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1. Inleiding 

1.1 Verkeersveiliger 
Den Haag werkt met succes aan verkeersveiligheid. Sinds er gerichte aandacht is voor 

verkeersveiligheid is de trend van het aantal verkeersslachtoffers dalende. Den Haag heeft zich 

aangesloten bij de landelijke doelstellingen uit de Nota Mobiliteit1 om ten opzichte van 2001 het 

aantal dodelijke slachtoffers in 2020 te halveren en het aantal ziekenhuisgewonden met een derde te 

laten afnemen.  De doelstellingen met betrekking tot het aantal dodelijke slachtoffers kunnen 

worden gehaald. De doelstellingen met betrekking tot het aantal ziekenhuisgewonden staan onder 

druk.2  

Stilzitten is daarom geen optie.  Den Haag moet continu de aandacht hebben voor verkeersveiligheid  

en die waar mogelijk vergroten. Verkeersveiligheid is onderdeel van de dagelijkse manier van werken 

en het belangrijkste criterium bij het ontwerpen of herinrichten van een weg. Daarnaast wordt zowel 

proactief als reactief gericht gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door de aanpak 

van gevaarlijke situaties, educatie en gedrag.  

Het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht” zet in op verkeersveiligheid en vraagt in het 

bijzonder aandacht voor het kindvriendelijker maken van woonwijken en uitbreiding van het aantal 

30 km gebieden. Daarnaast blijven ook de verbetering van risicovolle trajecten  en locaties, de 

schoolomgeving, knelpunten en verkeerseducatie speerpunten. Het kader voor dit 

meerjarenprogramma is vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit uit 2011. 

Dit meerjarenprogramma blikt terug op wat bereikt is en gaat door op wat succesvol is. Tegelijkertijd 

worden er nieuwe accenten gelegd. Doel van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid is de landelijke 

doelstellingen uit de Nota Mobiliteit in 2020 te halen. Dit meerjarenprogramma moet daarvoor een 

laatste zet in de goede richting geven.  

Het meerjarenprogramma verkeersveiligheid gaat in op de speerpunten voor de komende vier jaar. 

Gezien de beleidsmatige keuzes die gemaakt worden en de omvang van het programma wordt dit 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij het meerjarenprogramma hoort een uitvoeringsprogramma. 

Daarin zijn de concrete projecten opgenomen voor een bepaalde periode. De afgelopen periode 

maakte het uitvoeringsprogramma voor de eerste twee jaar (2012-2013) onderdeel uit van het 

meerjarenprogramma en is het uitvoeringsprogramma voor de twee erop volgende jaren (2014-

2015) separaat in besluitvorming gebracht. Bij voorliggend Meerjarenprogramma voor de periode 

2016-2019 is ervoor gekozen ook voor de volledige periode van vier jaar de uitvoering te 

programmeren. De reden hiervoor is dat de doorlooptijd van projecten over het algemeen zo groot is 

dat het nauwelijks mogelijk is de voorgestelde projecten in twee jaar te programmeren. Indien in de 

loop van de tijd er nieuwe inzichten zijn, kan een eventuele bijstelling alsnog aan het bestuur worden 

voorgelegd. Dit betekent dat voor een deel van het uitvoeringsprogramma de dekking nog moet 

worden ingevuld bij de vaststelling van de begroting en subsidieverzoeken bij het MRDH. Een deel 

van de projecten is dan ook nog indicatief van aard. Zodra er extra middelen zijn gevonden, 

                                                           
1
 Nota Mobiliteit, 2004-2006, kamerstuk 29644. In 2012 is deze vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte. 
2
 Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015, SWOV. 
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bijvoorbeeld  door een bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), kunnen ze in 

uitvoering worden genomen. 

1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de uitgevoerde maatregelen van het vorige 

Meerjarenprogramma  Verkeersveiligheid 2012-2015. Hoofdstuk 3 gaat in op de trends en 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren en waar naar verwachting de komende jaren rekening mee 

moet worden gehouden. Daarbij gaat het om ontwikkelingen ten aanzien van de 

verkeersslachtoffers, maar ook technische ontwikkelingen van voertuigen en veranderend gedrag. 

Hoofdstuk 4 gaat in op het beleid en de doelstellingen. Achtereenvolgens komen het beleidskader en 

de speerpunten voor de komende vier jaar aan bod. Hoofdstuk 5 bevat het uitvoeringsprogramma 

2016-2019, de maatregelen voor de komende vier jaar. Hoofdstuk 6 tot slot, gaat in op de financiën 

voor de komende twee jaar en geeft een doorkijk voor de periode erna. 
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2. Terugblik Meerjarenprogramma 2012-2015 

2.1. Uitgevoerde maatregelen 
Op basis van het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2012-2015 zijn twee 

uitvoeringsprogramma’s gemaakt met concrete maatregelen voor de periodes 2012-2013 en 2014-

2015. De maatregelen zijn gebaseerd op de vier speerpunten. Voor ieder speerpunt wordt 

aangegeven welke maatregelen zijn uitgevoerd en of de doelstellingen zijn gehaald. De speerpunten 

zijn: 

 Herkenbare en veilige wegbeelden (risicovolle trajecten en locaties); 

 Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding; 

 Veiligheid op schoolroutes en in de schoolomgeving, kleine verkeersknelpunten en 30 

km/uur maatregelen; 

 Aanpak blackspots. 

2.2 Herkenbare en veilige wegbeelden (risicovolle trajecten en locaties) 
In het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2008-2011 is de aanpak van risicovolle trajecten op 

basis van de zogenaamde ‘wegbeeldmethodiek’ geïntroduceerd. De wegbeeldmethodiek is een 

verkeersveiligheidsanalyse van het wegennet op basis van wegbeelden, wegkenmerken en 

verkeersrisicocijfers.  Aan de hand van deze analyse zijn de meest risicovolle trajecten in kaart 

gebracht.  

Uit eerdere ervaringen met de aanpak van de risicovolle trajecten blijkt dat de verkeersonveiligheid 

wordt veroorzaakt doordat vorm, functie en gebruik van een traject niet met elkaar in 

overeenstemming zijn. Hierdoor wordt niet voldaan aan het belangrijkste principe van duurzaam 

veilig waarbij dat wel het geval zou moeten zijn.  Om deze overeenstemming te bereiken is veelal een 

ingrijpende reconstructie nodig, waarbij belangrijke afwegingen moeten worden gemaakt tussen 

doorstroming, de gebruiksfunctie voor winkelend publiek en omwonenden of tussen parkeren en 

ruimte voor fietsers en voetgangers.  

De ervaring leert dat de aanpak van deze trajecten alleen kansrijk is als meegelift kan worden met 

andere werkzaamheden. Hiermee worden kosten bespaard, wordt de overlast beperkt en ontstaat 

meer draagvlak voor de maatregelen. 

In het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2012-2015 was ten aanzien van de aanpak risicovolle 

trajecten opgenomen om de zes in 2008-2011 voorbereide trajecten tot uitvoering te brengen en 

nieuwe trajecten te starten als meegelift kan worden met programma’s zoals Meerjarenprogramma 

Fiets, Parkeren in Woongebieden (PIW), Netwerk Randstadrail, Riolering en Groot onderhoud wegen. 

Deze doelstellingen zijn gedeeltelijk gehaald. Van de zes voorbereide trajecten zijn er drie 

daadwerkelijk uitgevoerd: de Nieboerweg (twee locaties), de Hobbemastraat de 

Anemoonstraat/Goudsbloemlaan. De Kempstraat is gedeeltelijk uitgevoerd, namelijk het deel tussen 

de Schalkburgerstraat en de De La Reyweg. Voor het deel van de Kempstraat tussen het 

Hobbemaplein en de Schalkburgerstraat is de planvoorbereiding gestart. De Beeklaan is momenteel 

in uitvoering. De Uitvoering van de Willem de Zwijgerlaan schuift door naar 2017 (of mogelijk naar 

2018-2019). Dit heeft te maken met de planning van de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden 

en met de langere voorbereidingstijd naar aanleiding van de inspraak. 
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Veilig wegbeeld op de Hobbemastraat na herinrichting 

 

Een nieuw traject dat is opgepakt en uitgevoerd, is de Fahrenheitstraat. Het gedeelte tussen de Laan 

van Meerdervoort en Segbroeklaan is aangepakt in het kader van het programma “Kansen voor 

West’.  Op dit deel van de Fahrenheitstraat is een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld en is 

de inrichting aangepast aan deze maximumsnelheid. Het gedeelte van de Fahrenheitstraat tussen de 

Segbroeklaan en de Sportlaan is opgepakt in het kader van de verbetering van de veiligheid op 

schoolroutes. 

 

Doelstelling Gerealiseerd 
Zes in 2008-2011 opgestarte trajecten uitvoeren  Nieboerweg, aansluiting met de Duindorpdam 

 Nieboerweg - Duivelandsestraat 

 Hobbemastraat (tussen Om en Bij en Vaillantlaan) 

 Goudsbloemlaan (ter hoogte van de Anemoonstraat) 

 Deel Kempstraat ( tussen Schalk Burgerstraat en De La 
Reyweg) 

 In uitvoering Beeklaan ( tussen Weimarstraat en Laan 
van Meerdervoort) 

 Voorbereiding Willem de Zwijgerlaan 

Nieuwe trajecten (incl. hoofdroutes nood- en hulpdiensten) 
uitvoeren bij meeliften programma’s Fiets, NRR, P2500 en 
groot onderhoud. 

 Fahrenheitstraat (Segbroeklaan – Sportlaan) 
(winkelgedeelte) 
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2.3 Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding 
De gemeente Den Haag heeft, in samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau 

Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), een 

uitgebreid aanbod aan verkeerseducatie voor verschillende doelgroepen. De deelname hieraan is 

gratis. 

 

Scholen 

Een zeer succesvol lokaal project is 'Veilig Leren Fietsen', waardoor kinderen op basisscholen in Den 

Haag kunnen leren fietsen of hun fietsvaardigheid leren verbeteren. Met name scholen in wijken 

waar het fietsgebruik nog relatief laag is, maken hier gebruik van. Dit programma is altijd gekoppeld 

aan het verkeersparcours, een parcours met verkeerssituaties dat permanent op het schoolplein 

wordt aangebracht. De school krijgt twee keer per schooljaar gedurende twee weken een 

aanhangwagen gevuld met steppen, loopfietsen, fietsen en waveboards op het schoolplein. In 2013 

is een vierde aanhangwagen aangeschaft, vanwege de grote vraag vanuit de scholen naar dit project.  

