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Voorwoord

Voor u ligt de gebiedsvisie CS Oost. Deze 
visie is een eerste stap in onze wens om deze 
belangrijke Stadsentree te verbeteren. Nu al 
is het gebied CS Oost thuishaven van heel 
veel belangrijke organisaties, zoals het Natio-
naal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en de 
Leidse Universiteit. Dagelijks trekken duizen-
den mensen door het gebied vanaf Den Haag 
Centraal op weg naar hun werkplek in Bezui-
denhout of het Beatrixkwartier

Het gebied heeft door haar ligging bij het Centraal 
Station en de organisaties die er gevestigd zijn 
een grote potentie om in de toekomst bij te dragen 
aan de verdere economische ontwikkeling van de 
stad Den Haag, in het hart van het Central Inno-
vation District. Echter, om deze potenties waar te 
maken moeten een aantal ruimtelijke problemen 
worden aangepakt. De gebouwen in het gebied 
hebben te weinig levendige uitstraling. Daarnaast 
is de buitenruimte rommelig ingericht en ontbreekt 
het aan duidelijke looproutes. Tot slot zorgt de 
Utrechtsebaan voor een slechte verbinding tussen 
het Centrum en Bezuidenhout.

Nu is een unieke kans om hier wat aan te doen. 
Het KB-complex moet worden gerenoveerd, het 
ministerie van Buitenlandse Zaken komt leeg en 
wordt gereed gemaakt voor de tijdelijke huisves-
ting van de Tweede Kamer tijdens de verbouwing 
van het binnenhof, en op de Grotiusplaats is een 
woningbouwontwikkeling voorzien.

De afgelopen maanden hebben de gemeente 
Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en Provast, 
de ontwikkelaar op de Grotiusplaats, in goede 
samenwerking gewerkt aan een visie hoe deze 
ontwikkelingen het gebied kunnen transforme-
ren tot een levendig, hoogstedelijk gebied waar 
wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Naast 
verdichting zijn ook kansen voor vergroening in 
het gebied, bijvoorbeeld door het overkluizen en 
groen inrichten van de Utrechtse Baan.

Omdat we streven naar een gedragen gebiedsvi-
sie krijgen belanghebbenden nu de gelegenheid 
te reageren. Na deze consultatie zal definitief 
besloten worden over de gebiedsvisie. 

De ontwikkeling zal vele jaren duren maar met 
deze visie ligt er een toekomstbeeld voor dit ge-
bied waar de stad trots op mag zijn.

Joris Wijsmuller
Boudewijn Revis
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1. Inleiding en opgave

De gebiedsvisie CS Oost is een uitwerking van 
de vastgestelde Agenda Ruimte voor de Stad 
waarin het Central Innovation District (CID) 
is benoemd als economisch focusgebied. CS 
Oost is een strategisch gelegen deelgebied 
binnen het CID. CS Oost ontwikkelt zich tot 
een hoogstedelijk interactiemilieu in het hart 
van Den Haag, waar leren, werken, wonen en 
verblijven samenkomen. Het reeds aange-
legde Anna van Buerenplein laat dit al zien. 
Het projectgebied ligt pal aan het belangrijkste 
OV-knooppunt van de verder groeiende stad. 
CS Oost heeft een enorme potentie om een 
gezichtsbepalend onderdeel van het nieuwe 
Den Haag te worden.

Maar in het gebied wordt een aantal potenties van 
deze unieke ligging nog onbenut gelaten. De bui-
tenruimte is er hard, benauwend en anoniem en 
de bebouwing is verouderd. Het ontbreekt er aan 
actieve, levendige plinten en de Grotiusplaats en 
de Prins Clauslaan hebben geen prettig verblijfs-
klimaat door een onduidelijke stedenbouwkundige 
structuur, en het continue verkeerslawaai vanuit 
de Utrechtsebaan. 

Momenteel doen zich in het gebied verschillende 
kansen voor waardoor er een uniek moment is 
ontstaan voor verbetering: het Rijksvastgoedbe-
drijf (RVB) wil het Koninklijk Bibliotheekcomplex 
renoveren, en bereidt zich voor op de tijdelijke 
huisvesting van de Tweede kamer in Buitenlandse 
Zaken en de mogelijke herbestemming/ herontwik-
keling daarna. De gemeente wil de Grotiusplaats 
ontwikkelen en heeft hierover een intentieover-
eenkomst met Provast gesloten en onderzoekt 
de haalbaarheid van de overkapping van de 
Utrechtsebaan. Ook wil de gemeente de Haagse 
Loper doortrekken naar de Theresiastraat.

Voor deze visie zijn uitstekende connecties met 
omringende stadsdelen, een zeer hoogwaar-
dige verblijfsomgeving en meer functiemenging 
hoofdopgaven. De gewenste kwaliteit, de hoge 
dichtheid, en de complexiteit van het gebied 
vragen om een integrale aanpak van ingrepen 
in vastgoed, (nieuwe) buitenruimte, verkeer- en 
parkeeroplossingen en de stedenbouwkundige 
structuur. Daarbij zijn het creëren van ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen, het overkluizen van 
de Utrechtsebaan en verlevendiging belangrijke 
punten. 

De opgave
Volgens de Agenda Ruimte voor de Stad zet Den 
Haag in op de transitie van een administratief 
dienstencluster naar een internationaal concurre-
rende, innovatieve kenniseconomie op het gebied 
van vrede, recht, bestuur en veiligheid. 
De gemeente wil CS Oost, waarin een groot aan-
tal kennisinstellingen en bedrijven zijn gevestigd, 
omvormen tot een bruisend innovatiemilieu. CS 
Oost wordt een levendig en gemengd gebied door 
toevoegen van woningen, verdichting, transfor-
matie van bebouwing en door verbetering van de 
buitenruimte, onder andere door vergroening. Zo 
wordt de Haagse Loper doorgetrokken, zoals is 
vastgelegd in het coalitieakkoord “Vertrouwen op 
Haagse Kracht”. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
staat voor de opgave het KB-complex toekomst-
bestendig te renoveren en te laten voldoen aan de 
eisen van de huidige gebruikers en tijd. Daarnaast 
is een belangrijke opgave voor het RVB om na 
de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer 
gedurende de verbouwing van het Binnenhof, een 
nieuwe invulling te vinden voor het ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

De verschillende ontwikkelingen in het gebied CS 
Oost kennen een lange doorlooptijd van meer 
dan 10 jaar. Deze gebiedsvisie heeft daarom een 
flexibel karakter. Voor een project als Buitenlandse 
Zaken geldt dat dit pas op lange termijn gaan spe-
len. Toch is het goed de projecten in samenhang 
met elkaar te bezien. Deze gebiedsvisie gaat uit 
van het hoogste ambitieniveau als het gaat om de 
renovatieopgave van het KB-complex, de zoge-
naamde voorkeursvariant. Zowel de gemeente als 
het Rijk zijn van mening dat dit de beste condities 
biedt voor kwaliteitsverbetering en het transfor-
meren van de KB tot een complex van nationale 
allure. Deze voorkeursvariant is daarom als uit-
gangspunt genomen in deze gebiedsvisie. Echter, 
vanwege de onzekerheid ten aanzien van de 
financiële haalbaarheid van deze variant, is een 
tweede model uitgewerkt waarbij minder gebouw-
delen worden gesloopt (model 2, zie hoofdstuk 3 
en 5).

De belangrijkste doelstelling van deze gebieds-
visie is het vastleggen van de randvoorwaarden 
en beleidsmatige kaders voor de verschillende 
projecten in het gebied en hun onderlinge afhan-
kelijkheden. De gebiedsvisie zal de basis vormen 
voor de aanpassing van bestemmingsplannen in 
het gebied. Daarnaast wil de gemeente graag op 
basis van deze visie allianties formeren van par-
tijen in het gebied, om deze enthousiast te krijgen 
om bij te dragen in de ontwikkeling en verlevendi-
ging van CS Oost.
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1. Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
2. Netherlands Water Partnership
3. VNO-NCW
4. Verzamelgebouw kantoren
5. Ministerie van Economischezaken (EZ)
6. Paleis van Justitie
7. Openbaar Ministerie Parket Generaal
8. Verzamelgebouw kantoren
9. Grotiusplaats I
10. Grotiusplaats II
11. Koninklijke Bibliotheek (KB)-Complex
12. KB-compIex I-gebouw: Letterkundig Museum
13. KB-compIex A-gebouw: lunch en congres
14. Nationaal Archief (NA)
15. Appartementengebouw La Fenetre
16. HSE-lijn
17. Busplatform
18. Centraal Station
19. Koningin Julianaplein
20. Koekamp
21. New Babylon
22. Universiteit Leiden
23. Utrechtsebaan I (Grotiushof)
24. Utrechtsebaan II
25. Tramviaduct
26. Koninklijk Concervatorium
27. Snackbar de Vrijheid
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De huidige stedenbouwkundige structuur van het 
gebied CS Oost is ontstaan na de oorlog als on-
derdeel van het ‘Wederopbouwplan Bezuidenhout’ 
van Dudok. Het Centraal Station is eind jaren ‘60 
gebouwd en in 1973 voltooid waarbij twee etages 
openbaar vervoer elkaar bovengronds kruisen 
(anders dan het oorspronkelijke voorstel van Du-
dok om het station ondergronds aan te leggen). In 
1965 wordt een kavelovereenkomst gesloten tus-
sen de gemeente en het Rijk. Vanaf de jaren ‘70 
verschijnt hier de nieuwbouw van het winkelcen-
trum Babylon, het Nationaal Archief, de Koninklijke 
Bibliotheek en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

2.1 Positie in de stad

Centrale ligging
CS Oost heeft een strategische, centrale positie 
in de stad. Gelegen tussen de Utrechtse Baan als 
één van de belangrijkste stadsentrees van Den 
Haag, en het Centraal Station. Den Haag Centraal 
is dé OV-knoop van de stad, met directe verbin-
dingen naar Schiphol, de metro naar Rotterdam, 
de RandstadRail, de fietsenkelder en het busplat-
form. Er zijn ca. 75.000 treinreizigers per dag. 
Na de succesvolle ontwikkeling van Den Haag 
Nieuw Centrum (Turfmarkt en omgeving) en de 
vernieuwing van Den Haag Centraal is nu het ge-
bied aan de andere kant van het station, CS Oost, 
aan de beurt. Daarmee vormt het de verbindende 
schakel tussen twee van de grootste kantoren-
concentraties van Nederland: Den Haag Nieuw 
Centrum en het Beatrixkwartier. CS Oost sluit ook 
aan op de economische functies aan de Theresi-
astraat in Bezuidenhout. 

2. Locatie

Projectgebied CS Oost

Op een wat grotere schaal is het CS Oost tevens 
een belangrijk ontwikkelingsknooppunt van het 
‘Central Innovation District’ (CID): het economisch 
kerngebied rond de drie stations van Den Haag, 
CS, Laan van NOI en Hollands Spoor.

CS Oost heeft veel potentie door de strategische 
ligging én door de publieke functies en voorzienin-
gen in- en rond het gebied:
• het vernieuwde station Den Haag CS;
• bijzondere kennisinstituten: het 

Koninklijke Bibliotheekcomplex (KB) 
met o.a. het Letterkundig Museum, het 
Kinderboekenmuseum en het Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), 
het Nationaal Archief (NA), en de Leidse 
Universiteit (LU);

• winkelcentrum, woon en hotelcomplex New 
Babylon;

• het Buitenlandse Zaken gebouw (BuZa) dat 
vanaf 2020 de tijdelijke huisvesting zal zijn 
van de Tweede Kamer;

• het Gerechtshof aan de Grotiusplaats;
• de Koekamp, het Malieveld en het Haagse 

Bos aan de overzijde van de Bezuidehoutse 
weg.
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CS Oost als belangrijke knoop in het CID district (bron: Agenda Ruimte voor de Stad)

Kenmerken van het CID:
• hét economische kerngebied in Den Haag, gelegen rondom de stations DH Centraal, Hollands 

Spoor en Laan van NOI 
• hoofdknoop in de randstad en schakelstation tussen de stad en de wereld
• de grootste concentratie aan kennisintensieve activiteiten in Nederland, waaronder hoofdkantoren 

van internationale ondernemingen, internationale instellingen en centra voor hoger onderwijs. 
• economische innovatie in een hoogstedelijk milieu waar de grenzen tussen leren, werken, wonen 

en verblijven vervagen
• interactie tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen

CS OOST

De benaming ‘Central Innovation District’ of ‘CID’ is een voorlopige werktitel
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2.2 Actuele ontwikkelingen & kansen

Er spelen diverse ontwikkelingen in en rond CS 
Oost die een enorme impuls kunnen geven aan 
het gebied. Er ontstaat de mogelijkheid om het 
gebied te transformeren tot een hoogstedelijk 
interactiemilieu met een inspirerende en vernieu-
wende internationale uitstraling.

