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16 maart 2007 

Betreft: luchtkwaliteit Haagweg 
 
Geachte College, 
 
Het is u bekend dat er een Comité Haagweg is opgericht. Gelet op de gezondheidsbelangen van 
de bewoners langs de Haagweg en directe omgeving zal het u niet verbazen dat wij het initiatief 
van dit Comité nadrukkelijk ondersteunen. 
 
Wij zijn op de hoogte van de nota’s en plannen van aanpak van de gemeente over de 
luchtkwaliteit. Daar staan nuttige zaken in. Echter, wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken 
dat in uw plannen landelijke, regionale en lange termijn oplossingen, waarvan de kans van slagen 
met de nodige vraagtekens is omgegeven (zoals de diverse ondertunneling plannen), centraal 
staan.  
Daar zijn de bewoners van de Haagweg en directe omgeving de komende jaren niet mee 
geholpen. Bovendien zal daarmee ook de huidige overschrijding van de wettelijke normen voor de 
luchtkwaliteit op de Haagweg niet worden opgelost. Wij zijn daarom van mening, dat er 
voorzieningen voor de korte termijn noodzakelijk zijn. Met enige creativiteit en verhoudingsgewijs 
lage kosten moet dat mogelijk zijn.  
 
Voor de heel korte termijn zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan: 
• een verkeersregulering systeem, waarbij er een groene golf op de Haagweg/Rijswijkseweg wordt 

geïntroduceerd, die is afgesteld op een aangepaste lage snelheid; e.e.a gecombineerd met een 
effectieve handhaving;  

• het verbeteren van de doorstroming en geleiding van het verkeer van en naar de A4 via de 
Beatrixlaan en de Burgemeester Elsenlaan; 

• het aanbrengen van ‘zachte ‘drempels’ voor en na de verschillende verkeerslichten zoals nu al is 
aangebracht voor het stoplicht ter hoogte van nr. 149; 

• het planten van opgegroeide bomen langs de weg; 
• het herinvoeren van de vaste openingstijden van de provinciale brug, waarbij de openingstijden 

(in tegenstelling tot voorheen het geval was) ruim buiten de spitstijdvakken vallen; 
• het invoeren van een gebod tot het afzetten van draaiende motoren bij de open brug 
• het plaatsen van gebodsborden met oplichtende tekst: brug open/motor af en 

snelheidsdetectieborden met tekst: werkelijke snelheid ...... plus  “U rijdt te hard”. 
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Voor de korte termijn (binnen een of twee jaar) is een herprofilering van de Haagweg denkbaar, 
waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan twee maal één rijstrook. Bovengenoemde 
verbetering van de bereikbaarheid van de A4 via de andere routes in Rijswijk kan dit mede 
mogelijk maken. Wij onderkennen dat deze maatregel het meest effectief is, indien de 
ontsluitingsroutes van de gehele agglomeratie een wat beter verdelend effect hebben. Daarmee 
bedoelen wij in het bijvoorbeeld het beter gebruiken van het zogeheten hoefijzer, d.w.z. de routes 
via de Noordelijke Randweg en de Lozerlaan. Gezien de milieusituatie op de Haagweg kan de 
herprofilering hier echter niet afhankelijk van zijn.  
 
Voor de langere termijn kunnen de tunnelvarianten die her en der voor verschillende tracés 
bediscussieerd worden interessant zijn, maar u zult ook onderkennen dat dit soort oplossingen pas 
over enkele decennia zullen zijn gerealiseerd. Daar hebben de bewoners nu en de komende jaren 
weinig aan en daarmee wordt ook niet en zeker niet binnen de termijnen aan de wettelijke normen 
voldaan. 
  
Gelet op het vorenstaande en in aansluiting op de opvattingen van het Comité, verzoeken wij u om 
met spoed te komen tot een uitvoeringsgericht urgentieprogramma van maatregelen voor de korte 
termijn. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 
 
 


