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Gebiedsagenda's prioritaire gebieden CID 

  

Geachte voorzitter, 

 

Op 15 oktober 2018 heb ik u middels een brief geïnformeerd over de aanpak van de prioritaire 

gebieden in het CID–gebied (RIS300623). Het college wil deze drie gebieden met prioriteit tot 

ontwikkeling brengen. Het betreft: Den Haag Laan van NOI, Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS 

Oost en Den Haag Hollands Spoor/ Laakhavens.  In deze gebieden rondom de drie stations in het CID 

kunnen op relatief korte termijn een aanzienlijke aanvulling worden gerealiseerd van de planvoorraad 

aan woningbouwlocaties. 

 

Opvang stedelijke groei 

De drie gebiedsagenda’s gaan over de gebieden bij de drie grote stations van Den Haag. Deze gebieden 

zijn de ankerpunten of polen van het Central Innovation District (CID), waar een groot deel van de 

stedelijke groei gestalte krijgt. Het college  ziet het CID als economisch hart van de stad. Een 

duurzaam, leefbaar en inclusief hart met een uitstekende bereikbaarheid en internationale 

aantrekkingskracht. Internationale stromen van kennis, talent en investeringen bij elkaar komen. Het 

gebied is een katalysator voor de vernieuwing van de Haagse economie.  

Bij de drie stationsgebieden of polen gaan economische ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling hand 

in hand. De drie gebiedsagenda’s beogen mede om de economische structuur  van Den Haag te 

versterken. Dat doen we onder andere door het woon-, werk- en leefklimaat aantrekkelijker te maken 

voor zowel nieuwe als oude bewoners en bedrijven.  Het verbeteren van vestigingscondities voor 

bedrijven en bieden van ruimte aan nieuwe economische functies versterkt de internationale 

aantrekkingskracht van Den Haag op nieuwe bedrijven en organisaties, talent en bewoners. 

Het college vindt het belangrijk om te borgen dat we in het CID kunnen voldoen aan de aanwezige 

kantoorvraag. Met behulp van het op te stellen Urgentieprogramma Kantoren worden aanvullende 

kantorenlocaties aangewezen om het economische klimaat in Den Haag verder te versterken. 

Het CID biedt kansen aan iedereen die wil ondernemen, ontwikkelen of groeien. Een plek van 

mogelijkheden waar de koopman en de start-up, de student en de kunstenaar, de hoog- en praktisch 

opgeleide kunnen profiteren van de groei. Dit maakt het CID tot een ‘inclusief district’ dat ten dienste 

staat van de huidige en nieuwe bewoners in de stad en de regio. 

 

In het coalitieakkoord is aangegeven dat gezien de gespannen Haagse woningmarkt een intensivering 

van de woningproductie wenselijk is. De Haagse bevolking blijft immers flink groeien.  
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Tot 2023 gaan we uit van een groei van 4.000 á 5.000 extra inwoners per jaar . Naast bevolkingsgroei 

hebben ook veel huishoudens hun verhuiswens in de jaren van de economische crisis uitgesteld.  

Vanuit die ontwikkelingen zien we een hele grote vraag naar woonruimte. De afgelopen jaren kon er bij 

lange na niet voldoende worden gebouwd om die grote woningvraag op te vangen. De drie prioritaire 

gebieden rondom de stations bieden de mogelijkheid om op relatief korte termijn een aanzienlijke 

aanvulling van de planvoorraad aan woningbouwlocaties te realiseren. Het opvangen van de 

geconstateerde woningbehoefte is urgent. Daarmee kan de eerder al geconstateerde terugval in de 

planvoorraad vanaf 2020 worden voorkomen. De gebiedsagenda’s biedt de integrale kaders voor de 

planvorming en zorgt voor samenhang, zodat de individuele planvorming voor de concrete 

bouwprojecten door kan. Zo kunnen bij Den Haag Centraal met de overkluizing A12 o.a. door de 

Vrijheidsplaats en Grotiusplaats, bij Hollands Spoor door het HS-kwartier, Haagvlietpoort en 

projecten aan de Verheeskade, en bij station Laan NOI door de SoZa-locatie en de Haagse zijde van het 

station, naar verwachting in totaal 7.700 – 11.500 woningen worden gerealiseerd. In totaal komen er 

tot 2040 18.500 woningen in het gehele CID-gebied. Daarnaast brengt de groei van de stad een 

onlosmakelijke combinatie van wonen én werken met zich mee. Juist deze dichtheid en verwevenheid 

is het onderscheidende kenmerk van het CID. Zowel op het niveau van de drie stationsgebieden als in 

de afzonderlijke (bouw)projecten moet deze functiemix terugkomen.  