De fietslessen zijn een goede voorbereiding op het fietsexamen in groep 7, waaraan jaarlijks meer 

scholen deelnemen en waarvan het slagingspercentage stijgt. In 2012 deden 4733 leerlingen van 119 

basisscholen deel aan het fietsexamen, in 2015 waren dat  4885 leerlingen van 123 basisscholen.  

 

 
Veilig leren fietsen op het schoolplein 

 

Via de MRDH kunnen scholen in het basisonderwijs hulp krijgen van een verkeersleerkracht om het 

programma School op SEEF te implementeren, een educatief programma dat gericht is op een 

integrale aanpak van verkeersveiligheid rondom de school. In Den Haag hebben in de periode 2011-

2015 46 scholen 1 of meerdere jaren hulp gehad van een verkeersleerkracht. Daarnaast stelt de 
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MRDH  de dodehoekles , de schoolbrengdag, de verkeersslang en de leskist van Leer in het verkeer 

beschikbaar.  

Scholen die een verkeersbrigade willen oprichten krijgen hiervoor materialen van de gemeente en 

een opleiding van de politie. In 2015 zijn 21 nieuwe verkeersbrigadiers opgeleid, in totaal telt Den 

Haag in 2015 7 verkeerbrigades die bemand werden door ruim 70 ouders en bijna 200 kinderen. 

 

Om ouders bij de verkeersveiligheid rondom school te betrekken kunnen scholen deelnemen aan het 

project Kinderen Anders Naar School (KANS), een communicatieproject dat scholen helpt ouders te 

informeren over hun eigen verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid van hun kind. De insteek 

hierbij is om het lopen en fietsen zoveel mogelijk te stimuleren om daarmee de drukte van het 

autoverkeer in de directe omgeving van de school te verminderen. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan het weerbaar maken van het kind in het verkeer door verkeerslessen.  Jaarlijks kunnen 5 

scholen mee doen aan het KANS project. In totaal hebben tot nu toe 28 scholen meegedaan aan het 

KANS project.  

 

Aan  het voortgezet onderwijs biedt de gemeente het project “Biking2skool=cool” aan, een project 

gericht op het verbeteren van de fietsvaardigheden, het verhogen van het fietsgebruik en fietsbezit 

van leerlingen. In 2014 namen 482 leerlingen van 6 scholen deel aan het project waarvan er 176 een 

fiets aanschaften, in 2015 deden er 5 scholen mee met 433 leerlingen waarvan er 155 een fiets 

bestelden. Via de MRDH kunnen scholen voor het voortgezet onderwijs gebruik maken van de 

modules uit het programma “Totally traffic”  Van 2011 tot en met 2015 hebben 17 Haagse scholen 

kennis gemaakt van 1 of meerdere modules uit het programma, in 2015 hebben 11 scholen het 

programma structureel opgenomen in hun curriculum. De belangstelling van scholen om mee te 

doen aan verkeerseducatie neemt jaarlijks toe. 

 

Overige verkeerseducatie 

In 2015 is er een educatieve Haagse fietsdag ontwikkeld voor oudere fietsers met aandacht voor 

kennis van de verkeersregels, voertuigbeheersing, een lichamelijke test (ogen, oren 

reactievermogen) en een goede en veilige afstelling van de fiets. De bedoeling was om als pilot één 

Haagse fietsdag  te organiseren in Loosduinen. De belangstelling voor deze dag was groot. Maar liefst 

250 mensen hadden belangstelling voor deze dag, terwijl gerekend was op 50 deelnemers.    

 

Gedragsbeïnvloeding 

Team Alert (de verkeersveiligheidsorganisatie door en voor jongeren) heeft diverse campagnes 

ontwikkeld voor jongeren in het verkeer van 12 tot en met 24 jaar. Deze campagnes zijn onder 

andere gericht op de negatieve effecten van alcohol en drugs in het verkeer en op het voeren van 

fietsverlichting. Deze campagnes zijn meerdere keren per jaar ingezet in Den Haag bij evenementen 

en op locaties waar veel jongeren komen, zoals discotheken, Parkpop en de Haagse Hogeschool.  

 

Voor de beïnvloeding van het  verkeersgedrag in het algemeen zijn er 150 campagneborden 

geplaatst langs de wegen in de hele stad. De uitingen in de campagne borden worden zes keer per 

jaar gewisseld en volgen zo veel mogelijk de landelijke campagnekalender. De campagne uitingen 

zijn: Snelheid (Hier 50), Alcohol (BOB), Verlichting (Val Op), Dode Hoek, Stop voor Zebra en Social 

Media. Deze campagneborden en frames zijn in 2014 geheel vernieuwd.   
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Met de jaarlijkse Schoolbrengdag en het project  Kinderen Anders Naar School (KANS-project) 

worden ouders bewust gemaakt van hun verkeersgedrag bij het halen en brengen van hun kinderen.  

 

Er zijn 22 nieuwe snelheidsinformatiedisplays (SID’s) gekocht. Voor de beïnvloeding van het 

snelheidsgedrag zijn nu 40 SID’s beschikbaar die rouleren over 120 locaties in de stad. Jaarlijks 

worden de locaties herzien. Twee SID’s hebben een vaste plek op de Nieboerweg. Er is een mobiele 

snelheidsdisplay beschikbaar om in te zetten in woonwijken en bij scholen. Naar aanleiding van 

snelheidsklachten worden snelheidsmetingen uitgevoerd met de wegkantradar. 

 

Doelstelling Gerealiseerd 
Verkeerseducatie uitbreiden basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs en praktisch fietsexamen 

 Groei deelname fietsexamen tot 4885 leerlingen op 
123 basisscholen in 2015 

 Veilig Leren Fietsen op 32 scholen en 10.000 leerlingen 

 Aanschaf 4
e
 fietsaanhanger tbv Veilig Leren Fietsen 

 Uitbreiding aanbod en deelname educatie voortgezet 
onderwijs, zoals: 

 Biking2skool op 8 scholen circa 450 leerlingen 

 Tottally Traffic structureel op 11 scholen in curriculum 
 

Uitbreiding deelname jonge automobilisten en ouderen  Inzet campagnes Team Alert 

 Educatieve Haagse fietsdag ouderen 
 

Meer samenwerken met politie en voortzetten inzet 
snelheidsinformatiefdisplays 

 22 nieuwe SID’s gekocht 

 42 displays gerouleerd over 120 locaties 

 Handhaving snelheid door politie op verzoek na 
klachten 

 In overleg met politie trajectwegen bepaald waarop 
verscherpte handhaving plaatsvindt 
 

Uitbreiden communicatie verkeersgedrag 
 

 Deelname 28 scholen aan KANS 

 Vernieuwing campagneborden in 2014 

 150 campagneborden 

 

2.4 Schoolomgeving, kleine verkeersmaatregelen en 30 km/uur 
Vekeersveiligheid schoolomgeving 

In 2009 is gestart met een structurele en wijkgerichte aanpak van de verbetering van de veiligheid op 

schoolroutes en in de omgeving van basisscholen. De aanpak gebeurt in overleg met de scholen en in 

sommige gevallen in overleg met de wijkagent. Door wijkgericht te werken kunnen knelpunten die 

door meerdere scholen in de wijk worden aangegeven efficiënt worden aangepakt. Het effect van de 

infrastructurele maatregelen wordt versterkt wanneer scholen meedoen aan verkeerseducatie of 

gedragsbeïnvloeding.  

 

In het Meerjarenprogramma 2012-2015 is de aanpak uit 2009 voortgezet  met het uiteindelijke doel 

om bij alle scholen maatregelen te nemen.  Meer dan de helft van de schoolomgevingen is inmiddels 

aangepakt (96 van de 172 basisschoollocaties). In de periode 2012-2015 zijn er bij 60 scholen 

schoolzones en/of maatregelen aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de meeste 

gevallen betrof dit het aanbrengen van schoolzonemarkering, bebording of kleine fysieke  

aanpassingen. Bij een aantal locaties is er aanleiding geweest om meer te doen en over te gaan tot 

een herinrichting (o.a. Escamplaan-Tienhovenselaan, Hoefkade). Bij de scholendriehoek bij de Van 

Diepenburchstraat is meegelift met groot onderhoud en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Dit 
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krijgt nog een vervolg bij onder andere de Van Maudricstraat/Oostduinlaan. Er zijn op dit moment 29 

schoolzones in voorbereiding. 

 

Kleine verkeersmaatregelen 

De afgelopen vier jaar zijn op verschillende plekken in de stad kleine verkeersmaatregelen getroffen 

om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de meeste gevallen gebeurde dit naar aanleiding van 

klachten of meldingen van bewoners of naar aanleiding van verzoeken en/of op initiatief van één van 

de wegbeheerders. In een aantal gevallen zijn kleine maatregelen getroffen naar aanleiding van een 

ongeval. 

 

30 km/u gebieden  

Na de introductie van Duurzaam Veilig is de gemeente gestart met het proactief inrichten van 

woonwijken tot 30 kilometer per uur gebieden. Na het verschijnen van het rapport van de 

Rekenkamercommissie ”Sturen op Verkeersveiligheid” in 2006 is het beleid gewijzigd. Vanwege 

kostenefficiency werden wijken alleen heringericht als 30 kilometer per uur gebied als dit 

gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden.  

 

Doelstelling Gerealiseerd 
Voortzetten aanpak verbetering veiligheid schoolomgeving 
en bij alle basisscholen maatregelen 

 Schoolzones bij 60 scholen, totaal nu op 96 vd 172 

 Escamplaan-Tienhovenslaan 

 Hoefkade (Bockstraat) 

 Hengelolaan-Hertenrade 

 Van Diepenburchstraat 
 

Aanbrengen verkeersmaatregelen bij kleine knelpunten  Kruispunt Limastraat – Laan van Wateringse Veld 

 Juliana van Stolberglaan – Beatrixlaan (eilandje) 

 Erasmusplein (boog iets verbeterd, bestrating) 

 Van Boetzelaerlaan (drempels nav dodelijk ongeval) 

 Oversteekplaats Waldorpstraat (ook dodelijk ongeval) 

 Oversteekplaats Vrederustlaan 

 Oversteekplaats Noordweg 

 Snelheidsremmende maatregelen Limastraat – 
Brasiliastraat 

 Oversteekplaats Neptunusstraat 

 Oversteekplaats Patijnlaan 

 Fietsdoorsteek Goudenregenplein 

 Voetpad Koekamp 

 Noordwest Buitensingel – Zamenhofstraat 

 Oversteekplaats Gouveneurlaan 

 Oversteekplaatsen Paul Krugerlaan 

 Laan van Eik en Duinen 

 Kruispunt Hengelolaan – Maartensdijklaan 

 Aanpassing Soestdijksekade 

Voortzetting inrichting 30 km/u, alleen in combinatie met 
andere werkzaamheden 

 Vogelwijk  

 De Dreven 

 Bij asfaltering fietspaden vele inritconstructies 
aangelegd 
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Schoolzone Hengelolaan 

2.5 Aanpak Blackspots 
Een blackspot is een locatie waar de laatste vijf opeenvolgende jaren zes of meer ongevallen met 

letsel zijn geregistreerd waarvan vier in de laatste drie jaar. Bij de vaststelling van het 

meerjarenprogramma 2012-2015 voldeden 24 locaties aan deze definitie en moesten er nog 19 

worden aangepakt. 

