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1. Inleiding

Deze	Nota	van	uitgangspunten	geeft	invulling	aan	
een	aantal	doelstellingen	uit	het	coalitieakkoord	
die	van	toepassing	zijn	op	station	Laan	van	NOI	
en	haar	omgeving:	Agenda	voor	de	Stadsentrees,	
Versterken	kenniseconomie	en	Versterken	woon-
klimaat.	Daarnaast	wordt	invulling	gegeven	aan	af-
spraken	die	in	het	kader	van	de	Investeringsagenda	
Werelds	Netwerk	aan	Zee	met	NS	zijn	gemaakt	om	
de	kwaliteit	van	het	station	en	de	stationsomgeving	
te	verbeteren.	Kaders	zijn	opgenomen	voor	het	
gebouw	van	het	ministerie	van	Sociale	Zaken	dat	in	
2015	leeg	komt	en	waarvoor	een	nieuwe	bestem-
ming	gezocht	wordt.	
De	Nota	van	Uitgangspunten	heeft	tot	doel	de	
verschillende	ontwikkelingen	en	ambities	op	elkaar	
af	te	stemmen	en	op	basis	hiervan	een	lange	termijn	
doel	voor	dit	gebied	te	stellen.	De	ambitie	is	dat	dit	
gebied	zich	ontwikkelt	tot	een	campusmilieu	gericht	
op	Safety	en	Security;	het	reeds	sterk	aanwezige	
veiligheidscluster	in	dit	gebied	(The	Hague	Security	
Delta)	wordt	hiermee	verder	uitgebouwd.	Dit	levert	
een	bijdrage	aan	het	versterken	en	verbreden	van	de	
Haagse	economie	en	aan	het	behouden	en	verder	
uitbouwen	van	het	Beatrixkwartier	als	tweede	
kantorenlocatie	van	Nederland.	

Stadsentree Beatrixkwartier, 2025
Welkom	in	Den	Haag,	internationale	stad	van	
vrede	en	recht.	Aankomend	op	station	Den	Haag	
Beatrixkwartier	bevind	je	je	meteen	in	het	hart	van	
het	Haagse	veiligheidscluster.	Het	Haagse	Central	
Business	District	heeft	zich	ontwikkeld	tot	een	
dynamisch	en	internationaal	Innovatie	Disctrict.	
De	omgeving	van	station	Den	Haag	Beatrixkwar-
tier	is,	naast	CS	en	HS,	veranderd	in	de	derde	
stationscampus	van	Den	Haag,	een	nationaal	en	
internationaal	toonaangevend	cluster	rondom	het	
thema	Safety	en	Security.	Zowel	Hoge	School	als	
universitaire	studenten	volgen	modules	aan	de	
Cyber	Security	Academy	of	oriënteren	zich	op	een	
stage	of	baan	bij	een	van	de	bedrijven	op	het	gebied	
van	veiligheid.	De	levendige	campusomgeving	biedt	
volop	gelegenheid	voor	zowel	zakelijke	als	sociale	
contacten;	bij	mooi	weer	leent	de	stations	entree	
zich	hier	ook	prima	voor.	De	wisselwerking	tussen	
gevestigde	bedrijven,	startende	ondernemingen	en	
academisch	onderwijs	dragen	bij	aan	nieuwe	ideeën,	
initiatieven	en	samenwerkingen.

Er	wordt	gewoond,	het	gebied	leeft	24	uur	per	dag,	
7	dagen	in	de	week,	het	hele	jaar	door.	Het	kent	
een	brede	en	hoge	dichtheid	en	variatie	aan	functies	
waaronder	een	breed	scala	aan	(publieke	en	private)	
ruimte	voor	uitwisseling	van	kennis	en	ontmoeting.	
Langs	ontmoetingspunten	in	de	buitenruimte	is	
een	plezierige	wandelroute	ontstaan	naar	het	hart	
van	het	Haagse	kantorendistrict	Beatrixkwartier.	
Via	de	ruim	opgezette	voetgangerstunnel	onder	het	
spoor	bereik	je	de	Voorburgse	zijde	waar	de	campus	
omgeving	zich	langs	het	spoor	voortzet.	Het	hier	
gerealiseerde	programma	bestaat	uit	een	mix	van	
diverse	woonmilieus,	kantoren,	onderwijs	en	bedrij-
vigheid,	voornamelijk	gericht	op	de	campus.	Via	de	
aan	deze	zijde	gelegen	Velostrada	is	de	campus	met	
een	directe	fietsroute	verbonden	met	Leiden,	en	
(via	de	Binckhorst	en	Hollands	Spoor)	Delft.

Doelen
De	Nota	van	Uitgangspunten	geeft	invulling	aan	
het	collegeprogramma	en	dient	de	volgende	doelen:
•	 Lange	termijn	ontwikkelrichting	voor	het	gebied	

rondom	station	Laan	van	NOI;
•	 In	samenwerking	en	gedragen	door	stakeholders	

formuleren	van	een	haalbaar	en	wervend	
perspectief	voor	station	Laan	van	NOI	en	
omgeving;

•	Uitgangspunten	vastleggen	voor	korte	
termijn	investeringen	zoals	vastgelegd	in	de	
Investeringsagenda	Werelds	Netwerk	aan	Zee

	 -	voor	de	ontwikkeling	van	de	buitenruimte
	 -	voor	de	uitbreiding	van	het	station	door	NS;
•	Uitgangspunten	vastleggen	voor	korte	termijn	

investeringen	zoals	die	zijn	opgenomen	in	de	
agenda	voor	de	Stadsentrees;

•	Het	maken	van	een	onderlegger	voor	ruimtelijk	
beleid.	Kaders	opstellen	voor	transformatie	
en	toekomstige	invulling	van	het	ministerie	
van	SZW	in	het	kader	van	de	SOK	en	
Uitvoeringsagenda	afstoot	Rijkspanden;

•	Kaders	voor	invulling	van	de	spoorzone	(huidige	
groenstrook)	aan	de	Voorburgse	zijde.
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cross overs en meer samenwerking ontstaat, onder andere door het instellen van de Economische 
Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) en de ROM Zuidvleugel. Dit ook om de resultaten van kennisontwikkeling toe 
te passen in nieuwe producten en diensten (valorisatie). Hiervoor zijn campusontwikkeling (zoals op de 
Technologische Innovatiecampus Delft), de overheid als launching customer en meer en betere internationale 
(studenten)woonmilieus nodig. De beoogde verdere samenwerking tussen de drie universiteiten in de Zuidelijke 
Randstad wordt waar mogelijk door Rijk en regio ondersteund.  
 

 
 
Het Leidse cluster Life Sciences & Health, vooral gelegen op het Leiden Bio Science Park, werkt binnen Medical 
Delta nauw samen met instellingen en bedrijven in Delft en Rotterdam. Samenwerking via “de wetenschapslijnen” 
met de rest van de wereld is van belang voor verdere innovatie. Voor de versterking van alle economische 
sectoren in de Zuidelijke Randstad zijn economisch gerelateerde regio's zoals de Noordelijke Randstad, Brainport 
Eindhoven en in omliggende landen van belang. Door samenwerking met krachtige sectoren, bedrijven en 
kennisinstellingen in andere regio’s kunnen sectoren in de Zuidelijke Randstad zelf ook beter innoveren en 
groeien. Goede (inter)nationale verbindingen per weg, spoor, water, lucht en ICT alsook mogelijkheden van 
samenkomst (zoals campussen) hebben hierbij een dragende functie. 
 
STRATEGIE 2: Het ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan stedelijk gebied door het 
stimuleren van interactie, verstedelijking en het optimaliseren van de bereikbaarheid en groenblauwe 
structuur. 
De overheden zetten in op het creëren van een metropolitaan stedelijk gebied van Leiden tot en met Dordrecht. In 
dit metropolitaan stedelijk gebied worden wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, water, recreatie en natuur in 
samenhang ontwikkeld.  
Daarbij gaat het om: 

7 
 

– Het faciliteren van interactie tussen burgers, bedrijven en kennisinstellingen in de stedelijke centra van 
Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht en rondom knooppunten; 

– Het faciliteren van de vraag naar woningen, werklocaties en voorzieningen in aantallen, locaties en milieus 
op basis van wensen en initiatieven vanuit markt en samenleving;  

– Het optimaliseren van de bereikbaarheid binnen het metropolitaan stedelijk gebied om elkaars kwaliteiten en 
voorzieningen beter te kunnen benutten; 

– Het optimaliseren van de connectiviteit van het metropolitaan stedelijk gebied met andere relevante regio’s in 
binnen- en buitenland; 

– Het versterken van de gebruiks-, belevings- en productiewaarde van de metropolitane landschappen; 
– Het benutten van de kansen die het landelijk gebied biedt door de gunstige ligging en de unieke kwaliteiten in 

de Zuidelijke Randstad. Kwaliteiten aanvullend op en goed verbonden met het metropolitaan stedelijk gebied 
worden ontwikkeld. 

 
In de stedelijke centra van het metropolitaan stedelijk gebied faciliteren overheden de interactie tussen burgers, 
bedrijven, kennisinstellingen en andere instellingen (‘interactiemilieus’). Hiervoor zijn die locaties met een hoge 
economische dynamiek interessant waar vele functies (wonen, werken, voorzieningen, recreatie, cultuur) en 
mensen samenkomen. Op initiatief van het bedrijfsleven, ondersteunen de overheden intensivering en meer 
menging van functies, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, het samenbrengen van voorzieningen en 
goede verbindingen naar en waar nodig tussen die interactiemilieus.  
 

 
 
Bij het renoveren, slopen of transformeren van bestaande verstedelijking en bij toekomstige verstedelijking is 
klimaatbestendigheid, energieneutraal bouwen en de groenblauwe opgave een onderdeel. In de hele Zuidelijke 
Randstad wordt de verstedelijkingsopgave primair gefaciliteerd binnen het bestaand stads- en dorpsgebied. De 

adaptieve agenda Zuidelijke Randstad 2040 
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2. Kaders

Afbakening gebied
Het	gebied	wordt	begrensd	door	de	Schenkkade,	
IJsclubpad,	Loolaan,	de	singel	aan	de	zijde	van	de	
van	Alphenstraat	en	de	Prinses	Beatrixlaan.

College akkoord
Het	in	de	inleiding	geschetste	perspectief	geeft	de	
richting	aan	waarin	het	gebied	rond	station	Laan	
van	NOI	zich	de	komende	jaren	moet	ontwikkelen.	
Het	komt	voort	uit	eerder	geformuleerde	uitgangs-
punten	(investeringsagenda	‘Werelds	Netwerk	aan	
Zee’;	SOK	en	Uitvoeringsagenda	afstoot	Rijkspan-
den)	en	de	ambities	uit	het	coalitieakkoord
2014	–	2018:

•	 Stadsentrees
	 We	investeren	in	de	buitenruimte	rond	onze	

stadsentrees.	Allereerst	in	de	entrees	via	de	
stations,	omdat	daar	dagelijks	enorm	veel	
stadsgenoten	en	bezoekers	gebruik	maken	van	de	
buitenruimte.	Daarbij	richten	we	ook	de	route	
naar	het	Beatrixkwartier	opnieuw	in	en	maken	
een	logische	en	mooie	verbinding	voor	fietsers	en	
voetgangers.

•	Investeren	in	kerngebieden
	 Samen	met	NS	investeren	we	in	station	Laan	

van	NOI	en	omgeving:	NS	in	het	station,	de	
gemeente	in	de	buitenruimte.	ProRail	verbetert	
het	fietsparkeren	in	samenwerking	met	NS	voor	
de	exploitatie	van	de	stallingen.

•	Kansrijke	clusters	van	bedrijven	en	(kennis)	
instellingen	stimuleren

	 We	stimuleren	innovatieve	programma’s,	
projecten	en	kansrijke	clusters.	The	Hague	
Security	Delta	(HSD)	is	zo’n	cluster	en	heeft	de	
potentie	uit	te	groeien	tot	het	grootste	Europese	
kenniscluster	op	het	gebied	van	veiligheid,	
passend	bij	de	Internationale	Stad	van	Vrede	
en	Recht.	De	doorontwikkeling	van	de	HSD	

Campus	als	landelijk	innovatiecentrum	voor	
veiligheid	wordt	gefaciliteerd.

•	Onderwijs	verbetert	ons	vestigingsklimaat
	 Een	goed	aanbod	van	internationaal	onderwijs	is	

een	belangrijke	vestigingsfactor.	We	stimuleren	
nauwere	samenwerking	tussen	MBO,	HBO	en	
WO	en	de	kansrijke	economische	clusters.	We	
stimuleren	de	versterking	van	het	academisch	
klimaat	in	de	stad.	De	samenwerking	met	de	
universiteiten	van	Leiden,	Delft	en	Rotterdam	
wordt	verstevigd	door	het	inzetten	van	kennis	
voor	de	stad	en	de	economische	ontwikkeling.

