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Voorwoord
Hoe ziet Den Haag er in 2020 uit? We moeten nú
over de toekomst nadenken, als we in 2020 in een
stad willen leven waar het prettig wonen is, waar het
goed ondernemen is, waar toeristen en investeerders
graag komen, een stad waar het leefklimaat aangenaam is. Kortweg: een Wéreldstad aan Zee.
Een horizon van vijftien jaar lijkt ver weg. Maar het
kost tijd om plannen zorgvuldig op te stellen, te
bespreken, uit te werken en uit te voeren. En daarom
bieden wij als gemeentebestuur met plezier nu de
Structuurvisie Den Haag 2020 aan.

Visie op de toekomst van Den Haag en Hagenaars
Nadenken en beslissen over een verre toekomst vraagt
om een heldere visie op die toekomst. Een visie die uitzicht biedt op een stad en samenleving waar wijzelf, onze kinderen en onze kleinkinderen graag willen wonen.
Een visie die inzet op dynamiek, ontwikkeling en beweging in de stad. Want dat is nodig om het goede in de
stad en de samenleving te behouden, om het welzijn
van de Hagenaars op peil te houden.
Een visie die de leefbaarheid van de stad hoog in het
vaandel heeft staan.
Een visie die alert en vooruitziend reageert op veranderingen in de samenleving en economie en die weet te
vertalen in een veranderend ruimtegebruik van de stad.
Een visie die de buitengewone kwaliteiten van Den
Haag benut. Als internationale stad van recht en
bestuur en als stad aan zee heeft Den Haag iets in huis
wat andere steden niet hebben. Dat moeten we koesteren en uitbouwen.
En een visie die Den Haag als onderdeel ziet van de
Zuidvleugel. We moeten regionaal denken om internationaal te kunnen concurreren met andere grote steden,
maar ook om grotestadsproblemen als werkloosheid
aan te kunnen pakken.

Wéreldstad aan Zee

Samen werken aan de ruimtelijke toekomst
Het Haagse gemeentebestuur kiest met deze Structuurvisie Den Haag 2020 de weg naar de toekomst. Het is
een toekomstbeeld van een stad en regio waar geïnvesteerd wordt in de leefkwaliteit en mensen graag willen
(blijven) wonen, ondernemen en recreëren. Dat beeld is
mede het resultaat van gesprekken en overleg met
bewoners, bedrijven en instellingen in de stad. Ook is
met medeoverheden gesproken, van de buurgemeenten
tot en met de rijksoverheid. Daarmee is deze structuurvisie het resultaat van een proces van luisteren, discussiëren en ideeën uitwerken. Zo moet het ook. Want ook
de uitvoering van de structuurvisie zal een zaak zijn van
brede en gezamenlijke inspanningen.
Het is ónze stad, ónze toekomst.

Marnix Norder
wethouder van Ruimtelijke Ordening,
Stedelijke Ontwikkeling en Wonen
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Samenvatting
Wéreldstad aan Zee. Met die ambitie gaat Den Haag de toekomst tegemoet.
Naar een stad waar geïnvesteerd wordt in kwaliteit en waar mensen graag
willen wonen en werken, ondernemen en recreëren. Met de structuurvisie
hoopt het gemeentebestuur velen binnen en buiten de stad te inspireren om
gezamenlijk de uitdagingen voor een sterke stad in een sterke regio op te
pakken.

Samen ontwikkelen

De keuzes: een kwaliteitssprong

De Structuurvisie Den Haag 2020 beschrijft het
gewenste toekomstbeeld en de ruimtelijke veranderingen die de komende vijftien jaar nodig zijn om dat te
bereiken. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft
zich daarbij sterk laten leiden door de ideeën en
opvattingen die in de stad en de regio leven. Aan de
structuurvisie ging een proces vooraf van luisteren,
discussie en ideevorming. Het enthousiasme en de wil
om mee te werken aan de toekomst wil het gemeentebestuur graag vasthouden. Daarin vervult de gemeente
Den Haag een actieve regierol.

Er zal in vijftien jaar veel moeten gebeuren om de
ambitie waar te maken. De gemeente Den Haag wil
daarom flink investeren in het groen en de openbare
ruimte en in de bereikbaarheid. Bereikbaarheid over
de weg, met de tram, met de trein en met de fiets. Het
zijn de basiscondities voor een gezonde stad en regio.
Bovendien zal ruimte worden geboden aan verdere
ontwikkeling van de stad: van 470.000 inwoners nu
naar 515.000 inwoners in 2020. Daarvoor zal een
groot aantal woningen in de stad worden gebouwd:
37.500 extra woningen tot 2020. Zo wordt de doorstroming goed op gang gebracht, zodat volgende
generaties Hagenaars hier kunnen wonen èn meer
mensen die in Den Haag werken hier ook kunnen
wonen. Daarvoor zal stedelijk worden gebouwd, wat
betekent dat de nadruk ligt op appartementen, ruimteintensieve werkgelegenheid, grote verscheidenheid
van woon- en werkmilieus, functiemenging en meervoudig grondgebruik. De woningen verschijnen aan
de kust, aan de Vliet, aan de randen van het groen
(Lozerlaan) en binnenstedelijk in de Binckhorst,
Laakhavens en Transvaal.

Ambitie: Wéreldstad aan Zee
Den Haag: Wéreldstad aan Zee, daarmee is de ambitie
kort samengevat. De Wéreldstad aan Zee heeft vier
troeven: het is een multiculturele stad, een internationale stad, een stad aan zee en een monumentale residentie. Kortom, een stad om trots op te zijn. De internationale stad van recht en bestuur bouwt deze
kenmerken verder uit en zet in op versterking van de
unieke positie van Den Haag. Door deze troeven te
versterken kan Den Haag kwaliteiten toevoegen aan
de stad, de regio en aan Nederland. Werken aan deze
ambitie betekent ook dat welzijn en welvaart worden
veiliggesteld, dat geïnvesteerd wordt in leefkwaliteit
en in bijzondere waarden als cultuurhistorie en groen.
Uiteraard moeten er voldoende voorzieningen en
woonruimte voor de bewoners aanwezig zijn.
Den Haag koestert haar grote verscheidenheid aan
culturen. De stad biedt ruimte voor individuele ontplooiing, stimuleert eigen initiatief, zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid van de Hagenaars.
Waar nodig is er ondersteuning via zorg of bijscholing. Ontmoeting en ontplooiing zijn cruciaal voor de
samenleving van de Wéreldstad aan Zee. Want mensen maken de stad! Ontwikkeling van de stad is
gewenst ten behoeve van de Hagenaar van nu en van
morgen. Dynamiek in de stad is nodig om ook in de
toekomst aantrekkelijk te zijn.

Wéreldstad aan Zee

Naast zorg voor een goede leefomgeving wordt ook
ingezet op de groei van de werkgelegenheid in de kennis- en diensteneconomie met 40.000 extra arbeidsplaatsen. Voor bedrijvigheid die heel veel ruimte vraagt en niet
stadsverzorgend is, zal in de stad steeds minder ruimte
zijn. Die economische ambitie speelt een belangrijke rol
bij het bieden van topkwaliteit en goed gastheerschap
om als internationale stad concurrerend te zijn in de
wereld, door ruimte te reserveren voor nieuwe instellingen en door nieuwe topvoorzieningen aan te trekken.

Regionale samenwerking
Door samen op te trekken binnen een sterke
Zuidvleugel als stedelijke regio, waarvan Den Haag deel
uitmaakt, en actief te participeren in nieuwe regionale
ontwikkelingen, zoals de Zuidplaspolder en Rotterdam/
The Hague Airport, wordt inhoud gegeven aan de
regionale concurrentiekracht.

Structuurvisie Den Haag 2020
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Voor de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu is
het verder dichtslibben van de Zuidvleugel ongewenst.
De bouwopgave moet binnen de bestaande stad worden gerealiseerd. Er zal stedelijk worden gebouwd, wat
betekent dat de nadruk ligt op appartementen, ruimteintensieve werkgelegenheid, grote verscheidenheid
van woon- en werkmilieus, functiemenging en meervoudig grondgebruik, de creatieve stad. De woningen
verschijnen aan de kust, aan de Vliet, aan de randen
van het groen (Lozerlaan) en in de binnenstedelijke
gebieden zoals Binckhorst, Laakhavens en Transvaal.
Door spaarzaam om te gaan met de ruimte, met name
door hoogbouw, is het groen gespaard. Ook in 2020 is
Den Haag nog een prettige groene woonstad. Aan zijn
betekenis als centrumstad heeft Den Haag niets ingeboet. De verschillen tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt zijn flink verkleind, mede dankzij regionale samenwerking. Er is één sterke Zuidvleugeleconomie ontstaan, die internationaal een toontje
meeblaast door haar accent op kennis.
Den Haag kan alleen een Wéreldstad aan Zee worden
als regionale samenwerking wordt gezocht. De regionale agenda die in de voorbereidingen van de structuurvisie door bestuurlijk overleg met de omgeving is
gemaakt, zal dan ook daadkrachtig worden opgepakt.
Regionale samenwerking is een sleutelbegrip in de uitvoering van de structuurvisie. Samen met regiopartners
zal gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering van
groengebieden in de regio, zoals de Duivenvoordecorridor en Midden-Delfland. De zwakke schakels in
de kustverdediging worden met prioriteit aangepakt.
Mogelijkheden tot uitbreiding van het Randstadrailnetwerk, tussen de kust en het achterland en in de richting van de Leidse regio en het Westland, worden
bekeken. Ook een regionale ringweg staat op de
agenda. Voor het wonen wil Den Haag tot afspraken
komen over een zekere specialisatie naar woonmilieus,
zodat de regio als geheel een compleet palet van woonmilieus kan bieden. Afspraken over ontwikkeling van
nieuwe bedrijventerreinen, waaronder ook in de
Zuidplaspolder, en het transformeren van bestaande
bedrijventerreinen ten behoeve van woningbouw zijn
onderwerp van regionaal overleg. En met omliggende
gemeenten worden gezamenlijke gebiedsvisies voor de
stadsranden gemaakt.

De Haagse kansenzones
De Wéreldstad aan Zee krijgt vorm door ontwikkelingsmogelijkheden te benutten in vijf kansenzones:
het Centrum, de Lijn 11-zone, de Internationale kustzone, de Vliet/A4-zone en de Schakelzone Lozerlaan.

8

Wéreldstad aan Zee

• Het Centrum is dé ontmoetingsplaats van de diverse
leefwerelden in de stad. Het heeft ook een verzorgende functie voor de gehele regio met een ruim cultuur- en winkelaanbod van hoog niveau. Om die
functies uit te bouwen en met name ook centrumstedelijk wonen meer ruimte te bieden, zullen de omliggende wijken zoals de Rivierenbuurt sterker bij het
centrum worden betrokken. Er wordt een ‘sprong
over het spoor’ gemaakt naar de Binckhorst en
Laakhavens. In deze gebieden liggen mooie locaties
aan het water waar ruimte is voor wonen, voorzieningen en stedelijke bedrijvigheid. Het Trekvliettracé
wordt de nieuwe entree van de Binckhorst, die zich
ontwikkelt tot een gemengd stedelijk gebied
(wonen/werken). Het Haagse Bos wordt een levendig stadspark direct aan het centrum.
• De lijn 11-zone: tramlijn 11, die nu van station
Hollands Spoor naar Scheveningen-Dorp loopt
wordt Randstadrail. Door deze lijn aan de kust door
te trekken naar de haven en in de regio met
Rotterdam te verbinden, ontstaat een ontwikkelingszone van formaat. De regio komt aan zee te liggen:
lijn 11 als kustexpress en verbinding met Rotterdam
Airport en de stad profiteert mee van deze snelle
verbinding naar zee. In de Lijn 11-zone liggen
goede locaties voor verdichting met wonen, werken
en voorzieningen. De zone gaat door het hart van
multicultureel Den Haag en leent zich goed om dit
wereldse aspect verder te accentueren, met de
Haagse Markt als dé multiculturele markt van
Nederland. Door verbetering van de openbare
ruimte en ondergrondse aanleg ter hoogte van
Transvaal krijgt de vernieuwing van Transvaal en de
Schilderswijk een extra impuls.
• In de Internationale kustzone krijgt de ambitie van
Wéreldstad aan Zee vorm door ruimte voor internationale instellingen èn het benutten van de ligging
aan zee. In Scheveningen en Kijkduin is ruimte voor
voorzieningen, recreatie en wonen met uitzicht op
zee. Scheveningen krijgt nog sterker het karakter
van een bruisend tweede stadscentrum. In de haven
kan een toonaangevende internationale cultuurinstelling in een markant gebouw als icoon van de stad
gaan werken. De ambitie van centrum voor stranden zeesport krijgt onder meer vorm in een beachstadion. De zone direct achter de kuststrook, van
Westbroekpark tot aan Kijkduin (dus níet in de duinen), is geschikt voor uitbreiding of vestiging van
internationale instituten. De ruimte hiervoor wordt
gevonden op vrijkomende locaties van scholen en
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overheidsgebouwen. Gedeeltelijke ondertunneling
van de ringweg ter plaatse draagt stevig bij aan de
bereikbaarheid en leefbaarheid van de Internationale
kustzone.
• De A4, A12 en A13 komen samen in de Vliet/A4zone. Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is dit gebied bij uitstek geschikt voor de vestiging
van het topsegment van kantoren en bedrijvigheid en
grote recreatieve voorzieningen. De Vliet/A4-zone is
een schakel in de Kenniscorridor van de Zuidvleugel;
de invulling wordt in dat perspectief uitgewerkt. In
het gebied worden de Vliet en Zweth samen tot een
groenblauw langgerekt park ontwikkeld tussen het
Groene Hart en Midden-Delfland, met daarin ruimte
voor wonen langs het water. Den Haag wil samen met
de omliggende gemeenten tot een samenhangende
gebiedsvisie komen.
• De Schakelzone Lozerlaan krijgt na de voltooiing
van de A4 een meer strategische ligging tussen Den
Haag, het Westland en de Rotterdamse regio. Na
een verbreding en gedeeltelijke ondertunneling kan
de weg beter aan zijn spilfunctie voldoen. Den Haag
Zuidwest ligt niet langer aan de rand van de stad,
maar centraal in een nieuw en goed bereikbaar stedelijk gebied. Rond het nieuw te bouwen gemeentekantoor ontstaat een voorzieningenknoop voor Den
Haag Zuidwest. In het gebied rond De Uithof is
ruimte voor sport- en recreatievoorzieningen. Langs
de Lozerlaan wordt ingezet op extra hoogbouw.

werelds voorzieningenniveau en in kwalitatief hoogwaardige woningbouw in de ontwikkelingsgebieden.
Een eerste grove investeringsraming komt uit op
ongeveer € 3,6 miljard in de periode tot 2020.
Den Haag kiest bij de grote ruimtelijke veranderingen
binnen de stad voor integrale gebiedsontwikkeling.
Alle nieuwe en bestaande fysieke functies in een
gebied worden in hun onderlinge samenhang bekeken:
groen, water, infrastructuur, wonen, werken, voorzieningen. Onrendabele projecten komen van de grond
met opbrengsten uit rendabele projecten.
Marktpartijen en andere overheden nemen actief deel
aan integrale gebiedsontwikkelingen. De gemeente
heeft altijd de rol van initiator en regisseur. Per gebied
wordt een masterplan opgesteld.
De regionale agenda, de masterplannen voor de ontwikkelingsgebieden, de investeringsstrategie, de doorwerking in het gemeentelijk beleid, er is werk aan de
winkel. Een grote uitdaging. Gaat u mee naar de
Wéreldstad aan Zee?

Op weg naar uitvoering
De structuurvisie is het kader voor ruimtelijke uitwerkingen in de stad. De structuurvisie werkt rechtstreeks
door in het gemeentelijk beleid waar het gaat om de
bouwhoogte langs doorgaande wegen en groen. In
principe kan daar tot minimaal vijf lagen worden
gebouwd. In de kansenzones wordt hoogbouw mogelijk. In de ontwikkelingsgebieden aan de kust en de
internationale zone zal de hoogste kwaliteitstandaard
voor de openbare ruimte gelden. De structuurvisie
geeft aanleiding om bestaand gemeentelijk beleid op
onderdelen aan te passen. De gemeente Den Haag zal
kort na de structuurvisie een Sociale Visie uitbrengen.
Doelstellingen en ambities uit de structuurvisie zijn
hiervoor richtinggevend.
De structuurvisie vraagt om een ambitieus investeringsprogramma: in een groene, veilige leefomgeving
(groen, water, recreatieve fietsroutes), in een bereikbare stad en regio (openbaar vervoer, wegen), in een
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Inleiding - een ruimtelijke visie voor 2020
Dit is de Structuurvisie Den Haag 2020: een ruimtelijk toekomstbeeld voor
Den Haag en omgeving. Wie twintig jaar terugkijkt, ziet een andere stad
dan nu. De stad heeft een gunstige ontwikkeling doorgemaakt, maar er zijn
ook nieuwe problemen ontstaan. De structuurvisie laat zien wat er op ons
afkomt, wat voor stad we willen zijn en wat we daarvoor moeten doen.

