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Opgave
Station Laan van NOI wordt hét station voor het Beatrixkwartier. Het is de ambitie om de omgeving van het
station wat betreft uitstraling aan te laten sluiten bij dit
succesvolle kantoorgebied.
Het gebied is ook één van de Haagse stadsentrees. Het
doel van de stadsentrees is een herkenbare Haagse signatuur en verblijfskwaliteit.
DSO stedenbouw en planologie heeft een ruimtelijk
raamwerk voor de stationsomgeving getekend dat onderdeel uitmaakt van een Nota van Uitgangspunten voor
het gebied. Hierin staan de lange termijn ontwikkelingen
omschreven waarbij het gebied wordt omgevormd naar
een Campus.

Schenkkade
Wilhelmina van Pruisenweg

Wilhelmina van Pruisenweg

Schenkkade
Laan van NOI

In de inventarisatie wordt hetzelfde gebied als de Nota
van Uitgangspunten bekeken. Het is de bedoeling om
de huidige ruimtelijke situatie te beschrijven en een
samenvatting te geven van de Nota van Uitgangspunten.
Hieruit volgen de ruimtelijke opgave en afstemmings en
- aandachtspunten. Daarna het Programma van Eisen en
het Schetsontwerp. Op basis van de raming worden de
grenzen voor een opvolgend VO nader bepaald.
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Anna van Hannoverstraat
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Station
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van Alphenstraat

Plangebied SO
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Zonering huidig
Station Laan van NOI ligt op de grens van Voorburg en
Den Haag.
Aan de Haagse zijde staan tussen het NS spoor en de
Schenkkade kantoorgebouwen. Het, inmiddels leegstaande, Ministerie van Sociale Zaken maakt deel uit van deze
strook.
De Schenk is een oude waterloop (wetering) met ruime
groene oevers. De straten aan weerszijden van het groen
heten Schenkkade. Achter de Schenkkade liggen een
woonwijk en het Beatrixkwartier, een hoogwaardig en
succesvol gebied waar kantoren en woningen gecombineerd zijn.
Aan de kant van Voorburg ligt een groot parkeerterrein
(P&R) van de NS begrensd door een singel en daarachter
een woongebied.

kantoren

voormalig Ministerie van Sociale Zaken

groen langs de Schenk

groen

Laan van NOI

Beatrixlaan

Nota van Uitgangspunten
Een herbestemming van het voormalige ministerie moet
samengaan met het verbeteren van de kwaliteit van de
openbare ruimte tot een Campusgebied in de hele kantorenzone en aan de Schenkkade. Goede (voetgangers)
verbindingen naar het Beatrixkwartier zijn een belangrijk
onderdeel. Daarnaast hoort een opwaardering van de
Voorburgse zijde ook bij de uitgangspunten. NS en ProRail investeren in respectievelijk het verbeteren van het
station en het realiseren van een gebouwde fietsenstalling.

kantoren
Beatrixkwartier: werken en wonen
spoorzone
wonen
parkeren station
Campus bestemming
gemeentegrens

Schenkkade
Schenk

Ruimtelijke opgave
Aanwezige zonering behouden en versterken. Uitstraling
van de nieuw te vormen Campus zodanig veranderen dat
het als een samenhangende strook wordt ervaren. Verbeteren uitstraling zijde Voorburg. Van enkel parkeerterrein naar een voetgangersvriendelijk entree. Dit deel zal
uiteindelijk ook tot de Campus gaan behoren.

Schenkkade

Wilhelmina van Pruisenweg
Anna van Hannoverstraat

Afstemming en aandachtspunten
Het parkeerterrein aan de Voorburgse zijde ligt nog net
op Haagse Grondgebied. Voor een echte kwaliteitsimpuls zouden er op termijn ook maatregelen op Voorburgs
grondgebied moeten worden genomen.
Va n A l p h e n s t r a a t
zones huidig: kantoren, groen, wonen, Beatrixkwartier
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Doel: hoogwaardig station, welkomst voor de gehele omgeving
Huidige situatie
Het station heeft een gedateerde uitstraling. Het gebouw
en de onderdoorgang zijn vrij klein en omgeven door dicht
begroeide spoortaluds. Deze uitstraling van een klein,
redelijk onbeduidend station strookt niet met het aantal
reizigers die van dit intercitystation gebruik maken.
Het gebouw van het voormalig ministerie van Sociale Zaken was tot recentelijk een belangrijke bestemming vanaf
de trein. In de straat voor het station zijn de stoepen smal
vanwege een rijweg, parkeerstrook en tramrails. Voetgangers moeten tussen de fietsenstallingen door lopen. Het
geheel is daarmee niet comfortabel voor reizigers. De
openbare ruimte is ingericht conform Residentiekwaliteit
met asfalt in de rijbaan en basaltinetegels in de stoepen.
Het geheel oogt pretentieloos en grijs.
Aan de Voorburgse zijde is de uitstraling van de openbare
ruimte niet beter. Het parkeerterrein is met betonstraatstenen verhard en de ruimte is ingericht met oog op een
maximaal aantal parkeerplaatsen. Mensen lopen tussen
de auto’s door. Bij de Laan van NOI steken mensen ook
buiten de geregelde oversteken over omdat dit vanaf de
parkeerplaats de meest directe lijn naar de tramhalte is.
Bij de entree naar het station is de ruimte onoverzichtelijk vanwege een opdeling met plantvakken, een aparte
fietsroute en een smalle stoep.