 

De groeiopgave in het CID zorgt voor de benodigde schaal en massa om een aantal maatschappelijke 

opgaven versneld op te pakken. Gericht op een schoner en meer duurzaam leefklimaat. Zoals de 

mobiliteitstransitie waarin wandelen, fietsen en openbaar vervoer het uitgangspunt zijn. Minder 

verkeerslawaai en een schonere lucht. Waarbij kwalitatieve buitenruimte de ruimtelijke drager is van 

de stedelijke groei.   

Duurzaamheid is essentieel voor de leefbaarheid, de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de 

stad. We zorgen voor belangrijke stappen in het mogelijk maken van de energietransitie. We stellen 

prestatie-eisen op gebieds- en gebouwniveau. Initiatiefnemers komen zo tot een geschikte mix aan 

maatregelen om een duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling te realiseren. Uitgangspunt bij 

nieuwe ontwikkelingen is dat er gebruik gemaakt wordt van duurzame bronnen voor warmte en 

elektriciteit. Verdichting maakt het mogelijk om op gebiedsniveau rendabele duurzame 

warmtenetwerken te ontwikkelen. Het  nieuwbouwprogramma en de elektrificatie van omliggend 

bestaand gebied zal een verzwaring van het bestaande elektranet betekenen. Er worden het komende 

jaar verschillende energiescenario’s voor het CID uitgewerkt en afgewogen (wijkenenergieplan).  

Groen- en natuur inclusief bouwen vormt een integraal onderdeel van onze ambities. De intensivering 

van het ruimtegebruik gaat gepaard met een even grote nadruk op leefbaarheid. Klimaatadaptief 

bouwen en inrichten is daarbij essentieel om te komen tot een duurzame, kwalitatieve ontwikkeling. 

 

Door de aanpak van fysieke barrières in het gebied worden ontbrekende schakels in het ruimtelijke 

netwerk gerealiseerd. De openbare ruimte is daarbij de ruimtelijke drager van het CID. Want een 

kwalitatieve buitenruimte is essentieel in een hoogstedelijke setting. Het is de mal waarom heen 

verdichting gerealiseerd kan worden, voorwaarde voor een leefbare en attractieve stad. De afgelopen 

periode is er geïnvesteerd in de stadsentree ’s: de plekken waar grote aantallen bezoekers en bewoners 

van Den Haag de stad binnenkomen en weer verlaten. Het beleid voor de stadsentrees zetten we door 

in de drie prioritaire gebieden van het CID-gebied. De openbare ruimte en voorzieningen worden er 

intensiever gebruikt: meer mensen, meer bedrijvigheid, meer functies en hogere eisen en ambities 

voor aantrekkelijkheid, duurzaamheid en gebruik van de openbare ruimte. Zowel inrichting als beheer 

worden hierop afgestemd. De wijze waarop de kwaliteitsborging van de openbare ruimte en de 

gebouwde omgeving vorm krijgt, wordt nog uitgewerkt. 
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De gebiedsagenda’s bieden ruimte voor nieuwe hoogbouw rond de drie hoofdstations van Den Haag. 

Deze hoogbouw wordt ontwikkeld conform de ‘Nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline’ (RIS 

298448) die in de vorige collegeperiode is vastgesteld. Deze nota geeft aan dat bij hoogbouw ‘kwaliteit 

boven hoogte gaat’. De menselijke maat staat daarbij centraal, wat tot onder meer tot uitdrukking 

komt in een aantrekkelijke stedelijke laag en levendige plint (de eyeline). Uitgangspunt zijn elegante 

en slanke torens die onderdeel zijn van een bouwblok. De torens krijgen een herkenbare beëindiging in 

de vorm van een ‘een hoed, pet of kroon’ (de skyline). Haagse Hoogbouw is duurzaam en groen. De 

nota is als bijlage bij de stukken gevoegd.  

 

De geplande verdichting rondom het investeringsgebieden is van invloed op de leefbaarheid in en 

rondom het gebied. Denk aan de kwaliteit van de openbare ruimte of voorzieningen zoals winkels, 

kinderopvang, huisartsen en apotheken. Met deze effecten wil het college rekening houden. Daarom 

hebben we Bezuidenhout, als directe omgeving van het gebied in deze gebiedsagenda’s, aangewezen als 

experimenteergebied waar we willen oefenen met een leefbaarheidseffectmonitor.  

