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MUSEUM

1111

1

2a
2b

stationsplein en tunnelbak �
niet vergroenen

struiken en bomen verwijderen�
trambaan vergrassen�
bestand hek verwijderen�
hekken alleen ter plaatse van �
schooltuintjes

hekken aan de stadskant vervangen door 80 
cm hoog HERAS-hek�
trambaan vergrassen�
groene wand aanleggen langs bedrijventerrein

populieren vooralsnog handhaven�
hekken verwijderen�
trambaan vergrassen

talud meenemen in de vergroening�
hekken niet verwijderen�
trambaan vergrassen

struiken uitdunnen�
trambaan vergrassen

struiken verwijderen�
trambaan vergrassen, gras doorzetten �
van de middenberm tot aan de trottoirbanden

hekken verwijderen�
trambaan vergrassen�
ter plaatse van speelplek�
trambaan afschermen door�
middel van een hekje�

aan beide zijden hetzelfde hek plaatsen�
trambaan vergrassen

trambaan vergrassen�
groengebiedje opschonen

hekken verwijderen�
trambaan vergrassen

hekken verwijderen�
dijklichaam (keien) schoonmaken�
tussen de rails: schelpen lijmen op betonnen ondergrond�
schelpen aan weerszijden van de sporen�
schelpen tussen de sporen�
keerlus: sporen en haltes in het beton, daaromheen duinzand�
hart van de keerlus: duinzand

3

4

5a

5b

6

7a

7b

7c

8

9a

9b�

10a
10b

zuid: NS-gebied. Inzet één type hek�
noord: hekken verwijderen, muur laten staan�
trambaan vergrassen

bossages verwijderen�
trambaan vergrassen�
draadhekken verwijderen

hekken aan de stadskant vervangen �
door 80 cm hoog HERAS-hek�
zwart hek aan parkzijde laten staan�
trambaan vergrassen

hekken aan marktzijde laten staan�
hekken aan de kant van de stad vervangen �
door 80 cm hoog HERAS-hek�
trambaan vergrassen�
halte Hobbemaplein rianter maken
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HUIDIGE SITUATIE SITUATIE AUTOVRIJ

HISTORISCHE FOTO

HUIDIGE SITUATIE

NA VERGROENING MAATREGELENKAART

HAAGSE MARKT

PARELTJES EN PARKEREN

WERKEN AAN DE OPENBARE RUIMTE IN DEN HAAG

Naast architectuur, stedenbouw en landschap staat of valt de 
kwaliteit van de stad met de inrichting van de openbare ruimte.
Vooral in de bestaande stad zijn de claims op de openbare ruimte 
groot, zoals: voetgangers, fietsers, spelende kinderen, invaliden,  
geparkeerde auto’s, groen, vuilcontainers, straatverlichting, 
nutsvoorzieningen, etc. Het ontwerp voor de openbare ruimte 
moet samenhang brengen tussen al deze aspecten. 
Afgezien van de betrokken bewoners zijn hiervoor vele diensten 
in de stad verantwoordelijk. Het werken aan de vernieuwing van 
de openbare ruimte vraagt daarom om een interactief en beeldend 
ontwerpproces.

RUSTENBURG/OOSTBROEK
In de charmante Berlage-wijk Rustenburg/Oostbroek met z’n 
verrassende straatruimten en de typische Haagse voortuinen zijn 
de verschillende ruimteclaims extreem. De parkeerdruk staat op 
gespannen voet met de leefbaarheid van de wijk. Men spreekt in 
dit verband wel van de ‘grondoorlog’ in de wijk. Met verschillende 
gemeentelijke diensten is gewerkt aan uiteenlopende oplossingen. 
Deze zijn gestructureerd in vijf categorieën. Eén ervan is het 
parkeren in torentjes op een aantal plantsoentjes in de wijk; de 
nieuwe kerken van de 21e eeuw. Een andere oplossing is het 
maken van een stedelijke parkeerkelder aan de rand van de wijk, 
tevens te gebruiken voor evenementen in het Zuiderpark.

LIjN 11

In het wethoudersoverleg van 20 september 1999 lanceren we het 
idee om de Haagse trambanen in het gras te leggen. 
Mobiliteitsesthetiek niet alleen voor de auto, maar juist ook voor het 
openbaar vervoer. Het groene imago van Den Haag wordt erdoor 
versterkt en verstopt geraakte plekken worden teruggegeven aan 
de stad. Wethouder Noordanus doopt de actie in deze zelfde 
vergadering tot ‘de actie zangzaad’.
Als eerste wordt gekozen voor lijn 11. In samenwerking met de 
gemeente en de HTM stellen we hiervoor in 2000 het plan op. 
Na een uitgebreide inventarisatie van de bestaande situatie, met 
bijvoorbeeld 23 verschillende hekwerken, worden de nieuwe 
beelden van het tracé ontworpen en middels fotomontages 
verbeeld. Deze eerste vergroening, de pilot ‘vergroening lijn 11’ 
wordt in Den Haag enthousiast ontvangen, en is het startsein voor 
de actie zangzaad op stedelijke schaal.
Intussen is de vergroening van lijn 11 bijna voltooid.