gebouw voormalig ministerie

station Haagse zijde

s t a t i o n s o m g e v i n g Vo o r b u r g s e z i j d e

Nota van Uitgangspunten
In de nota van uitgangspunten wordt voorgesteld om de
uitstraling station aan te passen, behorende bij het aantal
reizigers dat gebruikt maakt van het station. Het gebied
rondom het station moet een welkomstgebied worden,
ook voor omliggende gebieden en met name voor het
Beatrixkwartier. Het wijzigen van de stationsnaam in
‘Den Haag Beatrixkwartier’ is als ambitie geformuleerd.
Ruimtelijke opgave
De ruimtelijke opgave bestaat uit het zoeken naar een
stedelijke en verzorgde uitstraling van het gebied. Dit
betreft zowel de aanpak van de groene taluds als voor de
inrichting van de openbare ruimte.
Afstemming en aandachtspunten
- Overleg met Prorail over architectonische aanpassingen
station: wat zijn de ambities en budgeten?
- Overleg met NS over aanpassing parkeerterrein tot
meer uitnodigend entreegebied.
- Overleg HTM en MRDH over het kunnen verminderen van het aantal sporen zodat er meer voetgangersruimte ontstaat.

O openbare ruimte

Doel: verbeteren positie en uitstraling station

tation Laan van NOI
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Inventarisatie wegen
Huidige situatie
Er ligt een orthogonaal stelsel van stedelijke wegen en
wijkontsluitingswegen. Dit zijn 50 km wegen met verkeerslichten. Deze kruispunten met voetgangersoversteken
hebben idealiter een onderlinge afstand tussen de 200 en
300 meter. Op de Schenkkade (stedelijke hoofdweg) staan
de verkeerslichten op afstand van 200 en 300 meter. De
afstanden op de Laan van NOI zijn minder dan 200 meter.
De Anna van Hannoverstraat en een deel van de Wilhelmina van Pruisenweg, leiden naar het station met een 50
km weg. De straat heeft geen doorgaande functie maar
de brede rijweg van asfalt met aanliggende parkeervakken domineren het beeld. De rest van de Wilhelmina
van Pruisenweg heeft een erfachtige inrichting. Een deel
daarvan (voor het Siemenskantoor) is afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van leveranciers en (brom)
fietsers. Veel mensen steken aan de Voorburgse zijde de
Laan van Nieuw Oost Indië over zonder gebruik te maken
van een oversteekplek met verkeerslicht waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De reden is dat de looproute via
het verkeerslicht niet de kortste weg is.

Schenkkade

kruispunt Laan van NOI

Laan van NOI

stedelijke hoofdweg

wijkontsluiting

hoofdfietsroute

Nota van Uitgangspunten
Het voorstel is om de Anna van Hannoverstraat: ‘autoluw‘
te maken. Zo ontstaat mogelijk meer ruimte voor voetgangers. Samenhang tussen de Anna van Hannoverstraat
en de Wilhelmina van Pruisenweg zodat het een betere
verbinding voor voetgangers naar de kantoren en het
Beatrixkwartier wordt.

t o e k o m s t i g e Ve l o s t r a d a
afgesloten doorgaand verkeer

kruispunt met regeling

Ruimtelijke opgave
Minder nadruk op autoverkeer en parkeren in de Anna
van Hannoverstraat en meer ruimte voor langzaam verkeer. De veranderingen in de verkeersstructuur mogen
niet tot congestie op andere plekken, met name bij verkeerslichten, leiden. Faciliteren van halen en brengen bij
het station; aan de Haagse en/of de Voorburgse zijde.
Duidelijke en comfortabele looproutes tussen het station
en het Beatrixkwartier. Voetpaden aan laten sluiten bij de
geregelde oversteken zodat er mensen niet op gevaarlijke
plekken oversteken. Congestie op hoofdwegen vermijden.
Afstemming en aandachtspunten
Bewoners, bedrijven en NS raadplegen. Wat zijn de verwachtingen over halen en brengen (K&R) bij het station.
Is bijvoorbeeld bereikbaarheid aan alleen de Voorburgse
zijde voldoende?
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hoofdwegen en openbaar vervoer

Inventarisatie fietsvoorzieningen
Huidige situatie
Langs de stedelijke wegen liggen vrij liggende fietsvoorzieningen. Langs de Schenkkade en de Laan van NOI rijden
fietsers op één richting fietspaden en wisselen op de, met
verkeerslichtengeregelde, kruispunten uit. Op zowel de
Anna van Hannoverstraat als het openbare deel van de
Wilhelmina van Pruisenweg rijden de (brom)fietsers mee
met het autoverkeer. Ook aan de Voorburgse zijde rijden
de fietsers op de Van Alphenstraat met het autoverkeer
mee.
Aan beide zijden van het station zijn naast de toegang tot
het station fietsenstallingen gesitueerd. Beide stallingen
zijn dubbellaags en worden zeer goed gebruikt. Buiten de
stallingen staan ook veel fietsen. De stalling in de Anna
van Hannoverstraat en de vele los gestalde fietsen hinderen de voetgangers. De meeste fietsers rijden via de Laan
van NOI aan naar de stallingen bij het station.