 

Bij 10 locaties is een ongevalsanalyse (AVOC) uitgevoerd. In 2 gevallen is geconcludeerd dat er geen 

aanpassingen gewenst waren omdat het ongeval niets te maken had met de weginrichting of er geen 

betere oplossing is. Bij 8 locaties is een aanpassing aan de infrastructuur gedaan, bij 9 nog niet. 

 

Doelstelling Gerealiseerd 
Ongevallenanalyses voor de blackspotlocaties uitvoeren  10 locaties 

 Groen van Prinstererlaan-Houtwijklaan wel AVOC, 
geen aanpassingen noodzakelijk 

 Dedemsvaartweg-Meppelweg wel AVOC, geen 
aanpassingen noodzakelijk 

Aanpak blackspotlocaties meenemen met andere locaties 
en tenminste 4 locaties solitair aanpakken 

 Melis Stokelaan – Vrederustlaan (scheiden fiets-auto) 

 Spaarneplein – Weteringkade (belijning) 

 Albardastraat – Groen van Prinsterenlaan (fietspad 
optillen en uitbuigen) 

 Guntersteinweg – Middachtenweg (scheiden fiets-
auto) 

 Javastraat – Koningskade – Raamweg (scheiden fiets-
auto) 

 Fruitweg – Melis Stokelaan – Troelstrakade (oa 
rotonde bij Viaductweg) 

 Neherkade – Rijswijkseweg (vernieuwd kruispunt) 

 Stationsplein (Herinrichting, tram wordt nog verlegd) 
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Kruispunt Melis Stokelaan – Vrederustlaan na herinrichting 
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3. Trends en ontwikkelingen 

3.1 Ongevallen in Nederland 
De ongevalscijfers geven belangrijke informatie over de 

verkeersveiligheid. In de eerste plaats worden de cijfers 

gebruikt om ontwikkelingen te kunnen volgen en 

verschillen waar te nemen tussen bijvoorbeeld het 

landelijke beeld en dat in Den Haag. In de tweede plaats 

kan bij een nadere analyse van de cijfers informatie 

worden verkregen over specifieke knelpunten in de stad. 

Zo is een belangrijke rol in het verkeersveiligheidsbeleid 

weggelegd voor de aanpak van blackspots. Knelpunten 

waar relatief vaak ongevallen voorkomen krijgen prioriteit 

om te verbeteren. 

Het aantal doden in het verkeer neemt in Nederland al 

jaren af. Sinds 2000 is het totale aantal dodelijke slachtoffers gehalveerd (zie figuur 3.1). Ook in de 

afgelopen vier jaar is het aantal verder gedaald. De daling is vooral te vinden onder inzittenden van 

een auto en onder voetgangers. 

Figuur 3.1: Doden in het verkeer landelijk beeld (Bron: SWOV/CBS) 

 

Naast het aantal dodelijke slachtoffers, berekent de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid (SWOV) jaarlijks het aantal slachtoffers en het aantal ernstige slachtoffers (figuur 

3.2). Ook doet ze prognoses voor de ontwikkeling van het aantal slachtoffers. Het aantal ernstige 

slachtoffers in het verkeer liep – na een jarenlange stabiele trend – van 2006 tot en met 2011 - weer 

op. Vanaf 2011 leek die toename  weer te stagneren door lagere cijfers in 2012 en 2013, maar in 

2014 steeg het aantal slachtoffers juist tot recordhoogte.  De SWOV geeft aan dat de doelstellingen 
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uit de Nota Mobiliteit voor de daling van het aantal dodelijke slachtoffers gehaald kunnen worden, 

maar de doelstelling voor de overige slachtoffers niet. 

Figuur 3.2: Ernstige verkeersslachtoffers (Bron: SWOV) 

 

3.2 Kanttekening bij ongevalscijfers 
Helaas is de registratie van ongevallen de laatste vijf jaar niet volledig. Niet alle ongevallen zijn 

geregistreerd en van de ongevallen die wel geregistreerd zijn, is weinig informatie beschikbaar. Dit 

probleem is landelijk erkend en aangepakt. Voor een deel heeft dit te maken met de gewijzigde inzet 

van de politie. De politie komt niet meer bij alle ongevallen ter plaatse. Ook wordt er minder 

informatie over het ongeval bijgehouden. De SWOV maakt landelijk berekeningen door een correctie 

toe te passen op de wel bekende cijfers. Tevens doet ze een voorspelling voor de ontwikkeling van de 

ongevalscijfers aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, demografie en 

techniek. Voor de Haagse cijfers zijn dergelijke correcties en voorspellingen niet voorhanden.  

De registratie van het aantal dodelijke slachtoffers in de afgelopen vijf jaar is naar alle 

waarschijnlijkheid wel volledig. In de praktijk blijkt echter dat de ontwikkeling van dodelijke 

slachtoffers minder eenvoudig te interpreteren is dan bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisgewonden. 

Bij de analyse van een dodelijk ongeval blijkt dat dit vaker het gevolg is van gedrag of van toeval dan 

bij de overige slachtofferongevallen. De weginrichting is hierbij van beperkte invloed. 

De betekenis van het aantal ziekenhuis- en overige gewonden dient dus met de nodige 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 

In 2014 is door onder andere het Verbond van Verzekeraars, de politie, Rijkswaterstaat, VNG, SWOV 

en Veilig Verkeer Nederland de STAR Safety Deal ondertekend. STAR staat voor Smart Traffic 

Accident Reporting. De verwachting is dat hierdoor in 2017 zowel landelijk als voor Den Haag weer 

goede cijfers voorhanden zijn. Er kunnen pas betrouwbare uitspraken worden gedaan als er over een 

periode van drie jaar goede cijfers beschikbaar zijn. 
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3.3 Ongevallen in Den Haag 
Het aantal doden in het Haagse verkeer schommelt de afgelopen tien jaar tussen de vier en veertien 

per jaar (zie grafiek). In 2014 waren vijf dodelijke slachtoffers te betreuren. Gemiddeld is het aantal 

doden per jaar de afgelopen tien jaar acht. De afgelopen tien jaar is er geen duidelijk trend zichtbaar, 

het aantal per jaar schommelt daarvoor te veel. Ook ten opzichte van het aantal doden in 

vergelijkbare gemeenten wisselt het beeld per jaar. 

Figuur 3.3: Ontwikkeling verkeersdoden Den Haag, geïndexeerd (Bron: Viastat) 

 

Zoals aangegeven is het voor de afgelopen vijf jaar lastig het totaal aantal slachtoffers te bepalen 

vanwege de onderregistratie. In 2009 werden in totaal in Den Haag nog 729 verkeersslachtoffers 

geregistreerd (waarvan 182 ernstig), in 2011 nog maar 240 (waarvan 40 ernstig). Vanaf 2011 stijgt 

het aantal weer, maar ook op grond daarvan is niet te zeggen of dit wijst op een daadwerkelijke 

stijging of dat juist de registratie langzaam weer beter is geworden. Opvallend is wel dat het aantal 

geregistreerde slachtoffers de laatste vijf jaar hoger is dan in vergelijkbare gemeenten terwijl het in 

de jaren ervoor juist steeds lager was. 

In totaal zijn er in 2014 in Den Haag 653 slachtoffers geregistreerd, waarvan 5 doden en 58 

ziekenhuisgewonden. Het aantal slachtoffers is onder brom- en snorfietsen het hoogst, ondanks dat 

ze een bescheiden aandeel in de totale vervoerswaarde hebben. Direct daarna komt de fietser, 

gevolgd door de personenauto. 

Verreweg de meeste slachtoffers (85%) vielen op 50 km/u wegen.  Op woonerven en 30 km/u wegen 

viel 11% van de slachtoffers. Op wegen waar harder dan 60 km/u gereden mag worden viel  5% van 

de slachtoffers. In relatie tot het aantal wegkilometers zijn 30 km/u wegen het veiligst. Dit is vooral 

relevant voor langzaam verkeer. In relatie tot het aantal verreden kilometers zijn de wegen waar 

harder dan 60 km/u gereden kan worden het veiligst. (Dit betreft voornamelijk de snelwegen op 

Haags grondgebied.) 
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Tabel 3.1: Verdeling slachtoffers naar wegencategorieën grondgebied Den Haag 

 Slachtoffers Weglengte Verreden km 

Wegen tot en met 30 km/u 11% 61% 7% 

Boven 30 tot 60 km/u 85% 35% 54% 

Boven 60 km/u 5% 4% 40% 

 100% 100% 100% 

 

Onderstaande figuur 3.4 toont de geografische spreiding van slachtofferongevallen die zijn 

geregistreerd in de periode 2010-2014. De ongevallen op wegen waar de gemeente geen 

wegbeheerder is zijn weggelaten. De ongevallen vinden vaak plaats in het Centrum en in Laak en veel 

minder vaak in naoorlogse woonwijken zoals de nieuw opgezette wijken Leidschenveen, Ypenburg en 

Wateringseveld. Ook in Haagse Hout en in Loosduinen vinden minder ongevallen plaats. 

Figuur 3.4: Geografische spreiding slachtofferongevallen in Den Haag 2010-2014 
(Wegen in beheer bij gemeente, rood: dodelijke slachtoffers, blauw: overige slachtoffers)

 

De gebieden waar veel ongevallen plaatsvinden (Centrum en Laak) zijn ook de gebieden in Den Haag 

met de hoogste bevolkingsdichtheid. Het betreft hier overigens vooral meer ongevallen met beperkt 

letsel. Wanneer alleen gekeken wordt naar de ernstige ongevallen, is het beeld veel meer gespreid 

over de stad. Naast een aantal gevaarlijke punten waar meerdere ongevallen hebben 

plaatsgevonden (zie blackspots), valt een aantal trajecten op waar relatief veel ongevallen zijn 
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geregistreerd. Dit zijn onder andere de Westduinweg, Paul Krugerlaan, Dierenselaan, Kempstraat, 

Regentesselaan, Torenstraat, Hoefkade, Calandstraat-Vaillantlaan en Hildebrandplein-Troelstrakade. 

