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1.1 Aanleiding

In ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities. Coalitieakkoord 
2018-2022’ is aangegeven dat het gebied tussen en rondom 
de stations HS, CS en Laan van NOI zich ontwikkelt tot een 
internationaal competitief economisch district: het Central 
Innovation District (CID). In dit gebied krijgt een groot deel 
van de stedelijke groei van de stad gestalte. Het CID is 
een duurzaam, economisch, leefbaar en inclusief hart van 
de stad met uitstekende bereikbaarheid en internationale 
aantrekkingskracht. 
Het college van B&W wil meer mensen aan het werk krijgen en 
het versterken van de Haagse economie krijgt daarom prioriteit. 
In het CID wordt ingezet op een duurzame economische groei 
door meer bedrijvigheid en een verbreding van de economische 
structuur. Dit doen we onder andere door de economische en 
financiële spin-off van Den Haag als Internationale Stad van 
Vrede en Recht te versterken. 
De stationsomgevingen zijn de ankerpunten van het CID; 
het zijn de economische brandpunten met de hoogste 
bebouwingsdichtheden. In deze gebieden gaan we de 
komende jaren grote stappen zetten in de verbetering van de 
knooppuntwaarde, het versterken van de kenniseconomie, het 
realiseren van duurzame, centrum stedelijke woonmilieus, het 
vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde en 
versterking van de sociale structuur en sociale samenhang. 

1.2 Doel van de agenda

De gebiedsagenda geeft de samenhangende visie op het 
gebied weer, waarbij het publieke domein het vertrekpunt vormt. 
Het doel van de gebiedsagenda is meerledig, namelijk:
Positioneren van de gebiedsagenda in het CID (hoofdstuk 2);
• Formuleren van een gebiedsperspectief dat de ruimtelijke 

en programmatische ambitie voor het gebied aangeeft 
(hoofdstuk 4);

• benoemen van sturingsprincipes op kwaliteit en 
samenhang van buitenruimte, (economisch) programma, 
mobiliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en beeldkwaliteit 
(hoofdstuk 5);

• overzicht geven van de ontwikkelingen en opgaven in het 
betreffende gebied (hoofdstuk 6);

• het benoemen van nader uit te werken of te onderzoeken 
kwesties;

• eerste inzicht geven in de haalbaarheid van de 
ontwikkeling (hoofdstuk 7)

• het tijdpad inzichtelijk maken ten aanzien van 
deeluitwerkingen van ontwikkelingen en opgaven 
(hoofdstuk 8);

• stroomlijnen van planvorming, bestuurlijke besluitvorming 
en juridische-planologische procedures (hoofdstuk 8).

1.3 Status
Deze gebiedsagenda is vastgesteld door het College van B&W 
op 18 december 2018 en wordt ter informatie toegezonden aan 
de raad. 
 
De gebiedsagenda wordt gebruikt als input voor de 
Gebiedsvisie CID, die eind 2019 wordt afgerond. Na 
vaststelling is de gebiedsagenda het beleidsmatige kader 
voor het college bij toetsing van (deel-)uitwerkingen zoals een 
Planuitwerkingskader (PUK) en Nota van Uitgangspunten (NvU) 
voor deelontwikkelingen binnen het gebied. 
De gebiedsagenda is een weergave van de stand van denken 
en planontwikkeling van november 2018. Er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan deze gebiedsagenda. Er kunnen 
nog wijzigingen in het perspectief optreden die voortkomen 
uit nadere onderzoeken naar de haalbaarheid (financieel, 
ruimtelijk, maatschappelijk, infrastructureel) en het Plan-MER 
voor het CID. Andere vervolgproducten die kunnen voortkomen 
uit de gebiedsagenda zijn onder andere een inrichtingsplan 

openbare ruimte of verkeerskundig onderzoek naar de 
ontsluitingsstructuur. Afhankelijk van het type opgave en de 
locatie worden deze op korte, middellange of lange termijn 
opgepakt.

1.4 Scope van de agenda

Het plangebied van deze agenda richt zich op het gebied 
rondom OV-knooppunt Station HS en het direct aangrenzende 
gebied Laakhaven en Haagvlietpoort. OV-knooppunten zijn 
aangewezen als locaties waar sterk kan worden verdicht. 
De directe omgeving van het station zal in belangrijke mate 
kunnen profiteren van die verdichting waarbij de mogelijkheid 
aanwezig is om de relaties met het historische stadscentrum 
van Den Haag aanzienlijk te verbeteren. Zo kunnen aanwezige 
doorgangen onder het spoor worden verbeterd voor fietsers en 
voetgangers, krijgt het station naar twee zijden representatieve 
toegangen en wordt de loper naar het stadscentrum 
doorgetrokken naar de Laakhavens en Laak. Mede hierom is 
ook het gehele gebied tussen het Laakkanaal en het spoor in 
de agenda opgenomen. 
Binnen het plangebied zijn een aantal lopende en vastgestelde 
projecten en kaders, namelijk:

• PUK Walldorp Triple (RIS294919)
• Stedenbouwkundig Kader Leeghwaterplein (RIS296728)
• PUK Verheeskade 105-107 en 187-197 (RIS299646)                

1. INLEIDING
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2.1 De groei laten werken voor een mooie en 
leefbare stad

Den Haag groeit fors. Het college kiest ervoor deze 
groei te laten werken voor een mooie en leefbare stad. 
In de eerste plaats door een beperkt aantal duidelijke 
intensiveringsgebieden aan te wijzen waar grootschalige 
ontwikkeling met economisch programma, voorzieningen en 
woningbouw mogelijk is. Eén van deze intensiveringsgebieden 
is het Central Innovation District, het gebied tussen en rondom 
de drie hoofdstations van Den Haag. Daar krijgt de stedelijke 
groei gestalte. Het Central Innovation District gaat ruimte 
bieden aan de economische vernieuwing van Den Haag, 
groei van bestaande en nieuwe bedrijvigheid en de realisatie 
van circa 18.500 woningen tot 2040 met alle bijbehorende 
voorzieningen zoals nieuwe scholen, winkels, speelplekken, 
recreatieve voorzieningen. 

Het is een bewuste beleidskeuze om de stedelijke groei 
te concentreren in een beperkt aantal gebieden. Dit zorgt 
ervoor dat een groot deel van de stad gevrijwaard blijft van 
verdichting. Daardoor blijft het bestaande karakter intact. 
Hetzelfde geldt voor groene landschappen en groengebieden 
rondom en binnen de stad. De concentratie van een belangrijk 
deel van de Haagse groeiopgave in het gebied rond en tussen 
de drie hoofdstations zorgt voor de benodigde massa om 
diverse maatschappelijke opgaven versneld op te pakken. 
Zoals het verduurzamen van de stad en het overbruggen van 
ruimtelijke, economische en sociale barrières. Het draagt bij 
aan de vorming van draagvlak voor ov-georiënteerd bouwen 
en de transitie naar schone en gezonde mobiliteit. Het beleid 
is afgestemd op het bereiken van een schoner en meer 
duurzaam leefklimaat, waarbij de buitenruimte wordt vergroend. 
Schonere lucht en minder verkeerslawaai zijn het gevolg. Ook 
voor het verduurzamen van de stad is het voordelig te kiezen 

voor geconcentreerde verdichting in het CID. Er ontstaan 
aantrekkelijke ruimtelijke condities voor het realiseren van de 
energietransitie, met als hoofdprincipes een duurzame warmte-
koude infrastructuur op gebiedsniveau en gasloos-bouwen. De 
aanpak van fysieke barrières in het gebied maakt het mogelijk 
ontbrekende schakels in het warmtenetwerk te realiseren. 

2.2 Central Innovation District

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). 
In het coalitieakkoord staat de volgende ambitie voor het CID:

“Dit is het gebied tussen en rondom de stations HS, CS en 
Laan van NOI. Dit gebied ontwikkelt zich tot een internationaal 
competitief economisch district. Een groot deel van de 
stedelijke groei krijgt hier gestalte. Wij zien dit als economisch 
hart van de stad. Een duurzaam, leefbaar en inclusief 
hart met een uitstekende bereikbaarheid en internationale 
aantrekkingskracht.” 

Voor het CID geldt dus dat we de groei inzetten ten behoeve 
van de werkgelegenheid voor huidige en toekomstige 
generaties met alle opleidingsniveaus. 

De vestigingscondities binnen het CID zijn nu al 
zeer aantrekkelijk: een centrale ligging, een hoog 
voorzieningenniveau in de directe omgeving, een grote 
concentratie van werkgelegenheid met overheden, bedrijven 
en kennisinstellingen en een uitstekende bereikbaarheid 
per openbaar vervoer en over de weg. De ontwikkeling tot 
een internationaal competitief economisch hart vraagt om 
investeringen en inzet vanuit verschillende beleidsterreinen. 
Daarom wordt er parallel aan de CID Agenda 2040 gewerkt. 

Een agenda die een overkoepelende visie geeft en 
verschillende integrale opgaves en bijhorende programmalijnen 
en prioriteiten beschrijft. Die agenda vormt het kader 
waarbinnen uiteenlopende beleidsdomeinen hun inspanningen 
kunnen richten. De CID Agenda 2040 leveren we in het voorjaar 
van 2019 op. 

Vernieuwingskracht

Het CID draait om het scheppen van condities waarbinnen een 
krachtig, vernieuwend en internationaal netwerk van talent, 
ondernemers, onderzoekers en ambtenaren kan ontstaan.
Vernieuwingskracht staat centraal in de profielen van de drie 
polen bij de stations: de Policy Campus Centraal (Den Haag 
Centraal), de ICT-security Campus (Den Haag Laan van NOI) 
en de College Campus HS (Den Haag HS). 

Internationaal samenhangend knooppunt 

De wereld organiseert zich rondom snel bereikbare 
en compacte knooppunten van kennis, talent en 
investeringsvermogen. Het CID is zo’n knooppunt: onderdeel 
van internationale kennisallianties en met “korte lijntjes” naar 
andere relevante plekken in de wereld, binnen hetland en de 
regio. Het is een knooppunt waarin infrastructurele barrieres 
worden geslecht en lopen, fiets en OV als uitgangspunt worden 
genomen.

Een internationaal samenhangend knooppunt ontwikkelen 
gaat stapsgewijs. We beginnen in de gebiedsagenda’s met het 
versterken van de gebieden rond de stations, de polen van het 
CID. Daarbij gaat het om het realiseren van een economische 
functiemix, het versterken van de bereikbaarheid en het 
verbeteren van de verbinding met de omringende gebieden. 
Deze ontwikkelstrategie wordt uitgewerkt in de gebiedsvisie 
CID. 

2. CENTRAL INNOVATION DISTRICT
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Transitie naar schone en gezonde mobiliteit 
Het CID knooppunt leent zich bij uitstek voor schone en gezonde 
vormen van mobiliteit: openbaar vervoer, fietsen en lopen. Want 
het gebied is uitstekend ontsloten per openbaar vervoer, zowel 
internationaal, nationaal, regionaal en stedelijk. Een groot deel 
van de stad en regio is vanuit het CID goed bereikbaar per fiets. 
Aantrekkelijke, veilige en goed verlichte langzaam verkeersroutes 
en openbaar vervoer zijn noodzakelijk om de verkeersdruk in het 
gebied te verminderen. Deze zijn beter inpasbaar in stedelijke 
ruimtes met verblijfskwaliteit en nemen minder ruimte in dan 
gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd moet de bereikbaarheid met 
de auto wel gegarandeerd blijven. 

In samenhang met de gebiedsvisie CID en bijhorende plan-
MER wordt een mobiliteitsstrategie uitgewerkt. Een belangrijke 
component daarin is het zogenaamde OV-georiënteerd bouwen 
rond belangrijke OV-knooppunten zoals de drie hoofdstations. 
De nieuwe bewoners en gebruikers van nieuwbouwprojecten 
zullen bewust voor deze locaties kiezen. Openbaar vervoer, 
werkgelegenheid, woningen en stedelijke voorzieningen zijn 
binnen handbereik. Op deze locaties laten we de parkeernorm 
los. Deze maakt plaats voor een gebiedsgerichte mobiliteitsnorm 
waarin de nadruk ligt op OV-arrangementen, deelauto’s, (deel)
fietsen en wandelen. Zo beperken we de parkeerbehoefte en 
daarmee het autogebruik. Dit is nodig omdat het onderliggende 
verkeersnetwerk geen grote toename van het autoverkeer toelaat. 
Ook is het gewenst om autoverkeershinder in het gebied te 
beperken.

Het OV-georiënteerd bouwen wordt in 2019 uitgewerkt. Belangrijke 
elementen daarin zijn onder andere het verlagen van de 
parkeernormen, de inzet van deelauto-systemen, het optimaliseren 
van het gebruik van bestaande parkeervoorzieningen en de 
bijdrage van ontwikkelende partijen aan mobiliteitsoplossingen.

Bereikbaarheidsregie
Gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten in het CID 

betreffen centraal gelegen locaties, vaak op- of aan de 
hoofdwegenstructuur. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid 
van de stad. Er wordt een bereikbaarheidsstrategie opgesteld 
voor het gehele CID met een integrale planning en fasering van 
bouwontwikkelingen en bouwlogistiek.

Ontmoetingsplekken: verdichten, mengen, verblijven en 
ontmoeten

Het CID draait om verwachte en onverwachte ontmoetingen 
tussen kenniswerkers, studenten, jong talent en ondernemers. 
Intense dichtheid, vergaande menging en authentieke 
ontmoetingsplekken zijn daarvoor belangrijke ruimtelijke condities. 
Het CID wordt een gebied waar grenzen tussen recreatie, wonen 
en werken vervagen. Waar verdichten en vergroenen samengaan, 
op gebiedsniveau en op gebouwniveau. Binnen- en buitenruimte 
lopen in elkaar over. In uitwerking van gebouwen en buitenruimte 
staat de beleving op ooghoogte centraal en krijgt de beleving van 
het klimaat op straatniveau (microklimaat) veel aandacht (zon, 
schaduw, wind). 

Buitenruimte als drager  
De drie gebiedsagenda’s zetten in op structurele verbetering 
van de buitenruimte. Want er zijn veel knelpunten op te 
lossen: onduidelijke looproutes, het ontbreken van adressen 
en voorkanten, een gebrek aan groen en aantrekkelijke 
verblijfsplekken. We zien een kwalitatieve buitenruimte als de 
ruimtelijke drager van de stedelijke groei. Het is de mal waarom 
heen verdichting gerealiseerd kan worden. Een leefbare en 
attractieve stad vraagt om heldere ruimtelijke structuren, 
goed ingerichte straten, pleinen en lanen en aantrekkelijke 
groenvoorzieningen.