Schenkkade

Nota van Uitgangspunten
Aan beide zijden van het station dient het aantal plaatsen aanzienlijk te worden uitgebreid om de hinder voor
voetgangers terug te brengen en het beeld te verbeteren.
Aan de Haagse zijde heeft een in het station geïntegreerde
fietsenstalling de voorkeur. Met een uitbreiding van 650
zijn 1050 stallingsplaatsen voorzien. Aan de Voorburgse
zijde zijn in totaal 760 plaatsen (150 extra) in te passen.
De fietsroutes rond het station dienen kwalitatief verbeterd te worden. In de toekomst zal de Velostrada via de
Van Alphenstraat een nieuwe, directe fietsverbinding tussen Delft en Leiden vormen.

kruispunt Laan van NOI

f i e t s e n s t a l l i n g A n n a v. H a n n o v e r s t r a a t

hoofdfietsroute
t o e k o m s t i g e Ve l o s t r a d a
afgesloten doorgaand verkeer
fietsenstalling

Opgave ruimtelijk
Goede en logische fietsvoorzieningen inpassen zodat de
hinder van rijdende en gestalde fietsen verminderd. De
herkomst dan wel bestemming van de fietsers is voornamelijk via de Laan van NOI. Aan de Haagse zijde is een
grote gebouwde stallingsvoorziening in het talud van de
spoorlijn voorzien. Aan de Voorburgse zijde dient de bestaande stallingsvoorziening uitgebreid te worden.
Benodigde afstemming
Met Pro Rail de toegangen van tot de geïntegreerde fietsenstalling afstemmen.

fietsvoorzieningen

O openbare ruimte

tation Laan van NOI
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Inventarisatie OV haltes
Huidige situatie
De reguliere tram- en bushaltes liggen aan de Laan van
NOI en dus op afstand van het station. Reizigers van en
naar het station kunnen met verkeerslichten geregeld
oversteken. Aan de Voorburgse zijde steken reizigers het
parkeerterrein over en dus is de looproute onduidelijk en
minder comfortabel.
Het tramspoor aan de voorzijde van het station, in de
Anna van Hannoverstraat, wordt 6 keer per dag gebruikt
voor de spitstram. Daarvoor ligt er ook een tramhalte
direct voor het station. Verder wordt dit spoor gebruikt in
geval van calamiteiten. Voor ouder trammaterieel wordt
het tramspoor gebruikt als keerlus.
In de Anna van Hannoverstraat vertrekt een pendelbus
naar het gebouw van Aegon (Mariahoeve).
Verderop is aan de Prinses Beatrixlaan een halte voor regionale bussen (45,46, 380-338). Het lijkt niet logisch dat
men vanaf het station overstapt op deze bussen maar de
haltes zijn een tweede bronpunt voor het gebied.

Benodigde afstemming
- Met HTM en MRDH over samenvoeging van de haltes
en aanleg tailtrack. In een informeel overleg heeft
MRDH al aangegeven dat een samenvoeging van de
halten Stuyvesantstraat en Laan van NOI een verbetering van de situatie zou kunnen opleveren en dat een
daadwerkelijke samenvoeging niet uitgesloten wordt.
- Met Aegon: moet er rekening gehouden worden met het
faciliteren van een Pendelbus?
- Met HTM over het verwijderen van een deel van het
dubbelspoor in de Anna van Hannoverstraat.

tramhalte Anna van Hannoverstraat

tramhalte lijn 2

Nota van Uitgangspunten
In de nota van uitgangspunten is opgenomen dat op
termijn de 2 tramhaltes worden gecombineerd tot 1 halte
die dichter bij het station ligt. Door de inzet van nieuw
trammateriaal wordt de keerlus op termijn overbodig en
kan er een tailtrack worden gemaakt. Hierdoor kan op
termijn de trambaan langs de Schenk en in de Wilhelmina
van Pruisenweg komen te vervallen.
In de eerste fase wordt alvast een deel het tweede spoor in
de Anna van Hannoverstraat verwijderd.
Ruimtelijke opgave
In het plan nu moet een tramspoor in de Anna van Hannoverstraat worden gehandhaafd met een perron. Op
termijn verdwijnt mogelijk ook het resterende spoor uit
de Anna van Hannoverstraat en kan een tailtrack aan de
Voorburgse zijde worden aangelegd.
Het ontwerp moet een doorkijk hierop geven. De gewenste, samengevoegde halte ligt buiten het plangebied
van deze inventarisatie en heeft dus geen invloed op het
te maken ontwerp.