Slachtofferongevallen komen voor bij alle leeftijdsgroepen. Ten opzichte van de leeftijdsopbouw van 

Den Haag komen ongevallen relatief vaak voor bij de categorie 18 t/m 24 jaar. Deze leeftijdsgroep is 

in Den Haag bij 18% van de slachtofferongevallen betrokken.3 Jonge automobilisten hebben een ruim 

vijf keer zo groot ongevalsrisico als ervaren bestuurders (30-59 jaar).  

3.4 Ontwikkelingen in het verkeer 
De afgelopen vijf jaar was een kwart van alle verplaatsingen in Den Haag met de auto als bestuurder 

en 12% met de auto als passagier. Het aandeel van het langzaam verkeer groeit. Met name de fiets 

wint terrein. In de afgelopen tien jaar is het fietsgebruik met 20% gegroeid. Dit is deels het gevolg 

van de groei van het verkeer en gaat deels ten koste van andere vervoerswijzen door het gevoerde 

beleid in de afgelopen jaren. Het aandeel fiets in het totaal van verplaatsingen is 23%.  

Figuur 3.5: Modal split verplaatsingen Den Haag (hoofdvervoermiddel)4 

 

Een deel van de stijging van het fietsgebruik komt door de toename van het gebruik van de 

elektrische fiets. Helaas heeft dat ook een keerzijde. De elektrische fiets draagt ertoe bij dat de 

snelheidsverschillen op het fietspad groter worden, wat leidt tot extra conflicten. Ook leidt het tot 

een toename van eenzijdige ongevallen onder vooral oudere fietsers.  

De ontwikkeling van toenemende snelheidsverschillen op het fietspad was al ingezet door de 

populariteit van de snorfiets. Dit aantal is de afgelopen jaren verder toegenomen. Het aandeel in het 

                                                           
3
 Bron: Den Haag in Cijfers. 

4
 Bron: Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag en Nederland 2004-2014, Gemeente 

Rotterdam, 2015. 
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totaal aantal verplaatsingen is nog beperkt, maar gezien de relatieve onveiligheid van de brom- en 

snorfiets verdient deze ontwikkeling toch de aandacht. 

 
Toenemende drukte en snelheidsverschillen op het fietspad 

Niet alleen de snelheidsverschillen op het fietspad nemen hierdoor toe, ook de drukte neemt toe. 

Dat betekent dat het op sommige plekken begint te knellen. Dit komt door enerzijds de toename van 

het fietsgebruik en anderzijds omdat de snorfiets meer ruimte inneemt dan de fietser op het 

fietspad. Landelijk vindt er discussie plaats over de plek van snorfietsen.  

Het autogebruik was de afgelopen vijf jaar lager dan de vijf jaar ervoor. Door verbeteringen in 

autotechniek worden auto’s steeds veiliger. In de eerste plaats geldt dat voor de inzittenden van de 

auto.  Auto’s worden tegenwoordig bijna standaard uitgerust met airbags, maar ook slimme 

remsystemen en andere rijtaakondersteunende systemen zijn in opmars. Het zijn ontwikkelingen die 

nog niet leiden tot aangepaste eisen aan de infrastructuur. TNO heeft wel proeven gedaan met 

zelfrijdende auto’s die reageren op wegkantsystemen. Hoewel de ontwikkelingen snel kunnen gaan, 

lijkt dit niet een ontwikkeling voor de komende vier jaar. 
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Figuur 3.6: Snor- en bromfietsbezit in Den Haag5  

  

De opmars van elektrische en andere stille voertuigen heeft ook een keerzijde. Auto’s worden steeds 

stiller. Vooral de volledig elektrische auto’s maken nauwelijks nog geluid. Prettig voor het leefmilieu, 

maar het kan soms tot onverwachte situaties leiden. Rekening houden met stille auto’s kan wellicht 

wel een onderwerp zijn bij verkeerseducatie of gedragscampagnes.  

Hoewel zuinige en stille auto’s erg in trek zijn, moet er ook rekening worden gehouden met grote 

auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Ook SUV’s blijven populair.  

3.5 Ontwikkelingen in het verkeersgedrag 
Om inzicht te krijgen in het verkeersgedrag zijn “zelf gerapporteerd gedrag” en geconstateerd gedrag  

indicatoren. Het effect van educatie en gedragscampagnes is lastig meetbaar en niet te destilleren uit 

bijvoorbeeld ongevalscijfers. Hooguit kan het bereik van een campagne worden gemeten. 

Om het zelf gerapporteerd gedrag te meten voert de Provincie Zuid-Holland tweejaarlijks het 

Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) uit. Dit is een onderzoek onder 

verkeersdeelnemers van 15 jaar en ouder. Er wordt gekeken naar het eigen gedrag met betrekking 

tot snelheid, alcohol, medicijn- en drugsgebruik, het gebruik van autogordels in de auto en het 

gebruik van fietsverlichting. Het onderzoek geeft informatie over (negatieve) verkeersgedragingen 

die van invloed zijn op de verkeersveiligheid in een gebied. Daarnaast wordt de mening gevraagd 

over de verkeersveiligheidsmaatregelen, zowel bestaande, uitbreiding daarvan als (mogelijk) 

toekomstige.  

 

Opvallende veranderingen in Haaglanden in 2013 ten opzichte van 2011 zijn er als het gaat om de 

snelheidsovertredingen: op autosnelwegen wordt de snelheid naar eigen zeggen van de 

ondervraagde automobilisten in 2013 vaker overtreden op autosnelwegen , terwijl men in 30 

km/uur-gebieden juist minder vaak de snelheid overtreedt. Als het gaat om alcoholgebruik in het 

verkeer is het aantal overtreders toegenomen: in 2013 zegt 11% wel eens met te veel alcohol op 

achter het stuur te kruipen, terwijl dat in 2011 nog 8% was. Men geeft ook aan dat men denkt dat de 

                                                           
5
 Bron: CBS Statline 
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pakkans voor deze overtreding kleiner is geworden. Uit onderzoek van het ministerie van I&M blijkt 

dat er een duidelijke stijging is van het aantal sportkantinebezoekers onder de overtreders. 

 

Ondanks dat de effecten van verkeerseducatie moeilijk meetbaar zijn blijft het een noodzakelijk 

onderdeel van de integrale aanpak van verkeersonveiligheid omdat daarmee gedrag wordt 

aangeleerd en gecorrigeerd dat een duidelijke relatie heeft met de verkeersveiligheid. De effecten 

van educatie worden groter wanneer informele educatie (bijvoorbeeld door ouders) en formele 

educatie (op scholen) worden gecombineerd.  

3.6 Demografische ontwikkelingen 
Per 1 januari 2015 telt Den Haag 515.880 inwoners. De prognose is dat dit aantal verder groeit tot 

535.000 in 2020 en 575.000 in 2040.6 De groei ligt daarmee twee keer zo hoog als die in de rest van 

Nederland. De groei betekent dat ook de verkeersdichtheid in de stad verder toeneemt.  De 

bevolkingsgroei is het grootst in de leeftijdscategorie 65-74: een voorspelde groei voor 2020 van 

17,3%. Het totaal aantal 65+ ers groeit daarmee tot 79.000 in 2020. Het aandeel allochtonen (zowel 

westerse als niet-westerse) groeit licht van 54% nu tot 55% in 2020. Een opvallend Haags kenmerk is 

het grote aantal expats, geschat wordt zo’n 50.000.  

 

 

  

                                                           
6
 Bron: Bevolkingsprognose Den Haag 2015, gemeente Den Haag. 
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4. Beleid, visie en doelstellingen 

4.1 Beleidskader 
De doelstellingen van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid zijn ontleend aan de doelstellingen van 

het Rijk uit de Nota Mobiliteit en diens opvolger de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In 2007 

zijn de doelstellingen aangescherpt en het toenmalige Stadsgewest Haaglanden heeft de 

aangescherpte doelstellingen vertaald voor Den Haag in de periode 2002-2020. Voor 2010 was het 

streven niet meer dan 14 dodelijke ongevallen en maximaal 149 ziekenhuisgewonden. Voor 2020 is 

het streven maximaal 12 dodelijke ongevallen en maximaal 123 ziekenhuisgewonden. 

In Zuid-Holland is de Vision Zero omarmd, de visie van nul verkeersslachtoffers. Dat er 

verkeersslachtoffers vallen mag niet als onontkoombaar feit of als vanzelfsprekendheid geaccepteerd 

worden, de in deze tijd beschikbare middelen en programma’s maken het mogelijk om het aantal 

ernstige verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen, mits iedereen daar zijn steentje aan 

bijdraagt. De acht bestuurlijke regionale ambassadeurs verkeersveiligheid in Zuid-Holland werken 

samen onder het motto “Maak van de Nul een Punt” (#MVD01.) aan een verkeersveilig Zuid-Holland 

zonder ernstige slachtoffers. 

De Haagse Nota Mobiliteit (2011) stelt de kaders voor het verkeersveiligheidsbeleid en de 

instrumenten waarmee de doelstellingen bereikt dienen te worden. Het beleid kent het onderscheid 

in preventief beleid ter voorkoming van verkeersongevallen (herkenbare en veilige wegbeelden en 

verkeerseducatie), subjectief beleid (verkeersveilige schoolomgeving en 30 km/u zones) en curatief 

beleid (o.a. aanpak blackspots).  

Voor de preventieve aanpak en het herkenbaar en veilig inrichten van wegen is de Kadernota 

Straten, Wegen en Lanen (2015) opgesteld. De nota biedt het kader voor een veilige inrichting aan de 

hand van de verschillende wegcategorieën.  Voorliggend plan gaat door op dit beleid en biedt 

daarmee een vervolg op de speerpunten van het MJP Verkeersveiligheid 2012-2015. 

4.2 Speerpunten 2016-2019 
In de concentratie van ongevallen, het mobiliteitsgedrag, de techniek en de demografische 

ontwikkelingen zijn de afgelopen vier jaar trends waarneembaar geweest, maar geen plotselinge of 

onvoorziene veranderingen. Het beleid wordt daarom voortgezet. De speerpunten van het vorige 

meerjarenprogramma worden overgenomen en ingevuld met accentverschillen naar aanleiding van 

de waargenomen trends.  

