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Inleiding
Bezuidenhout Oost is een dichtbebouwde wijk uit de
periode tussen de twee wereldoorlogen op basis van
een stedenbouwkundig plan van Berlage. De bebouwing bestaat vrijwel geheel uit portiekwoningen met
voornamelijk huurwoningen, in drie woonlagen. In
de wijk zijn hierdoor veel huishoudens aanwezig,
waardoor er een hoge parkeerdruk is. Daarnaast staat
voor de komende jaren het vervangen van de riolering
op het programma en zal de kwaliteit van de openbare ruimte wijk op residentieniveau moeten worden
gebracht.
Op basis van de capaciteitsbepaling op straat en het
onderzoek naar parkeercapaciteit op eigen terrein uit
2012, is het capaciteitstekort in de Bezuidenhout-oost
berekend. De totale parkeercapaciteit is vergeleken
met het autobezit (2012) van de buurt. Voor een maximale parkeerdruk van 90% zijn er in BezuidenhoutOost circa 500 extra parkeerplaatsen nodig. De grootste parkeerproblemen doen zich voor in het centrale
deel van de buurt, tussen de Theresiastraat en het
Stuyvesantplein / Loudonstraat. Vooral hier zal een
adequate oplossing moeten worden bedacht.

FA S E 3

FA S E 2

In het kader van het P2500 programma (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) is voorgesteld om in het kader
van de vervanging van de riolering in de wijk de straten opnieuw in te richten. Om het parkeerprobleem
zoveel mogelijk op te lossen wordt het in de huidige
situatie illegale parkeren zoveel mogelijk omgezet
naar legale parkeerplaatsen. In samenhang met het op
residentie-kwaliteit brengen van de wijk en de vraag
of er in deze fase al ondergrondse afvalcontainers
(ORAC’s) moeten komen is een integrale benadering
van groot belang.

FA S E 1

In dit rapport is een quickscan gemaakt van alle
woonstraten voor de hele wijk en VO’s voor de 1e
fase. Aansluitend zullen VO’s gemaakt worden voor
de fasen 2&3. Na besluitvorming van het VO in de
gemeenteraad zullen deze worden uitgewerkt in DO’s
en bestekken.
Het plan richt zich op de straten, niet op de programmatische invulling van de pleinen.
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Analyse openbare ruimte Bezuidenhout Oost
Geschiedenis en de kenmerken
Tussen 1915 en 1940 is de wijk gerealiseerd volgens
het uitbreidingsplan met een orthogonale structuurvan Berlage dat gebaseerd was op een ouder
plan. Het plan wordt verder gekenmerkt door enkele
belangrijke diagonale lijnen. Pleintjes accentueren de
aansluitingen van de diagonalen met het orthogonale
stratenpatroon. Het centrale Stuyvesantplein ligt op
het punt waar alle hoofdlijnen bij elkaar komen. Het
plein ligt naast het punt waar de Juliana van Stolberglaan en de Stuyvesantstraat elkaar kruisen. De in
maat en functie afwijkende en dus structurerende
lijnen in de huidige situatie zijn de Theresiastraat, de
Juliana van Stolberglaan en de Loudonstraat.
Bouwblokken
De bebouwing bestaat voornamelijk uit jaren 30
‘Haagse portiekwoningen’ van 3 hoog. Alleen de
straten in de oksel van Laan van Nieuw Oost Indië
en Bezuidenhoutseweg zijn rond 1900 gebouwd
in neo-renaissance stijl. De gesloten bouwblokken vormen straten die wat betreft gevelafstand en
bebouwing op elkaar lijken. Enkele straten hebben
voortuinen en wijken af van de gemiddelde straat.
Afwijkende richtingen in de rechthoekige bouwblokken zijn de diagonalen Stuyvesantstraat en Juliana
van Stolberglaan. Enkele bijzondere gebouwen,
afwijkend in bijvoorbeeld hoogte of architectuur, zijn
incidenten in het veld van bouwblokken. Alleen het
cluster van nieuwe, geopende bouwblokken aan de
Loudonstraat, waar ook het stadsdeelkantoor deel
van uitmaakt is een afwijkend ensemble.
Verkeer
De Theresiastraat, Juliana van Stolberglaan en Loudonstraat zijn gebiedsontsluitingswegen. De omringende wegen, de Laan van Nieuw Oost-Indië,
Bezuidenhoutseweg en de Schenkkade-IJsclubweg
zijn hoofdontsluitingswegen. Hoofdontsluitings- en
gebiedsontsluitingswegen zijn routes waar 50 km per
uur gereden mag worden. Alle overige straten zijn of
worden ingericht als 30 km/u wegen met verkeersremmende maatregelen zoals drempels. Over de
Theresiastraat loopt een buslijn, de tram gaat via de
Juliana van Stolberglaan en de Loudonstraat.