halte pendelbus

bushalte
pendelbus
spitstram
gewenste nieuwe halte

NS

openbaar vervoer
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Inventarisatie netwerk voetgangers
Huidige situatie
In het gebied zijn veel voetgangers die van het station
richting tram en kantoren lopen. De trottoirs rondom het
station zijn smal en door de ligging van het tramspoor versnipperd. Voetgangers moeten tussen de fietsenstallingen
lopen wat hinder oplevert.
De trottoirs in de openbare ruimte zijn uitgevoerd in
tegels, conform Residentiekwaliteit. Uitzonderingen zijn:
- Een deel van de Schenkkade dat is geasfalteerd. Dit deel
is ingericht door een kunstenaar en wijkt ook in meubilair (anti parkeerbuizen, verlichting) af van de rest.
- Het Beatrixkwartier met trottoirs van natuursteen in de
Beatrixlaan en van klinkers in de zijstraten. (Hofstadkwaliteit).
- De paden in de kantorenzone waar betonstraatsteen en –
platen zijn toegepast.
Een looproute route langs het water ontbreekt. Ter hoogte
van het gebouw van voormalig ministerie Sociale Zaken is
geen doorlopend voetpad aanwezig. De looproute gaat via
een lager gelegen terrein (trappen). Hier staat een monument ter nagedachtenis van 3 maart 1945, het bombardement op Bezuidenhout. Bij de benzinepomp is het trottoir
erg smal en daardoor oncomfortabel.

- DSB Beleid. Uitbreiding gebied Hofstadkwaliteit. In
het Handboek Openbare Ruimte staat het nu aangemerkt als Residentiekwaliteit (minder kosten aanleg en
beheer).
- Er moet onderzocht worden of het kunstwerk (asfalt)
opgeruimd mag worden (overleg met Stroom).
- Afstemming met Stichting 3 maart ‘45 over eventueel
wens tot verplaatsen oorlogsmonument.
- DSB beleid: strookt aanleg voetpad met bestaande ecozone?
- Prorail: inpassing fietsenstalling.
- NS/Q-park: aanpassing parkeerterrein ter verbetering
van de looproute.

smalle trottoirs bij station

inrichting kunstwerk Schenkkade

trottoir

inrichting Beatrixlaan met
natuursteen
Inrichting kunstwerk
afwijkende inrichting voetgangersroute particulier terrein

Nota van Uitgangspunten
Het doorvoeren van het gevoel van Hofstadkwaliteit, ook
in de kantoorzone langs het spoor. Hierdoor ontstaat een
hoogwaardig en samenhangende omgeving. Er dient een
fijnmaziger netwerk voor voetgangers te komen waarbij
looproutes logisch en aantrekkelijk zijn. Dus worden ook
voetpaden langs de Schenk voorgesteld met eventueel een
nieuwe voetgangersbrug. In het plan wordt uitgegaan van
een nieuwe, inpandige fietsenstalling aan de zijde van de
Laan van NOI waardoor de huidige stalling in de Anna
van Hannoverstraat kan worden opgeheven.
Ruimtelijke opgave
De ruimtelijke opgave bestaat uit het creëren van samenhang en logica in obstakelvrije routes waarbij materialen
worden toegepast van Hofstadkwaliteit en een goede
breedte van loopzones zorgt voor comfort. Hoe zijn de
looproutes af te stemmen met autoverkeer? Hoe wordt de
nieuwe fietsenstalling ontsloten? Hoe kan de looproute
aan de Voorburgse zijde naar de tram/bushalte Laan van
NOI worden verbeterd?

voetpaden huidig

Afstemming en aandachtspunten

O openbare ruimte

tation Laan van NOI
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Inventarisatie terreinen
Huidige situatie
In de kantorenstrook langs het spoor zijn de gebouwen en
terreinen van verschillende eigenaren. Particuliere terreinen hebben soms een openbaar karakter, soms een semiopenbaar karakter en zijn soms afgesloten. Alles bij elkaar
is een optelsom van ruimtes zonder samenhang.
Nota van Uitgangspunten
Door één sfeer te realiseren wil men samenhang creëren.
Het geheel wordt dan aantrekkelijker voor voetgangers
en meer uitnodigend voor reizigers die bij het station
aankomen. Privéterreinen en gemeenteterreinen worden
ingericht met dezelfde materialen waardoor overal een
campus karakter ontstaat.
Ruimtelijke opgave
Keuze voor materialen en groenelementen die in het
gehele gebied kunnen worden toegepast. Het plan wordt
in fases uitgevoerd maar in de eerste fase worden alle
kleuren en materialen vastgelegd.
Afstemming en aandachtspunten
Eigenaren particuliere terreinen over keuze bestrating,
meubilair en verlichting.

