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A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

Voor u ligt de Agenda voor de Haagse Verdichting. Deze agenda 
biedt een leidraad voor binnenstedelijke verdichting in Den Haag 
tot 2020 en is een thematische uitwerking van de Structuurvisie 
Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee. 

De verwachting is dat Den Haag zal groeien naar 505.000 
inwoners in 2020. Daarvoor zijn 30.000 extra woningen 
en 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen nodig. Bij het bouwen 
van deze nieuwe woningen en werkplekken moet slim, 
duurzaam en zorgvuldig worden omgegaan met de 
beschikbare ruimte. 

Verdichten is daarbij geen doel op zich. Het is een middel 
om de kwaliteit van het wonen, werken en recreëren 
in Den Haag te verbeteren. Deze kwaliteitsslag is hard 
nodig. Allereerst om onze concurrentiepositie als 
internationaal toonaangevende stad te behouden. Door 
middel van verdichten willen we onze aantrekkingskracht 
als woon- en werkstad én regio vergroten. 
Daarnaast vergroot verdichting het draagvlak voor 
voorzieningen en openbaar vervoer met als gevolg een 
hoogwaardiger voorzieningenaanbod en sneller en 
frequenter openbaar vervoer. 
Verdichting levert ook een bijdrage aan het ontwikkelen 
van nieuwe kansrijke milieus voor wonen en werken 
in de stad. Dit biedt (toekomstige) Hagenaars meer 
mogelijkheden voor een passende woon- of werkcarrière. 
Ten slotte biedt verdichting mogelijkheden voor een 
duurzame ontwikkeling van de stad.  

Stedelijke kwaliteit staat of valt bij het behouden en 
versterken van publiek groen en de openbare ruimte. 
We kunnen daar nog veel creatiever mee omgaan dan tot 
nu toe. Bijvoorbeeld door groen op daken, aan gevels, 
meer groen op speelplekken, toegankelijk maken van 
groene gebieden zoals volkstuinen enzovoort. 

Verdichting eist kwaliteit op alle vlakken, van alle 
partijen. De invloed van verdichting op de omgeving 
kan immers groot zijn. Dat vraagt om maatwerk op het 
gebied van fysieke inpassing, architectuur, aanwezigheid 
van kwalitatief hoogwaardige groene en openbare 
ruimte, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid. 
Ook de sociale aspecten worden daarbij niet uit het oog 
verloren.

Verdichten is overigens niet nieuw in Den Haag. 
Er zijn verschillende recente voorbeelden waarbij 
verdichten kwaliteit aan de stad heeft toegevoegd, 
zoals de Resident, het Rabijn Maarsenplein of de 
groene overkluizing van de Koningstunnel.

Het nadenken over binnenstedelijk verdichten eindigt 
niet met deze agenda. Dat is een doorlopend proces, 
waarbij zich voortdurend nieuwe uitdagingen, kansen, 
inzichten en mogelijkheden aandienen. Daar blijven we 
als gemeente ook richting de toekomst, samen met alle 
betrokken partijen, actief op inspelen. 

VOORWOORD
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5A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

De Structuurvisie Den Haag 2020 ‘Wéreldstad aan Zee’ 
beschrijft niet alleen het gewenste toekomstbeeld, maar 
geeft ook aan welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. 
Een van die ontwikkelingen is de toename van de bevolking. 
De uitdaging is: hoe behouden en versterken we de 
kwaliteiten van de stad én accommoderen we de groei. In 
het verleden werd de vraag naar meer ruimte beantwoord 
door te bouwen in het buitengebied. Het realiseren van 
nieuwe uitleglocaties vergt echter steeds grotere offers, 
terwijl er binnenstedelijk kansen en mogelijkheden zijn. 
Deze willen we door middel van verdichting actief benutten. 

Doel en status
De Agenda voor de Haagse Verdichting biedt een leidraad 
voor binnenstedelijke verdichting in Den Haag tot 2020.

Daartoe: 
maakt de Agenda voor de Haagse Verdichting 
inzichtelijk op welke wijze verdichting bijdraagt aan de 
kwaliteit van het wonen, werken en leven in Den Haag.
maakt de Agenda voor de Haagse Verdichting 
inzichtelijk waar de Haagse sectorale beleidsambities 
samenvallen met verdichtingskansen in de stad. 
geeft de Agenda voor de Haagse Verdichting ten 
aanzien van de lopende gebiedsontwikkelingen aan 
welke vormen van verdichting daar denkbaar zijn.
geeft de Agenda voor de Haagse Verdichting aan welke 
kaders en randvoorwaarden gelden bij verdichting. 

De Agenda voor de Haagse Verdichting vervangt de 
Hoogbouwvisie Den Haag vastgesteld in november 2001.

SAMENVATTING

Noodzaak voor verdichting
De verwachting is dat Den Haag zal groeien naar 505.000 
inwoners in 2020. Daarvoor zijn 30.000 extra woningen 
en 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen nodig. Tegelijkertijd 
wil Den Haag haar groene karakter behouden en de 
groene hoofdstructuur versterken. Om deze, op het eerste 
gezicht, conflicterende opgaven toch te realiseren, is het 
noodzakelijk om binnenstedelijk te verdichten.

Andere redenen voor verdichting zijn:
het behouden en versterken van de (inter)nationale 
concurrentiepositie
het vervullen van de rol van sterke stad in een sterke 
regio
het creëren van massa als draagvlak voor stedelijke 
voorzieningen
het ontwikkelen van kansrijke milieus voor wonen en 
werken

Kansrijk verdichten
Verdichten is geen doel op zich, maar een middel om 
naast het realiseren van de groeiambitie ook de stedelijke 
kwaliteit van Den Haag te versterken. Verdichten is kansen 
benutten! Daartoe is inzichtelijk gemaakt op welke wijze en 
waar in de stad verdichting bijdraagt aan het realiseren van 
stedelijke kwaliteit.
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De kansen vanuit stedelijke identiteit zijn in kaart gebracht 
aan de hand van:

gebieden met een sterke identiteit
gebieden met een opgave
gebieden zonder eenduidige identiteit
herstellen van breuklijnen

De kansen vanuit wonen zijn in kaart gebracht aan de hand 
van:

het vernieuwen van woonmilieus
het scheppen van nieuwe woonmilieus
het versterken van bestaande woonmilieus
het monitoren van de ontwikkeling van de 
woningmarktpositie

 
De kansen vanuit stedelijke economie zijn in kaart gebracht 
aan de hand van:

de internationale kustzone
de historische binnenstad en invloedssfeer
Nieuw Centrum en Binckhorst
de A4/A12-zone
Functiemenging in de bestaande stad

De kansen vanuit bereikbaarheid zijn in kaart gebracht aan 
de hand van:

ov-bereikbaarheid
autobereikbaarheid

De kansen vanuit groen zijn in kaart gebracht aan de hand 
van:

toevoeging van groen in de stedelijke omgeving
groen als ordenend principe voor verdichting
versterken van ecologische verbindingen
aantrekkelijk vestigingsmilieu nabij groen en water
ingrepen op detailniveau

Verankering in beleid
De vele vormen van verdichting die kunnen voorkomen 
in de stad worden door middel van stadsbreed beleid 
gestimuleerd en/of getoetst. De belangrijkste: het vijf-
bouwlagenprincipe, de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en 
Natura 2000 gebieden, de beschermde stadsgezichten en 
structuurvisies en bestemmingsplannen.

Verdichting per gebied
De Agenda voor de Haagse Verdichting wordt operationeel 
gemaakt in 15 masterplannen, herstructureringsgebieden 
en grote projecten. Daarvoor zijn per gebiedsontwikkeling 
de verdichtingskansen beschreven. 

Daarnaast zijn vier verdichtingscategorieën onderscheiden. 
Allereerst zijn er gebiedsontwikkelingen waarbij verdichting 
en hoogbouwclusters bijdragen aan de gewenste 
ambities. Daarnaast zijn er gebiedsontwikkelingen waarbij 
verdichting via bebouwing tot 50 meter mogelijk is en waar 
incidentele hoogbouw op specifieke plekken denkbaar is. 
Ten derde de gebiedsontwikkelingen waarbij verdichting via 
bebouwing tot 50 meter in een bijzondere setting mogelijk 
is. Tenslotte gelden voor het overige deel van de stad de 
stadsbrede beleidskaders waarbij geen sprake is van grote 
gebiedsontwikkeling. 

De onderverdeling in vier verdichtingscategorieën 
geeft aan welke bebouwingsmogelijkheden mogelijk 
zijn. Dit betekent niet dat op ‘voorhand’ de maximale 
bebouwingsmogelijkheden benut kunnen worden. In 
de stedenbouwkundige gebiedsuitwerking worden 
de randvoorwaarden voor verdichting (onder andere 
programma, locaties, dichtheid en hoogte) gedefinieerd.
In de stedenbouwkundige gebiedsuitwerking worden de 
randvoorwaarden voor verdichting gedefinieerd.
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7A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

Denk daarbij aan aspecten als inpassing in de omgeving, 
architectuur en vormgeving, omgaan met cultuurhistorie, 
(be)leefbaarheid groen, optimaliseren plint, windhinder en 
bezonning, en het gewenste programma.  
De aandachtspunten geformuleerd in bijlage 2 ‘Eisen en 
randvoorwaarden verdichting’ en bijlage 3 ‘Verdichting en 
inpassing in de omgeving’ dienen daarbij als leidraad. 

Verdichten is maatwerk
Verdichting vraagt om inventiviteit en creativiteit en om 
kwaliteitsbesef van alle betrokken partijen. Verdichten is 
namelijk geen uniforme ingreep die je uitrolt over de stad. 
Verdichting kent vele verschijningsvormen en is op iedere 
locatie maatwerk. Naast de wettelijke en beleidsmatige 
kaders heeft verdichting consequenties voor de inbedding 
in de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe 
bebouwing.

Bij gebiedsgerichte uitwerking moet onder andere 
rekening worden gehouden met de fysieke inpassing, 
de kwantiteit en kwaliteit van het groen en de openbare 
ruimte, de leefbaarheid, de kenmerken van de woningbouw, 
parkeeroplossingen, sociale aspecten en duurzaamheid.
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11A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

Wéreldstad aan Zee

De Structuurvisie Den Haag 2020 ‘Wéreldstad aan Zee’ 
beschrijft het gewenste toekomstbeeld en de activiteiten 
die de komende 15 jaar nodig zijn om dat te bereiken.  
Het motto ‘Wéreldstad aan Zee’ vat de ambitie van  
Den Haag kort en bondig samen.

De Wéreldstad aan Zee is een multiculturele stad, een 
internationale stad, een stad aan zee en een monumentale 
residentie. Door deze vier troeven te versterken, vergroot 
Den Haag haar kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van de stad 
zelf, maar ook van de regio en de Randstad. 

De Structuurvisie Den Haag beschrijft niet alleen het 
gewenste toekomstbeeld, maar geeft ook aan welke 
ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. Een van die 
ontwikkelingen is de toename van de bevolking.  
De uitdaging is: hoe behouden en versterken we de 
kwaliteiten van de stad én accommoderen we de groei.  

INLEIDING1
De uitdaging is: hoe behouden en versterken we de kwaliteiten van de stad én accommoderen we de groei. 
De Agenda voor de Haagse Verdichting biedt een leidraad voor binnenstedelijke verdichting in Den Haag.

1.1

Omslag in denken

In het verleden werd de vraag naar meer ruimte beantwoord door te bouwen 
in het buitengebied. De laatste grote slag is de bouw van de Vinex-wijken 
Leidschenveen, Ypenburg en Wateringseveld, die in 2010 afloopt. Inmiddels heeft 
een omslag in denken plaatsgevonden. Het realiseren van nieuwe uitleglocaties 
vergt steeds grotere offers (mobiliteitstoename, aantasting van open landschap, 
recreatiemogelijkheden en groen- en waterkwaliteit), terwijl er binnenstedelijk 
kansen en mogelijkheden zijn. Deze willen we door middel van verdichting actief 
benutten.      
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1.2 DOEL EN STATUS

De Agenda voor de Haagse Verdichting biedt een leidraad 
voor binnenstedelijke verdichting in Den Haag tot 2020.

Daartoe: 

�� maakt de Agenda voor de Haagse Verdichting 
inzichtelijk op welke wijze verdichting bijdraagt aan de 
kwaliteit van het wonen, werken en leven in Den Haag. 

�� maakt de Agenda voor de Haagse Verdichting 
inzichtelijk waar de Haagse sectorale beleidsambities 
samenvallen met verdichtingskansen in de stad.  

�� geeft de Agenda voor de Haagse Verdichting ten 
aanzien van de lopende gebiedsontwikkelingen aan 
welke vormen van verdichting daar denkbaar zijn. 

�� geeft de Agenda voor de Haagse Verdichting aan welke 
kaders en randvoorwaarden gelden bij verdichting. 

De Agenda voor de Haagse Verdichting vervangt de 
Hoogbouwvisie Den Haag vastgesteld in november 2001. 

Ambities

Kansen Kaders

Gebieds-

ontwikkeling

Verdichtings

agenda

Doel van de Agenda voor de Haagse Verdichting
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13A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

1.3

Bovendien wordt de dichtheid in de stad niet alleen bepaald 
door de vierkante meters vloeroppervlak, maar vooral 
door de compactheid van de bebouwing, de hoogte van 
de be bouwing en de hoeveelheid en het soort open ruimte 
daaromheen. Wanneer we spreken van verdichting, dan zijn 
het juist deze aspecten die bepalend zijn. 

Verdichting hoger dan 50 meter noemen we in Den Haag 
hoogbouw. Dit is een zeer specifieke vorm van verdichting 
die een belangrijke bijdrage levert aan het creëren van 
specifieke centrumstedelijke milieus. Hoogbouw is immers 
een bouwvorm met een per definitie hoge bebouwings-
dichtheid. Dit betekent dat hoogbouw niet overal en met 
zorgvuldigheid in de stad wordt toegepast.

VERDICHTEN IN DEN HAAG

Bij verdichten draait het om slim, duurzaam en zorgvuldig 
omgaan met de beschikbare ruimte, oftewel meer doen 
met dezelfde ruimte. Dit kan op verschillende manieren. 
Verdichten kent dan ook vele vormen. Enkele bekende: 
ondergronds bouwen, overkluizen (bouwen boven/over 
infra-lijnen), stapelen, optoppen, hoogbouw, groene daken, 
wonen op water, gebruik in de tijd.

De keuze voor een bepaalde vorm van verdichten heeft 
te maken met verschillende factoren, zoals wettelijke 
kaders, de bestaande situatie (cultuurhistorie / bebouwing / 
programma), de sectorale verdichtingskansen en de ambitie 
van de stad.

Den Haag kiest er bewust voor om via verdichten haar 
stedelijke kwaliteiten te versterken. Daarbij denken wij 
aan een hoogwaardig voorzieningenniveau, goede bereik-
baarheid, unieke woon- en werkmilieus en voldoende en 
hoogwaardige openbare ruimte en groen.  

Verdichting is niet hetzelfde als dichtheid. Dichtheid wordt 
in de woningbouw gebruikt om het aantal woningen per 
hectare te benoemen. Maar bij het werken aan stede lijke 
kwaliteit is dat geen bruikbare definitie, omdat er juist 
allerlei andere stedelijke functies moeten worden meege-
rekend. Denk hierbij aan voorzieningen zoals kantoren, 
winkels, parkeergarages of dakparken.
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LEESWIJZER

De verdichtingsagenda werpt allereerst een blik naar de 
toekomst. In hoofdstuk 2 zijn daarvoor de ambities van Den 
Haag, met als uitgangspunt de Structuurvisie Den Haag 
2020, omschreven onder het motto ‘Groeien en Bloeien’. 
Centraal staat de vraag: Wat voor stad wil Den Haag zijn 
en waarom? Den Haag wil namelijk niet alleen groeien met 
haar inwonertal en haar arbeidsplaatsen. De stad wil vooral 
bloeien. Dat betekent meer en betere voorzieningen en 
openbaar vervoer, meer keuze in woon- en werkmilieus en 
meer ruimte voor ontmoeting en zelfontplooiing. Verdichten 
is daar een middel toe.

