingen een nieuwe werkelijk vormen.
Een stadspark met ongekende afmetingen die in 1 klap het isolement van
Ypenburg, Leidscheveen en de Vlietzone opheffen. In plaats van de afzondering achter geluidswallen krijgen de wijken uitlopers die de wereld groter
en groener maken. De oude polders langs de Vliet, de plassen in de oksel
van het Prins Clausplein, bestaande watergangen en groene lanen kunnen
binnen een samenhangend concept uitgroeien tot een nieuw stedelijk landschap. Daarmee voegt het zich in een traditie van groene ruimtes in Den
Haag waar een afwisseling tussen formeel en informeel, een vanzelfsprekend
samengaan van natuurlijk en kunstmatig landschap en het combinatie van
groen als functie en als decorum eerder regel dan uitzondering is.
Met de vergroening van de marges rond de snelwegen krijgt het snelwegprofiel in dit gebied een andere betekenis. De grote invalswegen A4, A12
en A13 zijn van oudsher de belangrijkste toevoerwegen van ‘buiten’ naar
‘binnen’. Inmiddels zijn deze wegen de grote infrastructuren binnen de gemeentegrenzen. De snelwegen doorsnijden het bebouwd gebied en zijn verworden tot geïsoleerde elementen en losgekoppeld van de context - gesloten corridors die elke relatie met de omgeving hebben verloren. Door het
vergroenen van de snelwegen wordt een nieuwe illusie gecreëerd. De illusie
van ruimtelijkheid en de suggestie van de groene inbedding van de stad.
Met een uitgekiende beplantingsstrategie wordt Den Haag: The Washington D.C. of Holland, de groene wereldstad aan zee.
Door zich te verhullen profileert Den Haag zich met bravoure als adres aan
de Randstadring. Een milestone in de vorm van een lange naald met daarop
een gestileerde ooievaar markeert de passage van de stad. De spaghetti van
het Prins Clausplein wordt vastgeprikt, Den Haag krijgt z’n plek. Wanneer
vervolgens de A12 wordt gevolgd via de Utrechtsebaan krijgt de benadering
van de stad een sluitstuk in de vorm van een boog. De horizontale spiegelbeeld van de naald bij het Prins Clausplein markeert met vlaggen de entree
van de stad en is als brug de verbinding van de binnenstad met het Haagse
Bos. Een historische correctie in een stad die zich niet laat domineren door
wegeninfrastructuur.
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Een korte geschiedenis van de A12

De geschiedenis van de A12 heeft een belangrijke parallel met de ontwikkeling van de autosnelweg in Nederland. Begin jaren 1930 woedde ook in
Nederland de vraag of er autosnelwegen aangelegd moesten worden. Deze
vraag werd aangewakkerd door de NEVAS, de NEderlandse Vereniging
voor AutoSnelwegen. Pas nadat maatschappelijke organisaties een voet tussen de deur kregen nadat een ambtelijke en een Tweede Kamercommissie in
1932 werden samengevoegd werd in 1933 het pleit beslecht in het voordeel
van de specifieke aanleg van autosnelwegen.
In het kader van het destijds nieuwe Rijkswegenplan 1927 was besloten om
een nieuwe weg aan te leggen tussen Den Haag, Gouda en Utrecht. Deze
"Rijksweg 12" werd in 1932 in aanleg genomen, nog op basis van de oorspronkelijke plannen van een enkelbaans driestrooksweg, met de middelste
rijstrook voor verkeer in twee richtingen met een naastliggend fietspad. Toen
de ommezwaai ten gunste van de autosnelwegaanleg in 1933 werd gemaakt,
werd besloten om rijksweg 12 volgens de allernieuwste inzichten te voorzien van 6,25 meter brede rijbanen met daarnaast vluchtstroken, gescheiden
door een middenberm en vrij van gelijkvloerse kruispunten en uitritten.
Feitelijk mag Rijksweg 12 Den Haag – Utrecht daarmee aanspraak maken
op het predikaat van de eerste autosnelweg van Nederland (ondanks dat de
weg wel voorzien was van een beweegbare brug over de Gouwe).