Het rijk heeft een groot deel van de gronden en
vastgoed in bezit en staat voor een aanzienlijke
opgave: het gebouw voor Buitenlandse Zaken
komt in 2017 vrij en zal vanaf 2020 tijdelijk worden 
betrokken door de Tweede kamer. Daarna zijn er 
mogelijkheden het gebouw te herontwikkelen of te 
slopen en nieuwbouw toe te voegen. Het KB-com-
plex moet ingrijpend worden gerenoveerd. Grote 
wens is dat dat leidt tot een veel meer naar buiten 
gericht en representatiever ‘National Library’ 
complex.

De Grotiusplaats, gelegen tussen het KB-complex
en de Prins Clauslaan, biedt op dit moment direct 
ruimte voor ontwikkeling. Onderdeel van dit 
project wordt het gedeeltelijk onverkluizen van de 
Utrechtsebaan. De gemeente heeft een intentie-
overeenkomst met Provast gesloten. Nieuw in 
deze gebiedsvisie is dat naast de Grotiusontwik-
keling aan de Prins Clauslaan (Grotius I) een 
tweede ontwikkeling mogelijk is aan het Prins 
Bernhardviaduct (Grotius II).

Dwars door het gebied loopt ‘de Haagse Loper’,
een belangrijke voetgangersroute tussen het 
centrum en Bezuidenhout. De route is in CS Oost 
al deels ingericht met een fontein op het Anna van 
Buerenplein en met groen, water en zitjes. Met 
de voorgestelde ingrepen uit deze visie liggen er 

Het Koninklijk Bibliotheek-complex en de Grotiusplaats

de nieuwe HSE-terminal net geopend (foto Prorail)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)

kansen de Haagse Loper door te trekken en de 
verbinding tussen het Centraal Station en Bezui-
denhout fors te verbeteren. 

Net buiten de grens van het gebied wordt momen-
teel onder het Koningin Julianaplein een fietsen-
stalling ontwikkeld voor 8.700 fietsen. Op het KJ-
plein zelf wordt woningbouw ontwikkeld, met retail 
en horeca. De verbinding met de Koekamp over 
de Bezuidenhoutseweg wordt verbeterd en de 
Koekamp zelf zal toegankelijker worden gemaakt 
en meer verblijfskwaliteit krijgen.
In de loop van 2017 wordt het busplatform aan het 
Prins Berhardviaduct vernieuwd. Op 22 augustus 
2016 is de naastgelegen HSE-terminal in gebruik 
genomen.

Zie hoofdstuk 5 voor verdere toelichting van en-
kele deelprojecten.
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2.3 Knelpunten

De kenmerken van de huidige situatie van CS 
Oost doen onrecht aan de belangrijke positie die 
het heeft in de stad en de bijzondere functies die 
er zijn gevestigd. Uit de stedenbouwkundige ana-
lyse van het gebied CS Oost komen drie belang-
rijke problemen in het gebied naar voren:

Probleem bebouwing
De gebouwen in het gebied hebben te weinig 
‘voorkant-kwaliteit’: er zijn weinig actieve, leven-
dige plinten en herkenbare adressen. Bovendien 
zijn er veel onduidelijke hoeken, achterkanten en 
moeilijk te vinden entrees. Diverse (verouderde) 
gebouwdelen vormen een belemmering voor 
heldere doorgaande voetgangersroutes in het 
gebied. Veel architectuur is gedateerd. Zo komt 
de bijzondere functie van de KB en het NA onvol-
doende tot uitdrukking in de architectuur. 

Conclusie:
Bij de renovatie van gebouwen is het noodzakelijk 
veel meer duidelijke voorkanten en overtuigende 
adressen te maken. Om heldere looproutes te 
creëren zullen gebouwdelen moeten worden
gesloopt.

Probleem buitenruimte
Het gebied wordt gekenmerkt door een beperkte 
oppervlakte buitenruimte. De vaak smalle open-
bare ruimtes kunnen nauwelijks de stromen van 
lopende en fietsende mensen aan. Het is een 
in zichzelf gekeerd gebied met een onduidelijke 
ruimtelijke structuur. De buitenruimte is hard, 
benauwd, anoniem, stenig en rommelig. Duide-
lijke en aantrekkelijke doorgaande routes die het 
station verbindt met Bezuidenhout en het Beatrix-
kwartier ontbreken. Vooral het A-gebouw en het 

I-gebouw van de Koninklijke Bibliotheek blokkeren 
de ruimtelijke beleving van de routes door het ge-
bied. Er zijn ook locaties waar het verschil tussen 
privé en openbaar gebied onduidelijk is. 

Conclusie:
Het verruimen van de buitenruimte in CS Oost is 
een voorwaarde om de verblijfskwaliteit te ver-
groten. Daarnaast zorgt een beter beheersbaar 
gebied voor meer sociale veiligheid.

Probleem barrière Utrechtsebaan
Ondanks de verdiepte ligging vormt de Utrechtse 
Baan een grote ruimtelijke barrière tussen CS 
Oost en Bezuidenhout. Ter plaatse van de Gro-
tiusplaats is door het continue verkeer van deze 
‘stedelijke hoofdweg’ sprake van een zeer onpret-
tig verblijfsklimaat. Op dit moment is daarom geen 
kwalitatieve woningbouw mogelijk langs de Prins 
Clauslaan, die parallel loopt aan de Utrechtse-
baan. Het oplossen van deze barrière (door over-
kapping van de Utrechtsebaan) is cruciaal om de 
verblijfskwaliteit te verbeteren. 

Conclusie:
Door de overkluizing van de Utrechtsebaan wordt 
deze ruimtelijke barrière in de stad geslecht en 
kan de verbinding met Bezuidenhout en het 
Beatrixkwartier verbeteren.
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steeg met achterkanten als hoofd voetgangersroute

trappenhuis ipv entree complexe achterkantsituaties ruimtes zonder verblijfskwaliteit sociaal onveilige ruimte groen zonder verblijfskwaliteit

parkeer en expeditiestraat is tevens route naar fietsenstalling stedelijke leegte, ongedefinieerde ruimtes, achterkantsituatie verkeerslawaai en barrière Utrechtsebaan

onderdoorgang voor fietsers en voetgangers als hoofdroute onduidelijk gedefinieerde entree van bebouwing
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I-GEBOUW

D-GEBOUW

PROJECTGEBIED

HAAGSE LOPER

A-GEBOUW

enkele gebouwen van het KB-complex zorgen 
voor een lastige routing door het gebied.
Kansen voor doorzetten Haagse Loper

onduidelijke ruimtelijke structuur en 
barrière Utrechtsebaan
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3. Stedenbouwkundig kader CS Oost

CS Oost is door de strategische ligging naast 
het station, in het hart van de stad en direct 
bij alle stedelijke voorzieningen dé plek voor 
verdichting en functiemenging. CS Oost ont-
wikkelt zich tot hoogstedelijk interactiemilieu, 
als aanjager voor innovatie. Daarbij horen een 
hoogwaardige aantrekkelijke buitenruimte, 
goede verbindingen naar de omgeving, hoge 
stedelijke dichtheid met levendige plinten en 
een groene en duurzame vormgeving. Het ge-
bied kan worden versterkt door het toevoegen 
en mengen van functies, zoals: wonen, bedrij-
ven, kennisinstellingen en publieke voorzienin-
gen. Allemaal in een aantrekkelijke en samen-
hangende omgeving. 

De hoofdelementen van de visie voor CS Oost:
• beter verbinden met de omgeving;
• ontwikkelen tot een hoogstedelijk 

interactiemilieu;
• inzetten op meer levendigheid, duurzaamheid 

en groen.

3.1 CS Oost beter verbinden met zijn 
omgeving

Een belangrijk onderdeel van de visie is het aan-
brengen van helderheid, structuur en verblijfskwa-
liteit in de buitenruimte. Ingrepen in de ruimtelijke 
structuur zijn nodig om een stabiel raamwerk te 
creëren als basis voor de (gefaseerde) ontwikke-
ling van het gebied. Dit biedt op termijn flexibiliteit 
bij de uitwerking van deellocaties.

In aanvulling op de uitstekende bereikbaarheid 
per openbaar vervoer en auto dienen de voetgan-
gersroutes door het gebied een impuls te krijgen. 
De doorgaande looproutes door CS Oost richting 
binnenstad, Theresiastraat en Beatrixkwartier 
dienen overzichtelijker, vindbaarder en aantrekke-
lijker te worden vormgegeven. Daarbij horen een 
goede maatvoering en gebouwen met adressen 
en levendige functies in de plinten. 
De nabijheid van de Koekamp is een belangrijke 
kwaliteit die ook aan de binnenzijde van CS Oost 
voelbaar moet zijn.

Doortrekken Haagse Loper
De Haagse Loper wordt via de stationshal en CS 
Oost doorgetrokken naar de Theresiastraat en 
het Beatrixkwartier. Op deze manier is de Haagse 
Loper een belangrijke ruimtelijke drager voor de 
ontwikkeling van CS Oost, waar straks kantoor-
personeel verpoost en voetgangers doorheen 
wandelen van en naar het station. 
Voor het doortrekken van de Haagse Loper 
moeten het A en het I-gebouw van de Konink-
lijke Bibliotheek worden gesloopt. Het verbreden 
van de belangrijkste routes in de buitenruimte is 
voorwaarde voor ontwikkeling en verdichting op 
de aangrenzende kavels. Het materiaal is het-
zelfde als op de Haagse Loper in de binnenstad: 
gebakken mangaanklinkers met kleine verbijzon-
deringen in een lichte natuursteen, lijngoten en 
plantenbakken van cortenstaal en lattenbanken 
geïnspireerd op de Haagse van Alf-bank. Een 
voorzet hiervoor is al gedaan bij de inrichting van 
het Anna van Buerenplein.
 
Gebouwen hebben de voordeur aan de Haagse 
loper, essentieel voor de herkenbaarheid, de 
oriëntatie en de belevingswaarde. Net als bij de 
delen in de binnenstad zal er een zonering zijn 
voor terrassen, om looproutes vrij te houden.

Concrete ingrepen:
• de sloop van het A-gebouw om de ruimtelijke 

continuïteit en benodigde maatvoering van de 
Haagse Loper mogelijk te maken;

• de sloop van het gehele I-gebouw biedt de 
beste condities voor herontwikkeling van 
BuZa (met grotere footprint) en de realisatie 
van de Haagse Loper;

• verblijfskwaliteit buitenruimte (nieuw en 
bestaand) verbeteren conform Haagse Loper.
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huidige situatie: CS Oost is slecht verbonden met de omgeving en in zichzelf gekeerd straks heeft CS Oost aan meerdere zijden een beter relatie met de omgeving
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Overkluizing Utrechtse Baan
Door de voorgenomen overkluizing van de 
Utrechtse Baan ontstaat een goede overgang 
tussen CS Oost, Bezuidenhout en Beatrixkwar-
tier. Gebieden met een belangrijke economische 
functie worden zo verbonden. De overkluizing heft 
de barrièrewerking van de Utrechtse Baan en de 
bijhorende milieuhinder op. De buitenruimte wint 
aan verblijfskwaliteit, kan een prettige inrichting 
met veel groen krijgen.

Concreet:
• de eerste fase betreft de overkluizing van de 

Utrechtse Baan bij de Grotiusplaats;
• bij de aanleg van de overkluizing wordt al 

rekening gehouden met het doorzetten van 
de overkluizing richting Bezuidenhoutseweg 
door voorzieningen te treffen voor 
tunnelveiligheidsmaatregelen;

• ambitie is een hoogwaardige, inspirerende en 
grotendeels groene inrichting te realiseren.

huidige situatie buitenruimte

nieuwe situatie buitenruimte
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De Haagse Loper en de overkluizing als 
nieuwe structuur van CS Oost.
Langs de Loper zijn levendige plinten nodig.

overkluizing fase 1

overkluizing fase 2
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3.2 CS Oost ontwikkelt zich tot een 
hoogstedelijk interactiemilieu

CS Oost is door de strategische ligging naast het 
station, in het hart van de stad en direct bij alle 
stedelijke voorzieningen dé plek voor verdichting 
en functiemenging. Ontwerp en programmering 
van buitenruimte en gebouwen faciliteren interac-
tie, kruisbestuiving en kennisuitwisseling tussen 
verschillende functies en gebruikersgroepen. 

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief 
krijgen gezamenlijk een gezicht aan de belang-
rijkste nieuwe buitenruimte, de Haagse Loper, 
in de vorm van een atriumentree van waaruit 
de verschillende functies te bereiken zijn. Bij de 
Grotiusplaats klapt deze nieuwe entree de hoek 
om, waarmee deze goed zichtbaar wordt vanaf 
de Theresiastraat en het Gerechtshof. Ook het 
BuZa kavel krijgt, bij definitieve herontwikkeling, 
een duidelijk front met een entreezone op een 
hoekpunt waar loopstromen vanaf het Centraal 
Station en Theresiastraat samen komen. Ruime, 
overzichtelijke, publieke entrees zorgen voor 
loopbewegingen, interactie, herkenbaarheid en 
belevingswaarde.