Parkeren is in de smalle woonstraten een probleem.
Oorspronkelijk werd aan één zijde van de straat
geparkeerd, maar door de toename wordt nu aan
twee zijden geparkeerd. Om de doorgang in de straat
te houden staan de geparkeerde auto’s gedeeltelijk
op het trottoir. Door de huidige normering van de
rijbaanbreedte (o.a. brandweereisen) en met het
invoeren van betaald parkeren in de woonwijk is een
herinrichting van de straten gewenst waarbij illegaal
parkeren wordt tegen gegaan.
Openbare ruimte
De openbare ruimte is opgebouwd uit verschillende
typen straten en pleintjes.
De meeste woonstraten hebben van gevel tot gevel
een afmeting van 12 tot 14 meter en zijn ingericht
voor éénrichtingsverkeer. De woonstraten zijn
meestal uitgevoerd in klinkerbestrating hoewel
enkele straten nog in asfalt zijn uitgevoerd. De
straten met een profielbreedte vanaf 16 meter hebben tweerichtingverkeer. De 16 meter straten zijn de
Theresiastraat, de Van Heutzstraat, de Carel Reinierszkade en de diagonaalstraten Stuyvesantstraat
en De Sillestraat. Qua breedte wijken de Juliana van
Stolberglaan en de Loudonstraat ter hoogte van het
stadsdeelkantoor met een profiel van 27 meter het
meest duidelijk en zichtbaar af van de rest.
Het Stuyvesantplein is het centrale plein in Bezuidenhout Oost. Het De Eerensplein is een pleintje
waar twee belangrijke straten bij elkaar komen. Aan
de De Sillestraat, Joan Metsuykerstraat en Corneleis
van der Lijnstraat liggen enkele groenpleintjes.
Bezuidenhout Oost heeft drie buitenranden die een
grotendeels groen karakter hebben. De vierde rand
is de Laan van NOI welke een doorgaande stedelijke
karakter heeft.
De materialisering en detaillering van de bestrating is in veel straten niet conform het gemeentelijk
Handboek Openbare Ruimte. In verschillende woonstraten zijn de rijloper en parkeerplekken uitgevoerd
in asfalt. Met het op ‘residentiekwaliteit’ brengen van
de wijk zullen de rijweg in klinkers en de stoepen in
basaltinetegels worden uitgevoerd.
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Bomen
De beplanting in Bezuidenhout Oost bestaat voornamelijk uit bomen van 3e grootte van matige tot
slechte kwaliteit. In de smalle straten staan de straatbomen meestal in de stoep. Het stadsdeel Haagse
Hout heeft de problemen in kaart gebracht. De meest
voorkomende soorten zijn meidoorns en sierkersen die stuk voor stuk uitvallen. Reden is de leeftijd
van de bomen en de slechte groeiomstandigheden
in de kleine boomspiegels. Vanwege de standplaats
dicht bij de gevel groeien veel meidoorns scheef. De
sierkersen ‘zakken uit’ en veroorzaken hinder op de
stoepen. Kastanjes op het Stuyvesantplein en op de
Juliana van Stolberglaan hebben de bloedingsziekte.
Ook de iepen op het De Eerensplein, de Merkusstraat, de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade
zijn ziek.
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Conclusie
De openbare ruimte in Bezuidenhout Oost is technisch gezien ondermaats en moet worden vernieuwd.
De hoofdproblemen -parkeren en de kwaliteit van
de bomen- kunnen gezamenlijk worden aangepakt.
Bomen in de straten zijn bedoeld om de directe
woonomgeving te voorzien van aantrekkelijk groen.
Daarom moeten de groeiomstandigheden beter
worden. De plek in de parkeerstrook, met meer afstand tot de gevel (en tot kabels en leidingen) is voor
bomen beter geschikt dan de stoep.
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Huidige boomstructuur

bomen

8

waardevolle bomen of boomstructuren
voortuinen

Vo o r g e s t e l d e b o o m s t r u c t u u r
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Huidige verkeerscirculatie
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voorgestelde rijrichting