•	Goede	OV-verbindingen
	 Op	het	gebied	van	openbaar	vervoer	worden	de	

plannen	van	Netwerk	RandstadRail	voortgezet	
en	bewoners	en	belanghebbenden	nadrukkelijk	
betrokken	bij	de	uitvoering.	De	kwaliteit	van	de	
OV-knooppunten	Den	Haag	CS,	HS	en	Laan	
van	NOI	worden	verbeterd.

•	Versterken	woonklimaat
	 We	zetten	in	op	een	betere	benutting	van	

de	bestaande	bebouw,	bijvoorbeeld	door	het	
transformeren	van	kantoren	naar	woningen.

Beleidskaders
Adaptieve	agenda	Zuidelijke	Randstad	2040/	BO	Mirt
In	het	BOMirt	zijn	afspraken	gemaakt	over	de	
onderlinge	samenwerking	tussen	Rijk,	NS	en	
gemeente	en	over	de	inhoud	van	de	Nota	van	Uit-
gangspunten.	Het	BO	MIRT	project	is	onderdeel	
van	de	adaptieve	agenda.	De	voor	de	Nota	van	Uit-
gangspunten	relevante	strategieën	uit	deze	agenda	
zijn	de	volgende:

Strategie	1:	De	adaptieve	agenda	Zuidelijke	Rand-
stad	is	gericht	op	het	vergroten	van	de	samenhang	
tussen	productie-	en	diensteneconomie	gekoppeld	
aan	bewezen	en	opkomende	sectoren	in	de	Zuide-
lijke	Randstad.

•	 Voor	het	door	ontwikkelen	van	Den	Haag	
Internationale	Stad	van	Vrede	en	Recht,	
verbeteren	de	overheden	voorzieningen,	
grootschalige	congresfaciliteiten,	kantoorlocaties	
(o.a.	Beatrixkwartier),	de	regionale	bereikbaarheid	
en	de	kwaliteit	van	leefomgeving	in	de	regio	
Den	Haag.	Voor	dit	internationale	profiel	van	
Den	Haag	ligt	de	focus	op	het	cluster	Veiligheid	
(The	Hague	Security	Delta)	in	samenwerking	
met	de	kennisinstellingen	en	bedrijven	rond	de	
Universiteit	Leiden,	ESA/ESTEC	en	de	TU	
Delft.	

•	Het	versterken	en	vernieuwen	van	sterke	sectoren	
in	de	Zuidelijke	Randstad	vraagt	daarnaast	om	
het	versterken	van	de	Zuid-Hollandse	kennis-as	
en	een	betere	aansluiting	van	arbeidsmarkt	en	
onderwijs.	

Siemens HSD NWO

CAMPUS

SZW

afbakening	gebied
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bestemmingsplan	Bezuidenhout
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Strategie	2:	Het	ontwikkelen	van	een	samenhan-
gend	metropolitaan	stedelijk	gebied	door	het	
stimuleren	van	interactie,	verstedelijking	en	het	op-
timaliseren	van	de	bereikbaarheid	en	groenblauwe	
structuur.	
•	Met	deze	strategie	zetten	de	overheden	in	

op	het	ontwikkelen	van	een	samenhangend	
metropolitaan	stedelijk	gebied	van	Leiden	tot	en	
met	Dordrecht.	

•	Het	faciliteren	van	interactie	tussen	burgers,	
bedrijven	en	kennisinstellingen	in	de	stedelijke	
centra	van	Leiden,	Den	Haag,	Delft,	Rotterdam	
en	Dordrecht	en	rondom	knooppunten	
(interactiemilieus)

Agenda	Kenniseconomie	Den	Haag
Inzet	van	de	Agenda	Kenniseconomie	is	om	samen	
met	partners	verder	vorm	te	geven	aan	de	Haagse	
kenniseconomie	en	duurzame	groei	van	de	werkge-
legenheid	te	realiseren.	Een	dynamische	economie	
waarbinnen	bedrijven,	instellingen,	onderwijs	en	
overheden	investeren	in	kennis	en	talent	en	daarbij	
alert	zijn	inspelen	op	kansen	die	innovaties	en	maat-
schappelijke	veranderingen	bieden.

Woningmarktkader	(Woonvisie	Den	Haag	2009-2020)
De	kerndoelstelling	van	het	Haagse	woonbeleid	
(Woonvisie	Den	Haag	2009-2020)	is	het	vergroten	
van	de	verscheidenheid,	vitaliteit	en	duurzaam-
heid	van	de	woningvoorraad.	De	gemeente	Den	
Haag	wil	komen	tot	een	gevarieerde	stad	voor	alle	
stedelijke	inkomensgroepen.	Hoewel	differentiatie	
van	woonmilieus	en	woonsferen	het	uitgangspunt	
is,	moet	dit	binnen	een	stedelijk	kader	gebeuren.	
Daarom	dient	er	gekozen	te	worden	voor	woonvor-
men	die	passen	bij	een	stedelijke	omgeving.

Het	plangebied	valt	grotendeels	binnen	het	
woonmilieu:	‘stedelijk	wonen	in	de	luwte’.	Het	

deel	waarin	de	grote	kantoorlocaties	liggen	wordt	
gekarakteriseerd	als	een	hoogstedelijk	woonmilieu.	
In	deze	woonsfeer	is	wonen	de	belangrijkste	functie;	
de	voorzieningen	zijn	veelal	gelegen	langs	de	door-
gaande	assen.	In	de	zijstraten	is	meestal	een	rustig	
woonklimaat	te	vinden.

Juridisch planologisch kader
Vigerend	is	het	bestemmingsplan	Bezuidenhout,	
door	de	raad	vastgesteld	op	24	april	2014	en	18	
augustus	2014	onherroepelijk	geworden.

Begrenzing
Het	plangebied	van	bestemmingsplan	Bezuiden-
hout	ligt	ten	noorden	van	het	stadscentrum	tegen	
het	Haagse	Bos	en	wordt	begrensd	door	(vanuit	
het	noorden	met	de	klok	mee):	Carel	Reiniersz-
kade-	Boekweitkamp	-	gemeentegrens	Leidschen-
dam–Voorburg	–	Spoorwegtracé	Den	Haag	Leiden	
-	Schenkkade	-	Utrechtsebaan	-	Prins	Bernhardvi-
aduct	-	Anna	van	Buerenstraat	-	Prinses	Irenestraat	
-	Koekamp	-	Prins	Clauslaan	-	Theresiastraat	–	
Rijklof	van	Goenstraat-	Joan	Maetsuykerstraat-	Be-
zuidenhoutseweg.	

Doel
Het	omvat	hiermee	de	wijkdelen	Bezuidenhout-
midden	en	Bezuidenhout-oost	alsmede	de	omge-
ving	Grotiusplaats	(noordelijk	deel	van	de	zone	
rond	het	Centraal	Station	aan	weerszijden	en	over	
de	Utrechtse	baan).	In	het	plangebied	hebben	zich	
de	laatste	20	jaar	veel	ontwikkelingen	voorgedaan,	
met	name	aan	de	Grotiusplaats	en	in	het	Beatrix-
kwartier,	het	nieuwe	multifunctionele	kantorenge-
bied	rond	de	Prins	Clauslaan,	Prinses	Beatrixlaan	en	
Schenkkade.	Het	bestemmingsplan	is	overwegend	
conserverend	van	aard.
Ten	aanzien	van	de	bestemming	‘Groen’	vermeldt	
het	bestemmingsplan	dat	de	groene	zone	langs	

de	Schenk	onderdeel	is	van	de	Stedelijke	Groene	
Hoofdstructuur.	
In	het	stedenbouwkundig	plan	voor	het	Beatrix-
kwartier	(1999)	is	rekening	gehouden	met	een	toe-
voeging	van	8.000	m2	BVO	kantoren	voor	Siemens	
NV.	Dit	is	in	dit	bestemmingsplan	opgenomen.	

Vrijwaringszone	-	straalpad
Ter	plaatse	van	de	aanduiding	‘vrijwaringszone	
-	straalpad’	zijn	de	gronden	aangewezen	voor	
instandhouding	van	een	straalverbinding.	In	deze	
zone	is	het	niet	toegestaan	bouwwerken	op	te	rich-
ten	die	hoger	zijn	dan	60	meter.	
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oncomfortabele	looproutes

gesloten plint

waterstructuur	verborgen
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3. Analyse

Beschrijving huidige situatie

Positionering in de stad
Station	Laan	van	NOI	en	het	gebouw	van	SZW	
bevinden	zich	op	het	knooppunt	van	twee	Priori-
taire	Investeringszones,	namelijk	van	het	Central	
Business	District	en	de	Spoorzone.	Station	Laan	
van	NOI	is	onderdeel	van	het	Central	Business	
District	en	is	een	belangrijke	stadsentree;	tevens	is	
het	gebied	onderdeel	van	de	Spoorzone.	

Inrichting buitenruimte
De	grens	van	inrichting	van	de	buitenruimte	voor	
het	Beatrixkwartier	en	Den	Haag	Nieuw	Centrum	
eindigt	op	de	Beatrixlaan.	De	hoogwaardige	inrich-
ting	van	de	buitenruimte	van	het	Beatrixkwartier	
staat	op	dit	moment	in	schril	contrast	met	de	uit-
straling	van	de	buitenruimte	rond	station	Laan	van	
NOI.	Tramrails	in	grind,	fietsenstallingen	en	stati-
ons	voorzieningen	in	de	openbare	ruimte	hinderen	
de	routes	van	fietsers	en	voetgangers.	De	reiziger	
voelt	zich	hier	niet	welkom	geheten	in	de	stad.

Typologie bebouwing
Typerend	voor	de	omgeving	van	station	Laan	van	
NOI	is	de	combinatie	van	kantorencluster,	woon-
wijken	en	de	nabijheid	van	groen.	De	kantooront-
wikkeling	is	ingepast	en	onderdeel	van	een	stedelij-
ke	omgeving.	Het	Beatrixkwartier	wordt	getypeerd	
door	stedelijke	bouwblokken	met	hogere	accenten	
en	‘specials’,	zoals	de	bruggebouwen.	De	omgeving	
van	Station	Laan	van	NOI	bestaat	uit	complexen	
van	circa	30	meter	hoog,	aan	de	Schenkkade	gedeel-
telijk	in	een	groene	setting.	Binnen	de	bouwblokken	
zijn	collectieve	ruimtes,	bebouwd	(atriums	e.d.)	en	
onbebouwd	(hoven	of	‘corperate	gardens’)	toege-
voegd.	De	bebouwing	van	de	stedelijke	woonwijken	
van	Bezuidenhout	en	Leidschendam-Voorburg	
wordt	getypeerd	door	een	verkaveling	in	traditio-
nele	bouwblokken	in	drie	bouwlagen.	

Het gebouw van SZW
Het	gebouw	van	SZW	is	een	ontwerp	van	archi-
tectuurstudio	Herman	Herzberger	en	is	één	van	de	
toonaangevende	gebouwen	van	het	structuralisme	
in	Nederland.	Het	bestaande	betonskelet	is	bruik-
baar	voor	mogelijke	nieuwe	invullingen.	De	ruimte-
lijke	ruggengraat	is	een	over	de	hele	lengte	van	het	
gebouw	doorlopende	halruimte	die	meerdere	ver-
diepingen	doorsnijdt	en	die	de	hoofdverkeersader	
vormt.	Hieraan	bevinden	zich	alle	gemeenschap-
pelijke	voorzieningen	zoals	toiletten,	vergaderzalen	
en	koffiebuffetten.	Het	straatachtige	karakter	wordt	
versterkt	door	de	glazen	overkappingen	en	de	
uitloop	van	terrassen	voor	algemeen	gebruik.	Het	
centrale	gebied	doorbreekt	de	scheiding	tussen	de	
verdiepingen	en	bepaalt	de	gehele	ruimtelijke	orga-
nisatie,	kenmerkend	voor	het	gebouw	als	geheel.

Om	het	gebouw	in	te	passen	in	de	omgeving	en	de	
bouwhoogte	zo	laag	mogelijk	te	houden	is	gekozen	
voor	een	relatief	diep	bouwvolume.	De	bouwhoogte	
is	zoveel	mogelijk	in	overeenstemming	gebracht	
met	de	woonbebouwing	van	het	Haagse	Bezuiden-
hout.

In	de	laatste	fase	van	het	ontwerp	is	het	gebouw	
veel	geslotener	geworden	naar	de	omgeving	dan	in	
eerste	instantie	voor	ogen	stond.	Het	gebouw	van	
SZW	ligt	nu	als	een	burcht	in	de	stad.	De	plint	is	
voor	een	deel	afgesloten	door	muren.	Het	gebouw	
toont	op	geen	enkele	manier	de	achterliggende	
collectieve	functies,	zoals	de	vergaderzalen	en	het	
restaurant.	Op	de	hoeken	aan	de	stationszijde	bepa-
len	onaantrekkelijke	arcades	het	beeld.	Het	gesloten	
karakter	wordt	mede	bepaald	doordat	het	totale	
complex	maar	één	entree	heeft.	Aan	de	singelzijde	is	
het	gebouw	ooit	ontworpen	als	een	gebouw	in	een	
groene	setting,	nu	wordt	het	beeld	op	de	hoeken	
bepaald	door	parkeren	en	een	tankstation.	De	voet-
gangersroute	aan	deze	zijde	is	niet	continue.