verlaagd maaiveld

particulier terrein en afwijkende inrichting

groenzone

particulier eigendom,
openbaar karakter
particulier eigendom,
besloten karakter
particulier
afgesloten
particulier
afgesloten

eigendom,
(binnentuin)
eigendom,
(parkeerterrein)

s e m i o p e n b a a r,
besloten karakter
particulier eigendom,
toegankelijk (benzinepomp)

terreinen met verschillen in uitstraling
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Inventarisatie gebouwen langs het spoor
Huidige situatie
1. station klein volume, geen identiteit, zonder zichtlijn
vanaf straat dus ‘verstopt‘ achter voormalig Ministerie
van SZW
2. voormalig Ministerie van SZW met veel dichte gevels,
start gemaakt met openbreken
3. kantoren Wilhelmina van Pruisenweg: intern gericht op
binnenstraat
4. kantoren Anne van Saksenlaan: groot poortgebouw aan
de Laan van NOI, daarachter groene uitstraling met
kantorenvilla’s
5. Kiosk, trafostation en eindpuntvoorziening HTM in de
Anna van Hannoverstraat
6. Fietskluizen en –stallingsvoorzieningen. Deze worden
vervangen door een nieuwe, inpandige stalling aan de
zijde van de Laan van NOI.
Geen gebouw heeft een entree aan de Schenkkade. Ook
de inritten van de parkeergarages liggen aan de straten,
niet aan de Schenkkade of de Laan van NOI. Hierdoor
ontstaat bij de inritten van de garages geen congestie op
de hoofdwegen.

Afstemming en aandachtspunten
- Logistiek rondom gebouwen is cruciaal voor kwaliteit
ontwerp openbare ruimte (ingangen, laden en lossen,
inritten). Het omgaan met de logistiek moet afgestemd
worden.
- Met de bestaande kiosk, gaat hij weg als er een nieuwe
stalling komt?
- Met ProRail over stallingsvoorzieningen fietsen.
- Eigenaren vastgoed over toekomstige ingangen en inritten.
- Afstemming met DSO Stedenbouw&Planologie over
planontwikkeling plinten grenzend aan openbare
ruimte.

fietsenstalling

trafostation en eindpuntvoorziening HTM

gebouw

fietsentstalling

kap/overstek

Nota van Uitgangspunten
De Anna van Hannoverstraat wordt autoluw gemaakt. De
openbare ruimte gaat een interactie aan met de gevel van
voormalig ministerie (meer transparantie). Optie om de
inrit van de parkeergarage van het voormalig Ministerie
van Sociale Zaken zo dicht mogelijk richting de Laan van
NOI te verplaatsen zodat er geen auto’s meer in de Anna
van Hannoverstraat rijden.

inrit parkeren en logistiek
ingang

Ruimtelijke opgave
Faciliteren van autoverkeer naar de inritten van de parkeergarages zonder congestie op de hoofdwegen. Voetgangers voeren in de toekomst de boventoon. Hoe kan dit
gecombineerd worden met ontsluiting van parkeergarages
en het station. Ruimte voor laden en lossen inpassen met
tegelijk een groene (campussfeer). Ruimte voor ontsluiting
van de nieuwe fietsenstalling.

hoofdwegen en openbaar vervoer

O openbare ruimte

tation Laan van NOI
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Inventarisatie verkeer
Huidige situatie
De ontsluiting van alle parkeergarages gaat via straten
met tweerichtingsverkeer. De ontsluiting van het station
aan de Haagse zijde is een 50 km weg (asfalt). Vanaf de
Schenkkade naar de Wilhelmina van Pruisenweg is een
aansluiting in alle richtingen. Langs deze toegangsweg is
betaald parkeren. Bij de aansluiting Anna van Hannoverstraat met de Laan van NOI kan het verkeer alleen rechts
afslaan in de richting van Voorburg.
Het deel van de kantoren aan de Wilhelmina van Pruisenweg (terrein niet in bezit van de gemeente) heeft een erfinrichting waarbij rijlopers zijn afgebakend.. Voetgangers
lopen naast de voertuigen en soms ook op het rijgedeelte.
Aan de Voorburgse zijde ligt bij de ingang van het station
een afgesloten parkeerterrein (betaald parkeren). Halen
en brengen met de auto kan alleen vanaf de van Alphenstraat, dus op afstand van het station.
Nota van Uitgangspunten
In de nota wordt voorgesteld om de inrit van de parkeergarage van het voormalige Ministerie van SZW in de
richting van de Laan van NOI te verplaatsen. Dit om meer
ruimte voor voetgangers te maken.
Ruimtelijke opgave
Halen en brengen bij het station aan weerszijden faciliteren en tegelijk loopruimte creëren. Eén duidelijk verkeersregime in de hele Wilhelmina van Pruisenweg, dus
ook in het niet openbare gedeelte. Eenrichtingverkeer kan
een oplossing zijn want dan kunnen de rijbanen smaller
worden. Duidelijkheid waar auto’s rijden en waar voetgangers zijn. Makkelijke routes voor fietsers.