Vo o r g e s t e l d e v e r k e e r s c i r c u l a t i e
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Uitgangspunten
In deze quickscan zijn telkens per straat afwegingen gemaakt tussen parkeren en leefbaarheid. Een straat
vol parkeerplaatsen levert een stenig hard beeld op. Een straat vol bomen levert een parkeerverlies op.
De balans ligt per straat weer anders omdat straten soms lang of kort zijn. Soms is aan het eind van de
straat groen zichtbaar of staan er waardevolle grote bomen. Daarnaast geven de pleintjes op de bijzondere hoekverdraaiingen de wijk een eigen identiteit. Om deze kwaliteit te behouden zijn de parkeerplekken
hier terughoudend gesitueerd.
De (verbrede) stoepen, overhoeken en pleintjes zullen in overleg met bewoners en het stadsdeel verdere
invulling krijgen met groen, spelaanleidingen, fietsbeugels e.d.

Bezuidenhout Oost parkeertelling (excl. Juliana van Stolberglaan)
aantal parkeerplaatsen (aantal GPOK/Arts/Leenauto/Laden&lossen)
fase 1

fase 2+3

totaal

huidig (telling DSO 2012)

564

1920

2586

parkeren in quickscan
oracs (SO 2014)

561(9)
-17

2213(81)
-55

2863
-72

winst

+277
+205

In de huidige situatie is op veel plekken een overmaat in de rijbestrating aanwezig, vooral bij kruisingen.
In het plan wordt deze overmaat zoveel mogelijk omgezet in parkeren of voetgangersgebied.
Omdat nu op elke hoek auto’s staan geparkeerd is de oversteekbaarheid soms problematisch. Ook de
verkeersveiligheid is hiermee in het geding. Daarom zijn op alle kruisingen zogenaamde ‘oren’ gemaakt
die de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid vergroten.
Uit de evaluatie van parkeeroplossingen in wijken waar P2500 al is gerealiseerd komen problemen naar
voren met de bereikbaarheid van de woningen in de 9 meter brede straten. De oplossing met onderbrekingen in de parkeervakken bij de entrees van de woningen zal in de VO’s worden opgenomen.
Bestaande inritten van garages e.d. en bijzondere parkeerplekken worden in de VO’s per straat ingepast.
Het graven voor de aanleg van het nieuwe riool in de straten is een aanslag op het wortelgestel van de
aanwezige bomen. Daar waar de bomen een matige of slechte kwaliteit hebben danwel ziek zijn zullen
deze worden gekapt. Waardevolle bomen en boomstructuren zullen zoveel mogelijk worden ingepast.
De benodigde maatregelen voor het behoud van deze bomen moet worden onderzocht.
De nieuw boomstructuur voor de wijk beoogd een evenwichtig beeld te leveren waarbij elke straat bomen krijgt. Deze bomen moeten zowel bovengronds als ondergronds voldoende ruimte krijgen om goed
uit te kunnen groeien.
Het voorlopig uitgangspunt voor de verlichting in de wijk is het hergebruik van bestaande armaturen en
masten. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de technische staat is van de huidige verlichting.
Het aantal Oracs is een eerste inschatting op basis van het aantal woningen en loopafstanden. Hiervoor
is echter nog geen vastgesteld plan opgesteld. Wanneer de ondergrondse containers worden aangelegd
zal dit een parkeerverlies eisen. In de VO’s zijn daarom nog geen reserveringen ingetekend voor de
ORAC’s. In de tabel hiernaast staat wel een inschatting van de te verliezen parkeerplaatsen.
De fietstrommels komen volgens het plaatsingsplan in Bezuidenhout Oost op de stoepen te staan en kosten zodoende geen extra parkeerplekken. Met de VO’s van de straten in dit rapport wijzigen profielen en
inrichtingen waardoor voor enkele fietstrommellocaties integraal opnieuw moeten worden ontworpen.
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Quickscan in twee delen

GPOK/GPA/Leenauto/Laden- & Lossen/E-laad/Arts

14

parkeerplaats 5.50 x 1.80m
(particuliere) in-/uitrit
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VO Stuyvesantstraat
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

90 pp (waarvan 1pp GPOK/Arts/Leenauto)
89 pp (waarvan 1pp GPOK/Arts/Leenauto)
-1 pp