De toename van de bevolking in Den Haag en de stijging van het fietsgebruik vragen om blijvende 

aandacht voor verkeersveiligheid en in het bijzonder aandacht voor de positie van kwetsbare 

verkeersdeelnemers.  

Door het ontbreken van betrouwbare ongevalscijfers wordt meer ingezet op de preventieve aanpak.  

Er wordt een inhaalslag voorgesteld om alle woonwijken in te richten als 30 km/u gebied. De aanpak 

van herkenbare en veilige wegbeelden wordt belangrijker.  

Bezit en gebruik van de snorfiets blijven spectaculair stijgen. De elektrische fiets wint terrein en de 

fietspaden worden steeds drukker met grotere snelheidsverschillen. Deze ontwikkelingen vragen om 

gerichte aandacht bij de inrichting van de weg, maar ook om aangepaste regelgeving en handhaving. 
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Smartphonegebruik en toegenomen mobiliteit van ouderen zijn aandachtspunten bij 

verkeerseducatie en gedrag. 

 

De tien speerpunten voor de periode 2016-2019 zijn: 

Infrastructurele maatregelen 

 Herkenbare en veilige wegbeelden (4.3); 

 Verkeersveilige schoolomgeving (4.4); 

 30 km/u zones (4.5); 

 Aanpak blackspots (4.6); 

 Kleine verkeersknelpunten (4.7); 

Gedrag, educatie en overige maatregelen 

 Verkeerseducatie (4.8); 

 Gedragsbeïnvloeding (4.9); 

 Regelgeving (4.10); 

 Handhaving (4.11); 

 Slachtofferhulp (4.12). 

4.3 Herkenbare en veilige wegbeelden 
De Kadernota Straten, Wegen, Lanen (2015) kent een  hiërarchische opbouw van de wegenstructuur 

in Den Haag. Door een eenduidige inrichting van wegen die tot dezelfde categorie behoren moet  

duidelijk worden gemaakt of een weg voor doorgaand verkeer of lokaal verkeer bedoeld is. Een 

herkenbare hoofdstructuur maakt het voor automobilisten duidelijk waar de gewenste hoofdroutes 

liggen en het stimuleert hen deze te volgen. Automobilisten en andere verkeersdeelnemers kunnen 
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uit het wegbeeld ook afleiden welk verkeersgedrag er op een bepaalde weg nodig is. Dit komt de 

verkeersveiligheid ten goede.  

Op basis van de nota Straten, Wegen, Lanen is een selectie gemaakt van wegen met (subjectief) 

onveilige wegbeelden. Dit betreffen de Diamanthorst, Hengelolaan, Schaarsbergenstraat-

Terletstraat, Ruychrocklaan, Steijnlaan, Sportlaan, Nieuwe Duinweg, Theresiastraat en de Frederik 

Hendriklaan. Het gaat om wegen waar gebruik, vorm en functie niet goed in samenhang zijn. De 

wegbeelden wijken hier sterk af van het streefbeeld in de nota Straten, Wegen en Lanen en de 

essentiële herkenbaarheidskenmerken zoals die in Duurzaam Veilig zijn opgenomen. Het gaat veelal 

om wijkontsluitingswegen (50 km/uur) die door verschillende verkeersdeelnemers worden gebruikt, 

maar waarbij er geen scheiding is tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Het goed inrichten 

van deze wegen levert een potentiële verkeersveiligheidswinst op.  

Deze wegvakken hebben een aantal gezamenlijke kenmerken die leiden tot een (subjectief) onveilig 

wegbeeld:  

 Wijkontsluitingswegen met een 50 km/uur regime; 

 Gedeeld gebruik van de rijbaan met bus/tram; 

 Geen aparte fietsvoorzieningen; 

 Gelegen midden in de wijk, veel functies (scholen/winkels) langs de weg en veel 
oversteekbewegingen. 
 

De herinrichting van de wegen met een onveilig wegbeeld  wordt zoveel mogelijk opgepakt in 

samenhang met andere werkzaamheden die ter plaatse moeten worden uitgevoerd.  

Naast de geselecteerde wegen zijn er meer kansen om in het kader van “werk met werk” het 

wegbeeld te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. 

4.4 Verkeersveilige schoolomgeving 
Het verkeersgedrag van kinderen is minder voorspelbaar dan dat van volwassenen. Daarom is het 

voor de weggebruikers van belang dat ook de schoolomgeving herkenbaar is. Weggebruikers worden 

erop gewezen dat ze een school naderen waar veel kinderen op de fiets of te voet zijn. Dit gebeurt 

aan de hand van markeringen “schoolzone”. Daarnaast wordt bij de scholen gekeken of de 

verkeerssituatie kan worden verbeterd door kleinschalige maatregelen. Aandachtspunten zijn vaak 

oversteekplaatsen, aanrijdroutes met de fiets en de parkeersituatie voor brengen en ophalen.  

Het beleid dat is ingezet wordt de komende vier jaar voortgezet. Er resteren nog ongeveer 76 van de 

in totaal 172 schoollocaties waar nog geen maatregelen zijn genomen. Bij alle schoollocaties dienen 

ofwel maatregelen te worden genomen of dient in beeld te zijn waarom er geen maatregelen hoeven 

of kunnen worden genomen. 

4.5 Inrichting 30 km/u gebieden 
De inrichting van woonwijken tot 30 kilometer per uur gebieden blijft een belangrijk speerpunt. Het 

coalitieakkoord benadrukt dat nog eens. Het inrichten van alle woonwijken in Den Haag als 30 

km/uur gebied is belangrijk om lokaal de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook om voor heel 

Den Haag de herkenbaarheid van het wegbeeld in woonwijken te verbeteren. 
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De werkzaamheden bestaan grofweg uit drie onderdelen: bebording en zonering, 

verkeersremmende maatregelen (drempels) en het regelen van de voorrangssituatie via de aanleg 

van uitritconstructies. Deze maatregelen leiden tot een eenduidige uitstraling en een herkenbaar 30 

km/regime in heel Den Haag. Dit leidt tot een daling van het aantal ongevallen. 

Figuur 4.1: Woonwijken die nog geen 30 km/u regime kennen 

 

De afgelopen jaren was het beleid om alleen 30 km/uur maatregelen te nemen als er werken 

plaatsvonden in de wijk. Dit is aanzienlijk kostenefficiënter dan het solitair aanleggen van 

voorzieningen. Nadeel is echter dat niet alle woonwijken zijn opgenomen in de komende 

onderhoudsprogramma’s. Als met deze aanpak wordt doorgegaan kan het daarom nog 10-20 jaar 

duren totdat alle woonwijken als 30 km/uur gebied ingericht zijn. 

De aanpak moet daarom worden gewijzigd. Doel is daarbij de komende vier jaar alle woonwijken in 

Den Haag te hebben ingericht als 30 km/uur gebied. Een aantal straten hebben nog een woonerf 

inrichting, zoals in Kraayenstein en Waldeck, dit blijft voorlopig zo, tenzij er een aanleiding is om de 

inrichting te wijzigen (bijvoorbeeld in combinatie met rioleringswerkzaamheden). 

4.6 Aanpak blackspots  
De afgelopen vier jaar is gewerkt aan het wegwerken van de lijst van blackspots uit 2011. Ook voor 

de komende vier jaar staan er nog knelpunten op de rol om aan te pakken.  Door de onderregistratie 

van ongevallen is er geen nieuwe “officiële” blackspotlijst gemaakt. Dat wil zeggen dat er geen lijst is 

gemaakt alleen maar op basis van het aantal slachtofferongevallen. De curatieve aanpak blijft naast 

de proactieve en vaak subjectieve aanpak essentieel onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid. 

Daarom komt in de plaats van de blackspotaanpak een aanpak in twee sporen: 
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 Een nieuwe prioriteitenlijst gevaarlijke knelpunten (zie hoofdstuk 5); 

 Striktere aanpak bij ongevallen met dodelijke afloop en/of ernstig letsel. 

De nieuwe prioriteitenlijst wordt opgesteld aan de hand van vier criteria: 

 De blackspots 2011 voor zover nog niet aangepakt; 

 Nieuwe gevaarlijke locaties op grond van de wel geregistreerde letselongevallen 2012-2015; 

 Meest genoemde locaties door een groep deskundigen (weggebruikers, wegbeheerders en 

gebiedsplanologen); 

 Locaties die vanwege lopende uitvoeringsprogramma’s in aanmerking komen voor 

herinrichting op korte of middellange termijn. 

Bij een dodelijk ongeval wordt vaak wel een analyse van de situatie uitgevoerd en – indien van 

toepassing – een aanpak van de verkeerssituatie. De aanpak komt wel van de grond, maar vaak duurt 

het lang totdat er maatregelen genomen zijn. Dit heeft soms te maken met middelen, maar ook met 

procedures en discussie over prioriteiten. 

De prioriteit voor verkeersveiligheid dient vanzelfsprekend te zijn. Dat betekent niet een discussie op 

basis van emotie, maar heldere prioriteitsstelling voor verkeersveiligheid bij de weginrichting als daar 

aanleiding toe is. De aanpak wordt daarom verscherpt door bestuurlijk een protocol vast te laten 

leggen. Dit protocol treedt in werking in geval van een dodelijk ongeval of een ongeval met 

ziekenhuisopname waarin slachtoffer in levensgevaar is of blijvende invaliditeit dreigt. Ter uitvoering 

wordt een werkgroep in het leven geroepen met vertegenwoordiging van DSO, DSB, DPZ 

(wegbeheerder) en de politie. In het protocol is minimaal het volgende opgenomen: 

 Binnen 72 uur een schouw (quickscan) en rapportage aan wethouder Verkeer en betrokken 

diensten; 

 Uitvoeren analyse ongeval en relatie met verkeerssituatie en termijn waarbinnen dit moet 

leiden tot aanbevelingen; 

 Rollen ACOR, VOV en Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO); 

 Indien werkzaamheden noodzakelijk zijn, termijn waarbinnen deze dienen te worden 

uitgevoerd en raming kosten; 

 Aandacht voor slachtoffers en nabestaanden (zie 4.11). 

4.7 Kleine verkeersknelpunten 
Ook de komende jaren dient er budget beschikbaar te zijn voor de aanpak van kleine knelpunten 

waarmee flexibel ingesprongen kan worden op wensen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het 

overgrote deel van het meerjarenprogramma is ingekaderd en er is altijd behoefte om in bepaalde 

gevallen in te kunnen gaan op wensen en klachten. Ook biedt het de ruimte om kleine aanpassingen 

te doen naar aanleiding van een ongeval.  