Een gereedschapskist Buitenruimte CID  
We ontwikkelen een gereedschapskist Buitenruimte CID met 
een nieuwe benadering voor de inrichting, gebruik, beheer en 
financiering van de openbare ruimte in het CID. Want de stedelijke 

groei in het gebied leidt tot meer mensen, meer bedrijvigheid, 
meer functies en hogere eisen en ambities voor aantrekkelijkheid, 
duurzaamheid en klimaatadaptatie, en gebruik van de openbare 
ruimte. Hetzelfde geldt voor de verkeersafwikkeling en de 
benodigde infrastructuur in de ondergrond. In de planvorming 
voor het CID nemen we al deze aspecten vanaf het begin mee. 
Ontmoeting en verblijfskwaliteit zijn leidend bij de inrichting 
van de buitenruimte. Om deze reden mogen gebouwen geen 
logistieke claims leggen op de schaarse buitenruimte. Zaken 
als bevoorrading, (fiets)parkeren en het inzamelen, scheiden 
en aanbieden van afval moeten binnen de bouwopgave worden 
opgelost. Ontwikkelaars dragen bij aan het realiseren van een 
goede openbare ruimte en voegen publieke ruimte toe binnen de 
bebouwing (atrium of daktuin).

Geen plek onbenut 

Ruimte is in toenemende mate schaars en onderhevig aan 
wisselende behoeften. Voorzieningen, maatschappelijke functies, 
mobiliteit en ruimte voor wonen en werken zullen in toenemende 
mate een tijdelijk, flexibel, of gedeeld karakter moeten krijgen. 
In een hoogstedelijke omgeving is het van groot belang om 
slimme oplossingen te ontwikkelen voor stadsdistributie zoals 
bezorgdiensten en bevoorrading. Collectieve oplossingen en 
nieuwe technieken (o.a. Smart City) dragen bij aan een efficiënter 
gebruik van de ruimte, een prettigere leefomgeving en het 
vergroten van samenwerking en netwerkvorming. 

Plek voor talentontwikkeling

Het CID biedt kansen aan iedereen die wil ondernemen, 
ontwikkelen en/of groeien. Het is een plek waar aanstormend 
talent uit alle delen van de stad en van ieder opleidingsniveau tot 
bloei komt en kan leren, wonen, werken en verblijven. Een plek 
van mogelijkheden voor de koopman en de start-up, de student 
en de kunstenaar, de hoog- en praktisch opgeleiden. Zij kunnen 
bijdragen aan en meeprofiteren van de economische groei van 
de nieuwe Haagse economie. Dit maakt het CID tot een ‘inclusief 
district’ dat ten dienste staat van de huidige bewoners en nieuwe 
bewoners binnen de stad en de regio. “Het CID draait om ontmoetingen tussen kenniswerkers, 

studenten, jong talent en ondernemers.”
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CID: hoge mate van functiemenging (bron: KCAP)

“Het wordt een gebied waar grenzen tussen 
recreatie, wonen en werken vervagen. Waar 

verdichten en vergroenen samengaan.” 
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Natuurlijk Haags

Het hoogstedelijke CID met veel infrastructuur is extra 
gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit 
terwijl een natuurlijke en biodiverse omgeving cruciaal is 
voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied. 
Diezelfde natuur zetten we binnen het CID in om het gebied 
klimaatadaptief te maken zoals het beperken van hittestress 
en opvangen van water maar ook voor het opwekken van 
energie. Bij de inrichting houden we rekening met variatie in 
weersomstandigheden zoals natte- en droge periodes. 
Bij het bouwen en inrichten in het CID krijgen flexibel bouwen en 
circulair materiaalgebruik veel aandacht. Innovatieve ideeën uit 
de markt krijgen een kans. 

Energie
De energietransitie en verdichting zullen leiden tot een grotere 
energievraag en benodigde fysieke ruimte voor distributie. 
Er worden het komende jaar verschillende energiescenario’s 
voor het CID uitgewerkt en afgewogen. Daaruit zal blijken 
welke keuzes noodzakelijk zijn. Gedacht kan worden aan 
verschillende opties zoals een warmtenet-uitbreiding, nieuwe 
geothermiebronnen, warmteopslagvaten en ondergrondse 
koppelingen van WKO bronnen. Deze laatste optie draagt bij 
aan optimalisering van de bodemenergie met gebruikmaking van 
bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater. 

In de eerste fase van planvorming dient een energieplan te 
worden opgesteld zodat ontwikkelende partijen weten met welke 
keuzes rekening gehouden moeten worden. We houden in het 
ontwerp van de openbare ruimte rekening met de bronnen. 
Schone energie en klimaatadaptieve maatregelen worden 
geïntegreerd in de openbare ruimte. 

2.3 Economische groeimotor van de stad 

Het CID werkt als groeimotor om de Haagse economie en 
werkgelegenheid op langere termijn een structurele impuls te 
geven. De stad moet attractiever, de economische structuur 

breder en het ondernemingsklimaat innovatiever. Het CID biedt 
de sleutel om deze uitdaging op te pakken. Den Haag heeft als 
internationale stad van Vrede en Recht, in combinatie met sterke 
ICT-kennis en bedrijvigheid, een unieke troef in handen. Deze 
gaan we verder uitbouwen en economiseren in het CID. Het 
internationale DNA van de stad wordt hier doorontwikkeld en de 
Haagse branding krijgt hier karakter. Dit wordt bereikt met het 
volgende economische programma voor het CID: 
• Een sterker Haags profiel: het Haagse profiel intensiveert 

en krijgt verder vorm door specialisatie rondom security, 
impact, legal en policy. De ICT en kennisinstellingen dienen 
als smeerolie en aanjager. De markt (met name overheid en 
grote bedrijven) krijgt een meer stuwende rol;

• Meer bedrijvigheid: er komen nieuwe internationale 
(hoofd)kantoren en toonaangevende instellingen. 
Verder komt er versterking en uitbreiding van de hubs 
en bedrijfsverzamelgebouwen, ruimte voor starters en 
nieuw MKB-ondernemerschap en betaalbare ruimte om te 
experimenteren;

• Een sterk kennis- en innovatienetwerk: het economisch 
ecosysteem breidt uit en de synergie tussen de markt 
(rijksoverheid, IO’s/NGO’s en hoofdkantoren) en het 
bedrijfsleven/mkb versterkt. Daarnaast worden living labs en 
campusachtige omgevingen gerealiseerd die zich richten op 
een open innovatie en ontwikkeling van kennisinstellingen, 
en verder op het aantrekken en opleiden van (jong) talent, 
organiserend vermogen en netwerken;

• Ontmoetingsfaciliteiten: Het wordt een bruisend en 
attractief gebied met volop ontmoetingsplekken en 
publiek trekkende functies. Denk daarbij aan toeristische 
trekkers, events, retail, horeca en mogelijk (bij een 
positieve haalbaarheidsstudie) een tweede congres-/
evenementenlocatie.

Verbeteren vestigingscondities en ruimte bieden
De drie gebiedsagenda’s beogen 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 het bieden van ruimte 
aan nieuwe economische functies versterkt de internationale 
aantrekkingskracht van Den Haag op nieuwe bedrijven en 
organisaties, talent en bewoners. De gebiedsagenda’s richten 
zich daarbij op de gebieden bij de stations, de polen van het 
CID. Dit zijn nu al toplocaties in de Randstad. Hier bevinden 
zich de economische ankerfuncties: onderwijsinstituten, 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Het zijn binnen 
het CID de locaties met de grootste concentraties economische 
functies zoals kantoren, (arbeidsintensieve) bedrijfsruimte, 
onderwijs, retail, horeca, voorzieningen, leisure en event-, 
debat- en congresruimte. Er gelden hoge dichtheden en 
een zeer hoog niveau van functiemenging. Economische 
ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling gaan hier hand in hand. 

De drie polen bij de hoofdstations krijgen binnen het frame van 
het CID elk een eigen profiel. Dat vertaalt zich in de invulling van 
de economische functies, doelgroepen en identiteit. De profielen 
zijn:
• Den Haag Centraal: Policy Campus Centraal 

Innovatief kenniscluster waarin overheid, kennisinstellingen 
en bedrijfsleven hun krachten bundelen rond 
maatschappelijke opgaven op het gebied van bestuur, recht 
en veiligheid. De Policy Campus loopt door in de Campus 
Boulevard en Bezuidenhout (planbureaus, adviesraden).

• Den Haag Laan van NOI: ICT - Security Campus 
Internationaal toonaangevend cluster rond thema Security, 
ICT-Tech en diverse hubs, hoofdkantoren en financiële 
instellingen. met doorloop naar Beatrixkwartier. 

• Den Haag HS: College Campus HS, business & startup-
district  
De College Campus is dé plek voor talentontwikkeling, 
in een gebied waar gestudeerd, gewerkt, gewinkeld en 
gewoond wordt. Rond de campus ontstaat een aantrekkelijk 
business & startup district met ook hoofdkantoren &ICT, 
naast kennisinstellingen als de Haagse Hogeschool. Met 
uitloop richting Binckhorst NW/Impact Binckhaven. 
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De drie polen van het CID

Indicatie economisch programma voor de drie polen van het CID

Den Haag Laan van NOI: ICT - Security Campus 

Den Haag HS: College Campus, business & startup-district

Den Haag Centraal: Policy Campus

CID Den Haag: superhub & innovatief ecosysteem

functiemenging, overheid

onderwijs

kantoren

bedrijvenpark

Den Haag Centraal:  
Policy Campus

Centraal

Den Haag Laan van NOI:
ICT - Security 

Campus

Den Haag HS:
College Campus

HS
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3. LOCATIE

3.1 Positie in de stad

Het gebied Station Hollands Spoor - Laakhavens bevindt zich 
direct ten zuiden van de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam 
en wordt begrensd door de spoordijk, de Trekvliet, de 
Calandstraat en het Laakkanaal. In de geschiedenis van Den 
Haag lag het gebied achter het spoor enigszins excentrisch 
van het stadscentrum maar tegelijkertijd goed ontsloten via 
het water. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft 
het gefunctioneerd als een belangrijk, ’binnen stedelijk’ 
bedrijventerrein. In de jaren negentig is de havenarm van 
Laakhaven centraal gedempt en deed de grootschalige 
detailhandel zijn intrede. Grootschalige en grove bouwvolumes 
zoals het Gamma-blok, het Praxisblok en de Megastores, 
domineren het ruimtelijke beeld. Met de komst van de Haagse 
Hogeschool in 1996 werd een eerste begin gemaakt naar een 
omvangrijke transformatie van het gebied waarin onderwijs, 
wonen en kantoren een prominente plaats kregen. 

Laakhavens 1997 Laakhavens 1960
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3.2 Huidige situatie

Allerlei bouwinitiatieven zullen het gehele gebied ingrijpend van 
karakter veranderen omdat veel woningen worden toegevoegd, 
en ook verschillende andere functies. De inrichtingskwaliteit 
van het huidige gebied is voornamelijk afgestemd op een 
functioneel gebruik en biedt weinig groenvoorzieningen 
en omgevingskwaliteiten voor stedelijk wonen. Het gebied 
Laakhavens is daarbij sterk ín beweging; voor enkele locaties 
rond het Leeghwaterplein zijn bouwplannen ontwikkeld, het 
bouwplan ‘Waldorp four’ langs de Waldorpstraat wordt voor de 
bouw verder uitgewerkt en er is sprake van verdere uitbreiding 
van de Megastores.

HS Kwartier en Laakpoort
Aan de zuidzijde van Station Hollands Spoor wordt een grote 
nieuwe stations entree gerealiseerd. Het station krijgt naar twee 
zijden van de stad een volwaardige en representatieve toegang. 
Aan weerszijde van de nieuwe entree aan de Laakhavenzijde 
zijn twee paar woontorens op een onderbouw geprojecteerd. 
Het voormalige bedrijvenverzamelgebouw ‘de Globe’ wordt 
gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe ontwikkelingen. 
Het voormalige Stationspostkantoor van Rijksbouwmeester 
G.E. Bremer wordt getransformeerd naar woningbouw en een 
‘co-working  place’.

In het verlengde van de Waldorpstraat aan de Trekvliet staat 
een glazen spiegelend kantoorgebouw dat zal worden gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Het is tevens 
de plek waar Laakhavens met een brug over de Trekvliet een 
aansluiting kan maken op de Velostrada, een fietsverbinding 
naar station Laan van NOI en verder richting Leiden. De plek 
is een ‘scharnierpunt’ van waaruit verschillende gebieden te 
overzien zijn. Het biedt een doorkijk naar het noordelijke deel 
van de Binckhorst, het Trekvlietplein en de Trekvliet. 

Impressie nieuwe stationsentree Hollands Spoor Laakzijde, afb. 
NL Architects

Top halte Hollands Spoor, Foto Movares; 
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Entreezone Haagse Hogeschool

Binnengebied Haagse Hogeschool met een mix aan programma; onderwijs, kantoren, woningen en 
horeca

Atrium Haagse Hogeschool

Laakhavens langs het Laakkanaal
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Tussen Calandstraat en Leeghwaterplein bijvoorbeeld zijn de 
grootschalige bedrijfsgebouwen dominant in het straatbeeld. 
Karakteristiek voor dat gebied is de ‘stenige’ uitstraling die 
weinig aantrekkelijk is met een dikwijls hard microklimaat. 
De functioneel ingerichte terreinen kennen geen levendige 
plinten en de relatie tussen straat en gebouwen is vooral 
afwerend. Nodig is een stevig groen ingericht ‘raamwerk 
voor de buitenruimte’ dat rekening houdt met de toekomstige 
transformatie naar een meer fijnmazig netwerk waarin 
woningen en bedrijvigheid kunnen worden opgenomen. 

Het gebied tussen Waldorpstraat en spoor wordt begrensd door 
een drukke verkeerstraat waar een stadsboulevard voorzien 
van een stevige laanbeplanting en pocket parks (kleinschalige, 
groene parkjes die functioneren als ontmoetingsplek en 
rustpunt) geschikt zouden zijn. 

Ook voor het gebied tussen Leeghwaterplein en Rijswijkseweg 
geldt dat de inrichtingskwaliteit van het publieke domein een 
stenig ingericht karakter heeft. Daarbij komt dat de relatie 
tussen gebouwen en publieke ruimte nog pover is en zonder 
levendigheid. Soms is door een ongelukkige functionele 
programmering van de onderste lagen de uitwisseling tussen 
gebouwen en publiek domein maar heel beperkt, maar 
in andere gevallen ontbreekt die simpelweg ondanks de 
aanwezigheid van grote glazen puien. Ook is de inrichting 
van de openbare ruimte die forse afmetingen kent, nog 
onvoldoende aantrekkelijk. De ligging langs het water biedt 
mogelijkheden om bijzondere plekken te creëren, aantrekkelijk 
voor ontspanning, ontmoetingen of water terrassen. Door het 
centrum van het scholencluster te verbinden met looplijnen 
naar het toekomstig ontvangst domein van het station ontstaan 
mogelijkheden het tot een kloppend hart te maken van de 
gehele college campus. 