Om ervoor te zorgen dat de groei van de stad ook 
daadwerkelijk gepaard gaat met bloei, identificeert de 
verdichtingsagenda een aantal kansen waarbij verdichting 
bijdraagt aan de kwaliteit van de stad. Deze zijn terug te 
vinden in hoofdstuk 3. 

In het laatste hoofdstuk stelt de verdichtingsagenda een 
aantal randvoorwaarden en kaders waarbinnen verdichting 
moet plaatsvinden. Tenslotte worden de ambities, kansen 
en kaders doorvertaald naar de concrete ontwikkelingen 
in de stad. Den Haag heeft een vijftiental gebieden 
benoemd, van herstructurerings- tot masterplangebieden, 
waar zij de komende jaren haar ambities van groei en 
bloei wil realiseren. Deze notitie geeft voor die gebieden 
handvatten en kaders ten aanzien van verdichting. 
Daarmee kadert de verdichtingsagenda de verschillende 
gebiedsontwikkelingen in.

In bijlage 2 en 3 komen deze specifieke aandachtspunten 
voor verdichting en hoogbouwontwikkeling aan de orde.

1.51.4 SAMENHANG MET ANDERE NOTA’S

Deze Verdichtingsagenda is een thematische uitwerking 
van de Structuurvisie Den Haag 2020. Hiermee verschilt 
deze nota enerzijds van gebiedsplannen en anderzijds van 
sectorale nota’s zoals de woonvisie, die slechts één aspect 
van de Structuurvisie uitwerken. 
Het doel van deze notitie is om de plannen uit de sectorale 
nota’s, vanuit het vertrekpunt van verdichting, in onderlinge 
samenhang met elkaar te brengen. Op deze manier streven 
we naar een betere afstemming tussen de sectorale 
beleids interventies in gebiedsontwikkelingen. In deze 
notitie is dan ook geen sprake van nieuw beleid, maar van 
het afstemmen van de verschillende vormen van beleid. 
Als vertrekpunt zijn onder andere gebruikt: de Structuur-
visie Den Haag 2020 Wéreldstad aan Zee, de nota Groen 
kleurt de stad, de functiemengingsstrategie en de Nota 
van Uitgangspunten van de verschillende masterplannen. 
Tevens is afstemming gezocht met de Nota Stedelijke 
Ecologische Verbindingszones, en de nieuwe Woonvisie en 
de nieuwe Nota Mobiliteit, beide nog in ontwikkeling.
Daarnaast zijn er notities die ingaan op de ‘hoe’-vraag, 
zoals de notitie Haagse Appartementenbouw en het 
voorbeeldenboek ‘Vergroenen en verdichten’.

Stedelijke kwaliteit – verdichten is meer dan stenen stapelen

Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit zijn moeilijk te definiëren begrippen. Enerzijds 
gaat het over de aanwezigheid van een divers pallet aan (groot)stedelijke functies, 
die elkaar versterken en veelal profiteren van elkaars nabijheid. Uiteenlopend van 
zeer gespecialiseerde tot lokale winkels, van hippe restaurants tot buurtgebonden 
avondwinkels en van bijzondere concertzalen tot rokerige podia. Anderzijds gaat 
het bij stedelijkheid om een bepaalde dynamische, innovatieve en creatieve sfeer: 
de stad als broedplaats, vrijplaats en ontmoetingsplaats. Het betekent echter niet 
dat de stad één grote stenen massa wordt, stedelijke kwaliteit staat of valt bij het 
behouden en versterken van publiek groen en de openbare ruimte.
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17A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

NOODZAAK VOOR VERDICHTING

(Inter)nationale concurrentiepositie
Stedelijke kwaliteit is van cruciaal belang voor de kracht 
en concurrentiepositie van de stad. Den Haag heeft 
daarbij een sterke troef in handen. Het is op dit moment 
een stad met een sterke (inter)nationale bestuursfunctie. 
Om te kunnen concurreren met andere steden met een 
vergelijkbaar profiel in Europa en de rest van de wereld, is 
kosmopolitische allure nodig. Binnenstedelijke verdichting 
levert daar een belangrijke bijdrage aan. Versterking van het 
unieke profiel van Den Haag dient niet alleen het belang van 
de stad, maar ook dat van de regio, Randstad en de rest van 
Nederland.

GROEIEN EN BLOEIEN
De uitwerking van de Structuurvisie Den Haag 2020 stelt de stad voor een tweetal opgaven: het accommoderen van  
de bevolkingsgroei en werkgelegenheid én het versterken van de stedelijke kwaliteit. Om aan deze opgaven te kunnen  
voldoen, is binnenstedelijke verdichting noodzakelijk. 

2.1

2

De verwachting is dat Den Haag zal groeien naar 505.000 
inwoners in 2020. Daarvoor zijn 30.000 extra woningen 
en 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen nodig. Tegelijkertijd 
heeft Den Haag de ambitie om haar groene karakter te 
versterken en in de groene hoofdstructuur te investeren. 
Om deze, op het eerste gezicht, conflicterende opgaven 
toch te realiseren, is het noodzakelijk om binnenstedelijk 
te verdichten. Daarnaast moet Den Haag een stad met 
kwaliteit zijn, waar mensen kunnen wonen en werken, 
ondernemen en recreëren in een gevarieerde omgeving. 
Dit vraagt om verschillen in leefmilieus en versterking van 
de stedelijke economie. Verdichting is een manier om dit te 
realiseren.

�����������	
����������
������������ ���������������



18

Bouwopgave blijft urgent!

Uit de bevolkingsprognose 2008 - 2025 voor Den Haag blijkt dat alle  
modellen voor de lange termijn uitgaan van groei voor de regio Haaglanden  
en Den Haag. Deze groei, opgeteld bij de gewenste kwaliteitsverbetering van  
de woningvoorraad, vraagt om een blijvend hoge nieuwbouwproductie in  
Den Haag. Dit wordt bevestigd door, zowel de visie Randstad 2040 met daarin  
een grote woningbouwopgave voor de steden, alsmede door de op handen  
zijnde Verstedelijkingsafspraken tussen Rijk en regionale partners voor de  
periode 2010-2020.

Draagvlak voor stedelijke voorzieningen 
Om de positie van sterke stad in een sterke regio te 
kunnen waarmaken is het nodig om te bouwen. Stilstand 
is in dit geval achteruitgang! Een toename van het aantal 
inwoners in de stad is hard nodig om het draagvlak voor 
voorzieningen en openbaar vervoer op peil te houden en 
om koopkracht in de stad vast te houden.

Sterke stad in een sterke regio
In de ambitie van Wéreldstad aan Zee worden de stad en 
de regio in één adem genoemd. De een kan niet zonder 
de ander. Binnen de regio vervult Den Haag de rol van 
centrum stad in een suburbane omgeving. Om die rol goed 
te kunnen vervullen moet Den Haag volop regio nale voor-
zieningen, stedelijke woon- en werkmilieus, werk gele gen-
heid en een bloeiend cultureel klimaat kunnen bieden. Dit 
vraagt om stedelijke kwaliteit. Verdichten is een middel om 
stedelijke kwaliteit te realiseren.
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Ervaringen uit het recente verleden

De bevolkingomvang van Den Haag liep in de periode tussen 1960 en 2008 
met maar liefst ruim 20% terug, terwijl de woningvoorraad met een kleine 
40% groeide en het gebiedsoppervlak met circa 25%. De bevolkingsdichtheid 
is hierdoor de afgelopen 50 jaar stevig gedaald. De negatieve impact op 
het draagvlak voor voorzieningen en de aantrekkelijkheid van Den Haag als 
vestigingsklimaat waren duidelijk voelbaar. Het tij is inmiddels gekeerd. 
De oude glorie van Den Haag als sterke stad is geleidelijk weer in ere hersteld.

Door de trend dat er gemiddeld minder mensen in 
een woning wonen, neemt zonder de toevoeging van 
woningbouw het aantal inwoners af. In het verleden heeft 
een bevolkingsdaling in Den Haag geleid tot een afname 
van het draagvlak voor voorzieningen. Dat proces is 
inmiddels een halt toegeroepen. Den Haag heeft daarvoor 
de afgelopen jaren geïnvesteerd in de grote vernieuwingen 
van het centrum, de afronding van de Vinex-wijken, de 
herstructurering in Zuid-west en de gedaanteverandering 
van de Laakhavens. Den Haag zet deze ontwikkeling door 
naar de toekomst.

Herstructurering van kleine woningen heeft vaak 
verdunning van woningaantallen tot gevolg (er worden 
minder woningen teruggebouwd). Hoewel de bouwmassa 
meestal toeneemt, daalt per saldo het aantal woningen. 
Dit proces kan alleen door binnenstedelijke toevoegingen 
elders worden gecompenseerd. 

Ontwikkelen van kansrijke milieus voor wonen en werken
Verschillen in leef-, woon- en werkmilieus vergroten 
de stedelijke kwaliteit. Een eerste stap is gezet met de 
uitvoering van de Vinex. De grootschalige toevoeging van 
deze suburbane leefmilieus heeft de diversiteit van het 
stedelijk palet vergroot. Maar dat is niet voldoende. Immers, 
de behoefte aan nieuwe leef-, woon- en werkmilieus blijft 
bestaan. Ontwikkeling van nieuwe milieus is noodzakelijk 
om de huidige bewoners aan de stad te binden en om 
nieuwe bewoners, bedrijven en meer bezoekers naar de 
stad te trekken.  
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Stedelijke woonmilieus in Den Haag, suburbane woonmilieus in de regio

In het Regionaal Structuurplan Haaglanden is een duidelijke keuze gemaakt: 
stedelijke milieus met veel gestapeld bouwen in Den Haag (en voor een beperkt 
deel in de steden Delft en Zoetermeer en langs OV-knooppunten) en in de rest van 
de regio Haaglanden met name inzetten op de bouw van suburbane milieus met 
veel grondgebonden woningen. Den Haag onderschrijft dit door te kiezen voor een 
hoogwaardig stedelijk woonmilieu dat aantrekkelijk is voor stedelijk georiënteerde 
huishoudens. 

Verdichting in Den Haag betekent, zoals gezegd, expliciet 
een keuze voor stedelijke woonvormen. Inzetten op stede-
lijke woonvormen betekent minder traditionele doorzon-
woningen bouwen en meer grondgebonden stadswoningen 
realiseren. Hier liggen grote kansen, er is namelijk een grote 
vraag naar grondgebonden stadswoningen in de bestaande 
stad. 

Appartementen moeten in allerlei soorten en maten aanwezig zijn in de stad 

Hier ligt een opgave voor de stad om appartementencomplexen te bouwen met 
aansprekende, unieke en gedurfde architectuur met specifiek Haagse kwaliteit 
gericht op specifieke woonwensen of woonconcepten. Het ontwikkelen van 
nieuwe woontypologieën is de uitdaging!

Ruimte om te wonen
De woonwensen van de inwoners van Den Haag zijn 
divers. In Den Haag is een sterke, groeiende vraag naar 
centrumstedelijk en groenstedelijk wonen zichtbaar. Het 
huidige aanbod van deze woonmilieus is in Den Haag echter 
ontoereikend, zowel in aantallen als in kwaliteit. Om een 
‘nieuwe’ uittocht naar de regio te voorkomen is het Haagse 
woningbouwprogramma gericht op de tweetoppige vraag 
in de stad. Dit betekent het realiseren van voornamelijk 
(centrum)stedelijke woonmilieus (met een hoog gehalte 
aan appartementen) aangevuld met groenstedelijke milieus 
in de oude en nieuwe stadsrand (waar met name ook plek 
is voor stadswoningen). Verdichting is hét middel om de 
gevraagde nieuwe milieus vorm te geven. 

Meer bouwen in de bestaande stad betekent vanzelf-
sprekend ook een toename van de appartementen bouw. 
Om dit ambitieuze appartementen programma te realiseren 
is de notitie Haagse Appartementenbouw opgesteld.
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Ruimte om te werken
De bevolkingsontwikkeling moet gelijke tred houden met 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Er moeten 30.000 
arbeidsplaatsen bijkomen. Deels gericht op het aantrekken 
van nieuwe werknemers in de zakelijke diensten, research 
en development, (inter)nationaal bestuur, leisure en zorg 
en onderwijs. Werkgelegenheidsgroei is ook nodig om de 
bestaande werkloosheid, met name onder laagopgeleiden, 
flink te laten afnemen. Binnenstedelijk zijn er kansrijke 
loca ties die de groei van bedrijven en instellingen kunnen 
accommoderen. Deze locaties hebben elk een eigen ken-
mer  kend milieu en zijn benoemd en geroemd vanwege hun 
sterke uitgangspositie, goede ligging en kansrijke ontwikke-
lingsmogelijkheden (aansluitend op de vraag van de markt). 
De ontwikkeling van het internationale cluster vindt 
grotendeels plaats in de Internationale Zone. In dit 
gebied zijn de belangrijkste internationale instellingen en 
organisaties gevestigd. Het gebied biedt een kwalitatief 
hoogwaardig vestigings- en leefmilieu in de nabijheid van 
de leisurecentra aan de kust. 

De Binckhorst en Den Haag Hollands Spoor bieden een 
creatief stedelijk milieu en vervullen de rol van intermediair 
tussen twee ontwikkelingspolen: het stadscentrum en de 
Vliet/A4-zone.

Den Haag heeft een nieuw centrum dat aansluit op het 
oude centrum met alle voorzieningen binnen handbereik 
om te vergaderen, lunchen, winkelen, overnachten en voor 
vermaak/cultuur. Het oude en nieuwe centrum vormen 
samen het besliscentrum van Nederland met de ministeries 
van het Rijk en de verschillende hoofdkantoren.

Aan de rand van de stad wordt ingezet op de ontwikkeling 
van kantoren en werklocaties in de Vlietzone.
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STEDELIJKE KWALITEITSSLAG 
IN DEN HAAG

Den Haag wil haar ambities (sterke internationale 
concurrentiepositie, een sterke stad in een sterke regio en 
behoud draagvlak voor voorzieningen) waarmaken door 
het faciliteren van de groei van inwoners en banen. Daartoe 
moet de stad Den Haag bestaande vestigingsmilieus 
benutten en aantrekkelijke nieuwe milieus creëren.
In het kader van deze verdichtingsagenda ontleden we 
deze milieus in een aantal sectorale elementen die we 
samenvatten onder het begrip stedelijke kwaliteit.

Deze elementen zijn: ruimtelijke kwaliteit en identiteit, 
verschillen in woon- en werkmilieus, goede auto- en 
OV-bereikbaarheid en landschappelijke en recreatieve 
mogelijkheden. Verdichting kan een positieve bijdrage 
leveren aan de stad wanneer het de versterking van 
(een van) de elementen mogelijk maakt. In het volgende 
hoofdstuk word dit in kansenkaarten uitgewerkt. 

Een aantal concrete voordelen voor de inwoners van 
Den Haag zijn bijvoorbeeld:

Meer mogelijkheden voor een wooncarrière (doorstroming): 
De ontwikkeling van nieuwe woonmilieus en woningtypen 
vergroot het woningaanbod en de mogelijkheden voor 
doorstroming binnen de stad, wijk of buurt.

Hoogwaardig voorzieningenaanbod: Verdichting fungeert 
als stimulans voor de Haagse economie. Hierdoor is het 
mogelijk om nieuwe voorzieningen aan te trekken of om 
bestaande voorzieningen te behouden. De diversiteit en 
omvang van de voorzieningen neemt hierdoor toe.

2.2 Sneller en frequenter openbaar vervoer: Verdichting 
vergroot het draagvlak voor openbaar vervoer. Dit biedt 
mogelijkheden om nieuwe lijnen, haltes en knooppunten te 
ontwikkelen en bestaande voorzieningen te verbeteren.

Aantrekkelijke groene en openbare ruimte: Verdichting moet 
samengaan met een hoogwaardig ingerichte en beheerde 
openbare ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld pleinen en parken die 
ruimte bieden voor verblijf, ontmoeting en ontspanning.