Programmering
Uitgangspunt bij ontwikkelingen in CS Oost is de 
versterking van het aanwezige kenniscluster (KB, 
NA, Leidse Universiteit) met gerelateerde kennis-
instellingen en bedrijven, hotel- en congresfacilitei-
ten, ondersteunende horeca en stedelijk wonen.
Rond de KB en NA complexen is in de eerste 
plaats ruimte voor vernieuwing en uitbreiding van 
de bestaande functies. Zo zullen de functies uit 
het te slopen A en I-gebouw (o.a. Letterkundig mu-
seum, Kinderboekenmuseum, RKD en lunchruim-
tes) ingepast moeten worden in de nieuwbouwde-

len. Extra programma wordt daarnaast mogelijk 
door plaatsing van een toren tussen KB en NA 
(locatie D-gebouw). Dit volume kan plaats bieden 
aan woningen, of kennis- en onderwijsfuncties. 
Grotiusplaats I en II krijgen straks een woonbe-
stemming met commerciële plint. 

Voor het BuZa complex is de invulling, mocht het 
tot een volledige herontwikkeling komen, nog 
niet bepaald. Deze ontwikkeling ligt nog ver in de 
toekomst. De hoofdcontour is een ruim blok, met 
een mogelijkheid voor torens aan enkele randen. 
Er is voldoende maat om het blok te openen, bin-
nentuinen te maken en/of doorsteken te creëren. 
Van belang is dat hier veel mogelijk blijft, echter 
de ruimtelijke structuur en daarmee het raamwerk 
voor de buitenruimte staat straks vast.

Verdichting en hoogbouw
In CS Oost is verdichting mogelijk in de vorm van 
hoogbouw, in hoogte aansluitend bij de torens van 
New Babylon (tot 140m). Aan de binnenzijde van 
het gebied liggen hoogtes van 60-70m meer voor 
de hand, maar onderzocht kan worden of hier ook 
meer hoogte mogelijk is. Torens zijn onderdeel 
van grotere bouwblokken, zoals bijvoorbeeld het 
geval is bij New Babylon. Uitzondering zijn de 
bouwontwikkelingen Grotius I en II. Deze torens 
vormen geen onderdeel van een groter bouwblok.

Concrete verdichtingslocaties zijn:
• Grotiusplaats: woonfunctie op een 

commerciële plint;
• herontwikkeling van het BuZA-gebouw, zowel 

bij herbestemming als sloop/nieuwbouw is 
uitbreiding van het volume mogelijk;

• uitbreiding van het KB-complex;
• woon- of kantoortoren tussen de Koninklijke 

Bibliotheek en het Nationaal Archief.
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huidige situatie toekomstige situatie (voorkeursvariant); een hoogstedelijk interactiemileu.
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Visiekaart CS Oost
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BezuidenhoutsewegKoekamp

BuZa-plot

Malietoren

Grotius

KB

Pr. Irenepad

Den Haag Centraal

BuZa-plot

New Babylon

Malietoren

Ministerie van 
Economische zaken

Prins Clauslaan

Doorsnede A: Centraal Station - Prins Clauslaan

Doorsnede B Koekamp - Koninklijke Bibliotheek

A

B
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3.3 CS Oost heeft als identiteit een 
levendig, duurzaam en groen milieu

CS Oost wordt een dynamisch en levendig ge-
bied. In plaats van gesloten gevels en besloten 
plekken bepalen openheid en zichtbaarheid de 
sfeer. De gebouwen ‘openen’ zich naar hun omge-
ving en de gevels etaleren hun publieke functies; 
via publieke interieurs (atria, royale hallen en pas-
sages) lopen stad en gebouw vloeiend in elkaar 
over. De gebouwen krijgen levendige plinten met 
een divers programma welke op verschillende 
tijden levendigheid uitstralen, ook na sluitingstijd. 
Terrassen op windluwe plekken in de zon dragen 
hieraan bij.
Het gebied wordt een voorbeeld van duurzame 
stedenbouw. De hoge dichtheid en mix van func-
ties bieden goede condities voor CO2-neutrale 
ontwikkeling. Verdichting en vergroening gaan in 
CS Oost hand in hand. Bij het ontwerp van de bui-
tenruimte en de gebouwontwerpen zijn groen en 
water belangrijke thema’s. Zodat er een aantrek-
kelijk en klimaatbestendige stedelijk milieu gaat 
ontstaan. Alle daken worden, daar waar mogelijk, 
groen (enkel als dakbedekking of zichtbaar vanaf 
de straat), blauw (voor wateropvang), geel (zonne-
energie) of rood (voorzieningen) ingericht.
 
Concreet:
• realisatie van publieke interieurs met extra 

plinthoogte ten behoeve van levendigheid op 
straat;

• de vernieuwing van het KB-complex biedt een 
goede kans voor de realisatie van een royale 
centrale hal als ‘publiek interieur’, een ver-
lengstuk van de stedelijke ruimte en iconisch 
voor de ‘bibliotheek van de 21e eeuw’;

• inrichting buitenruimte met hoogwaardig groen 
en veel verblijfskwaliteit;

• hittestress en wateroverlast worden beperkt 
door groene ruimtes te maken, en afvoer 
van water in de buitenruimte en op daken te 
reguleren; 

• bij nieuwbouw en renovatie is het maken 
van groene, blauwe, gele of rode daken een 
belangrijk streven. Dit is van belang voor de 
identiteit van het gebied; 

• bij nieuwbouw is het kavel van BuZa diep 
genoeg om eventueel een nieuw, groen en 
waterrijk binnenterrein te maken, te bereiken 
via doorsteken in het blok. 

Ruime entrees in de vorm van een atrium (nat. library Indianapolis)dakgebruik voor ontmoeting (foto: van Heeswijk architecten)

groene daken (foto: MLdesigners)

inrichtingsmaterialen Haagse Loper verder doorzetten

terrassen zorgen voor levendigheid
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verdichting en vergroening door dakgebruik

groene, blauwe, gele of
rode daken

gemixt programma, in flexibel 
in te richten gebouwen

doorzetten Haagse Loper, met terrassen 
aan levendige, dubbelhoge plinten

atrium als publiek interieur aan 
de Haagse Loper

vergroening
overkluizing

vergroening boven de overkluizing (referentie: Boston Greenway)

levendige en dubbelhoge plinten

gemixt programma van wonen, voorzieningen, kantoren, onderwijs, etc. 
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3.4 Model 2

De gebiedsvisie biedt volgens de gemeente en het 
RVB een goede basis om vervolgbesluitvorming 
op te baseren. Het model (het voorkeursmodel) 
zoals getoond in de visiekaart toont een ambitieus 
en breedgedragen perspectief voor CS Oost.

Aangezien de gebiedsvisie betrekking heeft op 
een planperiode van zo’n 15 jaar, zijn hoofdlijnen 
en flexibiliteit van belang. Ook omdat beslissingen 
omtrent sloop van met name het I-gebouw van 
de KB op dit moment nog niet genomen kunnen 
worden, is op verzoek van het RVB een tweede 
model uitgewerkt. In deze variant (hierna model 
2 genoemd) wordt het I-gebouw behouden, maar 
wordt ook zoveel mogelijk geprobeerd de steden-
bouwkundige uitgangspunten te realiseren die in 
dit hoofdstuk zijn benoemd.

Model 2 gaat uit van technische renovatie van 
het Koninklijke Bibliotheekcomplex. Na renovatie 
zullen veel functies intern verhuizen. Zo zullen de 
meeste kantoorfuncties in het I-gebouw terecht 
komen, het Letterkundig Museum en het Kinder-
boekenmuseum zullen dan een plek krijgen in het 
hoofdgebouw. 

Na renovatie van het hoofdgebouw en het I-
gebouw verliezen het A-gebouw en het D-gebouw 
hun functie. In model 2 wordt voorgesteld deze 
twee panden te slopen. Sloop van het A-gebouw 
en de daarbij horende passage, zorgt voor meer 
helderheid en ruimte in het gebied. Een nieuw 
volume met goede, ruime plinten aan de straat ter 
plaatse van het D-gebouw kan veel levendigheid 
brengen. 

De belangrijkste voortzetting van de Haagse 
Loper richting Theresiastraat heeft in model 2 een 
schuine positie gekregen, volgend op de richting 
van het I-gebouw. Na het vertrek van de Tweede 
Kamer, in fase 2, geldt dat deze doorgang een 
minimale maat van 20 meter heeft. Deze 20 meter 
kan worden gerealiseerd middels sloop van de 
onderste lagen van het I-gebouw, waardoor een 
droogloop ontstaat. Wanneer het BuZa wordt her-
bestemd kan de oplossing ook worden gezocht in 
het doorbreken van delen van het BuZa pand. Een 
derde mogelijkheid is dat er een nieuw bouwvo-
lume wordt gerealiseerd op het BuZa-plot. In dat 
geval reageert het nieuwe blok op de schuine lijn 
van het I-gebouw. Behoud van het I-gebouw leidt 
tot een kleiner ontwikkelplot dan in het voorkeurs-
model (zie voorbeelduitwerking blz. 23). 

mogelijk nieuwe situatie buitenruimte model 2

Van belang is dat de fietser en de voetganger al-
tijd op een logische manier worden begeleid over 
de Haagse Loper en dat er veel aandacht wordt 
besteed aan de invulling (zowel programmatisch 
als architectonisch) van de aanliggende plint.  

In een tweede fase kan tussen het I-gebouw en 
het hoofdvolume van de KB een atriumruimte ko-
men, waarmee een duidelijke entree voor bezoe-
kers wordt gemaakt van waaruit de verschillende 
onderdelen van de KB te bereiken zijn. Overdag 
zal het atrium een extra verbinding vormen tussen 
station en Theresiastraat.  

behoud I-gebouw
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Model 2, mogelijk eindbeeldModel 2, fase 1



26 GEBIEDSVISIE CS OOST - NOVEMBER 2016

4. Beleidsmatige kaders

4.1 Stedenbouw & Planologie

Agenda Ruimte voor de Stad
De Agenda Ruimte voor de Stad (RIS295016) 
benoemt thema’s en opgaven die belangrijk zijn 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag 
richting 2040. Deze agenda is daarmee de nieuwe 
onderlegger voor ruimtelijk beleid en ruimtelijke 
plannen. De agenda bevat richtinggevende prin-
cipes en keuzes op hoofdlijnen. De agenda is te-
gelijkertijd een uitnodiging aan burgers, bedrijven 
en instellingen tot samen stadmaken: bijdragen 
aan en meedenken over de ontwikkeling van Den 
Haag. 

Stad in transitie
Voor de Agenda Ruimte voor de Stad zijn vier 
transitieopgaven van belang: de ontwikkeling naar 
een nieuwe economie, de vraag om een inclu-
sieve en veerkrachtige samenleving, de roep om 
slimme stadsontwikkeling en de opgave voor de 
overheid om in dit proces organiserend vermogen 
te tonen en ruimte te bieden voor maatschappelijk 
initiatief. Dat vraagt om ruimte voor innovatieve 
milieus, met ontmoetings- en experimenteerruim-
te, en aantrekkelijke vestigingsmilieus voor star-
ters, studenten, creatievelingen, kenniswerkers en 
(stedelijke) gezinnen en ondernemende mensen. 
CS Oost is bij uitstek de locatie om plek te bieden 
aan deze vraag.  

Continuïteit en vernieuwing
De Agenda Ruimte voor de Stad is ontwikkeld in 
het licht van grote transitieopgaven. Die leiden 
soms tot snelle veranderingen. Voor de kwaliteit 
van de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag is 
een goede balans tussen continuïteit en vernieu-
wing van belang. In grote delen van de stad zul-
len de veranderingsprocessen beperkt zijn; daar 

staat beheer en onderhoud van de bestaande 
structuren en kwaliteiten voorop. Verdichtingsop-
gaven betreffen daar vooral kwalitatieve opgaven 
om de stedelijke structuur te verbeteren. De grote 
intensiveringsopgaven worden tot een aantal 
gebieden beperkt. Daar vindt een intensivering 
van stedelijke functies en economische betekenis 
plaats.  Ook kan hier worden onderzocht of en in 
welke mate hoogbouw daar past. Dit betreft: Het 
hart van Den Haag (het centrum), Het Central 
Innovation District (CID), de Stedelijke kust met 
toeristische ontwikkelingen, havenontwikkeling en 
internationale zone, Escamp en op de langere ter-
mijn de omgeving Prins Clausplein als potentieel 
regionaal knooppunt. 

Slim groeien
Met Agenda Ruimte voor de Stad kiest Den Haag 
voor ‘slim groeien’. Dit is nodig in een stad die 
volgens de prognoses tot 2040 groeit met zo’n 
80.000 nieuwe inwoners, maar geen ruimte heeft 
voor uitbreiding buiten de bebouwde kom.  Door 
slim te groeien wordt Den Haag aantrekkelijker, 
leefbaarder en duurzamer. Slim groeien betekent 
onder andere:
• compacter bouwen in het centrum, in de 

Binckhorst en op Scheveningen en op goed 
bereikbare plekken, gecombineerd met meer 
groen in de buitenruimte;

• betere voorzieningen voor OV, fietsen en 
wandelen en slimme oplossingen voor de in-
passing van wegen en parkeren, bijvoorbeeld 
ondergronds;

• meer aandacht voor kwaliteit van leven. Door 
aandacht te houden voor cultuurhistorisch 
bewustzijn, leefbaarheid, duurzaamheid en de 
beleving van de voetganger.