De transformatie naar een centrum-stedelijk gebied brengt 
met zich mee dat ook allerlei stedelijke voorzieningen nodig 
zijn zoals horeca, restaurants, winkels voor de dagelijkse 
levensbehoefte en speciaalzaken maar ook voorzieningen die 
horen bij intensieve bewoning zoals kinderopvang en (basis)
scholen. Verbindingen naar alle richtingen in de omgeving zijn 
belangrijk om Laakhavens een centrum stedelijk gebied te 
maken. Een verbinding over de Trekvliet koppelt het gebied met 
de Binckhorst en station Laan van NOI. 

Verbindingen en verblijfskwaliteit
Het gebied heeft onmiskenbaar grote kwaliteiten. De 
aanwezigheid van het station koppelt het gebied door trein, 
tram en bus met tal van andere economische centra en maakt 
het goed bereikbaar vanuit de wijde omgeving. Een voorwaarde 
is wel dat de verbindingen met het centrum verbeteren. Die 
verbindingen moeten ook comfortabel en voor de hand liggend 
zijn. De mogelijkheden om de relaties met de omgeving en 
de verbindingen naar het centrum van de stad te verbeteren, 
liggen in het beter benutten van de doorgangen onder het 
spoor. De nieuwe entree van het Station aan de Laakhavenzijde 
maakt een royale doorgang naar het stadscentrum mogelijk. 

De ligging aan het water, direct langs het Laakhavenkanaal 
en de Trekvliet, geeft het gebied unieke mogelijkheden. 
Kades en wandelpaden langs het water verbinden het gebied 
met het stadscentrum (Spui) of via de Troelstrakade met het 
Zuiderpark. Ontwikkellocaties met zicht over het water zijn ruim 
voorhanden. Oevers vormen groene, recreatieve verbindingen 
en geven aanleidingen om die recreatieve verbindingen en 
routes te koppelen aan bestaande of toekomstige groen 
voorzieningen. Een stevig, groen ingericht raamwerk voor de 
buitenruimte is voorwaardelijk voor alle nieuwe ontwikkelingen.
 
De knelpunten liggen vooral in de inrichtingskwaliteit van het 
gebied zelf dat nog weinig berekend is op een verandering 
naar woonfuncties en een meer intensief stedelijk gebruik. 
Onderdelen van het gebied kennen verschillende problemen. 

Stadscampus Hollands Spoor
De ruimte tussen de gebouwen van de Haagse Hogeschool 
Campus vormen een stedelijk interieur dat in hoge mate de 
verblijfskwaliteit in dit gebied bepaald. Deze ‘binnenkamer’ 
van de stad heeft bijzondere gebiedskenmerken waarbij de 
ligging aan het water en de omarming van de aangrenzende 
schoolgebouwen de toon zetten. Er loopt een plantraject om in 
overleg met omwonenden en belanghebbenden te verkennen 
wat nodig is om dit gebied verder uit te bouwen naar een 
aantrekkelijk en groen ingericht ‘hart van de campus’. Het 
interieur moet een meer uitnodigend karakter krijgen waarbij de 
relatie met het water intensief wordt benut. Door vergroening 
van de plein ruimte zal de verblijfskwaliteit toenemen, wordt 
ruimte gemaakt voor levendigheid en ontmoeting waarbij het 
hart van de campus verbonden is met een stelsel van langzaam 
verkeer routes tussen Haagse binnenstad en Laakkwartier.

Schipperskwartier
Het Schipperskwartier bevindt zich op een markante plaats 
in het stedelijke woonveld. Gelegen tussen Binckhorst en 
Laakhavens, nabij station HS en direct langs de Trekvliet 
neemt de woonwijk een bijzonder aantrekkelijke positie in. 
Corporatie Staedion zal verder onderzoek verrichten naar 
verdichtingsmogelijkheden en toepassing van meer intensieve 
en stedelijke bebouwingsvormen. 

3.3 Kwaliteiten, knelpunten en kansen 
Kansen voor omliggende wijken
De nabijheid van Laak, Stationsbuurt en Schilderswijk zorgt 
ervoor dat ook deze wijken kunnen gaan profiteren van de 
verdichting. De stedelijke verdichting kan immers niet zonder de 
voorzieningen die daarbij horen. Onderwijs en de ruimte voor 
ondernemerschap maken ook verbindingen met de omliggende 
wijken noodzakelijk. De Haagse Hogeschool, samen met het 
Mondriaan college, vormt een belangrijk onderwijscluster dat 
een grote aantrekkende werking heeft op jongeren uit de wijde 
omgeving en aangrenzende wijken. 
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“Centrum Den Haag maakt sprong over het spoor”
Sfeermpressie ontvangsdomein station Laakhavenzijde, afb. KCAP
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4. 1 Gebiedsperspectief

De omgeving van het Station Hollands Spoor en Laakhavens 
ondergaat grote veranderingen. Alle ontwikkelingen rondom 
station Hollands Spoor en in Laakhavens, worden ingezet 
om het gebied te transformeren tot een gebied met alle 
kwaliteiten van een centrum stedelijk gebied; een aantrekkelijk 
verblijfsgebied voorzien van ontmoetingsplekken, in een gebied 
van hoge dichtheid en een gemengd programma.

Het centrum maakt de sprong over het spoor
Het ontvangstdomein rondom het station breidt zich uit tot over 
het spoor en krijgt een echte voorkant aan de Laakhavens. 
Hiermee wordt het station verbonden met het Centrum van Den 
Haag, de campusomgeving van de Haagse Hogeschool en het 
Mondriaan-college. Dat betekent sturen op beeldkwaliteit: een 
samenhang in de buiten ruimte, een aantrekkelijke architectuur 
passend bij Hollands Spoor en omgeving en een sterke 
identiteit voor het gebied. Een hoog voorzieningen niveau, 
duurzame gebouwen en buiten ruimte zijn onontbeerlijk voor de 
leefbaarheid in een hoogstedelijk stadscentrum. Het gebied ten 
zuiden van het station bevindt zich in de nabije toekomst dan 
niet langer aan de achterzijde van het spoor, maar het centrum 
van Den Haag breidt zich uit tot aan het Laakkanaal. De nieuwe 
stationsentree aan de Laakzijde, samen met de ontwikkeling 
van het HS Kwartier (ontwikkeling van de voormalige K&R 
kavel, de Globe en het Stationspostkantoor), zetten hoog in op 
de ambitie om deze voorkant tot een nieuwe stadsentree van 
Hollands Spoor te realiseren. 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.

Collegecampus; startup district 
Het stationsgebied en de Laakhavens wordt in sfeer en beleving 
een hoog stedelijk stadshart dat als hip, creatief en dynamisch 
kan worden getypeerd met ruimte voor ondernemerschap,  
economische experimenten en innovatie. De couleur locale 
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speelt hierbij een grote rol en moet de verbinding maken met 
andere nabij gelegen wijken. Een aantrekkelijk vestigingsmilieu 
zal plaats bieden aan starters, studenten, creatieve beroepen, 
sociale ondernemers en kenniswerkers, waarbij ontmoetings- 
en experimenteerruimten worden geboden om creatieve 
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 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 met het water 
wordt gelegd.

Mobiliteitstransitie creëert ruimte voor verblijfskwaliteit en groen
De nadruk komt te liggen bij schone en gezonde vormen 
van bewegen. Ruimte creëren voor wandelen en fietsen, 
inzetten op verplaatsingen met OV en directe nabijheid van 
voorzieningen, het draagt bij aan een leefbare stad waarin 
de auto niet langer domineert. Er ontstaat ruimte voor 
verblijfskwaliteit en aantrekkelijke straten. Die ruimte wordt 
opgepakt om de centrumkwaliteit, zoals deze al zichtbaar is op 
het huidige stationsplein van Hollands Spoor, door te zetten in 
de Laakhavens.

Zo krijgt oa. de Waldorpstraat een ander profiel; het viaduct 
(hoge Waldorpstraat) verdwijnt en de straat krijgt het karakter 
van een groene stadsboulevard met aantrekkelijke pleinen 
en prettige oversteekbare plekken. De huidige inrichting en 
indeling zijn het gevolg van de functie die het nu nog heeft als 
drukke stadsverkeerweg. In de toekomst zal de Waldorpstraat 
een andere positie innemen in de verkeersafwikkeling. De auto 
zal aanwezig blijven in het straatbeeld maar de verblijfskwaliteit 
en de ruimte voor de voetganger en fietser heeft voorrang. 

Stadscampus Hollands Spoor
Het gebied rondom de Haagse Hogeschool wordt een 
aantrekkelijk verblijfsgebied, een belangrijke drager in het 
buitenruimte raamwerk met groene, prettige ontmoetingsplekken 
en een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte. Een 
stadscampus voor het onderwijs direct tegenover het station die 
direct verbonden is met het ontvangstdomein rondom het station 
en de rest van de stad. Een integrale visie op de buiten ruimte 
van dit gebied wordt op dit moment ontwikkeld. 

Hoogbouwcluster; ensembles en beeldkwaliteit
Door slim gebruik te maken van de groei van de stad creëren we 
een mooie leefbare stad. De verdichting rondom de openbaar 
vervoersknooppunten maakt het mogelijk de parkeernorm los te 
laten. Hierdoor is het mogelijk rondom de stations flink de hoogte 
in te gaan. Rondom Station Hollands Spoor ontwikkelt zich 
een hoogbouwcluster dat de richtlijnen en principes volgt van 
de Haagse Hoogbouwnota “Eyeline en Skyline”. Uitgangspunt 
is dat het hoogbouwcluster bijdraagt aan het realiseren van 
een aantrekkelijk, hoogstedelijk milieu rondom het station; 
een omgeving met aantrekkelijke architectuur, een levendige 
begane grond verdieping, toegankelijk voor publiek en groene 
buitenruimten met plekken voor ontmoeting en verblijf.

In het gebied station Hollands Spoor en Laakhavens vindt 
de verdichting plaatst in de randen. Dit betekent dat er 
een hoogbouwcluster ontstaat in de zone tussen het spoor 
en de Waldorpstraat, met als letterlijk hoogtepunt het 
hoogbouwcluster rondom Station Hollands Spoor en ‘Het 
Strijkijzer’. We zetten sterk in op de stedenbouwkundige 
samenhang en beeldkwaliteit op ensemble niveau. Om dit te 
bereiken zal een beeldkwaliteitplan worden gemaakt voor de 
hoogbouwclusters. Ook in de zone langs het Laakkanaal in het 
deelgebied Laakhaven Centraal vindt verdichting plaats en is 
er ruimte voor hoogbouw. Ook daar spelen beeldkwaliteit en 
stedenbouwkundige samenhang een belangrijke rol.
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onderzoek vergroenen

hoogwaardige buitenruimte

stedelijke ontwikkeling

groen en water

Velostrada Den Haag-Leiden

langzaam-verkeersroute

tramlijn met halte
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groene verbinding

realisatie
agenda
perspectief
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Den Haag HS - Laakhavens
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Waldorpstraat transformeren tot groene stadsallee; 
onderzoeken hoge Waldorpstraat eruit 

Waldorpstraat ter hoogte van Megastores Waldorpstraat kruising Rijswijkseweg; doorzicht naar Binckhorst

Huidige situatie Nieuw profiel

4.2 Opgaven

Als uitwerking van het ontwikkelingsperspectief agendeert de 
gebiedsagenda Station HS / Laakhaven de volgende opgaven:

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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AGENDA LAAKHAVENS
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4.3 Ontwikkellocaties

Momenteel zijn rondom station Hollands Spoor een groot aantal 
ontwikkellocaties in diverse stadia van planvorming; van globale 
verkenning tot bouwplan in aanbouw. Om de gezamenlijke 
ambities zoals geformuleerd voor het gebied rondom Station 
HS te behalen, draagt iedere individuele ontwikkeling ruimtelijk 
en financieel bij aan de overkoepelende doelstellingen.

In de gebiedsagenda wordt onderscheid gemaakt naar drie 
stadia van planvorming:

Realisatie: 
Deze categorie betreft locaties waarvoor de kaders bestuurlijk 
zijn vastgesteld; bouwplannen worden uitgewerkt of uitgevoerd 
gaan worden.

Agenda: 
Deze categorie betreft potentiële ontwikkellocaties, waarvoor de 
gemeente op korte termijn een kader gaat opstellen. Van deze 
locaties is de verwachting dat ze in 4 tot 8 jaar tot ontwikkeling 
gebracht kunnen worden.

Perspectief: 
Ontwikkelgebieden waarvan (her)ontwikkeling op termijn te 
verwachten is. Nog geen concreet initiatief of planvorming. 
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Parkeerplaats DintelstraatTaalplein Verheeskade fase 2 Verheeskade fase 1

Verheeskade 25

Nieuwe entree 
Mega StoresWaldorp Four

HS KwartierVijverhof

Laakpoort
Voormalig kantoor 
Rode Kruis

Stationspostkantoor Vlietpoort

Impressie 1e verkenning ontwikkellocaties HS + Laakhavens (status concept)
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5. OPGAVEN

5.1 Raamwerk buitenruimte

Omgeving Hollands Spoor en Laakhavens wordt een 
hoogstedelijk centrummilieu waar gewoond, gewerkt en 
gestudeerd wordt. De verdichtingsopgave in het CID zorgt voor 
een grote toename van het aantal mensen en bewegingen 
en stelt hoge eisen aan de inrichting van maaiveld en de 
ondergrond. Het intensiveert het gebruik en beheer van de 
openbare ruimte. Bij een hoogstedelijk centrummilieu hoort 
een aantrekkelijke buitenruimte met meer groen en een hoge 
verblijfskwaliteit. Het verbeteren van de openbare ruimte en het 
versterken van de groenstructuren zijn belangrijke voorwaarden 
om het grote programma op de verschillende ontwikkelplots te 
kunnen realiseren. Dit vraagt ook betrokkenheid en een actieve 
bijdrage van de ontwikkelende partijen. 

Integraal buitenruimte plan Laakhavens
Een van de uitwerkingen van deze agenda is het opstellen van 
een integraal buitenruimte plan voor de Laakhavens. Dit plan 
borgt de kwaliteit en samenhang in de buitenruimte tussen 
de verschillende deelgebieden in Laakhavens en stelt een 
kwaliteits- en beheersniveau dat voldoet aan de ruimtelijke 
ambities van het CID. In het integraal buitenruimte plan zetten 
we in op het versterken van de groen-blauwe structuren en het 
vergroenen van de lange lijnen in het gebied. Groen speelt een 
belangrijke rol in de buitenruimte van de College Campus HS.  
Een belangrijk onderdeel is ook de opgave van energietransitie 
om de effecten van klimaatverandering op te vangen door 
onder andere vergroening of opvang van regenwater. Het 
gebruik van de ondergrond moet goed gecoördineerd worden 
met de eisen voor een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte 
op maaiveld niveau.

