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Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag 

 
Aan de bezoekers van de informatie- 

bijeenkomst over de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/ 

Gevers Deynootweg op 14 juni 2017 

 Ons kenmerk 

DSO/0000 

Contactpersoon 

Marga van der Burgt 

Dienst 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Afdeling 

Projectmanagement Den Haag 

Telefoonnummer 

+31610935097 

E-mailadres 

marga.vanderburgt@denhaag.nl 

 
 

 

Datum 

30 juni 2017 

 

Onderwerp 

Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat 

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de informatie avond op 14 juni jl. met betrekking tot het 

Schetsontwerp Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg.  

 

Aanleiding 

Aanleiding voor de ongelijkvloerse kruising is de wens om naast de kwaliteitsimpuls die met het 

Programma De Kust Gezond aan de buitenruimte wordt gegeven, ook de bereikbaarheid van 

Scheveningen Bad te verbeteren. Dit mede met het oog op de al bestaande problemen in de 

verkeersafwikkeling en de verwachte toename in de toekomst van het aantal bezoekers aan 

Scheveningen Bad.  

Met het opstellen van het schetsontwerp en het laten uitvoeren van een verkeerskundig 

onderzoek zijn de gevolgen van het verdiept aanleggen van deze kruising inzichtelijk gemaakt. 

Het doel van de avond was om vroegtijdig met u als belanghebbende in gesprek te gaan over de 

gevolgen van de aanleg van de ongelijkvloerse kruising. Tijdens de avond en ook naderhand zijn 

vele reacties bij ons binnengekomen. Ik wil u bedanken voor de constructieve wijze waarop u uw 

reacties heeft gegeven op de getoonde plannen. 

 

Conclusie op hoofdlijnen 

Het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat met de ongelijkvloerse 

kruising het nieuwe complex met winkels, horeca en parkeren aan de Noordboulevard goed wordt 

ontsloten. Tegelijkertijd is gebleken dat de huidige verkeersprobleem op drukke dagen op de 

Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat slechts beperkt worden opgelost. Zodra de nieuwe garage 

aan de Noordboulevard vol is, ontstaan alsnog wachtrijen op de Gevers Deynootweg voor het 

Zwarte Pad. 

 

Vervolg 

Op basis van de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek is besloten om de scope van het 

project te verbreden. We gaan eerst meer verkeerskundig onderzoek uitvoeren naar aanvullende 

maatregelen om te komen tot een algehele verbetering van de verkeerssituatie. Daarom wordt het 

Schetsontwerp voor de ongelijkvloerse kruising vooralsnog niet aan het college van burgemeester 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

DSO/0000 

 

2/2 

en wethouders voorgelegd. We wachten eerst de uitkomsten van het aanvullend onderzoek af en 

gebruiken de zomermaanden voor het uitvoeren van dit aanvullende onderzoek.  Na de 

zomerperiode informeren wij u verder over de uitkomsten hiervan.   

 

Ik hoop u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben en dank u nogmaals hartelijk voor uw 

betrokkenheid.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

André Everts 

Projectleider De Kust Gezond 

 