De vijf hoofdopgaven die in de Agenda Ruimte 
voor de Stad benoemd worden zijn:

• Ruimte voor de buitenruimte;
Voor CS Oost is daarbij van belang: Prioriteit 
geven aan fietsers, voetgangers, OV en ont-
moetingsruimte. Aantrekkelijke straten en plei-
nen maken met een mix van functies, zoals 
horeca, wonen, winkels, culturele functies en 
werkruimtes. Deze zijn met elkaar verbonden 
om van Den Haag een wandelstad te maken. 
En, anders omgaan met parkeren in de stad, 
waarbij de kwaliteit van de buitenruimte meer 
leidend wordt.

• Ruimte voor stedelijk wonen;
Voor CS Oost is daarbij van belang: Beter be-
nutten van bestaande woningen en kantoren 
en compact bouwen. Bij het maken van een 
centrum stedelijk woonmilieu is kwaliteit van 
leven, groen en duurzaamheid belangrijk. 

• Ruimte voor (nieuwe) economie en toerisme;
Voor CS Oost is daarbij van belang: Investe-
ren in ruimtelijke randvoorwaarden voor eco-
nomische vernieuwing en werkgelegenheid. 
CS Oost bevindt zich in het CID. 

• Ruimte voor duurzame mobiliteit;
Voor CS Oost is daarbij van belang: Stimule-
ren van vormen van vervoer die weinig ruimte 
vragen en duurzaam en gezond zijn: met 
name lopen, fietsen en OV. Wegen onder-
gronds brengen (Utrechtse Baan).

• Ruimte voor energietransitie en klimaatadap-
tatie;
Voor CS Oost is daarbij van belang: bijvoor-
beeld het benutten van platte daken voor 
zonne-energie, vergroenen van buitenruimte, 
betere waterafvoer en groene daken om daar-
mee de kans op wateroverlast en hittestress 
door klimaatverandering te verlagen.
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4.2 Economie

Algemeen
Het verdichten en toevoegen van meerder func-
ties in CS Oost is vanuit economisch perspectief 
een goede manier om dit stuk stad ‘economisch 
aantrekkelijker’ te maken. Het gebied is een be-
langrijke plek in de stad en biedt allerlei kansen 
voor zowel voor woningbouw, bedrijven, horeca 
en detailhandel. Daarbij is van belang dat er ste-
vig wordt ingezet op commerciële plintfuncties en 
horeca en een open en publiek karakter van de 
bebouwing.

Functies variërend van een kapper, een galerie, 
fotostudio, ICT-bedrijf, fysiotherapeut en brood-
jeszaak zijn allen mogelijk. Door ook functies toe 
te voegen die ‘s avonds open zijn kan de sociale 
veiligheid verbeteren. 

Ook het toevoegen van bedrijvigheid in het ge-
bied is denkbaar mits een bedrijf het bestaande 
kenniscluster versterkt. Te denken valt aan een 
gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media- en 
informatieaanbod passend binnen het concept ‘KB 
van de Toekomst’.

Nota Kracht van Kwaliteit en Agenda’s 
Kenniseconomie en Agenda Stedelijke Economie 
In de Economische Visie en Agenda’s staan de 
volgende relevante ambities genoemd: 

• Inzet op een levendig centrum, creatief 
ecosysteem, dynamisch business district en 
de profilering als stad voor de vestiging van 
nieuwe hoofdkantoren en daarmee een betere 
routing van Beatrixkwartier naar CS; 

• De uitbouw en de verbreding van het be-
stuurscentrum Den Haag; zichtbaar en niet 
weggestopt;

• Aantrekkelijk locaties aanbieden om te wonen 
en te werken en hiermee actieve, creatieve, 
goed opgeleide, ondernemende mensen (ta-
lent) aan te trekken om een impuls te geven 
aan de Economie;

• Aantrekken en vasthouden van jonge veelbe-
lovende ondernemingen (startups, impactbe-
drijven) en creatief talent om de transitie naar 
een innovatieve economie te versnellen;

• Meer toeristen verleiden om Den Haag te 
bezoeken, langer in onze stad te verblijven 
en daarmee meer geld uitgeven; Voor musea 
ligt hierbij de focus om de leisureclusters kust, 
internationale zone en centrum (museum-
kwartier) uit te bouwen;

• Versterken kenniseconomie met  economi-
sche clusters en werken aan verbreding en 
verdieping van de onderwijsinfrastructuur 
(campusvorming), aan netwerkvorming en 
crossovers en het scheppen van optimale 
randvoorwaarden ondermeer samen met de 
Leidse Universiteit, de KB en Planbureaus. 

Functiemengingsstrategie, april 2005
In CS Oost kan volgens de functiemengingsstrate-
gie ruimte worden geboden aan kleinschalige kan-
toor- en praktijkruimte/dienstverlening tot +/-250 
m². Langs de Prins Clauslaan, Het Prins Bern-
hardviaduct en de Bezuidenhoutseweg worden 
volgens dit beleid werkruimtes van 100-500m2 
gestimuleerd.

Detailhandelsnota, 2005
(RV 112)

Volgens het detailhandelbeleid is er in CS Oost 
beperkt ruimte voor het toevoegen van kleinere 
gemakswinkels passend in het profiel. Het is van 
belang het juiste evenwicht te vinden tussen over-
programmering en het continueren van een pret-

tige verbinding / Haagse Loper waar van alles te 
zien is. Hierbij geldt dat vanuit provinciaal beleid 
aanvullende eisen zijn waar rekening mee moet 
worden gehouden.

Horecavisie Den Haag, 2015
In de horecavisie staat dat de Haagse stadsentree 
“een first impressions last forever” is. Een bezoe-
ker die het station uitloopt krijgt met de eerste 
aanblik van aantrekkelijke horeca met mooie ter-
rassen gelijk een warm welkom in Den Haag. Dit 
plaatje wordt mogelijk met de herinrichting van het 
Centraal Station. Vanaf Centraal Station loopt de 
route richting de Theresiastraat en de kantoren in 
het Beatrixkwartier. Inrichting van de buitenruimte 
met onderscheidende horecaprofielen draagt bij 
aan een optimale oriëntatie bij de verschillende 
doelgroepen die via het Centraal Station Den 
Haag binnenkomen.
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4.3 Wonen

Woonvisie Den Haag 2009-2020
(RIS164345)

Er is sprake van een sterke toename van de 
bevolking. Het uitgangspunt van de Woonvisie 
Den Haag 2009-2020 is om tot en met 2020 de 
toename van het aantal inwoners vast te houden 
door genoeg geschikte woningen te blijven bou-
wen. Het bouwprogramma is vooral gericht op het 
behouden en aantrekken van midden- en hogere 
inkomensgroepen. Tegelijkertijd moeten er vol-
doende, goede goedkope woningen beschikbaar 
zijn voor huishoudens met lage inkomens. Om dit 
te bereiken zet de gemeente in op meer variatie 
van woningtypen en een verscheidenheid aan 
woonmilieus. Daarbij richt de gemeente zich op de 
stedeling: mensen die bewust kiezen voor de stad 
met de daarbij behorende goede voorzieningen, 
differentiatie in architectuur en woonsferen.

Wonen in CS Oost
Toevoegen van woningen in CS Oost kan een 
stevige bijdrage leveren aan de groeiende be-
hoefte aan centrum/hoogstedelijk wonen. De 
woonkwaliteit wordt behalve door de woning zelf 
mede bepaald door de kwaliteit van de omgeving. 
Het gebied vormt de verbinding tussen zowel de 
binnenstad van Den Haag als de woonwijk Bezui-
denhout en het groene Malieveld en Haagse Bos. 
Met een directe aansluiting op de Theresiastraat 
biedt dit gebied unieke kansen om een ambitieus 
woonprogramma neer te zetten, dat aansluit op de 
behoefte van toekomstige bewoners. Bovendien 
kan met het woonprogramma ingespeeld worden 
op het aantrekken van kosmopolitische en hoog-
stedelijk georiënteerde kenniswerkers.

De zeer gunstige ligging nabij trein en openbaar 
vervoerverbindingen en auto-ontsluiting via de 
Utrechtsebaan, veel cultuur, winkels en een 
uitgaansplein, zijn ingrediënten voor een aantrek-
kelijk woon- leef-  en uitgaansgebied. Overklui-
zing van de Utrechtse baan en herinrichting van 
de Prins Clauslaan kan de woonkwaliteit in het 
gebied verder verhogen en de verbinding met 
Bezuidenhout verbeteren. 

Doelgroepen
Een aantrekkelijke centrum/hoogstedelijke woon-
kwaliteit vraagt niet alleen om de aanwezigheid 
van voorzieningen maar ook om een gezonde 
differentiatie van verschillende woningtypen, 
met daarin ook ruimte voor sociale woningbouw. 
Gedacht kan worden aan woningen van 50-80 
m2 voor starters en duurdere appartementen voor 
doorstromers en vestigers in Den Haag. Door wo-
ningen levensloopbestendig en flexibel te bouwen 
kunnen nu en in de toekomst verschillende doel-
groepen worden bediend; tweeverdieners, jonge 
gezinnen, studenten, senioren, doorstromers 
vanuit de directe omgeving, en huishoudens van 
buiten Den Haag met een bewuste keuze voor het 
centrum als woongebied.

Relevante ontwikkelingen in de omgeving
Het programma zal afgestemd moeten worden 
met de in de omgeving te ontwikkelen of al gere-
aliseerde woningen en vooral aansluiten op de 
huidige en toekomstige vraag in de markt. Voor de 
(toekomst)waarde van de woningen is een ruime 
buitenruimte van belang en/of een aantrekkelijke 
omgeving in de buurt van het woongebouw.
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goed evenwicht tussen de verblijfsfunctie en de 
verkeersfunctie. Onderzocht kan worden of snel-
heidsremmende maatregelen in de vorm van 50 
km/u-plateaus mogelijk zijn op belangrijke over-
steekrelaties richting het station.

De fiets is te gast in het stationsgebied. Om te 
voorkomen dat fietsers massaal kris-kras door het 
voetgangersgebied heen fietsen naar de fietsen-
stallingen onder het KJ-plein en in de Anna van 
Buerenstraat, is het van belang het fietspad langs 
de Prins Clauslaan voor tweerichtingenverkeer in 
te richten en het fietspad aan de Bezuidenhoutse-
weg te verbreden. Er moet altijd voorzien worden 
in nieuwe fietsparkeervoorzieningen, als er nieuw 
programma wordt toegevoegd in het gebied. 

Autonetwerk
De Prins Clauslaan als ‘Stedelijke hoofdver-
keerweg’, en de Bezuidenhoutseweg en het Prins 
Bernhardviaduct als wijkontsluitingswegen vormen 
een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de 
binnenstad. De laatste twee wegen zijn tevens 
onderdeel van de parkeerroutes van en naar het 
centrum. In het stationsgebied zelf is de auto dui-
delijk ondergeschikt. 

Grote toename van autoverkeer rond het gebied 
is ongewenst. De realisatie van gebouwen met 
bijhorende parkeerplaatsen trekt echter extra 
verkeer aan. De strenge parkeernormen die voor 
de binnenstad gelden dragen daartoe bij. 

Verkeersmodel
Uit de eerste analyses met het Verkeersmodel 
Haaglanden (VMH) blijkt dat met de voorgenomen 
bouwontwikkelingen in CS Oost de hoeveelheid 
verkeer rond het plangebied en de verkeersafwik-
keling op direct aangrenzende kruispunten onge-

veer vergelijkbaar zullen zijn met de huidige situ-
atie. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling zal 
volgens het model grosse modo gelijk zijn aan die 
in de huidige situatie. Het model geeft aan dat de 
hoeveelheid verkeer rond het plangebied afneemt 
ten gevolge van de ingebruikname van de Rot-
terdamsebaan (2021). Deze ruimte die hierdoor 
ontstaat wordt ongeveer weer ingenomen door de 
toename van verkeer als gevolg van de realisatie 
van het bouwprogramma.

Dat wil echter nog niet zeggen dat het verkeer 
ten gevolge van het programma zonder proble-
men verwerkt kan worden. Daarvoor zijn voor 
de verkeersafwikkeling binnen het gebied in een 
vervolgfase nauwkeurigere berekeningen en ana-
lyses op kruispuntniveau nodig met aandacht voor 
de maatgevende uren van de dag en de verdeling 
van de verkeersstromen over kruispunten. Dan 
kan ook de inrichting van de kruisingen met het 
aantal en de benodigde lengte van de opstelstro-
ken, bepaald worden rekening houdend met spe-
cifieke eisen voor de afwikkeling van het openbaar 
vervoer en het langzame verkeer. Op grond van 
de uitkomsten dienen zo nodig keuzes gemaakt te 
worden. 

4.4 Verkeer

Verdichting rondom Den Haag Centraal sluit prima 
aan bij de beleidsdoelstellingen vanuit verkeer om 
voetgangers-, fietsverkeer en openbaar vervoer te 
stimuleren. Een uitbreiding van functies (wonen, 
werken, hotel etc.) vindt idealiter plaats waar dat 
leidt tot meer voetgangers, fietsers en OV-gebrui-
kers. Bij zowel het KB-complex als Buitenlandse 
Zaken moet dit bij een herontwikkeling of eventu-
ele sloop/nieuwbouw het uitgangspunt zijn. 