10 TiTel documenT - versie - daTum

Binnentuinen

binnenhoven

Central	Business	District

4 WERKSCHRIFT LAAN VAN NOI APRIL2013

THERESIASTRAAT

LAAN VAN NOI

SCHENKKADE

DEN HAAG CENTRAAL

DEN HAAG LAAN VAN NOI
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HS

CS
NOI

VBG

delft/ rotterdam

scheveningen

scheveningen
leiden

zoetermeer/ 
rotterdam

utrecht

NS
RR 3&4
RR E-lijn
Tram
Bus

delft

Kwaliteit	vervoersknooppunt	
-2x	per	uur	intercity	+	2x	per	uur	stoptrein	naar	Haarlem/Amsterdam
-2x	per	uur	intercity	+	2x	per	uur	stoptrein	naar	Schiphol	Amsterdam
-4x	per	uur	intercity	naar	Rotterdam	
-4x	per	uur	trein	naar	Den	Haag	Centraal	
-Tramlijn	2/randstadrail	6	x	per	uur	Leidschendam-	Den	Haag	Kraayenstein
-Randstadrail	4	10x	per	uur	Zoetermeer	Javalaan-	Den	Haag	Uithof	
-Randstadrail	3	6x	per	uur	Zoetermeer	Centrum	West-Den	Haag	Loosduinen	
-Metro	lijn	E	:	6x	per	uur.
-8x	per	uur	buslijn	23	Scheveningen	Noorderstrand-Voorburg/Rijswijk-Kijkduin

loopstromen	in	en	-	uitstappers	
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Aantal	in-	en	uitstappers	treinreizigers	per	dag	op	het	traject	Leiden	Centraal	–	Den	Haag	Centraal	(Bron:	stedenbaan	
monitor	2014)

	 	 	 	 2007 2010 2011 2012 2013
Mariahoeve	 	 3.783	 3.071	 3.000	 2.745	 2.876
Laan	van	NOI	 	 6.230	 12.587	 13.800	 16.136	 11.299
Centraal		 	 80.362	 74.957	 73.000	 74.794	 71.997
HS	 	 	 36.624	 44.880	 46.000	 38.457	 38.208
Moerwijk	 	 1.367	 1.335	 1.400	 1.857	 2.297

Aantal	reizigers	per	dag	RRail	lijnen	(bron:	HTM)		 	 Bezettingsgraad	fietsparkeren		 P&R
In	op	gem.	dag	Uit	op	gem.	dag		 	 	 	 	 	 165%	 	 61%
4.000	 	 4.000

Vervoersknoop
De	bereikbaarheid	per	openbaar	vervoer	is	uitstekend.	
Er	zijn	zeer	frequente	verbindingen	met	zowel	Rot-
terdam,	Leiden/Amsterdam	en	Zoetermeer/Pijnacker.	
Richting	Utrecht	is	er	geen	directe	verbinding,	maar	
elke	paar	minuten	rijdt	er	een	trein	of	randstadrail	
naar	Den	Haag	Centraal,	waar	de	trein	naar	Utrecht	
vertrekt.	Via	bus	en	tram	zijn	er	verbindingen	met	
Scheveningen,	Voorburg/Rijswijk	en	Leidschendam.

Ook	met	de	auto	is	het	station	goed	bereikbaar	onder	
andere	via	de	Utrechtsebaan	en	de	Laan	van	nieuw-
Oost-Indië.	Aan	de	Voorburgzijde	is	er	een	P&R	
terrein	met	152	plaatsen.	Dit	terrein	wordt	redelijk	
gebruikt.
Het	station	is	aangesloten	op	het	hoofdfietsroute-
netwerk	via	de	Laan	van	NOI,	de	Schenkkade	en	de	
Koningin	Wilhelminalaan/Beatrixlaan.	De	Haagse	
Nota	Mobiliteit	geeft	verder	als	wens	een	‘sterfiets-
route’	aan	die	vanaf	station	HS	langs	het	spoor	naar	
Station	Laan	van	NOI	en	verder	richting	Leiden	loopt	
(de	‘Velostrada’).	Deze	verbinding	sluit	ook	de	Binck-
horst	voor	langzaam	verkeer	aan	op	Station	Laan	van	
NOI	met	een	goede	overstap	op	de	E-lijn	(Rotterdam)	
en	Randstadrail	(Zoetermeer).	Het	station	heeft	aan	

beide	zijden	fietsenstallingen.	De	capaciteit	daarvan	
is	aan	beide	zijden	van	het	station	te	klein.	Hierdoor	
staan	er	fietsen	buiten	de	stallingen	waardoor	voetgan-
gers	regelmatig	de	doorgang	wordt	belemmerd	en	ook	
een	rommelig	straatbeeld	ontstaat.	Uiteraard	draagt	
een	tekort	aan	stallingen	ook	niet	bij	aan	de	doelstel-
ling	om	het	gebruik	van	de	fiets	in	de	vervoersketen	te	
faciliteren	en	te	stimuleren.

Afgezien	van	mensen	die	in	de	directe	omgeving	
van	het	station	wonen	en	te	voet	het	station	benaderen	
zijn	de	meeste	voetgangers	die	gebruik	maken	van	het	
station	reizigers	die	hun	werkbestemming	in	de	om-
geving	van	het	station	hebben.	De	langzaam	verkeer	
verbinding	tussen	station	Laan	van	NOI	en	het	hart	
van	het	Beatrixkwartier	is	onduidelijk	en	onder	de	
maat:	conflicterende	verkeerstromen,	te	krap	bemeten,	
onoverzichtelijk	en	ongastvrij.	
Station	Laan	van	NOI	biedt	onvoldoende	kwaliteit	
(zowel	wat	betreft	het	station	zelf,	de	perrons	als	de	
aangrenzende	buitenruimte)	in	verhouding	tot	het	
belang	van	het	station:	derde	station	van	Den	Haag,	
entree	van	het	Beatrixkwartier:	de	tweede	kantoren-
locatie	van	Nederland,	intercitystation	op	de	kennisas	
Delft	–	Leiden.

smal	perron,	geen	comfort

smal	perron,	geen	comfort

lage,	smalle	voetgangerstunnel
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Kerngetallen omgeving

Inwoners 24.158
Werkplekken 24.404
BVO kantoren 780.000 m2°

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Stedenbouw & Planologie

Datum: 22-04-2015
Schaal: 1:6.000 (A3)

Laan van NOI en omgeving

0 0,3
km

Functiekaart

Cijfers invloedsgebied station
Inwoners:
Werkplekken:
BVO kantoor:

13.158
24.404
777.414 m2

Bedrijf

Detailhandel

Dienstverlening

Gezondheidszorg

Horeca

Kantoor

Maatschappelijk

Wonen

Wonen boven andere functie
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1	Hierbij	zijn	niet	de	1	of	2-persoonsbedrijven	in	de	woonom-
geving	meegeteld.	Het	betreft	hier	ca.	1.000	extra	werkzame	
personen.

Kantoren
Het	grootste	kantorengebied	van	Den	Haag	bestaat	
uit	verschillende	onderdelen	met	hun	eigen	karak-
ter.	Vanaf	de	historische	binnenstad	onderscheiden	
we	het	Wijnhavenkwartier,	Den	Haag	Nieuw	Cen-
traal,	Utrechtsebaan,	Beatrixkwartier	en	de	Schenk.
Station	Laan	van	NOI	heeft	vooral	een	functie	voor	
het	Beatrixkwartier	en	de	Schenk,	het	Central	Busi-
ness	District,	maar	daarnaast	ook	voor	een	deel	van	
de	kantoren	langs	de	Utrechtsebaan	en	verspreid	in	
het	Bezuidenhout	voorkomende	kantoren.	Bin-
nen	het	gebied	begrensd	door	de	Spoorzone,	de	
Utrechtsebaan,	Haagse	Bos	en	Carel	Reinierszkade	
bevindt	zich	ca.	780.000	m2	kantoorruimte.	De	to-
tale	werkgelegenheid	bedraagt	ruim	24.0001	banen.

Woningen
Station	Laan	van	NOI	ligt	midden	in	een	om-
vangrijk	woongebied	bestaande	uit	de	Haagse	wijk	
Bezuidenhout	en	de	Leidschendam-Voorburgse	
wijken	Voorburg	Midden	en	-Noord	en	Bovenveen.

In	Bezuidenhout	Midden	en	Oost	wonen	ruim	
13.150	personen.	
Wijk/buurt	 	 Aantal	inwoners
Bezuidenhout-Oost	 	 8.908
Bezuidenhout-Midden	 	 3.876
Aangrenzende	bebouwing	 	 			374

In	de	nabijgelegen	wijken	Voorburg	Noord,		
Bovenveen	en	Voorburg	Midden	wonen	ruim	
20.000	personen	in	11.000	woningen.
Wijk/buurt	 	 Aantal	inwoners
Voorburg	Noord	 	 	 6.503
Bovenveen	 	 	 6.743
Voorburg	Midden		 	 6.952
(Bron:	Wijkatlas	2012	-	Gemeente	Leidschendam- 
Voorburg,	WOZ	registratie)

The Hague Security Delta

In	2014	heeft	The	Hague	Security	Delta	fysiek	een	plek	gekregen	in	de	HSD	Campus,	een	nationaal	innovatie-
centrum,	waar	ruimte	is	voor	productontwikkeling,	demonstratie,	kennisuitwisseling	en	ontmoeting.	Op	de	HSD	
campus	zijn	de	kantoorruimtes	in	een	jaar	tijd	volledig	verhuurd	aan	ca.	25	bedrijven	en	organisaties,	waardoor	in-
middels	uitbreiding	plaats	heeft	gevonden.	MKB	Connect	begeleidt	er	innovatieve	ondernemers	en	de	opleidingen	
van	de	nieuwe	Cyber	Security	Academy	(initiatief	Universiteit	Leiden,	TU	Delft	en	HHS)	en	European	Network	
for	Cyber	Security	(ENCS)	vinden	hier	plaats.
HSD	heeft	zich	ontwikkeld	tot	het	nationaal	veiligheidscluster	met	het	zwaartepunt	in	de	regio	Den	Haag	en	nauwe	
samenwerking	met	Twente	en	Brabant.	Den	Haag	is	de	(internationale)	ontmoetingsplaats	voor	kennisuitwisseling	
op	het	gebied	van	veiligheid.	Bedrijven	en	overheden	werken	samen	aan	innovaties	en	kennisontwikkeling.	HSD	
vormt	een	kennisintensief	cluster	dat	mede	groeit	door	de	toenemende	vraag	om	oplossingen	voor	maatschappelijke	
vraagstukken	in	binnen-	en	buitenland.
De	Stichting	HSD	is	opgericht	door	de	gemeente	en	de	publieke	en	private	partners	t.b.v.	de	verdere	facilitering	en	
stimulering	van	de	samenwerking	binnen	het	nationale	veiligheidscluster.	Gezamenlijke	ambitie:	meer	bedrijvigheid,	
meer	banen	en	een	veilige	wereld.	Om	de	internationale	positie	van	het	cluster	te	versterken	is	een	HSD	Interna-
tionaal	Acquisitieoverleg	ingericht	en	worden	samenwerkingsverbanden	met	internationale	veiligheidsclusters	van	
EU,	Singapore	en	de	Oostkust	van	de	USA	georganiseerd.	Speerpunten	van	HSD	zijn:	‘national	security’,	‘cyber	
security’,	‘critical	infrastructure’,	‘urban	security’	en	‘forensics’.	Cybersecurity	wordt	een	cruciaal	thema	voor	over-
heden,	grote	bedrijven,	MKB	en	burgers.	Het	is	een	thema	waarmee	The	Hague	Security	Delta	zich	internationaal	
onderscheidt.