De basis van de effectmonitor ligt bij een instrument (LER) dat in deze wijk is ontwikkeld. Voor de 

gebiedsagenda Collegecampus (HS/Laakhavens) wordt, middels een voorzieningenkaart in beeld 

gebracht wat de behoefte aan voorzieningen in Laak is, indien de bouwplannen worden gerealiseerd. 

Dit zal verder worden uitgewerkt in een LER. 

Bij de uitwerking van deze gebiedsagenda willen we inzicht en kennis krijgen over de wijze waarop we 

leefbaarheidseffecten (gezamenlijk met inwoners) inzichtelijk kunnen maken en kunnen monitoren, in 

relatie tot de geplande verdichtingsopgave.  

In het kader van de Gebiedsvisie CID wordt een planMER opgesteld die de milieu-effecten in beeld 

brengt. In het kader van deze planMER wordt “inclusiviteit”, het betrekken van de omwonenden en 

bedrijven, ook meegenomen. 

 

Gebiedsagenda’s gereed 

In mijn brief van 15 oktober heb ik aangegeven dat voor de drie genoemde prioritaire gebieden 

gebiedsagenda’s worden opgesteld. Deze gebiedsagenda’s zijn inmiddels gereed en bied ik u ter 

informatie aan.  

 

Gebiedsagenda schetst uitgangspunten en ambities  

Een gebiedsagenda bevat de volgende onderdelen: 

 Een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende gebied; 

 uitgangspunten voor stedenbouwkundige opzet, programmatische profiel, mobiliteit, 

buitenruimte en groen; 

 uitgangspunten voor verdichten, vergroenen en verduurzamen; 

 agenderen van ‘nog niet opgeloste kwesties’ en agenda van deeluitwerkingen (zoals 

voorzieningenstructuur, mobiliteit, buitenruimte-plan); 

 aanzet tot haalbaarheidsanalyse (mobiliteit, civiel, juridisch, financiën, etc.) en; 

 een voorstel voor een communicatietraject met de stad, te organiseren rond de gebiedsagenda en 

de uitwerkingen daarvan. 

De gebiedsagenda’s vormen de onderlegger voor verdere planvorming in de vorm van 

Planuitwerkingskaders en Nota van Uitgangspunten. 

 

Opgaven per gebiedsagenda 

In mijn brief van 15 oktober (RIS300623) heb ik de contouren van de opgaven in de drie prioritaire 

gebieden reeds benoemd. Hieronder ga ik concreter in op deze opgaven en de vertaling hiervan in de 

agendakaart. Meer informatie vindt u in bijgevoegde gebiedsagenda’s. 
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Belangrijk element in het CID gebied is de menging tussen wonen, werken en leren. Door de menging 

van functies ontstaat een vestigingsklimaat waarbij partijen profiteren van elkaars aanwezigheid, die 

meerwaarde creëert en waardoor mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Binnen het CID gebied 

hebben de drie stationsgebieden een ander profiel. Dat profiel willen we verder versterken: 

 De stationsomgeving van Den Haag HS vormt de College Campus met het business & startup-

district. Hier is ruimte voor ambitieuze starters op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Talent komt 

hier tot ontwikkeling en krijgt de ruimte om te groeien. De aanwezigheid van de Haagse 

Hogeschool en het Mondriaan College biedt ruimte om te leren en te werken. Het gebied biedt ook 

ruimte voor bedrijvigheid in het business & startup district. De samenwerking daartussen maakt 

het gebied uniek. 

 Rondom Den Haag Centraal is de overheid van oudsher sterk aanwezig. Dit willen we benutten 

door het gebied te transformeren tot de Policy Campus: een innovatief kenniscluster waarin 

overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven hun krachten bundelen om de maatschappelijke 

opgaves op te pakken. Het draait in dit gebied om samenwerking en verbinding met de stad. 

 

 Het gebied rondom station Laan van NOI wordt ontwikkeld tot een ICT-Security-Campus: een 

internationaal toonaangevend cluster rond thema ICT-Tech, Security en diverse hubs, 

hoofdkantoren en financiële instellingen. met doorloop naar het Beatrixkwartier. Het creëren van 

een netwerk van passende partners, zoals de bestaande HSD, Yes Delft en Haagse Hogeschool 

(ICT), vormt de basis voor de uitbouw van de campus.  