Duurzame ontwikkeling: Den Haag heeft hoge ambities 
gesteld aan de duurzaamheid: de stad wil CO2 neutraal 
zijn in 2050. Verdichting zal daar een grote rol in spelen. 
Door de concentratie van een groot aantal woningen, 
werkgelegenheid en voorzieningen in een beperkt gebied 
kan de groei van de automobiliteit beperkt blijven en 
kunnen files worden tegengegaan. De nabijheid van veel 
verschillende functies in de stad is bevorderlijk voor het 
gebruik van fiets en openbaar vervoer. Ook ontstaan 
mogelijkheden voor duurzaam energiegebruik.
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2.3

A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

VERDICHTING EN 
GEBIEDSONTWIKKELING

De kansen voor verdichting en het versterken van de stede-
lijke kwaliteit worden gerealiseerd in de stads ontwikkeling. 
Verdichting is daarbij geen nieuwe ruimtelijke strategie of 
aanpak, maar een ontwikkeling die al meer dan een decen-
nium lang in Den Haag gaande is. 

Den Haag kent verschillende recente praktijkvoorbeelden 
van stadsontwikkeling waarbij verdichting op de een of 
andere manier kwaliteit aan de stad heeft toegevoegd. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

de Resident waar samen met de ministeries een nieuw 
stedelijk woonmilieu is gereali seerd, 
het Beatrixkwartier waar een nieuw gemengd woon-
werk  centrum in combinatie met RandstadRail is 
gerealiseerd,
het Rabijn Maarsenplein waar een stede lijk plein met 
rondom aantrekkelijk wonen aan het bestaande binnen-
stad is toegevoegd,
het Burgemeester de Monchyplein, waarmee Den Haag 
een woonwijk met internationale allure in een groene 
setting erbij heeft gekregen.

 
Dit zijn nog maar enkele voor beelden die in het recente 
verleden in Den Haag zijn gerea liseerd. Deze voorbeelden 
bieden inspiratie voor de stadsontwikkeling van de 
toekomst in de verschillende herstructureringsgebieden, 
masterplannen en grote projecten.
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KANSRIJK VERDICHTEN
Verdichten is geen doel op zich, maar een middel om naast het realiseren van de groeiambitie ook de stedelijke kwaliteit 
van Den Haag te versterken. Verdichten is kansen benutten. De zes kansenkaarten illustreren dit.

3.1

In de voorgaande hoofdstukken is het hoe en waarom van 
de Haagse verdichtingsambitie toegelicht. Belangrijk om 
daarbij voor ogen te houden is dat verdichten geen doel 
op zich is maar een middel om naast het realiseren van 
de groeiambitie ook de stedelijke kwaliteit van Den Haag 
te versterken. Het begrip stedelijke kwaliteit wordt in deze 
notitie opgebouwd uit elementen als wonen, stedelijke 
economie, voorzieningen, bereikbaarheid, openbare ruimte 
en groen. Dat betekent dat de verdichtingsambitie een 
integrale opgave is van de stad en integraal bijdraagt aan 
de ontwikkeling van de stad.
In dit hoofdstuk worden de kansen van verdichting op 
basis van de volgende sectorale thema’s besproken: 
stedelijke identiteit, wonen, economie en voorzieningen, 
bereikbaarheid en groen. In Kansenkaarten wordt dit 
inzichtelijk gemaakt. De verschillende thematische kansen 
worden in het hoofdstuk hierna operationeel gemaakt in de 
verschillende gebieds- en locatieontwikkelingen.

3

STEDELIJKE IDENTITEIT

De stad Den Haag heeft onmiskenbaar een eigen gezicht. 
Beeldbepalend voor de Haagse identiteit zijn de stedelijke 
elementen en karakteristieken. Het kan daarbij gaan 
om fysieke, economische of sociale aspecten. Denk 
bijvoorbeeld aan de ligging aan zee en het groene karakter 
met parken, bomenlanen en pleinen. Den Haag is bovendien 
een monumentale residentie met de zetel van het 
landsbestuur, het staatshoofd en het corps diplomatique. 

Verder neemt onze stad een belangrijke positie in op het 
gebied van internationaal recht en bestuur, wat Den Haag 
een internationaal tintje geeft. Ten slotte biedt Den Haag 
een verscheidenheid aan culturen, leefstijlen, interesses, 
opleidingsniveaus en inkomens. 

Ingezoomd op de stadsdelen, wijken en buurten, blijkt 
hoe divers Den Haag eigenlijk is. Deze diversiteit wordt 
bepaald door de geologische ondergrond van de stad en 
de landschappelijke setting, de stedenbouwkundige en 
architectonische vormgeving door de jaren heen en de 
mensen die er wonen, werken en recreëren. Ieder deel van 
de stad heeft haar eigen karakter. We gaan verdichten met 
aandacht voor de cultuurhistorie en de beleving van de 
burgers.
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Kansen voor verdichting [zie Kansenkaart Stedelijk Karakter]
Verdichting doe je met respect voor, en kennis van de 
cultuurhistorie, identiteit en het karakter van Den Haag. 
Verdichtingsingrepen mogen deze niet aantasten of negatief 
beïnvloeden. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte 
is voor beeldbepalende vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld 
aan de Resident; nieuw en ongekend in Den Haag, maar nu 
een beeldbepalend element van de Haagse skyline. 
Het karakter van de stad ontwikkelt zich voortdurend. Delen 
van de stad worden verbeterd, vervangen of aangevuld. 

Omgekeerd biedt verdichten ook kansen. Het kan op 
bepaalde plekken een verbetering van de bestaande 
kwaliteit betekenen door de aanwezige identiteit te 
versterken, structuren te herstellen of nieuw te maken.  

Gebieden met een sterke identiteit
Den Haag kent een aantal gebieden met een zeer sterke, 
aansprekende identiteit, zoals het Statenkwartier. 
Deze gebieden zijn door Rijk of gemeente benoemd tot 
beschermd stadsgezicht. Daar is verdichten alleen mogelijk 
als programma, schaal, maat en architectuur aansluiten 
bij de bestaande kwaliteiten. Verdichten kan eventuele 
weeffouten in de structuur zelfs herstellen.

Gebieden met een opgave
Voor gebieden met een opgave, zoals Den Haag Zuidwest of 
Mariahoeve kan verdichting worden ingezet om de identiteit 
te vernieuwen. Dit kan door het toevoegen van nieuw 
programma (sociale impuls), nieuwe bouwstijlen (fysieke 
opwaardering) en in het oog springende architectuur. 
Ook de krachtwijken passen in deze categorie.

Gebieden met gebrek aan samenhang
Den Haag kent nog een aantal gebieden met een gebrek 
aan stedenbouwkundige en/of architectonisch samenhang 
(De Welstandsnota van Den Haag). Voorbeelden zijn 
Scheveningen Haven, Binckhorst en Vlietzone. In deze 
gebieden kan via verdichten een nieuwe identiteit ontstaan 
die niet alleen die gebieden een impuls geeft, maar ook de 
stad Den Haag beter op de kaart zet. Waardevolle bestaande 
elementen kunnen daarbij dienen als aanknopingspunt.

Herstellen van breuklijnen en/of opnieuw vormgeven
Binnen en tussen gebieden met een samenhangend 
karakter komen soms ruimtelijke breuklijnen voor. 
Breuklijnen zijn vaak gevolg van de infrastructuur zoals 
spoorlijnen, tramlijnen, snelwegen en watergangen 
waardoor barrières of ‘achterkanten’ van de stad zijn 
ontstaan. Verdichting is een van de manieren om deze 
breuklijnen te herstellen en/of opnieuw vorm te geven. 
Voorbeelden hiervan zijn de lijn 11 zone, waarbij het gaat 
om het creëren van ‘voorkanten’ en de Noordwestelijke 
Hoofdroute door parkgebieden, waarbij het gaat om het 
ondergronds brengen van infrastructuur om ruimte te 
scheppen voor groenontwikkeling. Andere voorbeelden 
zijn de spoorzones die het centrum afscheiden van de 
omliggende stadswijken. Door verdichting kan de sprong 
over het spoor gemaakt worden. Tenslotte de snelwegen 
A12 en A4 die de Vlietzone opdelen. Door afstemming in 
programma en voldoende langzaam verkeerverbindingen 
kan meer samenhang in het gebied gecreëerd worden.
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Kansenkaar t  Stedelijke Identi teit

Gebieden met gebrek 
aan samenhang
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WOONSTAD DEN HAAG; STEDELIJK, 
STERK EN GEVARIEERD

Den Haag heeft van oudsher een gedifferentieerd 
leef- en woonmilieu. Men kan rustig wonen aan zee, 
de duinen en de vele groengebieden; De badplaatsen 
Kijkduin en Scheveningen zijn levendig; Het hart van 
de stad biedt dynamische leef- en woonmilieus met 
een veelheid aan (multiculturele) voorzieningen binnen 
handbereik. Daarnaast heeft Den Haag niet te vergeten vele 
aantrekkelijke woonwijken.
 
Ambitie 
Den Haag gaat de komende jaren de diversiteit aan 
milieus verder uitbouwen en verbreden. Enerzijds door 
het toevoegen van nieuwe woonmilieus, anderzijds 
door het versterken en verbeteren van de bestaande 
woningvoorraad. Op deze manier kunnen (toekomstige) 
Hagenaars in de stad een passende woning en 
woonomgeving blijven vinden. Verdichten speelt hierbij een 
belangrijke rol. Verdichten biedt immers kansen om nieuwe 
milieus te verwezenlijken en kwalitatief mindere milieus een 
kwaliteitsimpuls te geven.

3 .2

Uit diverse woononderzoeken(WBO 2004, WoON 2006) blijkt dat er een 
toenemende vraag is naar een woning in of nabij het stads centrum. Daarnaast is 
er een stabiele, krachtige vraag naar woningen in groenstedelijke milieus en in 
gebieden aan de (nieuwe) stadsrand.

Kwaliteit staat voorop
Den Haag is zich ervan bewust dat de markt voor stedelijke 
woonmilieus locatie- en productgevoelig is. Wat de 
locatiekwaliteiten betreft, zijn vooral de gebieden in de 
binnenstad uitermate geschikt. Dat geldt overigens ook 
voor de woonwijken rond de binnenstad en in de nieuwe 
centrumstedelijke gebieden zoals het Wijnhavenkwartier/
Centraal Station, Scheveningen Haven en Bad. Juist 
deze gebieden leveren een belangrijke bijdrage aan de 
attractiviteit van Den Haag door hun levendige sfeer, 
hun brede mix van verschillende functies en bijzondere 
programma’s, hun uitgesproken eigen karakter en 
hoogwaardige openbare ruimte. Ook de moderne, schone, 
kennisintensieve economie en gemengde woonwerkvormen 
bieden volop mogelijkheden voor diverse nieuwe 
woonvormen in de stad. Laakhavens en Binckhorst bieden 
volop kansen om deze gemengde milieus te ontwikkelen. 
Maar de woonconsument stelt ook hoge eisen aan de 
woning. Belangrijk om succesvol te zijn in het aantrekken 
en behouden van stedelijk georiënteerde huishoudens 
is het aanbieden van ruime woningen met een veel 
grotere differentiatie qua type, gebruiksmogelijkheden en 
uitstraling dan nu het geval is. In het bijzonder geldt dit voor 
gebieden met een hoge dichtheid.
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Kansen voor verdichting [zie Kansenkaart Woonmilieus]
Verdichting is bij uitstek een middel om de bestaande 
stad te versterken. Uitgaande van de woningmarktpositie 
van de wijken is Den Haag ruwweg op te delen in 
enerzijds gebieden met een goede locatie en een sterke 
woningmarktpositie, bijvoorbeeld Statenkwartier. 
Verdichten is hier kansrijk. Anderzijds gaat het om wijken 
met een veelheid aan problemen. Vernieuwing van 
woonmilieus is hier absoluut aan de orde. Voorbeeld 
hiervan zijn de krachtwijken. Verdichting kan tenslotte ook 
een rol spelen bij het creëren van een nieuw woonmilieu in 
gebieden die nu karakterloos zijn. 

Het uiteindelijke doel is het verwezenlijken van meer 
variatie en meer kwaliteit in de Haagse woongebieden. Het 
adagium bij de verdichting in Den Haag is: durf te kiezen. 
Den Haag moet meer een stad van extremen zijn, zowel in 
stedenbouwkundige verschijningsvorm als in woonsfeer. 
Dit betekent een wervend en gevarieerd woningaanbod 
met vernieuwende woonconcepten, een gevarieerd aanbod 
van stedelijke woningtypes en aansprekende, unieke en/
of gedurfde architectuur van hofstadkwaliteit. Verdichting 
draagt hieraan bij op de volgende manieren:

Vernieuwen woonmilieus
Vernieuwen is gericht op het veranderen van het bestaande 
woonmilieu in een nieuw woonmilieu. Zuidwest en 
Transvaal zijn hiervan voorbeelden. In een aantal gebieden 
zal geen sprake zijn van verdichting (wel qua bouwmassa 
en eventueel functiemenging, maar niet wat het aantal 
voordeuren betreft). De verandering is gericht op het 
verbeteren van de stedelijke kwaliteit in de breedste zin van 
het woord. 

Scheppen nieuwe woonmilieus
Het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus in de stad 
via (grootschalige) functieverandering is een andere 
mogelijkheid. Hier is sprake van verdichting pur sang: 
woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. 
Deze transformatie vindt plaats op de Binckhorst, in 
Laakhavens en in Scheveningen Haven en aan de stadsrand 
(Kijkduin, Lozerlaan en Vlietzone). 

Versterken bestaande woonmilieus
Een derde mogelijkheid om te verdichten is het versterken 
van de bestaande stedelijke woonmilieus. Een breed 
pakket aan maatregelen moet zorgen voor de verbetering 
van de stedelijke kwaliteit in deze gebieden (zoals wonen, 
parkeren, openbare ruimte). Grootschalige aanpak van de 
woningvoorraad is hier niet noodzakelijk of niet mogelijk. 
Dit is in het bijzonder aan de orde in de halve ring om 
het centrumgebied: van Laak tot Heesterbuurt. Naast 
het vernieuwen van woonmilieus door de aanpak van de 
corporatiewijken is een urgente opgave het voorkomen 
van een nieuwe stadsvernieuwingsopgave in de kwetsbare 
particuliere wijken in de schil rondom het centrum (zoals 
Laakkwartier, Moerwijk Noord, Rustenburg Oostbroek, 
Leyenburg en Heesterbuurt). Deze wijken dienen de 
komende jaren duidelijk versterkt te worden. Verder zijn 
er wijken in en rondom het centrum die aantrekkelijk zijn 
voor de hogere inkomens, mensen die (een financieel) 
risico durven nemen. Hier zie je de eerste tekenen van 
gentrification. In deze gebieden moeten we blijven 
investeren.

Monitoren ontwikkeling woningmarktpositie
Daarnaast is er een aantal wijken in Den Haag waar de 
ontwikkeling van de woningmarktpositie gemonitord moet 
worden. Dit zijn de jaren ‘70 en ‘80-wijken Houtwijk/Waldeck, 
Molenwijk/Schipperskwartier en het Geuzenkwartier in stads-
deel Scheveningen.

�����������	
����������
������������ ���������������



31A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

Kansenkaar t Woonmilieus

�����������	
����������
������������ ���������������



32

3.3 VERSTERKEN STEDELIJKE ECONOMIE

Den Haag is een echte dienstenstad. Niet de productie 
van goederen staat voorop maar de productie van kennis, 
diensten, vermaak en consumptiegoederen. Vooral de 
overheid is goed vertegenwoordigd. Internationaal gezien 
staat Den Haag op de kaart en herbergt het vele instellingen 
op het gebied van recht, vrede en veiligheid. Daarnaast 
profileert de stad zich op het gebied van vrijetijdseconomie 
door het bieden van cultuur en vermaak – winkels, 
restaurants, theater, musea en de kust. Ten slotte werkt 
Den Haag aan de economische vitaliteit van de stad 
door versterking van de creatieve industrie. Deze sector 
is – hoewel beperkt in omvang - een bovengemiddelde 
groeisector, waarvan het economisch belang de laatste 
jaren toeneemt. 