De klachten of verzoeken komen van de wegbeheerder, bewoners en andere weggebruikers via 

brieven, e-mails of het systeem voor meldingen openbare ruimte (MOR). 

4.8 Verkeerseducatie 
Verkeerseducatie op de basisschool is voor veel kinderen vaak de eerste keer dat zij bewust stilstaan 

bij verkeersveiligheid. Lessen over bijvoorbeeld de dode hoek, het verkeersparcours en het 
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fietsexamen brengen kinderen het bewustzijn voor verkeersveiligheid bij. De aandacht mag daarom 

niet verslappen. Voor basisscholen in Zuid-Holland is het educatie programma “School op Seef” 

beschikbaar waar scholen kosteloos gebruik van kunnen maken via de MRDH. De gemeente Den 

Haag heeft daarnaast voor Haagse basisscholen nog de projecten “Veilig leren fietsen”, 

“Verkeersparcours” en een nieuwe aanpak van “KANS” ontwikkeld. Deze zullen ook de  komende 

jaren worden aangeboden aan Haagse basisscholen.  Den Haag blijft verkeersbrigadiers faciliteren 

waarbij het initiatief om een brigade op te richten bij de scholen ligt. Voor het voortgezet onderwijs 

is het Haagse project “Biking2skool=cool” beschikbaar, evenals het provinciale programma “Totally 

Traffic”. 

Het project “Veilig Leren Fietsen” wordt uitgebreid met twee nieuwe modules om het veilig 

fietsgebruik en fietsbezit onder de jeugd en hun ouders structureel te stimuleren. De scholen kunnen 

ervoor kiezen om aan deze extra modules deel te nemen. Het gaat om de module “Fietslessen voor 

ouder en kind”, waarbij ouders en kinderen zich samen kunnen opgeven voor fietslessen en kunnen 

sparen voor een eigen fiets. De module “Fietsgebruik en fietsbezit” behelst een veiligheidscontrole 

van de fietsen van de leerlingen en een inventarisatie van het fietsgebruik en fietsbezit. Aan de hand 

van een spaar-beloningsysteem worden kinderen gestimuleerd om met de fiets naar school te 

komen.  Er worden middelen gereserveerd ter ondersteuning van de projecten. 

Doel is de scholen die al gebruikmaken van het programma vast te houden en het aantal scholen uit 

te breiden. In ieder geval worden de scholen benaderd waar in de komende jaren schoolzones 

worden aangebracht of andere verkeersveiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd. De combinatie 

van verkeerseducatie en infrastructurele maatregelen versterkt het effect. 

Ouderen 

Het stijgende aantal van met name eenzijdige ongevallen onder oudere verkeersdeelnemers vraagt 

om actie. De afgelopen periode is voor het eerst een activiteit gericht op ouderen gehouden, een 

Haagse fietsdag voor oudere fietsers. De dag was een groot succes en de dag wordt in 2016 en de  

jaren erna vaker gehouden en onderdeel van het aanbod van verkeerseducatie. 

De opstapdagen worden onderdeel van een breder pakket aan verkeerseducatie voor ouderen. De 

projecten waar de komende jaren op wordt ingezet zijn in ieder geval: 

 Haagse fietsdagen ouderen; 

 Specifieke aandacht voor het gebruik van elektrische fietsen; 

 Rijbewijs opfrissen; 

 Omgaan met de scootmobiel. 

Bij de uitwerking wordt samenwerking gezocht met partners zoals de Fietsersbond. Het veilig leren 

omgaan met een elektrische fiets is mede een belang voor de branche. Men organiseert al 

proeffietsdagen. Er wordt onderzocht hoe een aanbod aan educatie kan worden gecreëerd dat door 

de branche kan worden ingezet en opgepakt.  De komende twee jaar leidt dit tot een programma. 

Uitvoering vindt plaats in 2018-2019. 
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Jongeren 

Jongeren blijven een kwetsbare doelgroep in het verkeer. De laatste jaren zijn op het gebied van 

regelgeving verschillende maatregelen ingevoerd om jongeren in het verkeer beter te beschermen. 

Denk aan de invoering van een lagere alcohollimiet voor jonge rijbewijsbezitters, de invoering van 

2todrive, waarbij jongeren tot hun 18e onder begeleiding kunnen leren autorijden en het 

praktijkexamen voor brom- en snorfietsers.  

Den Haag wil de komende jaren meer aandacht geven aan de veiligheid voor jongeren in het verkeer 

door samen te werken met jongerenorganisaties zoals Team Alert en Responsible Young Drivers. 

Daarbij zal ingezet worden op de volgende thema’s: 

 Het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer; 

 Afleiding in het verkeer door smartphone gebruik en social media; 

 Voeren van fietsverlichting; 

 Vermoeidheid in het verkeer na een feest of stapavond. 

4.9 Gedragsbeïnvloeding 
De inrichting van de weg bepaalt voor het grootste deel het verkeersgedrag. Maar hoe verkeersveilig 

de weg ook is ingericht, bepaald gedrag is daar niet van afhankelijk. Alcohol in het verkeer, afleiding 

door smartphonegebruik en te hard rijden zijn te voorkomen door mensen te confronteren met hun 

gedrag of ze daarop aan te spreken. Naast educatie bij jeugd en jongeren, helpen campagnes om het 

bewustzijn van de gevaren te voorkomen. Den Haag sluit daartoe zoveel mogelijk aan bij landelijke 

campagnes. Soms zijn aanvullende campagnes vanuit de gemeente nodig. 
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In 2014 zijn alle campagneborden vernieuwd, gericht op het voortzetten van de verschillende 

landelijke en regionale (roulerende) campagnes. Naast de lopende campagnes via de borden zijn 

naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen accentverschuivingen en nieuwe campagnes nodig. Daar 

waar mogelijk worden digitale informatieborden (DRIPS) selectief ingezet bij deze campagnes. 

Den Haag gaat ook door met de snelheidsinformatiedisplays (SID’s). Weggebruikers worden gewezen 

op hun snelheid en krijgen een waarschuwing als ze te hard rijden. Er is een mobiele snelheidsdisplay 

die de komende vier jaar zal worden ingezet bij scholen volgens een roulatieschema. 

 

 

Afleiding in het verkeer door gebruik van smartphones levert veel gevaar op. Landelijk is er door 

middel van campagneborden langs de weg en spotjes op radio en TV aandacht voor de automobilist.  

Onder jonge automobilisten kan daar ook extra aandacht aan besteed worden met het project 

@thewheel van jongerenorganisatie TeamAlert. Minder aandacht is er nog voor de gevolgen van 

afleiding in het verkeer bij fietsers. Jongeren vormen daarbij een belangrijke doelgroep. De app 

Fietsmodus, die is ontwikkeld in opdracht van het ministerie, is een mooi initiatief en verdient meer 

aandacht. In overleg met Team Alert zal hun project “FietsAlert” worden ingezet, zo mogelijk in 

samenwerking met de G4. 

Met het project Kinderen Anders naar School (KANS) wordt jaarlijks via de scholen aandacht 

gevraagd voor het haal- en brenggedrag van ouders. Bij scholen is vaak onvoldoende ruimte om de 

grote piek voor het parkeren op te vangen. Door ouders te vragen zoveel mogelijk met de fiets of 

lopend te komen ontstaat minder drukte en ontstaan minder gevaarlijke situaties. Het eigen 

verkeersgedrag van ouders in het kader van hun voorbeeldfunctie is ook onderwerp van gesprek 

binnen KANS, evenals het gebruik van deugdelijke kinderzitjes en het dragen van de autogordel. 
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Bijzondere aandacht is er voor de expats in de stad. Expats waarderen vaak de fietsinfrastructuur in 

de stad, maar er is ook nog onbekendheid met het fietsgedrag. Door veel ouders wordt het gebruik 

van de fiets vermeden. Daardoor is men zich vaak ook minder bewust van de rol van de fiets in het 

verkeer en de gevaren die conflicten tussen auto’s en fietsers kunnen opleveren. Via het Haagse 

informatiecentrum voor expats (The Hague International Center) zal informatie worden verspreid 

over het verkeer in de stad.  

Een ander thema is verkeersveiligheid en sportverenigingen. Net als bij scholen komen bij de 271 

sportverenigingen in Den Haag veel kinderen die met de auto worden gebracht. Een bijzonder 

aandachtspunt is alcohol en sport. Bij veel sporten wordt de dag afgesloten met een drankje. De 

gemeente kan de verenigingen ondersteunen bij de BOB-sport campagne. Dit is een campagne die 

tot doel heeft dat de bezoekers van de sportkantines zelf achter de boodschap staan dat alcohol en 

autorijden niet samengaan. Dat het binnen de sportkantines vanzelfsprekend is dat een ieder dit 

voor zichzelf goed organiseert en dat het geaccepteerd is om elkaar hierop aan te spreken. De 

campagne wordt aangeboden door ROV-Zuid-Holland. Met relatief beperkte middelen kan de 

gemeente bijdragen om het bereik van de campagne te vergroten en te borgen dat Haagse 

verenigingen meedraaien in de campagne.  

4.10 Regelgeving 
Er is momenteel veel discussie over de drukte op fietspaden en de toename van snelheidsverschillen 

op het fietspad. Den Haag heeft in het verleden de maatregel bromfietsers op de rijbaan consequent 

doorgevoerd. Het aantal bromfietsen daalt sinds een aantal jaar licht. Het aantal snorfietsen stijgt 

echter gestaag. De snorfiets rijdt wel op het fietspad en de berijder hoeft geen helm te dragen;  de 

maximumsnelheid is 25 kilometer per uur. Probleem is dat de overgrote meerderheid van de  

snorfietsers veel harder rijdt dan de maximaal toegestane snelheid waardoor gevaarlijke situaties 

ontstaan. Het gedrag wijkt daardoor nauwelijks af van dat van de bromfietser, ook het voertuig lijkt 

sterk op de bromfiets. 

Den Haag ondersteunt, net als de andere leden van de G4, de wens voor een (lokale) helmplicht voor 

snorfietsen. De minister wil lokaal een helmplicht mogelijk maken, maar het is onzeker of die 

mogelijkheid er komt.7  Vooralsnog is het alleen mogelijk om proeven te doen binnen de bestaande 

wetgeving, namelijk door gebruik te maken van het bord G13 met onderbord (onverplicht fietspad). 