 

Gebiedsagenda College Campus HS (Den Haag Hollands Spoor/ Laakhavens) 

 

Het gebiedsperspectief van de College Campus: 

Dit gebied zal zich gaan ontwikkelen tot een hoog stedelijk gebied met een gemengd 

programma. Het ontvangstdomein rondom het station breidt zich uit tot over het spoor en 

verbindt de omgeving van Hollands Spoor met het centrum van Den Haag en de 

campusomgeving van de Haagse Hogeschool en het Mondriaan-college. Het centrum maakt 

‘een sprong over het spoor’ en op structurele wijze worden de aansluitingen op de stad aan alle 

zijden van het station verbeterd. Het gebied ten zuiden van het station bevindt zich in de 

nabije toekomst niet langer aan de achterzijde van het spoor maar zal voortaan deel uitmaken 

van het stadscentrum van Den Haag dat zich uitbreidt tot aan het Laakkanaal. Het Station 

Hollands Spoor krijgt aan twee zijden een formele entree. De nieuwe entree zorgt er, samen 

met de ontwikkelambitie van het HS Kwartier (ontwikkeling van het voormalige K&R-

platform, de Globe en het Stationspostkantoor), voor een tweede voorzijde van het station aan 

de Laakzijde.  

Het stationsgebied en de Laakhavens wordt in sfeer en beleving een hoog stedelijk 

stadscampus dat als ‘hip, creatief en dynamisch’ kan worden getypeerd met ruimte voor 

ondernemerschap, zoals economische experimenten en (sociale) innovatie. Een aantrekkelijk 

vestigingsmilieu zal plaats bieden aan starters, studenten, creatieve beroepen, sociale 

ondernemers en kenniswerkers, waarbij ontmoetings- en experimenteerruimten worden 

geboden om creatieve, sociale ondernemingen en commerciële activiteiten te faciliteren. Er is 

sprake van een dynamische mix met business en startups en enkele toonaangevende 

hoofdkantoren. Ook is er veel wisselwerking en spin off met  het onderwijscluster. Daar horen 

aantrekkelijke (goedkope ) ontmoetings- en verblijfsplekken bij. Co-working spaces en 

flexconcepten, maar ook een publiek domein dat aantrekkelijk is als ontmoetingsplaats, 

voorzien is van een groene inrichting en waar mogelijk een relatie heeft met het water. 
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De opgaven in dit gebied zijn: 

1. Hoogbouwcluster ontwikkelen langs het spoor en rondom het station; realiseren van een 

hoogstedelijk en samenhangend hoogbouwcluster met kenmerkende beeldkwaliteit en 

hoogwaardige verbindende buitenruimte. Voor heel Laakhavens stellen we een beeldkwaliteitplan 

op. 

2. Duurzaamheid is een integrale opgave in alle fasen van de planvorming. Dit betekent dat al vanaf 

de begin stadia van de ideevorming duurzaamheidsaspecten in de breedste zin richtinggevend 

zijn. Duurzaamheid in hoogbouw: opzetten van een pilot voor een van de torens voor het scheiden 

van hemelwater. 

3. Het opstellen van een Integraal buitenruimteplan Laakhavens; verdichting van dit gebied stelt 

hoge eisen en ambities voor aantrekkelijkheid, vergroenen van de buitenruimte en klimaatadaptief 

inrichten. Gereedschapskist Buitenruimte CID stelt de kwaliteitsambitie t.a.v. het 

buitenruimteplan. 

4. Transformatie Waldorpstraat tot groene stadsboulevard; verbinden gebied met Trekvlietplein, 

Loper Oude Centrum en de stadscampus rondom de Haagse Hogeschool. 

5. Versterking van het economische klimaat door het verbeteren van de vestgingscondities. Ruimte 

bieden aan economisch programma. Het gebied wordt verdicht naar een intensief gemixt gebied. 

Programmatisch gaat het in de gebiedsagenda om een opgave van 5000 tot 7000 woningen, 

40.000 tot 80.000 m2 economisch programma (kantoren, congres, onderwijs, kennisinstellingen 

etc). Deze voorraad is flexibel inzetbaar zodat kan worden ingespeeld op veranderingen in de 

vraag van de markt (economie, wonen, etc.). 

6. Nadere studies naar mogelijke transformatie van het Schipperskwartier; thema’s zijn mogelijke 

uitwerkingen van de verdichtingsopgave, groenaanleg die aansluit bij toekomstig Trekvlietpark, 

verbindingen met omgeving. 

7. Verdichting langs de randen in Laakhaven Centraal; gemengd programma van wonen, 

voorzieningen en onderzoeken combinatie met bedrijfsprogramma. 

8. Verbeteren wandel- en fietsroutes in de belangrijke stadsstraten: Rijswijkseweg, Leeghwaterplein, 

Waldorpstraat. 

9. Het realiseren van een voorzieningenniveau voor Laakhavens dat past bij de ontwikkelingen in het 

gebied en waar ook de omliggende wijken van kunnen profiteren. 