Kansen voor verdichting 
[zie Kansenkaart Stedelijke economie]
Den Haag heeft een duidelijk dienstenprofiel. De werk-
nemers en bedrijven in deze branche worden getrokken 
door de stedelijke omgeving. Verdichten is een middel om 
een aantrekkelijke stedelijke omgeving te realiseren. De 
juiste kwantitatieve en kwalitatieve mix van wonen, werken 
en voorzieningen levert levendige, dynamische milieus op. 
De mate van menging bepaalt de uiteindelijke uitstraling 
van het gebied en daarmee ook de doelgroepen die zich er 
willen vestigen. In Den Haag zijn enkele milieus te onder-
scheiden waar verdichting met economische functies 
samen gaat. 

Internationale kustzone (specifieke menging)
De internationale kustzone heeft een enorm toeristisch 
potentieel door de ligging nabij zee, strand en duinen. 
Scheveningen en Kijkduin lenen zich bij uitstek voor een 

bijzonder leisuremilieu. De Scheveningse bosjes leveren 
een kwalitatieve bijdrage aan een ideaal vestigingsmilieu 
voor internationale instellingen in de naaste omgeving. 
Het is vanzelfsprekend dat de kustzone een interessant 
woonmilieu is voor potentiële werknemers.

Historische binnenstad en invloedssfeer (fijnmazige 
menging)
De historische binnenstad kent een combinatie van 
bestuur, toerisme, cultuur en detailhandel in de vorm van 
het regionale winkelhart. Wonen komt in een fijnmazige 
menging voor en versterkt de levendigheid van het stads-
hart. De stadswijken in de directe omgeving profiteren van 
de ligging nabij het centrum. In deze gebieden is nog een 
fijnmazige menging van detailhandle en wonen terug te 
vinden.

Nieuw Centrum en Binckhorst (grofmazige menging)
Nieuw Centrum en de Binckhorst zijn het centrumstedelijk 
kantorenhart van Den Haag. Goed bereikbaar en dichtbij het 
bestuurlijk centrum van Nederland. In deze zone is er ruimte 
voor starters en creatieve industrie in oude (fabrieks-)
panden. Wonen en werken kan naast of boven elkaar voor-
komen in een menging die minder fijnmazig is dan in het 
stadshart. 
 
A4/A12-zone (clustering)
Ten slotte is de A4/A12-zone de troef van de toekomst. 
Deze snelwegzone van Den Haag vormt het potentiële 
‘gezicht’ van Den Haag op randstedelijk niveau. Heeft 
een positie tussen het centrum en de woonwijken aan 
de rand. Daarnaast zijn er nog enkele groene gebieden 
en een landgoederenzone herkenbaar. Binnen deze zone 
ontwikkeld zich op dit moment een grove clustering van 
kantoorlocaties op knooppunten en werkgebieden enerzijds 
en een groen vestigingsmilieu anderzijds. 
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Functiemenging in de bestaande stad
Naast deze grotere economische clusters zijn er in de rest 
van de stad ook kansen voor verdichting via kleinschalige 
functiemenging. In de wijken en buurten liggen 
mogelijkheden voor fijnmazige menging bij de winkelcentra. 
In de woonwijken en langs doorgaande wegen is een 
kleinschalige menging voorstelbaar om de wijkeconomie te 
stimuleren. 

3 .4 BEREIKBARE STAD

De bereikbaarheid van Den Haag speelt op verschillende 
schaalniveaus. (Inter)nationaal is Den Haag bereikbaar 
via het spoor en de autosnelwegen. De realisatie van de 
Internationale Ring en het Trekvliettracé sluiten hierbij 
aan. De komst van Randstad Rail heeft gezorgd voor 
betere verbindingen met de regio. Ten slotte bedienen 
de toekomstige Centrumring en het uitgebreide tram- en 
bussysteem het lokale verkeer.

De aanwas van mobiliteit vraagt om een actieve 
beleidsstrategie. Den Haag werkt daar hard aan via 
bijvoorbeeld de in ontwikkeling zijnde Haagse Nota 
Mobiliteit. In Netwerk RandstadRail breidt Den Haag het 
huidige succes van de RandstadRail uit richting de overige 
lijnen.

Kansen voor verdichting 
[zie Kansenkaart OV- en Autobereikbaarheid]
Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor 
een sterke stad. Verdichting in de stad betekent meer 
mensen die wonen, werken en recreëren op hetzelfde 
oppervlak. Meer mensen die elke dag naar hun werk gaan, 
boodschappen doen en vrienden en familie bezoeken. 

Gevolg is een toename van het aantal reizigers en 
goederen, van, naar en binnen de verdichte gebieden. 
De uitdaging bij verdichting is dan ook het accommoderen 
van de verkeersstromen en bijkomende vraagstukken, zoals 
bijvoorbeeld de parkeerbehoefte en luchtkwaliteit.

Tot het pallet van instrumenten behoort beheersing van 
de automobiliteit, voornamelijk door parkeermaatregelen 
en vervoersmanagement, een goede hiërarchische 
ordening van de weginfrastructuur, het goed plaatsen en 
inrichten van de toegangen van de verdichtingsobjecten 
en het ontvlechten van verkeersstromen, waar nodig door 
ongelijkvloerse kruisingen én het bieden van een kwalitatief 
hoogwaardig alternatief, in de vorm van goed openbaar 
vervoer.

Verdichting in centrumstedelijke gebieden biedt ook 
kansen voor langzaam verkeer. De grotere stromen van 
voetgangers en fietsers maken de aanleg van hoogwaardige 
routes voor langzaam verkeer mogelijk. Voorbeelden zijn de 
Turfmarktroute en de omgeving van de Haagse Hogeschool.

OV-bereikbaarheid
De relatie verdichting en openbaar vervoer werkt twee 
kanten op. Enerzijds is de nabijheid van een OV-halte 
interessant vanuit de kwaliteit van de woon- of werk-
omgeving. Anderzijds kan verdichting rond OV-haltes de 
kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. 
Den Haag werkt eraan om het openbaar vervoer aange-
namer, betrouwbaarder, sneller en frequenter te maken, 
waardoor er meer mensen gebruik van maken. Het aanbod 
van meer reizigers maakt deze kwaliteitssprong mogelijk. 
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Het Stedenbaanproject heeft de ambitie om van de stop-
trein een metroachtig systeem van de Zuidvleugel te maken. 
Dat betekent dat de gebieden rondom de treinstations 
aantrekkelijk zijn om te verdichten met woningen, kantoren 
en voorzieningen. 
Datzelfde principe geldt voor de haltes van RandstadRail. 
Sinds 2007 rijden RandstadRail lijn 3 en 4 in Den Haag. Deze 
lijnen verbinden Rotterdam en Zoetermeer met het centrum 
en de buitenwijken van Den Haag. Dit succes wil Den Haag 
uitbreiden met de lijnen 1, 11 en 9. Verdichten in deze 
gebieden is kansrijk. 
Belangrijk is dat de verschillende stations en haltes 
onderscheidend van elkaar zijn en elkaar aanvullen 
(bijvoorbeeld: werk-, woon- of leisurehaltes). Voorbeeld van 
deze ambitie is de ontwikkeling van het Centraal Station of 
het souterrain onder de Grote Marktstraat.

Autobereikbaarheid 
Verdichting van de stad maakt, ondanks een verbeterd 
openbaar vervoersysteem, een verbetering van de 
autobereikbaarheid noodzakelijk. Autobereikbaarheid staat 
op gespannen voet met de leefbaarheid van woon- en 
leefgebieden in de stad. Den Haag is zich hiervan bewust 
en neemt al verschillende maatregelen om beide doelen 
met elkaar te verenigen. Voorbeelden hiervan zijn de 
Hubertustunnel en de Koningstunnel maar ook de invoering 
van het Verkeerscirculatieplan. 
Een aantal nieuwe infrastructuurprojecten staan op stapel 
zoals de aanleg van het Trekvliettracé, het verbeteren van 
de Centrum Ring en het realiseren van de Internationale 
Ring (inclusief de parallelstructuur A4/A12). Ze maken de 
stad beter bereikbaar. Op een aantal trajecten kan inpassing 
van de infrastructuur samengaan met verdichting of het 
toevoegen van stedelijk groen. Voorbeeld hiervan is het 
park de Koekamp op de Koningstunnel.
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3.5 GROENE STAD AAN ZEE

Het groen en blauw in Den Haag zijn heel afwisselend. 
Toonaangevend van oudsher zijn de zee, de duinen, 
historische parken en bossen en lanen als Scheveningse 
bosjes, Haagse Bos en Lange Voorhout. De groenstructuur 
van de naoorlogse stad is royaal van opzet zoals het 
Zuiderpark en de groene assen in Den Haag Zuidwest. De 
Haagse groenstructuur heeft verschillende betekenissen, 
variërend van een recreatieve, een visuele tot een 
ecologische functie. Recreatief groen biedt mogelijkheden 
voor activiteiten als wandelen, joggen en fietsen. Maar het 
is ook een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Ecologische 
groen levert een bijdrage aan de biodiversiteit van de stad. 
Het biedt een variatie van plant- en diersoorten, en dat zorgt 
voor een positieve bijdrage aan de natuurbeleving van de 
stadsbewoner. 
Naast de recreatieve en ecologische functie is ook aange-
toond dat alleen al het zicht op groen een positief effect 
heeft op het welbevinden van de stadsbewoners.
Den Haag heeft de ambitie om het groene karakter van de 
stad te versterken en daarvoor in groen en openbare ruimte 
te investeren.

Kansen voor verdichting [zie Kansenkaart Landschap]
Groen- en waterstructuren leveren een belangrijke 
bijdrage aan de kwaliteit van de stad. Verdichting heeft tot 
gevolg dat de vraag naar groen toeneemt. Tegelijkertijd 
vergroot het de maatschappelijke betekenis van bestaande 
groengebieden, doordat het belang van de gebruikswaarde 
toeneemt. 

De kwaliteit van het groen speelt een belangrijke rol bij het binden van huidige en 
toekomstige bewoners aan de stad.

Toevoeging van groen in stedelijke omgeving
Grote gebiedsontwikkelingen in de stad bieden kansen 
voor het ontwikkelen van nieuw recreatief groen. Voor 
verschillende plekken in de stad zijn er al plannen om 
nieuwe stadsparken te ontwikkelen, zoals op de Binckhorst 
of in Erasmusveld. Een succesvol reeds gerealiseerd 
voorbeeld van deze vorm van verdichting is het ‘groene 
dak’, oftewel stedelijk park boven de Koningstunnel. 
Ook vindt er onderzoek plaats naar mogelijkheden voor 
kustuitbreiding voor meer recreatie en natuur in de verre 
toekomst. Op dit moment wordt duingebied toegevoegd 
ten behoeve van de kustveiligheid. Daarnaast kan door 
creatief, intensief en meervoudig ruimtegebruik groen op 
kleinere schaal toegevoegd worden. Daarbij kan het gaan 
om recreatief of visueel groen. 

Groen als ordenend principe voor verdichting
Aan de rand van de stad liggen enkele kansrijke gebieden 
voor de ontwikkeling van landschappelijke woonmilieus. 
Deze zijn gevat in de masterplannen voor Kijkduin, Uithof/
Lozerlaan en de A4/A12-zone. Op deze plekken gaat  
Den Haag nieuwe, unieke woonmilieus toevoegen aan de 
bestaande voorraad van de stad. Het groen is een belangrijk 
structurerend element in deze vorm van verdichting. Door 
groen te gebruiken als ordenend principe, draagt het in 
belangrijke mate bij aan de identiteit van het woonmilieu. 
Het (aanwezige) groen is letterlijk voelbaar en beleefbaar 

Verdichting moet zo worden ingezet, dat het de kwaliteit 
van de groenstructuur van stad en regio positief beïnvloedt.  
De hoeveelheid groen dient daarbij gewaarborgd te worden. 
Verschillende principes leveren daaraan een bijdrage:
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vanuit iedere woning in de wijk en trekt daarmee nieuwe 
doelgroepen naar de stad.

Versterken van ecologische verbindingen
De delen van de groenstructuur met een belangrijke 
ecologische betekenis, worden vastgelegd in de op handen 
zijnde Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones. 
Uitgangspunt is om deze zones te respecteren en verder 
te versterken. Een passende combinatie met stedelijke 
ontwikkeling biedt synergiemogelijkheden. Voorzichtigheid 
en maatwerk zijn geboden, opdat er geen verstoring van de 
ecologische functies plaatsvindt.

Aantrekkelijke vestigingsmilieus nabij groen en water
De randen van de stedelijke groen- en waterstructuur 
bieden in potentie kansen voor intensievere benutting. 
De directe ligging aan groen en water draagt direct bij aan 
de kwaliteit van het woon- en leefmilieu. De specifieke 
kenmerken van de groene randen bepalen welke manieren 
van verdichting mogelijk zijn. De invulling van de randen 
langs waterstructuren vraagt immers om een andere 
aanpak, dan de randen van stadsparken. 

Ingrepen op detailniveau
Verdichting biedt in het algemeen mogelijkheden om 
visueel aantrekkelijk groen te ontwikkelen. Dit kan onder 
meer vorm krijgen door nieuwbouw te voorzien van 
groene daken of gebruik te maken van aantrekkelijke 
gevelbeplanting. Ook een groene straatinrichting heeft een 
positief effect op de groenbeleving (bomenrijen, groene 
trambanen, groene binnenplaatsen).

Het voorbeeldenboek ‘Vergroenen en verdichten’ illustreert op welke manier 
verdichten en vergroenen samengaan. 
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AGENDA VOOR DE HAAGSE VERDICHTING
Verdichting vraagt om inventiviteit en creativiteit en om kwaliteitsbesef van alle betrokken partijen. De Agenda voor de 
Haagse Verdichting wordt voor een belangrijk deel operationeel gemaakt in vijftien masterplannen, herstructureringsge-
bieden en grote gebiedsgerichte plannen.

De verdichtingsagenda start met een blik naar de toekomst. 
In hoofdstuk 2 zijn, onder het motto ‘Groeien en Bloeien’, 
de verdichtingsambities van Den Haag omschreven. De 
Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee is 
daarbij het vertrekpunt. Centraal staat de vraag: Wat voor 
stad wil Den Haag zijn en waarom? 

Den Haag wil niet alleen groeien in inwonertal en in 
arbeidsplaatsen maar de stad wil vooral ook groeien in 
kwaliteit (tot bloei komen). Dat betekent meer en betere 
voorzieningen en openbaar vervoer, meer keuze in 
woon- en leefmilieus en meer ruimte voor ontmoeting en 
zelfontplooiing.

Om ervoor te zorgen dat de groei van de stad ook 
daadwerkelijk gepaard gaat met kwaliteit stelt de 
verdichtingsagenda een aantal randvoorwaarden 
waarbinnen verdichting een kwaliteitsimpuls betekent en 
identificeert een aantal kansen waaraan verdichting aan 
de kwaliteit van de stad kan bijdragen. Deze zijn terug te 
vinden in de hoofdstukken 2 en 3.

In dit laatste hoofdstuk worden de ambities, kaders en 
kansen doorvertaald naar de concrete ontwikkelingen 
in de stad. In deze nota zijn vijftien gebieden benoemd, 
van herstructurerings- tot masterplangebieden, waar de 
komende jaren de stedelijke ambities van groei en bloei 
gerealiseerd worden. Deze notitie geeft voor die gebieden 
handvatten en kaders ten aanzien van verdichting. 

4

Daarmee kadert de verdichtingsagenda de verschillende 
gebiedsontwikkelingen in.

Ambities

Kansen Kaders

Gebieds-

ontwikkeling

Verdichtings

agenda

Schema: Doel van de Agenda voor de Haagse Verdichting
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4.1

Vijflagen

Stedelijke Groene Hoofdstructuur en Natura 2000 gebieden
Groen van stedelijk belang behoort tot de Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur (SGH). Het levert een waardevolle bijdrage 
aan de stad in structurerend opzicht, herkenbaarheid en 
identiteit: Groene stad aan de zee. Groen heeft daarnaast 
een ecologische betekenis.
Het Groenbeleidsplan geeft aan dat de SGH duurzaam in 
stand gehouden dient te worden en waar mogelijk versterkt. 
Natura 2000 gebieden vormen een netwerk van wettelijk 
beschermde Europese natuurgebieden. Het vormt de 
basis van het Europese natuurbeleid dat is gericht op 
de instandhouding en ontwikkeling van soorten en 
ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 
Deze leefgebieden (habitats) en soorten zijn vastgelegd en 
beschermd in de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn.
Den Haag heeft drie Natura 2000-gebieden: Meijendel en 
Berkheide, het Westduinpark en Solleveld; alle Habitat-
richtlijngebieden.

Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur

VERANKERING IN BELEID

De vele vormen van verdichting die kunnen voorkomen 
in de stad worden door middel van stadsbreed beleid 
gestimuleerd en/of getoetst. In het onderstaande overzicht 
worden de belangrijkste kaders aangegeven.

Vijf bouwlagen 
De Structuurvisie bepaalt dat langs doorgaande wegen en 
groen bij herstructurering in principe wordt uitgegaan van 
een bouwhoogte van minimaal vijf lagen. De doorgaande 
wegen zijn de regionale en stadsgewestelijke wegen, 
hoofdverkeerswegen op gemeentelijk niveau en wegen 
voor doorgaand verkeer door stadsdelen aangevuld 
met de wegen die onderdeel zijn van het netwerk van 
de ‘lange lijnen’ uit de Kadernota Openbare Ruimte 
en de railgebonden openbaarvervoersverbindingen. 
Uitgangspunt blijft hierbij dat maatwerk vereist is. 
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De bescherming van Natura 2000 gebieden werkt ook door 
buiten de gebiedsgrenzen wanneer activiteiten binnen de 
invloedsfeer van het gebied liggen (externe werking).

Beschermde stadsgezichten
Den Haag kent negentien waardevolle monumentale stads-
delen die de status van beschermd stadsgezicht hebben. 
Uitgangspunt van die bescherming is het behouden van de  
historische, stedenbouwkundige en architectuur-historische 
waarden. Het gaat daarbij niet alleen om de schoonheid 
van de architectonisch waardevolle bebouwing, maar ook 
om andere, voor het karakter van het gebied bepalende 
factoren. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het 
historische stedenbouwkundige patroon, de bouwvormen 
of de samenhang in het gebied. Van de negentien 
beschermde stadsgezichten zijn er negen gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht. 

Beschermde 
stadsgezichten

De andere tien zijn rijksbeschermd stadsgezicht. 
Verdichting in beschermde stadsgezichten moet bij-
dragen aan het versterken, dan wel herstellen van 
steden bouwkundige structuren en het versterken van de 
cultuurhistorische waarden van het gebied. Daarbij wordt 
behoud door ontwikkeling nagestreefd. 

Structuurvisies en bestemmingsplannen 
In de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening vormen structuur-
visies en bestemmingsplannen de wettelijke kaders bij 
het toetsen van nieuwe initiatieven. Structuurvisies zijn 
richtinggevend en kaderstellend, terwijl de bestemmings-
plannen kaderstellend van aard zijn en als toetsingskader 
dienen. De gebiedsspecifieke mogelijkheden en 
onmogelijk heden bij verdichting worden verankerd in 
deze planfiguren. 
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4.2 VERDICHTING PER GEBIED

De Verdichtingsagenda wordt voor het belangrijkste 
deel operationeel gemaakt in vijftien masterplannen, 
herstructureringsgebieden en grote gebiedsgerichte 
plannen. In deze paragraaf worden de verdichtingskansen 
beschreven op basis van een korte schets van het beoogde 
woon- en/of werkmilieu, de mogelijke verdichtingsvormen, 
de mogelijkheden voor hoogbouw als middel voor 
verdichting, de condities waaronder verdichting kan 
plaatsvinden en enkele bijzonderheden of uitzonderingen.

Op de kaart Verdichtingsagenda wordt duidelijk in welk 
deel van de stad welke vorm van verdichting in gebieds-
ontwikkeling kansrijk wordt geacht. Daarbij worden vier 
categorieën onderscheiden:

Gebiedsontwikkelingen waarbij verdichting en hoogbouw-
clusters bijdragen aan de gewenste ambities. Dit zijn 
gebieden in de stad met een hoogstedelijk tot stedelijk 
karakter. Hoge dichtheden, mix van functies en optimale 
bereikbaarheid staan daarbij centraal. Hierbij wordt 
aangesloten op de bestaande hoogbouwclusters in de stad.
Gebiedsontwikkelingen waarbij verdichting via bebouwing 
tot 50 meter mogelijk is en waar incidentele hoogbouw op 
specifieke plekken denkbaar is. Deze specifieke plekken 
komen voort uit de kanskaarten in hoofdstuk 3 en laten zich 
kenmerken door bijvoorbeeld ligging aan knooppunten van 
voorzieningen of bereikbaarheid. Incidentele hoogbouw 
moet altijd een bijdrage leveren aan de verdichtingsopgave.
Gebiedsontwikkelingen waarbij verdichting via bebouwing 
tot 50 meter in een bijzondere setting mogelijk is. 
Dit betekent dat binnen deze gebieden verdichting  
mogelijk is met respect voor bestaande kwaliteiten en  
een zorg vuldige inpassing in de bestaande stad vereist.  

Voor het overige deel van de stad gelden de stadsbrede 
beleidskaders waarbij geen sprake is van grote gebieds-
ontwikkeling. Verdichting is in verschillende meer klein-
schalige vormen mogelijk (optoppen, functiewijziging, 
dubbel grondgebruik etc); In beginsel geen hoogbouw. 
In zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij hoogbouw van 
essentieel belang is voor de totstandkoming van een 
bijzondere kwaliteit, kan een uitzondering worden gemaakt. 
In dat geval zal de raad in het begin van het planproces om 
een oordeel worden gevraagd.
 
De onderverdeling in vier verdichtings categorieën geeft per 
gebied van de stad aan welke bebouwingsmogelijkheden 
mogelijk zijn bij de gebiedsuitwerkingen of locatie ontwikke-
lingen. Dit betekent niet dat op ‘voorhand’ de maximale 
bebouwings   mogelijk heden benut kunnen worden. 
In de stedenbouwkundige gebiedsuitwerking worden 
de randvoorwaarden voor verdichting gedefinieerd. 
Denk daarbij aan aspecten als inpassing in de omgeving, 
architectuur en vormgeving, omgaan met cultuurhistorie, 
(be)leefbaarheid groen, optimaliseren plint, windhinder 
en bezonning, en het gewenste programma. De 
aandachtspunten geformuleerd in bijlage 2 ‘Eisen en 
randvoorwaarden verdichting’ en bijlage 3 ‘Verdichting 
en inpassing in de omgeving’ dienen daarbij als leidraad.  
Bij de gebieds- of locatie-uitwerking kan dus gekozen 
worden voor lagere hoogtes dan de Verdichtingsvisie 
aangeeft. Het omge keer de (grotere hoogtes mogelijk 
maken) is binnen dit kader uitgesloten.
Op de kaart Verdichtingsagenda staan de grenzen van de 
ontwikkelingsgebieden met bijbehorende verdichtings-
mogelijkheden. Dit wil evenwel niet zeggen dat in 
het hele gebied bebouwing mogelijk en wenselijk is, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van Natura 2000 
gebieden.
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Kaar t VerdichtingsagendaVerdichtingsagenda
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1. Nieuw Centrum e.o.
Gewenst milieu: Ontwikkeling van een gemengd woon-
werk milieu van allure naast de binnenstad van Den Haag. 
Innovatieve oplossingen zoals dubbelmaaiveld gebruik, de 
netkous en tunnels bieden ruimte aan het ontwikkelen van 
dit cluster.

Verdichtingsvormen: 
1a. Den Haag Nieuw Centrum: clustervorming van 
hoogbouw rondom het Centraal Station. Op dit moment 
wordt hoogbouw tot 140 meter hoogte gerealiseerd. Voor 
de toekomst wordt aansluitend op deze nieuwe bebouwing 
binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Centraal (inclusief 
Bellevuelocatie) op voorhand geen hoogtegrens vastgelegd.
1b. Wijnhavenkwartier: In aansluiting op reeds gerealiseerde 
of in aanbouw zijnde hoogbouwcluster is hoogbouw tot 140 
meter mogelijk. 
1c. Beatrixkwartier: Aansluitend bij de huidige 
bebouwingshoogte (70 tot 100 meter) kan het 
Beatrixkwartier verdicht worden. 
1d. Rivierenbuurt-Zuid vormt de opmaat voor het 
hoogbouwcluster in Binckhorst-Noord. In de spoorzone is 
hoogbouw tot 70 meter mogelijk. .

Condities: Nabijheid van het centrum, functiemenging 
van kantoren, voorzieningen en wonen, auto- en OV-
bereikbaarheid.

Bijzonderheden: In het Wijnhavenkwartier is ten aanzien van 
hoogbouw de ligging in de historische binnenstad aan de 
orde. Met de nabijheid van de Nieuwe Kerk moet rekening 
worden gehouden. In het bijzonder bij afwegingen rond 
de planontwikkeling op het Spuiplein en het Huis van de 
Democratie. Zorgvuldige afweging tussen vernieuwing en 
historische kwaliteiten van de stad is daarbij aan de orde.

2. Nieuw Binnenstadsplan
Gewenst milieu: De historische binnenstad is het 
culturele en toeristische hart van Den Haag. Hier vind je 
een fijnmazige mix van winkels, musea, voorzieningen 
gecombineerd met wonen. 

Verdichtingsvormen: wonen boven winkels, ‘optoppen’, 
functiewijzigingen, dubbel grondgebruik/functiemenging, 
herstructureringen en intensivering van binnenterreinen.

Condities: Dé centrumlocatie van Den Haag.

Bijzonderheden: Nieuw Binnenstadsplan is in ontwikkeling.
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3. Masterplan Nieuw Binckhorst
Gewenst milieu: Nieuw, voor Den Haag nog onbekend, 
hoogstedelijk gemengd leef- en werkmilieu van 
internationale allure. De architectuur is uitbundig: grote 
gebouwen, exotische en onconventionele ontwerpen, 
pleinen op verschillende maaivelden, voorzieningen op 
straatniveau en daarboven de woningen en kantoren. 

Verdichtingsvormen: In Binckhorst-Noord gestapelde bouw 
in hoge tot zeer hoge dichtheid waarbij hoogbouwclusters 
bijdragen aan de gewenste vorm van stedelijkheid. In 
Binckhorst-Zuid wordt een stadsmilieu ontwikkeld waarbij 
een hoogte beperking tot 70 meter geldt.

Condities: Nabijheid bestuurlijk centrum, sprong over het 
spoor, uitstekende bereikbaarheid per auto door realiseren 
van het Trekvliettracé en openbaar vervoer zoals station 
Hollands Spoor, het Stedenbaan station Voorburg en 
RandstadRail in de toekomst) en het toevoegen van een 
nieuw stadspark. 

Bijzonderheden: In Binckhorst-Noord worden op voorhand 
geen hoogtebeperkingen aan hoogbouw opgelegd. 
Dit gebied vormt een hoogte accent ten opzicht van de 
aansluitende gebieden van Nieuw Centrum en omgeving (1) 
en de Laakhavens (4 en 5). 

4. Laakhavens e.o.
Gewenst milieu: Sprong over het spoor waarbij een 
voormalige bedrijventerrein wordt getransformeerd tot 
nieuw centrumstedelijk gebied. Hier is en wordt nog 
altijd aan gebied gewerkt met een mix van functies zoals 
onderwijs, kantoren en woningen.  

Verdichtingsvormen: Verdichtingsgebied waarbij 
geclusterde hoogbouw tot 70 meter voorkomt en waar 
incidenteel hoogbouw tot 100 meter mogelijk is in relatie 
tot Binckhorst (3) en Knoop Moerwijk (5). In de directe 
omgeving van het Rijswijkseplein 100 meter.

Condities: Nabijheid centrum, OV-bereikbaarheid, ligging 
aan het water

Bijzonderheden: Zeer gemengd gebied met kansen voor een 
creatief milieu nabij de onderwijs campus van Den haag.
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5. Masterplan Knoop Moerwijk
Gewenst milieu: Door transformatie ontwikkelen van een 
nieuw centrumstedelijk milieu op een stationslocatie op 
knooppunt van Zuidwest, Spoorwijk en Laakhavens (4). 
Hier kan een gemengd milieu ontstaan met multifunctioneel 
ruimtegebruik dat met name aantrekkelijk is voor starters, 
studenten en ondernemers.

Verdichtingsvormen: Wonen in centrumstedelijke dichtheid 
tot 70 meter, waarbij het mogelijk is incidenteel hoogbouw 
tot 100 meter te realiseren.

Condities: Sprong over het spoor, nabijheid station 
(Stedenbaan) en RandstadRail benutten ligging 
aan het water en het versterken van de ecologische 
verbindingszone

Bijzonderheden: Knoop Moerwijk is een verdichtingslocatie 
in het Stedenbaan-programma.

6. Masterplan Scheveningen-kust
Gewenst milieu: In Scheveningen Haven en Bad komt de 
Wéreldstad aan Zee. Hier worden gebieden ontwikkeld die 
bruisen van leven, vermaak en cultuur. In Haven is de sfeer 
stoer, robuust, cultureel en mondain geclusterd rondom 
het nautisch thema. In Bad staat het familievermaak en 
het theater centraal in een levendige sfeer. In Dorp staat 
behoud door vernieuwing voorop en worden de bestaande 
kwaliteiten zoals de kleinschaligheid gekoestert. 

Verdichtingsvormen: Transformatie van het voormalige 
Norfolkterrein met stadswoningen en incidenteel torens 
tot 100 meter hoog aan de havenmond, toevoeging van 
toeristische voorzieningen en woningen aan Scheveningen-
Bad met mogelijk hoogbouw tot 100 meter in de kern, 
geclusterd met en aansluitend op de reeds bestaande 
hoogbouw.

Condities: Aantrekkelijk milieu van zee, strand en duinen, 
toeristisch profiel en in de toekomst goede bereikbaarheid 
met RandstadRail.

Bijzonderheden: Herstructurering van Havenkwartier-Noord 
en onderzoek naar de haalbaarheid van een cruiseterminal 
annex Vierde Haven. Scheveningen wordt aan twee zijden 
begrenst door natuurgebieden.
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7. Masterplan Internationale Zone
Gewenst milieu: Aantrekkelijk vestigingsmilieu voor de 
internationale instituten, voorzieningen en bewoners, 
waaronder specifiek expats, waarbij de combinatie van 
goede bereikbaarheid, veiligheid en een aantrekkelijke 
groene omgeving bijdraagt aan het binnenhalen van nieuwe 
instituten.

Verdichtingsvormen: Intensivering van beschikbare ruimte 
met instituten en woningen tot 50 meter op beeldbepalende 
plekken (bestaande ‘torentje van Oud’ op het THWF-gebied 
is ruim 60 meter).

Condities: Bereikbaarheid van de Internationale Ring, 
RandstadRail lijn 11 in de toekomst en behoud en 
verbetering van aantrekkelijke groene omgeving.

Bijzonderheden: Realiseren van ruimte voor de Haagse beek 
en een ecologische verbindingszone op het Verhulstplein, 
ligging in drie beschermde stadsgezichten.

8. Masterplan Kijkduin
Gewenst milieu: Kleinschalige badplaats in de duinen waar 
het gevoel van well-being centraal staat. Wonen draagt bij 
aan een levendige sfeer. In Kijkduin-Binnen wordt het thema 
‘wonen in de duinen’ doorgezet. 

Verdichtingsvormen: Verdichting mogelijk met op knopen 
langs de Ockenburgse Straat en Kijkduinsestraat enkele 
hoogteaccenten tot 50 meter.

Condities: Nabijheid zee, strand en duinen, het ontwikkelen 
van een aantrekkelijk landschappelijk raamwerk en de OV-
bereikbaarheid.

Bijzonderheden: Verdichting draagt bij aan het realiseren 
van een landschappelijk raamwerk.
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9. Masterplan A4 / Vlietzone
Gewenst milieu: Door de ligging van de Vlietzone aan de 
economische corridor A4, de positie tussen het bestaande 
centrum en de uitbreidingwijken en de aanwezigheid van 
de landgoederenzone zijn verschillende milieus mogelijk 
zoals kantoren en leisureknopen, ontspannen woon- en 
werkmilieus in groene setting en stadswijken in hogere 
dichtheid.