Snorfietsers kunnen daarmee wel naar de rijbaan, maar zonder helmplicht. Den Haag wil de snorfiets 

niet naar de rijbaan zonder helmplicht. 

Indien het Rijk een lokale helmplicht mogelijk maakt, zal Den Haag overwegen deze in te voeren en 

te bezien of het mogelijk is op een verkeersveilige wijze de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen.  

Daartoe wordt eerst een proef gedaan binnen de bebouwde kom in een duidelijk afgebakend gebied. 

Doel daarvan is het verbeteren van de veiligheid van de snorfietsers en meer ruimte te maken voor 

de verwachte groei van het fietsverkeer in de stad.  

4.11 Handhaving 
Handhaving is een sluitstuk van verkeersmaatregelen en gedrag beïnvloedende maatregelen. De 

pakkans bij verkeersovertredingen en misdrijven bepaalt mede het verkeersgedrag. Of het nu gaat 

                                                           
7
 Met een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 17 november 2015) heeft de minister aangekondigd een 

wetsvoorstel voor te bereiden. De Tweede Kamer lijkt daar vooralsnog geen voorstander van. 
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om snelheidsovertredingen of alcohol in het verkeer. Zonder handhaving zijn de maatregelen voor 

veel mensen zinloos.  

Politie en openbaar ministerie zijn belast met de handhaving van verkeersveiligheid. Gemeentelijke 

handhavers kunnen daarvoor niet worden ingezet. Des te meer is het zaak dat de driehoek 

gemeente-politie-openbaar ministerie beter samenwerkt. Dat is in het belang van alle drie de 

partijen. Op dit moment is er incidenteel contact, bijvoorbeeld bij handhavingsverzoeken van de 

gemeente na klachten van de wegbeheerder of bewoners. Die samenwerking kan worden versterkt. 

Doel daarvan is een betere informatie-uitwisseling over klachten, informatie uit snelheidsdisplays, 

ongevallen en aanstaande verbeteringen van de verkeersveiligheid. Gedacht wordt aan het opzetten 

van een structureel overleg met betrokkenen met het doel handhaving beter af te stemmen op de 

andere acties. Eén van de doelen is te komen tot een prioriteitenlijst van trajecten om 

handhavingsacties te houden.  

4.12 Slachtofferhulp 
De aandacht voor slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden van slachtoffers kan beter. 

In het eerder voorgestelde “protocol dodelijke en ernstige ongevallen” komt meer aandacht voor de 

slachtoffers en nabestaanden. Denk daarbij aan het overbrengen van condoleances door het college 

van burgemeester en wethouders, zorg voor slachtoffers en het verwijzen naar slachtofferhulp. Maar 

ook iets kleins als een telefoontje om te vragen hoe het gaat en het bieden van een luisterend oor. 
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5. Uitvoeringsprogramma 2016-2019 

5.1 Programmering 
Het uitvoeringsprogramma gaat in op de projecten voor de periode 2016-2019. Voor de periode 

2016-2017 is de planning concreter dan voor de periode 2018-2019. In een aantal gevallen overstijgt 

het aantal projecten de financiële ruimte om de projecten uit te kunnen voeren. Dit is gedaan om 

flexibel te kunnen doorpakken met andere projecten mocht om welke reden dan ook een project 

niet door kunnen gaan.  

De projecten voor de periode 2016-2017 zijn in de tabellen groen gekleurd. In de meeste gevallen 

gaat het daarbij om projecten waarvan de voorbereiding al gestart is of waarbij om een andere reden 

concreet in beeld is dat ze in deze periode kunnen starten. Tevens zijn voor een aantal projecten die 

in 2018-2019 in uitvoering kunnen planvoorbereidingskosten opgenomen. De dekking van deze 

projecten is opgenomen in dit programma.   De projecten voor de periode 2018-2019 zijn in de 

tabellen oranje gekleurd. Die projecten zijn nog onzeker, ofwel doordat de financiering nog niet rond 

is, ofwel omdat voor de uitvoering nog wordt gezocht naar mogelijkheden om werk met werk te 

combineren. 

De opdeling in twee tranches is er mede omdat bijdrages voor de projecten vanuit de MRDH voor de 

periode 2018-2019 nog niet bekend zijn en realisatie mede afhankelijk is van een bijdrage van de 

MRDH.  

5.2 Herkenbare en veilige wegbeelden 
In de vorige Meerjarenprogramma’s stonden tien verkeersonveilige wegvakken genoemd om te 

verbeteren. Deze wegvakken zijn inmiddels allemaal aangepakt of er is planvorming gestart voor 

aanpak. De laatste drie wegvakken die worden aangepakt zijn de Willem de Zwijgerlaan, Kempstraat 

en de Schalk Burgerstraat. Het is wenselijk om ook voor het nieuwe MJPV een aantal wegvakken te 

selecteren waarvan de aanpak een bijdrage levert aan het verbeteren van de (subjectieve) 

verkeersveiligheid.  

Tabel 5.1: Wegvakken met een onveilig wegbeeld 2016-2019 

Nr Wegvak 
 

Toelichting Kosten 

1 Willem de 
Zwijgerlaan 

In voorbereiding, inspraak loopt. Meeliften 

2 Diamanthorst 
 

Vele scholen en buurtvoorzieningen 
De Diamanthorst komt in groot onderhoud. In 
gang gezet. 

 

3 Beeklaan In uitvoering  

4 
 

Hengelolaan  Brede weg waar belijning ontbreekt 
Eenvoudig oplosbaar 

 

5 Kempstraat In voorbereiding, schetsontwerp. 
 

Meeliften 

6 Schalk Burgerstraat In voorbereiding. 
 

Meeliften 

7 Theresiastraat  
 

Deels winkelstraat. 
Traject tussen Laan van NOI en Eerensplein. 

Meeliften 
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Groot onderhoud/riolering 2017. 

 Planvoorbereiding 
projecten 2018-2019 

Schaarsbergenstraat-Terletstraat, 
Ruychrocklaan, Sportlaan, Nieuwe Duinweg 

 

Totaal 2016-2017 
 

€ 2.540.000 
 

8 Schaarsbergenstraat 
– Terletstraat 

Breed wegprofiel, geen fietsvoorzieningen.  

9 Ruychrocklaan  
 

Traject tussen Oostduinlaan en Cees Laseurlaan. 
Geen fietsvoorzieningen. 

 

10 Frederik Hendriklaan 
 

Winkelstraat, ook vanuit economie wensen om 
deze straat aan te pakken. Riolering 2019. 

 

11 Steijnlaan  
 

Traject tussen Paul Krugerplein en de La Reijweg. 
NRR 2019. 

 

12 Sportlaan 
 

Traject tussen Houtrustweg en Kwartellaan 
(wordt niet aangepakt i.k.v. NWHR). 

 

13 Nieuwe Duinweg 
 

Traject tussen Haringkade en Nieuwe Parklaan.  

14 Hoefkade Sterroute fiets 
 

Meeliften 

15 Jan Hendrikstraat NRR /HTM 
 

Meeliften 

16 Westduinweg Nader onderzoek i.r.t. verkeersvisie 
Scheveningen 

 

Totaal 2018-2019 
 

€ 3.710.000 

 

In aanvulling op bovenstaande lijst zou een eventuele aanpassing van de tramlijnen 6, 12, 17-stad tot 

herprogrammering kunnen leiden. In 2022 moeten de lijnen geschikt zijn voor nieuw materieel. Er 

moet nog een keuze worden gemaakt voor het type materieel. Deze keuze wordt nu voorbereid door 

HTM, MRDH en gemeente Den Haag. De keuze voor materieel zal ook gevolgen hebben voor de 

inrichting van straten waar de tram doorheen rijdt. Hierbij kunnen kansen ontstaan voor een 

verkeersveiligere inrichting van deze straten. Het initiatief ligt bij Netwerk RandstadRail. Het gaat om:  

 Traject lijn 6 stad: O.a. Loudonstraat en Steijnlaan. 

 Traject lijn 12 stad: O.a. Paul Krugerlaan, Beeklaan, Edisonlaan,  Goudenregenstraat,  

 Traject lijn 17- stad: O.a. Torenstraat, Vondelstraat en Zoutmanstraat. 
 

Afhankelijk van de gemaakte keuzes ten aanzien van het materieel kunnen de straten worden 

meegenomen in een herijking van de programmering van verkeersveiligheidsprojecten na 2017.  
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5.3 Verkeersveilige schoolomgeving 
In de periode 2016-2017 worden ten minste 29 locaties aangepakt. De kosten hiervoor bedragen € 

500.000, waarvan MRDH de helft voor haar rekening neemt. De overige locaties (circa 37 locaties) 

dienen in de periode 2018-2019 te worden aangepakt. 

Tabel 5.2: Projecten bij scholen 2016-2019 

Nr School 
 

Toelichting Kosten 

1 Zuidwalschool Lepelstraat  

2 Het Galjoen Anna Blamanplein  

3 Onze wereld Brandstraat  

4 Carolusschool Westeinde  

5 De Springbok Pretoriusstraat  

6 Meester Schabergschool Sirtemastraat  

7 Ds. D.A. vd Boschschool Erasmusweg  

8 VAHON School Mackaystraat  

9 BS de Elout Copernicusstraat  

10 Heldringschool IJsvogelplein  

11 Duinoordschool Prins Mauritslaan / Deutsche Int School  

12 Galvanischool Galvanistraat  

13 Vrije School Abbenbroekweg  

14 Schoolver. Wolters Utenbroekstraat  

15 HSV Int. Department Van Nijenrodestraat  

16 Montessori Waalsdorp Utenbroekstraat  

17 Waalse Louise de Coligny Ametisthorst  

18 V. Hoogstratenschool Spaarwaterstraat  

19 Juniorschool Diamanthorst Diamanthorst  

20 K. Meindertschool A. Kortekaasplantsoen  

21 Ds. W.E. den Hertogschool Cantateplein en Luxemburgplein  

22 De Octaaf Cantateplein  

23 BS de Kleine Keizer Loosduinse Uitleg  

24 BS de Spoorzoeker Busken Huetstraat  

25 De Eshof Marie Andriessenerf  

26 Cor Emousschool Van Ruysbroekstraat  

27 De Savelbergschool s-Gravenzandelaan  

28 Houtwijkschool Marie Andriessenstraat  

29 Paul Krugerschool Fischerstraat  

 Nog te plannen   

Totaal 2016-2017 
 

€ 500.000 

 Nog te plannen   

Totaal 2018-2019 
 

€ 500.000 
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5.4 Inrichting  30 km/uur zones 
De inrichting van woongebieden tot 30 km/uur gebieden in Den Haag is voor ca. 95% voltooid er 

ontbreekt nog een klein aantal gebieden die, met eenvoudige maatregelen, als 30 km/uur zone 

kunnen worden ingericht. Dit vereist geen aanpassing van hoofdroutekaart. Kosten bedragen € 

300.000,- voor bebording en aanleggen van snelheidsremmende maatregelen en € 1.000.000,- 

inclusief de aanleg van alle uitritconstructies. Vaak kunnen de uitritconstructies met ander werk 

worden meegenomen.  Voorstel is in het programma de kosten van alle bebording en 

snelheidsremmende maatregelen op te nemen en een deel van de kosten van uitritconstructies. 