Alle reden voor een structuurvisie
Den Haag is veranderd. Wie twintig jaar terugkijkt,
ziet een andere stad dan nu. Het Den Haag van nu is
een multiculturele stad. Een stad met een lagere werkloosheid. Een stad met een vernieuwd centrum. Een
stad met een nieuw stadsdeel in aanbouw waar vele
Hagenaars een nieuwe woning vinden. Een stad die
wereldberoemd is door de internationale organisaties
die hier zitten. Een stad die onderdeel aan het worden
is van een veel groter stedelijk gebied, zich uitstrekkend van Leiden tot Dordrecht: de Zuidvleugel van de
Randstad.

blijft doen. Het maken van een toekomstvisie is een
uitstekend middel om dat te doen, blijkt uit de
gesprekken die met de stad en regio zijn gevoerd.
Velen hebben benadrukt hoe belangrijk het is, dat de
stad over haar eigen toekomst nadenkt en daaraan richting probeert te geven. Dat geeft alle reden tot een
ruimtelijk toekomstbeeld voor 2020: de Structuurvisie
Den Haag 2020. De structuurvisie laat zien wat er op
ons afkomt, wat voor stad we willen zijn en wat we
daarvoor moeten doen.

Toekomstbeeld tonen, inspireren,
strategie bepalen

De stad heeft een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Den Haag is financieel uit het slop geraakt,
staat er nu economisch beter voor en is volop aan
het vernieuwen. Maar er zijn ook nieuwe problemen
ontstaan: rond veiligheid, integratie, bereikbaarheid
en milieu. Daarom moeten we nadenken over de
toekomst: hoe houden we het goede in onze stad en
samenleving vast en hoe pakken we problemen
effectief aan?

Den Haag kijkt met de structuurvisie vooruit, naar
2020. Dat is dichterbij dan we denken. Er moeten nú
keuzes worden gemaakt om straks onszelf en de volgende generaties een aangename en sterke stad te kunnen bieden. De keuzes zijn erop gericht de leefkwaliteit in de stad en regio te versterken, door het goede te
behouden en nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Voor deze benadering blijkt in de stad en regio
een breed draagvlak te zijn.

De stad zal blijven veranderen. In 2020 heeft de helft
van de Haagse bevolking een niet-Nederlandse achtergrond. Ook zal dan merkbaar zijn dat China en India
zijn doorgebroken als economische wereldmachten.
We moeten daarom nadenken over deze en tal van
andere veranderingen die op ons afkomen. Zorgen dat
Den Haag het goed blijft doen in een veranderende
wereld: een stad waar het goed wonen, werken en
recreëren is en een stad die het internationaal goed

Met de structuurvisie hoopt het gemeentebestuur
velen binnen en buiten de stad te inspireren om dat
toekomstbeeld gezamenlijk waar te maken. Hoe meer
mensen hun schouders eronder zetten, hoe groter de
kans dat het toekomstbeeld realiteit wordt.
De structuurvisie richt haar aandacht vooral op de
ontwikkelingen die een grote bijdrage kunnen leveren
aan het waarmaken van het toekomstbeeld.

“Ik zie de structuurvisie als een intentiekaart, een stuk om over te praten.
Bij de realisering komen allerlei ruimtelijke condities in beeld. … Al die
ambities kunnen fysiek strijdig zijn. Dan komt het aan op keuzes maken.”
(Profgesprek, 18 april 2005)
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De structuurvisie is een ‘kop’ op het bestaande beleid,
zonder al dat bestaande beleid te herhalen. Het is een
agenda voor de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen
in de stad en de regio. Die ontwikkelingen worden actief
op gang gebracht. Waar we precies uitkomen in 2020,
is niet exact bekend. Maar dat is ook niet belangrijk.
Het gaat om de richting waarin de stad en regio zich
bewegen. De structuurvisie is daarom een globaal
toekomstbeeld.

“Den Haag is niet al te rustig
en niet al te druk.”
(Rondje Den Haag, 14 april 2005)

Van visie naar uitvoering
De structuurvisie heeft de status van beleidsdocument.
Het is geen formeel structuurplan zoals bedoeld in de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiervoor is gekozen
op grond van de overweging dat de structuurvisie tot
doel heeft om een toekomstbeeld te schetsen en daarvoor medestanders te mobiliseren. Daarom is een
interactief proces met de stad en de regio doorlopen
en geen formeel inspraaktraject.

De structuurvisie is vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders van Den Haag. De
gemeenteraad van Den Haag is nu aan zet. Als de
gemeenteraad de structuurvisie goedkeurt, is deze
definitief. Daarná zal de gemeente Den Haag de stedelijke en regionale agenda verder gaan oppakken met
partners in de stad en de regio.
stap 1 Opstelling

Er heeft geen formele Strategische Milieubeoordeling
plaatsgevonden, maar in de geest daarvan is wél een
milieutoets uitgevoerd. Het resultaat was positief: de
structuurvisie draagt overwegend positief bij aan de
doelstellingen van het milieubeleid. Dat komt vooral
doordat de structuurvisie ervoor kiest om de bestaande
stedelijke structuren te benutten. Hiermee wordt aantasting van natuur en landschap buiten de stad voorkomen. Het leidt tot efficiënt ruimtegebruik, opwaardering en betere benutting van een groot aantal
openbaarvervoersverbindingen, betere benutting van
de wegeninfrastructuur en versterking van de groennetwerken. Afhankelijk van de uitwerking leidt het ook
tot betere benutting van bestaande energienetwerken.

• ambitie
• toekomstbeeld
• regionale agenda
- wijze van samenwerking
- thema’s en gebieden voor samenwerking
• stedelijke agenda
- nieuw ruimtelijk beeld
- kansenzones en ontwikkelingsgebieden
• uitvoeringsstrategie
- investeringen
- regionale samenwerking
- gebiedsontwikkelng
- doorwerking in bestaand beleid

Geïnteresseerden kunnen in het achtergronddocument van de structuurvisie meer lezen over de milieutoets (paragraaf 8) en de juridische status (paragraaf 9).
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Samenwerking als aanloop, en vooral als vervolg

stap 2 Goedkeuring

Het gemeentebestuur heeft intensief met velen gesproken. Er is meegedacht en -gepraat over de toekomst
van de stad en regio. Er is een goed beeld ontstaan van
hoe er gedacht wordt over de toekomst. Uiteraard
lopen meningen uiteen, maar wat toch vooral blijkt, is
dat velen zeer begaan zijn met hun stad en regio en
zich met passie en goede ideeën in de discussie hebben
geroerd. De structuurvisie is dan ook een visie van ons
allen, niet alleen van de gemeente Den Haag. De
structuurvisie is het startpunt voor het gezamenlijk
werken aan de stad en regio. Samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen in de stad, maar ook met
buurgemeenten en andere overheden.

besluit gemeenteraad

Wéreldstad aan Zee

stap 3 Uitvoering
•
•
•
•
•

aanpak gemeente + partners
afspraken uit regionale agenda uitvoeren
plan per ontwikkelingsgebied maken
bestaand gemeentelijk beleid aanpassen (doorwerking)
investeringen van publieke en marktsector aantrekken
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Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van deze structuurvisie schetst de ambitie
en uitdaging voor Den Haag. Hoofdstuk 3 vertaalt
deze in een ruimtelijke visie voor 2020. De visie leidt
tot een regionale agenda, hoofdstuk 4, en een stedelijke
agenda, hoofdstuk 5. Aangezien de structuurvisie een
ruimtelijke visie is, ligt het accent in de stedelijke
agenda op gebiedsontwikkeling. Hoofdstuk 6 bevat de
uitvoeringsstrategie.
Bij de structuurvisie hoort het document
“Achtergronden”. Het bevat analyses van alle ondernomen activiteiten om de structuurvisie te maken, van
overleg tot onderzoek.

“Het is toch vreemd dat er met
zo veel kust zo weinig woningen
aan zee zijn.” (Chatsessie met
wethouder Norder, 18 april 2005)

Wéreldstad aan Zee
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De ambitie en de uitdaging
De ambitie van Den Haag is samen te vatten als: Den Haag, Wéreldstad
aan Zee. Welke kansen bieden de kenmerken van Den Haag en trends die
op ons afkomen? Wat is de uitdaging voor 2020?

2.1 De ambitie:
Wéreldstad aan Zee
De ambitie van Den Haag is samen te vatten als: Den
Haag, Wéreldstad aan Zee. Geen miljoenenstad in de
traditionele betekenis van het begrip wereldstad. Den
Haag is en wordt een stad van de wereld, een wereldse
stad, een toonaangevend deel van de Zuidvleugel van
de Randstad, en vooral: een buitengewone stad met
een buitengewone ambitie. Kortom: Den Haag wordt
meer dan ooit een wéreldstad.
De Wéreldstad aan Zee heeft vier grote troeven: het is
een multiculturele stad, een internationale stad, een
stad aan zee en het is de monumentale residentie.

buurten en –vormen. Er is volop gelegenheid tot ontmoeting tussen mensen, met name in de openbare
ruimte. Er zijn allerhande mogelijkheden tot individuele
ontplooiing, door onderwijs, betaald en vrijwilligerswerk, ondernemerschap, kunst, amateur- èn topsport.
In een geslaagde multiculturele Wéreldstad aan Zee
doet iedereen mee (werk, taal, onderwijs) en is het
onderscheid tussen allochtoon en autochtoon niet meer
relevant.
In de stadsgesprekken werd steevast grote betekenis
gehecht aan de multiculturele samenleving als succesfactor voor de Wéreldstad aan Zee.

Een multiculturele stad
Kenmerkend voor een Wéreldstad aan Zee zijn de
sterke individualisering en grote verscheidenheid van
culturen, leefstijlen, interesses, opleidingsniveaus en
inkomens. Den Haag is met name in etnisch en cultureel opzicht zeer gevarieerd: er wonen hier geboren en
getogen Hagenaars, Nederlanders die in de loop van
hun leven hierheen verhuisd zijn, buitenlandse
migranten en buitenlanders die hier tijdelijk voor hun
werk of studie wonen (expats en studenten).
Bovendien bezoeken duizenden toeristen en congresgangers uit de gehele wereld Den Haag.
Die verscheidenheid maakt de stad interessant en de
plek bij uitstek waar nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. De stad fungeert van oudsher als sociaal-economische lift: mensen met een laag inkomen of opleiding
trekken naar de stad en proberen hogerop te komen.
De liftfunctie van de stad is cruciaal in het succes van
steden en stedelingen.
Naast variëteit en individualisering is ook trots kenmerkend voor een Wéreldstad aan Zee. Iedere inwoner van een wereldstad voelt zich verbonden met zijn
of haar stad: Hagenaar zijn, is wat ons bindt.
Een Wéreldstad aan Zee is een stad waarin alle facetten
van de wereld ‘om de hoek’ te vinden zijn. De stad biedt
ruimte voor verscheidenheid, door onder meer onderlinge verdraagzaamheid en door variëteit van woon-
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“Trots moet je mobiliseren,
anders is Den Haag in 2020
geen Wéreldstad aan Zee.”
(Profdebat, 15 april 2005)

Een internationale stad
Den Haag geniet wereldfaam: Den Haag komt met
regelmaat in het wereldnieuws dankzij de belangrijke
internationale organisaties van recht en vrede in de
stad: het Internationaal Strafhof, het Internationaal
Gerechtshof, het Joegoslavië Tribunaal enzovoorts.
Rondom de rechts- en bestuursorganen is inmiddels
een indrukwekkend cluster van non-gouvernementele
organisaties (NGO’s) en kennisinstellingen ontstaan.
Ook internationale bedrijven voelen zich thuis in dit
milieu. De positie van Den Haag op het gebied van
internationaal recht en bestuur is uniek in de wereld:
als ‘World Legal Capital’ is Den Haag een internationaal visitekaartje van Nederland. Dat is iets om trots
op te zijn. De Wéreldstad aan Zee biedt ruimte aan
toekomstige uitbreiding, verplaatsing en vestiging van
internationale organisaties en benut groeikansen van
het kenniscluster. Den Haag wil uitgroeien tot een
internationaal toonaangevend (post)academisch oplei-
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dings-, trainings- en onderzoekscentrum op het vlak
van recht en bestuur. Om aantrekkelijk te zijn voor de
internationale wereld, is een hoge kwaliteit van voorzieningen nodig: congresruimte, onderwijs, openbare
ruimte, cultuur, winkels, horeca en natuurlijk bereikbaarheid.

Een stad aan zee
Vele grote Europese steden liggen aan zee, maar weinige hebben badplaatsen, kilometerslange stranden en
uitgestrekte duinen. Den Haag wel. Een Wéreldstad
aan Zee maakt gebruik van die ligging aan zee, trekt
de zee als het ware de stad in. De aanpak van de
zwakke schakels in de kustverdediging is de eerste
noodzakelijke stap. Die stap is urgent en heeft prioriteit. Dan volgt het vormgeven van een kust die past bij
een Wéreldstad aan Zee. De grote verscheidenheid
van de Haagse kust (de badplaatsen Scheveningen-Bad
en Kijkduin, Scheveningen-Haven en de duinen) is dé
grote troefkaart als woon- en recreatiegebied. Uit de
discussie met de bevolking is duidelijk geworden dat
de zee en de duinen voor de Hagenaar van grote betekenis zijn. Nieuwe ontwikkelingen aan de kust, als
voorzieningen of appartementen met zicht op zee, zullen zeer zorgvuldig ingepast moeten worden.
De Haagse kust is onderdeel van de Zuid-Hollandse
kust. Den Haag doet actief mee aan de studies voor de
langetermijnontwikkeling van de gehele Zuid-

“Bouw mooie dingen, want dat geeft
vreugde en rust aan de mensen.”
(Stadsgesprek, 20 april 2005)
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Hollandse kust. Op basis van de bevindingen zal het
gemeentebestuur een standpunt bepalen.

Een monumentale residentie
Den Haag heeft een geschiedenis van meer dan 750
jaar. Als zetel van het landsbestuur, het staatshoofd
en het corps diplomatique is de stad uitgegroeid tot
een monumentale residentie. De historische binnenstad met onder meer het Binnenhof, het Lange
Voorhout en hofjes spreekt tot de verbeelding van
velen. Het is een stad met een cultuurhistorisch erfgoed om trots op te zijn: er zijn talrijke monumenten en 30% van de stad is beschermd stadsgezicht.
Voorbeelden zijn: de binnenstad, de Archipelbuurt,
het Statenkwartier, Benoordenhout, Marlot/Reigersbergen, het Van Stolkpark, de Scheveningse Bosjes
en het Haagse Bos. Die gebieden zijn zéér waardevol en zullen door goed beheer hun kwaliteit houden. Beschermd wil niet zeggen bevroren. Het wil
zeggen dat in de ruimtelijke veranderingsprocessen
in de stad bestaande cultuurhistorische waarden een
volwaardige rol spelen. Het wil ook zeggen dat de
betreffende gebieden blijvend een betekenis hebben
voor de identiteit en het karakter van de stad.

2.2. Den Haag in de Zuidvleugel
In de ambitie van Wéreldstad aan Zee worden stad
en regio in één adem genoemd. Dat is geen toeval.
Een Wéreldstad aan Zee staat voor een sterke stad
in een sterke regio. De stad en regio kunnen niet
zonder elkaar. De structuurvisie schetst daarom een
regionaal toekomstbeeld, dat inzoomt op de stad
Den Haag.
'De regio' is een veelomvattend begrip. Er zijn meerdere schaalniveaus waarop je kunt spreken van een
regio. Al die schaalniveaus zijn belangrijk voor
Den Haag.
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Schakelen tussen schalen
Den Haag heeft veel gezichten. In de stad
wonen bijna een half miljoen inwoners. De
stad is ook regeringszetel, internationale stad
van recht en vrede en centrumstad van het
stadsgewest Haaglanden. Alle aspecten van
Den Haag spelen op een ander schaalniveau,
vragen een eigen benadering, hebben eigen
sterke en zwakke punten.
In de Wéreldstad aan Zee komen alle schaalniveaus bijeen in één toekomstbeeld: een sterke
stad in een sterke regio. In dat toekomstbeeld
zijn de verschillende ambities van Den Haag
verwerkt.