Reeds in 1932-1933 werd gewerkt aan de viaducten bij Nootdorp (rijksweg 12 over de Veenweg, en de Hofpleinspoorlijn over de rijksweg). Echter niet eerder dan op 15 april 1937 kon de eerste snelweg van Nederland
tussen Voorburg en Zoetermeer, over een afstand van 9 kilometer worden
opengesteld. De A12 was de eerste snelweg in de wereld die integraal met
een vluchtstrook werd uitgevoerd. De eerdere snelwegen in Duitsland, Italië
en rond New York City hadden dat nog niet. Bovendien was pas vanaf 1935
in het buitenland sprake van gescheiden rijbanen, waarmee Nederland
meedeed met de eerste trendsetters voor de autosnelweg zoals we die nu
kennen. Later in 1937 werd de snelweg verlengd tot Bleiswijk en in 1938
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tot Gouda. In 1939 bereikte de snelweg knooppunt Oudenrijn en in 1940
werd een ontbrekende schakel tussen Reeuwijk en Woerden opengesteld.
In de meidagen van 1940 was Rijksweg 12 tussen verkeersplein Oudenrijn
en Houten in aanleg, en de vaste brug over het Amsterdam-Rijnkanaal (de
Galecopperbrug) was al gereed. Ondanks de bezetting ging de aanleg van
de A12 door, met name aan de zuidkant van Utrecht en verder richting
Arnhem. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat de Duitse bezetter
bij monde van Dr. Ing. Fritz Todt de autosnelweg Kriegswichtig had verklaard. Deze drang om de snelweg naar de Heimat aan te leggen leidde bij
de bevolking tot de wens dat de bezetter er ooit over zou vertrekken, wat
leidde tot de naam het hazepad. In 1942 werd een stukje tussen het knooppunt Oudenrijn (destijds een tweestrooksrotonde) en het verkeersplein Laagraven geopend met 2x2 rijstroken en in 1944 tussen Houten en Bunnik
met 1x2 rijstroken. In 1942 werden de meeste werkzaamheden stilgelegd,
op dat moment waren de aardebanen tussen Utrecht en de Duitse grens in
hoge mate gereed, maar niet voltooid. Direct na de Tweede Wereldoorlog
werd de oorlogsschade hersteld en begonnen met de verdere bouw, waarbij
in 1947 de tweede rijbaan tussen Laagraven en Houten opende. In 1955
volgde het deel van Houten naar Bunnik met de tweede rijbaan. In 1947,
1949 en 1951 werd de eerste rijbaan tussen Bunnik en Veenendaal geopend.
In 1955 en 1956 volgde hiervan de tweede rijbaan en in 1956 opende een
stuk van Veenendaal tot Planken Wambuis meteen met 2x2 rijstroken.
In 1957 werd dit verlengd tot Arnhem-Noord. Begin jaren 60 werd de
snelweg oostwaarts verlengd richting de Duitse grens. In 1961 opende de
eerste rijbaan tussen knooppunt Velperbroek en de grensovergang Bergh
autoweg met Duitsland. De tweede rijbaan hiervan werd tussen 1961 en
1964 opengesteld. In 1965 werd de aansluitende Duitse A3 tussen Emmerich en Wesel opengesteld, waarmee de A12 werd aangesloten op het Duitse
Autobahnnetwerk. Hiermee was de A12 echter nog niet helemaal voltooid.
In 1970 werd begonnen met de aanleg van de Utrechtsebaan in Den Haag,
welke tussen 1976 en 1979 werd opengesteld.
De A12 is de eerste snelweg van Nederland, Den Haag is in de ontwikkeling ervan zowel het begin als het eindpunt.
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Snelwegen in niemandsland

Tijdens de aanleg van de A12 was Zoetermeer nog een dorp en de snelweg
voerde als een klassieke route national door de weilanden naar Den Haag,
om te eindigen in hartje stad. Toen in 1970 de A4 werd aangelegd was Den
Haag inmiddels een maatje groter. De snelweg belandde op veilige afstand
in de periferie van de stad. Weer 20 jaar later heeft Den Haag met de aanleg
van Ypenburg de sprong over de snelweg gemaakt. Geheel in lijn met de
Vinex-ontwikkelingen elders die bijna overal voorzag in woonwijken aan
de ‘verkeerde’ kant van de snelweg. Resultaat van deze oefening is een consequente naar binnnen gekeerde stedenbouwkundige ontwikkeling van de
Vinex-wijken. Deels uit bescherming (geluidwallen), deel uit een langere
traditie van naoorlogse wijken die voorziet in een sterke enclavevorming.
Hierin zijn woonwijken niet primair onderdeel van de bestaande stedelijke
omgeving, maar in eerste instantie op zichzelfstaande woonomgevingen.
