Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag
Postbus 19 157
2500 CD Den Haag

Den Haag, 9 september 2019
Betreft: ZIENSWIJZE OP VERKEERSBESLUIT Escamplaan ter hoogte van de Charlotte
Jacobslaan 97
Het college van B&W besloot tot het instellen van (partieel) eenrichtingsverkeer, het
aanwijzen van enkele weggedeelten als 30 km/uur-gebied en parkeerverbodszone, het
aanwijzen van enkele (verplichte) fietspaden,
onder andere
- door het over de rijbaan van de Escamplaan ter hoogte van de Charlotte
Jacobslaan 97 aanbrengen van een zebra zoals bedoeld in artikel 49, lid 2, van het
Reglement verkeers- regels en verkeerstekens : deze zebra (met middensteunpunt)
aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats, dit zoals aangegeven op de hierna
genoemde situatietekening:
-

op de onderstaande weggedeelten een 30 km/uur-gebied in te stellen zodat daar een
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, dit zoals aangegeven op de situatietekening:

B&W beogen hiermee onder meer te voorkomen of beperken van door het verkeer
veroorzaakte overlast, hinder of schade voor de woonomgeving;
AVN maakt zich zorgen om de rust in het Florence Nightingalepark/ Buurtpark Het Kleine
Hout. Deze rust moet geborgd worden om het gebied als ecologische zone te behouden.
AVN benadrukt dat het Florence Nightingalepark en Buurtpark Het Kleine Hout één geheel
vormen. De verbinding tussen het Florence Nightingalepark en Buurtpark Het Kleine Hout
aan de overkant van de Escamplaan is essentieel voor het behoud van de recreatieve en
versterking de ecologische waarde van het park (zie bijgaande schets). Zeker nu het park
flink aan oppervlakte inboet, hechten we als AVN aan zowel de recreatieve als de
ecologische verbinding over de Escamplaan. Het verkeer op de Escamplaan moet de
recreatieve en ecologische verbindingen tussen beide parkdelen niet (ver)hinderen.
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Figuur 1 GEWENSTE VERBINDINGEN

Figuur 2 SITUATIESCHETS VERKEERSBESLUIT

AVN gaf in eerdere zienswijzen aan te beogen:
a. Een verbinding tussen het open water van de ecologische verbinding langs de
voormalige Houtweg tussen Loosduinen, Het Kleine Hout en Rosenburg te realiseren.
b. Zorg daar voor een goede oversteekplaats voor langzaam verkeer van het
fietspad langs de waterpartij in de richting van de voormalige Houtweg en naar het
voetpad richting Loosduinen.
En stelt voor:
- In de ventweg van de Escamplaan met rijrichting Leyweg als geheel een 30 km zone
in te stellen,
- Bij de oversteekplaats ter hoogte van de Charlotte Jacobsstraat verkeerslichten te
installeren voor zowel voetgangers als fietsers,
- Op de busbanen stil asfalt te realiseren,
- Onder de weg op twee of drie plaatsen een faunatunnel/goot aan te leggen voor
kleine zoogdieren.
Met vriendelijke groet,
Arnim van Oorschot

Portefeuillehouder AVN
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