Ambities op de (inter)nationale schaal: Den Haag als
Legal Capital en bestuurscentrum van de Randstad

Op het wereldpodium behoort Den Haag tot
een groep steden met belangrijke internationale instellingen: Brussel, New York, Genève,
Wenen en Straatsburg zijn de meest bekende.
Den Haag wil zijn positie in die groep versterken. Daarvoor is een concurrerend vestigingsmilieu voor internationale instellingen nodig,
goede internationale bereikbaarheid, attractieve woonmilieus en een zeer hoog voorzieningenniveau. Als ‘Legal Capital’ completeert
Den Haag het internationale profiel van de
Randstad Holland.
De Zuidvleugel van de Randstad bestaat uit de
stedelijke regio’s Rotterdam, Den Haag, Leiden
en Dordrecht. Deze groeien geleidelijk uit tot
één stedelijke regio, één stedelijk netwerk.
Samen met de Noordvleugel (AmsterdamAlmere-Utrecht) vormt de Zuidvleugel de
Randstad. Beide vleugels kunnen sámen concurreren als één Europese metropool: de
‘Deltametropool’. In de Deltametropool
onderscheidt Den Haag zich als regeringsstad
en stad aan zee.
Den Haag is ook de centrumgemeente van het
stadsgewest Haaglanden, een stedelijk gebied
met een grote variëteit, maar ook een hoge
druk op de ruimte. Naast het stedelijk gebied
is de glastuinbouwsector beeldbepalend in
Haaglanden. Den Haag huisvest als centrumstad
regionale voorzieningen, biedt werkgelegenheid
en een bloeiend cultureel klimaat.

Ambities op de regionale schaal: Den Haag als onderdeel
van de Zuidvleugel en als stad aan zee

Ambities op de lokale schaal: relatie stad en zee, uitbouw
internationaal cluster, ruimte voor wonen, werken, recreëren,
sociaal-economische liftfunctie, multiculturele stad

Wéreldstad aan Zee
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De Zuidvleugel wordt onze regio
De Zuidvleugel van de Randstad wordt voor Den Haag
de regio. De Zuidvleugel is namelijk voor steeds meer
mensen het gebied waarin zij zich dagelijks bewegen om
te wonen, te werken, te recreëren, te winkelen et cetera.
Bovendien deelt Den Haag twee opgaven met de rest
van de Zuidvleugel. De eerste is dat de leefomgeving
een flinke kwaliteitsverbetering moet krijgen. De druk
op het milieu en de ruimte is erg hoog. We moeten
oppassen dat de schaarse open ruimte niet wordt opgegeten door ongebreidelde verstedelijking. Niet alleen de
Hagenaars vinden het groen in en rondom de stad zeer
belangrijk, ook inwoners van andere gemeenten vinden
dat. Die oproep moeten we sámen in de Zuidvleugel
oppakken. Dat geldt óók voor de economische ontwikkeling. De Zuidvleugel is gezegend met een aantal internationaal toonaangevende branches: de logistieke werkgelegenheid van de Rotterdamse haven (’mainport’), de
glastuinbouw in het Westland (‘greenport’), het technologisch vernuft in Delft, de biosciences in Leiden en
natuurlijk het cluster van internationaal recht en bestuur
in de regeringsstad Den Haag. Elk afzonderlijk zijn dit
briljantjes, maar we halen nog te weinig meerwaarde uit

“De mens moet centraal staan in
Den Haag. Veel groepen in de stad
verkeren in een achterstandssituatie
en het is onze plicht hen mee op
sleeptouw te nemen.”
(Stadsgesprek, 26 april 2005)
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de optelsom. ‘Economische synergie’ in vaktaal. Die
kans moet in een zeer concurrerende wereldeconomie,
waarin China en India als nieuwe reuzen opkomen en
Noord-Amerika en Japan dat al zijn, gegrepen worden.
De toekomst van de Zuidvleugel ligt in een kennisintensieve diensteneconomie. De maakindustrie zal niet
geheel verdwijnen, maar zal hooguit aanvullend kunnen
zijn op het werk in de dienstensector.

2.3 De uitdaging
Welzijn en welvaart veiligstellen
De Wéreldstad aan Zee is een uitdaging voor de
samenleving. We moeten er met elkaar voor zorgen
dat we het welzijn en de welvaart op peil houden, nu
en in de toekomst. Ons welzijn en onze welvaart ligt
besloten in vier condities:
1. Bestaanszekerheid: voldoende werkgelegenheid en
mogelijkheden tot ontplooiing in verschillende
opzichten.
2. Binding: betrokkenheid bij de eigen buurt en stad,
vertrouwen in andere burgers en de overheid, vrijwillige inzet voor de gemeenschap, ruimte en
respect voor verschillen in combinatie met gedeelde
waarden en normen.
3. Veiligheid en leefbaarheid, als randvoorwaarden om
je thuis te voelen in de stad en er onder gezonde en
veilige omstandigheden te kunnen leven.
4. Solidariteit: bevordering van zelfredzaamheid en
hulp aan hen die steun behoeven (zoals werklozen,
ouderen, daklozen, psychiatrische patiënten, gehandicapten).
Samengevat: de uitdaging is binden, boeien en vooruitkomen. Binding hebben met elkaar. Geboeid zijn
door een stad waar het prettig leven is. En als bewoner
in die stad vooruit zien te komen.
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Mensen hebben ‘bewegingsruimte’ nodig om deze
condities voor welzijn en welvaart te kunnen vervullen. Ruimte om te wonen. Ruimte voor bedrijven die
nieuwe banen creëren. Ruimte om je te ontplooien, in
een schoollokaal, een atelier, een eigen bedrijfje of een
sporthal. Ruimte om afstand te kunnen bewaren tot
bronnen van milieuhinder. Ruimte voor de opvang
van hulpbehoevenden. En vooral ruimte om elkaar te
ontmoeten. Want ontmoeting is dé basis voor samenleven in een stad. In de stadsgesprekken bleek dat dit
heel veel Hagenaars bezighoudt; segregatie hoort niet
thuis in de Wéreldstad aan Zee.

Investeren in leefkwaliteit
Door te zorgen dat de leefruimte een hoge kwaliteit
heeft en voldoet aan de wensen en behoeften van
mensen, komt de samenleving als het ware in beweging. Zorgen dat wonen, werken en recreëren van
hoge kwaliteit zijn. Zorgen dat de stad en regio goed
bereikbaar zijn. Zorgen dat het milieu minimaal wordt
belast. Zorgen dat je veilig kunt wonen, werken,
recreëren en je verplaatsen. Zorgen dat er ruimte is
voor ontspanning, sport en spel, met name ook voor
de breedtesport. En bovenal zorgen dat Den Haag zijn
kenmerkende groene karakter behoudt, door ruim te
investeren in het groen en de openbare ruimte. Het
groene karakter is immers een grote kwaliteit die we
moeten koesteren. Zo ontstaat het leefklimaat dat
nodig is om óók in de toekomst een aangename, sterke
stad te zijn. Een goed leefklimaat schept condities om
bevolkings- en economische groei te laten plaatsvinden. Dat gebeurt immers niet vanzelf. Groei van voldoende omvang en in de juiste kwaliteit schept condities om het welzijn en de welvaart van ons allen op
peil te houden.
De geschiedenis van Den Haag laat zien hoe deze
mechanismen werken. Vijftien jaar geleden is in Den
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Haag een omslag tot stand gebracht. Na een periode
van hoge werkloosheid, weinig investeringen, financiële nood van de gemeente, achterstallig onderhoud,
vertrek van gezinnen en koopkrachtige huishoudens
en een ongunstig imago, kwam de stad weer in de lift.
Er is toen gericht geïnvesteerd in de kwaliteit van de
stad: op verschillende plekken zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Dat heeft een ommekeer
teweeggebracht.

Den Haag Nieuw Centrum de omslag in de jaren ‘90
Den Haag Nieuw Centrum is het meest sprekende voorbeeld van een omslag in de stedelijke ontwikkeling: het gemeentebestuur nam
op een goed moment (een aantrekkende economie en herwaardering van steden in
Nederland) het besluit om door de bouw van
een nieuw stadhuis een ingrijpende vernieuwing van het centrum op gang te brengen. De
markt pikte dit initiatief op: de ontwikkeling
van Den Haag Nieuw Centrum kwam uit de
startblokken. De stad dankt er haar indrukwekkende skyline aan. De omslag laat zien
hoe investeringen, het leef- en vestigingsklimaat, imago, durf en visie op elkaar inwerken.
Waren deze factoren in de jaren ‘80 nog in
een negatieve spiraal met elkaar verwikkeld,
in de laatste vijftien jaar hebben ze samen een
positieve wending gemaakt. Het heeft de stad
in beweging gebracht.

Investeren in kwaliteit is een permanente zorg, want
behoeften en wensen van bewoners en bedrijven in de
stad veranderen doorlopend. Zéker in een Wéreldstad
aan Zee!
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“Dat kennismaken met elkaar, dat moeten we behouden.
Dat komt bij mij in het gebouw niet meer voor.”
(Stadsgesprek, 11 april 2005)

Ruimte voor de Hagenaars van morgen
Dat zie je onder meer bij het wonen. Er is enerzijds
een grote vraag naar betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Anderzijds bestaat er vraag
naar ruime woningen, naar bouwen-op-maat (volgens individuele wensen), naar een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. De stad moet een brede
groep mensen aanspreken en ruimte bieden: mensen
met een smalle beurs èn met een midden- of hoog
inkomen. Een evenwichtig samengestelde bevolking
is belangrijk om een sociaal-economisch sterke stad
te zijn. Momenteel wonen verhoudingsgewijs weinig
mensen met een midden- of hoog inkomen in de
stad. Het woningaanbod voor deze groep is te
gering, terwijl er wél heel veel banen voor hen zijn
in de stad. Die mensen pendelen elke dag in groten
getale per auto, trein of bus naar de stad. Doordat
de doorstroming op de lokale woningmarkt niet
goed is, komen óók mensen met een laag inkomen
in de knel.
Ruimte om te wonen
Aan die situatie wil het Haagse gemeentebestuur een
einde maken. Dat betekent dat extra woningen
gebouwd moeten worden. Door extra woningen te
bouwen, kunnen volgende generaties Hagenaars hier
een woonplek vinden. Ook kunnen mensen die hier
wel al werken maar geen woning kunnen vinden, hier
komen wonen. Dat is nodig om een goed voorzieningenniveau in stand te houden: een breed aanbod van
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onder meer winkels, cultuur, horeca, sport, scholen en
zorg. Die voorzieningen hebben een bepaalde ‘massa’
nodig: mensen die gebruik maken van die voorzieningen. Als het inwonertal zou teruglopen, zal onherroepelijk het voorzieningenaanbod onder druk komen te
staan. Ook zal de gemeente dan minder geld hebben
om het groen, de openbare ruimte en de wegen in de
stad te onderhouden. Wie terugdenkt aan de jaren
tachtig, kent de negatieve gevolgen: achterstallig
onderhoud en verschraling van voorzieningen. Dat wil
niemand terug.
Daarom is het noodzakelijk om de komende vijftien
jaar ruimte te bieden aan een verdere bevolkingsontwikkeling. Voor 2020 wordt uitgegaan van een doorgroei naar 515.000 inwoners. Den Haag telt nu
470.000 inwoners. Deze toename met 45.000 inwoners stelt ons in staat om het voorzieningenniveau op
peil te houden. Een flink deel van de toename is overigens de autonome bevolkingsgroei: de bevolking
groeit autonoom door naar ongeveer 504.000 inwoners. Om nieuwe groepen aan te kunnen trekken,
wordt ingezet op extra woonruimte voor 10.000
inwoners. Dat is in vergelijking met de autonome
ontwikkeling een relatief bescheiden extra groei.
De toename van de bevolking (van 470.000 naar
515.000) en afname van de gemiddelde huishoudensgrootte (van 2,04 naar 1,9) leiden samen tot een
behoefte aan 41.000 extra woningen. Een deel van die
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woningen zit al in de pijplijn: in de Vinexwijken
Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld en in de
Westlandse Zoom worden de komende jaren nog
8.500 woningen gebouwd. Anderzijds verdwijnen er in
herstructureringsgebieden als Den Haag Zuidwest en
Transvaal door herstructurering circa 5.000 woningen.
In totaal is in de stad nog voor 37.500 woningen
(41.000 – 8.500 + 5.000 = 37.500) ruimte nodig. Een
groot deel van die woningen zullen appartementen
moeten zijn. Immers, er zullen meer één- en tweepersoonshuishoudens komen: ouderen, starters en ook
expats zoeken stedelijke woonmilieus.
Ruimte om te werken
Uiteraard zal de werkgelegenheidsontwikkeling tenminste gelijke tred moeten houden met de bevolkingsontwikkeling. Om de bestaande werkloosheid te verlagen is méér dan evenredige groei nodig. Den Haag
streeft daarom naar een werkgelegenheid van 260.000
arbeidsplaatsen in 2020 (arbeidsplaatsen van tenminste
12 uur per week). Momenteel heeft Den Haag
218.000 arbeidsplaatsen. Dit betekent dat Den Haag
zijn positie als regionale centrumfunctie voor werkgelegenheid versterkt. Nu al wonen vier van de tien
werknemers buiten de stad (100.000 arbeidsplaatsen).
Dit neemt nog steeds toe. Met de bevolkingsdoelstelling wordt beoogd deze mensen aan Den Haag te binden en de fileproblemen van woon-werkverkeer te
verminderen. Van de bevolkingstoename kan geprofiteerd worden, omdat het extra draagvlak oplevert voor
zowel ondernemingen als winkels. Het behouden en
versterken van de koopkracht is voor de economie van
een stad immers essentieel.
Groei gericht op hoger opgeleiden (‘smart growth’)
ondersteunt het draagvlak voor typen werkgelegenheid waar Den Haag op dit moment al sterk in is. Op
basis van de algemene economische en maatschappe-
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lijke ontwikkelingen worden voor Den Haag groeipotenties gezien in de zakelijke diensten, research en
development, (inter)nationaal bestuur, zorg en onderwijs. Deze potenties zullen worden benut. De kansenzones en de knooppunten in het infrastructuurnetwerk
bieden ruimte om de groei van bedrijven en instellingen in Den Haag te accommoderen waar getalenteerde mensen willen werken. Deze gebieden maken
toplocatieontwikkelingen mogelijk en maken wellicht
de skyline van Den Haag nóg indrukwekkender.
De werkgelegenheidsgroei is hard nodig om de hoge
werkloosheid onder laagopgeleiden flink te laten afnemen. Anders gaat de economische motor van Den
Haag vertragen. Geen werk hebben bemoeilijkt
sociale integratie van achterstandsgroepen en vermindert hun welzijn. De hoge kosten van werkloosheid
verhinderen investeringen in voorzieningen die het
welzijn verhogen.

De uitdaging aan onszélf
Wéreldstad aan Zee is een uitdaging aan onszelf.
Bewoners, ondernemers, werknemers, dát zijn degenen die de stad maken. De overheid kan dat bevorderen en ondersteunen. Dat zal de gemeente Den Haag
dan ook actief doen. Vanwege het regionale karakter
wordt ook de samenwerking met de regionale overheidspartners en de rijksoverheid daadkrachtig
voortgezet.
Deze nieuwe vorm van structurele samenwerking tussen overheid en samenleving, ook wel ‘governance’
genoemd, vraagt een intensievere en andersoortige
inzet van de gemeente dan tot op heden. De gemeente
Den Haag zal ná de vaststelling van de structuurvisie
de daarvoor noodzakelijke veranderingen vormgeven.
Ook dát hoort bij een Wéreldstad aan Zee.
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De visie voor 2020
Hoe ziet de Wéreldstad aan Zee er in 2020 uit? Hoe functioneert Den Haag
in de regio? Waar is ruimte gevonden om te wonen en te werken? Wat valt
er te beleven in de stad? Welke veranderingen in de ruimtelijke structuur
zijn daarvoor nodig? De toekomstvisie voor 2020 geeft hier antwoord op.