Ranking	2014 Ranking	2013 Gemeente	-locatie Score Leegstand

1 1 - Amsterdam-Zuidas 83	% 6.5	%

2 2 - Den	Haag-Beatrixkwartier 78.3	% 6.6%

3 5 h Den	Haag	-Nieuw	Centrum 76.8	% 5.8	%

4 3 i Amsterdam-Zuidoost	Centrum 75.2	% 16.4	%

5 6 h Utrecht-Stationgebied 74.4	% 6.3	%

6 4 i Amsterdam-IJ-	oevers 73.8	% 23.1	%

7 7 - Rotterdam-Central	District 73.5	% 17.1	%

8 9 h Amsterdam-Grachtengordel 72.9	% 7.3	%

9 8 i Den	Bosch-Paleiskwartier 66.6	% 4.5	%

10 10 - Haarlemmermeer-Schiphol	Centrum 66.3	% 15.5	%

11 13 h Eindhoven-High	Tech	Campus 66.2	% 0.6	%

12 16 h Amsterdam-Zuid 66.2	% 11.3	%

Top	12	kantoorlocaties	Nederland		bron:	JLL	Ranking	kantoorlocaties	2014
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centrale	ligging	station	Laan	van	NOI/Beatrixkwartier	op	kennis	as	Delft	-	Leiden

Reistijden trein

Laan	van	NOI	-	Leiden
Laan	van	NOI	–	Delft
Laan	van	NOI	–	Delft	Zuid	/	Technopolis	/	TUD
Laan	van	NOI	-	Rotterdam	CS
Laan	van	NOI	-	Schiphol

	9	minuten
11	minuten
17	minuten
23	minuten
28	minuten
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HSD, founding partners
HSD, international partners

4. Perspectief

Kansen voor NOI
Het	gebied	rond	het	station	Laan	van	NOI	biedt	
kansen	om	tot	ontwikkeling	over	te	gaan:	
•	Den	Haag	ontwikkelt	zich	naast	internationale	

stad	van	vrede	en	recht	ook	tot	stad	van	veiligheid.	
De	kern	van	het	kenniscluster	op	het	gebied	van	
veiligheid	bevindt	zich	reeds	bij	station	Laan	
van	NOI:	The	Hague	Security	Delta,	HSD.	
Hier	bevindt	zich	ook	de	nieuw	opgestarte	
masteropleiding	Cyber	Security	Academy;	in	
de	directe	omgeving	is	de	Onderzoeksraad	voor	
Veiligheid	gevestigd;

•	 Station	Laan	van	NOI	bevindt	zich	bij	de	tweede	
kantorenlocatie	van	Nederland,	het	Beatrixkwartier	
en	heeft	potentie	om	uit	te	groeien	tot	hét	station	
van	het	Beatrixkwartier;

•	 Station	Laan	van	NOI	biedt	kansen	voor	het	
versterken	van	kennisontwikkeling	door	de	centrale	
ligging	op	de	kennis-as	Delft	–	Leiden;	beide	
universiteitssteden	zijn	in	circa	10	minuten	te	
bereiken.	Schiphol	en	Rotterdam	zijn	minder	dan	
een	half	uur	verwijderd;

•	Het	stationsgebied	is	een	belangrijk	knooppunt	van	
vervoer:	trein,	RandstadRail,	metro,	tram,	bus	en	
fiets);	ook	de	auto-bereikbaarheid	is	goed;

•	Door	het	leegkomen	van	het	gebouw	van	SZW	
in	2015	is	er	voldoende	metrage	beschikbaar	voor	
herontwikkeling	/	nieuwe	invulling.

•	De	zone	tussen	station	en	Voorburg	biedt	
ruimte	voor	bebouwing	en	kan	zich	op	termijn	
ontwikkelen	tot	een	onderdeel	van	de	Campus.

Kansen voor Den Haag
Naast	kansen	voor	de	stationsomgeving	biedt	de	
herontwikkeling	ook	kansen	voor	Den	Haag	als	
geheel	en	kan	zo	bijdragen	aan	het	versterken	van	
de	stad.
	•	Het	ontwikkelen	van	het	veiligheidscluster	levert	

werkgelegenheid	voor	hoger	opgeleiden	in	Den	
Haag	op.	Inmiddels	levert	het	security	cluster	
al	13.500	banen	op	en	de	verwachting	is	dat	dit	
de	komende	jaren	met	2.000	banen	toeneemt.	
Door	samenwerking	in	de	triple	helix	wordt	deze	
ontwikkeling	versterkt	waardoor	de	ontwikkeling	
van	de	Security	en	Safety	Campus	bijdraagt	aan	
het	versterken	van	de	Haagse	kenniseconomie.	

•	Dit	wordt	onderschreven	in	de	Agenda	
Kenniseconomie	Den	Haag.	Belangrijke	
aandachtspunten	voor	de	verdere	groei	van	HSD	
zijn	een	optimale	afstemming	van	onderwijs	
en	arbeidsmarkt	in	het	veiligheidsdomein,	de	
ontwikkeling	van	een	‘talentcommunity’	en	het	
creëren	van	een	ecosysteem	om	innovatie	te	laten	
floreren.	Het	nieuwe	landelijke	programma	Start-
up	Delta	biedt	hiervoor	kansen.	HSD	is	hierin	
opgenomen	als	een	van	de	10	‘leading	innovation	
hubs’.

•	Door	het	veiligheidscluster	in	het	Beatrixkwartier	
verder	te	ontwikkelen	en	het	voormalige	gebouw	
van	SZW	bij	de	security	campus	ontwikkeling	
te	betrekken	ontstaat	er	een	brede	basis	voor	
bedrijven	op	veiligheidsgebied	om	zich	rond	

de	security	campus	te	vestigen:	start	ups	en	
proeftuinen	in	het	voormalige	ministerie,	
gevestigde	bedrijven	kunnen	integraal	onderdak	
vinden	in	het	“reguliere”	Beatrixkwartier	en	
bedrijven	die	vooral	een	netwerkrelatie	willen	
opbouwen	of	samenwerkingen	zoeken	kunnen	
zich	verbinden	aan	de	HSD	Campus.

•	De	locatie	heeft	een	centrale	ligging	aan	de	
Kennis-as	van	de	Zuidvleugel.	Met	de	Haagse	
Hogeschool	campus	bij	station	HS,	Leidse	
Universiteit	bij	Den	Haag	Centraal	en	de	
Security	en	Safety	Campus	bij	station	Laan	van	
NOI	positioneert	Den	Haag	zich	prominent	
in	het	hart	van	deze	kennis-as.	Dit	levert	een	
bijdrage	aan	de	transitie	van	de	Haagse	economie.

•	Door	in	te	zetten	op	de	ontwikkeling	van	het	
veiligheidscluster	inclusief	de	(academische)	
onderwijs	component	kan	Den	Haag	zich	
verder	ontwikkelen	als	universiteitsstad.	Het	
Rijk	ondersteunt	initiatieven	die	bijdragen	aan	
onderzoeksfaciliteiten	voor	toepassingsgericht	
en	fundamenteel	onderzoek	door	middel	van	het	
Toekomstfonds.	Ontwikkeling	van	de	security	
campus	kan	leiden	tot	een	bijdrage	uit	dit	fonds.

•	Groei	zal	vooral	gezocht	moeten	worden	
in	verdichting	van	de	bestaande	stad.	OV	
knooppunten	zoals	station	Laan	van	NOI	zijn	
uitstekende	vestigingslocaties	om	de	druk	op	de	
ruimte	op	te	vangen.
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Ontwikkelperspectief
Op	basis	van	de	hiervoor	geschetste	kaders,	vraag-
stukken	en	kansen	is	het	ontwikkelperspectief	
voor	station	Laan	van	NOI	en	omgeving	tot	stand	
gekomen.	Concreet	betekent	dit	dat	het	gebied	
transformeert	naar	een	levendige	campusomgeving	
welke	zich	aan	beide	zijden	van	het	spoor	bevindt.	De	
thematiek	voor	deze	campus	is	Security	en	Safety	met	
het	doel	om	bedrijven	–	zowel	gevestigde	als	start	
ups	–	en	onderwijs	in	deze	richting	aan	Den	Haag	te	
binden.	Ontwikkelingen	binnen	dit	gebied	op	zowel	
korte	als	lange	termijn	moeten	bijdragen	aan	dit	
perspectief.	

Het	OV	knooppunt	wordt	verbeterd.	Het	ontvangst-
domein	en	de	commerciële	voorzieningen	van	het	
station	worden	aangepakt.	Er	worden	nieuwe	fiets-
voorzieningen	gerealiseerd	waardoor	het	mogelijk	
wordt	de	buitenruimte	vrij	van	geparkeerde	fietsen	
te	houden.	Het	transfergebied	wordt	aangepakt:	de	
tunnel	naar	de	perrons	en	de	perrons	zelf.	Het	ver-
beteren	van	de	tunnel	ondersteunt	tevens	de	verdere	
campusontwikkeling	aan	de	Voorburgse	zijde	van	het	
spoor.	De	naam	van	het	station	wordt	gewijzigd	in	
Den	Haag	Beatrixkwartier.
Het	netwerk	van	langzaam	verkeer	routes	wordt	
verbeterd.	De	huidige	buitenruimte	gaat	op	de	schop.	
Om	het	functioneren	van	het	vervoersknooppunt	te	
verbeteren	worden	verkeersstromen	beter	geordend,	
de	adressen	in	het	gebied	(station,	OV	haltes,	bedrij-
ven)	beter	ontsloten,	ruimte	en	kwaliteit	gecreëerd	
voor	verblijf	en	ontmoeten	en	de	algehele	belevings-
waarde	van	het	gebied	aangepakt.	Het	langzaam	
verkeer	heeft	prioriteit	en	er	wordt	ruimte	gecreëerd	
voor	verblijf	en	ontmoeting.	Tussen	het	station	en	
het	gebouw	van	SZW	ontstaat	de	centrale	ontvangst-
ruimte	van	het	campusgebied.	
Voor	een	betere	aansluiting	naar	het	Beatrixkwartier	
worden	de	looproutes	vanaf	station	Laan	van	NOI	

naar	het	Beatrixkwartier	(Wilhelmina	van	Pruisen-
weg	en	Schenkkade)	verbeterd.	De	nieuwe	inrichting	
sluit	aan	bij	de	uitstraling	van	de	buitenruimte	van	
het	Beatrixkwartier.	Aan	de	zijde	van	Leidschendam-
Voorburg	wordt	de	looproute	vanaf	het	station	naar	
de	tram/bushalte	aan	de	Laan	van	NOI	verbeterd.	
De	hoofdstructuur	van	de	buitenruimte	wordt	
verbeterd.	Het	netwerk	wordt	versterkt	en	verfijnd	
waardoor	de	aansluiting	op	de	omgeving	wordt	
verbeterd.	Het	station	wordt	beter	verbonden	met	
de	hoofdstructuur	van	de	omgeving.

De	Velostrada,	een	lange	afstand	fietsroute	tussen	
Delft	en	Leiden,	verbindt	de	innovatiegebieden/
campussen	rond	stations	HS	en	Beatrixkwartier	en	
de	tussengelegen	gebieden	in	Voorburg	en	de	Binck-
horst.	Op	langere	termijn	kan	door	de	aanpak	van	
het	Schenkviaduct	de	ruimtelijke	kwaliteit	van	de	
verbinding	richting	Rijswijkse	plein/	Holland	Spoor	
sterk	verbeteren.	De	verbinding	met	Binckhorst	en	
station	HS	wordt	verbeterd	en	biedt	kans	voor	ver-

sterking	van	op	innovatie	gerichte	programma’s	.
Het	gebouw	van	SZW	wordt	aangepakt.	Dit	
gebouw	heeft	een	centrale	en	aanjagende	functie	
bij	de	verdere	ontwikkeling	van	de	campus.	De	
huidige	fysieke	scheiding	tussen	openbare	ruimte	
en	het	gebouw	wordt	verwijderd	en	de	plint	wordt	
aantrekkelijk	en	transparant.	
De	spoorzone	tussen	spoor	en	de	van	Alphenstraat	
(Haags	grondgebied)	wordt	ontwikkeld	als	onder-
deel	van	de	campus.	Het	hier	te	realiseren	pro-
gramma	bevat	wonen,	onderwijs	en	kleinschalige	
kantoren/bedrijfsruimte	en	gebouwde	voorziening	
voor	parkeren	en	fietsenstalling.