Ruimtelijke dragers
Laakhavens kenmerkt zich door langgerekte structuren; 
de lange lijnen langs het kanaal en de langzaam met het 

spoor meebuigende parallelweg (Waldorpstraat) vormen de 
ruggengraad van het gebied en geven het gebied karakter. 
Door deze lijnen te verrijken met een bomenstructuur en 
daaraan groenvoorzieningen te koppelen wordt de opzet 
van het gebied sterk aangezet. De Calandstraat, het 
Leeghwaterplein en de Rijswijkseweg hebben het gebied verder 
opgedeeld in drie deelgebieden (of kwartieren) en vormen de 
stadsentrees in Laakhavens. Een belangrijke opgave voor 
dit gebied is de ruimte tussen de bedrijfsmatige inrichtingen 
te verbinden met het stedelijk weefsel en te zorgen voor een 
fijnmazig netwerk van aangename verbindingen en goede 
ontmoetingsplekken. De ruimte rondom de havenarm bij de 
Haagse Hogeschool is zo’n plek. Hier vormt zich het hart van 
de stadscampus. Hier ligt een opgave voor het vergroenen van 
de nu harde stenige openbare ruimte en het verbeteren van 
de huidige verblijfskwaliteit. Een nieuwe groene en duurzame 
inrichting moet de relaties met het water versterken en de 
looplijnen naar de nieuwe entree en het toegangsplein voor het 
Station Hollands Spoor vanzelfsprekend met elkaar verbinden.

Een andere belangrijke landschappelijke drager is de Trekvliet. 
Deze koppelt het Laakhavengebied aan het stadscentrum. 
Door langs deze waterlijn substantieel groenvoorzieningen 
toe te voegen wordt een heel stedelijk gebied van een 
groene hoofdstructuur voorzien waar ook de aangrenzende 
woonwijken van kunnen profiteren. De ruimtelijke relatie met de 
overige gebieden in het CID wordt versterkt door verbindingen 
(bruggen) over de Trekvliet te maken. Zo legt de Velostrada een 
relatie met Laan van NOI, en verder naar Leiden, en zal in de 
verdere toekomst het tracé van de Rotterdamsebaan de relatie 
met het Centraal Station verzorgen.

Energietransitie in de openbare ruimte
In de openbare ruimte zal ruimte gevonden moeten worden 
voor de energietransitie. Er worden het komende jaar 
verschillende energiescenario’s voor het CID uitgewerkt en 

afgewogen. Daaruit zal blijken welke keuzes noodzakelijk zijn. 
Ruimte voor geothermiebronnen en/of warmteopslagvaten en 
een warmtenetuitbreiding. Mogelijk ook 
ondergrondse koppelingen van WKO bronnen voor 
optimalisering van de bodemenergie met gebruikmaking van bv 
warmte uit oppervlaktewater

Kwaliteits- & beheerniveau
Net als elders in de CID ontwikkelgebieden is het nodig om de 
inrichtings- en beheerkwaliteit te verhogen. De voorgestelde 
verdichting van deze gebieden leidt tot een intensiever gebruik 
met tegelijk hogere eisen en ambities voor aantrekkelijkheid, 
duurzaamheid, klimaatadaptatie en gebruik van de openbare 
ruimte. Dit werken we uit in een ‘Gereedschapskist Buitenruimte 
CID’, waarin de benadering voor de inrichting, gebruik, beheer 
en financiering van de openbare ruimte wordt vastgelegd.

Integrale aanpak; ontwerp, beheer, ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur.
De verregaande stedelijke verdichting in de nabijheid van de 
vervoersknooppunten zoals in het CID voorgesteld, brengt 
wat de vormgeving en inrichting van het openbare gebied 
betreft een radicale verschuiving teweeg. Niet alleen moet 
de openbare ruimte worden ingericht voor een groter aantal 
gebruikers en worden tal van aanvullende omgevingseisen en 
functionele aanpassingen vereist, ook de noodzaak om vooraf 
de verschillende opgaven op een integrale wijze aan de orde te 
stellen en te analyseren neemt toe. 

Het volstaat niet langer om de nieuwe bouwwerken of 
ontwikkelingen simpelweg een plaats toe te wijzen en daarbij 
functionele inrichtingseisen mee te geven. Voor de omvangrijke 
schaalvergroting in programmatisch en ruimtelijk opzicht, 
lees de verdichtingsopgave in de gebiedsagenda, is immers 
een adequate ondergrondse  infrastructuur vereist. Ook 
die infrastructuur is veranderlijk, moet worden vervangen, 
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“Verfijnen van de grote maat en schaal 
naar aantrekkelijke ontmoetingsruimte”

Impressie stadscampus HS, afb. Juurlink + Geluk
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vergroot of sterk worden uitgebreid. Denk daarbij aan de 
meer ‘traditionele’ leidingensystemen zoals de warmte- en 
energievoorzieningen, het riool, en wat dies meer zij aan kabels 
en leidingen maar ook aan nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van (digitale) communicatie, telecom, glasvezel, die ook 
wel de ‘smartgrids’ van de toekomst worden genoemd.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de oude en nieuwe 
systeemnetwerken moeten worden aangepast of opnieuw 
aangelegd om alle nieuwe voorziene ontwikkelingen op 
te kunnen nemen. Ook die infrastructuur zal beperkingen 
opleggen aan de inrichting van het bovengrondse publieke 
domein. Tegelijkertijd worden hoge, en soms tegenstrijdige, 
kwalitatieve eisen gesteld aan de inrichting van datzelfde 
publieke domein. De openbare ruimte moet immers voldoende 
mogelijkheden bevatten om te kunnen reageren op extreme 
klimaatomstandigheden. Het openbaar gebied moet groen 
ingericht kunnen worden met ruimte voor plaatsing van bomen, 
voor de aanleg van groen, voor de berging van water, en 
daarbij moet het aangenaam zijn voor fietsers en voetgangers 
waarbij ook het autoverkeer een plaats toegewezen zal krijgen. 
Daarbij is de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte van 
wezenlijk belang voor het welslagen van de voorgenomen 
verdichtingen. Een analyse van de noodzakelijke ondergrondse 
en bovengrondse infrastructuur is nodig om een hoogwaardige 
inrichting en verblijfskwaliteit van het publieke domein te kunnen 
maken en te kunnen garanderen. Om ruimte te winnen voor de 
mogelijkheid om bomen te kunnen plaatsen bijvoorbeeld, zullen 
soms intelligente ondergrondse oplossingen moeten worden 
bedacht om wortelpakketten ruimte te kunnen geven. 

Ook het functionele programma bovengronds zal goed moeten 
worden geanalyseerd om ruimte te kunnen winnen voor een 
hoogwaardige inrichting en deze ook attractief te maken. 
Alle gebouwcomplexen hebben immers een directe relatie 
met de onmiddellijke omgeving wat gevolgen heeft voor de 
inrichting van het publieke domein. Zaken als bevoorrading, 
afvalverwerking, in- en uitritten, hoofd- en neven entrees, 

stallingsruimte, bergingen of logistieke voorzieningen 
noodzakelijk voor het metabolisme van het gehele complex, 
vragen nu eenmaal ruimte of roepen verkeersstromen 
op. Zoveel mogelijk moeten al deze zaken binnen de 
gebouwcomplexen zelf worden opgenomen zodat een 
hoogwaardig publiek domein kan ontstaan dat de genoemde 
functionaliteiten vanzelfsprekend  accommodeert zonder 
onaantrekkelijk te worden. 

De complexiteit van die problematiek maakt het noodzakelijk 
het openbaar gebied als de belangrijkste structuurdrager van 
alle bouwontwikkelingen te beschouwen. De openbare ruimte 
is niet datgene wat resteert na aanleg van de voorgenomen 
ontwikkelingen, maar het openbaar gebied, inclusief de daarbij 
horende ondergrondse infrastructuur, is voorwaardelijk om 
het geheel goed te kunnen laten functioneren. Daarbij is de 
inrichting ervan ook bepalend voor de omgevingskwaliteit 
van alle ontwikkelingen. Alle nieuwe ontwikkelingen 
kunnen profiteren van die hoogwaardige inrichting en 
omgevingskwaliteit op voorwaarde dat de ontwikkelingen zich 
ook houden aan de vooraf meegegeven voorwaarden. Precies 
die omstandigheid maakt een integrale aanpak en ontwerp van 
de openbare ruimte noodzakelijk. De uitkomsten ervan zullen 
neerslaan in de diverse plan uitwerkingskaders en nota van 
uitgangspunten.

Opgaven buitenruimte 

De belangrijkste opgave is het opstellen van een Integraal 
buitenruimteplan Laakhavens. Een aantal deelopgaven of 
uitwerkingen heeft daarbinnen speciale aandacht:

• Bepalen kwaliteitsniveau buitenruimte (gereedschapskist 
Buitenruimte CID); CID-kwaliteit; afstemmen beheerniveau 
en kwaliteit

• Ontvangstgebied rondom station HS; entreeplein en 
tweede pleinruimte voor Stationspostkantoor

• Transformatie Waldorpstraat tot aantrekkelijke 

stadboulevard; vergroenen van de buitenruimte, 
klimaatadaptief inrichten, voetganger en fietser in 
de hoofdrol. In de ontwikkeling rond Hollands Spoor 
ondersteunen we daarom ook studenten roeivereniging 
Pelargos.

• Kaderoute langs Laakkanaal; bomen toevoegen, meer 
ruimte voor verblijfsplekken aan het water, vergroenen, 
sportvoorzieningen, speelvoorzieningen etc.

• Stadscampus Hollands Spoor; proeftuin voor innovatie 
en klimaatadaptatie. Realiseren van verblijfskwaliteit en 
ontmoetingsplekken in een groene omgeving verbonden 
met de stad en voorzieningen die bijdragen aan de 
identiteit van het onderwijs- en campusmilieu.  

• Inrichtingsplan buitenruimte Haagvlietpoort; rondom het 
hoogbouwcluster tot en met de voormalige gasfabriek 
gebouwen en de 3 Hoefzijers. Plan zorgt voor samenhang 
in het openbaar gebied tussen Rijswijkseplein, 
Trekvlietplein en Waldorpstraat. Velostradabrug is hier een 
belangrijke schakel tussen beide zijden van de Trekvliet.

• Herinrichting stadsstraten Calandstraat, Leeghwaterplein, 
Rijswijkseweg; meer ruimte voor de fietser en voetganger

• Schipperskwartier; ruimte voor groen langs de Trekvliet, 
verbinden met de wijk, vergroenen Goudriaankade

concept visiekaart buitenruimte stadscampus HS, afb. Juurlink 
+ Geluk
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Stedelijk wonen

Onderwijs, hoofdkantooren, start-up`s, 
innovatieve bedrijeven, wonen  

Detailhandel, bedrijven, wonen
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HS / Laakhavens Business 
Korte termijn
(2019 – 2023) 

 Kantoren 30.000 m2

 Hotel: 5.000 m2

 Detailhandel / horeca (commerciële plint): 800 – 1.200 m2

 Leisure: bestaande meters 
 Onderwijs: 12.000 m2

 Maatschappelijke voorzieningen is afhankelijk van inwonersgroei,  
inclusief kinderdagverblijf, zorg, etc. 

Middellange
termijn (2023-
2030)

 Kantoren 10.000 – 60.000 m2

 Detailhandel / horeca (commerciële plint): 2.000 – 3.000 m2

 Leisure: bestaande meters 
 Onderwijs: 12.000 m2

 Maatschappelijke voorzieningen is afhankelijk van inwonersgroei,  
inclusief kinderdagverblijf, zorg, etc. 

Lange termijn
(2030-2040)

 Extra 25.000 m2 - 50.000 m2 (in Binckhorst Noord-West) 
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5.2 Programmering - Economie

HS/ Laakhavens is een gebied van werken, wonen, leren 
en winkelen. Het is een dynamische plek waar talenten zich 
ontwikkelen.    

Laakhaven HS
HS onderscheidt zich door een campusachtige omgeving, 
met ruimte voor ambitieuze starters op de arbeidsmarkt en de 
woningmarkt. Daarnaast  moet er ook ruimte zijn en blijven voor 
‘placemaking’, voor  tijdelijke initiatieven, zoals evenementen 
of mogelijkheden om broedplaatsen te creëren en “het 
onverwachte” uit te lokken. 

Er is behoefte aan de ontwikkeling van 40.000 - 90.000m2 
bvo kantoorruimte. Dit is bovenop de bestaande 
voorraadkantooroppervlak en ander economisch programma 
in het gebied. Economische meters die worden gesloopt of 
getransformeerd, moeten bij deze behoefteraming worden 
opgeteld. HS heeft voldoende eigen marktpotentie voor invulling 
van de kantoorbehoefte. Met het ontwikkelen van commercieel 
programma op deze plek beschikt de gemeente binnen het 
CID over een breed palet aan kantoorprogramma, voor diverse 
eindgebruikers met eigen profiel en voorkeur.
Uitgangspunt is dat bestaande economische functies in het 
gebied blijven.
 
Laakhaven-Centraal: 
Het programma is alleen berekend voor het deelgebied 
rondom Holland Spoor. Voor Laakhaven-Centraal is aanvullend 
onderzoek nodig naar de kansen en behoeften (bedrijfsruimte 
en perifere detailhandel vestigingen) en naar de bestaande 
bedrijvigheid. Mogelijkheden voor mixed-use moeten nader 
onderzocht worden op haalbaarheid (zoals bijvoorbeeld: 
milieucontouren). Hierbij zal gekeken worden naar milieuhinder 
van de bedrijven, de wenselijkheid (effecten op woon- en werk 
bestemmingen); de mogelijkheden om te mengen en de vorm 
van menging (pand- of blokniveau).

Uitgangspunten vanuit het programma Kleinschalige 
Bedrijfsruimte (2018) zijn in ieder geval: 
• Voor het gehele CID geldt: bij nieuwe ontwikkelingen 

behoud van bedrijfsfuncties en indien kansrijk het 
toevoegen van ruimte voor innovatieve maakbedrijven in 
sectoren Productie, Handel en reparatie

• Concreet: kavel Van der Kunstraat– Calandstraat 
toevoegen kleinschalige bedrijfsruimte 

• Rondom de Megastores liggen kansen voor kleinschalige 
bedrijfsruimte en in de plintprogramma’s onder andere in 
de Waldorp Four.

Megastores 
• Korte termijn (tot 2023): 
• Behouden en versterken van de bestaande functies 

(perifere detailhandel en (dagelijkse) detailhandel)
• Het concept versterken door het toevoegen van leisure en 

horecaconcepten 
• Opwaarderen van de (ruimtelijke) uitstraling en de 

interactie met de omgeving

Opgaven economie

• Er is behoefte aan voorzieningen voor HS / Laakhavens, 
zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen, 
ook in relatie tot de omliggende buurten en ontwikkelingen. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar het vullen van de plint 
(levendigheid) en welke mogelijkheden worden geboden 
voor kleinschalige bedrijfsruimte. 

• Hoe houden we economische ruimte, m.n. bedrijfsruimte 
betaalbaar op potentiële woningbouwlocaties? 