3.1 Het toekomstbeeld
Een toekomstvisie die wil inspireren, heeft een verleidelijk toekomstbeeld in petto. Een beeld van een stad
waar mensen graag willen wonen en waaraan ze ook
graag willen meewerken. Het toekomstbeeld in deze
paragraaf is mede gebaseerd op tal van wensen
en ideeën die vanuit de stad en de regio kenbaar
gemaakt zijn.

De Wéreldstad aan Zee is een feit
Den Haag is nog steeds een groene stad waar het goed
wonen is. De duinen, parken, landgoederen en beschermde stadsgezichten worden nog steeds gekoesterd. Den
Haag is dé woonstad van de Randstad geworden. Maar
dan “aan zee”, niet meer verscholen “achter de duinen”. Den Haag is uitgegroeid tot een wéreldstad.
Een stad met een multiculturele samenleving: de helft
van de bevolking heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Mensen zijn onderling verschillend (etniciteit,
leefstijl, leeftijd, inkomen, opleiding, interesses) maar
dat uit zich niet langer in tweedeling.
In de samenleving doet iedereen mee (werk, onderwijs,
taal, betrokkenheid bij de eigen buurt en stad), ongeacht of iemand op het zand of het veen woont. De verscheidenheid maakt de stad boeiend en levendig en de
plek bij uitstek waar nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. De Hagenaars hebben èn benutten de ruimte die
er is om zichzelf te ontplooien. Dat vertaalt zich onder
meer in toename van de werkgelegenheid en het
gemiddelde opleidingsniveau. Wat al die 515.000 mensen ondanks hun grote verschillen bindt, is dat ze zich
allen Hagenaar voelen. Een goed ingerichte openbare
ruimte, een ruim voorzieningenniveau, multifunctionele gebouwen in de eigen buurt, deelname aan breed-

tesport, 'brede' buurtscholen en evenementen bieden
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de onderlinge
verdraagzaamheid op peil te houden.
De stad biedt voor elk wat wils: voor jong en oud, de
geboren en getogen Hagenaar en de nieuwkomer, de
avonturier en de rustzoeker, de bewoner en de bezoeker. Geboren en getogen Hagenaars wonen nog steeds
met plezier in Den Haag. Starters op de woningmarkt
komen weer aan bod. Maar ook mensen die hier werken en voorheen geen woning konden vinden, wonen
nu in de stad. De expats uit ander landen, die hier tijdelijk wonen, blijven gecharmeerd van Den Haag als
stad om te leven. Het internationale karakter van de
stad is alom tegenwoordig: er wonen expats uit de
gehele wereld in de Haagse regio en Engels is onze
tweede taal geworden.

Een sterke stad in een sterke Zuidvleugel
Den Haag is een sterke stad geworden. Er zijn nieuwe
bewoners aangetrokken, er is dynamiek in de stad, de
Hagenaars benutten mogelijkheden tot ontplooiing en
creëren deze ook steeds meer zélf. De economie is een
moderne kennisintensieve diensteneconomie geworden. Door het toegenomen opleidingsniveau is er voor
méér mensen passend werk. De regio heeft ook nog
voldoende werk voor mensen met een lage opleiding,
mede dankzij de spin-off van werkgelegenheid voor
hoogopgeleiden: banen in de persoonlijke dienstverlening.
De Zuidvleugel is erin geslaagd om de internationaal
toonaangevende onderdelen van haar kenniseconomie
tot bloei te laten komen. De synergie is door samenwerking in de kennisalliantie Zuidvleugel goed van de

“Zorg dat de verschillende bevolkingsgroepen niet uit elkaar groeien.
Daar kun je met woningbouw en infrastructuur gedeeltelijk voor zorgen,
door gespreid te bouwen.” (Stadsgesprek, 20 april 2005)
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grond gekomen. In de steden zijn de onderwijs- en
onderzoeksinstituten uitgebouwd en zijn op centraal
gelegen plekken studenten en startende ondernemingen te vinden. Binnen dat geheel is Den Haag uitgegroeid tot een internationaal beslis- en kenniscentrum.
Zakelijke diensten en ICT spelen daarin een belangrijke rol. De overheid, de internationale organisaties,
de zakelijke diensten en de ICT vormen samen één
krachtig geheel. De internationale betekenis van de
Haagse regio voor de Randstad en Nederland is zó
groot geworden dat Den Haag de derde mainport van
Nederland is.

hinder veroorzaken. Bedrijven die héél veel ruimte
vragen en/of hinder geven en geen stadsverzorgende
functie hebben, zijn verplaatst naar plekken buiten de
stad. Deze bedrijventerreinen in de stad zijn getransformeerd naar gebieden met woningen, werkgelegenheid in de dienstensector en voorzieningen.
Voorbeelden zijn de Binckhorst en Laakhavens-West.
Elders in de regio zijn nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld: in Rijswijk-Zuid (Sion en ’t Haantje, gelegen
aan de A4), in het Westland en in de Zuidplaspolder.
De Zuidplaspolder biedt ook ruimte voor de hervestiging van glastuinbouw uit de Haagse regio.

Het Westland blijft hét internationale kennis- en productiecentrum van de glastuinbouw. De greenport
Westland heeft internationaal een nummer 1-positie
in technologische en logistieke kennis. Zoetermeer
heeft zijn positie als ICT-stad weten te versterken, terwijl in Leiden de biosciences en in Delft de technologische clusters tot bloei zijn gekomen. Rotterdam is
hét Europees logistiek knooppunt voor transport over
het water.

Nieuwe woonmilieus als visitekaartje

Dit zijn de krachtpatsers van de kenniseconomie. We
verdienen ons geld anno 2020 vooral met producten
en diensten waar ontwikkeling en toepassing van kennis aan te pas komen. Hiernaast is de vrijetijdseconomie een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. De kust en de Haagse binnenstad zijn nog
altijd grote publiekstrekkers. Scheveningen als een
levendige ‘vierseizoenenbadplaats’ en Kijkduin als rustig ‘beach resort’.

Ondanks de bevolkingsgroei wonen we niet op een
kluitje: door slim ruimtegebruik is ruimte toegevoegd
om te wonen en werken. Gelijktijdig is stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van het groen, de openbare ruimte,
ruimte om te sporten en de bereikbaarheid.
Het wonen in de Zuidvleugel is veel aantrekkelijker
geworden. Daardoor is de regio economisch sterker
geworden: talentvolle mensen zijn met succes behouden en aangetrokken. Er is een breed palet aan woonmilieus. Wonen aan het water en met bijzonder uitzicht, zijn dé kenmerken van wonen in de Zuidvleugel.
In Den Haag zijn aantrekkelijke appartementen ge-

“Ik woon op vijf minuten van het
Centraal Station maar mijn kind

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de onmisbare
basis voor de economie. Bedrijfjes die een verzorgende
functie in de stad hebben, zitten her en der verspreid
over de stad. Soms op afzonderlijke bedrijventerreinen, soms ook gemengd in woonwijken als ze geen
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kan gewoon buiten spelen.”
(Stadsgesprek, 25 april 2005)
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Een bereikbare regio

“Ik wil graag in het centrum wonen
als de nieuwe woontorens maar
hoog genoeg zijn.
Dan kan ik vanuit mijn woning

Den Haag ligt middenin de wereld doordat de stad
uitstekend met de buitenwereld is verbonden. Met de
hogesnelheidstrein of per vliegtuig zijn andere
Europese steden snel te bereiken. De bereikbaarheid
èn leefbaarheid zijn verbeterd door te investeren in
fietsverbindingen, openbaar vervoer en het wegennet.
Randstadrail rijdt en de Haagse ringweg, het
Trekvliettracé en de A4 zijn voltooid.

al het groen zien liggen.”
(Stadsgesprek, 11 april 2005)

bouwd aan zee, in het centrum, aan de Vliet en aan de
rand van grote groengebieden, zoals parken. Die vinden gretig aftrek. De appartementen in Scheveningen,
veelal in woontorens met zicht op zee, trekken mensen
aan die van levendigheid houden. In Kijkduin zijn op
een kleine schaal woonhotels en appartementencomplexen met individuele zorg gebouwd; zij zijn vooral
geliefd bij ouderen die de zee en rust zoeken. De
Binckhorst en de Laakhavens zijn bij het centrum
getrokken en omgetoverd in een gemengd stedelijk
gebied. Er zijn vooral starters en creatieve beroepsgroepen aangetrokken. De Stationsbuurt en Rivierenbuurt
zijn ontdekt als het ‘Quartier Latin’ van Den Haag, met
veel eettentjes, kroegen, ateliers, informele cultuurwerkplaatsen en spannende winkeltjes.
Niet overal is het hoogstedelijk en druk. Den Haag
heeft de kenmerkende kwaliteiten behouden: historische hofjes, kleinschalige vooroorlogse buurten, statige stadsdelen. Voor minder stadse mensen is er een
rijk aanbod aan woonmilieus in de regio. In de omliggende kernen zijn er eengezinswoningen met een tuin.
Voor suburbaan wonen is rondom Den Haag ruimte
gemaakt, goed ingepast in en verbonden met het fraaie
landschap.

Wéreldstad aan Zee

Het openbaar vervoer heeft een oppepper gehad. Met
Randstadrail kun je rechtstreeks van Rotterdam naar
Scheveningen-Haven, van Zoetermeer naar Kijkduin
en van Delft naar Scheveningen-Bad. In aanvulling op
Randstadrail heeft de Zuidvleugel een soort metronet
gekregen: Stedenbaan. Stedenbaan brengt je snel,
comfortabel zeer frequent van de ene plek naar de
andere. In meestal niet meer dan 45 minuten ben je
van deur tot deur.
En zoals het een Hollandse stad betaamt: de Hagenaar
en zijn fiets zijn onafscheidelijk. Het fietsnetwerk in
Den Haag is aanzienlijk verbeterd. Bewegwijzering is
bij wijze van spreken niet meer nodig.

Een leefbare regio
Het aantal inwoners en arbeidsplaatsen is in omvang
gegroeid, maar op een wijze die de leefbaarheid juist
ten goede is gekomen. De fraaie parken, duinen en
landgoederen zijn onaangetast gebleven. Het zijn de
longen van de stad. Ze waarborgen een hoge leefkwaliteit en geven de stedeling de mogelijkheid om op
korte afstand van zijn woning of werkplek te ontsnappen aan de stadse drukte. Het Zuiderpark,
Westbroekpark en Haagse Bos zijn echte stadsparken
geworden: veel Hagenaars komen hier recreëren. Het
Haagse Bos dringt door tot op de stoep van het
Centraal Station. De inrichting van de gebieden is
aangepast op hun vergrote recreatief gebruik.
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“Soms moet je dingen gewoon durven laten staan. Niet alles vraagt om
gesloopt en heringericht te worden. Zorg dat je kennis hebt waar
wat ontstaat en koester, als het even kan, die plekken. Geef de onderkant
van de culturele wereld de ruimte om te groeien. Rond de haven, de
Binckhorst, het maakt niet uit waar.”
(Debat met vertegenwoordigers cultuursector, 17 juni 2005)

De Zuidvleugel kenmerkt zich door een aangename
variëteit aan groen en landschappen. Het vlakke veenweidegebied van Midden-Delfland, het waterrijke Land
van Wijk en Wouden en het geaccidenteerde terrein van
de oude en nieuwe duinen en de binnenduinrand zijn
vergroeid tot één recreatielandschap. De gebieden zijn
onderling verbonden door fiets-, wandel- en vaarroutes.
De milieubelasting is verminderd door veranderingen in
het verkeer: beter openbaar vervoer, bundeling van het
autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen, parkeren
in gebouwde voorzieningen, voorzieningen voor fietsers
en natuurlijk ook technologische verbeteringen (gas- en
waterstofaandrijving, verdwijnen van dieselbussen). Den
Haag is hard op weg om een CO2-neutrale stad te worden.
Al het nodige is gedaan om in de regio droge voeten te
houden: de zwakke plekken in de kustverdediging zijn
gerepareerd en er is ruimte gereserveerd voor de
afvoer en berging van regenwater in bebouwd gebied.

is een ruime keuze in scholen, clubs en verenigingen,
cultuur, zorgvoorzieningen. Ook voor huis- en tandartsen, waaraan in 2005 nog een nijpend tekort was, is een
praktijk in de stad weer aantrekkelijk geworden.
Voor jongeren is Den Haag een uitdagende stad: in de
Stationsbuurt en de omgeving van de Haagse
Hogeschool concentreren zich voorzieningen voor
jongeren. Hier vind je ook betaalbare woonruimte.
Scheveningen is een toplocatie voor alle vormen van
surfen en zeilen: het mekka voor strand- en zeesport.
Aan zee, vooral in de omgeving van de pier, is het uitgaansleven toegesneden op de jeugd.
Den Haag kent een uitgebreid aanbod van middelbaar
en hoger beroepsonderwijs en (post-)academisch
onderwijs. Het initieel onderwijs is kwalitatief top.
Den Haag trekt jaarlijks duizenden studenten meer
dan in 2005, waarvan een toenemend deel na afronding
van de studie in Den Haag blijft werken en wonen.
Den Haag is een echte studentenstad geworden.

Een wérelds voorzieningenniveau
Het aanbod van voorzieningen in de stad is dankzij de
bevolkingsontwikkeling op peil gebleven en zelfs verbeterd. Dat geldt allereerst voor basisvoorzieningen: er
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Het cultuuraanbod is breed. Op het gebied van dans,
muziek en beeldende kunst heeft de stad ‘haute culture’ van internationale betekenis. In Den Haag
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Nieuw Centrum, rond het Spuiplein, is een toonaangevend cultuurcluster ontstaan. Het cultuuraanbod
voor de internationale gemeenschap is verruimd. Het
succesvolle jaar 2018, waarin Den Haag de Europese
Culturele Hoofdstad was, heeft Den Haag nóg prominenter op de kaart van de cultuurminnende
Europeaan gezet. Naast de haute culture vind je in de
stad een levendige underground scene en informele
activiteiten. De creatieve stad is tot bloei gekomen.
Cultuur aan Zee
Niet alles laat zich in een structuurvisie vastleggen. Op het terrein van cultuur ontstaan
dingen spontaan en vaak zonder regie. De stad
biedt volop ruimte aan die ontwikkelingen.
Gerenommeerde kunst- en cultuurinstellingen
bevinden zich op bijzondere locaties in onze
stad. Goed bereikbaar en gelegen in een aantrekkelijk gebied, waar ook voor en na het bezoek aan de instelling voldoende te beleven is.

Het winkelaanbod in Den Haag is onderscheidend:
met name voor kleding en luxe artikelen moet je toch
echt in de chique binnenstad van de residentie zijn.
Den Haag is dé topwinkelstad van Nederland, mede
doordat internationale winkelformules zich hier hebben gevestigd.
Het multiculturele karakter van de stad is zichtbaar in
wijken waar veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wonen: de Schilderswijk, Transvaal, Zuidwest.
Voor werelds winkelen en eten moet je dáár zijn. De
Haagse Markt is dé multiculturele markt van Nederland.

“Den Haag mag best wat meer
durven. Meer uitstralen. We zijn
niet hip, sexy en modern genoeg.”
(Debat met vertegenwoordigers
cultuursector, 17 juni 2005)

ten in elk seizoen. De Zuid-Hollandse kustplaatsen
zijn onderling verschillend en trekken een uiteenlopend publiek. Samen vormen ze dé toeristische trekpleister van de Zuidvleugel.
Den Haag is een sportieve stad: de topsporthal en het
50-meterzwembad worden volop gebruikt. De breedtesport doet zijn naam eer aan: velen weten de weg
naar de sportclub te vinden. Mede dankzij het aanstormend jong Haags talent staat ADO Den Haag
weer hoog in de competitie van de eredivisie.
Niet alleen huisvest Den Haag belangrijke internationale organisaties op het gebied van recht en bestuur.
Ook de voorzieningen die daarbij horen, hebben een
plek in de stad. De stad heeft een universitair kennis- en
onderwijscentrum voor internationaal recht en bestuur
en er is een congresaccommodatie ‘VN-stijl’ gekomen.

“Pas op voor het kannibaliseren van
de kust.”

De kust is het meest geliefde uitstapje voor de regio.
Scheveningen-Bad verwelkomt meer bezoekers dan
ooit: in de zomer, maar ook daarbuiten door activitei-
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(Stadsgesprek, 26 april 2005)
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Vervolg op Berlage en Dudok
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag
in de afgelopen honderd jaar zijn twee plannen
cruciaal geweest: het Plan tot uitbreiding van
’s-Gravenhage uit 1908 en het Structuurplan
Groot ’s-Gravenhage uit 1948.