10. Betaalbaar houden van economische ruimte; nadere studie naar mogelijkheden voor betaalbare 

bedrijfsruimte. 
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Gebiedsagenda Policy Campus Centraal (Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS Oost) 

 

Het gebiedsperspectief van de Policy Campus Centraal: 

De stationsomgeving rond Den Haag Centraal ontwikkelt zich verder als een hoogstedelijk 

knooppunt van nationale- en internationale allure, waarin ruimte is voor wonen en werken. 

Binnen het CID onderscheidt het gebied rond Den Haag Centraal en de Utrechtsebaan zich 

door de unieke mix van Rijksoverheid, universitair onderwijs, kennisinstellingen, 

verblijfsvoorzieningen en woningen voor kenniswerkers.  

De ambitie van gemeente en rijk is deze ontwikkeling te benutten en het gebied te 

transformeren tot Policy Campus: een innovatief kenniscluster waarin overheid, 

kennisinstellingen en bedrijfsleven hun krachten bundelen om de maatschappelijke opgaves 

op te pakken. Het bestaande cluster van monofunctionele ministeries transformeert in een 

gemengd gebied waar het ook buiten kantoortijden levendig is. De tijdelijke verhuizing van de 

Tweede Kamer naar het voormalige kantoor van Buitenlandse Zaken zal de ontwikkeling van 

de Policy Campus aanjagen. Het toevoegen van woningen rondom station Den Haag Centraal 

levert een stevige bijdrage aan de groeiende behoefte aan centraal hoog stedelijk wonen. Het is 

de ambitie om sterk openbaar-vervoer gericht te bouwen. Het primaat ligt er bij de 

voetganger, de uitstraling is groen. De gemeente zet in op het aanpakken van de 

infrastructurele barrières in de stationsomgeving, om zo de aansluiting met de stad aan alle 

zijden van het station structureel te verbeteren. Aan de oostzijde van het station wordt de 

Utrechtsebaan overkluisd. Zo wordt de barrière tussen centrum, de stationsomgeving en 

Haagse Hout geslecht.  

 

De opgaven in dit gebied zijn: 

1. Door verdichting in de stationsomgeving en de realisatie van Schaalsprong OV wordt Den 

Haag Centraal verder versterkt als OV-knooppunt en als vitaal onderdeel van de stad.  
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Aan alle zijden van het station wordt de aansluiting op de stad verbeterd (Groene Entree, Den 

Haag Nieuw Centraal, Prins Bernardviaduct en Stadsentree Rijnstraat). De doorkijk naar de 

aard en betekenis van het volledige emplacement is onderdeel van nadere studies binnen het 

CID. 

2. Versterking van het economische klimaat door het verbeteren van de vestgingscondities en 

ruimte te bieden aan economisch programma. Daarbij transformeren we het gebied rondom 

station Den Haag Centraal tot een intensief gemixt gebied waarin overheid, kennisinstellingen 

en bedrijfsleven elkaar versterken. Daarnaast wordt ingezet op een levendig stadsmilieu door 

het toevoegen van woningen, waardoor het ook buiten kantoortijd een aantrekkelijk gebied 

wordt. Programmatisch gaat het om een opgave van 1.000 tot 2.500 woningen, minimaal 

250.000m2 tot 350.000m2 economisch programma (kantoren, congres, onderwijs, 

kennisinstellingen etc). Deze voorraad is flexibel inzetbaar zodat kan worden ingespeeld op 

veranderingen in de vraag van de markt (economie, wonen, etc.). 

3. In het verlengde van De Groene Entree zet de gebiedsagenda in op het verder versterken van 

de oriëntatie van de stationsomgeving op de Koekamp en het Haagse Bos. Vooral bij de 

vernieuwing in CS Oost is het een opgave om de unieke historisch ligging van de stad aan het 

landschap voelbaar en beleefbaar te maken. 

4. Het completeren van de Haagse Loper door de Turfmarkt, via het station en de Grotiusplaats, 

te verbinden met de Theresiastraat. 

5. Een kwaliteitsverbetering van het Prins Bernhard viaduct om een goed ingepast stadsviaduct 

te verkrijgen; aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers en een betere verbinding tussen CS 

Oost en Beatrixkwartier en Bezuidenhout. De herontwikkeling in CS Oost dient nadrukkelijk 

bij te dragen aan nieuwe adressen en functies aan het Prins Bernhard viaduct. 

6. De kans om de Utrechtsebaan als verkeersstructuur te mitigeren door haar verder te 

overkluizen en overbouwen. De oostwest verbindingen kunnen dan prominenter worden om 

de samenhang tussen de verschillende stadsdelen en buurten te versterken. Ter hoogte van 

Malieveld/Haagse bos schept dit mogelijkheden voor een stedelijk park direct grenzend aan 

de verdichtingsopgave. 