Het	Central	Business	District	van	Den	Haag	
ontwikkelt	zich	van	het	huidige	centrumstedelijk,	
gemengd	kantoormilieu	tot	een	dynamisch	inno-
vatie-	en	interactie-milieu.	Station	Beatrixkwartier	
vormt	de	derde	hoek	van	de	driehoek	HS-Den	
Haag	Centraal-Beatrixkwartier,	de	kennis-	en	in-
novatiedriehoek	van	Den	Haag.

kenniseconomie	Den	Haag
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referentiebeelden	Campusmilieu
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5. Uitgangspunten

5.1 Campusontwikkeling
In	de	in	het	voorgaande	hoofdstuk	geformuleerde	
ambitie	transformeert	het	gebied	zich	tot	een	cam-
pusomgeving	op	het	gebied	van	Safety	en	Security.	
Een	gebied	waar	studenten,	bewoners	en	bedrijven	
elkaar	ontmoeten	en	waar	synergie	vanzelfsprekend	
is.	Een	levendig	gebied	waar	24/7	gewoond,	
gewerkt,	ontdekt,	ontmoet,	geleerd,	vergaderd,	ont-
wikkeld,	gegeten	en	gedronken	wordt	en	waar	ook	
recreëren	vanzelfsprekend	is.	Het	publieke	domein	
(bebouw	en	onbebouwd)	is	van	een	hoogwaardig	
niveau.	
De	campus	is	excellent	bereikbaar	(lokaal,	regionaal	
en	internationaal).	
Door	de	nabije	aanwezigheid	van	diverse	bedrijven,	
instituten	en	opleidingen	vindt	men	elkaar	optimaal	
en	creativiteit	en	vernieuwing	zijn	vanzelfsprekend.	
Naast	grote	gevestigde	instituten	is	er	veel	reuring	
door	spontane	kleinere	initiatieven	en	startups.	Een	
Campus	als	kraamkamer	voor	talent	en	diensten	
voor	de	toekomst.
Voorwaarde	voor	een	succesvolle	campusontwikke-
ling	is	dat	zowel	de	bebouwing/	openbare	ruimte	als	
stationsomgeving	een	passende	identiteit	krijgen.	
Ook	in	de	eerst	fase	moet	ingezet	worden	op	in-
grepen	die	een	omslag	van	de	identiteit	van	het	
gebied	bewerkstelligen.

referentiebeelden	Campusmilieu

Duurzame ontwikkeling
Hergebruik	van	bestaande	gebouwen	is	duurzaam	
op	het	gebied	van	afvalstromen.	Gestreefd	wordt	
naar	innovatieve	oplossingen	in	het	kader	van	
duurzaam	hergebruik.	Op	gebied	van	energie-
voorziening	kan	worden	voortgebouwd	op	de	
ervaring	van	de	samenwerking	Rijk-	gemeente	
in	het	project	Energierijk.	Tevens	kan	worden	
aangesloten	bij	de	Green	Business	club	waarbij	
wordt	samengewerkt	aan	lokale	verduurzaming	in	
concrete	projecten.	
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ontwikkelperspectief	plangebied	station	Beatrixkwartier
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5.2 Uitgangspunten Ruimtelijk  
 raamwerk
Het	ruimtelijk	raamwerk	van	station	Laan	van	NOI	
e.o.	is	opgebouwd	uit	parallelle	routes	die	samen	
de	verbindingen	met	de	omgeving	versterken,	de	
Schenkkade,	de	Wilhelmina	van	Pruisenweg/	Anna	
van	Hannoverstraat	en	de	singel	parallel	aan	de	van	
Alphenstraat	met	de	Velostrada.	
Haaks	op	deze	routes	staan	drie	belangrijke	dwars-
verbindingen,	de	Beatrixlaan,	de	stations	verbinding	
en	de	Laan	van	Nieuw	Oost-Indië.	Aanvullend	
wordt	een	verfijnd	netwerk	van	hoven,	groene	
tuinen	en	paden	beter	benut	en	uitgebreid.	Dit	
netwerk	versterkt	de	verblijfskwaliteit	en	aansluiting	
op	de	omliggende	wijken.

1.	 De	Wilhelmina	van	Pruisenweg/	Anna	van		
Hannoverstraat.
De	Wilhelmina	van	Pruisenweg	en	de	Anna	van	
Hannoverstraat	krijgen	als	belangrijke	voetgan-
gersverbinding	tussen	Station	Laan	van	NOI	en	
Beatrixkwartier	een	levendiger	en	aangenamer	ka-
rakter.	In	coproductie	met	de	omliggende	bedrijven	
kan	dit	worden	gecombineerd	met	het	verlevendi-
gen	van	de	werkomgeving	en	het	creëren	van	plek-
ken	voor	ontmoeting.	Met	stakeholders	gelieerd	aan	
de	HSD	(Siemens	e.a.)	wordt	hier	een	start	gemaakt	
met	een	living	lab	voor	een	veilige	en	aantrekkelijke	
buitenruimte.

De	Anna	van	Hannoverstraat	is	een	aantrekkelijk	
ingerichte	ontvangstruimte	voor	het	station.	
Bomen,	zitgelegenheid	en	een	bestrating	in	de	sfeer	
van	de	Haagse	Loper	dragen	hier	aan	bij.	Aan	beide	
zijden	worden	aantrekkelijke	plintfuncties	toege-
voegd.	
De	tram	wordt	in	de	eerste	fase	ingepast	in	de	
bestrating,	op	langere	termijn	worden	mogelijk	de	

tramsporen	verwijderd	en	wordt	de	halte,	zichtbaar	
vanuit	het	station,	in	het	verlengde	van	de	Anna	van	
Hannoverstraat	gesitueerd.
Aan	de	zijde	van	SZW	wordt	binnen	de	rooilijn	
buitenruimte	toegevoegd	in	de	vorm	van	een	terras	
en	een	ruim	ontvangstgebied	ter	plaatse	van	de	hui-
dige	entree.	De	parkeeringang	is	zo	dicht	mogelijk	
aan	de	zijde	van	de	Laan	van	NOI	gesitueerd.

2.	 De	Schenkkade	
De	Schenkkade	wordt	ook	voor	langzaam	ver-
keer	een	logische	en	aantrekkelijke	route	naar	het	
Beatrixkwartier.	De	route	wordt	groener	en	pret-
tiger.	Langs	de	singel	wordt	een	wandelroute	toe-
gevoegd,	een	verblijfsplek	aan	het	water	biedt	een	
ruimte	voor	verblijf,	ontmoeting,	rust,	bezinning	en	
recreatie.	Een	brug	in	het	verlengde	van	de		
Carolina	van	Nassaulaan	verbindt	beide	zijden	van	
de	Schenkkade	en	verfijnt	het	netwerk	voor	lang-
zaam	verkeer.	De	wandelroute	langs	de	singel	ligt	
in	de	ecologische	verbindingszone	van	de	Schenk-
strook	die	de	Schenkkade	verbindt	met	de	omge-
ving	van	de	Duivenvoordse	en	Veenzijdsepolder.	
Ook	wordt	de	routing	langs	de	Loolaan	versterkt.	
Zo	ontstaat	een	groen	wandel-	en	joggingscircuit	
voor	bewoners	en	werkers.	

De	wandelroute	langs	de	singel	aan	de	zijde	van	
SZW	zal	op	langere	termijn	worden	uitgevoerd.	
Wel	kan	op	korte	termijn	het	trottoir	worden	
gecontinueerd	in	samenhang	met	een	herinrichting	
van	het	voorterrein	van	SZW.	Op	korte	termijn	is	
het	vergroenen	van	het	huidige	parkeerterrein	van	
het	gebouw	van	SZW	een	middel	om	het	campus-
karakter	en	de	aansluiting	van	het	gebouw	op	de	
omgeving	te	versterken.	
Voor	het	monument	dat	aan	de	singel	geldt	dat	als	
de	toekomstige	eigenaar	van	het	gebouw	redenen	
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6.	 De	Laan	van	NOI	
De	toekomstige	rooilijn	biedt	kansen	voor	een	invul-
ling	van	de	hoeken	met	stedelijke	plinten.	Op	termijn	
wordt	de	tramhalte	mogelijk	gesitueerd	aan	de	zijde	
van	SZW.	Aandacht	wordt	besteed	aan	de	veilig-
heidsbeleving	voor	langzaam	verkeer	in	de	tunnel	
(onderdeel	living	lab	aantrekkelijke	en	veilige	stad).

Materiaalgebruik buitenruimte
Er	wordt	gestreefd	naar	een	vorm	van	herkenbaar-
heid	over	de	gehele	route	van	station	Laan	van	NOI	
tot	in	het	hart	van	de	binnenstad.	De	intentie	is	om	
het	gebied	op	Hofstadkwaliteitsniveau	in	te	richten.
Een	eenduidige	inrichting	van	de	vloer	met	een	

heeft	om	het	monument	te	verplaatsen,	de	gemeente	
hieraan	medewerking	zal	verlenen.	Afstemming	door	
de	nieuwe	eigenaar	met	het	wijkberaad	Bezuidenhout	
is	hierbij	essentieel.

3.	 Singel	aan	de	zijde	van	Leidschendam-Voorburg
De	zijde	van	Voorburg	biedt	ruimte	voor	stations	
gerelateerde	functies	en	ontwikkelt	zich	op	termijn	
als	onderdeel	van	de	Campus.	Een	aantrekkelijke	
inrichting	van	de	singel	sluit	aan	bij	het	streven	van	
Leidschendam-Voorburg	naar	het	versterken	van	de	
waterstructuur.	De	entree	tot	het	station	en	overgang	
naar	het	woongebied	worden	aantrekkelijker	vormge-
geven	met	een	verblijfsgebied	op	het	kruispunt	van	de	
laan	en	de	singel.

4.	 Velostrada
De	Velostrada	is	een	gemeenschappelijk	project	van	de	
gemeente	Leidschendam-Voorburg	en	de	gemeente	
den	Haag.	Er	is	een	schetsontwerp/haalbaarheidson-
derzoek	gereed.	De	straat	wordt	heringericht	zodat	
de	fietser	letterlijk	de	ruimte	krijgt.	Momenteel	loopt	
een	verkennend	onderzoek	van	de	provincie	naar	de	
globale	kosten	voor	realisatie	en	het	verwachte	gebruik	
van	de	route.	

5.	 Station	en	voetgangersverbinding
Het	station	met	de	voetgangersverbinding	vormt	de	
entree	tot	de	campus.	Het	ontvangstdomein	van	het	
station	met	de	verbrede	voetgangerstunnel	is	het	visite	
kaartje	voor	de	campus	aan	deze	beide	zijden	van	het	
station.	In	het	verlengde	van	de	tunnel	wordt	de	route	
richting	van	Egmondestraat	doorgetrokken.	Aan	de	
Haagse	zijde	wordt	de	dwarsroute	richting	Schenkkade	
nu	gedomineerd	door	de	onaantrekkelijk	ingerichte	
tramsporen.	Ook	hier	zal	de	aantrekkelijk	routing	voor	
langzaam	verkeer	het	beeld	bepalen.	In	de	eerste	fase	
worden	de	tramsporen	in	klinkers	gelegd.	

klinkerbestrating	à	la	de	Haagse	Loper	draagt	bij	
aan	het	versterken	van	de	samenhang	in	het	gebied.	
Wat	betreft	de	beplanting	en	meubilair	zullen	in	
een	latere	uitwerking	en	in	overleg	met	stakeholders	
nadere	keuzes	worden	gemaakt	in	de	balans	tussen	
continuïteit	en	eigen	identiteit.	
De	verlichting	levert	een	bijdrage	aan	het	verbe-
teren	van	de	oriëntatie	en	het	versterken	van	de	
routes.	Het	aanlichten	van	de	bebouwing	is	een	
middel	dat	al	op	korte	termijn	ingezet	kan	worden	
om	het	gevoel	van	veiligheid	en	identiteit	van	het	
gebied	te	versterken.	Het	aan-	en	verlichten	van	
de	stations	bebouwing	is	een	aandachtpunt	bij	de	
verdere	planvorming.
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ontwikkelperspectief	uitgangspunten	SZW
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5.3 Uitgangspunten herontwikkeling 
 gebouw SZW

Deze	paragraaf		beschrijft	de	gemeentelijke	rand-
voorwaarden	waarbinnen	herontwikkeling	kan	
plaatsvinden	en	zal	onderdeel	zijn	van	een	biedboek	
waarmee	het	Rijk	de	verkoopprocedure	zal	starten.	

Uitgangspunt	is	dat	de	herontwikkeling	van	het	
voormalige	ministeriegebouw	bijdraagt	aan	de	in	
hoofdstuk	4	geformuleerde	ambitie	om	het	gebied	
te	transformeren	naar	een	campusomgeving.	Een	
gemengd	programma	heeft	daarbij	de	voorkeur	
boven	de	huidige	monofunctionele	invulling	met	
kantoren.	Aan	een	wijziging	naar	een	andere	mono-
functionele	functie	wordt	zodoende	geen	medewer-
king	verleend.

Stedenbouwkundig kader
-	 Aantrekkelijke	zoveel	mogelijk	transparante	plint	

aan	de	zijde	van	het	station.	Een	revitalisering	
van	de	plint	aan	de	stationszijde	is	een	belangrijke	
voorwaarde	voor	een	spoedige	imagoverbetering	
van	het	gebied.	Deze	plint	zal	een	open	en	
publiek	karakter	moeten	krijgen,	met	horeca	en	
dienstverlening.

-	 De	muren	en	obstakels	die	een	belemmering	
vormen	voor	de	aansluiting	met	de	buitenruimte	
worden	geslecht.	

-	 Verbeteren	van	de	uitstraling	van	de	hoeken	
aan	de	Anna	van	Hannoverstraat	door	een	
aantrekkelijke	invulling.	

-	 Dé	kwaliteit	van	het	gebouw,	het	collectieve	
interieur	moet	zich	aan	de	stad	presenteren	en	
zichtbaar	worden.	Een	uitnodigende	voorruimte	
ter	plaatse	van	de	huidige	entree	draagt	bij	aan	
deze	ambitie.