H.P. Berlage, Plan tot uitbreiding van 's-Gravenhage, 1908

Het eerste plan is van Berlage. Ten noorden van
de stad, in de duinen, had hij een grote internationale wijk getekend. Deze wijk is weliswaar
niet gebouwd, maar heeft de betekenis van Den
Haag als internationale stad blijvend een plek
gegeven in onze kijk op de stad. Een tweede element was dat stadsuitbreiding de structuur van
de strandwallen in de regio volgde: mooie
nieuwe woonwijken op het zand van de strandwallen, evenwijdig aan de kust.
Ook Dudok, de maker van het plan uit 1948,
volgde de strandwallenstructuur. Hij voorzag
een omvangrijke stadsuitbreiding, onder meer in
Den Haag Zuidwest. Dudoks stadsuitbreiding is
nu pas, bijna zestig jaar later, geheel voltooid.
Hij maakte bovendien gebruik van de gridstructuur van Den Haag. Dat grid verdeelt de stad als
het ware in vakken en verankert de stad in haar
omgeving.

W.M. Dudok, Structuurplan Groot 's-Gravenhage, 1948

De structuurvisie van 2005 bouwt voort op het
grid en het thema internationale stad. Ook
agendeert de structuurvisie twee nieuwe onderwerpen die logisch voortvloeien uit de ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar: de schaalsprong naar de regio (de Zuidvleugel) èn het
uitbuiten van de ligging aan zee.
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3.2 De ruimtelijke structuur
in 2020
Dit toekomstbeeld, zoals geschetst in de vorige paragraaf, leidt tot veranderingen in het ruimtegebruik. Die
veranderingen vinden niet willekeurig plaats, maar voltrekken zich binnen een ruimtelijke structuur die in ruim
750 jaar stadsgeschiedenis is ontstaan. In de ruimtelijke
structuur van Den Haag zijn twee elementen bijzonder
sterk aanwezig. Dat is de structuur van de landschappelijke ondergrond met strandwallen en oude en nieuwe
duinenrijen parallel aan de kust èn de Haagse ‘gridstructuur’: de hoofdwegen in de stad vormen samen een
rasterpatroon. Strandwallen en grid zijn richtinggevend
geweest in de stedelijke ontwikkeling van de afgelopen
honderd jaar en zullen dat ook de komende decennia
blijven. Den Haag bouwt dankbaar voort op het werk
van Berlage en Dudok, twee grote namen in de Haagse
stadsontwikkeling van de afgelopen honderd jaar.

Kansenzones
Het toekomstbeeld laat zien dat sommige gebieden in
Den Haag van bijzondere betekenis zijn. Het zijn
gebieden die heel gunstig liggen in de regionale landschapstructuur en het infrastructuurnetwerk van de
Zuidvleugel. En gebieden die als gevolg van externe
omstandigheden ingrijpende veranderingen ondergaan,
zoals in Scheveningen waar de zwakke plek in de kustverdediging moet worden aangepakt. Daarnaast zijn er
gebieden die een buitengewone bijdrage kunnen leveren aan de ambitie van Wéreldstad aan Zee.
Het zijn de kansenzones voor de toekomst: gebieden
met mogelijkheden voor aantrekkelijke plekken voor
stedelijk wonen, werken en voorzieningen. In totaal zijn
er vijf van deze kansenzones in Den Haag: het centrum,
de Lijn 11-zone, de Internationale kustzone, de
Vliet/A4-zone en de schakelzone Lozerlaan. Binnen elke
kansenzone liggen er specifieke ontwikkelingsgebieden.

vestigingskwaliteit voor bewoners en bedrijven. In
de gesprekken met de stad en de regio is dit keer op
keer benadrukt. Door het bouwen in de stad zal de
behoefte aan groengebieden in en rondom de stad,
aan recreatief gebruik van grootschalige landschappen en buitensport alleen maar toenemen. In die
behoefte zal in lijn met het Groenbeleidsplan
worden voorzien.
De tweede aanjager is de bereikbaarheid. Bewoners
en bedrijven hechten veel belang aan een snelle
bereikbaarheid van de plekken die ze bezoeken om te
wonen, te werken en te recreëren. Daardoor structureert verkeersinfrastructuur als het ware de ruimtelijke ontwikkeling. Plekken die goed bereikbaar zijn,
zijn in zwang.
Doordat het gebied waarin mensen zich dagelijks
verplaatsen steeds groter wordt, is een schaalsprong
nodig: een goed functionerend regionaal infrastructuurnetwerk dat naadloos aansluit op de lokale,
bovenregionale en (inter)nationale netwerken. De
infrastructuur, en dan met name de knooppunten
daarin, wordt daarom benut voor stedelijke ontwikkelingen. Zo willen veel mensen graag wonen nabij
goed openbaar vervoer en zijn daar ook veel kantoren te vinden.
De Wéreldstad aan Zee is niet alleen een groene en
bereikbare stad. De verscheidenheid van woon- en
werkgebieden, groen- en verblijfsgebieden is de derde
aanjager. Wensen en behoeften van mensen lopen
steeds meer uiteen, dus om als stad interessant te blijven als vestigingsplaats moet verscheidenheid worden
geboden. Nieuwe ontwikkelingen richten zich
daarom op versterking daarvan.

De ontwikkeling van Den Haag, binnen de kansenzones maar ook daarbuiten, staat in het teken van de ontwikkeling van de gehele Zuidvleugel. De Zuidvleugel
groeit immers uit tot één stedelijke regio, als onderdeel
van de Randstad als Europese metropool. In keuzes
van buitenlandse investeerders, van toeristen, van
woningzoekenden doen de namen op de blauwe, witgerande plaatsnaambordjes er steeds minder toe.

Groen, bereikbaarheid en verscheidenheid als
aanjagers
Nieuwe ontwikkelingen in de kansenzones zullen
niet vanzelf plaatsvinden. Daar zijn ‘aanjagers’ voor
nodig. De eerste is het groen. Groen is een cruciale
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Verleden - heden - toekomst: het beeld van 2050
Investeringen in de ruimtelijke structuur zijn langetermijninvesteringen: ze zetten bewegingen in gang
op weg naar een gewenste situatie die minimaal
één generatie van ons verwijderd ligt. De structuurvisie beschrijft de stappen die daarvoor de komende
vijftien jaar worden gezet. Voor de decennia daarná
zullen we later nieuwe stappen moeten zetten.
Zoals de structuurvisie Den Haag 2020 voorbouwt
op de plannen van Berlage en Dudok, zullen latere
plannen aanknopen aan de structuurvisie van vandaag. Een denkbaar beeld voor 2050 is als volgt.
Het waterbeheer is op orde gebracht: zwakke schakels in de kust zijn gerepareerd en er is voldoende
waterberging. Kansen om de kustverdediging te
combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen,
zijn voluit benut. Het landschap is van een hoge
kwaliteit. De grote groengebieden en de verbindende groene recreatieve schakels vormen een aaneengesloten groen raamwerk. Dankzij snelle verkeersverbindingen tussen de steden en mainports onderling en met
de rest van Europa is de Randstad intern en extern uitstekend bereikbaar. De Zuidvleugel functioneert als
één ‘netwerkstad’, waarin huidige railsystemen zijn aaneengesmeed tot één metrosysteem. De Zuidvleugel
is een internationaal concurrerende kenniseconomie, waarin glastuinbouw, logistiek en technologie en
internationaal recht en bestuur toonaangevend zijn. Den Haag is wereldwijd bekend als de ‘World Legal
Capital’. Een denkbaar nieuw item voor die periode is de sprong zuidwaarts naar de Zuid-Hollandse eilanden.

De groenstructuur
De duinen, strandwallen en weidegebieden, evenwijdig
aan de kust, zijn kenmerkend voor onze regio. Zowel
ecologisch als recreatief is deze groenstructuur van groot
belang. Ruimte voor water binnen de groenstructuur
heeft prioriteit: aan zee voldoende bescherming bieden
tegen de stijgende zeespiegel, in de weidegebieden
ruimte bieden aan piek- en seizoensberging. De kwaliteit van de groene hoofdstructuur is verbeterd door:
• de stranden, duinen en duinparken te koesteren;
• het groen aan de noord- en zuidflank van Den Haag

regionale groenstructuur

stedelijke groenstructuur

(langs de Lozerlaan en de Landscheidingsweg) te
transformeren: groene recreatieve verbindingen tussen de zee en het Groene Hart, in combinatie met
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en waterberging;
• het sterk versnipperde groen aan de oostflank van
Den Haag (langs de A4) actief te ontwikkelen: een
groene recreatieve verbinding in combinatie met
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en waterberging;
• het groen binnen Den Haag (de parken en het netwerk van openbare ruimten met lanen en bomenrijen)
in kwaliteit te versterken en onderling te verbinden;

recreatief netwerk

verbeteren groenstructuur: koesteren,
transformeren, actief ontwikkelen
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• het water in Den Haag op te waarderen tot een
recreatief netwerk en te verbinden met water buiten
de stad.

De infrastructuur
Het infrastructuurnetwerk bestaat in feite uit diverse
netwerken: elk vervoermiddel heeft een eigen netwerk (auto, bus, tram, trein, fiets, voetganger) en
daarbinnen zijn er netwerken op verschillende
schaalniveaus (de stad, de regio, de Randstad,
Nederland, Noordwest-Europa, de wereld). Den
Haag zet in op het verbeteren van de bereikbaarheid
op alle schaalniveaus, zodat de onderlinge uitwisseling optimaal is. De Haagse gridstructuur biedt uitstekende mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen
mogelijk te maken èn om het Haagse verkeersnetwerk aan te laten sluiten op het regionale en
(inter)nationale netwerk. Dit geldt voor het autoverkeer, het openbaar vervoer en het langzaam verkeer.
Het autoverkeer
Na doortrekking van de A4 Midden-Delfland komt de
Haagse regio goed te liggen aan de doorstroomroute
Antwerpen-Amsterdam (de A4). Het Trekvliettracé
zorgt voor een goede aansluiting van Den Haag op het
(inter)nationale netwerk. Doortrekking van de Veilingroute en op termijn aanleg van de Oranjetunnel bieden
ontwikkelmogelijkheden aan de zuidzijde van de
Nieuwe Waterweg.
Op regionaal niveau zet Den Haag in op het voltooien
van de ringweg. In de stad wordt de ring gecompleteerd door de doorstroming van de noordwestelijke
tak te verbeteren. Daarnaast wordt ingezet op een ruimere ringweg van Zoetermeer via Pijnacker naar
Delft. Zo ontstaan ontwikkelingsmogelijkheden aan
de kust, in het centrum en aan de A4. Doorgaand
autoverkeer kan worden gescheiden van lokaal ver-

verbeteren bereikbaarheid: aansluiten

ontwikkelen van de ring

op (inter)nationale netwerken

keer. Dat is goed voor de bereikbaarheid van de regio
en voor de bestrijding van de files.
Op stedelijk niveau is een goede inpassing van de
hoofdverkeerswegen aan de orde. Door aanleg van
ongelijkvloerse kruisingen en ondertunnelingen,
zowel op de Ring als de Centrumring, zal de leefkwaliteit van de gebieden in de directe nabijheid van de
hoofdwegen verbeteren.
Het openbaar vervoer
Als Wéreldstad aan Zee moet Den Haag optimaal zijn
aangesloten op internationale verbindingen: maximale
aansluiting op de Europese hogesnelheidstreinen en
op de luchthavens Schiphol en Airport Rotterdam
voor respectievelijk intercontinentale en Europese
bestemmingen.
Op regionaal niveau wordt ingezet op uitbreiding van
Randstadrail. De komende jaren worden al enkele lijnen aangelegd. De inzet is om Rotterdam rechtstreeks
te verbinden met Scheveningen-Haven, Zoetermeer
met Kijkduin en Delft met Scheveningen-Bad. Bij de
nadere uitwerking zal worden bekeken of deze drie
koppelingen realiseerbaar zijn; ook andere koppelingen zijn denkbaar. Voor de lange termijn gaat Den
Haag in gesprek met regiopartners over uitbreiding
van Randstadrail naar het Westland en Leiden. Den
Haag sluit ook aan bij het project Stedenbaan, een
mogelijk toekomstig metro-achtig netwerk voor de
gehele Zuidvleugel.
Op stedelijk niveau blijft een goed tram- en busnet
van groot belang. Dat is onder meer in de stadsgesprekken heel duidelijk naar voren gekomen. Aan de
stadsrand worden transferia gemaakt waar mensen
kunnen overstappen van de auto op het openbaar vervoer en omgekeerd.

ontwikkelen openbaar vervoer tussen

de kansenzones

regio en kust
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Het langzaam verkeer
Vanuit de bevolking is er een roep om goede fietsverbindingen. De gemeente wil dan ook een netwerk van
comfortabele, rechtstreekse, veilige en aantrekkelijke

“Waarom bouwen we geen terminal
aan de rand van de stad?”
(Stadsgesprek, 19 april 2005)

routes tussen de stad en de regio èn binnen de stad
realiseren. Het huidige netwerk is verre van compleet.
Routes zijn onderbroken, passeren onaantrekkelijke
gebieden of bestaan zelfs helemaal niet. Met name in
de routes naar de kust wordt geïnvesteerd. Het al in
gang gezette beleid voor fietsroutes wordt met kracht
voortgezet.

Verscheidenheid van woon- en werkgebieden
Het toekomstbeeld beschrijft hoe belangrijk verscheidenheid is. Dat brengt ook specialisatie met zich mee.
De stad Den Haag is, meer dan in het verleden, de

voudig grondgebruik: bouwen boven infrastructuur,
dubbel grondgebruik door ondergrondse of anderszins
geïntegreerde parkeervoorzieningen, slimme benutting van ruimte door functiemenging enzovoorts. Met
name door een flinke impuls te geven aan geïntegreerde parkeervoorzieningen wil Den Haag zijn
groene karakter in stand houden.

Kansenzones en regionale opgaven
Landschappelijke ondergrond, infrastructuur en
diversiteit zijn bepalend voor de ligging en ontwikkelingsmogelijkheden van de vijf kansenzones. In deze
gebieden doen zich de grootste potenties voor de
gewenste stedelijke ontwikkelingen voor: in de kansenzones moet de stedelijke agenda voor de volgende
decennia vorm en inhoud krijgen (zie hoofdstuk 5).
De opgaven voor de omgeving zijn complementair aan
de opgaven van de stad en worden opgesteld in overleg
met de regio (zie hoofdstuk 4).
De belangrijkste opgaven van de kansenzones zijn:
1. Het Centrum vervult een verzorgende functie in de
regio en is de plek waar verschillende bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten. Hier is uitbreiding van
het centrum gewenst, in combinatie met versterking
van de samenhang tussen delen van het centrum. Er
liggen kansen voor ontwikkeling van centrumstedelijke woon-, werk- en voorzieningenmilieus.

“Ik voel me als fietser vogelvrij”
(Stadsgesprek, 26 april 2005)

plek waar echte stedelijke woon- en werkmilieus en
grotere voorzieningen hun plek krijgen. In de omliggende regio is plaats voor woon- en werkmilieus die
meer ruimte vragen: suburbane woonwijken en bedrijventerreinen. Op die manier biedt de regio als geheel
een aantrekkelijk palet van milieus met voor elk wat
wils en blijft tegelijkertijd de stad sterk en leefbaar,
door het groen in en rondom de stad te sparen en
door het draagvlak van voorzieningen in de stad te
versterken.
De ambitie om nieuwe woon-, werk- en voorzieningenmilieus te ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied
betekent verdichting. Deze verdichting zal zodanig
plaatsvinden dat een hoge woon- en leefkwaliteit ontstaat èn dat de hoofdgroenstructuur niet wordt aangetast. Dat betekent onder meer dat ingezet wordt op
intensief en meervoudig ruimtegebruik. Den Haag
heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met meer-
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2. De Lijn 11-zone is het gebied tussen station
Hollands Spoor en de haven. Door lijn 11 op te
waarderen tot een Randstadrailverbinding, krijgt de
stedelijke vernieuwing in Transvaal een kwaliteitsimpuls. Er liggen kansen in intensief ruimtegebruik
en in benutting van het multiculturele karakter van
dit deel van de stad.
3. In de Internationale kustzone, van Scheveningen tot
Kijkduin en het achterliggende gebied waar Den
Haag zijn internationaal gezicht toont, zijn er kansen om het internationale klimaat te versterken. In
deze zone wordt ruimte geboden voor internationale organisaties, wonen met uitzicht op zee of het
groen, en nieuwe aansprekende voorzieningen.
4. De Vliet/A4-zone biedt een unieke kans om de regionale economie te versterken in een gebied aan een
(inter)nationale verkeersas. Hier profileert de regio
zich als kennisregio met vestigingsruimte voor
internationale bedrijven. De Vliet en de Zweth bieden kansen om een groene schakel te maken in het
regionale recreatieve netwerk.