• Het verbeteren van het imago en de uitstraling van 
HS /Laakhavens, moet in gang worden gezet voor 
bewoners èn voor (grote) bedrijven. Voorafgaand aan 
de grootschalige transformaties vormen ‘placemaking’ of 
tijdelijke evenementen een welkome marketing van het 
gebied. 

• Hoe kunnen de Megastores als het “sociale” winkelhart 
van het gebied van meer betekenis zijn voor de directe 
omgeving?

• Goede aansluiting tussen woonfunctie en andere 
(economische) programma’s. Hoe kunnen deze elkaar 
versterken en hoe wordt de verbinding (fysiek / sociaal) 
met het Laak versterkt?

• Versterking van het economische klimaat door het 
verbeteren van de vestgingscondities en ruimte te bieden 
aan economisch programma
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Johanna Westerdijkplein, ‘‘College Campus’’.

Studenten Haagse Hogeschool Strijkijzer



29GEBIEDSAGENDA HS / LAAKHAVENS - DECEMBER 2018

5.3 Programmering - Wonen

De komende jaren zal het Laakhavengebied verder worden 
uitgebreid met duizenden nieuwe woningen en bewoners. Het 
wonen speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van 
dit gebied naar een multifunctioneel en levendig stadsdeel. Het 
is daarom van het grootste belang dat een kwalitatief goede en 
aantrekkelijke openbare ruimte wordt gemaakt, een stedelijk 
woonmilieu waarin het plezierig wonen is.

Bewoners van Laakhavens
Van alle doelgroepen is de groep van kleinere huishoudens 
met een stedelijke woonwens de belangrijkste voor Laakhaven. 
Daarnaast worden ook (internationale) studenten, starters op 
de woningmarkt, kenniswerkers en doorstromers binnen het 
gebied beoogd. Dit alles vraagt om een betaalbaar en financieel 
bereikbaar nieuwbouwprogramma. Een gemengd woonmilieu 
waarin naast kleinere  ook grotere woningen voorkomen en 
ook koopwoningen wordt aangeboden. De afgelopen jaren zijn 
in Laakhavens vooral kleine woningen gebouwd, omdat de 
vraag groot is en vanwege de ontwikkeling van de studenten 
campus. Voor de komende plannen wordt ingezet op een 
meer gemengd programma waarbij ook ruimte is voor grotere 
woningen voor doorstromers en tweepersoonshuishoudens. De 
kleine woningen zullen vooral voor studenten, als zorgwoningen 
of binnen een bijzonder woonconcept worden aangeboden. Om 
een eenzijdige programmering bij verdere ontwikkelingen te 
voorkomen zal het aandeel kleine woningen worden gebonden 
aan een maximum. De ambitie is om een woonmilieu tot stand 
te brengen met een breed aanbod aan woningen waaronder 
ook koopwoningen voor diverse stadsbewoners. Zo worden 
naast de studenten en starters ook de doorstromers en kopers 
uit de Haagse wijken bediend die zich vaak wat langer binden 
aan de woonplek. 

Ambities voor het bouwprogramma: 
Woningbouw in hoge dichtheden, gestapelde bouwvormen en 
een gevarieerd aanbod aan woningtypen met een kwalitatief 
goede buitenruimte, dat is kort gezegd het programma voor 

Laakhavens. Minimaal 50% van het woningbouwprogramma 
wordt gerealiseerd in het betaalbare huursegment, daarnaast 
wordt ingezet op betaalbare koopwoningen. 
Uitgangspunt voor woningbouw rondom station Hollands 
Spoor is dat 30% gerealiseerd wordt in het sociale segment 
(huur < €710 (prijspeil 2018)), met variërende oppervlaktes. 
Studentenwoningen en minder gangbare woonvormen 
(woongroepen, wooncomplexen voor kwetsbare (zorg)groepen) 
kunnen onderdeel zijn van deze opgave van 30% sociale 
woningbouw, wanneer deze gerealiseerd worden door een 
corporatie. 
Meer specifiek:
- Toevoeging van 30% sociale huurwoningen.
- Toevoeging van 20% middenhuur (tot €950) waarvan de helft 
in het huursegment tussen € 710 – € 850.
- Streven naar toevoegen van betaalbare koopwoningen voor 
koopstarters.

Inzet doelgroepen: Kleine huishoudens tot 35 jaar: studenten, 
jongeren en starters op de Haagse woningmarkt, starters en 
doorstromers vanuit omliggende wijken, (startende) zzp’ers, 
startende mbo’ers (binding met het gebied door Mondriaan). 
Aanvullend: stedelijke gezinnen en daarnaast kleine 
huishoudens van 55 jaar en ouder zoals empty nesters
Leraren en docenten aan bijvoorbeeld het Mondriaan en de 
Haagsche Hogeschool of op een van de basisscholen in de 
omliggende wijken 

Ruimte voor specifieke woonconcepten zoals appartementen 
voor stedelijke gezinnen, ruimte voor wooncomplexen voor 
kwetsbare (zorg)groepen, woongroepen, huisvesting met extra 
services. 

Typologieën
Een variatie in het woonprogramma en woningtypologie 
is van groot belang om een gemengd milieu te realiseren 
met verschillende woningtypen en woninggroottes. Voor 
de woninggrootte worden daarom de volgende principes 
gehanteerd:
• Bij een initiatief is het woningbouwprogramma 

samengesteld uit een evenwichtige mix van verschillende 
woningtypes, waardoor een gevarieerd en breed aanbod 
ontstaat dat verschillende doelgroepen aanspreekt. Het 
prijssegment wordt hier los van beschouwd.

• Het aantal kleine woningen met een oppervlakte 
van kleiner dan 40 m2 gbo wordt beperkt tot een 
ondergeschikt aantal ten behoeve van een kwalitatief 
aanbod. Studentenwoningen, zorgwoningen en bijzondere 
concepten worden hierin niet in meegerekend. 
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5.4 Mobiliteit

HS/Laakhavens ligt centraal in het stedelijke gebied en 
is met alle verkeersmodaliteiten goed bereikbaar. In en 
nabij het station komen vrijwel alle lokale en internationale 
netwerken samen. Het autoverkeer is via de Neherkade en 
het Schenkviaduct direct aangesloten op rijkswegennet. Een 
zeer groot deel van het centrum stedelijke gebied bevindt zich 
op fietsafstand (7 km, 30 minuten fietsen). Niettemin kent de 
locatie ook enkele fysieke barrières. Zo heeft de spoordijk 
slechts twee onderdoorgangen en heeft de Trekvliet maar 
één bruggetje voor het langzaam verkeer. Het overgrote 
deel van het parkeren is (uit het zicht) ondergebracht in twee 
grote, openbare garages; die van de Megastores (1750 pp) 
en de Laakhaven (1338 pp). Beide garages worden overigens 
niet optimaal gebruikt. Daarnaast zijn er enkele kleinere 
parkeervoorzieningen aanwezig voor kantoren, bedrijven of 
woningblokken. 

Opgaven 

De hoofdopzet van de verkeersstructuur in Den Haag bestaat 
uit ‘radialen’ en een ‘centrumring’. In die hoofdopzet wordt 
het in- en uitgaande verkeer zoveel mogelijk eerst naar de 
centrumring geleid alvorens het richting centrum, of via één van 
de radialen, de stad weer uit wordt geleid. Een deel van die 
centrumring bevindt zich binnen het Station HS / Laakhavens 
gebied. Het zuidelijke deel van de centrumring bestaande 
uit de Calandstraat, Neherkade en Binckhorstlaan, bevindt 
voor een deel binnen de gebiedsagenda. De toevoegingen 
en verdichtingen binnen het gebied maken gebruik van het 
onderliggende verkeersnetwerk waarbij als voorwaarde geldt 
dat de capaciteit van dat netwerk om de programmatische 
toevoegingen te verwerken niet wordt vergroot. Het huidige 
verkeersnetwerk kent nog ruimte binnen dat maximaal 
‘laadvermogen’ dat met de verdichtingsplannen zoveel 
mogelijk wordt benut. Niet uitgesloten is echter dat op een 
wegvak of kruising knelpunten kunnen ontstaan. Een verdere 
verkenning van dat laadvermogen en de mogelijk noodzakelijke 

aanpassingen zullen in dit verband verder in beeld worden 
gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassing van de 
verkeersinfrastructuur, de geleiding van verkeer naar andere 
routes en om het inzetten op vormen van mobiliteitstransitie.

Een specifieke opgave voor deze locatie is het “opheffen” van 
de barrières door een combinatie van nieuwe verbindingen 
dan wel een andere routing van verkeersstromen. In dat kader 
wordt gewerkt aan een nieuwe fietsbrug over de Trekvliet, een 
nieuwe stations entree en een fiets-voetgangerstunnel onder 
het spoor. Beperking van de ‘verkeershinder’ is een opgave die 
daarop aansluit. Een groot aandeel van het doorgaande verkeer 
belast de Waldorpstraat. Ook de oversteekbaarheid komt in het 
gedrang. Met wegprofiel aanpassingen en vermindering van het 
verkeersaanbod kan ruimte worden vrijgespeeld voor langzaam 
verkeer. 

Het huidige parkeerbeleid sluit (nog) niet aan bij de 
ambities die in de onmiddellijke nabijheid van een openbaar 
vervoersknooppunt van formaat kunnen worden verwacht. 
De aanwezige parkeervoorzieningen moeten daarnaast beter 
worden benut. Het stallen van fietsen nabij een station en de 
naast gelegen onderwijsvoorzieningen leveren gewoonlijk 
overlast in het openbaar gebied. Een aantrekkelijke en ruime 
stallingsmogelijkheid voor fietsen is behalve een passende 
service ook een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk 
publiek domein.

OV-georiënteerd bouwen
De nabijheid van het intercity station waar treinen, bussen en 
trams samenkomen, is een belangrijk vestigingsmotief voor 
woningen, kantoren en onderwijsinstellingen. Een verdere 
uitwerking van het zogenoemde OV-georiënteerd  bouwen is 
nodig waarbij het parkeren in de openbare ruimte niet langer 
wordt toegestaan. Het stimuleren van deel-auto’s, nieuwe 
parkeernormen voor woningbouw in stationsomgevingen en 
functies in dit gebied, zijn aanvullende maatregelen die nader 
moeten worden uitgewerkt.

Het verbeteren van routes voor fietsers en voetgangers 
De herinrichting van dit gebied dient vooral uit te gaan van een 
gebruik door het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). 
De aanleg van de Velostrada (brug over de Trekvliet), de entree 
van het Station HS aan de Laakhavenzijde en de stations 
onderdoorgangen zijn een eerste stap. Verkeerskundige en 
ruimtelijke verkenningen naar het verbeteren en aantrekkelijk 
maken van fietspaden, trottoirs (verbreden) en doorgangen 
onder het spoor zullen worden uitgewerkt.

Fietsparkeren
Voldoende inpandige stallingsruimte is een belangrijk beheer 
instrument voor het in stand houden van een veilige niet 
verrommelde woon- en werkomgeving. 

Autoverkeer
De verdichting binnen het gebied wordt gerealiseerd binnen 
de voorwaarde dat het auto-netwerk qua capaciteit niet 
behoeft te worden vergroot. Het huidige verkeersnetwerk kent 
nog ruimte binnen het maximaal ‘laadvermogen’ dat met de 
verdichtingsplannen zoveel mogelijk wordt benut. Hinder van 
het autoverkeer moet zoveel mogelijk worden beperkt. Een 
andere inrichting van de Waldorpstraat wordt verkend. Een 
verkeersstudie naar de impact van de verdichtingsopgave op de 
huidige infrastructuur en een voorstel voor de verkeerscirculatie 
in dit gebied zal worden uitgewerkt.

Bereikbaarheid van diverse functies in het gebied 
Logistieke problemen in een gebied waarvoor in de toekomst 
hoge dichtheden kunnen worden verwacht, moeten worden 
verkend en uitgewerkt. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid 
van hulpdiensten, afvalwerking, verhuizingen, en wat dies meer 
zij. De noodzakelijke bereikbaarheid van afzonderlijke functies 
zal in kaart worden gebracht.
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5.5 Duurzaamheid
HS/Laakhavens
Uitgangspunt bij de gebiedsontwikkeling van HS/Laakhavens 
is dat we inzetten op verdichten, vergroenen en verduurzamen. 
Door de woningbouw- en werkopgave in de bestaande stad te 
realiseren, kiezen we ervoor de bestaande hoog gewaardeerde 
kwaliteiten van het landschap om de stad, de parken en het 
groen te koesteren. Verdichtingen rond een stationslocatie 
profiteren van een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer 
waar het door de nabijheid van functies aantrekkelijk is om te 
gaan wandelen en fietsen. Vanuit duurzaamheid bezien zijn 
dit belangrijke strategische keuzes. Daarnaast staan voor Den 
Haag HS/Laakhavens de volgende uitgangspunten centraal: 
• Duurzaam gebouw en gebied
• Klimaatbestendige inrichting en ontwikkeling 
• Groen- en natuur inclusief bouwen
• Energietransitie 
• Grondstoffenmanagement

Duurzaam gebouw en gebied 
Duurzaamheid is essentieel voor de leefbaarheid, de kwaliteit 
en de toekomstbestendigheid van de stad. Initiatiefnemers 
hebben de vrijheid om te kiezen voor een bepaald prestatie-
instrument waarbij een geschikte mix aan maatregelen op 
gebouw- en/of gebiedsniveau kan worden toegepast. Prestatie-
instrumenten geven de opdrachtgever een stuur in handen om 
een combinatie van maatschappelijke ambities te realiseren. 
De markt krijgt maximale ontwerpvrijheid voor oplossingen. 
Nieuwbouw heeft geen aardgas meer. De volgende ambities 
zijn van toepassing:
• Op gebouw- en gebiedsniveau geldt BREEAM-NL 
minimaal 4 sterren (excellent). Het keurmerk BREEAM-NL 
Gebied 2018 wordt toegepast. Dit keurmerk omvat vrijwel alle 
duurzaamheidkenmerken. Voorbeelden: EnergieRijk Den Haag 
en Green Business Club Beatrixkwartier. Het toepassen van 
circulaire materialen geeft hogere scores. Bekeken wordt of de 
proceskwaliteit versterkt wordt door een combinatie van deze 
gebiedsprestatie en de Leefbaarheidseffectrapportage (LER). 

Ook kan de toepassing van dit instrument belangrijke data 
ontsluiten voor de milieu effect rapportage.
• GPR Gebouw van minimaal 8 voor de thema’s: milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde; voor energie 
geldt een score van 9. Er zijn meer  prestatie-instrumenten 
als LEED en DPL, maar die zijn minder toegepast in NL of 
gedateerd.
• Overmaat in de plint en stedelijke laag; toepassen 
van een grotere verdiepingshoogte waarin meerdere functies 
(zoals woningen en kantoren) kunnen worden opgevangen. De 
flexibiliteit in functies wordt in ieder geval in de stedelijke laag 
verplicht gesteld.
• rekening houden met veranderingen, aanpassingen, 
onderhoud en vervanging van verschillende bouwonderdelen.
• Met een tot bewegen uitnodigende stedenbouw zijn 
er mogelijkheden tot aantrekkelijke en gezonde langzaam 
verkeerverbindingen in groen en langs water.