Verdichtingsvormen: Variatie aan groenstedelijke en 
centrumstedelijke woon- en werkvormen waarbij 
hoogbouw tot 100 meter op drie knooppunten (omgeving 
station Ypenburg/Plas van Reef, omgeving knoop A4/N14 
en omgeving knoop A4/A13/Laan van Hoornwijck) mogelijk 
is en waarbij direct rondom het Prins Clausplein (de 
‘draaischijf’ van Den Haag) op voorhand geen beperkingen 
ten aanzien van de hoogte worden vastgelegd. In de 
woongebieden verder accenten tot maximaal 50 meter.

Condities: Ontwikkelen van een parallelstructuur van de A4, 
de zichtlocaties en knooppunten, de Vliet met bijbehorende 
landgoederenzone, het nieuw te realiseren groen en water 
en de toekomstige OV-bereikbaarheid.

Bijzonderheden: Dit Masterplan is in de startfase.

10. Masterplan Transvaal / Lijn 11
Gewenst milieu: Cultureel gevarieerde stadwijk met 
een fijnmazige menging van wijkeconomie en wonen 
waarbij rond het GIT-terrein wordt ingezet op een creatief 
vestigingsmilieu rondom stadspark De Verademing.

Verdichtingsvormen: Herstructurering in Transvaal 
waarbij de inzet is om de doorstroming en keuzevrijheid 
van woningen te bevorderen. Realiseren van een nieuw 
centrumstedelijk woonmilieu op het GIT-terrein. Incidentele 
hoogbouw tot 70 meter is mogelijk nabij knooppunten van 
auto en OV infrastructuur.

Condities: RandstadRail, bestaande clusters wijkeconomie 
rondom de Haagse markt en de Paul Krugerlaan, stadspark 
De Verademing

Bijzonderheden: Realiseren van een multicultureel centrum 
in Transvaal (Bollywood) en het realiseren van een 
cultuurfabriek in de voormalige energiecentrale. 
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11. Structuurvisie Den Haag Zuidwest
Gewenst milieu: Den Haag Zuidwest is een grootschalig 
herstructureringsgebied waar door sloop-nieuwbouw en 
andere ingrepen meer variatie in verschillende woonmilieus 
mogelijk wordt gemaakt. Door de opdeling in drie zones 
(gemengde woonvelden, de dynamische zone en rustige 
enclaves) wordt een aanzet voor meer differentiatie 
gegeven en in de deelgebieden wordt dit verder uitgewerkt, 
op zodanige wijze dat deze wijk is toegerust op de 
woonwensen van de 21e eeuw.

Verdichtingsvormen: Minimaal 80% terugbouwpercentage 
waarbij gemiddeld bij sloop-nieuwbouw de 
woningoppervlakte wordt verdubbeld. Incidenteel is 
hoogbouw tot ca. 70 meter mogelijk, zoals de Noordkop 
Leyweg of het nieuwe Stadskantoor aan de Leyweg (zie ook 
12).

Condities: Bereikbaarheid, het aanwezige groen met 
volgroeide bomen, lanen en singels, het grootste 
stadsdeelcentrum van Den Haag, De Leyweg.

Bijzonderheden: Sterke focus op vergroting differentiatie 
van woonmilieus en vergroten van de individuele woning, 
met behoud en ‘inbedding’ van bestaande kwaliteiten 
(volwassen groen, ruim en heldere hoofdstructuur, lange 
lijnen, cultuurhistorische kwaliteiten).

12. Masterplan Erasmusveld / Leywegzone
Gewenst milieu: De Leywegzone wordt met het realiseren 
van het nieuwe Stadskantoor het centrumgebied van Den 
Haag Zuidwest (11). Rondom het Stadskantoor wordt een 
nieuw stedelijk milieu ontwikkeld met een mix van wonen, 
werken en voorzieningen. Erasmusveld heeft als ambitie 
‘de duurzaamste wijk van Nederland’: een gebied voor 
duurzaam wonen in en naast het groen, voor bewoners met 
een bewuste, ecologische en duurzame levensstijl.

Verdichtingsvormen: In de Leywegzone is sprake van 
herstructurering van de bestaande woningvoorraad en 
in het Erasmusveld wordt een groenstedelijk woonmilieu 
gecreëerd.

Condities: Realiseren nieuw stadsdeelkantoor en nieuwe 
voorzieningen, herinrichting openbare ruimte tot 
verblijfsgebied, goede bereikbaarheid met RandstadRail en 
de aanwezigheid van openbaar groen, sportvoorzieningen, 
(volks)tuinparken en versterken van ecologische zones.

Bijzonderheden: Incidenteel hoogbouw tot ruim 70 meter 
mogelijk zoals bij het realiseren van een bio-klimatische 
toren in Erasmusveld en het Stadskantoor aan de Leyweg.
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13. Ziekenhuis Leyenburg e.o.
Gewenst milieu: Rondom het bestaande ziekenhuis 
wordt verdicht binnen het thema zorg en wonen door 
het toevoegen van een zorghotel, zorgwoningen en 
woningbouw. Daarmee wordt een bijzonder milieu 
toegevoegd aan het nabij gelegen Den Haag Zuidwest (11).

Verdichtingsvormen: Woningbouw van stedelijke tot 
groenstedelijke milieus waarbij incidenteel hoogbouw tot 70 
meter mogelijk is.

Condities: gecombineerde ontwikkeling van zorg en wonen 
nabij het ziekenhuis Leyenburg, goede OV-bereikbaarheid 
en groene omgeving.

Bijzonderheden: Intensieve en innovatieve combinaties van 
zorgfuncties en wonen.

14. Masterplan Lozerlaan
Gewenst milieu: Benutten van de ligging aan de stadsrand 
nabij een park waarbij verdichting kan bijdragen aan het 
versterken van de groenrecreatieve betekenis van dit 
gebied.

Verdichtingsvormen: Naast verdichting in laagbouw en 
middelhoogbouw is hoogbouw tot 70 meter incidenteel 
mogelijk.

Condities: Inpassing van de Internationale Ring, twee 
eindhaltes van RandstadRail, aanwezige groenrecreatieve 
voorzieningen. 

Bijzonderheden: Dit Masterplan is nog niet gestart.
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15. Gebiedsvisie Mariahoeve
Gewenst milieu: Dit gebied krijgt een kwaliteitsimpuls om 
te zorgen dat het ook richting de toekomst een aantrekkelijk 
woonmilieu blijft. Deze impuls behelst een behoedzame 
revitalisering van de parkstad. Hierdoor kunnen zittende 
bewoners doorstromen en groepen zoals starters, ouderen 
en gezinnen beter worden bediend.

Verdichtingsvormen: Transformatie en functiewijziging 
van functies, gedeeltelijke sloopnieuwbouw, optoppen van  
bestaande gebouwen en het toevoegen van incidentele 
hoogbouw (maximaal 70 meter) in het centrumgebied (Het 
Kleine Loo).

Condities: Parkstad met veel volwaardig groen zoals parken, 
bomenlanen en groene velden, aanwezige voorzieningen in 
het stadsdeelcentrum en de OV-bereikbaarheid.

Bijzonderheden: Inbreiding en vernieuwing binnen een 
sterke en gewaardeerde stedenbouwkundige structuur uit 
de Wederopbouwperiode
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VERDICHTEN IS MAATWERK

Verdichting vraagt om inventiviteit en creativiteit en om 
kwaliteitsbesef van alle betrokken partijen. Verdichten is 
namelijk geen uniforme ingreep die je zomaar uitrolt over 
de stad. Verdichting kent vele verschijningsvormen en is op 
iedere locatie maatwerk. De impact van verdichting op de 
omgeving kan immers enorm zijn. Visueel, in de beleving 
van de mens en functioneel. 

Actieve inzet van verdichting eist kwaliteit op alle fronten. 
Van de opdrachtgever, want goede verdichting is duur. 
Van de architect, want goede verdichting eist hoog 
vakmanschap. Van de burger, want verdichting raakt 
de belangen van velen. Van de locatie, want niet elke 
plek leent zich in dezelfde mate voor verdichting. Van 
de besluitvorming, want slechte verdichting mag er niet 
komen. Naast de wettelijke en beleidsmatige kaders 
heeft verdichting consequenties voor de inbedding in 
de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe 
bebouwing. 

Verdichting dient in harmonie met de bestaande omgeving 
te gebeuren. Door verdichtingsvormen en architectuur te 
kiezen die aansluiten bij de beleving van een gebied en de 
aanwezige cultuurhistorie, ontstaan aantrekkelijke woon- en 
werkgebieden. 

De gewenste ontwikkeling moet met een zeer hoge 
ruimtelijke én functionele kwaliteit tot stand gebracht 
worden. Hoge ruimtelijke kwaliteit betekent hoogwaardige 
en zorgvuldige stedenbouw, architectuur en inrichting en 
beheer van groen en openbare ruimte. Een hoge functionele 
kwaliteit houdt in dat het programma - de functies - van 
nieuwe ontwikkelingen hoogwaardig moet zijn en dat dit 

programma rekening moet houden met de omgeving.
Dat betekent dat zowel vooraf als achteraf toetsings-
momenten aanwezig zijn bij het realiseren van verdichting 
en hoogbouw. De schema’s in bijlage 4 zijn bedoeld om in 
grote lijnen het besluitvormingstraject te schetsen.

Bovendien betekent functionele kwaliteit dat de stad 
bereikbaar blijft. De ontwikkeling van de infrastructuur 
moet daarom beslist gelijke tred houden met de ruimtelijke 
en functionele ontwikkeling van de stad.

Concreet moet bij een gebiedsgerichte uitwerking van de 
verdichtingsopgave rekening worden gehouden met de 
volgende aspecten:

Fysieke inpassing: 
inpassing in de bestaande stad vraagt om maatwerk met 
betrekking tot schaal, maat, vormgeving, windhinder, 
bezonning, uitwerking van de plint e.d.

Groen en openbare ruimte: 
de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen moet van 
zeer hoog niveau zijn, wil de stad attractief blijven voor 
de huidige en nieuwe bewoners en werkers. Er moet ook 
voldoende toegang zijn tot groen. Juist in de nabijheid van 
dichtbebouwd gebied is voldoende en aantrekkelijke open 
ruimte belangrijk voor recreatie, sport en groenbeleving. 

4 .3
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Leefbaarheid: 
mooi, schoon en veilig zijn voor gebieden met een hoge 
dichtheid nog belangrijker. 

Kenmerken woningbouw: 
Sterke aantrekkelijke stedelijke woonmilieus vragen op 
een aantal kwaliteitsaspecten extra aandacht: de grootte 
en indeling van de woning zelf (met als vuistregel dat hoe 
hoger de dichtheid, hoe groter de woning mag zijn (omdat 
de oppervlakte aan openbare ruimte dan beperkt is)), de 
lichttoetreding, de (private en openbare) buitenruimte, 
privacy en geluidsisolatie. Deze kwaliteitsaspecten zijn 
van cruciaal belang voor de afzetbaarheid van verdichte 
woonvormen of woonmilieus.

Parkeren: 
verdichting vraagt om inventieve oplossingen en een 
goede afstemming met het betaald-parkerenbeleid om te 
voorkomen dat de parkeerdruk in het openbare domein 
toeneemt. De gemeentelijke parkeernormen vormen hierbij 
de leidraad.

Openbare ruimte: 
verdichting vraagt om een hoogwaardige inrichting 
en intensief beheer van de openbare ruimte, zodat een 
intensiever gebruik dan het huidige gebruik mogelijk is. 

Economie: 
verdichting mag geen grootschalige uittocht van 
economische functies en een verlies van arbeidsplaatsen 
tot gevolg hebben; wel kan er sprake zijn van transformatie 
naar werkgelegenheid die het beste gedijt in een stedelijke 
omgeving (meer gericht op dienstverlening, beperkt 
milieubelastend, intensief ruimtegebruik). 

Sociale aspecten: 
door verdichting neemt ook de vraag naar specifieke 
maatschappelijke voorzieningen toe. Men moet bereid zijn 
investeringen daarin soms vooraf te doen en er ruimte voor 
te reserveren.

Duurzaamheid: 
verdichting dient een duurzame bijdrage te leveren aan het 
energievraagstuk. Daarnaast dient men bij het uitwerken 
van de plannen rekening te houden met de luchtkwaliteit, 
veiligheid, milieuzonering en geluidhinder. 
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Stedelijke woonmilieus in Den Haag
De term stedelijke woonmilieus is een verzamelbegrip. In 
de bestaande stad Den Haag onderscheiden we globaal vier 
categorieën (een vijfde woonmilieu is het suburbane milieu 
dat te vinden is in een aantal stadsrandgebieden zoals de 
Vinexlocaties en Madestein). 

Hoogstedelijk 
Een hoogstedelijk woonmilieu vindt je in grote delen van 
de binnenstad. Uitschieters tot boven de 100 woningen 
per hectare komen voor in dit milieu (bv. Resident en 
Beatrixkwartier en op termijn Wijnhavenkwartier/Centraal 
Station en Binckhorst Noord). Er is sprake van zeer 
intensieve vorm van functiemenging van winkels, werken, 
recreatie en wonen en zeer hoge bebouwingsdichtheid. 

Centrumstedelijk
In de centraal gelegen wijken net buiten het hoogstedelijk 
centrum bevinden zich de centrumstedelijke woonmilieus. 
In deze gebieden is tevens sprake van veel functiemenging. 
Het wonen is echter duidelijk dominanter dan bij het 
hoogstedelijk milieu. Voorbeelden zijn de Stationsbuurt, 
Rivierenbuurt, Bezuidenhout West, Regentessekwartier en 
Zeeheldenkwartier en in de toekomst delen van Binckhorst 
en de Leywegzone.

Stedelijk 
Het gaat hier voor een groot deel om de stadse wijken die 
gebouwd zijn in de periode 1900-1940. In dit stedelijk gebied 
staan voornamelijk goedkope gestapelde woningen. Netto-
dichtheden waar de gestapelde vorm dominant is bedragen 
50 tot 80 woningen per hectare. Er zijn tevens vooroorlogse 
wijken die stedelijk van opzet zijn maar relatief veel 
grondgebonden woningen herbergen (bv. Statenkwartier). 
De netto-dichtheid is hier circa 40 tot 60 woningen per 

hectare. Enkele voorbeelden van dit woonmilieu zijn: 
een deel van Scheveningen, Geuzen en Statenkwartier, 
Valkenboskwartier, Bomen en Vruchtenbuurt, Leyenburg, 
Rustenburg-Oostbroek, Laakkwartier en Bezuidenhout 
Midden. Uitbreiding van stedelijke woonmilieus vindt plaats 
in de badplaats Kijkduin, Havenkwartier Noord en delen van 
de Vlietzone.
De stedelijke naoorlogse gebieden bevat de woningbouw 
uit de wederopbouwtijd: van 1945 tot 1960. Het gaat hier 
grotendeels om gestapelde woningen (veel portiekflats) 
en een laag aandeel grondgebonden woningen, veelal 
in een groene setting. Zuidwest is het voorbeeld van dit 
woonmilieu in Den Haag. De netto-dichtheden bedragen 
ongeveer 50-60 woningen per hectare. Dit woonmilieu 
wordt op termijn getransformeerd in een nieuw woonmilieu 
(groenstedelijk).

Groenstedelijk
Dit zijn veelal de vooroorlogse wijken met grote, dure 
woningen en luxe appartementengebouwen en de wijken 
uit de jaren 70 en 80 uit de vorige eeuw. Er is relatief veel 
groen en de wijken liggen over het algemeen niet al te 
ver van het centrum. De netto-dichtheid ligt tussen de 
30 en 50 woningen per hectare. In Den Haag herkennen 
we enkele luxe wijken op het zand in deze definitie (Bv. 
Vogelwijk, Duttendel en Marlot) en de wijken Houtwijk en 
Waldeck. Daarnaast is er ook een nieuwere variant. Vooral 
de voormalige randen van de stad bieden kansen tot 
transformatie naar dit woonmilieu. De nettodichtheid in deze 
moderne variant is iets hoger: ongeveer 50-60 woningen per 
hectare. De volgende (delen) van wijken maken onderdeel uit 
van dit woonmilieu: Marlot, Benoordenhout, Westbroekpark 
en Duttendel, Belgisch Park,  Archipelbuurt, Van Stolkpark,  
Zorgvliet, Vogelwijk, Bohemen en Meer en Bos, Kijkduin en 
Ockenburgh. Nieuwe groen stedelijke woonmilieus worden 

BIJLAGE 1    WOON- EN WERKMILIEUS IN DEN HAAG
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gerealiseerd in delen van: Kijkduin, Duindorp, Lozerlaan, 
Bouwlust, Morgenstond, Moerwijk, Spoorwijk, Vlietzone en 
Mariahoeve.