-	 De	bestaande	collectieve	functies	in	het	gebouw	
sluiten	goed	aan	bij	het	concept	van	de	Safety	

en	Security	Campus.	De	centrale	hal	en	
verbindende	ruimte	blijft	een	belangrijk	element	
voor	het	functioneren	van	het	gebouw,	en	zijn	
uitgangspunt	voor	het	nieuwe	gebruik.

-	 Meerdere	entrees,	adressen	aan	de	straat,	zorgen	
voor	meer	transparantie	en	dragen	bij	aan	de	
verlevendiging	van	de	omgeving.	

-	 Aan	de	zijde	van	Schenk	wordt	de	continuïteit	
van	de	voetgangersroute	verbeterd.

-	 Binnen	de	op	de	kaart	aangegeven	rooilijnen	
is	zowel	verticale	en	horizontale	(gedeeltelijke)	
sloop	alsmede	het	bijbouwen	van	volume	
toegestaan.	

	 Aan	de	zijde	van	de	Schenkkade	kan	binnen	de	
rooilijn	bebouwing	worden	toegevoegd	mits	voor	
50%	van	de	gevel	een	afwisseling	met	een	groen/	
blauwe	voorruimte	wordt	voorzien.

-	 Op	korte	termijn	blijft	het	tankstation	
gehandhaafd.	Bij	de	tijdelijke	invulling	van	
de	plint	kan	gezocht	worden	naar	functies	die	
aansluiten	bij	de	functionaliteit	en	openingstijden	
van	het	tankstation.	

	 Indien	er	op	langere	termijn	aanleiding	is	voor	
vertrek	van	het	tankstation	kan	door	middel	van	
een	dubbelbestemming	ruimte	ontstaan	voor	
uitbreiding	van	het	gebouw	in	combinatie	met	
een	groene	buitenruimte.	

-	 De	maximale	bouwhoogte	is	vergelijkbaar	met	de	
huidige	bouwhoogte	30	meter	aan	de	zijde	van	
het	station,	met	een	lagere	bouwhoogte	van	22	
meter	aan	de	zijde	van	de	Schenkkade.	

	 Met	een	omgevingsvergunning	kan	worden	
afgeweken	van	de	regels	van	het	plan,	zoals	
het	afwijken	van	voorgeschreven	maten	ten	
aanzien	van	goothoogten,	bouwhoogten,	
perceelgrensafstanden,	en	bebouwde	
oppervlakten	met	maximaal	10%;

	 De	bouwhoogte	van	de	huidige	bebouwing	is	

passend	in	de	omgeving.	Tijdens	het	ontwerp	
van	het	gebouw	is	veel	aandacht	besteed	aan	het	
beperkt	houden	van	de	bouwhoogte	door	het	
maken	van	een	diep	bouwvolume.	
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Gemeenschappelijk plein tussen station en gebouw met commerciële functies op laag 0

Huidige plint van het gebouw

Groenzone richting het gebouw 

STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT

Verbinding gebouw met wijk 
en station
In de huidige situatie doet het 
gebouw zich voor als een bastion 
dat zich afkeert van zijn omgev-
ing. Door de begane grond open 
te breken kan het zich naar zijn 
omgeving open stellen. Door op 
de begane grond openbare func-
ties onder te brengen kan de toe-
gankelijkheid aanzienlijk worden 
vergroot waarbij ook meerder 
ingangen ontstaan, en het gebouw 
zijn “kolossaalheid” zal verliezen.

Impressie open plint van het gebouw
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Gemeenschappelijk plein tussen station en gebouw met commerciële functies op laag 0

Huidige plint van het gebouw

Groenzone richting het gebouw 

STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT

Verbinding gebouw met wijk 
en station
In de huidige situatie doet het 
gebouw zich voor als een bastion 
dat zich afkeert van zijn omgev-
ing. Door de begane grond open 
te breken kan het zich naar zijn 
omgeving open stellen. Door op 
de begane grond openbare func-
ties onder te brengen kan de toe-
gankelijkheid aanzienlijk worden 
vergroot waarbij ook meerder 
ingangen ontstaan, en het gebouw 
zijn “kolossaalheid” zal verliezen.

Impressie open plint van het gebouw impressie	levendige	plint	
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huidige	collectieve	functies	in	gebouw	SZW
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Uitgangspunten Wonen
Voor	de	gebouw	van	het	voormalig	ministerie	van	
SZW	zijn	er	mogelijkheden	voor	wonen.	Het	pand	
leent	zich	voor	opdelen	in	diverse	functies	(wonen,	
werken,	studeren),	waarbij	de	blokken	die	grenzen	
aan	de	Schenkkade	qua	wonen	het	meest	geschikt	
zijn.	De	toegang	tot	de	appartementen	moet	ook	
aan	die	kant	komen.	
De	doelgroep	is	afhankelijk	van	de	andere	functies	
die	in	het	gebouw	hun	plek	krijgen.	De	locatie	is	
uitermate	geschikt	voor	starters	en	young	profes-
sionals	die	dichtbij	openbaar	vervoer	en	de	uitvals-
wegen	willen	wonen.	Vanwege	de	grootte	van	het	
gebouw	is	het	ook	mogelijk	om	differentiatie	in	
woningtypen	aan	te	brengen.

Uitgangspunten	Verkeer
Uitgangspunt	bij	een	herontwikkeling	is,	conform	
Haags	beleid,	dat	de	parkeerbehoefte	binnen	de	
ontwikkeling	wordt	opgelost	en	niet	mag	leiden	
tot	parkeeroverlast	in	de	naastgelegen	wijken	(Den	
Haag	en	Leidschendam-Voorburg).	Parkeeroplos-
singen	mogen	eventueel	op	gebiedsniveau	gezocht	
worden.
De	parkeergarage	wordt	in	de	Anna	van	Hannover-
straat	zo	dicht	mogelijk	richting	Laan	van	NOI	
ontsloten.	Het	domein	van	het	langzaam	verkeer	
wordt	zo	veel	mogelijk	geoptimaliseerd.	De	vorm-
geving	van	de	buitenruimte	maakt	duidelijk	dat	de		
auto	te	gast	is.	

Impressies	versterken	en	toevoegen	entrees	(architectuurstudio	HH)
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15

VISIE OP DE OPGAVE

Uitgangspunt: bestaande gebouw
Het betonskelet kan in principe worden 
ontdaan van gevels, binnenwanden en 
andere invullingen, terwijl het betonskelet 
bruikbaar blijft voor alle in deze 
studie voorgestelde mogelijke nieuwe 
invullingen.

Minimaal behouden: betonskelet
Het bestaande betonskelet kan zo 
uitgangspunt blijven en drager worden 
van mutaties als nieuwe gevels en een 
verscheidenheid van nieuwe functies.

impressie	versterken	differentiatie	programma	en	gevels	(architectuurstudio	HH)
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Bestemmingen
De	gemeente	zal	meewerken	aan	de	herbestemming	
als	wordt	voldaan	aan	de	bovenbeschreven	kaders.
Het	toekomstige	programma	moet	binnen	de	vol-
gende	bestemmingsfuncties	passen:

1.	 Onderwijs
2.	 Dienstverlening
3.	 Wonen	
4.	 Horeca
5.	 Kantoor
6.	 Bedrijven	die	behoren	tot	de	categorieën		
	 A	en	B	uit	de	‘staat	van	bedrijfsactiviteiten		
	 bij	functiemenging’	
7.	 Hotel
8.	 Cultuur	en	ontspanning
9.	 Kinderopvang

Voor	een	functiewijziging	gelden	in	beginsel	de	
onderstaande	uitgangspunten.	Afhankelijk	van	het	
nieuw	te	ontwikkelen	totaalconcept	kan	in	overleg	
met	de	gemeente	van	deze	uitgangspunten	afgewe-
ken	worden:

•	Herontwikkeling	leidt	niet	tot	een	gebouw	met	
een	andere	monofunctionele	invulling

•	 Publiekfuncties	(horeca,	detailhandel,	
praktijkruimte)	zijn	belangrijk	voor	de	
levendigheid	en	worden	bij	voorkeur	in	de	plint	
op	maaiveld	gehuisvest	

•	Onderwijs	enkel	in	de	vorm	van	middelbaar-	en	
hoger	beroepsonderwijs	(MBO	en	HBO)	en/of	
Universitair	onderwijs.

•	 Voor	dienstverlening	geldt	de	definitie	zoals	in	
het	toelichtende	kader	geformuleerd.	Specifiek	
voor	de	dienstverleningsfunctie	fietsverhuur/
reparatie	geldt	dat	ook	ondergeschikte	
detailhandel	met	een	maximaal	200	m2	is	
toegestaan.	Dienstverlening	mag	daarnaast	alleen	
op	begane	grond	en	souterrain	(-1)

•	Woonprogramma	mag	niet	meer	dan	50	%	van	
het	gebouw	beslaan	

•	Horeca	is	alleen	op	de	begane	grond	toegestaan.	
Hierbij	gaat	het	om	lichte	horeca	(	t/m	categorie	
2).	Voor	Middelzware	en	zwaardere	geldt	een	
nee,	tenzij-beleid.	Hiervoor	is	een	separate	
beoordeling	nodig.	Maximaal	horecaprogramma	
1.000	m2

•	 Beperking	van	het	Kantorenprogramma	van	het	
gebouw	is	gewenst	

•	 Bedrijfsruimte	is	beperkt	tot	bedrijven	die	
gemengd	kunnen	worden	met	andere	functies.	
Hiermee	zijn	alleen	bedrijven	van	de	categorie	
A	en	B	conform	de	staat	van	functiemenging	
van	de	VNG	toegestaan.	Showrooms	niet	zijnde	
detailhandel	zijn	mogelijk	binnen	de	bestemming	
bedrijfsruimte.	Verder	is	bij	de	bedrijfsruimte/
opslagfunctie	een	internetafhaalpunt	(niet	
dagelijks)	toegestaan.	Voorwaarde	hiervan	is	
dat	deze	in	zijn	totaliteit	gemaximeerd	is	tot	
200	m2	en	het	afhaalpunt	(dus	geen	verkoop	ter	
plaatse)	gelegen	is	in	de	plint	van	het	gebouw	
of	gelieerd	is	aan	de	naast	het	pand	gelegen	
brandstofverkoopplaats.	Creativiteitscentra	zijn	
ook	toegestaan.	Maximaal	bedrijvenprogramma	
5.000	m2

•	Voor	een	eventuele	Hotelfunctie	gelden	zeer	
strenge	voorwaarden.	Er	geldt	conform	het	
hotelbeleid	een	‘nee,	tenzij-	beleid	waarbij	
Binnenstad	en	Scheveningen	de	primaire	
hotellocaties	zijn.	Een	hotel	is	mogelijk	mits	het	
om	een	uniek	innovatief	concept	(gerelateerd	aan	
het	concept	van	de	Nota	van	Uitgangspunten)	en	
niet	grootschalig	(max	5.000	m2).	Hiervoor	is	een	
separate	beoordeling	nodig

•	Voor	Cultuur	en	ontspanning	zijn	
Fitnesscentrum/sportschool,	squashcentrum,	
sauna,	wellness	en	zwembad	mogelijk	met	een	
maximum	van	800	m2	

•	 Kinderdagverblijf	is	toegestaan	onder	voorwaarde	
dat	er	aan	de	daarbij	behorende	eisen	aan	
buitenruimte	wordt	voldaan	

(*	Alle	oppervlaktes	in	bvo)

impressie	commerciële	functies	in	de	plint	(architectuurstudie	HH)

Definitie	dienstverlening:	
het	bedrijfsmatig	en	publieksgericht	verlenen	van	
diensten,	al	dan	niet	met	baliefunctie,	op	onder-
meer	medisch,	juridisch,	financieel,	therapeutisch	
of	cosmetisch	gebied,	fotostudio’s,	uitzendbu-
reaus,	reisbureaus,	kapsalons,	snelfoto-ontwikkel-	
en	kopieerservicebedrijven,	videotheken	en	andere	
verhuurbedrijven,	autorijscholen;	onder	dienst-
verlening	wordt	niet	begrepen:	garagebedrijven,	
kantoren,	belwinkels,	internetcafé,	seksinrichtin-
gen,	escortbedrijven	en	kamerverhuurbedrijven.	
Binnen	dienstverlening	is	ondergeschike	horeca	
toegestaan,	zoals	omschreven	in	artikel	1.65.
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fietsstallingsplekken bestaand

fietsstallingsplekken nieuw

fietsstallingsplekken bestaand

fietsstallingsplekken nieuw

Ruimtebeslag fietsstallingsplekken

(alle	plekken	(rekken,	kluis,	extra	breed)	weergegeven	als	dub-
bellaags	en	enkelzijdig	systeem,	zie	afbeelding	rechterpagina)

PVE Fietsstallingsplekken (bron Prorail)
Zijde	Den	Haag:		 650	plaatsen	nieuw	(64	kluizen)
	 	 360	plaatsen	bestaand
Zijde	Voorburg:	 150	plaatsen	nieuw	(32	kluizen)
	 	 610	plaatsen	bestaand
Totaal	 	 1770	plaatsen
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5.4 Uitgangspunten station en  
 fietsparkeren

Versterken knooppunt
Het	station	heeft	zich	de	laatste	jaren	sterk	ontwik-
keld;	sinds	er	intercity’s	rijden	(2009)	is	het	aantal	
trein	in-	en	uitstappers	verdubbeld	van	6.500	naar	
ca.	12.000.	Het	aantal	in-	en	uitstappers	van	Rand-
stadRail	bedraagt	ca.	8.000.	De	huidige	omgeving	
van	het	station	is	ondermaats.	
In	het	PvE	van	NS	en	Prorail	wordt	voorgesteld	om	
een	aantal	reizigersvoorzieningen	(kaartautomaten	
binnen,	stations	winkels)	te	verbeteren	en/of	toe	te	
voegen.	