- Stuyvesantstraat in heel Bezuidenhout-Oost 2-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren is gelijk aan deel Stuysesantstraat 2e fase; stedenbouwkundig één geheel
- Rijloper versmallen tot normale maat en trottoirs extra ruimte geven
- Asfalt rijweg vervangen voor klinkers
- Huidige bomen kappen ivm eerdere verkeerde soortkeuze en hiermee samenhangend snoeiprobleem
- Nieuwe bomenin trottoir in monumentale poortopstelling; om deze belangrijke stedenbouwkundige as te
benadrukken
- Halverwege Stuyvesantstraat een verbijzondering door pleintje
- Aansluiting op Jul. Van Stolberglaan bij Stuyvesantplein dmv twee 1-richtingsverkeer inrit constructies

nieuwe situatie
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VO Johannes Camphuijsstraat
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

97 pp (waarvan 1pp GPOK/Arts/Leenauto)
99 pp (waarvan 1pp GPOK/Arts/Leenauto)
+2 pp

- Johannes Camphuijsstraat in heel Bezuidenhout-Oost 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren is gelijk aan deel Johannes Camphuijsstraat 2e fase; stedenbouwkundig één
geheel
- Huidige bomen in korte deel kappen, in lange deel is in huidig profiel boomloos
- Nieuwe bomen alternerend in parkeerstrook, gelijk aan bomen in 2e fase zodat de lange straatwanden
enigszins geleed worden

nieuwe situatie
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VO Hendrik Zwaardecroonstraat

0

5

10

20m

bestaand profiel

20

huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

102 pp (waarvan 3pp GPOK/Arts/Leenauto)
101 pp (waarvan 3pp GPOK/Arts/Leenauto)
-1 pp

- Hendrik Zwaardecroonstraat in heel Bezuidenhout-Oost 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren is gelijk aan deel Hendrik Zwaardecroonstraat 2e fase; stedenbouwkundig één
geheel
- Asfalt rijweg vervangen voor klinkers
- Huidige bomen kappen
- Nieuwe bomen alternerend in parkeerstrook, gelijk aan nieuwe bomen Hendrik Zwaardecroonstraat in
2e fase zodat de lange straatwanden enigszins geleed worden

nieuwe situatie
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VO Ussellincxstraat
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

77 pp (waarvan 3pp GPOK/Arts/Leenauto)
75 pp (waarvan 3pp GPOK/Arts/Leenauto)
-2 pp

- Usselincxstraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren
- Nieuwe bomen alternerend in parkeerstrook zodat de lange straatwanden enigszins geleed worden

nieuwe situatie
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VO Maystraat
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

69 pp (waarvan 1pp GPOK/Arts/Leenauto)
62 pp
-7 pp

- Maystraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren
- Nieuwe bomen alternerend in parkeerstrook zodat de lange straatwanden enigszins geleed worden
- Bij aansluiting met Van de Capellenstraat verbijzondering in vorm van verbrede stoep met grote boom

nieuwe situatie

BEZUIDENHOUT OOST PIW

Quickscan & VO fase 1

25

VO De Vriesstraat
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

39 pp
32 pp
-7 pp

- De Vriesstraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren
- Huidige bomen kappen
- Nieuwe bomen aan de zijde waar deze zich nu al bevinden in parkeerstrook
- Bij aansluiting met Van de Capellenstraat verbijzondering in vorm van verbrede stoep met grote boom

nieuwe situatie
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V O Va n d e r C a p e l l e n s t r a a t
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

40 pp
42 pp
+2 pp

- Van der Capallenstraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren
- Bestaande bomen in trottoir aan één zijde proberen in te passen voor een groen beeld; wegprofiel verschuift
hierdoor iets naar andere zijde
- Trottoir zonder bomen iets versmalt zodat meer boomruimte ontstaat op trottoir met te behouden bomen

nieuwe situatie
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V O Va n d e r W y c k s t r a a t
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huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

36 pp
40 pp
+4 pp

- Van der Wyckstraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren
- Bestaande bomen in stoepen aan beide zijden proberen in te passen voor een groen beeld

nieuwe situatie
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VO Sibergstraat
huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

18 pp
19 pp
+1 pp

- Sibergstraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren
- Huidige bomen kappen
- Nieuwe bomen aan de zijde waar zich tuinmuren
bevinden, in parkeerstrook
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nieuwe situatie

VO Christoffel van Swollstraat
huidige situatie:
nieuwe situatie:
winst:

5 pp
10 pp
+5 pp

- Christoffel van Swollstraat blijft 1-richtingsverkeer
- Profiel met 2x langsparkeren en smalle trottoirs
- Nieuwe bomen in poortopstelling in parkeerstrook
- Verlichting in parkeerstrook
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