Grootstedelijk centrummilieu
Gebiedskwaliteit: Topmilieu met internationale 
uitstraling. De architectuur is hoogwaardig. Er is sprake 
van een uitstekende bereikbaarheid met openbaar 
vervoer en goede autobereikbaarheid
Locaties: Nieuw Centrum, Den Haag Nieuw Centraal, 
Beatrixkwartier, Utrechtse Baan;

Snelweg kantoorzone
Gebiedskwaliteit: Kwaliteit van de hele locatie staat 
centraal. Deze is hoogwaardig en professioneel. De 
nieuwbouw is middelgroot. Er is sprake van een goede 
autobereikbaarheid;
Locaties: Hoornwijck, Forepark, Forepark Stadion;

Knooppuntlocatie 
Gebiedskwaliteit: Hoogwaardige en professionele 
locatie. Het belang van bereikbaarheid is groot;
Locaties: Leidschenveen, Ypenburg Station, Binckhorst 
Regulusweg, Laakhaven HS;

De kantorenlocaties in Den Haag worden ingedeeld in zes kantorenmilieus. 

Binnenstedelijke locatie
Gebiedskwaliteit: Centraal staan kwaliteit en uitstraling 
van de individuele gebouwen, de stedenbouwkundige 
eenheid is minder belangrijk;
Locaties: Congrescentrum, Benoordenhout,  
Groene Schenk; 

(Mixed) bedrijvenzone 
Gebiedskwaliteit: De gebouwen zijn doorgaans 
grootschalig. Het belang van bereikbaarheid is groot. 
Goede tot uitstekende uitstraling. Aanwezigheid van veel 
kantoren;
Locaties: Binckhorstlaan, Ypenburg West; 

Verspreide kantoren in woonwijk 
Gebiedskwaliteit: Kleinschalige kantoren. De omgevings-
kwaliteit is van groot belang, de uitstraling is klassiek, 
vooral single-users in oudbouw in een woonomgeving 
met voorzieningen;
Locaties: Scheveningen, Archipelbuurt, Duinoord;
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BIJLAGE 2 EISEN EN RANDVOORWAARDEN 
 VERDICHTING

Maximaal toegestane hoogtes in de praktijk
Ervaringen met de Hoogbouwvisie 2001 laten zien dat bij de concrete plan-
ontwikkeling niet altijd de toegestane maximumhoogte volledig wordt benut.  
Zo was in het plangebied Vroondaal in de Westlandse Zoom incidentele hoog-
bouw tot 70 meter toegestaan, maar is in de uiteindelijke uitwerking alleen 
laag bouw gekomen. En ook bij de stedenbouwkundige uitwerking van de 
Rivierenbuurt is niet tot aan de grens van de Hoogbouwvisie 2001 gebouwd. 
Hoewel op het kruispunt van Weteringkade en Pletterijkade een hoogteaccent  
van 70 meter was toegestaan, bleef het in de uitwerking bij 50 meter.

1 HOOFDREGELS VOOR VERDICHTING EN 
 HOOGBOUWONTWIKKELING

Inleiding
Hoe hoog gebouwd mag worden in de verschillende 
verdichtingslocaties, is afhankelijk van verscheidene 
factoren. De specifieke betekenis van de betreffende plek in 
de stad is van belang en daarmee van de rol die de locatie 
in het silhouet van de stad kan spelen. Maar ook ruimtelijke 
en functionele kenmerken van de omgeving bepalen de 
mogelijkheden voor de hoogte van de bouw.
Hieronder volgen allereerst de algemene regels 
voor verdichting. In paragraaf 2 komen de specifieke 
aandachtspunten voor verdichting en hoogbouw-
ontwikkeling aan de orde.

Maximumhoogtes vormen kader voor uitwerking
Zoals vermeld in de Agenda voor de Haagse Verdichting: 
de hoogtes die in deze agenda worden aangegeven, zijn 
niet meer dan de maximaal toegestane hoogtes. Ze vormen 
het stedenbouwkundig kader voor de verdere uitwerking in 
masterplannen en andere stedenbouwkundige plannen. In 
die plannen wordt concreet vastgelegd hoe het gewenste 
stedelijke milieu en de gewenste mate van stedelijkheid op 
het maaiveld bereikt kan worden, en welke rol hoogbouw 
hierbij eventueel speelt. In ieder geval moet eventuele 
hoogbouw altijd aan een aantal criteria voldoen. Deze staan 
benoemd onder 2. ‘Aandachtspunten bij verdichting en 
hoogbouwontwikkeling’.

Om misverstanden te voorkomen: voor bouwhoogten 
onder de hoogbouwgrens van 50 meter zijn en blijven 
de bestaande planologische kaders van toepassing 
(bestemmingsplannen of WRO) én de steden bouw kundige 
kaders en het Bouwbesluit.

2.  Aandachtspunten bij verdichting en 
 hoogbouwontwikkeling

Identiteit
Bij binnenstedelijke verdichting moet men zich er 
rekenschap van geven dat er ingegrepen wordt in 
bestaande structuren van buurten, wijken en soms de 
stad. Hoogbouw en verdichting moeten in ieder geval op 
een positieve manier bijdragen aan de identiteit van die 
buurten, wijken en de stad. In beschermde stadsgezichten 
vraagt dit extra aandacht. Uitgangspunt is het nastreven 
van behoud door ontwikkeling. Dit moet wel bijdragen aan 
het versterken, dan wel herstellen van stedenbouwkundige 
structuren en het versterken van de cultuurhistorische 
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waarden van het gebied. In beschermde stadsgezichten is 
geen sprake van het toevoegen van hoogbouw.

Architectuur en vormgeving
Gezien de impact van verdichting, zeker bij hoogbouw 
op de omgeving is een zeer hoge stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteit een absolute vereiste. Daarbij 
spelen de inpassing in de omgeving (plaatsing binnen 
bouwblok, overgangen naar de omgeving, opbouw van het 
volume) en de relatie van het gebouw met de omgeving 
op het maaiveld (zie plint) een cruciale rol. Vooral de 
organisatie van de functies op de begane grond in relatie 
tot de omgeving is belangrijk en de uitwerking van de ‘voet’ 
en van de ‘top’ van het gebouw. Uiteindelijk bepalend voor 
de kwaliteit van hoogbouw is de beleving ervan vanaf de 
straat en de beleving ervan in het silhouet van de stad. Bij 
de beoordeling en toetsing van hoogbouwplannen moeten 
kwalitatieve aspecten ‘in het algemene belang’ zwaarder 
wegen dan kwantitatieve.

Plint
Bij de inpassing van een gebouw, in het bijzonder 
hoogbouw, is de kwaliteit van de plint cruciaal. Dit 
bepaalt namelijk in belangrijke mate de beleving vanaf 
(menselijke maat) en op (levendigheid) straatniveau. Het 
gaat niet alleen om de vormgeving van de plint, maar ook 
om het programma dat erin voorzien wordt. Vorm: Een 
voldoende ruime verdiepingshoogte verzekert flexibiliteit 
in gebruiksmogelijkheden. Een met zorg ontworpen ruime, 
open entree zorgt voor een goede relatie met de omgeving. 
Programma: Een programmering met publieksfuncties 
zorgt voor beweging en levendigheid op straat. Denk 
daarbij aan horecagelegenheden, fitnesscentra of culturele 
voorzieningen. 

Openbare ruimte en groen
Zorg bij verdichting en hoogbouw voor groen en openbare 
ruimte die intensiever en wisselend gebruik mogelijk 
maakt. Belangrijk daarbij zijn een hoogwaardige, flexibele 
inrichting en intensief beheer. Een zorgvuldige afstemming 
van de functies in het gebouw, de indeling van het 
bouwblok en de openbare ruimte is essentieel. Vermijd 
functies die de verblijfskwaliteit van openbare ruimte 
verzwakken (parkeren, afval) en zorg dat op strategische 
plaatsen in de openbare ruimte het gebouw hier een 
positieve toevoeging aan is.

Groen
Den Haag heeft het imago van een groene stad. Dit komt 
door de bijzondere groene kwaliteiten zoals het strand, de 
duinen, de vele bomen(lanen), verschillende parken en 
de vele (restanten van) landgoederen. Den Haag wil dit 
belangrijk groen ‘kapitaal’ behouden en heeft de ambitie 
om dit verder uit te bouwen. Daarbij gaat het niet alleen 
om het toevoegen van voldoende areaal. Winst is ook 
te behalen door het realiseren van extra kwaliteit, het 
optimaliseren van bestaand groen of het stimuleren van 
kleinschalig groen. 
Iedere inwoner van Den Haag heeft recht op voldoende 
kwaliteitsgroen in de directe leef- en werkomgeving. 
Verdichting moet dan ook bijdragen aan het behoud, 
herstellen, dan wel versterken van de groene 
hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones. 

Bij verdichting grenzend aan groen- en natuurgebieden 
moet de (be)leefbaarheid van deze gebieden behouden 
blijven, zo mogelijk versterkt worden. Toegankelijkheid 
en zichtbaarheid van groengebieden zijn daarbij 
belangrijke kwaliteitsaspecten, net als aandacht voor de 
gebruiksmogelijkheden (spelen, wandelen, picknicken, 
sporten). 
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De doelstellingen en ambities voor het Haagse groen en 
de stedelijke groene hoofdstructuur zijn vastgelegd in het 
beleidsplan ‘Groen kleurt de stad’ en de nota ‘Ecologische 
verbindingszones’. De implementatie van dit beleid vindt 
plaats in het Stedenbouwkundig kader. Daarin wordt 
gekeken naar de waarde van groen voor de natuur, en de 
(be)leefbaarheid.

Groen is van grote waarde van de stad, maar het ene 
groen is het andere niet. Uitgangspunt is dat er geen 
woningbouw komt in natuurgebieden en in de ecologische 
hoofdstructuur. Ook voor de ontwikkelingsgebieden is 
niet in het hele gebied bebouwing mogelijk en wenselijk. 
Bijvoorbeeld niet in de wettelijk beschermde Europese 
natuurgebieden (Natura 2000). Voor ‘gebruiksgroen’ als 
volkstuinen en sportterreinen ligt dit mogelijk anders. Daar 
kan de gewenste gebiedsontwikkeling soms tot een andere 
afweging leiden. 

Naast het groen in de stad is het groen om de stad 
belangrijker geworden. Mensen zijn bewuster bezig met 
ontspanning en beweging en willen er graag op uit. Den 
Haag investeert daarom ook in groen aan de randen 
van de stad. Tegelijkertijd gaat alle aandacht uit naar 
het verbeteren van de bereikbaarheid van deze groene 
gebieden.

Windhinder en schaduwwerking
Hoogbouw kan van doorslaggevende betekenis zijn voor 
het microklimaat van de directe omgeving: de straat, 
het naastgelegen plein, de aangrenzende bebouwing. 
Windhinder, geluidhinder, schaduwwerking of onvoldoende 
lichttoetreding zijn factoren die de kwaliteit van de 
belendende bebouwing en van de open(bare) ruimte rond 
hoogbouw sterk aan kunnen tasten. Er worden dan ook 

hoge kwaliteitseisen gesteld aan hoogbouw met betrekking 
tot de eerder genoemde aspecten. In relatie tot windhinder 
en bezonning worden hoogbouwinitiatieven getoetst aan 
de Haagse beleidsnotities ‘Bezonning rond nieuwbouw’ 
en ‘Windhinder rond nieuwbouw’ (november 1995). De 
richtlijnen ten aanzien van bezonning en windhinder worden 
momenteel geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan kan het 
Haagse beleid worden geactualiseerd.

Alledaagse processen
De vaak enorme hoeveelheid mensen en activiteiten 
in en rond hoogbouw stellen specifieke eisen aan de 
logistiek van alledaagse processen (ontsluitingsstructuur, 
parkeerstromen, laden en lossen van goederen, 
vluchtwegen of bereikbaarheid voor hulpdiensten etc.) en 
zijn een niet te verwaarlozen factor bij de ontwikkeling van 
hoogbouwplannen.

Veiligheid en gezondheid
Thema’s als veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid 
en milieu zijn opgenomen in het Bouwbesluit. 
Nieuwbouwontwikkelingen moeten aan de daarin gestelde 
richtlijnen voldoen.

Vraag en aanbod
Bij de realisatie van hoogbouw komt, in een keer, een 
omvangrijke hoeveelheid programma op de markt. Dit 
vraagt om een constante scherpe afstemming van vraag 
en aanbod en van de verschillende projecten in de tijd. De 
programmatische invulling van hoogbouw wordt bekeken in 
het licht van de ontwikkelingen op de Haagse woningmarkt, 
dan wel regionale kantorenmarkt. Het woonprogramma 
moet aansluiten bij de woonmilieutypologieën van de 
woonvisie
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Bereikbaarheid
Verdichting van de stad, onder meer door hoogbouw, 
heeft twee gevolgen voor de bereikbaarheid, namelijk een 
toename van het aantal reizigers en goederen van, naar 
en binnen desbetreffend gebied, en een toename van de 
parkeerbehoefte. Vooral in de oudere stadsdelen vraagt 
de extra autogroei aandacht. In de naoorlogse gebieden 
is de autogroei over het algemeen onproblematisch. De 
grotere parkeervraag door verdichting kan meestal niet 
op straat worden verwerkt. Met andere woorden, er zijn 
inpandige of ondergrondse oplossingen nodig, ter plekke 
van de verdichting of in de nabije omgeving. De ruimtelijke 
inpassing, gebruikersacceptatie en planeconomische 
haalbaarheid zijn de uitdagingen hierbij. 
Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer is conditio 
sine qua non.

Beschermd stadsgezicht
Uitgangspunt is: ‘Het beschermd stadsgezicht blijft 
beschermd stadsgezicht.’ Verdichting in beschermde 
stadsgezichten moet bijdragen aan het versterken, dan 
wel herstellen van stedenbouwkundige structuren en 
het versterken van de cultuurhistorische waarden van 
het gebied. Daarbij wordt behoud door ontwikkeling 
nagestreefd. Basisuitgangspunt voor bouwen in 
beschermde stadsgezichten vormen de waarden, die 
ten grondslag hebben gelegen aan het besluit tot die 
aanwijzing. In het aanwijzingsbesluit worden deze 
waarden nader toegelicht. De bescherming van deze 
waarden vindt plaats via het (verplicht) opstellen van een 
bestemmingsplan, die de beschreven waarden beschermt. 
Deze verplichting is opgenomen in de Monumentenwet en 
geldt alleen voor door het Rijk aangewezen beschermde 
stadsgezichten. (De verplichting tot het opstellen van een 
beschermend bestemmingsplan bij door de gemeente 

aangewezen beschermde stadsgezichten vindt haar 
grondslag in de gemeentelijke monumentenverordening). 
Met de regeling in de Monumentenwet van de beschermde 
stadsgezichten is overigens vanuit de wetgever geenszins 
beoogd dergelijke gebieden voor ontwikkelingen op 
slot te zetten. Daarbij is juist expliciet onderkend, dat 
bestemmingsplannen op toekomstige ontwikkelingen 
gerichte beleidsinstrumenten zijn en maatschappelijke 
veranderprocessen moeten faciliteren. De noodzaak om 
deze gebieden vitaal te houden staat voor op. Dit geldt 
tevens voor beschermde stadsgezichten; met name voor 
de grote steden betekent het dat er voldoende ruimte dient 
te zijn voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan vormt dan 
het instrument, waarmee het maatschappelijk gewenste 
veranderproces bij beschermde stadsgezichten in zodanige 
banen kan worden geleid, dat het doel- bescherming- 
wordt bereikt. De bevriezing van de huidige situatie is niet 
juist, daar dit als effect kan hebben dat de vitaliteit van het 
gebied wordt aangetast. De kans dat dit ook ten nadele van 
het beschermde stadsgezicht doorwerkt en tot onttakeling 
van het beschermde stadsgezicht kan leiden ligt op de loer.
Dit geldt zowel voor een door het Rijk als door de gemeente 
aangewezen beschermd stadsgezicht. 
 