rijrichtingen autoverkeer huidige situatie
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Thema campus
Huidige situatie
Aan de zijde van de Schenkkade worden de gebouwen
omzoomd door groen. Met name waar de achterkanten
van de kantoren Wilhelmina van Pruisenstraat aan de
Schenkkade grenzen is veel groen. Ook ter hoogte van de
Anna van Saksenlaan is het groen breed (de Schenkzone
ligt daar direct bij de gebouwen) en kan men spreken van
een kantorengebied met campussfeer.
Rondom het gebouw van het voormalige ministerie van
Sociale Zaken is veel verharding en liggen twee terreinen
lager dan de weg. Een van de terreinen is een parkeerplaats waar laden en lossen voor het gebouw plaats vindt.
Verder is er een benzinepomp zodat de hoek Schenkkade/
Laan van NOI niet groen oogt. Hier en bij de toegangsstraat van de kantoren aan de Wilhelmina van Pruisenweg
is nu geen sprake van een campussfeer.

kantoren Wilhelmina van Pruisenweg

lager gelegen terrein met monument

benzinepomp

Nota van Uitgangspunten
Inrichten met oog op Campussfeer in het gehele gebied bij
het station. Toevoegen belang van ruimte voor verblijf en
ontmoeting, levendigheid en aantrekkelijke plintfuncties.
Identiteit onder andere voor The Hague Security Delta.
Als de benzinepomp wordt vervangen door een andere
bestemming moet de invulling maximaal 50% bebouwing
en minimaal 50% groen zijn om de campussfeer ook op
deze locatie te realiseren.
De ruimtelijke opgave
Omvormen van het kantorengebied naar campussfeer: losse gebouwen in een hoogwaardig groene setting, looproutes los van doorgaand autoverkeer. De openbare ruimte
moet zorgen voor aansluiting van de verschillende niveaus,
en het netwerk van groen en paden versterken. Inpassing
van de benzinepomp tot deze op termijn verdwijnt?
Benodigde afstemming
Veranderingen aan het gebouw van SZW zijn nog niet
bekend. het Rijksvastgoedbedrijf heeft het gebouw in de
verkoop gezet. Afstemming met de toekomstige eigenaar
moet plaatsvinden over veranderingen aan en rondom het
gebouw om de Campussfeer te creëren.

groengebieden huidig

O openbare ruimte
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Samenvatting ruimtelijke opgave
Zonering stedenbouwkundig:
Bestaande zonering behouden en versterken. Eén herkenbare campusuitstraling in de huidige kantorenstrook.
Tegelijk ruimte voor meerdere functies per zone (zoals
bijvoorbeeld kantoren en commercie, looproutes en ontsluiting voor auto’s, gebouwen en groen). De zone aan de
zijde van Leidschendam/Voorburg is (op langere termijn)
ook onderdeel van de Campus.
Hoogwaardig station:
Een stedelijke en verzorgde uitstraling van het stationsgebied. Overzichtelijk voor reizigers, comfortabel voor
grote aantallen voetgangers met een uitnodigend stationsgebouw. De signatuur van de stadsentrees moet daarbij
worden meegenomen.
Wegen:
Minder nadruk op autoverkeer en parkeren in de Anna
van Hannoverstraat en meer ruimte voor langzaam verkeer. De veranderingen in de verkeersstructuur mogen
niet tot congestie op andere plekken op hoofdwegen leiden. Faciliteren van halen en brengen bij het station; aan
de Haagse en/of de Voorburgse zijde.
Voetpaden aan laten sluiten bij de geregelde oversteken
zodat er mensen niet op gevaarlijke plekken oversteken.
OV haltes
In de eerste fase wordt een deel van het tramspoor in de
Anna van Hannoverstraat verwijderd. In 2022 kunnen de
sporen in de Anna van Hannoverstraat verwijderd worden
en een tailtrack worden aangelegd. Het ontwerp moet
hierop een doorkijk geven. De gewenste, samengevoegde
halte ligt buiten het plangebied van deze inventarisatie en
heeft dus geen invloed op het te maken ontwerp.
Netwerk voetgangers
Verbeteren routes richting Beatrixkwartier. Fijnmaziger netwerk van routes dat aansluit op het netwerk in
de omgeving. Het creëren van samenhang en logica in
obstakelvrije routes waarbij materialen worden toegepast
van Hofstadkwaliteit en een goede breedte van loopzones
zorgt voor comfort. Hoe zijn de looproutes af te stemmen
met autoverkeer? Hoe wordt de nieuwe fietsenstalling
ontsloten? Hoe kan de looproute aan de Voorburgse zijde