7. Het maken van een integraal buitenruimteplan in samenhang met het kwaliteitsniveau dat 

wordt vastgelegd in de ‘Gereedschapskist Buitenruimte CID’. 

8. Duurzaamheid is een integrale opgave in alle fasen van de planvorming. Dit betekent dat al 

vanaf de begin stadia van de ideevorming duurzaamheidsaspecten in de breedste zin 

richtinggevend zijn. 
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Gebiedsagenda ICT-Security-Campus (Den Haag Laan van NOI) 

 

Het gebiedsperspectief van de ICT-Security-Campus: 

Station Den Haag Laan van NOI en omgeving is een toplocatie binnen de Randstad metropool 

en onderscheidt zich door bedrijven in de ICT en (cyber-)security sector aan te trekken. Het 

knooppunt is hierin cruciaal voor de doorontwikkeling naar een vooraanstaande campus en 

het hart van de Europese veiligheidscluster. De bestaande cluster wordt uitgebreid met ruimte 

voor nieuwe high-end instellingen, hoofdkantoren (al dan niet single tenant), start-ups, scale-

ups en hieraan gerelateerd onderwijs op middelbaar en hoger niveau, die een ecosysteem 

vormen. De komende jaren gaan de gemeente, ontwikkelaars en stakeholders grote stappen 

zetten in de verbetering van de knooppuntwaarde en de aantrekkingskracht van dit gebied 

voor stedelijk wonen, kenniswerken en verblijven. Het gebied ontwikkelt zich tot een ICT-

Security Campus, waarbij campus en station met elkaar worden verbonden tot een 

samenhangend innovatiemilieu. De campus krijgt een sterk gemengd functieprofiel;. 

voorzieningen en woningen brengen eindelijk de gewenste levendigheid die past bij deze 

belangrijke stadsentree.  

 

Uitgangspunt is dat het station een forse upgrade krijgt en transformeert van krappe logistieke 

knoop naar aantrekkelijk verblijfsgebied en scharnierpunt in het gebied. Het nieuwe station 

en het ontvangstdomein krijgen een hoogwaardige uitstraling die past bij de (inter-)nationale 

en stedelijke betekenis van het knooppunt Laan van NOI. Ontwikkelruimte wordt gevonden 

door de bestaande kantorenzone aan de noordzijde (Haagse zijde) te transformeren en te 

verdichten maar ook door de zone aan de zuidzijde (Voorburgse zijde) van het spoor te 

ontwikkelen, beter te verbinden en daarmee onderdeel van de nieuwe stadscampus te maken.  
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Binnen de campus wordt de overmaat aan verharding verwijderd en ingezet om het al 

aanwezige groene karakter het gebied in te brengen en te verbinden met nieuw gebruiksgroen 

voor bewegen en spelen, rust, waterberging en verkoeling op openbaar en privé terrein. Ook 

het ontvangstdomein van het station krijgt een stedelijke maar groene uitstraling. De 

combinatie met levendige plinten, hogere dichtheden en een grote functiemix zorgt ervoor dat 

de buitenruimte aantrekkelijk en veilig is voor ontmoeten, bewegen en verblijven. Om dit 

mogelijk te maken zijn goede oplossingen nodig voor onder andere mobiliteit & parkeren 

(gerelateerd aan OV-georiënteerd bouwen), kwaliteitsverbetering van openbare ruimte en 

leefbaarheid onderdeel van de opgave. 

 

De opgaven in dit gebied zijn: 

 

Opwaarderen station en ontvangstdomein 

1. Upgrade van het bestaande station naar een hoogwaardig intercitystation met aantrekkelijk 

ontvangstdomein. Het station wordt gelijkwaardig gebruikt door Den Haag en Leidschendam-

Voorburg en presenteert zich ook dusdanig aan zijn omgeving. Onderzoek naar de invloed van een 

groeiend aantal reizigers door verdichting en ontwikkeling van het CID op het functioneren van 

het station is onderdeel van deze studie. Door de herontwikkeling van het voormalige ministerie 

van Sociale Zaken (hierna: Soza-locatie) ontstaat aan de Haagse zijde ruimte voor een nieuwe 

hoogwaardige inrichting van het ontvangstdomein die begrensd wordt door aantrekkelijke en 

actieve plinten. De Voorburgse zijde wordt op vergelijkbare wijze aangepakt. Hier is de benodigde 

ruimte al aanwezig. 