Volgens de inzichten van dat moment zijn woonwijken binnen vaste projectgrenzen en een afgebakende tijdshorizon opgezet. Met uitsluiting van
ongewenste invloeden kon op die manier het best de idealen van het wonen
worden gerealiseerd. Nadeel van deze benadering is in veel gevallen dat de
infrastructuur buitenom wordt gelegd, de buitenkant van de wijk wordt de
achterkant. Dat heeft tot gevolg dat snelwegen en hoofdwegen vaak anoniem zijn en slechts hier en daar een glimp tonen van wat zich aan weerszijden
van de weg afspeelt. Rond de A4 en A12 is het effect van de afkeer van
infrastructuur zichtbaar. Den Haag is inmiddels vergroeit met Voorburg,
Leidschendam, Rijswijk en Zoetermeer. Voor een gemiddelde automobilist
is het niet langer mogelijk de steden van elkaar te onderscheiden. Dat hoeft
op zich niet een probleem te zijn. De steden horen door hun nabijheid immers bij elkaar. Meer storend is de smakeloosheid van de snelwegomgeving
zelf. Smakeloos is de letterlijke betekenis van het woord. De randen van de
snelweg worden gekleurd door geluidwallen, bedrijfsgebouwen en logo’s.
De openheid van de jaren ’50 is ingeruild voor een niemandsland. Den
Haag ligt niet meer in het groen, maar achter een bedrijventerrein.
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Provinciale wegen in Nederland

Haarlem-Den Haag en Utrecht-Het Loo behoorden tot de eerste bestraatte
lange lijnen van ons land. De verharding van het wegennet begon rond
1800. Niet omdat de infrastructuur van de waterwegen toen verslechterde,
maar omdat de Nederlandse wegen werden onderworpen aan het krachtige
nieuwe ‘Verlichtingsidee’ uit Frankrijk: ze moesten stelselmatig worden. Als
eerste stap werden ze geclassificeerd, al naar gelang hun plaats en functie
in de nieuwe entiteit die het Franse keizerrijk werd genoemd, in feite was
een groot deel van Europa onder Frans bestuur. Het Keizerlijk Decreet
van 1811 bepaalde dat alle wegen van Napoleons keizerrijk in drie klassen
werden verdeeld, met bijbehorende organisatie van toezicht en beheer. Dit
stelsel bracht de haast oneindige individualiteit van de Europese wegen tot
drie hoofdkenmerken terug, tot drie types: de rijkswegen (routes imperiales), de departementale wegen en de lokale wegen (chemins vicinaux, in
de Nederlandse wetteksten ‘buurtwegen’).
De val van Napoleon verhinderde dat de wegaanleg en wegverbetering
volgens dit stelsel in Nederland werd voltooid, maar in1814 handhaafde
koning Willem I de napoleontische wegenclassificatie van rijkswegen, provinciale wegen en lokale wegen en liet hij het werk aan de aangewezen rijkswegen voortzetten.
Samen met de rijksgrenzen vormden de rijkswegen het beeld van de Staat,
de grenzen definiëerden diens buitenkant, zijn kwantiteit, de rijkswegen
beschreven zijn inwendige structuur, zijn geopolitieke inhoud. De nieuwe
rijkswegen, kenbaar aan hun optimale uitmonstering van wegdek en bermbeplanting, verenigden de gewesten langzamerhand – de laatste rijkswegen werden in de jaren ‘40 bestraat – tot het ene en ondeelbare geheel dat
meer is dan de politieke abstractie die Staat heet: de nationale samenleving, het Nederlandse volk. In deze ontwikkeling moeten de circa honderd
steden een hoofdrol gespeeld hebben. De vorming van de samenleving, van
een groepsbesef dat de grens van de stad ver overschreed, vond plaats door
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kennismaking, door reizen, in één woord door communicatie. De intensivering hiervan is mogelijk gemaakt door de verbeterde wegen.
De rijkswegen maakten de verbondenheid binnen de ene en ondeelbare
staat niet alleen even scherp zichtbaar maar bovendien in ruimte en tijd ook
ervaarbaar. De verbetering van de gemeenschap is een effect dat in die decennia vaak genoemd is als het meest opvallende van een wegverbetering.
Opvallend is dat in de 20e eeuw dit netwerk van verbindende regionale wegen weer ontmanteld. De oude provinciale wegen, veelal kaarsrechte wegen
tussen de belangrijkste steden van het land, zijn stuk voor stuk opgeheven.