O openbare ruimte

naar de tram/bushalte Laan van NOI worden verbeterd?
Thema campus
In het ontwerp moeten de verschillende niveaus op elkaar
worden aangesloten zodat er een samenhangend maaiveld
ontstaat en een herkenbaar gebied. In de nota van Uitgangspunten is groen als middel gekozen om deze samenhang te bereiken met daarnaast ook bestrating, verlichting,
meubilair en ruimte voor ontmoeting en verblijf.
Een groenere inrichting bij de kantoren van de Wilhelmina van Pruisenweg kan alleen worden gehaald als de
verkeerskundige inrichting wordt gewijzigd. Een onderzoek naar bijvoorbeeld eenrichtingverkeer is hiervoor
noodzakelijk.
Voor de toekomstig groene uitstraling van het gebied is de
locatie van de benzinepomp cruciaal. In het schetsontwerp
moet gezocht worden naar een inpassing voor het geval de
pomp blijft bestaan (buiten het plangebied nu).
Te r r e i n e n
Keuze voor materialen en groenelementen die in het
gehele gebied kunnen worden toegepast. Het plan wordt
in fases uitgevoerd maar in de eerste fase worden alle
kleuren en materialen vastgelegd.
Gebouwen
Faciliteren van autoverkeer naar de inritten van de parkeergarages zonder congestie op de hoofdwegen. Voetgangers voeren in de toekomst de boventoon. Hoe kan dit
gecombineerd worden met ontsluiting van parkeergarages
en het station. Ruimte voor laden en lossen inpassen met
tegelijk een groene (campussfeer). Ruimte voor ontsluiting
van de nieuwe fietsenstalling.
Ve r k e e r
Halen en brengen bij het station aan weerszijden faciliteren en tegelijk loopruimte creëren. Eén duidelijk verkeersregime in de hele Wilhelmina van Pruisenweg, dus ook
in het niet openbare gedeelte. Eenrichtingverkeer kan een
oplossing zijn want dan kunnen de rijbanen smaller worden. Duidelijkheid waar auto’s rijden en waar voetgangers
zijn. Makkelijke routes voor fietsers.

tation Laan van NOI

PVE
Algemeen:
- aangename, herkenbare stationsomgeving
- ruimtelijke samenhang in de campus langs het spoor
- Hofstadkwaliteit met klinkers in de stoep zodat het
gebied ruimtelijk aansluit bij het Beatrixkwartier (Prinses
Marijkestraat en Carolina van Nassaulaan).
Ve r k e e r Wi l h e l m i n a v a n P r u i s e n w e g
en Anna van Hannoverstraat
- maximale ruimte voor voetgangers, dus eenrichtingverkeer
- één herkenbaar verkeersregime: 30km gebied met stoepen
- fietsers op de rijbaan in beide rijrichtingen
- nieuwe verbinding tussen de kantoren in (tussen Siemens
en de rijkskantoren)
Groen
- campussfeer: afwisselende en soortenrijke beplanting
(gras, sierbeplanting, struiken en bomen)
- ruimte voor verblijf en initiatieven in het groen
OV haltes
- behoud haltes. ruimte voor de geschetste toekomstige
ontwikkeling
- één tramspoor in de Anna van Hannoverstraat verwijderen (zijde treinspoor)
Parkeergarages
- voorlopig handhaven huidige inritten parkeergarages
Fietsparkeren
- bij het station komt een nieuwe fietsenstalling, daarom
geen fietsen op het plein (handhaven)
Stadsentrees
- signatuur van het gebied laten aansluiten bij de ambitie
van de stadsentrees
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B E AT R I X

Zonering aanzetten
In het ontwerp is de campus vormgegeven met samenhangende groengebieden. De groengebieden bestaan uit gras,
losse bomen en struiken. Er is ruimte voor initiatieven
voor tuinen en verblijfsplekken in dit groene raamwerk.
Op de campus en in de Schenkstrook komen meer routes
voor voetgangers en meer plekken om te zitten in het
groen.
Binnen de campus is er één herkenbaar systeem van 30 km
straten met brede stoepen.
Bij de ingangen van het station liggen royale en overzichtelijke entreegebieden, comfortabel voor voetgangers en
geschikt om met de auto bij het station te komen (halen
en brengen).
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C A M P U S
ENTREE

Materialen
De campus wordt met klinkers ingericht, zowel in de
rijbaan als in de stoepen. Referentie hiervoor zijn de Prinses Marijkestraat en de Carolina van Nassaustraat in het
Beatrixkwartier.