Structuurvisie Den Haag 2020

“Bedrijven zijn belangrijk voor de stad, maar de stad moet wel bereikbaar zijn,
ook met de auto. Nu duurt het drie kwartier om van noord naar zuid te gaan.
Misschien moet er een tunnel onder de stad komen. Zoiets als de
tramtunnel, maar dan voor auto’s.” (Stadsgesprek, 20 april 2005)
5. De Schakelzone Lozerlaan biedt mogelijkheden om
een groene zone tussen Midden-Delfland en de kust
te realiseren èn gelijktijdig regionale voorzieningen
en groenstedelijke woonmilieus te ontwikkelen.
Ontwikkelingen in dit gebied kunnen bovendien
een impuls geven aan de herstructurering van
Den Haag Zuidwest.

“Het is jammer dat
North Sea Jazz
weg is. Als Den Haag een

Het ruimtelijk programma
Ruimte voor groen en water. Ruimte voor infrastructuur. Ruimte voor verschillende woon- en
werkmilieus. Het combineren van ruimteclaims doet
een beroep op onze creativiteit om in dichtbevolkt
stedelijk gebied een kwalitatief hoogwaardig woonen leefklimaat te bereiken.
Ook veiligheid speelt daarbij vanzelfsprekend een
rol: het minimaliseren van uiteenlopende veiligheidsrisico’s bij intensief ruimtegebruik, bij grote
evenementen, bij ondergronds bouwen enzovoorts.
Voor de ontwikkelingsgebieden binnen de kansenzones is dé opgave om een planproces te organiseren
dat resulteert in een hoge gebiedskwaliteit.

wéreldstad wil zijn, dan moet het
grote evenementen hebben”
(Rondje Den Haag, 14 april 2005)

Het ruimtelijke programma voor Den Haag bestaat
uit vijf componenten: ruimte voor wonen, ruimte voor
werken, ruimte voor infrastructuur, ruimte voor voorzieningen en ruimte voor de leefomgeving (groen,
water, openbare ruimte en milieu).

“We denken vooral plat hier in Nederland. Elk winkelcentrum
kan bijvoorbeeld gedeeltelijk onder de grond worden gebouwd.
Dan kunnen we de ruimte daarboven als park gebruiken.”
(Stadsgesprek, 20 april 2005)
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Programma voor Den Haag voor 2020
Wonen
Toevoeging 37.500 woningen. Waarvan in de ontwikkelingsgebieden,
gelegen binnen de kansenzones: 24.850 woningen
-

Centrum: 7.000 woningen
Lijn 11-zone: 2.000 woningen
Internationale kustzone: 7.100 woningen
Vliet/A4-zone: 7.350 woningen
Schakelzone Lozerlaan: 1.400 woningen

Waarvan elders in Den Haag: 12.650 woningen
Werken
Kantorenlocaties

Toevoeging 1.000.000 m2

Bedrijventerreinen

Toevoeging 230 hectare netto voor nieuwe vraag
Toevoeging 50 hectare netto voor compensatie transformatie

Werkruimte in gemengde gebieden

Toevoeging 100.000 m2, waarvan 50.000 m2 in woonwijken en 30.000 m2 in
stadsdeelcentrum Leyweg

Voorzieningen
Detailhandel

Nieuwe marktinitiatieven: concentratie in binnenstad en stadsdeelcentra

Vermaak (leisure)

Nieuwe marktinitiatieven: concentratie in binnenstad, Scheveningen,
Vliet/A12-zone en Kijkduin

Congressen en evenementen

Internationale congresaccommodatie
Evenementen-/topsporthal
Nieuwe evenementen, waaronder Europese Culturele hoofdstad in 2018

Sport

Sportvelden (o.a. hockey)
Zwembaden (waaronder 50-meterbad)
Evenementen-/topsporthal
Beachstadion
Hockeystadion

Onderwijs

Uitbreiding primair onderwijs
Uitbreiding internationaal onderwijs
Uitbreiding academisch onderwijs
Huisvesting 'brede' scholen
Clustering beroepsonderwijs

Zorg

Eventueel nieuwbouw ziekenhuis

Cultuur

Internationaal cultuurcluster in centrum (Spuiplein)
Cultuuricoon aan zee (vgl. Institut du Monde Arabe, Parijs)
Poptempel
Creatieve stad (werkruimtes kunstenaars)

Infrastructuur
Auto

Voltooiing Ringweg: aanleg Noordwestelijke hoofdroute en Lozerlaan
Parallelstructuur A4/A12
Trekvliettracé
Schenkverbinding
Verbetering Centrumring (onder meer ongelijkvloerse kruisingen)
Ondergrondse en gebouwde parkeervoorzieningen
Transferia

Openbaar vervoer

Ontsluiting nieuwe woon- en werkgebieden
Aansluiting HSL Zuid en Oost
Uitbreiding Randstadrail: tussen kust en regio
Stedenbaan

Fiets

Ontsluiting nieuwe woon- en werkgebieden
Nieuwe (recreatieve) fietsroutes

Leefomgeving
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Groen

Kwaliteitsverbetering groen in en om de stad en groene verbindingen (345 ha)

Water

Aanpak zwakke schakel Scheveningen-Dorp
Waterberging: 325 m3 per hectare stedelijk gebied
Calamiteiten- en seizoensberging (regio)

Openbare ruimte

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

Milieu en energie

Afstandszoneringen milieu en veiligheid
Windmolens
Transformatorstation elektriciteit
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3.3

De beleidsagenda

Het toekomstbeeld is ambitieus. Er zal in vijftien jaar
erg veel moeten gebeuren om dát waar te maken. De
noodzakelijke investeringen in de ruimtelijke structuur
zijn fors. Bovendien zijn ingrijpende keuzes gemaakt.
De structuurvisie is hierbij richtinggevend voor
nieuwe beleidsplannen en kaderstellend voor ruimtelijke uitwerkingen.

“Als Den Haag een wéreldstad
wil zijn, dan moet het grote
evenementen hebben”
(Rondje Den Haag, 14 april 2005)

• Inzetten op flinke werkgelegenheidsgroei in de kennis- en diensteneconomie. Voor bedrijvigheid die
heel veel ruimte vraagt en niet stadsverzorgend is, is
in de stad geen plek meer.
• Topkwaliteit bieden en goed gastheerschap tonen
om als internationale stad van recht en bestuur concurrerend te zijn in de wereld, door ruimte te reserveren voor instellingen en door nieuwe topvoorzieningen aan te trekken.
• Meewerken aan een sterke Zuidvleugel als één stedelijke regio waar Den Haag deel van uitmaakt.
Actief participeren in nieuwe regionale ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de Zuidplaspolder
en Rotterdam/The Hague Airport.
• Een beroep doen op eigen initiatief, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de
Hagenaars.
• Als gemeente veel tijd, geld en energie steken in
deze kostbare en inspannende operatie en daarbij
andere partijen verleiden om mee te doen.

De beleidsagenda vraagt durf en fikse inspanning voor
de uitvoering:
• Flink investeren in het groen en de openbare ruimte
en in de bereikbaarheid. Het zijn de basiscondities
voor een gezonde stad en regio.
• Ruimte bieden aan verdere ontwikkeling van de stad:
515.000 inwoners en 260.000 arbeidsplaatsen in 2020
(dat betekent 40.000 extra arbeidsplaatsen).
• Een groot aantal woningen toevoegen in Den
Haag: 37.500 extra woningen tot 2020. Hiermee
wordt de doorstroming goed op gang gebracht,
zodat volgende generaties Hagenaars hier kunnen
wonen èn mensen die hier werken ook kunnen
wonen.
• Stedelijk bouwen in Den Haag: appartementen,
ruimte-intensieve werkgelegenheid, grote verscheidenheid van woon- en werkmilieus, intensief en
meervoudig ruimtegebruik, ondergronds en verdiept
parkeren, functiemenging.
• Vooral bouwen op aantrekkelijke plekken: aan de
kust (ruim 7.000 woningen) en aan de randen van
het groen.

“Ga niet friemelen, met her en der kleine dingetjes.
U zult hoe dan ook keuzes moeten maken om ruimte te vinden.”
(Profdebat, 15 april 2005)
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De regionale agenda
De ambitie Wéreldstad aan Zee gaat uit van de ontwikkeling van de Zuidvleugel tot één stedelijke regio. Stad en regio hebben elkaar nodig in hun
ontwikkeling. De regionale agenda bevat daarover afspraken, gebaseerd op
de gemeenschappelijke belangen en complementariteit van ruimtelijke ontwikkelingen.

4.1

Regionale samenwerking vooraf, nu en straks

Het Haagse gemeentebestuur heeft bij de voorbereiding van de structuurvisie overleg gevoerd met omliggende gemeenten, het stadsgewest Haaglanden, de
provincie Zuid-Holland, het Bestuurlijk Platform
Zuidvleugel, de rijksoverheid en het hoogheemraadschap van Delfland. Dat heeft geresulteerd in afspraken over onderwerpen voor samenwerking en soms
tot overeenstemming over gewenste ontwikkelingen.
Zonder uitzondering was er veel enthousiasme en
bereidheid tot medewerking om een structuurvisie te
maken die de ontwikkeling van de stad en de regio
met elkaar verbindt.
Den Haag gaat de afspraken oppakken via bestaande
samenwerkingsverbanden: het stadsgewest
Haaglanden, het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel,
de Regio Randstad, de G4 (de vier grote steden) en
de informele samenwerking met het Westland en
met Zoetermeer, Delft en Leiden (Vierstedenland
West). De Zuidvleugel is het schaalniveau waarop
met de rijksoverheid wordt gesproken over langetermijninvesteringen voor de regionale ruimtelijke ontwikkeling. Den Haag zal zich daarin dan ook actief
opstellen.
Rijksprogramma Zuidvleugel
De rijksoverheid maakt met de
Zuidvleugeloverheden meerjarenafspraken
over de langetermijninvesteringen van het rijk
in de Zuidvleugel. Den Haag zal in dit programma een plek krijgen als internationale
stad van recht en bestuur.

Er zijn veel samenwerkingsverbanden in de regio. De
samenwerking kan efficiënter, effectiever en slagvaardiger. Het gemeentebestuur gaat zich ervoor inspannen om dat te bereiken, maar blijft intussen in alle
bestaande verbanden samenwerken. Soms zal samenwerking met individuele regiopartners worden
gezocht, omdat dat efficiënter is.

Wéreldstad aan Zee

“De hofstad moet leren
de buren het hof te maken”.
(Profdebat, 18 april 2005)

4.2

De gemeenschappelijke
opgaven van stad en regio

Door het regionale overleg is duidelijk geworden waar
mogelijk win-winsituaties te bereiken zijn en wat
regiopartners van ons verwachten. Den Haag heeft de
regio op vijf terreinen iets te bieden. Als internationale
stad en stad aan zee draagt Den Haag bij aan een wervend vestigingsklimaat van de Zuidvleugel en de positie van de Randstad als Europese metropool. Als centrumstad biedt Den Haag aan de regio een
voorzieningenniveau van hoge kwaliteit. Ook kan Den
Haag als centrumstad bijdragen aan ontwikkelingen
buiten de eigen gemeente die de gehele regio ten
goede komen, zoals ontwikkeling van de greenport
Westland. Als grote gemeente kan Den Haag expertise
en investeringen inbrengen in het maken en uitvoeren
van beleid, de ontwikkeling van bedrijventerreinen in
de regio of de vernieuwing van Rotterdam Airport. En
dankzij rechtstreekse vertegenwoordiging in bovenregionale samenwerkingsorganen kan Den Haag de
belangen van de regio vertegenwoordigen.
Den Haag wil een actieve rol vervullen. Er is de
gemeente veel gelegen aan een hechte samenwerking.
Met name de positie van centrumstad in de regio wordt
versterkt. Daarbij hoort óók dat Den Haag een voortrekkersrol wil gaan vervullen in de visievorming voor
de ontwikkeling van de gehele regio. De structuurvisie
is het ‘bod’ van Den Haag aan het stadsgewest Haaglanden voor de herziening van het Regionaal
Structuurplan Haaglanden in 2006. De structuurvisie is
bovendien een bouwsteen voor visievorming voor de
Zuidvleugel als geheel. Met de provincie Zuid-Holland
wil Den Haag afspraken maken over inbreng in de uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie,
die de schaal van de Zuidvleugel dekt.
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Groen, water en recreatie
Den Haag hecht veel waarde aan het groene karakter van
de regio. De inzet is om de landschappelijke kwaliteiten
van de Zuidvleugel te verbeteren. Samen met de omliggende gemeenten en het stadsgewest wil Den Haag werken aan een kwalitatief hoogwaardige, samenhangende
groenstructuur. De regio staat bovendien voor de grote
opgave om voldoende ruimte te realiseren voor waterberging. Dit moeten we op bovenlokaal niveau oplossen
en waar mogelijk ook combinaties maken met het groen.
In regionaal belang wil Den Haag afspraken maken over:
• het realiseren van een samenhangende regionale
groenstructuur die goed toegankelijk is voor recreanten, in onder meer de Nieuwe Driemanspolder en
het Land van Wijk en Wouden;
• het behouden en versterken van waardevolle land-
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schappelijke verbindingen (onder meer de
Duivenvoorde-corridor en de verbinding met
Midden-Delfland);
• het verkennen van mogelijkheden voor een actief
regionaal groen- en recreatiebeleid;
• het regionaal oplossen van de ruimtevraag voor
waterberging.

Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid is van evident belang voor
ruimtelijk-economische ontwikkelingen: infrastructuur
is de motor van de regionale en stedelijke ontwikkeling.
Zeker om de economische ambities van de Zuidvleugel
waar te maken, is het verbeteren van de bereikbaarheid
bij uitstek een regionaal vraagstuk. Daarom wil Den
Haag in regionaal verband afspraken maken over
infrastructurele maatregelen waarmee stad en regio hun
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economisch profiel in de Randstad, op Europees niveau
en op het internationale vlak kunnen versterken.
In regionaal belang wil Den Haag afspraken maken over:
• het scheppen van noodzakelijke bereikbaarheidscondities om als Haagse regio de ‘derde mainport’ van
de Randstad te worden, met de specialisatie internationale stad van recht en bestuur. Dat vraagt aansluiting op het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen en de netwerken van het internationale en
regionale luchtverkeer èn verbetering van de bereikbaarheid van de Internationale kustzone;
• het versterken van de economische synergie en ruimtelijke samenhang van de Zuidvleugel door goed
regionaal openbaarvervoersnet tussen woon- , werken recreatiegebieden. Verdere uitbouw van het
Randstadrail-netwerk tussen Rotterdam en
Scheveningen-Haven, tussen Zoetermeer en Kijkduin
en tussen Delft en Scheveningen-Bad biedt hiervoor
mogelijkheden. Het verbeteren van zwakke schakels
in bestaande belangrijke verbindingen is een regionale
opgave, bijvoorbeeld een volledig viersporige treinverbinding op de lijn tussen Den Haag en Rotterdam;
• het verder versterken van het netwerkkarakter van de
regio: de aanleg van zogeheten tangentiële openbaarvervoerlijnen van Kijkduin via de Lozerlaan, Delft en
Pijnacker naar Zoetermeer (lijn 37), betere aansluiting van het Westlandse busnet op Randstadrail en
aansluiting tussen Randstadrail en de Rijn-Gouwelijn
in de Leidse regio;
• het realiseren van transferia (overstappunten) aan de
stadsranden;
• het doortrekken van de A4 Midden-Delfland;
• het maken van een ‘bypass-systeem’ voor de A4, waarmee op dit cruciale stuk in de doorstroomroute A4
doorgaand en lokaal autoverkeer gescheiden wordt;
• het realiseren van een volledige ringweg voor de
Haagse agglomeratie. Voor het noordwestelijke deel
van de agglomeratie is het oogmerk om de bereikbaarheid van de Internationale kustzone te verbeteren, voor de zuidkant de bereikbaarheid van
Kijkduin en de greenport Westland;
• het op lange termijn realiseren van een autoverbinding
naar de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg.