Klimaatbestendige inrichting en ontwikkeling 
Als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op extremen 
in neerslag, droogte en hitte toe. Uit de stads brede stresstest 
kaarten voor neerslag en hitte, blijkt dit agendagebied kwetsbaar 
voor extremen in neerslag en temperatuur. Daarnaast ligt er veel 
vitale infrastructuur in het gebied. Herontwikkeling maakt het 
mogelijk om de bestaande stad hier beter op in te richten, zodat 
we overlast en schade voorkomen/beperken. Het is belangrijk 
om bij gebiedsontwikkeling daarmee rekening te houden. Bij 
een intensiever ruimtegebruik nemen kwetsbaarheid en schade 
alleen maar toe, tenzij klimaat adaptieve maatregelen worden 
toegepast. Bijvoorbeeld door water vast te houden op daken 
en in de buitenruimte. En door waterrobuust te bouwen. De 
stresstesten bieden een hulpmiddel om hier in gezamenlijkheid 
een afweging in te maken. Minimale voorwaarde is dat negatieve 
effecten op de waterhuishouding worden voorkomen of 
gecompenseerd. Op 4 oktober 2018 heeft de gemeente hiervoor 
het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ ondertekend. In 
samenwerking met verschillende partijen werken we de ambities 
voor klimaatadaptief bouwen verder uit. 

Groen- en natuur inclusief bouwen
Het behoud en ontwikkelen van groen is van belang voor 
een leefbare en gezonde stad en voor de biodiversiteit. In 
dichtbebouwde gebieden is de behoefte aan groene leefruimte 
groot. Hoogbouw biedt kansen om groene, aantrekkelijke 
buitenruimtes toe te voegen. Bij hoogbouw geldt dat minimaal 
100% van de ‘footprint van de stedelijke laag’ moet worden 
gecompenseerd als openbare ruimte, als groenvoorziening of 
als daktuin. Daarvan moet minimaal 40% ingericht worden met 
groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit.
Op voorhand moet worden gerekend op het toepassen van 
maatregelen gebaseerd op een puntensysteem ‘groen- en 
natuur inclusief bouwen’ dat overigens nog in ontwikkeling is. 
Zodra deze is vastgesteld wordt dit verplicht gesteld. 

Circulaire economie/ grondstoffenmanagement
Door in het ontwerp van een gebied of gebouw flexibiliteit 
in te bouwen, is het voor meerdere doeleinden geschikt en 
kan het, met alle gebruikte bouwmaterialen, langer in gebruik 
blijven. Gebouwen moeten eenvoudig zijn aan te passen als 
het gebruik daarom vraagt. Informatie die gebruikt wordt bij 
het ontwerp moet behouden worden, zodat duidelijk is welke 
materialen waar zijn toegepast. 
Bij de bouw zal er meer ruimte komen voor de inschrijvers 
om invulling te geven aan een circulaire aanpak. Innovatieve 
ideeën uit de markt krijgen een kans.

Gebiedspecifiek HS/Laakhavens
Energietransitie
In Laakhavens is géén Hoogspanningsstation aanwezig en 
nauwelijks 25 kV leiding voor elektriciteit van Stedin. Het 
nieuwbouwprogramma zal een forse verzwaring van het 
bestaande elektranet betekenen. Denk aan de maat van een 
sporthal. Dit heeft ruimtelijke impact die vroegtijdig ingepast 
moet worden. Er ligt een stadverwarmingsnet op 90 -70°C van 
Eneco. 
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Dit is niet nodig voor nieuwbouw, die bij voorkeur ontworpen 
wordt op 15-40°C (lage temperatuur). Thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO) van de Laakhaven. Een duurzame 
energiebalans voor geheel Laakhavens wordt ontworpen.
Opwekking van duurzame energie in en aan de gebouwen 
is een noodzakelijke, cruciale ontwerpopgave. Zuid- maar 
ook oost- en westgevels zullen een belangrijke rol krijgen 
in de klimaatregeling van de gebouwen. De gevels moeten 
zomerzoninstraling weren, in de winter juist zon vangen 
en zonnecollectoren bevatten om zon-energie op te 
wekken. Hoge dakoppervlakken zijn immers klein. Lage 
dakoppervlakken moeten groen of licht van kleur zijn met 
waterbergingscapaciteit. 

Water
De aanwezigheid van de Laakhaven en de Haagse Trekvliet 
bepalen in belangrijke mate de identiteit van het gebied. Deze 
schakels zijn belangrijk in de kringloop van water die bestaat 
uit oppervlakte-, hemel-, drink-, grijs- en zwart water en die in 
samenhang wordt ontworpen met de energie-, economische 
vaarwegfunctie en (toeristische) belevingsfunctie. 
     
Levendige, toegankelijke en open, transparante plinten 
verbeteren de leefbaarheid. Nieuwe bebouwing langs het spoor 
vermindert geluidbelasting elders in het gebied. Smart city 
en digitale toepassingen in de openbare ruimte kunnen ook 
leefbaarheid verhogen

5.6. Leefbaarheid

De geplande verdichting rondom het investeringsgebied station 
Hollands Spoor 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. Het toevoegen van woningen (en daarmee 
bewoners) leidt tot een intensiever gebruik van de openbare 
ruimte en naar verwachting toenemende aandacht voor de 
leefbaarheid in de buurt of wijk. 

In het Haagse coalitieakkoord staat dat het college de groei 
vóór de stad wil laten werken en op die plekken wil bouwen 
waar de stad er beter van wordt. De leefbaarheid van de 
Haagse buurten en wijken centraal staat daarbij nadrukkelijk 
centraal.  

Om een beter beeld te krijgen van het begrip leefbaarheid 
is het van belang dit vanuit het oogpunt van de bewoner 
of ondernemer te bekijken. Dat zegt iets over de mate 
waarin de leefomgeving aansluit bij de behoeften van de 
gebruikers. 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.

Voor Laakhavens wordt een voorzieningenkaart gemaakt die 
een beeld geeft van het aanwezig voorzieningenniveau en de 
aanvullingen die nodig zijn om het niveau op peil te houden. 
Daarbij wordt gekeken naar sport, welzijn, onderwijs, zorg, etc.
De voorzieningenkaart dient als input voor een op te stellen 
Leefbaarheidseffectrapportage. 
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5.7 Identiteit HS / Laakhavens

Met alle ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze 
gebiedsagenda maakt het Haagse centrum de sprong over 
het spoor en transformeert Laakhavens van ‘achterkant van 
het station’ naar ‘voorkant’. Het wordt een hoogstedelijk 
centrummilieu waar gewoond, gewerkt en gestudeerd wordt 
en waar talent tot ontwikkeling komt. Een stadshart dat de 
verbinding legt om de omringende wijken en waar de couleur 
locale tot uiting komt. De sfeer en beleving zijn hip, creatief en 
dynamisch. De nieuwe ontwikkelingen waaronder hoogbouw en 
de diverse programmeringen in het gebied dragen daar aan bij.
 
Bouwhoogtes
In Den Haag is ervoor gekozen de groei in de stad in 
hoogbouwvorm te concentreren rond de OV-knoopunten. Zo 
ook in de omgeving van Den Haag Hollands Spoor. In Den 
Haag spreken we van hoogbouw bij 50 meter en hoger. Voor 
deze ontwikkelingen boven de 50 meter zal moeten worden 
voldaan aan de nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline 
(vastgesteld 25 januari 2018, RIS 298448). In het gebied 
station Hollands Spoor en Laakhavens vindt de verdichting 
plaatst in de randen. Dit betekent dat er een hoogbouwcluster 
ontstaat in de zone tussen het spoor en de Waldorpstraat, met 
als letterlijk hoogtepunt het hoogbouwcluster rondom Station 
Hollands Spoor en ‘Het Strijkijzer’. In dit cluster zijn de grootste 
bouwhoogten toegestaan: bouwhoogtes van 140 tot 180 meter 
zijn er goed voorstelbaar.
Ook in de zone langs het Laakkanaal in het deelgebied 
Laakhaven Centraal en bij de poorten tot het gebied 
(Leeghwaterplein, Calandstraat) is er ruimte voor hoogbouw. 
Met het oog op de ruimtelijke beleving aan de kades wordt de 
hoogbouw daar in de tweede linie geplaatst.
Bij de uitwerking van de plannen krijgen wind- en 
bezonningseffecten veel aandacht. Op de hoogtekaart zijn 
plekken aangeduid die daarbij in het bijzonder aandacht krijgen.

Beeldkwaliteitsplan en sturing op kwaliteit
Het gebied moet een herkenbaar en aantrekkelijk onderdeel 

worden van het centrum en het CID. Met een sterk 
gebiedsprofiel als college campus, start up- en business 
district en een onderscheidende ruimtelijke identiteit. Kwaliteit 
en samenhang zijn leidende begrippen. We zoeken naar een 
stedelijke architectuur die past bij het gebied en de setting van 
Hollands Spoor en bijdraagt aan een ‘beleving op ooghoogte’ 
die past bij een centrummilieu. Daarom stellen we een 
beeldkwaliteitsplan op voor Laakhavens als uitwerking van de 
Nota Haagse Hoogbouw. Eyeline en Skyline. Daarnaast gaan 
we het onderwerp ruimtelijke kwaliteit een prominente plek te 
geven in het planvormings- en ontwikkelproces, bijvoorbeeld 
door het instellen van een Kwaliteitsteam. 

Hoogbouw in ensembles
Het HS / Laakhavengebied is samengesteld uit deelgebieden 
(ensembles) met verschillende karakteristieken en 
eigenschappen. Dit wordt uitgewerkt in het op te stellen 
beeldkwaliteitsplan. Leidend principe daarbij is dat we sturen 
op aansprekende hoogbouw ensembles. Met een clustering in 
samenhangende ensembles onderscheid Haagse Hoogbouw 
zich van hoogbouw elders in de wereld. Elders in de stad zijn 
de Resident, het Wijnhavenkwartier en Nieuw Centrum goede 
voorbeelden. Deze ensembles zijn zorgvuldig ingepast in het 
stedelijke weefsel, in samenhang met het ontwerp van de 
buitenruimte (bijvoorbeeld de Haagse Loper, KJ Plein). 
Laakhaven gaat nieuwe ensembles toevoegen aan het 
stadsbeeld, met het hoogbouwcluster langs het spoor  (HS-
kwartier, Haagvlietpoort, Strijkijzer) als meest markante 
voorbeeld. De architectuur van het ensemble wordt 
gebiedsspecifiek uitgewerkt, passend bij Den Haag en 
Laakhavens. In de architectuur van de stedelijke laag (de 
onderste 20 – 25 meter) wordt de aansluiting gezocht bij de 
sfeer van station Hollands Spoor. 
Andere ensembles liggen in het overige deel van de 
Waldorpstraat, aan de Calandstraat en de Verheeskade. De 
ensembles in HS Laakhavens ontlenen hun betekenis aan 
hun ligging, de nabijheid van stedelijke structuren zoals spoor 
of Laakkanaal, de aanwezigheid van een publieke functie en/

of karakteristieke bebouwing.  Voorbeelden zijn de Haagse 
Hogeschool met het campusgebied, het monumentale station 
HS, de historische bebouwing van de voormalige Gasfabriek 
bij het Trekvlietplein en natuurlijk de langgerekte kades langs 
het Laakkanaal. Het zijn de aanleidingen om te komen tot 
samenhang en betekenisvolle verschillen.

Collectieve ontmoetingsplekken
Net als in de andere polen van het CID ontwikkelt  HS 
Laakhavens zich tot een 24/7 actieve stad. Verticale 
functiemenging en een sterke wisselwerking tussen gebouw 
en openbaar leven zijn uitgangspunten. De dichtheid wordt 
zo hoog dat het nodig is dat gebouwen zelf publieke ruimte 
toevoegen aan de stad. Ontmoetingsgerichte collectieve 
ruimten in de gebouwen worden onderdeel van de ruimtelijke 
identiteit van het gebied. Denk daarbij aan passages, atria, 
third places , stadsbalkons, daktuinen en binnenhoven. Gevels 
zijn in dit gebied geen harde scheidingen zodat er interactie is 
tussen openbare ruimte en interieur. De publieke sfeer wordt de 
gebouwen in getrokken. Deze aspecten worden uitgewerkt in 
het op te stellen beeldkwaliteitsplan.

Verfijnen en vergroenen
Verfijnen en vergroenen zijn belangrijke thema’s voor het 
beeldkwaliteitsplan HS Laakhavens. Het huidige Laakhavens 
wordt nog teveel gekarakteriseerd door grootschalige 
gebouwen met een schrale beleving op ooghoogte en een 
stenige uitstraling in de buitenruimte. Daar nemen we definitief 
afscheid van. Nieuwe gebouwen sluiten aan bij de aanwezige 
grootschaligheid, maar brengen verfijning aan binnen de 
grote blokmaten: adressen, gevarieerde programmering met 
levendige functies, verfijnde materialisering en detaillering. 
Niet alleen in de openbare ruimte zetten we in op vergroenen 
en klimaatadaptatie. Ook in nieuwbouw is het toevoegen van 
groen een belangrijke opgave, overeenkomstig de regels voor 
vergroening, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen uit de 
Nota Haagse Hoogbouw.
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6. ONTWIKKELING

De gemeente heeft de ambitie om het gebied rond het 
vervoersknooppunt Station Hollands Spoor te ontwikkelen 
tot een hoog stedelijk woongebied voorzien van een groot 
onderwijscluster en een daaraan gelieerd economisch 
programma gericht op innovatie, creativiteit en onderwijs. 
In het gehele gebied rondom het station en in Laakhavens zijn 
tal van ontwikkelinitiatieven ondernomen en verkeren diverse 
plannen in verschillende stadia van planvorming. Het kunnen 
eerste globale verkenningen zijn of plannen waarvoor de 
uitwerkingskaders reeds zijn vastgesteld. Sommige projecten 
verkeren al in de realisatie fase zoals de bouwactiviteiten aan de 
Laakhavenzijde van station Hollands Spoor, de voorbereidingen 
voor het bouwen van de ‘Waldorp Four , de bouw van de 
Leemanstoren de herontwikkeling van het Stationspostkantoor.
Om de gezamenlijke ambities zoals geformuleerd voor het 
gehele gebied HS/Laakhavens te behalen zal elke individuele 
ontwikkeling in programmatisch en ruimtelijk opzicht een bijdrage 
leveren aan de overkoepelende doelstellingen. 