C A M P U SENTREE
ruimtelijke zonering

Routing verkeer wijzigen
Voor auto’s zijn er voornamelijk straten met éénrichtingverkeer. De rijbanen zijn voldoende breed voor fietsers in
beide richtingen. Het systeem is zodanig uitgewerkt dat
er naar verwachting geen congestie ontstaat op de hoofdwegen. Daarom blijft in een deel van de Wilhelmina van
Pruisenweg tweerichtingverkeer gehandhaafd. Ook begint
hier het 30km regime op enige afstand van het met verkeerslichten geregelde kruispunt. Bijkomend voordeel is
dat laad- en losverkeer met bestemming voormalig Ministerie van SZW niet langs het station moet.
Verder is er rekening mee gehouden dat auto’s die aan
de Haagse zijde naar het station gaan, achteraf naar alle
kanten toe kunnen weg rijden (bij de kruising Schenkkade). De kantoren van Siemens worden vanaf de Prinses
Beatrixlaan ontsloten.
Tussen de kantoren in wordt een nieuwe éénrichting weg
voorgesteld voor auto’s met stoepen ernaast. Hierdoor
wordt het netwerk sterker en wordt het gebied aantrekkelijker voor voetgangers.

referentie Carolina van Nassaustraat
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Inrichtingskwaliteit van de
(stads)entree
De campus is één van de stadsentrees. Dit houdt in dat
inrichting en beheer op een hoger niveau zijn dan Residentiekwaliteit. De klinkerverharding en bijzonder meubilair zijn de dragers daarvan. Bij de stadsentrees horen
ook een zorgvuldige routering en bewegwijzering zoals in
de binnenstad. Ook verblijfskwaliteit is van belang. Er is
zitgelegenheid langs alle routes en bij de ingangen van de
gebouwen.

Campusentree
In het entreegebied rond het station is het campusthema
op een andere manier vormgegeven. Een dak van bomen
geeft dit gebied een meer formele uitstraling.
Op het plein is veel ruimte voor voetgangers vanwege
het weghalen van één spoor en een nieuwe, gebouwde
fietsenstalling.
Op het Stationsplein komt een rijbaan van 4 meter.
Geschikt voor éénrichtingverkeer als ontsluiting van de
parkeergarage en voor halen en brengen bij het station.
De Wilhelmina van Pruisenweg leidt naar de campusentree. Hier is de campussfeer ingevuld met groenvakken
langs de gebouwen en in de trambaan. Door ook een deel
van het parkeerterrein van het voormalige ministerie te
vergroen loopt het groen ‘de hoek om‘ en is de groene
sfeer consequent in beeld.
De stoep aan de zijde zonder trambaan wordt breed en
sluit rechtstreeks aan bij de (verbrede) stoep op de dam
over de Schenk. Parkeervakken worden opgeheven.
Aan de zijde van de trambaan komt de stoep ook direct
naast de rijbaan te liggen. Deze stoep is smal en wordt op
termijn, wanneer de trambaan wordt opgeheven, verbreedt.
De tweerichtingrijbaan (30km) is 5 meter breed.

Bewegwijzering stadsentree

O openbare ruimte
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referenties inrichting en verblijfskwaliteit

Turfmarkt, Stationsomgeving HS

campus en businessdistrict
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Campusentree

doorsnede A

doorsnede B
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Wilhelmina van Pruisenweg (huidig - ontwerp)

entree Anna van Hannoverstraat (huidig - ontwerp)

entreegebied
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Wilhelmina van Pruisenweg
In het gebied tussen de kantoren wordt het profiel van
rijbaan en stoep doorgezet. Hierdoor komt er samenhang
en herkenbaarheid in het gebied.
Vanwege de introductie van eenrichtingverkeer ontstaat
ruimte voor een groene plint langs de kantoren.
De ruimte voor de voetgangers wordt eenduidig.
De nieuwe weg kent het zelfde profiel met rijbaan, stoepen en groen.

O openbare ruimte
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Wilhelmina van Pruisenweg (privaat) (huidig - ontwerp)

doorsnede D

nieuwe tussenstraat (huidig - ontwerp)
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Campus Wilhelmina van Pruisen

nieuwe tussenstraat
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Wilhelmina van Pruisenweg
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Campus Schenk-zijde
Aan de zijde van de Schenkkade wordt een groot deel
van het asfalt verwijderd. Het fietspad blijft behouden en
wordt voorzien van een rode deklaag. Het voetpad komt
los in het gras te liggen en is van klinkers. Aan de zijde
van de Schenk wordt ook een voetpad toegevoegd.
In de toekomst kan worden nagedacht over aanleg van
een voetgangersbrug over het water. Aandacht dient bij de
uitwerking te gaan naar het feit dat dit oversteken uitlokt
van voetgangers over de 50km weg naast de geregelde
oversteken.
Verkeer komend vanaf de parkeergarages van de kantoren
voegt in op de 50 km weg vanaf een nieuwe weg.
In het nieuwe profiel van de Schenkkade zal meer interactie worden gezocht tussen de gebouwen en de groene
campus. Verblijfsplekken en bijzondere beplanting kunnen
plekken accentueren.

dooesnede E
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Schenkkade (huidig - ontwerp)
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Campus Schenk-zijde

Schenkkade
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Z i j d e Vo o r b u r g

Laan van NOI

De route tramhalte naar station is verbeterd door een
extra doorsteek vanaf de parkeerplaats die dichter bij de
geregelde oversteek ligt. Ook is de route langs de van
Alphenstraat ruimtelijk verbeterd met het herstellen van
de doorgaande watergang.
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