�����������	
����������
������������ ���������������



64

Met deze basis overwegingen als vertrekpunt zal het 
veranderproces langs de volgende lijnen moeten 
plaatsvinden, waarbij van grof tot fijn wordt gewerkt.

Stappenplan
Analyse van de kenmerken en waarden van het 
desbetreffende gebied in relatie tot het beschermd 
stadsgezicht (materiaal, textuur, kleur , proporties, 
hiërarchieën);
Aan de hand van die uitkomst opstellen van een 
stedenbouwkundig plan per gebied met daarin 
opgenomen de eventueel gewenste hoogteaccenten;
Toets van het nieuwe stedenbouwkundig concept op 
de effecten daarvan op de in ogenschouw genomen 
waarden van het beschermde stadsgezicht;
Vertaling van het concept naar het beschermende 
bestemmingsplan, met daarbij het opnemen van 
eisen ten aanzien van de stedenbouwkundige 
aanvaardbaarheid en inpasbaarheid in de 
bestaande stedelijk context met als oogmerk  de 
stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen en zo 
mogelijk te versterken;
Ter nadere verfijning van de algemene eisen wordt 
een z.g. nadere eisenregeling opgenomen. Deze maakt 
een extra sturing op kwaliteit op bouwplanniveau 
mogelijk. Daarbij zal de toets aan de waarden van het 
beschermde stadsgezicht een extra verdiepingsslag 
kunnen krijgen;
Het aldus gevormde kader wordt ter advisering 
voorgelegd aan de RACM (vanaf 11 mei Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed), alvorens bestuurlijke 
besluitvorming over het desbetreffende Nota van 
uitgangspunten/ bestemmingsplan plaatsvindt. De 
commissie/raad kan bij die gelegenheid zelf toetsen in 
hoeverre e.a. zorgvuldig is benaderd en uitgewerkt;

De Commissie Welstand en Monumenten toetst 
uiteindelijk de kwaliteit van het eindbeeld in de zin 
of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk 
zowel op zich als in verband met de omgeving of de te 
verwachten ontwikkeling daarvan in overeenstemming 
is met redelijke eisen van welstand.

Andere beleidsstukken
Met de hierboven genoemde aandachtspunten borgt 
de Agenda voor de Haagse Verdichting een belangrijk 
deel van de kwalitatieve criteria gesteld aan verdichting 
en hoogbouw. Maar dit is niet het enige instrument dat 
daarvoor zorg draagt. Bijvoorbeeld ook het Bouwbesluit, de 
Welstandscommissie en het bestemmingsplan zien hierop 
toe.

�����������	
����������
������������ ���������������



65A G E N D A  V O O R  D E  H A A G S E  V E R D I C H T I N G

�����������	
����������
������������ ���������������



66

Verdichting en inpassing in de omgeving

Dit document illustreert op schematische wijze de 
verschillende (stedenbouwkundige) kwaliteiten van drie 
categorieën verdichting i.r.t. de omgeving. Enkele Haagse 
voorbeelden illusteren deze categorieën.

De uiteindelijke kwaliteit van verdichting in de stad staat 
of valt bij de inpassing in de omgeving. Hierbij zijn de 
architectuur, de beleving van het bouwvolume vanaf het 
maaiveld en de invulling van de plint belangrijke factoren.

Grofweg zijn drie verdichtingscategorieën te onderscheiden:
Kleinschalige verdichting in het bestaande weefsel door 
uitbreiden, optoppen en inbreiden.
Verdichting tot 50 meter in de vorm van woonhotels, 
gesloten bouwblokken, of appartementengebouwen.
Verdichting boven de 50 meter in de vorm van 
hoogbouw.

In het onderstaand overzicht worden enkele stedenbouw-
kundige aandachtspunten zoals hoogte, maat, functie-
menging en plint, parkeren en openbare ruimte, bij de 
inpassing van deze typen besproken. Daarnaast zijn 
beleidsmatige, bouwkundige en wettelijke kaders van 
toepassing.

BIJLAGE 3 VERDICHTING EN INPASSING
Met een aantal voorbeelden worden deze geïllustreerd:

Kleinschalige verdichting in het bestaande weefsel:

Nautilus/de IJsvis (optoppen bestaande bebouwing)
het Podium (herstructurering met 100% terugbouw)

Verdichting tot 50 meter:

Metropole (wonen ipv de voormalige bioscoop)
‘t Haegsch Hof (wonen ipv dan voormalige drukkerij)
Burg. de Monchyplein (wonen ipv het voormalige 
gemeentehuis)

Verdichting boven de 50 meter in de vorm van hoogbouw:

la Fenetre (efficiënt ruimtegebruik door bijzondere 
constructie)
Prinsenhof (functiemenging in een kantorendistrict)
New Babylon (bijzondere plint op een hoogstedelijke 
locatie)
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Kleinschalige verdichting onder de 50 m

Stedenbouwkundige context

Achtergrondinformatie verdichtingstypen

Bestaand stedelijk weefsel

Tot 15 meter

1 a 2 woningen per entree (portiek)

buurtfuncties

Tot 1 bouwlaag

Als aandachtspunt meegeven bij 
ontwikkeling

Toepassen als toetsingscriteria,
onderbouwd afwijken mogelijk

Kaderstellend bij ontwikkeling

Tot 15 meter Tot 25 meter

Individuele oplossingen zoals op straat,
drive-inn of op achterterrein 

Tot 50 meter

4 a 20 woningen per entree (lobby)

wijkfuncties

Collectieve oplossingen zoals 
binnenterrein of (half-)ondergronds

Boven 50 meter

> 20 woningen per entree (entreehal)

Stedelijke voorzieningen

Collectieve voorzieningen zoals 
ondergronds of in een opgetilde plint

Markante plekken aan de stedelijke 
hoofdstructuur

Hoogstedelijke knooppunten

Hoogteopbouw

Aantal woningen per entree

Functiemenging

Parkeren

inpassing van verkeersstromen in het 
project

gewenste publieke en commerciële 

programmering van de plint

Algemene randvoorwaarden 

van de plint

Plint moet aansluiten bij de omgeving 
en verblijfskwaliteit hebben (esthetisch,
menselijke maat en bij voorkeur een
publieke functie)

Een plint met een ruime 
verdiepingshoogte biedt fl  exilibiliteit in
gebruik en ruimte voor publieke functies

Voorkom een ‘blinde’ plint 
door zorgvuldige inpassing van 
parkeerentrees, opslag en toepassing
van aantrekkelijke entrees en 
ontvangstruimtes.

Verdichting onder de 50 m Verdichting boven de 50 m
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Verdichting tot 50 meter in de vorm van woonhotels,

gesloten bouwblokken, of groundscrapers.

Bij verdichting van een grotere schaal en maat tot 50 meter 
worden hier vormen zoals Het Rabbijn Maarsenplein, het 
Burgemeester Monchyplein en aan de 2e Haven bedoeld. 
Door hun beperkte hoogte maar aanzienlijk volume is de 
relatie met de omgeving zeer belangrijk. Zij passen met 
name bij een stedelijke tot hoogstedelijke omgeving.
De beleving van het maaiveld wordt in grote mate bepaald 
door programmering (wel of geen publieke functies), de 
relatie privé/openbaar (uitnodigende entrees, inritten en 
zijmuren) en de architectuur (zoals een plint van voldoende 
maat voor verschillende functies) van de plint.

Kleinschalige verdichting in het bestaande weefsel

Kleinschalige verdichting in het bestaande weefsel wordt
gekenmerkt door verdichtingsvormen die de bestaande
stedenbouwkundige context intact laten. Voorbeelden 
hiervan zijn woningvergroting, dakopbouwen en 
kleinschalige uitbreiding in de bestaande stadswijken (oa 
Regentessekwartier en Scheveningen-Haven). De plint wordt 
gedomineerd door de woonfunctie waarbij buurtfuncties 
vaak te vinden zijn op hoeken, aan pleinen en/of aan
de doorgaande straten.
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Verdichting boven de 50 meter in de vorm van hoogbouw
Hoogbouw doet zich enerzijds voor als vrijstaande woon- of
kantorentoren zoals ‘Het Strijkijzer’ of de Da Vinci torens in
Scheveningen-Bad. Anderzijds in een geclusterde 
combinatie van middenhoogbouw in combinatie met 
hoogbouw. De combinatie van de hoogte, een alzijdige 
oriëntatie op de omgeving en de programmatische druk 
(o.a. parkeren) vraagt om een uitzonderlijke architectuur en 
een zorgvuldige omgang met de omgeving.
Met name de onderbouw van de toren (en/of het cluster) 
is van belang bij het laten aansluiten van een toren op de 
omgeving.
Functies bepalen de levendigheid van de omgeving, 
architectuur en hoogteopbouw bepalen of de beleving 
aangenaam is of niet, zorgvuldige parkeer en overige 
logistieke oplossingen (zoals bergingen en afvalverwerking) 
dragen bij aan de kwaliteit van de onderbouw.
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NAUTILUS | DE IJSVIS
Architect:  Archipelontwerpers
Hoogte:  Inpassing in bestaande stad
Programma:

6bappartementen
kantoorruimte
parkeerplaatsen op maaiveld 

Type:

Verdichting door transformatie van voormalige pakhuizen
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HET PODIUM
Architect:  Search
Hoogte:  < 50 meter
Programma:

146 appartementen (47 sociale sector)
65 eengezinswoningen
1.500 m2 commercieel
parkeerplaatsen overdekte parkeergarage en op 
maaiveld 

Type:

Verdichting door woningdifferentiatie met behoud van het 
aantal woningen.
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METROPOLE
Architect:  KOW
Hoogte:  < 50 meter (acht lagen)
Programma:

30 royale appartementen
38 parkeerplaatsen onder parkeerdek op achterterrein 

Type:

Verdichting door transformatie van de voormalige bioscoop 
Metropole
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‘T HAEGSCHE HOF
Architect:  Rob Krier
Hoogte:  < 50 meter
Programma:

151 hofwoningen en appartementen
parkeren op achterterrein en in een parkeergarage
aanleg van openbare ruimte 

Type:

Verdichting door transformatie van de voormalige SDU 
(drukkerij)
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BURGEMEESTER 
MONCHYPLEIN
Architect:  Bofill
Hoogte:  middenhoogbouw tot 50 meter
Programma:

450 appartementen
2.150 m2 kantoor
600 parkeerplaatsen ondergronds

Type:

Verdichting door transformatie van het voormalige 
gemeentehuis.
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LA FENETRE
Architect:  Rudy Uytenhaak
Hoogte:  70 meter
Programma:

115 appartementen
3 lagen parkeren

Type:

Verdichting door efficiënt ruimtegebruik door toepassing 
van een bijzondere plintconstructie.
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PRINSENHOF
Architect:  Atelier Pro en Kraaijvanger Urbis
Hoogte:  110 meter
Programma:

207 appartementen
60.000 m2 kantoor
25.000 m2 commercieel + Hotel (200 bedden)
1.070 parkeerplaatsen ondergronds 

Type:

Verdichting door functiemenging in het Beatrixkwartier 
van werken, wonen en een hotel in combinatie met 
RandstadRail.
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NEW BABYLON
Architect:  Meyer en Van Schooten
Hoogte:  140 meter
Programma:

330 appartementen
40.000 m2 kantoor
29.200 parkeerplaatsen ondergronds (Anna van 
Buerenplein)

Type:

Verdichting door het toevoegen van woningen, 
functiemenging met bijzondere aandacht voor de 
organisatie van de plint.
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BIJLAGE 4 BORGING KWALITEITSCRITERIA
 BIJ VERDICHTING
Zowel vooraf als achteraf zijn toetsingsmomenten bij 
het realiseren van verdichting en hoogbouw aanwezig. 
Onderstaande schema’s zijn bedoeld om in grote lijnen het 
besluitvormingstraject te schetsen. 
Bij het opstellen van gebiedsgericht beleid (gemeentelijk 
initiatief) heeft de raad de mogelijkheid de kwaliteitscriteria 
te toetsen bij de opgave en ambitie, het uiteindelijke 
planvoorstel en bij het vaststellen van het bestemmingsplan. 
De vertaling van het sectoraal beleid (waar onder andere de 
Agenda voor de Haagse Verdichting onderdeel van is) vindt 
plaats in het planvoorstel.

Achteraf (initiatief van derden) worden initiatieven in de 
eerste plaats aan het vigerende bestemmingsplan getoetst. 
Mocht het initiatief afwijken van het bestemmingsplan, 
kan een Stedenbouwkundig Kader worden opgesteld, 
waaraan vervolgens het initiatief kan worden getoetst. 
Dit kan bij een positief oordeel leiden tot wijzing van het 
bestemmingsplan middels een lopende herziening, een 
postzegel bestemmingsplan of een projectbesluit. 
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BIJLAGE 4 TOETSINGSCRITERIA VERDICHTINGCRITERIA ACHTERAF

* Het Stedenbouwkundig Kader is gebaseerd op: Agenda voor de Haagse Verdichting. Woonvisie, Economische Visie, 
Groenbeleidsplan, Beschermde stadsgezichten, Milieubeleid, Verkeersbeleid, Stedenbouwkundige randvoorwaarden, etc.

INITITATIEF | PLAN (REACTIEF / TOETSEND)

Voldoet het aan alle (kwaliteits)eisen en 
randvoorwaarden?

Locacie

Beoordeling op beleidsmatige wenselijkheid
Suggesties voor locaties / zoekgebieden
Is het oordeel positief?

Bij afwijking t.a.v. bestemmingsplan 
Beschermd Stadsgezicht ADVIES 
van provincie en Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten

Vergunnen (binnen 12 weken)

Weigeren

1. Past het binnen het vigerende 
Bestemingsplan?

Opstellen en meegeven van (kwaliteits)eisen en 
randvoorwaarden middels een Stedenbouwkundig 
Kader *

Voldoet het aan alle (kwaliteits)eisen en rand voor-
waarden? Aangepast plan toetsen aan:

(voldoet het aan beleid, waarom wijkt het eventueel af)

4. Kan het meegenomen worden bij een lopende 
herziening bestemmingsplan?

Plan wordt verwerkt in 
lopende BP-herziening

Projectbesluit of 
postzegel BP

2. Is het een initiatief (idee?)

3. Is het een beginselplan /concrete 
bouwaanvraag?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

NeeNee

Nee

Nee

Ja Nee

�����������	
����������
������������ ���������������



80

 TOETSINGSCRITERIA VERDICHTINGCRITERIA VOORAF

Besluit Raad

Agenda voor de Haagse Verdichting

Woonvisie

Groenbeleidsplan

Kadernota openbare ruimten

Beschermde stadsgezichten

Verkeersbeleid

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Definiëren van de Opgave en Ambitie Besluit Raad

Besluit Raad

Besluit Raad

Planvoorstel (gebiedsvisie, masterplan, projectplan)
Verantwoording

Bestemmingsplan

GEBIEDSVISIE (INITIËREND / INTERN)
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Uitgave

Samenstelling

Grafische vormgeving & productie

Beeld- / fotomateriaal

Drukwerk

Oplage

Datum

Website

Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 
Beleid/ Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg 

Met bijdrage van:
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stadsbeheer

Wim Jansen Design

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Zorgvuldigheid is betracht bij het achterhalen van de eigenaar c.q. fotograaf 
van elke foto. Organisaties en personen die menen dat bepaalde rechten bij hen 
liggen, kunnen hierover contact opnemen.

Gemeente Den Haag
Intern Dienstencentrum

xxxx exemplaren

Mei 2009

Deze publicatie is op te vragen en te downloaden via www.denhaag.nl

COLOFON
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