6.2 Laakpoort en Vlietpoort

Op de locatie is een ontwikkeling van 2 woontorens in 
voorbereiding met een indicatief bouwprogramma van 
circa 140.000 m2 bestaande uit woningen, kantoor- en 
commerciële ruimtes in de plint. Laakpoort is onderdeel van 
de gebiedsontwikkeling Haagvlietpoort. Hieronder vallen ook 
de ontwikkelingen van Vlietpoort (sociale huurwoningen), 
parkeerplaats Dintelstraat (sociale huurwoningen en 
kleinschalige bedrijfsruimtes) en de renovatie van het 
monumentale complex de Drie Hoefijzers met een bescheiden 
aantal woningen, zie 6. op kaart ontwikkelingsgebieden). De 
NvU is in voorbereiding.

Geplande start bouw begin 2020.

6.1 HS Kwartier

Het station krijgt naar twee zijden van de stad een volwaardige 
en representatieve toegang. Aan weerszijde van de nieuwe 
entree aan de Laakhavenzijde zijn twee paar woontorens op 
een onderbouw geprojecteerd.
Het totale programma is indicatief 230.000 – 250.000m2.  
Het geheel is verdeeld over woningen, kantoorruimte, een 
hotelfunctie, ruimtes voor horeca en commerciële ruimte. De 
NvU is in voorbereiding.

Geplande start bouw: begin 2020 e.v..

Impressie Laakpoort, afb. MecanooImpressie HS kwartier, afb. KCAP
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Studie locatie Verheeskade 25 Den Haag
MS Vastgoed, 2 oktober 201810

Isometrie locatie

6.3 Verheeskade fase 2

Voor het gedeelte met de Praxis en Shurgard wordt een 
visie ontwikkeld dat een viertal woontorens bevat. Ook deze 
ontwikkeling staat voor een functiemix waarbij het toevoegen 
van woningen aanleiding is de monofunctionele inrichting van 
van de kade te transformeren naar een aantrekkelijke groene 
kade. 

6.4 Verheeskade 25

Voor het perceel met het kantoorpand ’t Schip is een 
verkenning opgesteld voor de bouw van vier woontorens. De 
locatie heeft een directe zichtrelatie met de Laakhaven en 
bevindt zich op een markant punt in het gebied. De bijzondere 
stedenbouwkundige setting geeft aanleiding de kade ruimte op 
enigerlei wijze te verbinden met het achterliggende gebied.

Indicatief bouwprogramma: 120.000m2

6.5 Taalplein

Op de plek van het Taalplein (Calandstraat 12) worden plannen 
ontwikkeld voor twee woontorens variërend van 70 tot 100 
meter. Het programma bestaat uit woningen, verschillende 
bedrijfsruimten en een flexibel deel aan kantoorruimte. Dit 
project bevindt zich nog in de ontwikkelfase.

Indicatief bouwprogramma:.40.000 m2

Massa studie Verheeskade Impressie Verheeskada 25, illustratie Kollhoff & Pols architecten Massa studie Taalplein
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Reeds vastgesteld uitwerkingskader

6.6 Stationspostkantoor

Het Rijksmonument en voormalige Stationspostkantoor 
wordt vernieuwd en omgebouwd tot een gebouw waarin een 
combinatie van woningen en logies wordt gecombineerd met 
flexibele kantoorruimte en horeca in de onderste lagen van het 
gebouw. Het thema dat verbonden wordt met dit gebouw, luidt 
‘co-living en co-working’. Het betreft zowel woningen als co-
werkplekken. Een omgevingsvergunning is inmiddels ingediend.

Indicatief bouwprogramma:32.000m2
Start bouw medio 2019

6.7 Vijverhof

Een ontwikkeling aan het Leeghwaterplein en Leemansplein. 
De 1e fase  van een ensemble van 3 gebouwen betreft een 
ruime hoeveelheid studenteneenheden die in het 1e kwartaal 
van 2019 wordt opgeleverd. Voor het realiseren van de 2e 
fase dat de bouw van woningen in 2 gebouwen omvat, zijn 
afgelopen zomer de omgevingsvergunningen ingediend. De 
bouw staat gepland in het 1e kwartaal van 2019.

6.8 Nieuwe woontoren / entree Mega Stores

Aan de overzijde van de Vijverhof realiseert de Megastores 
een nieuwe entree aan het Leeghwaterplein in combinatie met 
een woontoren. Dit plan zal begin 2019 worden ingediend. De 
start bouw staat gepland in het 3e kwartaal van 2019. Voor 
de Megastores zelf is een omgevingsvergunning ingediend 
met een nieuw voorstel voor branchering waarin ruimte is 
gereserveerd voor leisure-functies.

Impressie herontwikkeling Stationspostkantoor, afb.Braaksma 
en Roos

Impressie Leemanstoren Vijverhof, afb. KOW Impressie woontoren en nieuwe entree Mega Stores, afb. 
Group A
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6.10 Verheeskade fase 1

Voor het gedeelte met Sport City is een PUK vastgesteld. 
De ontwikkelende partij werkt met de architect verder aan 
de uitwerking van de plannen voor de bouw van woningen. 
Het project ondersteund het streven om de Verheeskade een 
aantrekkelijk profiel te geven waarbij een mix aan woon- en 
bedrijfsfuncties borg staat voor een levendige kade. 

Geplande start bouw begin 2020

6.9 Waldorp Four

De planvorming voor de ontwikkeling van vier woontorens en 
een commerciële plint is afgerond. Een omgevingsvergunning 
is inmiddels ingediend en gewerkt wordt aan het verder 
besteksgereed maken van de ontwerpen.

6.11 Stationsentree HS Laakzijde

Doortrekken van de stationshal vanaf de centrumzijde naar 
de Laakhavenzijde van het station. Nieuwbouw entreezone 
met fietsenstalling op het dak (2.500 fiets parkeerplekken) en 
de realisatie van een pleinruimte. De aanleg van de tunnel 
is afgerond. Binnenkort wordt gestart met de bouw van de 
winkelpanden en de daarboven gelegen fietsenstalling. Na de 
bouw volgt de inrichting van het nieuwe stationsplein. Het plan 
bevindt zich in de realisatie fase. 

Concept Verheeskade fase 1Impressie Waldorp Four, afb. Bond D&D Impressie Stationsentree HS Laakzijde, afb.NL-Architects
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7.1  Juridisch-planologische haalbaarheid 

De ruimtelijke ontwikkelingen die in deze gebiedsagenda 
zijn beschreven passen in veel gevallen niet binnen 
de huidige planologische kaders voor het plangebied 
(bestemmingsplannen/beheersverordeningen). Voor de realisatie 
van de ontwikkelingen die uit deze gebiedsagenda voortkomen, 
is daarom een nieuwe juridische-planologische basis nodig. 
Dit geldt ook voor plannen die zich momenteel in ontwikkelfase 
bevinden en gewerkt wordt aan het opstellen van de ruimtelijke 
kaders.

De juridische-planologische kaders voor de ontwikkelingen 
komen in twee stappen tot stand:
1. Opstellen gebiedsvisie CID (structuurvisie) en PlanMER;
2. Uitwerking van gebiedsvisie in bestemmingsplannen/

omgevingsvergunning voor (deel)projecten met evt. 
ProjectMER.

In paragraaf 8.1 is de relatie tussen de gebiedsagenda’s, 
gebiedsvisie CID en Plan-/ projectMER nader toegelicht. 

Gebiedsvisie CID
De Gebiedsvisie CID wordt een structuurvisie in de zin van 
de Wet ruimtelijke ordening, de gebiedsvisie biedt daarmee 
een planologisch-juridisch kader voor de uitwerking van 
de projecten in deze agenda in bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningen. In de gebiedsvisie – met het 
bijbehorende PlanMER – worden het stedenbouwkundige 
raamwerk, programma, bereikbaarheid en milieuruimte 
vastgelegd voor het CID als geheel. 
Aanvullend op de in deze agenda beschreven thema’s worden 
in de gebiedsvisie – de randvoorwaarden die het Rijks- en 
provinciaal ruimtelijk beleid en de regelgeving voor geluid, 
externe veiligheid, luchtkwaliteit en ecologie scheppen voor 
de ontwikkelingen onderzocht en effecten en maatregelen 
beoordeeld.

7. VERKENNING HAALBAARHEID

Voor de drie prioritaire gebieden (CS-Oost/Utrechtse 
Baan, Laan van Nieuw Oost-Indië en Hollands Spoor) 
worden in de gebiedsvisie concrete uitspraken gedaan 
over de ontwikkelingsruimte per project, de wijze waarop 
de bereikbaarheid wordt georganiseerd, maatregelen om 
de milieueffecten te borgen en de project overstijgende 
investeringen. De gebiedsvisie biedt daarmee tevens een 
basis voor het kostenverhaal van publieke investeringen 
die aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingsruimte van 
individuele projecten. 

Bestemmingsplannen / omgevingsvergunningen
Op basis van de gebiedsvisie worden de ruimtelijke kaders 
uitgewerkt in bestemmingsplannen voor de prioritaire gebieden. 
De bestemmingsplannen kunnen voor een gebied als geheel 
of per project worden opgesteld. Afhankelijk van de omvang 
en samenhang van de projecten binnen een gebied zal bij een 
bestemmingsplan ook een projectMER worden opgesteld. 

Het bestemmingsplan biedt de basis voor het verlenen 
van de benodigde omgevingsvergunningen. Indien 
het uitwerkingsniveau van de plannen ver genoeg is, 
kunnen de omgevingsvergunningen parallel aan de 
bestemmingsplanprocedure worden verleend (coördinatie 
regeling).
Voor projecten waarvan het programma en ruimtelijke kaders 
al concreet zijn, worden de mogelijkheden onderzocht om 
vooruitlopend op de gebiedsvisie een planologisch-juridisch 
kader voor de uitvoering van deze projecten te kunnen 
vaststellen. Daarbij maakt het college per project een afweging, 
waarbij de relatie met de overige ontwikkelingen in de omgeving 
van station HS/Laakhavens en het CID en de samenhang met 
de verwachte milieu- en omgevingseffecten worden betrokken.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In de 
Omgevingswet worden tal van wetten en vergunningen in 
het fysiek domein samengevoegd en op elkaar afgestemd. 
Voor bestemmingsplannen heeft de omgevingswet tot gevolg 
alle gemeentelijke regels voor burgers en bedrijven, die nu 
in bestemmingsplannen en lokale verordeningen (APV’s zijn 
opgenomen, worden geïntegreerd in een omgevingsplan. 
Voor projecten in het CID-gebied heeft de Omgevingswet 
tot gevolg dat meer vergunningen en toestemmingen aan 
de omgevingsvergunning toegevoegd worden, waardoor 
initiatiefnemers vaker met één vergunning toe kunnen en 
sneller weten waar ze aan toe zijn. De initiatiefnemer krijgt 
meer ruimte voor flexibiliteit, bijvoorbeeld door de extra 
mogelijkheden voor fasering van de vergunning.

7.2  Financiële haalbaarheid

Bij een integrale ruimtelijke opgave zijn er naast geslaagde 
vastgoedontwikkelingen ook investeringen nodig in 
bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van de openbare 
ruimte, parkeeroplossingen, infrastructuur, openbaar vervoer 
en ondersteunende voorzieningen. Deze investeringen 
zijn randvoorwaardelijk om de beoogde ontwikkelingen 
mogelijk te maken en dragen daarnaast bij aan het succes 
van deze vastgoedontwikkelingen en kunnen zorgen voor 
een waardesprong van het te realiseren vastgoed. Het is 
daarom logisch dat de vastgoedontwikkelingen en gebruikers 
meebetalen aan deze investeringen. 
Hiertoe zijn er meerdere mogelijkheden, zoals een 
fonds bovenwijkse voorzieningen, mobiliteitsfonds, 
afspraken in anterieure overeenkomsten, bedrijfs- of 
gebiedsinvesteringszones, erfpachtsuppletie en gemeentelijke 
gronduitgiftes. 
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Voor het kostenverhaal via een gebiedsfonds of fonds 
bovenwijkse voorzieningen zal een juridisch kader moeten 
worden vastgesteld. Daarbij zal aansluiting worden gezocht 
bij de op te stellen Nota Kostenverhaal van de gemeente. Er 
zal nader bekeken moeten worden of vooruitlopend op deze 
stadsbrede aanpak het kostenverhaal op niveau van het CID of 
op niveau van de drie polen opgepakt moet worden. Gezien de 
status van huidige initiatieven zal de gemeente het onderzoek 
naar een oprichting van een fonds prioriteren. Daarnaast zal 
de gemeente ook prioriteit geven aan een onderzoek naar de 
oprichting van een mobiliteitsfonds.

Binnen het gebied van de Gebiedsagenda Station HS zullen de 
vastgoedontwikkelingen veelal worden gerealiseerd op grond 
die in erfpacht is uitgegeven aan private partijen of op grond 
die in vol eigendom is van private partijen. Kostenverhaal bij de 
ontwikkelingen zal deels via een anterieure overeenkomst en 
een fonds moeten plaatsvinden, deels via erfpacht suppletie, of 
een combinatie van die twee. De verwachting is dat voor een 
aantal locaties gronduitgifte plaatsvind.

Agenda CID 

ICT-Security Campus 
Gebiedsagenda  

Den Haag Laan van NOI 

Policy Campus 
Gebiedsagenda  

Den Haag U’baan/CS-
Oost 

College Campus 
Gebiedsagenda 
HS/Laakhavens 

Gebiedsvisie 
CID 

PlanMER CID 

Projecten Den 
Haag  

Laan van NOI 

Projecten 
Den Haag 

U’baan/CS-Oost 

Projecten 
HS/Laakhavens 

NVU 
Bestemmingsplan 

Omgevingsvergunning 

NVU 
Bestemmingsplan 

Omgevingsvergunning 

NVU 
Bestemmingsplan 

Omgevingsvergunning 

Samenhang met CID Agenda 2040 en Gebiedsvisie CID
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8.VERVOLGPROCES

8.1 Samenhang met CID Agenda 2040 en 
Gebiedsvisie CID

De ambities en opgaven van de gebiedsagenda Station 
Hollands Spoor/ Laakhavens vormen samen met de twee 
andere gebiedsagenda’s inbreng voor de CID Agenda 2040. Dit 
is een integrale lange termijn agenda gericht op de ontwikkeling 
van het CID (inclusief Binckhorst) tot een internationaal 
competitief economisch hart.  In de CID Agenda 2040 worden 
de strategische visie, ambities en prioriteiten  beschreven die 
raken aan verschillende beleidsterreinen. Het is daarom ook 
geen klassieke agenda,  maar een openingsbod aan de stad. 
Deze agenda wordt in het voorjaar van 2019 gepresenteerd. 