Voorbeelden hiervan zijn de Boschdijk in Eindhoven, de Amsterdamseweg
in Utrecht, de Rijksstraatwegen (bijvoorbeeld in Haarlem of Wassenaar) en
de Napoleonsbaan tussen Roermond en Venlo. Delen van deze lange lijnen
zijn nog wel op veel plaatsen zichtbaar, maar door het opknippen van de
wegen in stukken en het verlies aan verkeerskundige betekenis, spelen ze
nog zelden een rol in de oriëntatie op de omgeving. Daarmee is Nederland het enige land in Europa zonder een netwerk van provinciale wegen.
Hierdoor zijn niet alleen de voor de hand liggende verbindingen tussen de
steden verdwenen, maar is ook de leesbaarheid van ons land aangetast.
Ook de Leidsestraatweg, van oudsher de verbindingsweg tussen Leiden en
Den Haag is in onbruik geraakt. Reeds in de jaren 60 is de Benoordenhoutseweg de belangrijke verkeersader geworden en werd het deel van de
Leidsestraatweg die ten oosten hieraan parallel loopt minder van belang.
Ter hoogte van Chalet ten Bosch is toen een kruising ontstaan waarbij het
Leidsestraatwegdeel richting Den Haag als zijweg op de doorgaande Benoordenhoutseweg en Leidsestraatweg richting Leiden is aangesloten. Het
de aanleg van de Utrechtsebaan in de jaren ’70 werd de Leidsestraatweg
definitief opgeheven toen de verbinding hier werd doorgeknipt.
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Colofon

Deze open brief is ontstaan vanuit de opdracht door OVG
projectontwikkeling tot herziening van het stedenbouwkundig plan voor
deelplan Ypenburg 26 west. De wens tot een hechtere binding van het plan
met zijn omgeving heeft geleid tot een verkenning van de bredere context
(Plas van Reef en de aanliggende snelwegen). Hieruit zijn gesprekken
ontstaan met opdrachtgevers van deelplannen in de directe omgeving en
met vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag. Verbeelding van de
mogelijkheden en verkenning van de kansen heeft geleid tot deze open
brief.

Space Making (Ruimte voor de Randstad)
Sinds 2008 wordt door studio Hartzema eigen beheer fundamenteel
onderzoek gedaan naar de aard en betekenis van infrastructuur in
de Randstad. Paradoxaal genoeg lijkt de Randstad vol maar is het in
werkelijkheid één van de meest lege metropolen ter wereld. Vanuit de
hypothese dat dichtheid een kwestie van waarneming is die gevoed wordt
door het stelsel van wegen, worden verkenningen uitgevoerd en voorstellen
gedaan. Met deze expertise in opbouw manifesteert Studio Hartzema zich
binnen het eigen vakgebied en in bestuur en politiek. opgesteld door Henk
Hartzema en bevat ongevraagd advies over de ruimtelijke inrichting van ons
land, met name de Randstad.
Deze adviezen worden onder andere verwoord en verbeeld in documenten
met de titel ‘Pleidooi voor beter asfalt’. Een Groene stadsentree voor Den
Haag heeft drie voorlopers:
Waarom de Randstad vol lijkt maar leeg is, juli 2010
Hoe een weg de Randstad groen kan maken, juni 2011
Hoe de Rijnlandroute botst met de Leidse Regio, april 2013
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Van oorsprong kent de Randstad een unieke opbouw. Polycentrisch
met veel ruimte tussen de kernen. Nu de ruimte op begint te raken
wordt het gemis aan planning voelbaar, groei van onderop bereikt de
grenzen van z’n kunnen. Afstand als ordenend principe is achterhaald.
Daarmee nadert de Randstad het einde van een tijdperk. Aan de
landzijde van Den Haag is dit proces voelbaar. Wie Den Haag via de
snelweg binnenrijdt ziet een verbrokkeld en onoverzichtelijk stedelijk
landschap, een opeenstapeling van kantoor- en industriegebouwen,
geluidswallen en woonwijken. Den Haag lijkt vol en rommelig.
Toch is er rond de snelweginfrastructuur nog veel onbestemde ruimte.
Wanneer deze fragmenten bij elkaar worden opgesteld ontstaat in
potentie de ruimte voor een 21ste eeuwse stadspark. Een groen blauwe
wereld waarin landschap en sport hand in hand gaan. Vanaf de snelweg
verandert dit park de beeldvorming van Den Haag. De stad van recht
en vrede is ingebed een landschappelijke onderlegger, het stadssilhouet
wordt krijgt een groene kader.