2. Onderdeel van de stationsontwikkeling is de realisatie van een fietsenstalling (2.500 plaatsen) die 

gelijk verdeeld worden over beide zijden van het station. Op korte termijn wordt naar een tijdelijke 

oplossing voor dit probleem gezocht in combinatie met een eerste slag in de kwaliteitsverbetering 

van de buitenruimte. 

3. Verbeteren van de overstapmachine door de bestaande tram-/bushalte Laan van NOI en de 

calamiteitenhalte met keervoorziening ter hersitueren in samenhang met de (toekomstige) 

entree(s) van het station. 

4. Beter verbinden van de Haagse en Voorburgse zijde van het spoor door het verbeteren van de 

huidige spooronderdoorgangen en de aanleg van tenminste één nieuwe spoorwegonderdoorgang. 

De barrièrewerking van het spoor zwakt hierdoor af waardoor één samenhangend gebied ontstaat. 

 

Stedelijke groene ICT - Security Campus 

5. Opstellen van een integraal buitenruimteplan in samenhang met het kwaliteitsniveau dat wordt 

vastgelegd in de ‘Gereedschapskist Buitenruimte CID. Opgaves zijn: meer samenhang in de 

openbare ruimte (inrichting en materiaalgebruik) en vergroening van het gebied, verbinding van 

het gebied met de stad en versterken van aantrekkelijke plekken voor verblijven en ontmoeten. 

Binnen de campus ligt het primaat bij de voetganger en de fietser. In combinatie met een grotere 

mix van programma en levendige plinten ontstaat een aantrekkelijker verblijfsmilieu.  

6. Het respectievelijk ontwikkelen en versterken van de groene verbinding Van Alphenstraat en de 

Schenk. Deze dragen bij aan de leefkwaliteit door het vergroenen, verduurzamen en 

klimaatadaptief maken van de buitenruimte door het toevoegen van aantrekkelijk groene voor o.a. 

ecologie, biodiversiteit, recreatie, verkoeling en waterberging. 

7. Versterking van het economische klimaat door het verbeteren van de vestgingscondities en ruimte 

te bieden aan economisch programma. Het gebied wordt daarom verdicht en getransformeerd van 

een monofunctioneel gebied naar een intensief gemixt gebied, waarin (cyber-)security en ICT 

bedrijven, instellingen en onderwijs zich mengen met wonen, voorzieningen en ander CID 

gerelateerd programma. De menging van functies leidt tot een levendig stadsmilieu waardoor het 

ook buiten kantoortijd een aantrekkelijk gebied wordt.  
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8. Programmatisch gaat het in de gebiedsagenda om een opgave van 195.000 tot 250.000 m2 voor 

een mix van functies (kantoren, congres, onderwijs, kennisinstellingen, wonen, etc). Deze 

voorraad is flexibel inzetbaar zodat kan worden ingespeeld op veranderingen in de vraag van de 

markt (economie, wonen, etc.). 

9. Verdichten en toevoegen van een aanzienlijk woonprogramma, met name op de onbebouwde zone 

langs het spoor aan de Van Alphenstraat en op de Soza locatie. Het uitgangspunt is om 30% van 

het woningbouwprogramma in het sociale segment te realiseren (op gebiedsniveau). 

10. Binnen de stedelijke groene campus ligt de nadruk op langzaam verkeer. Deze gebieden worden 

aangewezen voor OV georiënteerd wonen en werken. Binnen deze gebieden kan naar beneden 

worden afgeweken van de parkeernorm.  

11. Duurzaamheid is een integrale opgave in alle fasen van de planvorming. Dit betekent dat al vanaf 

de begin stadia van de ideevorming duurzaamheidsaspecten in de breedste zin richtinggevend 

zijn. 

 

Relaties met de omgeving versterken 

12. Beter verbinden van de groene campus en de stationslocatie voor langzaam verkeer (voetgangers 

en fietsers) op regionaal schaalniveau door de aanleg van de Velostrada. Deze snelfietsroute 

versterkt de economische kennis-as Delft - Den Haag - Leiden op lokaal niveau naast de 

spoorverbinding. 