Het	knooppunt	kan	versterkt	worden	en	het	aantal	
reizigers	kan	toenemen:	
-	 Door	het	verbeteren	van	de	looproute	naar	het	

Beatrixkwartier	zullen	in	de	spits	meer	reizigers	
naar	Bezuidenhout/	Beatrixkwartier	via	station	
Laan	van	NOI	reizen

-	 De	overstap	van	trein	en	randstadrail	op	tram	
2	en	bus	26	kan	verbeteren	door	de	route	
aantrekkelijker	te	maken	en	op	langere	termijn	
de	halte	te	verplaatsen	en	beter	zichtbaar	te	
maken.	Daarmee	wordt	het	knooppunt	beter	
en	aantrekkelijker	voor	reizigers	van	Voorburg	
en	Benoordenhout/	Internationale	Zone/	
Scheveningen	(bus	23)	of	naar	Leidschendam	en	
Bezuidenhout/	Centrum/Zuidwest	(lijn	2)

-	 Toevoeging	van	programma	en	intensivering	
van	programma.	Dit	kan	door	het	benutten	van	
de	groeipotentie	van	het	Beatrixkwartier	(1.000	
banen),	de	groei	van	de	onderwijspoot	van	de	
Campus	(800-1000	studenten),	de	groei	Safety	
en	Security	bedrijven	(groei	cybersecurety	8%	
wereldwijd)	en	door	het	toevoegen	van	woningen.

-	 Door	het	verbeteren	van	de	OV-verbinding	

tussen	Beatrixkwartier	en	Internationale	zone	
worden	belangrijke	op	Internationale	Veiligheid	
gerichte	(kennis)clusters	onderling	verbonden.

Kwesties en kansen stationsomgeving
Er	is	ruimte	voor	uitbreiding	van	het	stations-
programma.	Dit	biedt	kansen	voor	het	verbeteren	
van	de	uitstraling	van	het	station	en	van	de	stations-
entrees.
Er	is	behoefte	aan	meer	fietsenstallingen.	Hiervoor	
is	budget	beschikbaar.	Het	simpelweg	bijplaatsen	
van	meer	fietsenrekken	is	met	name	aan	de	zijde	
van	SZW	niet	meer	mogelijk.	In	de	huidige	situatie	
staat	de	kwaliteit	van	openbare	ruimte	al	onder	druk	
door	de	aanwezige	stallingen.	Een	gebouwde	voor-
ziening	voor	het	fiets	parkeren	(huidig	en	toekom-
stig)	aan	deze	zijde	is	een	kans	om	de	uitstraling	van	
de	stationsomgeving	in	één	grote	slag	te	verbeteren.	

De	voetgangerstunnel	is	onderdeel	van	het	ont-
vangstdomein	van	het	station	en	de	entree	tot	de	
campus	aan	beide	zijden	van	het	station.	Bij	de	
aanpassing	van	het	station	moet	ook	de	stations-
outilage,	o.a.	op	de	perrons,	worden	verbeterd.	Het	
station	en	de	haltes	moeten	een	kwaliteit	krijgen	die	
bij	het	belang	van	dit	station	past.	Station	Laan	van	
NOI	is	wat	betreft	vervoersstromen	te	vergelijken	
met	station	Schiedam.

Voor	belangrijke	haltes	in	het	randstadrail-netwerk	
zijn	zogenaamde	“Top-haltes”	aangewezen	waar	de	
reizigers	een	extra	kwaliteit	wordt	geboden	in	de	
aanwezige	halte	voorzieningen.	Concrete	elementen	
zijn	onder	andere	ruime	perrons,	brede	overkap-
pingen,	live-reisinformatie.	En	waar	mogelijk	lift	
realisatie	van	een	Top-halte	mee	met	de	overige	
ontwikkelingen	in	het	stationsgebied.	
Het	realiseren	van	een	halte	met	Top-halte-kwa-
liteit	en	bijbehorende	investeringsniveau	is,	gelet	

op	het	totale	aantal	reizigers	van	het	station	en	de	
functie	die	het	heeft	voor	de	bereikbaarheid	van	het	
Beatrixkwartier	noodzakelijk.

Programma van eisen uitbreiding station
Een	vergelijking	van	stations	laat	zien	dat	de	voor-
zieningen	op	station	Laan	van	NOI	onder	de	maat	
zijn	als	deze	worden	vergeleken	met	andere	stations	
met	vergelijkbare	reizigersstromen.
In	de	Investeringsagenda	Werelds	Netwerk	aan	Zee	
is	afgesproken	dat	NS	gaat	investeren	in	verbetering	
van	de	voorzieningen.	Hiervoor	wordt	door	NS	een	
programma	van	eisen	opgesteld	welke	tot	aanpas-
singen	aan	het	station	in	2016	moet	leiden.



34 Nota van uitgangspunten Laan van NOI (Den Haag Beatrixkwartier) mei 2015

de locaties aan de Haagse zijde
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de	locatie	zijde	Leidschendam-Voorburg
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C C C

F F

A A

Studie en conclusies locatie onderzoek Fietspar-
keren
Het	programma	van	eisen	voor	het	fietsparkeren	is	als	
volgt:
Aan	de	Haagse	zijde:	Totaal	1050	plaatsen,	nieuw	650	
plaatsen.
Aan	de	Leidschendam-Voorburg	zijde:	Totaal	760	
plaatsen,	nieuw	150	plaatsen.
De	herkomst	van	de	fietsers	is	voornamelijk	van	de	
Laan	van	Nieuw	Oost	Indië.

Locatieonderzoek	fietsparkeren
In	opdracht	van	Prorail	en	de	gemeente	Den	Haag	
heeft	Movares	een	onderzoek	verricht	naar	de	
mogelijke	locaties	voor	de	situering	van	het	fietspar-
keren.	Aan	de	Haagse	zijde	zijn	de	volgende	locaties	
onderzocht:
A	 Fietsenstalling	in	de	het	voormalige		 	
	 gebouw	van	SZW
B.	 Fietsenstalling	onder	de	spoorbaan	in		 	
	 combinatie	met	verbreding	voetgangers	
	 tunnel
C.	 Stapeling	in	een	compact	gebouw	aan	de		
	 zijde	van	de	Wilhelmina	van	Pruisenweg
D.	 Fietsenstalling	in	rekken
E.	 Fietsenstalling	in	het	talud	aan	de	Haagse	
	 zijde
F.	 Fietsenstalling	onder	maaiveld	in	de	Anna	
	 van	Hannoverstraat

Aan	de	zijde	van	Leidschendam-Voorburg	is	de	con-
clusie	uit	het	onderzoek	dat	op	korte	termijn	fietsen-
rekken	aansluitend	aan	de	bestaande	stalling	kunnen	
worden	gesitueerd.

Voor	de	locaties	is	een	afwegingschema	gemaakt	door	
de	projectgroep.	Dit	heeft	geleid	tot	de	volgende	
conclusies:
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 GROEN-STRUCTUUR 
/ DIJKMODEL 

BESTAANDE GROENE KARAKTER DEELS HANDHAVEN AAN PLEIN 

–45 

impressies	varianten	model	fietsenstalling	en	stationsuitbreiding	in	het	talud

Model groen-
structuur/dijkmodel

D
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beeldreferenties 

 52 

Variant	A,	de	stalling	in	het	SZW-gebouw.	De	stal-
ling	kent	vanuit	de	criteria	van	Actieplan	Fiets	grote	
nadelen,	met	name	op	het	gebied	van	gebruikersge-
mak.	De	exploitatiekosten	zijn	hoog	omdat	de	locatie	
een	beheersregeling	vraagt.
De	investeringskosten	zijn	relatief	hoog,	de	Rijksge-
bouwendienst	beoordeelt	planning-	en	procesaspec-
ten	negatief,	daarom	kan	deze	variant	vervallen.

Variant	B,	onder	de	sporen,	De	variant	scoort	hoog	in	
stedenbouwkundig	opzicht	en	qua	gebruik,	de	kosten	
zijn	echter	extreem	hoog,	en	afhankelijk	van	mede-
werking	NS.

Variant	C,	gestapelde	stalling	in	10	lagen.	De	locatie	
is	te	klein	en	door	de	stapeling	van	de	stalling	in	meer	
dan	twee	lagen	scoort	deze	variant	laag	op	de	criteria	
van	Actieplan	Fiets,	daarom	kan	ook	deze	variant	
vervallen.

Variant	D,	het	doorgaan	op	de	tot	op	heden	gevolgde	
weg,	conflicteert	zeer	met	de	stedenbouwkundige	
uitgangspunten	van	de	Nota	van	Uitgangspunten	en	
is	ruimtelijk	niet	inpasbaar,	daarom	vervalt	ook	deze	
variant.	

Variant	F,	onder	maaiveld	in	de	Anna	van	Hannover-
straat.	Ook	deze	variant	scoort	hoog	in	stedenbouw-
kundig	opzicht	en	gebruik.	Door	de	onzekerheid	over	
de	tram	in	de	Anna	van	Hannoverstraat	en	de	hoge	
investeringskosten	is	deze	locatie	nu	niet	haalbaar.	Op	
termijn	kan	deze	locatie	mogelijk	nog	wel	ontwikkeld	
worden.

Variant	E,	eigenlijk	meer	een	denkrichting	met	vele	
mogelijkheden,	heeft	de	potentie	om	goed	te	scoren	
op	vrijwel	alle	beoordelingscriteria:	stedenbouwkun-
dig,	verkeerskundig,	procesmatig,	vanuit	de	criteria	
van	Actieplan	Fiets	en	financieel.	Het	is	flexibel	en	
biedt	kansen	voor	een	flexibel	programma	in	de	tijd	

variaties op een thema variaties op een thema 

zoals	de	fasering	van	de	tramsporen,	een	mogelijke	
uitbreiding	van	het	fietsprogramma.	Het	biedt	
ruimte	voor	variatie	in	het	programma.
Het	ligt	dan	ook	voor	de	hand	om	in	deze	richting	
de	gezamenlijk	gedragen	oplossing	te	gaan	zoeken.
Conclusie
Het	model	E	biedt	meerdere	mogelijkheden	voor	
nadere	uitwerking.	Dit	model	biedt	de	kans	om	de	
verbetering	van	het	station	te	integreren	met	een	
gebouwde	fietsenstalling	tot	een	aantrekkelijke	
nieuwe	stationsomgeving	in	en	evenwijdig	aan	het	
talud.	Het	station	krijgt	dan	een	front	aan	de	Anna	
van	Hannoverstraat.	Voorgesteld	wordt	om	een	ver-
volgproces	in	gang	te	zetten	waarbij	dit	model	nader	
wordt	uitgewerkt.	De	modellen	onder	maaiveld	
worden	gezien	als	terugvalopties	voor	de	langere	
termijn.	De	variant	met	de	situering	van	de	keer-
wand	met	een	maximale	diepte	in	het	talud	heeft	de	
voorkeur	omdat	dit	hierdoor	maximale	ruimte	biedt	
voor	nadere	uitwerkingen	en	de	beperkte	ruimte	op-
timaal	wordt	benut.	Uit	nader	onderzoek	zal	moeten	
blijken	hoe	de	ruimte	zoveel	mogelijk	geoptimali-
seerd	kan	worden.	Combinatie	van	fietsenstalling	
met	het	verbeteren	van	het	comfort	op	het	perron	
en	vormen	van	functiemenging	zijn	onderwerp	van	
nadere	studie.

Variaties	op	een	thema
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Stedenbouwkundige kader
Het	ontwerp	van	het	station	moet	rekening	houden	
en	moet	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	het	
campusmilieu.	
Het	gaat	om	een	gefaseerde	aanpak	waarbij	in	het	
ontwerp	van	de	eerste	fase	al	voorgesorteerd	wordt	
op	de	kwaliteitsambities	op	langere	termijn.