Tabel 5.3: Aanleg 30 km/uur gebieden 2016-2019 

Nr Buurt Bijzonderheid Kosten 

1 Zorgvliet Tussen Groot Hertoginnelaan, Stadhouderslaan, 
Johan de Wittlaan, J. Catslaan en Carnegielaan 

 

2 Morgenstond Tussen Leyweg, Genemuidenstraat, 
Maartensdijklaan en Hengelolaan 

 

3 Willemspark Tussen Zeestraat, Javastraat, Koninginnegracht 
en Mauritskade 

 

4 Archipelbuurt Tussen de Laan Copes, Nassauplein, Javastraat en 
Raamweg 

 

5 Bloemenbuurt oost Tussen Azaleastraat, Goudenregenstraat en Laan 
van Meerdervoort 

 

6 Bezuidenhout-Oost Deel van Bezuidenhout-Oost incl. Carel 
Reinierszkade 

 

7 Leyenburg Tussen Leyweg, Veenendaalkade, 
Soestdijksekade en Loosduinsekade 

 

Totaal 2016-2017 
 

€ 400.000 

8 Morgenstond Tussen Leyweg, Melis Stokelaan, Erasmusweg en 
Lozerlaan 

 

9 Westbroekpark Tussen Plesmanweg, Badhuisweg, Cremerweg en 
Haringkade 

 

10 Houtwijk Deel van Houtwijk 
 

 

11 Rivierenbuurt-Zuid Tussen Weteringkade en het spoor. 
 

 

12 Waldeck Deel van Waldeck  

Totaal 2018-2019 
 

€ 200.000 
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5.5 Prioriteitenlijst blackspots en andere verkeersgevaarlijke punten 
Van de blackspots zoals bepaald in 2011 zijn de meeste knelpunten aangepakt. De punten die nog 

niet zijn aangepakt, vormen de basis voor de nieuwe prioriteitenlijst voor de komende vier jaar. 

Naast de blackspots zijn ook andere verkeersgevaarlijke punten toegevoegd aan de lijst. De lijst is tot 

stand gekomen aan de hand van de volgende criteria: 

 De blackspots 2011 voor zover nog niet aangepakt; 

 Nieuwe gevaarlijke locaties op grond van de wel geregistreerde letselongevallen 2012-2015; 

 Meest genoemde locaties door een groep deskundigen (weggebruikers, wegbeheerders en 

gebiedsplanologen); 

 Locaties die vanwege lopende uitvoeringsprogramma’s in aanmerking komen voor 

herinrichting op korte of middellange termijn. 

Tabel 5.4: Projecten blackspots en prioriteitenlijst 2016-2019 

Nr Wegvak Bijzonderheid Kosten 

1 Beresteinlaan – Hengelolaan    

2 Maartensdijklaan – Meppelweg    

3 Hennebergweg – Kraayensteinlaan    

4 Vaillantlaan – Van der Vennestraat   

5 Beresteinlaan – Meppelweg   

6 Viaductweg-Waldorpstraat Ontwikkeling Laakhavens-West Meeliften 

7 1e Vander Kunstraat - Calandstraat Ontwikkeling Laakhavens-West Meeliften 

8 Juliana van Stolberglaan – Laan van 
NOI 

Sterroute Leidschenveen Meeliften 

9 Moerweg – Veluweplein Sterroute Wateringse Veld Meeliften 

10 Goudenregenplein   

11 Kaapstraat-Kempstraat-Schalk 
Burgerstraat 

Onderdeel fietssterroute Meeliften 

12 Erasmusweg, Hildebrandplein, 
Troelstrakade 

Fietssterroutes Schilderswijk-
Moerwijk en Spoorwijk-Rijswijk 

Meeliften 

 Planvoorbereiding  
projecten 2018-2019 

Gouverneurlaan 2x, 
Maartensdijklaan-Hengelolaan 

 

Totaal 2016-2017 
 

 € 1.567.000 

13 Soestdijkseplein Afhankelijk van oplossing 
uitvoering in 2017 of later 

Meeliften 

14 Gouverneurlaan – Lorentzplein    

15 Gouverneurlaan - Genestetlaan   

16 Maartensdijklaan – Hengelolaan   

17  Goudsbloemlaan – Sportlaan – 
Segbroeklaan 

Noord Westelijke Hoofdroute Meeliften 

18  Hildebrandplein e.o.  Project Erasmusweg en sterroute  
 

Meeliften 

19 3 nieuwe locaties Nieuwe blackspots  

Totaal 2018-2019 
 

 € 2.880.000 
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5.6 Kleine verkeersknelpunten 
De kleine verkeersknelpunten zijn niet voor vier jaar te plannen. Voor de korte termijn staat een 

aantal projecten op stapel dat nu wel te voorzien is. 

Tabel 5.5: Kleine verkeersknelpunten 2016-2019 

Nr Wegvak Bijzonderheid Kosten 

1 Troelstrakade – 
Coornhertstraat 

  

2 Bezuidenhoutseweg – Pr. 
Irenestraat 

  

3 Mozartlaan-Rossinilaan   

4 Van Oldenbarneveldstraat – 
Frankenslag 

  

5 Nieuwe initiatieven   

Totaal 2016-2017 
 

€ 500.000 

6 Nieuwe initiatieven 
 

  

Totaal 2018-2019 
 

€ 500.000 

 

 

5.7 Verkeerseducatie, gedrag en overige maatregelen 
Voor 2016 zijn in de begroting middelen opgenomen voor het lopende verkeerseducatieprogramma 

en gedrag beïnvloedende maatregelen zoals het wisselen van de snelheidsdisplays. Bij de begroting is 

al rekening gehouden met het intensiveren van de fietsdagen voor ouderen en de  extra modules bij 
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verkeerseducatie voor basisscholen. Met de overige nieuwe maatregelen en te intensiveren 

aandacht van bestaande thema’s kan vanaf 2017 in de begroting rekening mee worden gehouden.  

Tabel 5.6: Projecten verkeerseducatie en gedrag 2016-2019  

Nr Project 
 

Bijzonderheid Kosten 

1 Veilig Leren Fietsen Jaarlijks 30 scholen  

2 Fietsparcours i.c.m. Veilig Leren Fietsen  

3 Fietsexamen i.s.m. OCW  

4 KANS Jaarlijks 5 scholen  

5 Verkeersbrigadiers i.s.m. politie  

6 Biking2skool Voortgezet onderwijs  

7 Jonge bestuurders Diverse acties i.s.m. Team Alert en 
RYD 

 

8 Totally Traffic en School op Seef Basis- en voortgezet onderwijs,  
i.s.m. ROV, MRDH 

 

9 Fietsverlichtingsactie i.s.m. Team Alert  

10 Module fietsgebruik en bezit Nieuwe module  

11 Module ouder kind fietsen Nieuwe module  

12 Senioren fietsdag   

13 Snelheidsdisplays en 
campagneborden 

Wisseling en onderhoud  

14 Diverse maatregelen   

Totaal 2016-2017 
 

€ 864.000 

15 Bestaand programma onderwijs   

16 Snelheidsdisplays en 
campagneborden 

Wisseling en onderhoud  

17 Continueren 
jongeren/smartphone 

  

18 Intensivering ouderen/elektr. Nieuw  

19 Alcohol en sport (BOB sport) Nieuw  

Totaal 2018-2019 
 

€ 880.000 

 

5.8 Financiën 
Tabel 5.7 geeft een overzicht  van de kosten van alle projecten voor de periode 2016-2017 en voor 

zover bekend van de projecten voor de periode 2018-2019. Voor de komende twee jaar zijn de 

MRDH bijdrages bekend. Voor de periode 2018-2019 zijn de bijdrages van de MRDH nog niet bekend.  
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Tabel 5.7: Overzicht kosten en dekking verkeersveiligheidsprogramma 2016-2019  

Projecten fase 1 (2016-2017) , financiering geregeld 

Speerpunten 
 

Kosten 
verkeersveiligheid* 

Dekking MRDH 
verkeersveiligheid 

Dekking programma 
verkeersveiligheid 

Veilige wegbeelden € 2.540.000 € 795.000 € 1.745.000 

Schoolomgeving € 500.000 € 250.000 € 250.000 

30 km/u € 400.000 € 0 € 400.000 

Blackspots € 1.567.000 € 625.000 € 942.000 

Kleine knelpunten € 500.000 € 0 € 500.000 

Educatie € 864.000 € 222.000 € 642.000 

Totaal fase 1  € 6.371.000 € 1.892.000 € 4.479.000 

Projecten fase 2 (2018-2019), financiering nog niet geregeld, nog te besluiten 

Veilige wegbeelden € 3.710.000   

Schoolomgeving € 500.000   

30 km/u € 200.000   

Blackspots € 2.880.000   

Kleine knelpunten € 500.000   

Educatie € 880.000   

Totaal 2018-2019 
 

€ 8.670.000 pm € 2.312.000 

*De kosten die uit een ander programma gedekt worden, zijn hier niet meegenomen. 

Tabel 5.8 geeft een overzicht van de dekkingsbronnen voor de periodes 2016-2017 en 2018-2019. 

Deze bestaat uit reguliere verkeersveiligheidsbudgetten en incidentele middelen voor 2016, 2017 en 

2018. 

Tabel 5.8: Dekkingsbronnen verkeersveiligheid 2016-2019  

Aanwezige dekking  2016-2017 2018-2019 

Regulier budget DSB € 1.100.000 € 1.100.000 

Incidenteel budget DSB € 900.000 € 300.000 

Regulier budget DSO € 912.000 € 912.000 

MIP restant Verkeersveiligheidsplan 2012-2015 € 1.367.000  

Reserve stedelijke ontwikkeling € 200.000  

MRDH € 1.892.000 pm 

Totaal € 6.371.000 € 2.312.000 

 

 