De CID Agenda 2040 en de drie gebiedsagenda’s vormen 
de basis voor de Gebiedsvisie CID en het PlanMER CID. De 
gebiedsvisie:
• schetst in hoofdlijnen de ontwikkeling van het gehele 

CID, ten aanzien van het ruimtelijk raamwerk, de 
mobiliteitsstrategie,  programmering van economische 
functies en woningbouw, beeldkwaliteit en duurzaamheid;

• schetst de contouren van de prioritaire deelgebieden op 
basis van de agenda’s die voor die gebieden worden 
opgesteld, zorgt voor de verbindingen en borgt de 
onderlinge samenhang; 

• bevat een ontwikkelingsstrategie inclusief fasering. 

Het PlanMER CID wordt opgesteld ten behoeve van de 
ruimtelijke besluiten die de gemeente neemt (gebiedsvisie 
en bestemmingsplannen). In het PlanMER worden de 
milieueffecten van de ontwikkelingen in het CID onderzocht en 
beoordeeld. Daarvoor worden in het PlanMER de:
• alternatieven onderzocht;
• de effecten van de ontwikkelingen op het plangebied en 

daarbuiten onderzocht;
• mitigerende en/of compenserende maatregelen om 

nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen door het 
plan onderzocht.

Het college beoogt de Gebiedsvisie CID en Het PlanMER eind 
2019 aan te bieden aan de gemeenteraad. 

In onderstaand schema is de samenhang van de 
gebiedsagenda’s met CID Agenda 2040, Gebiedsvisie 
CID en besluiten over individuele projecten (NVU, PUK, 
bestemmingsplannen) weergegeven.

8.2 Communicatietraject

De gebiedsagenda schetst de contouren van ontwikkelingen 
in het gebied rondom HS / Laakhavens en geeft de ambities 
en opgaves weer van de mogelijke veranderingen die in het 
gebied zullen plaatsvinden. Het gebied gaat een bijdrage 
leveren aan de opvang van de woning- en kantoorbehoefte 
in combinatie met voorzieningen. Deze  hebben ook effect op  
de gebruikers/bewoners in het gebied en de aangrenzende 
wijken. De gebiedsagenda wordt uitgewerkt in visies of nota 
van uitgangspunten voor de diverse ontwikkelgebieden. In 
deze uitwerkingen worden de ambities van de gebiedsagenda 
vertaald in concrete plannen en voorstellen.

De gemeente wil graag weten van de diverse belanghebbenden 
hoe zij aankijken tegen de ambities in de gebiedsagenda. 
Daarom wordt een consultatieronde georganiseerd waarbij met 
diverse bewoners en ondernemers wordt gesproken zodat  zij 
hun reactie kunnen geven op inhoud van deze gebiedsagenda, 
maar ook over de wijze waarop zij betrokken willen zijn bij 
de uitwerking van de hierin genoemde onderdelen. Van deze 
gesprekken wordt een verslag gemaakt. Belanghebbenden 
kunnen ook schriftelijk hun reactie meegeven. De reacties 
van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
worden gebruikt als input bij de op te stellen uitwerkingen en 

participatieplannen.

8.3 Planning en fasering 

Om de verwoorde ambities en beoogde ontwikkelingen in 
gang te zetten of concreter te maken, zijn er nadere studies 
en verkenningen nodig. Deze betreffen producten met 
verschillende maten van concreetheid die deels parallel en 
deels opeenvolgend opgesteld gaan worden.

In het schema hieronder zijn de diverse producten voor verdere 
ontwikkeling van het gebied benoemd en geordend in korte 
termijn, middellange termijn en lange termijn.

8.4 Vervolgproducten

In het faseringsoverzicht zijn de besluitvormingsdocumenten 
aangegeven die de mijlpalen zijn voor de afzonderlijke 
ontwikkelingen. Naast de producten die aan deze projecten zijn 
gekoppeld (Plan uitwerkingskaders, Nota van Uitgangspunten 
etc..), zijn er ook nadere onderzoeken nodig die boven de 
projecten uitstijgen en op gebiedsniveau worden opgepakt. 
Voor het onderdeel Mobiliteit zijn nadere onderzoeken nodig om 
de kaders van de ontwikkellocaties te kunnen formuleren. De 
herinrichting van de Waldorpstraat naar groene stadsboulevard 
waarbij  bouwvolumes worden toegevoegd moet nader worden 
onderzocht. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de 
Verheeskade. Verder wordt OV-georiënteerd bouwen verder 
onderzocht en uitgewerkt in concrete voorstellen voor de 
invulling van de parkeernormen en de parkeerbehoefte. 
Om invulling te geven aan de economische opgave wordt 
een Urgentieprogramma kantoren opgesteld. Hierin komt een 
onderzoek naar locaties voor nieuwe kantoren. Ook wordt 
gekeken naar Hoe de Megastores meer betekenis kan krijgen 
voor de omgeving.
De energietransitie wordt verder uitgewerkt in een ontwerp 
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voor een wijkenergieplan CID. Daarin volgt een keuze voor 
de toepassing van een duurzaam energiesysteem voor een 
klimaatneutrale stad.
Voor de toetsing van de ruimtelijke kwaliteit van zowel de 
openbare ruimte als de bebouwing zullen nadere kaders 
worden ontwikkeld.

Tot slot geldt dat de financiële kaders voor de uitvoering en 
realisatie van de ambities in deze agenda nader worden 
uitgewerkt met een kader waarin mogelijk kostenverhaal 
mogelijk wordt gemaakt.  

Overzicht gebiedsagenda's v08 181129 ‐ zonder m2.xlsx

Kerngebied 2018 2021 2022 2023 2024 2025 Ná 2025
Ontwikkeling Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 LEGENDA

verkenning
Grotiusplaats nieuwbouw planvorming
Vrijheidsplaats nieuwbouw verkenning   visie
CS/ Rijnstraat ( Fietsflat) nieuwbouw verkenning   

Bellevue locatie/ Oranje Buitensingel nieuwbouw  verkenning   planvorming 
Koninklijk Conservatorium  nieuwbouw verkenning   

Koninklijke Bibliotheek  nieuwbouw verkenning   realisatie
Kavel Buitenlandse Zaken nieuwbouw verkenning   

Spooremplacement  nieuwbouw verkenning   gebiedsbrede opgave

Anna van Buerenplein‐ Utrechtsebaan  verkenning  

 nota van uitgangspunten
Voorzieningenkaart
OV‐gerelateerd bouwen  projectdocument
Dynamisch Verkeersmodel
Studie Debatcentrum  bestemmingsplan
Beeldkwalititeitsplan 
Integraal Buitenruimteplan  vaststelling VO

Vijverhof nieuwbouw planvorming
Haagvlietpoort nieuwbouw visie  

HS‐kwartier nieuwbouw/verbouw visie  
Verheeskade verbouw verkenning
Schipperskwartier verbouw verkenning

Velostrada  planvorming
Waldorpstraat visie
Verheeskade visie

Voorzieningenkaart
Dynamisch Verkeermodel
Beeldkwalititeitsplan 
Integraal Buitenruimteplan

SOZA locatie nieuwbouw/verbouw planvorming  

Station Laan van NOI nieuwbouw/verbouw verkenning   

Van Alphenstraat nieuwbouw visie  

Spooronderdoorgangen 
Velostrada
Fietsparkeren Station   fase 2
Groene Campus   fase 2

Voorzieningenkaart
OV‐gerelateerd bouwen
Mobiliteitsonderzoek
Dynamisch Verkeersmodel
Beeldkwalititeitsplan 
Integraal Buitenruimteplan

Gebiedsbranding CID
Verkenning kostenverhaal 
Gereedschapskist Buitenruimte CID
Ontwerp Wijkenergieplan CID
Urgentieprogramma Kantoren 

Gebiedsoverstijgende opgaven

Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Stationsgebied LvNOI e.o.
Ontwikkelgebieden

fase 1 fase 2

fase 3fase 1
fase 1 fase 3

Gebiedsbrede opgaven

Laakhavens/HS e.o.
Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Type bouw 
(nieuwbouw/

verbouw/
renovatie)

Overkluizing Utrechtsebaan/CS‐Oost
Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

2019 2020
Fase (visie/
verkenning/

planvorming/
realisatie)
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Overzicht gebiedsagenda's v03 181115

Kerngebied 2018 2021 2022 2023 2024 2025 Ná 2025
Ontwikkeling Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Grotiusplaats nieuwbouw planvorming 665
Vrijheidsplaats nieuwbouw verkenning 467 1.800  p
CS/ Rijnstraat ( Fietsflat) nieuwbouw verkenning  p 

OCC Toren C nieuwbouw visie 

Koninklijk Conservatorium nieuwbouw verkenning 250  p 

Schedeldoekshaven nieuwbouw verkenning 1.000 30.000 5.000  p 

Koninklijke Bibliotheek nieuwbouw verkenning 282  

Kavel Buitenlandse Zaken nieuwbouw verkenning 1.598 20.000 10.000   p 

Bellevue locatie/ Oranje Buitensingel nieuwbouw verkenning 500 20.000 6.000 

Spooremplacement nieuwbouw verkenning 

Anna van Buerenplein- Utrechtsebaan verkenning 

Dynamisch Verkeersmodel tbv vertunneling 
Verkenning kostenverhaal 
Investeringen Openbare Ruimte 

Haagvlietpoort nieuwbouw visie 1.400 8.300 2.000 500  

HS-kwartier nieuwbouw/verbouw visie 1.200 20.000 55.000 5.000  

Vijverhof nieuwbouw planvorming 155 1.000
Verheeskade verbouw verkenning 435 635 16.400
Schipperskwartier verbouw verkenning

Waldorpstraat visie
Verheeskade visie
Velostrada planvorming

Dynamisch Verkeermodel

SOZA locatie nieuwbouw/verbouw planvorming 800  

Station Laan van NOI nieuwbouw/verbouw verkenning 550  p 

Van Alphenstraat nieuwbouw visie 225  p

Spooronderdoorgangen u

Velostrada
Fietsparkeren Station u fase 2
Groene Campus u fase 2

Dynamisch Verkeersmodel
Voorstel Kostenverhaal
Mobiliteitsonderzoek
Besluit OV- georienteerd bouwen

LEGENDA

verkenning  nota van uitgangspunten

visie p projectdocument

planvorming  bestemmingsplan

realisatie

gebiedsbrede opgave

Gebiedsbrede opgaven

Laakhavens/HS e.o.

Type bouw 
(nieuwbouw/

verbouw/
renovatie)

Campusboulevard/CS e.o.
Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

2019 2020
Fase (visie/
verkenning/

planvorming/
realisatie) W

on
in

ge
n 

aa
nt

al

B
ed

rij
fs

ru
im

te
 m

2
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O
ve

rig
 m

2

Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Stationsgebied LvNOI e.o.

90.000
100.000

40.000

Ontwikkelgebieden
fase 1 fase 2

fase 3fase 1
fase 1

Verkenning kostenverhaal investeringen openbare 
ruimte

fase 3

Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Overzicht gebiedsagenda's v03 181115

Kerngebied 2018 2021 2022 2023 2024 2025 Ná 2025
Ontwikkeling Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Grotiusplaats nieuwbouw planvorming 665
Vrijheidsplaats nieuwbouw verkenning 467 1.800  p
CS/ Rijnstraat ( Fietsflat) nieuwbouw verkenning  p 

OCC Toren C nieuwbouw visie 

Koninklijk Conservatorium nieuwbouw verkenning 250  p 

Schedeldoekshaven nieuwbouw verkenning 1.000 30.000 5.000  p 

Koninklijke Bibliotheek nieuwbouw verkenning 282  

Kavel Buitenlandse Zaken nieuwbouw verkenning 1.598 20.000 10.000   p 

Bellevue locatie/ Oranje Buitensingel nieuwbouw verkenning 500 20.000 6.000 

Spooremplacement nieuwbouw verkenning 

Anna van Buerenplein- Utrechtsebaan verkenning 

Dynamisch Verkeersmodel tbv vertunneling 
Verkenning kostenverhaal 
Investeringen Openbare Ruimte 

Haagvlietpoort nieuwbouw visie 1.400 8.300 2.000 500  

HS-kwartier nieuwbouw/verbouw visie 1.200 20.000 55.000 5.000  

Vijverhof nieuwbouw planvorming 155 1.000
Verheeskade verbouw verkenning 435 635 16.400
Schipperskwartier verbouw verkenning

Waldorpstraat visie
Verheeskade visie
Velostrada planvorming

Dynamisch Verkeermodel

SOZA locatie nieuwbouw/verbouw planvorming 800  

Station Laan van NOI nieuwbouw/verbouw verkenning 550  p 

Van Alphenstraat nieuwbouw visie 225  p

Spooronderdoorgangen u

Velostrada
Fietsparkeren Station u fase 2
Groene Campus u fase 2

Dynamisch Verkeersmodel
Voorstel Kostenverhaal
Mobiliteitsonderzoek
Besluit OV- georienteerd bouwen

LEGENDA

verkenning  nota van uitgangspunten

visie p projectdocument

planvorming  bestemmingsplan

realisatie

gebiedsbrede opgave

Gebiedsbrede opgaven

Laakhavens/HS e.o.

Type bouw 
(nieuwbouw/

verbouw/
renovatie)

Campusboulevard/CS e.o.
Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

2019 2020
Fase (visie/
verkenning/

planvorming/
realisatie) W
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Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Stationsgebied LvNOI e.o.

90.000
100.000

40.000

Ontwikkelgebieden
fase 1 fase 2

fase 3fase 1
fase 1

Verkenning kostenverhaal investeringen openbare 
ruimte

fase 3

Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Overzicht gebiedsagenda's 08 181218 ‐ zonder m2.xlsx

Kerngebied 2018 2021 2022 2023 2024 2025 Ná 2025
Ontwikkeling Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vijverhof nieuwbouw planvorming
Haagvlietpoort nieuwbouw visie  

HS‐kwartier nieuwbouw/verbouw visie  

Verheeskade verbouw verkenning
Schipperskwartier verbouw verkenning

Velostrada  planvorming
Waldorpstraat visie
Verheeskade visie

Voorzieningenkaart
LER
Dynamisch Verkeermodel   
Beeldkwalititeitsplan 
Integraal Buitenruimteplan

Gebiedsbranding CID
Verkenning kostenverhaal 
Gereedschapskist Buitenruimte CID
Ontwerp Wijkenergieplan CID
Urgentieprogramma Kantoren 

Gebiedsoverstijgende opgaven

Laakhavens/HS e.o.
Ontwikkelgebieden

Openbare ruimte

Gebiedsbrede opgaven

Type bouw 
(nieuwbouw/

verbouw/
renovatie)

Fase (visie/
verkenning/

planvorming/
realisatie)

2019 2020

Eric‐Jan Kentie Pagina 1 20‐12‐2018

Buiten deze gebiedsagenda geldt dat op het niveau van de 
gebiedsvisie CID onderzoeken worden uitgevoerd die van 
invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van de projecten binnen 
deze gebiedsagenda (bv. onderzoeken in het kader van de 
planMER CID). 
Specifiek voor de ontwikkellocaties rondom station HS moet 
worden gekeken naar de programmatische menging van 
functies en de gewenste fasering van de ontwikkelingen. 

Planning
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