Den Haag Centraal is het drukste openbaar ver-
voerknoop van de stad. De gemeente wil zo min 
mogelijk concessies doen aan het aantal modali-
teiten: alle modaliteiten moeten juist bij dit station 
samen kunnen komen, de auto gaat eromheen. 
Met de Haagse Nota Mobiliteit streeft de gemeen-
te naar aantrekkelijke ketenmobiliteit, omdat reizi-
gers sneller de keuze voor het openbaar vervoer 
maken als de hele verplaatsingsketen op orde is.

Voetgangers en fietsers
Het aantal fiets- en voetgangers rond het station 
is de laatste jaren sterk toegenomen. Het hoge 
fietsgebruik is positief en prognoses laten nu al 
een verdere stijging zien. Deze levendigheid is 
goed voor CS Oost en zal bij nieuwbouw nog ver-
der toenemen. Er moet daarvoor wel extra ruimte 
worden vrijgemaakt voor bredere looproutes en 
betere fietspaden omdat het nu op sommige plek-
ken al als druk wordt ervaren. 

Prioriteit bij de inrichting van de ruimte ligt bij de 
voetgangers. Er zijn vooral veel spitsreizigers die 
doorgaans zo snel mogelijk van of naar het station 
willen. Met het doortrekken van de Haagse Loper 
wordt straks ruim baan gegeven aan de voetgan-
ger. De inrichting van de buitenruimte behoeft een 



30 GEBIEDSVISIE CS OOST - NOVEMBER 2016

huidige situatie gewenst eindbeeld

Verkeersstromen rondom en in het plangebied

* nader onderzoek naar ontsluiting nieuwbouw/ laden en lossen
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Huidige situatie parkeren Indicatie nieuwe situatie parkeren

Prins Clauslaan
Met name in de spits is het druk op de Prins 
Clauslaan met autoverkeer o.a. van en naar de 
Utrechtsebaan. De wachtrijen voor de verkeers-
lichten nemen naar verwachting toe, ook al door 
het beleid om de verkeerslichten voor langzaam 
verkeer vaker/langer op groen te zetten. Voorko-
men moet worden dat er terugslag ontstaat tot op 
de Utrechtsebaan en dat het fiets- en busverkeer 
op de Prins Clauslaan wordt gehinderd. Om die 
reden blijven hier vooralsnog drie rij-/opstelstroken 
in beide richtingen nodig (tussen de Theresias-
traat en het Prins Bernhardviaduct). Hier is sprake 
van een spanningsveld met de oversteekbaarheid 
voor voetgangers en fietsers. Uit onderzoek moet 
blijken of de linksaffer naar de Theresiastraat kan 
komen te vervallen om de oversteekbaarheid t.p.v. 
de Haagse Loper te verbeteren. 

De Prins Clauslaan en het Prinses Irenepad met 
de Haagse Loper worden uit oogpunt van verkeer 
en verkeersveiligheid niet geschikt geacht als 
ontsluiting van de nieuwe bebouwing, zowel wat 
kortparkeren (laden en lossen, kiss&ride, e.d.) 
betreft als voor de ontsluiting van de verschillende 
parkeergelegenheden. 

De overkluizing van de Utrechtsebaan zorgt voor 
een kwaliteitsslag in de buitenruimte. De inrichting 
van het dek moet een verkeersveilige oplossing 
bieden en mag in elk geval de doorstroming van 
het verkeer niet belemmeren. Hier dient vanzelf-
sprekend bij het ontwerp rekening mee te worden 
gehouden. De uitkomsten van het onder ‘ver-
keersmodel’ genoemd onderzoek bepalen mede 
de inrichting van de omringende wegen en kruis-
punten. 
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Prins Bernhardviaduct 
Het Prins Bernhardviaduct wordt aangepast in het 
kader van de herinrichting van het busplatform 
(in 2017) en de sterfietsroute binnenstad-Leid-
schenveen. Uitgangspunt is twee keer 1 rijstrook 
en een aparte busbaan voor een goede bereik-
baarheid van het busplatform. De afslag vanaf 
het Prins Bernhardviaduct naar de Prins Willem 
Alexanderweg functioneert en is bedoeld voor 
zowel het fietsverkeer naar de fietsenstalling in de 
Anna van Buerenstraat, als voor het autoverkeer 
naar de diverse parkeergarages. Ook dient deze 
afslag mogelijk voor het bereiken van een nieuwe 
parkeergarage onder de Grotiusplaats. Uitgaand 
autoverkeer rijdt momenteel voorlangs de fietsen-
stalling. Een nieuwe parkeergarage en expeditie/
bevoorrading van het geplande hotel zal hier tot 
extra verkeersbewegingen en conflicten met fiet-
sers leiden. In het kader van nieuwbouw op de 
Grotiusplaats moet dit veiligheidsaspect goed wor-
den bekeken.

Bezuidenhoutseweg
De Bezuidenhoutseweg wordt heringericht mede 
door de grote nieuwe fietsenstalling op het KJ-
plein en de sterke toename van het aantal fiet-
sers. Bovendien worden de verbindingen naar 
de binnenstad en de Koekamp verbeterd in het 
kader van ‘stadsentrees’. Onderzocht wordt of ter 
plaatse van het KJ-plein de Bezuidenhoutseweg 
een 30 km/uur-zone kan worden om de oversteek-
baarheid te verbeteren. In het verlengde van de 
Prinses Irenestraat is ook een oversteek naar de 
Koekamp. Ook wordt bekeken of het tweerich-
tingsfietspad kan worden verbreed voordat de 
fietsenstalling onder het KJ-plein gereed is. 

4.5 Duurzaamheid

Den Haag groeit. Er wonen nu al meer dan 
500.000 mensen in de stad. Dat veroorzaakt de 
nodige milieubelasting. De toekomstige ruimtelijk-
economische kwaliteit van dit gebied, het vesti-
gings-, woon- en verblijfskwaliteit moeten daarom 
worden beschouwd in samenhang met te treffen 
maatregelen om deze milieubelasting aan te pak-
ken.

Duurzaamheid is een breed begrip. Samengevat 
kan worden gesteld dat een duurzame ontwikke-
ling zowel ruimtelijke kwaliteit als marktkwaliteit 
heeft, flexibel is, en ook nog bewust omgaat met 
energie en afvalstromen. Hierdoor kan de ge-
bruikswaarde hoog zijn en de milieubelasting laag. 
Ook kan het gebruik in de loop der tijd veranderen 
zonder dat gebouwen drastisch moeten worden 
aangepast.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Gemeente 
hebben beiden grote ambities op het gebied van 
duurzame energie en vervullen hierin een voor-
beeldfunctie. De Gemeente wil een aantrekkelijke 
vestigingslocatie zijn voor nationale en interna-
tionale organisaties en voor haar inwoners. De 
RVB wil een betaalbare, betrouwbare en schone 
energievoorziening voor de eigen bedrijfsvoe-
ring van rijkskantoren en andere objecten in Den 
Haag. Ook voor gebouweigenaren en gebruikers 
draagt een duurzame energievoorziening bij aan 
de waardevastheid en aantrekkelijkheid van de 
bebouwing. 

Vanuit energievoorziening is de overheidshuisves-
ting in het centrum van Den Haag een geschikt 
voorbeeldproject onder de noemer “EnergieRijk 
Den Haag” (RIS270277). Het KB-complex maakt 
hier onderdeel van uit. BuZa is gezien de wens 
van afstoting als Rijksvastgoed hier vooralsnog 
niet in opgenomen, maar dit is wel kansrijk en 
dient onderzocht te worden. Ook andere kavels 
kunnen hierop aangesloten worden.

Agenda Groen voor de Stad 2016
Omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blij-
ven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moe-
ten er strategische keuzes worden gemaakt op het 
gebied van verdichting, vergroening en verduur-
zaming. De ambitie van de Agenda Groen is een 
verdere kwalitatieve ontwikkeling van het Haagse 
groen, waarbij ruimte bestaat voor verandering 
en initiatief en bij ontwikkelingen het groen toe-
komstbestendig wordt vormgegeven. Het gebied 
CS Oost ligt volgens deze agenda in de zone ‘De 
dichte Stad’, waar de bebouwing dominant is en 
het (schaarse) groen een (aangenaam) contrast 
vormt met de gebouwde omgeving (bijvoorbeeld 
door toevoeging van groene daken of groene ge-
vels). 

Doelstelling is om vooral in te zetten op beter 
groen: groen met meer impact. Ook zal de inrich-
ting beter worden afgestemd op het gebruik. Soms 
betekent dit het bestaand groen intensiveren, 
soms betekent dit herinrichten voor andere doel-
groepen. 
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Windklimaat
De windhindernorm houdt in dat een windklimaat 
wordt nagestreefd zoals genoemd is in de NEN 
8100 voor de betreffende activiteiten en minimaal 
na te streven de kwalificatie ‘matig’. De kwalifica-
tie ‘slecht’ wordt slechts bij hoge uitzondering en 
onder nadere voorwaarden toegestaan en voor 
windgevaar moet de kwalificatie ‘gevaarlijk’ wor-
den voorkomen. Positionering, hoogteopbouw en 
ontwerp van gebouwen zullen moeten voldoen 
aan de windhindernormen.

Uit de quickscan blijkt dat de voorgestelde hoog-
bouw in de gebiedsvisie een verslechtering van 
het windklimaat tot gevolg heeft. Met name rond-
om de Koninklijke Bibliotheek ontstaan gebieden 
die prettig verblijven (langdurig zitten of slente-
ren) beperken. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat de wind in die richting vrij spel heeft en 
de torens aan weerszijden dit effect versterken.. 
Dit effect kan worden beperkt door toepassing 
van een plint of podium. De hoogbouw wordt dan 
verder achter de gevellijn van de onderbouw ge-
positioneerd. Tevens kunnen onderbrekingen in de 
gevels (i.e. balkons of lamellen) dit effect vermin-
deren. Wat de exacte effecten zijn van dergelijke 
maatregelen kan alleen met modulatie worden 
benaderd.

Geluid
Om de gevolgen voor de geluidbelasting op de 
Grotiusplaats en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken vast te stellen, zijn door het Ingenieursbu-
reau geluidsberekeningen gemaakt. Hieruit blijkt 
dat de geluidbelasting door het verkeer op de 
Prins Clauslaan ter hoogte van de Grotiusplaats 
62dB bedraagt. Ter hoogte van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken bedraagt deze geluidbelas-
ting ten hoogste 61dB. Dit is nog juist lager dan 

de maximaal toelaatbare waarde van de geluid-
belasting op grond van de Wet geluidhinder. De 
overkluizing van de Utrechtse Baan ter hoogte 
van de Grotiusplaats leidt nauwelijks tot een ver-
betering van de geluidbelasting op deze plek. Dit 
omdat op dit gedeelte in de bestaande situatie al 
overhangende geluidschermen zijn aangebracht, 
die de geluidbelasting door de Utrechtse Baan al 
aanzienlijk beperken. 

De volledige overkluizing van de Utrechtse Baan 
heeft een aanzienlijk effect op de geluidbelasting 
ter hoogte van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Door de overkluizing neemt de geluidbe-
lasting hier af tot lager dan de voorkeursgrens-
waarde. Deze geluidbelasting is daardoor inpas-
baar zonder ontheffingsprocedure. Ter hoogte van 
de Grotiusplaats blijft voor de hogere woonlagen 
een ontheffing op grond van de Wet geluidhinder 
nodig. Anders dan ter hoogte van het ministerie 
wordt hier de geluidbelasting van de Utrechtse 
Baan in het deel van het Prins Bernhardviaduct 
richting Rijswijk, niet afgeschermd door hoge be-
bouwing.

Luchtkwaliteit
In de bestaande situatie bedraagt de maatgeven-
de concentratie van NO2 ter hoogte van de Gro-
tiusplaats 29,3 mg/m3 als jaargemiddelde en ter 
hoogte van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
28,4 mg/m3 als jaargemiddelde. Door de gedeel-
telijke overkapping zal – omdat de tunnel langer 
is dan 100 meter – een verhoging van de concen-
tratie NO2 optreden ter hoogte van de tunnelmon-
den. Door de gedeeltelijke overkapping neemt de 
concentratie NO2 ter hoogte van de Grotiusplaats 
af tot 24,6 mg/m3. Ter hoogte van het ministerie 
en het Koninklijk Conservatorium neemt zij toe tot 
respectievelijk 32,2 en 32,0 mg/m3. Door de volle-

4.6 Bezonning, wind, lucht-, en geluid-
kwaliteit 

Voor het gebruik van de buitenruimte en de eraan 
gesitueerde functies is het wenselijk om een zo 
goed mogelijk verblijfsklimaat te realiseren. Door 
de hoge bebouwingsdichtheid, de gesloten bouw-
volumes langs alle randen en de afwezigheid van 
autoverkeer binnen in het gebied heerst er een 
relatieve rust in CS Oost. Dat biedt legio kansen 
op een prettige verblijfskwaliteit.