Wonen
De Haagse regio heeft weinig uitbreidingsruimte. Daarom is Den Haag bereid om een groot deel van de woningbouwopgave binnen de stad te realiseren. Hiervoor
moeten 37.500 woningen worden toegevoegd in de stad.
Daarvoor richt Den Haag zich op het realiseren van
(centrum)stedelijke milieus door middel van transforma-
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tie en verdichting in bestaand stedelijk gebied. De inzet
is om hier kwalitatief hoogwaardige appartementen te
realiseren. Om als regio een gevarieerd palet van woonmilieus te kunnen (blijven) bieden, zullen andere gemeenten vooral moeten inzetten op het toevoegen van
nieuwe suburbane woonmilieus. Het terrein van marinevliegkamp Valkenburg kan daarbij een rol vervullen
voor het hogere segment van de regionale woningmarkt. Dit bouwprogramma vraagt uiteraard nauwgezette regionale afstemming, met inbegrip van sloop en
terugbouw in herstructureringsgebieden.
In regionaal belang wil Den Haag afspraken maken over:
• het realiseren van het sterkere regionale woningbouwprogramma: specialisatie in woonmilieus en
evenwichtige spreiding van woningen voor verschil-

lende inkomensgroepen (waaronder 30% sociale
woningbouw);
• het steunen van Den Haag in het realiseren van het
ambitieuze woningbouwprogramma;
• het vinden van aanvullende woningbouwlocaties in
de regio;
• het mogelijk maken van transformatie van enkele
Haagse bedrijventerreinen waardoor Den Haag zijn
woningbouwopgave kan realiseren.

Economie
Er bestaat brede erkenning en steun voor de positie en
economische betekenis van Den Haag als internationale stad van recht en bestuur. Hierover zijn afspraken
gemaakt tussen het kabinet en de Zuidvleugel. De toekomst van de Zuidvleugel ligt in de diensten- en kenniseconomie. De Vliet/A4-zone, waar technologisch
vernuft uit Delft, de ICT uit Zoetermeer, de glastuinbouw uit het Westland en zakelijke diensten van het
Haagse cluster internationaal recht en bestuur elkaar
raken, is bij uitstek de plek waar de Zuidvleugel zich
als moderne economie kan tonen.
In regionaal belang wil Den Haag afspraken maken over:
• het versterken van de positie van Den Haag als internationale stad van recht en bestuur, onder meer door
een stevige plek in het Rijksprogramma Zuidvleugel;
• het versterken van de economische synergie van de
Zuidvleugel, onder meer door de Vliet/A4-zone te
ontwikkelen als scharnier in de regionale kenniseconomie, als onderdeel van de kenniscorridor Zuidvleugel;
• het regionaal aanpakken van de mismatch op de
arbeidsmarkt: het verschil in opleidingsniveau van de
beroepsbevolking en het vereiste opleidingsniveau
van de werkgelegenheid;
• het afstemmen van het woningbouwprogramma op
het aantrekken van goed opgeleide mensen.
Den Haag wil een deel van de bestaande bedrijventerreinen in de stad transformeren naar woningbouw. De
ruimtevraag voor bedrijventerreinen aan de rand van de
stad of elders in de regio neemt daardoor toe. De
komende jaren wordt een tekort aan bedrijventerreinen
verwacht. Een deel van de bedrijventerreinenopgave
kan niet binnen Haaglanden een plek krijgen; daarvoor
is ruimte in de Zuidplaspolder nodig.
In regionaal belang wil Den Haag afspraken maken over:
• het vinden van ruimte voor bedrijventerreinenontwikkeling in de nabijheid van de stad, mede om werkgelegenheid voor laaggeschoolden nabij de stad te houden;
• het deelnemen van Den Haag aan ontwikkeling van
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nieuwe bedrijventerreinen, zoals dat nu gebeurt in
de Harnaschpolder en Plaspoelpolder;
• het regionaal afstemmen van het bedrijventerreinenprogramma naar omvang en marktsegmenten;
• het reserveren van ontwikkelingsruimte in de Zuidplaspolder voor glastuinbouw en bedrijventerreinen ten
behoeve van de regio Haaglanden; Den Haag is bereid
om onder nader te bepalen voorwaarden actief te participeren in de ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

Topvoorzieningen
Voorzieningen van topklasse op het vlak van cultuur,
sport, onderwijs en toerisme geven een stedelijke regio
(inter)nationale bekendheid en versterken het vestigingsklimaat. Het zijn grote publiekstrekkers en aanjagers voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Den Haag
wil graag een aantal nieuwe voorzieningen aantrekken.
In regionaal belang wil Den Haag afspraken maken
over aantrekking van bijzondere voorzieningen en
instellingen van (inter)nationale betekenis, die het
profiel van de Haagse regio versterken. De denkbare
voorzieningen zijn benoemd in paragraaf 3.2.

Kust
In de regio wordt breed onderkend en onderschreven dat
kustveiligheid de allerhoogste prioriteit heeft. Aanpak
van de zwakke schakels is urgent en mag niet worden
verlamd door de discussie over langetermijnontwikkeling
aan de kust. Omgekeerd weerhoudt de aanpak van
zwakke schakels ons er niet van om studie te doen naar
ontwikkelingen op de lange termijn. De kust is immers
niet alleen maar een plek die we in termen van veiligheid
moeten bezien, maar óók in termen van natuurwaarden,
ruimtelijke kwaliteit en economische kansen.
Afgesproken is om:
• met prioriteit de zwakke schakels in de ZuidHollandse kust aan te pakken;
• in Zuidvleugelverband een visie op te stellen voor de
langetermijnontwikkelingen van de Zuid-Hollandse
kust (zonder de aanpak van de zwakke schakels daarbij voor de voeten te lopen). De provincie, de hoogheemraadschappen en de kustgemeenten zijn hiervoor de belangrijkste partijen.

Stadsranden
De kansenzones dekken vrijwel volledig de Haagse
stadsranden: de zuidelijke stadsrand (de Schakelzone
Lozerlaan), de ‘oude’ oostelijke stadsrand (de Vliet/A4zone) en een deel van de noordelijke stadsrand (de
Internationale kustzone). Voor deze drie stadsranden is
de opgave om groen en water te combineren met
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nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en een betere bereikbaarheid. In alle gevallen zijn het gemeentegrensoverschrijdende opgaven. Over de Schakelzone Lozerlaan is
met de gemeente Westland afgesproken om samen een
studie hiernaar te doen, waarbij ook de gemeenten Delft
en Midden-Delfland betrokken worden.
Voor de Vliet/A4-zone wordt een visie opgesteld. Bij
deze visie zijn de gemeenten Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Delft, Rotterdam en Leiden en het hoogheemraadschap van Delfland betrokken.
In de aanloop naar de structuurvisie heeft Den Haag
de suggestie gedaan om de Nieuwe Driemanspolder,
gelegen op het grondgebied van de gemeenten
Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, te benutten
voor verstedelijking. Den Haag heeft die optie afgewogen tegen verstedelijking in de Vlietzone, gelegen
op Haags grondgebied. De voorkeur gaat uit naar verstedelijking in de Vlietzone. De Nieuwe Driemanspolder kan worden benut voor de ontwikkeling van
natuur, waterberging en recreatief gebruik. Den Haag
gaat daaraan actieve steun geven. Mochten in de toekomst de grondgebiedgemeenten het voornemen hebben om hier woningen te bouwen, wil Den Haag daar
graag bij betrokken worden.
Met de gemeente Wassenaar wordt een visie voor het
gebied rond renbaan Duindigt gemaakt. Dit gebied
valt binnen de Internationale kustzone.

Bedrijvenschappen
De gemeente Den Haag heeft veel ervaring
opgedaan met de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de vorm van gemeenschappelijke
regelingen met andere gemeenten.
Bedrijvenschap Harnaschpolder,
Industrieschap Plaspoelpolder en voorheen
ook het Forepark zijn daarvan voorbeelden.
Gemeenschappelijk kenmerk van deze regelingen is dat er een gezamenlijk belang is, of dat
afzonderlijke (niet tegenstrijdige) belangen in
één regeling verenigd kunnen worden. Het
delen van risicodragende ontwikkelingen en
het bevorderen van de regionale werkgelegenheid zijn voorbeelden van gezamenlijke
belangen. Den Haag wil dergelijke vormen
van samenwerking graag op meerdere locaties
toepassen. Daarover is gesproken met de
gemeenten Rijswijk, Midden-Delfland,
Westland, Zoetermeer en Rotterdam.
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De stedelijke agenda
De Wéreldstad aan Zee krijgt gestalte door in vijf gebieden in de stad kansen voor ontwikkeling te pakken. Die gebieden zijn de kansenzones: het
Centrum, de Lijn 11-zone, de Internationale kustzone, de Vliet/A4-zone en
de Schakelzone Lozerlaan. Binnen de kansenzones zijn gebieden te onderscheiden waar de ambities van de structuurvisie het sterkst tot hun recht
komen: de ontwikkelingsgebieden.

5.1

De Wéreldstad aan Zee in
het gemeentelijke beleid

Keuzes in de structuurvisie krijgen effect als ze ver
doorwerken in het gemeentelijk beleid. De structuurvisie is richtinggevend voor nieuwe beleidsplannen en
kaderstellend voor ruimtelijke uitwerkingen. De structuurvisie werkt op drie punten rechtstreeks door:
• Langs doorgaande wegen en groen zal bij herstructurering in principe worden uitgegaan van een
bouwhoogte van minimaal vijf lagen.
• In alle ontwikkelingsgebieden is op daarvoor geschikte plekken hoogbouw toegestaan.
• Voor de openbare ruimte in de ontwikkelingsgebieden
Scheveningen en Kijkduin geldt als kwaliteitsstandaard de ‘Hofstadkwaliteit’ (hoogste niveau).
Voor de openbare ruimte in het ontwikkelingsgebied
Kijkduin-Westbroekpark en nader te bepalen delen
van andere ontwikkelingsgebieden wordt gewerkt
met ‘maatwerkkwaliteit’.
De structuurvisie geeft aanleiding om bestaand
gemeentelijk beleid aan te passen en/of uit te werken:
• Het woonbeleid: een groter bouwprogramma en een
andere verdeling over de woonmilieus dan in de Woonvisie, ruimere mogelijkheden voor dakopbouwen, aanpassing van de Hoogbouwvisie. Uitwerking van de
verdichtingsopgave buiten de ontwikkelingsgebieden.
• Het verkeersbeleid: herziening van het Verkeersplan
(doortrekking tot 2020), aanpassing van het parkeerbeleid, planning van recreatieve fietsroutes.
• Het groenbeleid: visievorming in regionale context.
• Het waterbeleid: oplossingen bieden voor de waterbergingsopgave.
• Het milieubeleid: vormgeven van structurele
oplossingen om verdichting mogelijk te maken
onder stringente milieunormen, voortbordurend
op het experiment ‘Stad en Milieu’.
• Sociaal beleid: een langetermijnperspectief op basis
van de ambitie van Wéreldstad aan Zee. De gemeente
Den Haag zal kort na de structuurvisie een Sociale
Visie uitbrengen. Doelstellingen en ambities uit de
structuurvisie zijn hiervoor richtinggevend.
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5.2

Het Centrum

en werkgelegenheid de regionale centrumfunctie verder
worden uitgebouwd door onder meer de plannen voor
het Wijnhavenkwartier. De skyline van het Haagse centrum zal de komende jaren in verandering blijven.

De kansen
Dit is bij uitstek het gebied waar de verschillende facetten van veelzijdig Den Haag zichtbaar zijn. De binnenstad, met markante gebouwen, die tot ver buiten Den
Haag bekendheid genieten, is het kloppend historisch
hart van de stad. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in dit gebied, in het bijzonder in de openbare
ruimte (‘De Kern Gezond’). Het is en blijft een visitekaartje van Den Haag dat door permanent onderhoud
zijn bijzondere karakter moet blijven houden.

Om de stedelijkheid in het centrum te versterken,
moet de functie van het centrum als ontmoetingsplaats
van verschillende ‘werelden’ in de stad de komende
decennia een extra impuls krijgen. Dat vraagt dat
woongebieden rond het centrum nauwer op het centrum worden betrokken. De Rivierenbuurt, de
Stationsbuurt en op de langere termijn BezuidenhoutWest, gekoppeld aan mogelijke overbouwing van het
spoor, bieden ruimte voor sterk gemengde stedelijke

Het historisch hart is omgeven door andere delen van
het centrum: het moderne hoogbouwgebied van Den
Haag Nieuw Centrum en het Beatrixkwartier, China
Town in de omgeving van de Wagenstraat, het winkelgebied, het cultuurcluster aan het Spuiplein en het
regeringscentrum. Samen vormen die gebieden hèt
centrum van de stad en regio. Het centrum heeft de
afgelopen vijftien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En is een hoogstedelijk gebied ontstaan van
hoge kwaliteit, van architectuur en buitenruimte. Ook
is de bereikbaarheid van het gebied met het souterrain
(tramtunnel) en de Koningstunnel sterk verbeterd.
In de omgeving van station Den Haag Centraal is
vooral nieuwe werkgelegenheid en in beperkte mate
woningbouw toegevoegd, terwijl in de Laakhavens
nabij station Hollands Spoor het accent lag op onderwijs, studentenhuisvesting en kantoren. In de komende
jaren zal door toevoeging van wonen, voorzieningen
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milieus: wonen, ateliers, kroegen, restaurantjes, studenten, werkplaatsen enzovoorts. Samenvoeging van
de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor is
overigens nu niet aan de orde, gezien de investeringen
in de beide stationsgebieden. Wellicht dat op zeer
lange termijn die optie weer in beeld komt.
De komende decennia moet een belangrijk deel van de
ruimte om de centrumfunctie van Den Haag voor de
stad en regio verder uit te bouwen, gezocht worden
buiten het huidige centrum. Er wordt een ‘sprong
over het spoor’ gemaakt: naar de Binckhorst en de
Laakhavens. De barrièrewerking van grootschalige
infrastructuur maakt het nodig om te investeren in het
‘aaneensmeden’ van de deelgebieden van het centrum.
Die inzet geldt óók voor het Haagse Bos/Malieveld,
dat in de toekomst vanuit het centrum direct als goed
toegankelijk stadspark gaat functioneren. Een verdere
overkluizing van het laatste stuk van de Utrechtsebaan
maakt dat mogelijk.
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Ontwikkelingsgebied Binckhorst/Laakhavens:
een sprong over het spoor
Met de transformatie en herstructurering van de
Binckhorst, de Laakhavens-strook en Moerwijk ontstaat de unieke kans om een sprong over het spoor te
maken en daar nieuwe centrumdelen met allure te
scheppen. Hier, aan het water, ligt volop ruimte voor
bijzondere binnenstedelijke milieus met een centrumstedelijke mix van wonen, voorzieningen en stedelijke
bedrijvigheid.
Het Trekvliettracé zal als nieuwe entree de aanjager
van de herontwikkeling van de Binckhorst zijn en zij
koppelt bovendien het gebied aan de Rivierenbuurt en
het centrum. Door opwaardering van de Erasmusweg
en de Neherkade en koppeling van de Binckhorstlaan
aan de Schenkkade wordt dit deel van het centrum
ook goed aangesloten op de ringwegen in de flanken
van de stad. Voor het functioneren als stedelijk centrum zullen twee bestaande knelpunten in het Haagse
wegennet structureel moeten worden opgelost: de
Schenkverbinding èn de gordiaanse verkeersknoop
rond station Moerwijk.
De Binckhorst wordt een aantrekkelijk gemengd woonvoorzieningen- en werkgebied met intensief en meervoudig grondgebruik. De Binckhorst leent zich door
zijn goede bereikbaarheid uitstekend voor de vestiging
van stedelijke bedrijvigheid, regionale voorzieningen als
onderwijsinstellingen, huisvesting van studenten en starters. De nieuwe stedelijke bedrijvigheid kan aansluiten
op de concentratie van scholen, zodat een breed kenniscluster ontstaat. “B@Binckhorst”! Door menging van
oude en nieuwe, grote en kleine bebouwing, formeel en
informeel gebruik biedt het gebied gunstige condities
voor het ontstaan van een creatief stedelijk milieu. De
noordwesthoek van de Binckhorst rond de huidige afvalverwerkingsinstallatie heeft door zijn centrale ligging
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tussen alle centrumdelen en kenmerken van de aanwezige bebouwing de kans om zich op termijn te ontwikkelen tot een Haagse variant op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam, een stadspark van de 21e eeuw.
Als woonlocatie biedt vooral het aanwezige water goede
aanknopingspunten voor een karakteristieke omgevingskwaliteit. Omliggende wijken worden op het nieuwe
centrumgebied betrokken door de aanleg van nieuwe
(fiets)routes naar Laak-Noord en het Schipperskwartier,
de Rivierenbuurt en Leidschendam-Voorburg.
Door de aansluiting van de Schenkkade op het
Trekvliettracé ontstaat er in de Rivierenbuurt-Zuid,
zonder het doorgaande autoverkeer, de mogelijkheid
om een levendig overgangsgebied tot ontwikkeling te
brengen. Gedacht wordt aan een sterke menging van
stedelijke functies en een aantrekkelijk ingerichte
openbare ruimte met een stadsgracht in het profiel
van het oude Schenkviaduct.