13. Verbeteren van de verbinding groene campus en het stationsgebied met de omgeving aan alle 

zijden (Voorburg Noord, Bezuidenhout, Beatrixkwartier). Het zwaartepunt ligt op de route 

richting het Beatrixkwartier (á la Haagse loper) die als kantorenlocatie een belangrijke  

economische drager van Den Haag is. 
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Financiën 

De uitvoering van de ambities in de gebiedsagenda's zal leiden tot investeringen in de openbare 

ruimte, infrastructuur(systemen) boven en onder maaiveld om de toename in gebruik en de ambities 

voor o.a. duurzaamheid, groen en klimaatadaptatie te borgen. De financiële consequenties worden in 

volgende fases inzichtelijke gemaakt en afgewogen tegen onder meer de beschikbare dekking (bv. 

kostenverhaal, opbrengsten uit grondverkoop, gebiedsfonds en/of een gebiedsgericht 

bereikbaarheidsfonds) en de in de gebiedsagenda’s benoemde ambities. Ook zal voor de beheerfase 

moeten bekeken worden of de reguliere budgetten volstaan. De onderzoeken en uren voor de 

uitwerking van de gebiedsagenda’s zijn opgenomen in de Programmabegroting 13. 

 

Samenhang met hoger en lager schaalniveau 

De Agenda CID geeft de integrale strategische visie en ambitie weer voor het gehele CID gebied. De 

drie gebiedsagenda’s vertalen ambities van het CID zoals verwoord in de Agenda CID naar deze 

gebieden toe. De Agenda CID en de voorliggende gebiedsagenda’s van de drie prioritaire gebieden 

vormen de input voor de Gebiedsvisie CID, die daarmee de ruimtelijke vertaling vormt van de Agenda 

CID voor het hele CID gebied. De Agenda CID verwacht ik begin 2019 naar u te sturen. De 

Gebiedsvisie CID is naar verwachting eind 2019 gereed. 

De gebiedsagenda’s werken, behalve naar de gebiedsvisie, ook door naar de uitwerkingen die op de 

diverse deelgebieden binnen de prioritaire gebieden plaatsvindt. Voor meerdere gebieden wordt 

gewerkt aan concrete Nota van Uitgangspunten en Projectdocumenten. Dit geldt bijvoorbeeld voor CS 

Oost, HS Spoorzone en Haagvlietpoort Deze zullen alle in overleg met omwonenden en gebruikers 

worden opgesteld en het normale bestuurlijke traject volgen. 

 

Consultatie van stakeholders 

Aan het CID wordt al volop gewerkt. Vastgoedpartijen, waaronder ook corporaties, hebben grote 

belangstelling om in de ontwikkeling van het gebied te participeren. Ook met partijen als de Haagse 

Hogeschool, de Leidse Universiteit, met vervoerders en ondernemers, met Staatsbosbeheer en met 

andere overheden is contact over mogelijkheden van het gebied. Met buurtorganisaties wordt overlegd 

over de impact van de ontwikkelingen op hun woon- en leefomgeving. 

De gebiedsagenda geeft de ambities van de gemeente weer en de opgaves waar de gemeente in dit 

gebied aan wil werken. De agenda geeft richting, maar is ook globaal. Sommige ambities liggen verder 

weg in de tijd. En niet alle ambities kunnen worden verwezenlijkt.  

De gebiedsagenda wordt uitgewerkt in visies of nota van uitgangspunten voor de diverse deelgebieden. 

Zo wordt binnenkort een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de gebieden CS Oost, HS-Kwartier 

en Haagvlietpoort. In deze uitwerkingen worden de ambities van de gebiedsagenda vertaald in 

concrete plannen en voorstellen. 

Gezien het karakter van de gebiedsagenda wordt voorgesteld om geen klassieke inspraakperiode te 

houden, waarna de reacties worden verwerkt in een bijgestelde gebiedsagenda. Wel wil de gemeente 

graag bij de diverse stakeholders ophalen hoe zij aankijken tegen de ambities in de gebiedsagenda. 

Daarom wordt een consultatieronde georganiseerd waarbij met diverse stakeholders wordt gesproken 

en zij hun reactie kunnen geven op de gebiedsagenda, maar ook over de wijze waarop zij betrokken 

willen zijn bij de uitwerking. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt, maar stakeholders 

kunnen ook schriftelijk hun reactie meegeven. De reacties van deze stakeholders worden gebruikt als 

input bij de op te stellen uitwerkingen in de diverse Nota van Uitgangspunten.  
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Slot 

De gebiedsagenda’s geven invulling aan de ambities genoemd in het coalitieakkoord “Den Haag Stad 

van Kansen en Ambities”. Het is een eerste stap richting de uitvoering van concrete bouwprojecten  en 

investeringen in de openbare ruimte. De opgave is groot, zoals geschetst in deze brief. Het college wil 

hier, met de stad en in goed overleg met uw raad, de komende periode vol op inzetten, zodat we 

inderdaad de groei kunnen laten werken voor een mooie en leefbare stad. 

 

Met vriendelijke groet, 

Boudewijn Revis 

 