De bebouwing die in het plangebied mogelijk 
wordt gemaakt, zal moeten voldoen aan de 
vigerende (milieu)wet- en regelgeving en ge-
meentelijke bezonnings- en windhindernormen 
(RIS170509). Hierbij wordt voor wat betreft het 
wind- en bezonningsklimaat een bredere afweging 
gemaakt, waarbij ook andere aspecten op het 
gebied van het leefklimaat een rol spelen. Door 
het Ingenieursbureau zijn ten behoeve van deze 
gebiedsvisie quickscans uitgevoerd voor het plan-
gebied CS Oost

Bezonning
De bezonningsnorm houdt in dat na nieuwbouw 
de omliggende woningen op peildatum 19 okto-
ber ten minste 2 uur zon op de gevel behouden. 
Indien deze norm op dit moment al niet wordt 
behaald, mag de bezonning niet (verder) verslech-
teren. 

Uit de quickscan komt naar voren dat nader on-
derzoek nodig is naar de meest noordelijke toren 
op de locatie van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Deze werpt een volgens de Haagse be-
zonningsnorm onaanvaardbare schaduw op de 
woonbebouwing aan de Bezuidenhoutseweg. Hier 
moet bij de uitwerking een oplossing voor worden 
gezocht.
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dige overkapping zal een toename ter hoogte van 
de Boslaanzijde en het Koninklijk Conservatorium 
optreden tot respectievelijk 29,0 en 32 mg/m3. 
Ondanks de nadelige invloed van de overkap-
pingsvarianten op de luchtkwaliteit, liggen deze 
concentraties lager dan de wettelijke grenswaarde 
van 40 mg/m3 als jaargemiddelde concentratie 
NO2.

4.7    Externe veiligheid en milieubelasting

Bij toekomstige nieuwbouw of bij transformatie 
van bestaande bebouwing naar andere bestem-
mingen in CS Oost, dient er rekening gehouden te 
worden met het feit dat de effecten op het groeps-
risico i.v.m. de huidige ligging aan route gevaarlij-
ke stoffen moeten worden berekend. Mogelijk zijn 
maatregelen aan de gebouwen nodig.

Relevant beleid, wet- en regelgeving externe 
veiligheid
Een samenleving zonder risico’s bestaat niet. De 
landelijke wet- en regelgeving externe veiligheid 
stelt eisen aan het minimale beschermingsniveau 
voor burgers. Hiervan wijkt het gemeentelijke be-
leid niet af. De nota Externe Veiligheid Den Haag 
(RIS259485) geeft invulling aan de beleidsruimte 
die Den Haag heeft. Hiermee kan de gemeente 
met eigen beleid maatwerk leveren, beter inspelen 
op specifieke lokale situaties en meer helderheid 
verschaffen bij het maken van ruimtelijke plannen. 
Dat geldt vooral voor de verantwoordingsplicht 
van het groepsrisico.

Een belangrijk deel van het vervoer gevaarlijke 
stoffen (LPG, propaan) in Den Haag vindt plaats 
over de Utrechtsebaan. Hiermee is externe veilig-
heid een belangrijke factor bij ruimtelijke ontwik-
kelingen in het gebied CS Oost. Het externe vei-
ligheidsrisico, uitgedrukt in een overschrijding van 
de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, in de 
directe nabijheid van de Utrechtsebaan wordt op 
dit moment in belangrijke mate bepaald door de 
hoge bebouwingsdichtheid met kantoren. Daarom 
is in het besluit ‘Routering gevaarlijke stoffen’ 
(RIS258608) het vervoer van routeplichtigestoffen 
tijdens kantooruren geweerd (de ‘venstertijden-
regeling’),waardoor het groepsrisico tot onder de 
oriëntatiewaarde is gedaald. 

Momenteel spelen twee ontwikkelingen die aanlei-
ding geven opnieuw het externe veiligheidsrisico 
langs de Utrechtsebaan te bezien: 
• Allereerst betreft dit de huidige beoogde ont-

wikkelingen langs de Utrechtsebaan, die voor-
namelijk voorzien in woningbouw. Naast de 
ontwikkelingen in CS Oost zijn ook beoogde 
woningbouwontwikkelingen in het Beatrix-
kwartier (o.a. de Monarch, en de Conservato-
riumlocatie). Dit is van invloed op de hoogte 
van het groepsrisico.

• De tweede ontwikkeling betreft de aanleg van 
de Rijnlandroute (een verbinding tussen de A4 
en A44 tussen Katwijk en Leiden). Deze weg 
is een deugdelijk alternatief voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over de Utrechtsebaan, 
waardoor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de Utrechtsebaan in de toekomst zal 
afnemen. Dat biedt juist weer ruimte voor de 
ontwikkeling van woningbouw

Ruimtelijke ontwikkeling nabij de Utrechtsebaan 
en vervoer gevaarlijke stoffen
Er zijn meerdere partijen betrokken bij externe vei-
ligheid en de verantwoording van het groepsrisico. 
Voor een goede uitvoering van het beleid moeten 
de belangen van deze partijen op elkaar afge-
stemd. De gemeente heeft daarom, samen met 
de Omgevingsdienst Haaglanden, Provincie Zuid-
Holland, Veiligheidsregio Haaglanden het initiatief 
genomen te komen tot een  raamwerk Externe 
Veiligheid voor de beoogde (her)ontwikkeling en 
langs de Utrechtsebaan tot 2025. Het raamwerk is 
dynamisch van karakter. In het raamwerk zijn alle 
(nu beoogde en bekende) ruimtelijke ontwikkelin-
gen tot 2025 meegenomen en wordt er rekening 
gehouden met de aanleg en openstelling van de 
Rijnlandroute (openstelling verwacht in 2023). 
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zo veel mogelijk maatregelen getroffen om 
het groepsrisico op een verantwoorde manier 
beheersbaar te maken. In de verantwoording 
is er aandacht voor zelfredzaamheid, 
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten en 
de allocatie van kwetsbare functies op de 
te ontwikkelen plot (zo ver mogelijk van de 
Utrechtsebaan af).

• Procesmatige afstemming met de partijen 
binnen de gemeente: de betrokken partijen 
overleggen jaarlijks over de monitoring van 
het raamwerk te monitoren de voortgang van 
individuele bouwplannen.

• Bij de boordeling van individuele bouwplannen 
geldt dat de initiatiefnemer vroegtijdig het 
groepsrisico voor zijn bouwplan onderzoekt. 
Hij treft, in overleg met betrokken partijen, 
zoveel mogelijk maatregelen om het 
groepsrisico beheersbaar te houden.

Echter, afhankelijk van de fasering van de ver-
schillende woningbouwontwikkelingen kan er tijde-
lijk sprake zijn van een tijdelijk verhoogd groeps-
risico. De gemeente kan als bevoegd gezag zelf 
integraal een afweging maken over veiligheid en 
ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat zich 
in het ruimtelijke ordeningsproces ontwikkelingen 
voordoen die uit het oogpunt van externe veilig-
heid ongewenst zijn, hebben alle betrokken par-
tijen afspraken gemaakt over de wijze van verant-
woording van dit groepsrisico.

Deze afspraken gelden zowel voor de monitoring 
van het raamwerk voor het gehele gebied als in de 
te doorlopen procedure per individueel bouwplan 
(waar bij uitvoering het raamwerk wordt aange-
past). Ten aanzien van de externe veiligheid langs 
de Utrechtsebaan is daarom het volgende van 
toepassing: 

• Externe veiligheid wordt vanaf het begin 
bij het ruimtelijke plannen langs de 
Utrechtsebaan betrokken. 

• Groepsrisico wordt getoetst aan de 
oriëntatiewaarde op basis van met 
rekenmodellen berekend groepsrisico. Bij 
een tijdelijk verhoogd groepsrisico is de 
verantwoording door het bestuur zorgvuldig, 
uitgebreid en expliciet en zijn maatregelen en 
alternatieven overwogen.

• Als stelregel geldt: hoe groter het groepsrisico 
hoe zwaarder de verantwoording. In de 
verantwoording wordt aandacht besteed aan: 
een goede ruimtelijke onderbouwing (nut en 
noodzaak), inzicht in de kosteneffectiviteit 
van maatregelen en inzicht in slachtoffers, de 
hulpverlening en crisisbeheersing                               

• Wanneer de gemeente ruimte wil om een 
ontwikkeling mogelijk te maken, dan worden 
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5. Uitwerking

5.1 Randvoorwaarden

Voor CS Oost leggen we de belangrijkste ‘spelre-
gels’ vast in de randvoorwaardenkaart. Het gaat 
dan om bouwvlakken, (uiterste) rooilijnen, plekken 
waar een levendige plint wordt verlangd, een indi-
catie van ligging van mogelijke hoogteaccenten en 
belangrijke zichtlijnen. De randvoorwaardenkaart 
werkt toe naar een eindbeeld. Als eindbeeld is het 
voorkeursmodel opgenomen, waarin het BuZa-
pand uiteindelijk op termijn geheel wordt gesloopt 
en nieuw ontwikkeld, en de Haagse Loper maxi-
maal wordt aangelegd door volledige sloop van 
het I-gebouw.

In de hierna volgende pagina’s wordt per deel-
project de lopende afspraken, doelstellingen, uit-
gangspunten en het programma benoemd. Hierbij 
komen ook de afhankelijkheden aan bod. Zo zal 
de herontwikkeling van het BuZa-complex in het 
voorkeursmodel alleen doorgang vinden als het 
I-gebouw van de KB wordt gesloopt. Als het niet 
mogelijk blijkt het I-gebouw te slopen en de KB 
grootschalig aan te pakken, is er een terugvalvari-
ant (model 2) die ook consequenties heeft voor 
het BuZa plot en de buitenruimte. Model 2 wordt 
hierna ook bij de deelprojecten beschreven.  

Randvoorwaardenkaart CS Oost
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5.2 Deelproject Buitenlandse Zaken

Huidige situatie 
Het huidige gebouw van het Nederlandse minis-
terie van Buitenlandse Zaken werd geopend op 
7 mei 1985 en is ontworpen door architect Dick 
Apon (1926-2002). Het ministerie is gebouwd van 
beton en baksteen en heeft een totale oppervlakte 
van 83.443 m², verdeeld over 15 lagen, waarvan 
een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met 
een capaciteit van 458 auto’s, een aanliggende 
ontvangstruimte voor buitenlandse hoogwaardig-
heidsbekleders een atoombunker. Het gebouw 
bestaat uit een kern met vier armen. Al kort na 
de oplevering kreeg het gebouw de bijnaam ‘De 
Apenrots’, vanwege de getrapte opbouw en ook 
vanwege de naam van de architect. 

Eigendom en lopende afspraken 
De eigenaar van de locatie is het Rijksvastgoed-
bedrijf. Vanwege reorganisaties en bezuinigingen 
is besloten dat het ministerie van Buitenlandse 
Zaken het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 
in 2017 zal verlaten om in Rijnstraat 8 te trekken. 
Mede daarom is in de ‘Uitvoeringsagenda Afstoot 
Rijkspanden’ BuZa/omgeving CS benoemd als 
één van drie strategische locaties binnen de af te 
stoten rijksvastgoedportefeuille in Den Haag. Ge-
zien de unieke kenmerken van het Buitenlandse 
Zaken-object op een toplocatie in de Zuidelijke 
Randstad bezint het Rijk zich nog op de beste 
afstootstrategie. Inmiddels is besloten dat deze 
locatie zal worden gebruikt voor de tijdelijke huis-
vesting van de Tweede Kamer tijdens de renovatie 
van het binnenhof. 

Doelstellingen 
Het Buitenlandse Zaken complex is een belangrijk 
puzzelstuk in de toekomst van CS Oost. Liefst al 
bij het geschikt maken van het gebouw voor de 
Tweede Kamer, dan wel bij plannen voor een her-
ontwikkeling, transformatie of sloop/nieuwbouw na 
2026; In beide gevallen kan het gebouw bijdragen 
aan een betere aansluiting en routing naar Bezui-
denhout, aan de kwaliteit en beleving binnen CS 
Oost en aan een betere verbinding van het gebied 
met de Koekamp, het Haagse Bos en de Prins 
Clauslaan. Het geschikt maken voor publieke 
functies en instellingen en het (deels) herbestem-
men tot woningbouw biedt kansen voor verdich-
ting en verlevendiging in het gebied. 