1.	 De	voetganger	krijgt	(als	belangrijkste	vorm	van	
na-transport)	de	grootste	prioriteit	bij	de	herinrich-
ting	van	de	stationsomgeving.	Dit	mag	ten	koste	
gaan	van	de	infrastructuur	voor	andere	modaliteiten	
zoals	auto	en	deels	tram	(keerlus).
2.	 De	fietsvoorzieningen	moeten	kwantitatief	
en	kwalitatief	worden	verbeterd,	fietsers	zijn	na	
voetgangers	de	belangrijkste	vorm	van	voor-	en	
natransport	bij	het	station.	Door	een	structurele	
aanpak	van	het	fietsparkeren	bij	het	station	kan	de	
kwaliteit	van	de	buitenruimte	naar	een	hoger	plan	
worden	getild.
3.	 Inzet	is	om	de	kwaliteit	en	uitstraling	van	de	
aanwezige	halte-voorzieningen	(Randstadrail	en	
NS)	op	het	perron	te	verbeteren	en	te	laten	aan-
sluiten	op	het	gebruik	en	beoogde	functie	als	entree	
naar	het	Beatrixkwartier.
4.	 De	ruimtelijke	kwaliteit	en	identiteit	van	het	sta-
tionsgebouw	en	omgeving	sluit	aan	bij	het	imago	en	
branding	van	het	gebied:	een	campusmilieu	dat	een	
uitdaging	vormt	voor	de	vestiging	van	het	nieuwe	
werken	en	campusontwikkelingen.	De	architectoni-
sche	uitwerking	en	materialisering	van	de	bebou-
wing	is	hoogwaardig	en	duurzaam	(lang	meegaan).
5.	 Opwaardering	van	de	plint	van	het	gebied	door	
invulling	van	programma	in	de	plint	van	het	station
6.		Aandacht	voor	de	aansluiting	op	maaiveld	en	
zoveel	in	de	bebouwing	opnemen	van	hoogtever-
schillen

7.	 Op	de	kaart	en	in	doorsnede	is	de	maximale	
rooilijn	aangegeven.	Met	het	bepalen	van	de	rooilijn	
is	rekening	gehouden	met	de	tijdelijke	positionering	
van	de	trambanen	en	tramhaltes.	Stedenbouwkun-
dig	heeft	het	de	voorkeur	om	de	bebouwing	parallel	
met	en	in	het	talud	te	positioneren.	Hierdoor	wordt	
de	buitenruimte	van	de	stadsentree	zo	ruim	moge-
lijk	en	wordt	aangesloten	bij	de	lange	structuurlijn	
van	het	talud	in	deze	omgeving.
8.	 Opwaardering	van	de	identiteit/	kwaliteit	van	de	
tunnel	.

Om	de	beoogde	ontwikkeling	en	het	ambitie-
niveau	van	het	gebied	naar	een	campusmilieu	en	de	
stationsentree	van	het	Beatrixkwartier	tot	een	suc-
ces	te	maken,	is	verbetering	van	de	spooromgeving	
(station,	tunnel	en	perrons)	van	groot	belang.	Dit	
kan	er	ook	toe	leiden	dat	de	reizigersstromen	met	
bestemming	Beatrixkwartier	meer	via	station	Laan	
van	NOI	gaan	lopen.

De	gemeente	zal	medewerking	verlenen	aan	het	
wijzigen	van	het	programma	mits	het	toekomstige	
programma	past	binnen	de	volgende	bestemmin-
gen:

1.	 Verkeer
2.	 Dienstverlening
3.	 Horeca
4.		Detailhandel

Voor	een	programmawijziging	gelden	de	volgende	
voorwaarden:

1.	 Commercieel	programma	bestaat	uit	detail	
	 handel,	horeca	en	dienstverlening.
2.	 Het	op	de	plankaart	aangegeven	bouwvlak		
	 mag	niet	overschreden	worden.

Niet	gewenste	functie	invullingen:

•	 Geen	grootschalige	detailhandel	of	super-		
	 markt.
•	 Geen	nachthoreca.	Middelzware	horeca	tot	
	 23.00	u	is	toegestaan.
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uitgangspunten	ontwikkeling	Campus	zijde	Leidschendam-Voorburg

5.5 Uitgangspunten tram- en bus halte  
 en tram keerlus of tramsporen

De	keerlus	die	rond	het	gebouw	van	SZW	loopt	
functioneert	tegenwoordig	als	calamiteitenspoor.	
In	de	calamiteiten	nota	Haaglanden	is	opgenomen	
dat	tramlijn	6	kan	uitwijken	naar	deze	voorzienin-
gen	indien	er	op	het	traject	naar	CS	een	langdurige	
stremming	is.	Tramlijn	6	is	een	tramlijn	die	niet	
voor	2020	zal	beschikken	over	nieuwe	trams	die	
in	twee	richtingen	kunnen	rijden,	daardoor	blijft	
een	keerlus	noodzakelijk.	Daarnaast	is	de	halte	in	
de	Anna	van	Hannoverstraat	nu	in	de	spits	een	
reguliere	eindhalte	van	lijn	2.	Wanneer	ook	lijn	6	
over	nieuwe	trams	beschikt	kan	de	keerlus	worden	
opgeheven,	er	blijft	dan	wel	een	keervoorziening	
nodig.	

Uitgangspunt	voor	de	lagere	termijn	is	het	samen-
voegen	van	de	haltes	tot	één	halte	voor	alle	trams	en	
de	bus.	De	halte	wordt	gesitueerd	zo	dicht	mogelijk	
op	de	uitgang	van	het	station	aan	de	Haagse	zijde	.	
Een	deel	van	het	materiaal	moet	na	de	halte	kunnen	
keren.	Tot	deze	tijd	is	het	mogelijk	om	één	tram-
spoor	van	de	keerlus	ter	hoogte	van	het	station	te	
laten	vervallen	en	de	grindkoffers	te	bestraten.	

5.6 Uitgangspunten Campuszijde 
 Leidschendam-Voorburg

De	zone	tussen	het	spoor	en	de	singel	aan	de	zijde	
van	Leidschendam-Voorburg	wordt	onderdeel	van	
de	Campus.	De	singel	is	onderdeel	van	het	ruimte-
lijk	raamwerk,	evenals	de	route	naar	het	station	in	
het	verlengde	van	de	Egmondestraat.	De	steden-
bouwkundige	uitgangspunten	voor	de	campus	
ontwikkeling	aan	deze	zijde	worden	in	een	later	sta-
dium	uitgewerkt.	De	stakeholders	voor	deze	zone,	
NS	en	de	gemeente	Leidschendam-Voorburg,	
staan	positief	tegenover	het	ontwikkelen	van	deze	
zone.	Een	projectgroep	bestaande	uit	NS	Vastgoed	
(grondeigendom)	en	de	gemeente	Den	Haag	zal	
in	nauw	overleg	met	de	gemeente	Leidschendam-
Voorburg	en	met	stakeholders	uit	de	omgeving	de	
stedenbouwkundige	randvoorwaarden	uitwerken.
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6. Planning en fasering

De	ontwikkeling	van	het	stationsgebied	Laan	van	
NOI	is	een	proces	dat	jaren	vergt.	Sommige	ont-
wikkelingen	zoals	de	campus	omgeving	hebben	tijd	
nodig	om	tot	de	volle	omvang	te	groeien,	andere	
onderdelen	kennen	een	lange	voorbereidingstijd	als	
gevolg	van	de	complexiteit	van	uitvoering	zoals	het	
verbreden	van	de	tunnel	onder	het	spoor.	Tegelijk	
zullen	ook	op	korte	termijn	verbeteracties	worden	
doorgevoerd.	De	ontwikkelingen	kunnen	uit	elkaar	
getrokken	worden	in	snelle	successen	op	de	korte	
termijn	en	duurzame	ontwikkelingen	op	de	langere	
termijn.

Fasering korte termijn: 2015 - 2017
De	komende	jaren	wordt	geïnvesteerd	om	de	ruim-
telijke	condities	te	scheppen	die	bijdragen	aan	een	
succesvolle	campusontwikkeling.	Door	het	verbe-
teren	van	de	stationsomgeving	(herinrichting	bui-
tenruimte,	realisatie	van	een	kwalitatieve	fietsenstal-
ling,	verbeteren	stationsentree	en	betere	aansluiting	
SZW	gebouw	met	de	buitenruimte)	en	het	verbe-
teren	van	de	looproutes	naar	het	Beatrixkwartier	
ontstaat	een	aantrekkelijker	vestigingsgebied.	

Het	uitbouwen	van	de	onderwijsvoorzieningen	is	
een	langdurig	traject.	Academische	instellingen	
moeten	overtuigd	worden	van	de	meerwaarde	
die	het	vestigen	aan	de	security	campus	met	zich	
meebrengen.	Een	lobbytraject	moet	gestart	worden	
om	in	enkele	jaren	tot	een	succesvol	campusontwik-
keling	te	komen.

Deelgebied
Buitenruimte
	 Stationsomgeving	
	 	 Voorlopig	ontwerp	 	 	 	 Gereed	oktober	2015
	 	 Bestuurlijke	besluitvorming		 	 	 November	2015
	 	 Start	uitvoering	 	 	 	 	 Vanaf	3de	kwartaal	2016*
	 Looproutes	Beatrixkwartier
	 	 Voorlopig	ontwerp	 	 	 	 Gereed	oktober	2015
	 	 Bestuurlijke	besluitvorming		 	 	 November	2015
	 	 Start	uitvoering	 	 	 	 	 2de	kwartaal	2016
	 Aanpassen	HTM	infrastructuur
	 	 Ontwerp	en	voorbereiding	 	 	 	 Januari	2016
	 	 Start	uitvoering	 	 	 	 	 Zomer	2016*	
	 Verbeteren	stationsvoorzieningen	(NS)
	 	 Planvorming	 	 	 	 	 Gereed	december	2015
	 	 Start	uitvoering	 	 	 	 	 Medio	2016
	 Naamswijziging	station	naar	‘Den	Haag	Beatrixkwartier’
	 	 Voorbereiding	 	 	 	 	 Start	medio	2015
	 	 In	werking	treden	nieuwe	naam	 	 	 December	2016
	 Gebouwde	fietsenstalling
	 	 Voorlopig	ontwerp	 	 	 	 November	2015
	 	 Start	uitvoering	 	 	 	 	 4de	kwartaal	2016
	 SZW
	 	 Gebouw	leeg	 	 	 	 	 Augustus	2015
	 	 Aanpassen	gevel	en	start	tijdelijke	invulling	 	 September	2015
	 	 Opstarten	verkoopproces	 	 	 	 September	2015
	 	 Verwachte	gunning	 	 	 	 September	2016
	 	 Start	verbouwing	 	 	 	 	 3de	/	4de	kwartaal	2017

*	Start	uitvoering	is	mede	afhankelijk	van	de	voortgang	van	de	HSE:	in	de	periode	oktober	2015	–	zomer	2016	is	station	Laan	
van	NOI	de	eindhalte	van	de	E-lijn	waardoor	er	extra	reizigers	via	Laan	van	NOI	overstappen	op	tram	2.	Werkzaamheden	in	de	
buitenruimte	in	deze	periode	zijn	niet	wenselijk.
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Doorontwikkeling 2018 -2025
De	ontwikkeling	van	de	campus	omgeving	is	een	
groeimodel.	Het	ontwikkelen	van	het	campus	gere-
lateerde	programma	aan	de	Voorburgse	zijde	heeft	
pas	zin	als	het	campus	hart	aan	de	Haagse	zijde	suc-
cesvol	is	en	leidt	tot	invulling	van	de	leegstand	van	
de	bestaande	kantoren.	Het	ontwikkelen	van	delen	
van	het	woonprogramma	aan	deze	zijde	is	minder	
afhankelijk	van	de	campus	vorming	en	kan	al	in	een	
eerder	stadium	aanvangen.

Voor	de	uitstraling	van	het	gebied	en	een	passend	
ontvangstdomein	zijn	aantrekkelijkere	perrons	en	
een	goede	kwalitatieve	verbinding	tussen	beide	zijde	
van	het	spoor	noodzakelijk.	Het	verbeteren	en	ver-
breden	van	de	voetgangerstunnel	is	echter	een	com-
plex	project,	zowel	in	uitvoering	(belang	ononder-
broken	lijnvoering	traject	Rotterdam	–	Amsterdam)	
als	in	de	organisatie	van	middelen.	Reizigersgroei	
kan	bijdragen	aan	draagvlak	voor	investeringen	in	
de	tunnel.	Door	ontwikkeling	van	de	campus	en	
toename	van	kantoorvolume	in	het	Beatrixkwartier		
kan	deze	reizigersgroei	gerealiseerd	worden.	
Van	belang	is	om	al	in	een	vroeg	stadium	een	lob-
bytraject	op	te	starten	en	het	belang	van	de	ontwik-
keling	van	dit	economische	cluster	te	onderstrepen,	
waardoor	draagvlak	voor	investeringen	in	het	
ontvangstdomein,	waaronder	de	tunnel	en	perrons,	
wordt	verkregen.
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