Uitgangspunten 
• Er zijn 2 toekomstmodellen geschetst in deze 

gebiedsvisie: een voorkeursmodel waarin het 
I-gebouw van de KB wordt gesloopt, en mo-
del 2 met de technische renovatie, de variant 
waarin het I-gebouw niet wordt gesloopt. Dit 
heeft consequenties voor de ruimte die ter 
beschikking komt van het BuZa-plot;

• In het voorkeursmodel wordt het BuZa-plot ge-
heel afgebroken en herontwikkeld. Er ontstaat 
ruimte voor een goede en heldere voortzetting 
van de Haagse Loper;

• Voor sloop en nieuwbouw is in de randvoor-
waardenkaart een uiterste contour van het 
nieuwe bouwblok aangegeven met, op som-
mige plekken, een rooilijn voor de onderbouw. 
De basis van het blok staat in deze rooilijn en 
is 20 - 40 meter hoog;

• Rondom zijn zones aangegeven waar een 
dubbelhoge, levendige plint moet komen. De 
plint kan evenals bovenliggende torens terug-
liggen ten behoeve van het creëren van een 
arcade, bijvoorbeeld aan de Haagse Loper; Buitenlandse Zaken gezien vanaf de Prins Clauslaan

Huidige entree Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg

De binnentuin van Buitenlandse Zaken
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• Aan de zijde van de Haagse Loper is in de 
randvoorwaardenkaart een bandbreedte aan-
gegeven voor de maat van de buitenruimte. 
De ideale maat is afhankelijk van onder ande-
re bouwhoogte, bebouwingstypologie en pro-
gramma. Maar ook wind- en bezonningstudies 
kunnen hier invloed op hebben; 

• In de kaart zijn indicatief een aantal hoogte-
accenten aangegeven op strategische zicht-
locaties. Bij nadere uitwerking van het plot 
moet middels wind- en bezonningsstudies een 
juiste plaatsing van eventuele torens worden 
gekozen. Speciale aandacht vraagt hoogbouw 
aan de Bezuidenhoutseweg. Hier zijn vanwe-
ge de Haagse Bezonningsnorm problemen te 
verwachten met schaduwwerking elders; 

• Indien er torens worden gemaakt, dienen 
deze te passen in de typologie van de Haagse 
hoogbouw: toren en onderbouw vormen altijd 
een geheel, torens landen altijd op de grond 
met hun eigen plint of voet (zie Babylon);

• Het totale blok kan worden opgeknipt in mini-
maal twee te faseren delen; 

• Het is een sterke wens om de daken van de 
nieuwe bebouwing groen, blauw (waterop-
vang), geel (energie) of rood (voorzieningen 
op het dak) in te richten; 

• Op het binnenterrein van het blok is qua maat 
voldoende ruimte om een of meerdere groene 
ruimtes te realiseren. Doorsteken in het blok 
via deze ruimtes zijn gewenst; 

voorkeursmodel, sloop BuZa-pand en ontwikkeling nieuw blok

Voorbeelduitwerking van het plot.
Hoogbouw aan de Bezuidenhoutseweg 
vraagt om nader bezonningsonderzoek.
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Model 2, minimale sloop KB; kleine ontwikkelplot BuZaVoorkeursvariant, maximale sloop (in rood) 

Programma 
Voorkeursmodel, volledige sloop
• ca. 30.000 m2 onderbouw met publieke plin-

ten en andere gemende (niet wonen) functies 
als: kantoor, voorzieningen, onderwijs, lichte 
horeca (beperkt)

• ca. 29.000 m2 middenbouw met wonen
• ca. 19.200 m2 wonen in toren (70m)
• ca. 39.600 m2 wonen in toren (120m)
• ca. 16.000 m2 wonen in toren (60m), mogelijk 

te verhogen tot 140m (48.000 m2) 
Bandbreedte programma: 134.000 -166.000 m2

model 2, volledige sloop
(de optie voor grootschalige renovatie van 
het BuZa gebouw wordt als variant nu niet 
meegenomen)
• ca. 21.500 m2 onderbouw met publieke plin-

ten en andere gemengde (niet wonen) func-
ties als: kantoor, voorzieningen, onderwijs, 
lichte horeca (beperkt)

• ca. 21.500 m2 middenbouw met wonen
• ca. 39.600 m2 wonen in toren (120m)
• ca. 16.000 m2 wonen in toren (60m), mogelijk 

te verhogen tot 140m (48.000 m2) 
Bandbreedte programma: 99.000 -131.000 m2
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5.3 Deelproject Koninklijke Bibliotheek

Huidige situatie 
Naast het gebouw van het ministerie van Buiten-
landse Zaken staat het complex van de Koninklij-
ke Bibliotheek (KB), waar de kennisinstellingen de 
Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig Museum 
en het Kinderboekenmuseum, het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie en overige 
huurders in huizen. 
Met name dit complex vormt de grootste belem-
merende factor in CS Oost waar het gaat om het 
verbeteren van de routing voor fiets- en voetgan-
gers, het interactiemilieu en de gehele beleving 
van het gebied. De vele overbouwingen, uitstul-
pingen en smalle doorgangen zorgen nu voor 
een zeer onaangename verblijfskwaliteit en ze 
blokkeren elke visuele relatie door het gebied. 
Om dit te verbeteren is de sloop van een aantal 
gebouw(del)en zeer gewenst. 
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft een groot-
schalige onderhoudsopgave, omdat er asbest in 
het gebouw zit wat verwijderd moet worden. Ook 
is de klimaatinstallatie verouderd en een deel van 
de werkplekken voldoet niet aan de huidige arbo-
eisen (o.a. op het vlak van daglichttoetreding). 

Eigendom en lopende afspraken 
De eigenaar van de locatie is het Rijksvastgoed-
bedrijf. Het RVB werkt momenteel in samenwer-
king met de diverse huurders een businesscase 
uit voor grootschalige renovatie.

Doelstellingen 
• Rekening houden met de programmatische 

wensen van haar gebruikers om een ‘natio-
nale bibliotheek van de toekomst’ te worden; 

• De instellingen KB, RKD en LM hebben be-
hoefte aan een betere zichtbaarheid en toe-
gankelijkheid.

Uitgangspunten 
• Er zijn 2 toekomstmodellen geschetst in deze 

gebiedsvisie: een voorkeursmodel waarin 
zowel A,D en I-gebouw worden gesloopt en 
er intern grondig wordt gerenoveerd. En mo-
del 2 met de technische renovatie, de variant 
waarin minimaal wordt gesloopt;

• Bij herontwikkeling en sloop/nieuwbouw wordt 
het huidige aantal m2’s behouden;

• In het voorkeursmodel staat er op de hoek 
aan de ruim doorgetrokken Haagse Loper 
en de Grotiusplaats een duidelijke nieuwe 
entree met allure, in de vorm van een atrium. 
Het nieuwe bouwdeel is ook zichtbaar vanaf 
de Prins Clauslaan. Het atrium is doorgetrok-
ken over meerdere verdiepingslagen en zorgt 
naast meer duidelijkheid en uitstraling ook 
voor meer lichtinval in de aangekoppelde ge-
bouwdelen;

• Er is ruimte voor een toren op de plek van het 
voormalig D-gebouw. Deze toren is voorzien 
in zowel het voorkeursmodel als model 2;

• In beide toekomstmodellen wordt uitgegaan 
van sloop van gebouw A, waarmee ook de 
smalle onderdoorgang verdwijnt en er ruimte 
komt rondom de Leidse Universiteit en voor 
de nieuwbouw op de plot van het D-gebouw;

• In het voorkeursmodel wordt het I-gebouw 
gesloopt. Dit is noodzakelijk voor het optimaal 
doorzetten van de Haagse Loper. Na sloop 
van dit gebouw kan op termijn ook het BuZa 
plot geheel worden afgebroken en herontwik-
keld;

De KB aan de zijde van de Prins Clauslaan

BuZa (links) naast de punt van het I-gebouw, hiertussen de huidige doorgang

De hoek van de KB aan het Prins Bernhardviaduct en Grotiusplaats
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• In model 2 wordt uitgegaan van behoud van 
het I-gebouw. Deze variant gaat uit van tech-
nische renovatie. Behoud van het I-gebouw 
bemoeilijkt verdere ontwikkelingen in CS-Oost 
zeer, aangezien het gebouw volledig in de 
looplijn ligt tussen Theresiastraat/Beatrixkwar-
tier en het Centraal Station.

• In model 2 zal na het vertrek van de Tweede 
Kamer een nieuw plan worden gemaakt voor 
het BuZa-plot. Het maken van een goede 
doorgang van ruim 20m langs het I-gebouw is 
daarbij van groot belang als voortzetting van 
de Haagse Loper. Dit kan door bij herstruc-
turering van BuZa delen van het gebouw te 
slopen, of door een stuk van de onderbouw 
van het I-gebouw af te halen waardoor een 
arcade ontstaat waar je onderdoor kan lopen. 
Een andere optie is sloop en nieuwbouw (zie 
voorstel op pagina 24 en 25). 

Programma
Voorkeursmodel:
• ca. 24.140 m2 sloop (incl. volledig sloop van 

het I-gebouw, het A-gebouw en het D-gebouw)
• ca. 55.200 m2 behoud bestaande hoofdmassa 
• ca. 10.200 m2 uitbreiding KB
• ca. 3.500 m2 uitbreiding KB in torenvolume
• ca. 18.000 m2 gemengd overig programma in 

torenvolume

model 2, fase 1
• ca. 7.640 m2 sloop (A-gebouw en D-gebouw)
• ca. 16.500 m2 behoud I-gebouw
• ca. 55.200 m2 behoud bestaande hoofdmassa
• ca. 21.500 m2 gemengd overig programma in 

torenvolume

Model 2, minimale sloop (in rood)

Voorkeursvariant, maximale sloop (in rood)

I-GEBOUW

A-GEBOUW

D-GEBOUW

I-GEBOUW

A-GEBOUW

D-GEBOUW
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5.4 Deelproject Grotiusplaats

Huidige situatie
Tussen het KB-complex en de Prins Clauslaan 
ligt de Grotiusplaats. Dit onbebouwde kavel is 
ontstaan door het verleggen van een busbaan 
en staat sindsdien op de nominatie om te worden 
bebouwd. Joan Busquets heeft begin deze eeuw 
een plan geschetst voor bebouwing op dit plein in 
de vorm van een hogere en lagere woontoren in 
combinatie met een lager kantoordeel aansluitend 
op het KB complex. Een en ander is als zodanig 
vastgelegd in het bestemmingsplan. De Grotiusto-
ren is de laatste uit te voeren fase van het Master-
plan voor de Grotiusplaats (rv 152, 1993).

Eigendom en lopende afspraken
De eigenaar van de locatie is de gemeente Den 
Haag. Medio 2015 hebben de gemeente Den 
Haag en Provast een intentieovereenkomst ge-
sloten over de ontwikkeling van een gemengd 
programma (wonen, commerciële ontwikkeling) 
op deze locatie. MVRDV heeft voor Provast een 
gebouwontwerp gemaakt. 

Doelstellingen
• stedelijke verdichting;
• verbeteren uitstraling bebouwing en buiten-

ruimte;
• verbeteren route langzaam verkeer Den Haag 

CS – Bezuidenhout/Beatrixkwartier

Uitgangspunten
• op de Grotiusplaats kunnen twee torens wor-

den ontwikkeld: Grotius I middenop het plein 
tussen de KB en de Prins Clauslaan en Gro-
tius II op de rand van de Grotiusplaats aan het 
Prins Bernardviaduct;

• KB-complex behoudt een overtuigende adres-
sering aan de Prins Clauslaan. De KB is goed 
zichtbaar en er is een visuele relatie naar het 
Beatrixkwartier;

• Het parkeren moet ondergronds worden opge-
lost en worden ontsloten vanaf de zijde Prins 
Bernhardviaduct;

• fietsenstalling en bergingen zijn goed bereik-
baar en geplaatst binnen het bouwvolume of 
ondergronds;

• minimale afstanden van 15m (zuidzijde) en 
20m (noordzijde) tot de bruggebouwen;

• de tussen het KB-complex en Grotius I gele-
gen nieuwe straat mag recht zijn maar dat is 
niet noodzakelijk. Een knik vanaf de nieuw-
bouw kan de routing richting het Beatrixkwar-
tier en de presentatie van Grotius II aan het 
Prins Bernhardviaduct verbeteren;

• de gebouwen hebben zoveel mogelijk een 
levendige, hoge plint rondom. De plint kan 
terugliggen, ten behoeve van het creëren 
van een arcade. Op de kop aan de zijde van 
de Haagse Loper heeft de plint een dubbele 
hoogte en/of een extra detail, om de hoofden-
tree te benadrukken.

• de torens hebben een duidelijke plint of voet, 
een (subtiele) verjonging naar boven toe en 
een bekroning van de top.

Programma
Grotius 1
ca. 30.000 m2 wonen
op een commerciële plint

Grotius II
ca. 18.600 m2 wonen
op een commerciële plint

randvoorwaarden/ stedenbouwkundige situatie

schets van de torens aan Grotiusplaats en Prins Bernhardviaduct
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5.5 Deelproject overkluizing Utrechtse-
baan/ inrichting Prins Clauslaan

Huidige situatie 
De Utrechtse baan is in de jaren 1970-1975 aan-
gelegd. De Utrechtsebaan is de belangrijkste ont-
sluitingsweg van de stad. Ondanks de verdiepte 
ligging, vormt de Utrechtsebaan een psychologi-
sche barrière in de stad die de stadsdelen Cen-
trum en Haagse Hout van elkaar scheidt.

Eigendom en lopende afspraken 
Het betreffende gedeelte van de Utrechtsebaan is 
eigendom van de gemeente Den Haag. 

Doelstellingen 
Belangrijk onderdeel in het verbeteren van de ver-
binding tussen de stadsdelen Centrum en Haagse 
Hout is het overkluizen van de Utrechtsebaan, 
oftewel het slechten van deze psychologische 
barrière in de stad. Dit betekent zowel een be-
langrijke symbolische ingreep alsook een enorme 
verbetering van de verblijfskwaliteit op maaiveld, 
waarmee het betere mogelijkheden voor nieuwe 
(woningbouw)ontwikkelingen biedt. Het vormt 
straks ook een belangrijke schakel tussen CS 
Oost, het Beatrixkwartier en de Theresiastraat. 
Middels het wegnemen van het verkeerslawaai 
van de Utrechtsebaan kan dit gebied een veel 
meer verbindende rol gaan spelen in de stad.
Overkluizen van snelwegen heft de barrièrewer-
king in de stad op, het vergroot de ‘quality of life’ 
ter plaatse enorm en het schept nieuwe ontwikkel-
mogelijkheden.

Uitgangspunten 
• De overkluizing van de Utrechtsebaan in 

CS Oost kan in 1 keer of gefaseerd worden 
gerealiseerd. De eerste fase betreft de over-
kluizing van de Utrechtse Baan bij de Grotius-
plaats; De tweede fase betreft het gedeelte ter 
hoogte van Buitenlandse Zaken;

• Omdat over de Prins Clauslaan nog behoor-
lijke hoeveelheden verkeer rijdt kan hij niet 
overal door voetgangers worden overgesto-
ken. Daarmee is ook het overkluisde midden-
deel niet vanaf alle randen te betreden. Ter 
hoogte van de bruggebouwen worden de toe-
gangen gemaakt die vloeiend doorlopen van 
en naar de voetgangersoversteekplaatsen; 

• De invulling van het dek is hoogwaardig en 
inspirerend en in de basis groen (grassoor-
ten of hagen, maar ook royale  bomen t.p.v. 
verdikkingen in het dakpakkket). Ter plaatse 
van de Grotiusplaats (fase 1) is deze groene 
ruimte tevens een uitloper van de Haagse 
Loper richting Beatrixkwartier. Dit is terug te 
zien in het materiaalgebruik. De groene ruimte 
moet gaan dienen als verbindende route, als 
verpoosruimte voor de aangelegen kantoren, 
en als verblijf- en zichtkwaliteit voor de aanlig-
gende woningbouw. Ook is een terras moge-
lijk, bijvoorbeeld ter plaatse van de paviljoens 
onder de bruggebouwen;

• Afhankelijk van de lengte van de overkluizing 
wordt bepaald of er wel of niet sprake is van 
een tunnel. Indien beide fases worden gereali-
seerd dient rekening te worden gehouden met 
maatregelen in het kader van de tunnelveilig-
heidswet. Bij de aanleg van de overkluizing 
in fase 1 wordt al rekening gehouden met het 
doorzetten van de overkluizing richting Bezui-
denhoutseweg.

Doorsnede Utrechtsebaan met overkluizing

Impressie overkluizing Utrechtsebaan

Programma
• de eerste fase betreft de overkluizing van de 

Utrechtse Baan bij de Grotiusplaats. De lengte 
van de overkluizing is 220 meter, oppervlakte 
ca. 3200 m2  

• de tweede fase betreft de overkluizing ter 
hoogte van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Dit deel heeft een lengte van 287 
meter, hiermee komt de totale lengte op 507 
meter. De oppervlakte van dit gedeelte is ca. 
8700 m2.
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5.6 Deelproject Haagse Loper - aansluiting 
Theresiastraat

Huidige situatie
Dwars door het gebied loopt ‘de Haagse Loper’, 
de belangrijkste voetgangersroute tussen het 
centrum en Bezuidenhout. De Haagse Loper kent 
het Centraal Station als middelpunt en loopt van 
het Spuiplein tot aan de Theresiastraat. Aan de 
westzijde van het CS is het een drukke voetgan-
gersverbinding van het Centraal Station naar de 
winkelkern en dan vooral de Grote Marktstraat. 
Aan de andere kant van het Centraal Station 
wordt het een prettige (voetgangers-) verbinding 
met de Theresiastraat, het Beatrixkwartier en Be-
zuidenhout.

Voor het deel van de Haagse Loper in CS Oost 
geldt dat deze verbinding slecht is. Om die reden 
is in het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse 
Kracht” opgenomen de Haagse Loper door te trek-
ken naar de Theresiastraat. Het verruimen van de 
buitenruimte in CS Oost is een voorwaarde om de 
verwachte grote hoeveelheden voetgangersstro-
men in goede banen te leiden en de verblijfskwali-
teit te vergroten.

Eigendom en lopende afspraken 
Een deel van de buitenruimte in CS is eigendom 
van het RVB, een deel is eigendom van de ge-
meente, zie hiervoor de kadastrale eigendoms-
kaart (bijlage 2). In CS Oost zijn al grote delen 
van de buitenruimte overeenkomstig Haags Loper 
kwaliteit ingericht, Zo is het Anna van Buerenplein 
al gedeeltelijk ingericht met deze kwaliteit, is de 
fontein voor het Nationaal Archief in 2016 opge-
leverd en wordt gewerkt aan het ontwerp voor de 
oversteek over de Prins Clauslaan.

Doelstellingen
Belangrijkste doelstelling is het creëren van een 
uitstekende, snelle routing naar de Theresiastraat 
en de Grotiusplaats. Maar in de dynamiek van de 
stationsomgeving moet deze buitenruimte ook rust 
en ontspanning bieden en als ontmoetingsplek 
voor bewoners, bezoekers, reizigers, werkers en 
winkelaars dienen.
Ook de overige buitenruimte in CS Oost zal over-
eenkomstig de Haagse Loper kwaliteit worden 
ingericht en zal in fasen worden aangelegd, iedere 
keer in relatie met de bouwplannen langs de 
Haagse Loper in het gebied.

Uitgangspunten
• nieuwe buitenruimte in het gebied zal volgens 

de Haagse Loper kwaliteit worden ingericht, 
aansluitend op de inrichting van het Anna van 
Buerenplein;

• er is ruimte voor bomen en zitgelegenheden. 
Net als de Haagse Loper in de binnenstad zijn 
er zones waar terrassen worden toegestaan 
langs de plint, en zones waar het lopen de 
hoofdfunctie heeft. Bomen worden waar mo-
gelijk ook in de volle grond geplaatst;

• aan de Haagse Loper bevinden zich de be-
langrijkste entrees van de gebouwen. 

• het profiel van de Haagse Loper heeft, zowel 
in het voorkeursmodel als in model 2, een 
minimale maat van 20 meter om de doorgang 
voor voetgangers en fietsers prettig te facilite-
ren

herinrichtingstekening Anna van Buerenplein

inrichtingselement Anna van Buerenplein

Programma
In zowel voorkeursmodel als model 2 zal circa 
6.000 m2 nieuwe openbare ruimte worden 
toegevoegd. Daarvan vormt ruim 4.000 m2 de 
verbinding tussen het reeds ingerichte Anna van 
Buerenplein en de Prins Clauslaan. Afhankelijk 
van de gekozen rooilijn (rondom het nieuwe BuZa-
blok) wordt deze ruimte mogelijk iets groter of 
kleiner. 
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6. Financiering

Uitgangspunten
Dit hoofdstuk verschaft inzicht in de kaders en 
afhankelijkheden voor toekomstige afspraken met 
betrekking tot de investeringen die nodig zijn voor 
de projecten in het gebied CS Oost. 

Relatie gemeentelijke investeringen.
Het plangebied kent een overlap met reeds be-
staande projecten (grondexploitaties): CE-53 Den 
Haag Nieuw Centraal, CE-48 Haagse Loper en 
HA-56 Grotiusplaats. 

Gebiedsvisie versus deelontwikkelingen
In de gebiedsvisie zijn de gedeelde ambities van 
het RVB en de gemeente voor verbetering van de 
kwaliteit van het gebied opgenomen. Om zoveel 
mogelijk (financiële) afhankelijkheden te voorko-
men is het wenselijk dat de diverse deelplannen fi-
nancieel los van elkaar te ontwikkelen zijn. Echter 
gezien het integrale karakter van deze visie en de 
mogelijk noodzakelijke herverkaveling en daarmee 
de verschuivingen van eigendomsgrenzen is het 
nodig om bij de uitvoering van deelplannen finan-
ciële afspraken te maken over o.a. de verdeling 
van de noodzakelijke investeringen, opbrengsten 
tussen partijen en afboekingen op te slopen vast-
goed. Naast de algemene afspraken tussen par-
tijen worden deze concrete uitvoeringsafspraken 
voor de korte  en lange termijn (voor zover mo-
gelijk)  vastgelegd in een Bestuursovereenkomst 
tussen de gemeente en het RVB. Deze afspraken 
worden gemaakt met inachtneming van het onder-
staande omtrent de economische uitvoerbaarheid 
en kostenverhaal. 

Buitenruimte.
De uiteindelijk te ontwikkelen en te herinrichten 
buitenruimte is afhankelijk van investeringsbeslis-
singen op projectniveau. De buitenruimte wordt 
ingericht met Hofstadkwaliteit (cf. Haagse Loper).  

Grondeigendom en demarcatie. 
Uitgangspunt is dat de gemeente verantwoordelijk 
is voor de publieke investeringen. Hierbij is van 
belang dat partijen bij de uitwerking  van de ver-
schillende projecten een heldere en eenduidige 
demarcatie afspreken (uitvoeringsafspraken) ten 
aanzien van de toekomstige eigendomsgrenzen. 
Niet alleen wordt dan duidelijk welke investeringen 
voor welke onderdelen nodig zijn. Ook is duidelijk 
wat behoort tot het toekomstig beheer en onder-
houd van privaat gebied en de buitenruimte.

Economische uitvoerbaarheid en kostenverhaal.
Het kostenverhaal vindt ofwel plaats via de uitgifte 
van gemeentelijke gronden, danwel via het sluiten 
van (anterieure) overeenkomsten bij private ont-
wikkelingen. Partijen geven de voorkeur aan het 
afsluiten van anterieure overeenkomsten.
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7. Planning en fasering

Een gefaseerde ontwikkeling
De ontwikkeling van CS Oost heeft een lange 
looptijd en zal gefaseerd verlopen. Een goed voor-
beeld hiervan is de tijdelijke huisvesting van de 
Tweede Kamer in het BuZa gebouw, waardoor dit 
gebouw pas op termijn herontwikkeld kan worden. 
Van belang is dat tijdens de huisvesting van de 
Tweede Kamerorganisatie in CS Oost de bouw-
overlast binnen de andere deelgebieden zoveel 
mogelijk wordt beperkt.

De onzekere fasering van verschillende projecten 
binnen CS Oost maakt de ontwikkeling complex.  
Daarom geldt als opgave om waar mogelijk 
projecten te ontvlechten, zodat de verschillende 
deelprojecten los van elkaar ontwikkeld kun-
nen worden. Ontwerpen dienen wel rekening te 
houden met de mogelijkheid om in de toekomst 
koppelingen te leggen (bijvoorbeeld tussen par-
keergarages).

De ontwikkeling valt onder te verdelen in twee 
fases.

Fase 1: 2017 – 2020 

1. Gemeente: Overkluizing Utrechtsebaan fase 1 
(ter hoogte van Grotiusplaats).

2. Gemeente: ontwikkeling Grotiusplaats.
3. Rijk: renovatie Koninklijke Bibliotheekcomplex.
4. Rijk: gereedmaken Buitenlandse zaken voor 

tijdelijke huisvesting Tweede Kamer.
5. Rijk/gemeente: inrichten nieuwe buitenruimte.

Fase 2: na vertrek Tweede Kamer uit BuZa 
(planning: 2026)

1. Herbestemmen en mogelijk uitbreiden gebouw 
Buitenlandse Zaken

2. Overkluizing Utrechtsebaan fase 2

1
2

3

4

5

1 2
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Bijlagen

Juridisch planologische situatie

CS Oost maakt, met uitzondering van een deel 
van het Nieuw Babyloncomplex, deel uit van het 
stadsdeel Haagse Hout.

Vigerende bestemmingsplannen
In het gebied vigeren, behalve voor het Nieuw 
Babylondeel meerdere juridisch-planologische 
regelingen, waarvan de belangrijkste zijn:

• Het bestemmingsplan Den Haag Nieuw Cen-
traal, 1e partiële herziening, dat op 4 novem-
ber 2011 onherroepelijk is geworden;

• Het bestemmingsplan Randstadrail, dat op 4 
juni 2014 onherroepelijk is geworden; 

• Het bestemmingsplan ‘Bezuidenhout’, vastge-
steld op 18 augustus 2014.

Het plan voor de Leidse Universiteit is in afwij-
king van het bestemmingsplan Den Haag Nieuw 
Centraal via een uitgebreide WABO procedure 
gerealiseerd met een hoogte van 72 meter en een 
verruimd plintprogramma.
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Kadastrale eigendomssituatie

CS Oost kent meerdere eigenaren. De belang-
rijkste zijn het Rijk en de gemeente, zie de kaart 
hiernaast voor het overzicht.
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