Programma op hoofdlijnen
• Wonen: toevoeging van 12.600 woningen in het centrum, waarvan 7.000 in het ontwikkelingsgebied
Binckhorst/Laakhavens en in bijzondere binnenstedelijke milieus met een centrumstedelijke mix van
wonen/werken/voorzieningen.
• Werken: stedelijke bedrijvigheid, creatieve klasse,
functiemenging.
• Voorzieningen: cultuur, onderwijs en sport.
• Infrastructuur: Trekvliettracé, Randstadrail, Station
Binckhorst, Moerwijkknoop (ontwarring),
Schenkverbinding, fietsroutes, op termijn koppeling
van de Binckhorst naar Leidschendam-Voorburg.
• Ruimtelijke kwaliteit: intensief en meervoudig
grondgebruik, karakteristieke omgevingskwaliteit
(waaronder groen) gekoppeld aan water.

In Laakhavens is het ontwarren van het verkeersknooppunt bij station Moerwijk een belangrijke conditie voor de verdere ontwikkeling. Het is méér dan
een verkeerstechnische kwestie. Dit punt in de stad is
als het ware een scharnier tussen het centrum, Den
Haag Zuidwest en Transvaal/Schilderswijk.
Ontwarring is een voorwaarde voor de onderlinge
bereikbaarheid èn voor de ontwikkeling van het
gebied rondom de knoop. De geplande uitvoering van
Laakhaven-West is hierin een eerste stap. De huidige
bedrijventerreinen kunnen dan worden getransformeerd
naar stedelijke locaties met woningbouw in hoge dichtheden, stedelijke bedrijvigheid, voorzieningen en
horeca. Net als in de Binckhorst zijn de nabijheid van
het centrum, de goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer en de aanwezigheid van water de aanjagers
voor de ontwikkeling.
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5.3

De Lijn 11-zone

De kansen
Den Haag wil zijn woon- en verblijfskwaliteiten verbeteren; de stad wil de eigen bevolking maximale ontplooiingsmogelijkheden voor sociale, culturele en economische ontwikkeling bieden. Daarnaast wil Den Haag
stad en regio naar zee brengen, waarvoor goede verbindingen tussen de regio, letterlijk het achterland, en
de kust onmisbaar zijn.
Deze ambities komen samen in de lijn 11-zone, de centraal tussen de vooroorlogse wijken gelegen tramlijn, die
vanaf station Hollands Spoor naar Scheveningen-Dorp
loopt. Lijn 11 als Randstadrail vormt een belangrijke
schakel tussen de Vliet/A4-zone, het centrum en de kust.
Door lijn 11 af te buigen naar de haven, wordt het havengebied ook goed ontsloten. Met het doortrekken van de
lijn naar Rotterdam komt bovendien de regio aan zee te
liggen: lijn 11 als kustexpress en als verbinding met
Rotterdam/The Hague Airport. Dit geeft een nieuwe
impuls aan de herstructureringsgebieden langs de lijn,
zoals Laakhavens-West, de omgeving van station Moerwijk, de wijk Transvaal en de randen van de Schilderswijk, het bedrijventerrein Monstersestraat, de omgeving
van Houtrust en tenslotte de Scheveningse haven. Voor
een regionale lijn is een frequente, snelle dienstregeling
van groot belang.

Ontwikkelingsgebied Transvaal:
de wereld in de wijk

Kansenzone lijn11 met ontwikkelinsgebied Transvaal
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Het gebied langs lijn 11 in Transvaal biedt kansen voor
ontwikkelingen die vooral het multiculturele karakter
kunnen versterken. Door de opwaardering van lijn 11
tot Randstadrail èn een substantiële verbetering van de
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openbare ruimte rond lijn 11 kan de achterkant van het
centrum transformeren naar een bijzonder gebied met
een sterk eigen beeld, veel bijzondere voorzieningen èn
ontwikkelingsruimte voor de kleurrijke multiculturele
stad.
In dit dichte stedelijke gebied is dan ruimte nodig voor
een goede inpassing voor de Randstadraillijn. Daarom
wordt ingezet op een tunnel, ter hoogte van Transvaal,
tussen de kruising met de Wouwermanstraat en de kruising met de Delftselaan. Ondertunneling wordt vooral
ingezet om de vernieuwing van Transvaal en de Schilderswijk een impuls te geven. De vrijkomende ruimte
bovengronds wordt benut om het voetgangersklimaat te
verbeteren, voor meer ruimte en toevoeging van openbaar groen en water (bijdrage aan stedelijke bergingscapaciteit). Ook is er ruimte om de fietser vrij baan te
geven boven het tracé en zo een snelle fietsverbinding
naar zee te faciliteren. Langs het tracé worden door
sloop en nieuwbouw aantrekkelijke woningen gebouwd,
waarbij ten opzichte van de huidige bebouwing kan worden verdicht door hoger te bouwen. Het bedrijventerrein aan de Uitenhagestraat wordt getransformeerd tot
een gemengd woon- en werkgebied. Hier liggen mogelijkheden voor het uitbouwen van het multiculturele
karakter van dit deel van de stad, met de Haagse Markt
als toeristische attractie en aansluitend op de markt veelkleurige winkelstraten. Door toevoeging van woningen
en voorzieningen krijgt de stedelijkheid een impuls. Zo
biedt de herontwikkeling van de omgeving van lijn 11
rond de Haagse Markt in Transvaal, de kans om een
stevige impuls te geven aan de centrumkwaliteiten van
dit gebied en aan de vernieuwing van de negentiendeeeuwse wijken.
Programma op hoofdlijnen
• Wonen: 2.000 woningen door benutten randen
tramtracé voor woningbouw, door transformeren
bedrijventerrein Uitenhagestraat tot gemengd
woon- en werkgebied en door toevoegen nieuwe
woningen op GIT-terrein.
• Werken: Uitenhagestraat, mix stedelijke bedrijvigheid.
• Voorzieningen: uitbouwen multiculturele karakter
detailhandel en ontspanning, Haagse Markt.
• Infrastructuur: opwaardering lijn 11 tot Randstadrail
en ondertunneling, fietsverbinding, gebouwde
parkeervoorzieningen, op termijn wellicht de verbinding Beatrixlaan-De La Reyweg-Beeklaan.
• Ruimtelijke kwaliteit: toevoegen openbaar groen en water, voorbeeldproject Haagse Markt, architectonische
kwaliteit en uitstraling, toevoegen stedelijke verblijfsruimte gekoppeld aan publieksgerichte voorzieningen.
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wonen, voorzieningen en recreatie. Geconcentreerde
ontwikkelingen vinden plaats in Kijkduin en in
Scheveningen. Hier liggen dé kansen voor het vergroten van de diversiteit in vestigingsmilieus voor wonen
en stedelijke voorzieningen. Op deze plekken wordt
ingezet op intensief ruimtegebruik en een hoogwaardige kwaliteit van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte.

5.4

De Internationale kustzone

De kansen
Den Haag heeft een unieke ligging aan zee. Geen
andere stad in Nederland heeft zo’n troefkaart. Met de
vermaarde badplaats Scheveningen, een haven direct
aan zee, aantrekkelijke woonmilieus en belangrijke
internationale instellingen voor recht en vrede.
De Internationale kustzone biedt voor de Randstad als
Europese metropool bij uitstek kansen om onze
(inter)nationale positie te verstevigen en uit te bouwen.
Aan de kust kan Den Haag zijn ambities van Wéreldstad aan Zee vorm en inhoud geven.
Bij de ontwikkelingen aan de kust kunnen stringente
eisen aan de zeewering leidend zijn, maar er ontstaat
met de aanpak van de zwakke schakels in de kustverdediging een nieuwe situatie: ruimte om de Internationale kustzone veel aantrekkelijker te maken voor
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In de internationale zone die zich direct achter de
kuststrook, in de binnenduinrand, uitstrekt van
Wassenaar tot de Westlandse Zoom, wordt ruimte
gereserveerd voor nieuwe internationale instellingen.
De bereikbaarheid en leefbaarheid krijgen een krachtige impuls door een goed ontworpen, deels ondertunnelde rondweg met ongelijkvloerse kruisingen. De
parken, van Westduinpark tot Westbroekpark, worden
gekoesterd. Zo blijft er, naast ruimte voor dynamiek,
volop ruimte voor rust en natuur. De stedelijke ontwikkeling van de kust door nieuw programma met
allure, zowel woningen als voorzieningen, biedt extra
kansen om het specifieke internationale profiel van
Den Haag in de Internationale kustzone te versterken.
Er zijn drie ontwikkelingsgebieden in de Internationale
kustzone: Kijkduin, Scheveningen-Kust en het gebied
Kijkduin-Westbroekpark.

Ontwikkelingsgebied Kijkduin: het beach resort
In Kijkduin ontstaat een comfortabele hoogwaardige
badplaats waar de nadruk ligt op luxe en zorg, een
versterking van het huidige profiel van beach resort
Kijkduin. Kijkduin richt zich vooral op gezinnen en
ouderen. Het is een aanvulling op het drukkere en
stadse Scheveningen. Met hoogwaardige zorgvoorzie-
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Kansenzone Internationale kust met ontwikkelingsgebieden Kijkduin, Scheveningen-Kust en Kijkduin-Westbroekpark

ningen en woningen, vlakbij de nieuwe internationale
school in de Westlandse Zoom, wordt ook de internationale ambitie in Kijkduin versterkt.
De bestaande ruimte in Kijkduin om te bouwen wordt
optimaal benut, zowel op en rond het huidige parkeerterrein als in de tweede rij, iets verder van zee. Door
middel van aantrekkelijke vormen van hoogbouw met
een fantastisch uitzicht op zee, kan Den Haag met dit
metropolitane milieu de concurrentie uitstekend aan.
Door dubbel grondgebruik worden voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd.
De bereikbaarheid vanuit de stad en regio wordt verbeterd door lijn 3 door te trekken en op termijn een
regionale hoogwaardige openbaarvervoerlijn van
Zoetermeer, via Delft en Den Haag Zuidwest toe te
voegen (lijn 37). Voor de autobereikbaarheid is, naast
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het voltooien van de A4 Midden-Delfland, een goede
doorstroomfunctie op de Lozerlaan noodzakelijk.
Programma op hoofdlijnen
• Wonen: 3.000 woningen in hoogwaardige hoogbouw
met uitzicht op zee.
• Werken: vrijetijdssector.
• Voorzieningen: wellness, horeca, bijzondere winkelformules.
• Infrastructuur: A4 Midden-Delfland, opgewaardeerde Lozerlaan, lijn 3 naar Kijkduin, lijn 37,
parkeervoorzieningen, fietsvoorzieningen.
• Ruimtelijke kwaliteit: Hofstadkwaliteit openbare
ruimte (kwaliteit badplaats aanvullend op drukke
deel Scheveningen-Kust), dubbel grondgebruik,
recreatieve verblijfsruimte gekoppeld aan
publieksgerichte voorzieningen, toevoegen
openbaar groen.
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Ontwikkelingsgebied Scheveningen-Kust:
het tweede stadscentrum
Scheveningen wordt het drukke, bruisende tweede
centrum aan het strand, dat vier seizoenen per jaar aantrekkelijk is voor Hagenaars en toeristen, met Bad en
Haven als zwaartepunten en Dorp als kleinschaliger en
rustiger cultuurhistorisch gebied daartussen. Voor een
goed functionerend geheel is verbetering van de
onderlinge bereikbaarheid een voorwaarde. De nieuw
te realiseren kustverdediging biedt hiertoe kansen.
Het vrijkomende Norfolkterrein biedt kansen om een
stevige impuls te geven aan de ontwikkeling van de
Wéreldstad aan Zee. Het Haagse college volgt het
advies van de commissie Van der Zwan en gaat onderzoek doen naar mogelijke verplaatsing van de visserijsector van de eerste haven naar de derde haven (waar
Norfolk gevestigd is) en invulling van de vrijkomende
eerste haven met een programma van wonen en recreatieve voorzieningen. Als dat niet haalbaar blijkt,
wordt de second best-optie uitgewerkt: wonen en
recreatieve voorzieningen op het Norfolkterrein.
Zodra die duidelijkheid is ontstaan, kan Den Haag zichzelf nóg prominenter op de internationale kaart zetten
door realisatie van een grote trekker op één van beide
havenhoofden. Er wordt gedacht aan een internationaal
kunst- en cultureel centrum, aansluitend op de groeiende positie als stad van recht en bestuur. Dit centrum
moet een aantrekkelijk ontwerp krijgen, een nieuw
icoon voor de stad. Te denken valt aan een centrum vergelijkbaar met het Institut du Monde Arabe in Parijs.
Scheveningen heeft bovendien kansen om bij zeewaartse kustverdediging een zeer aantrekkelijke plek
voor surfers te worden. Bij ingrepen ten behoeve van de
kustverdediging hebben oplossingen die de mogelijkheden hiertoe vergroten (zoals richels op de zeebodem),
de voorkeur. De ambitie is om Scheveningen te laten
uitgroeien tot het mekka voor strand- en zeesport in
Nederland: voor (kite) surfers, beachvolleybal et cetera.
Er wordt onder meer gedacht aan een beachstadion.
Met de ontwikkeling van de kust is verbetering van de
bereikbaarheid noodzakelijk. Allereerst is een forse
investering in het openbaar vervoer nodig: doortrekking van Randstadraillijn 11 naar de haven en het op
Randstadrailniveau brengen van lijn 1. Zeker op dagen
van topdrukte zal dit niet voldoende zijn om het verkeersaanbod af te wikkelen: de Noordwestelijke hoofdroute en extra parkeergelegenheid zijn noodzakelijke
aanvullingen op de investeringen in het openbaar vervoer. De kustverdediging biedt kansen voor realisatie
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van grootschalige parkeervoorzieningen. Daarnaast
kan het parkeren, gekoppeld aan nieuwe stedelijke
voorzieningen, worden gerealiseerd in geïntegreerde
parkeergarages.
Scheveningen-Haven ontwikkelt zich tot een authentiek
stedelijk centrum met een mix van horeca, leisure en
wonen voor de stad, de Haagse regio èn de internationale bezoekers van Den Haag. Om de beleving van de
zee en haven in stand te houden, blijft de visserij in de
haven actief. Er liggen kansen voor toeristische attracties als Seaworld, een uitkijktoren en een museum. De
haven als jachthaven èn watersportcentrum wordt verder uitgebouwd. Er is ruimte voor historische schepen
en kleinschalige topcruises. Nieuwe appartementen
aan het water van de haven of met zicht op zee zorgen
ervoor dat de levendigheid van het gebied niet teveel
van bezoekers afhankelijk wordt. Ook hier wordt
gemikt op kwalitatief hoogwaardige woonvormen die
concurrerend zijn met andere grote steden. Afhankelijk
van de invulling in het vervolg op het rapport van
Van der Zwan, is een verbinding te maken tussen het
noordelijk en zuidelijk deel van de haven. Voor fietsverkeer zullen verbindingen, zowel langs de kust als vanuit
de stad en de regio naar de kust toe, verbeterd worden.
In Scheveningen-Bad wordt door middel van een integrale gebiedsaanpak stevig geïnvesteerd in de stedenbouwkundige samenhang en grotere kwaliteit van de
openbare ruimte en bebouwing. Vooral de beleving en
toegankelijkheid van het strand en de zee vanuit de
gebieden direct achter de eerste rij van bebouwing
moet worden verbeterd. De Gevers Deynootweg
wordt de ruimtelijke drager van een herstructureringsopgave, waarbij een luxe winkelstraat met cafés, nachtclubs en bars, het internationale karakter van
Scheveningen-Bad zullen versterken. Eerste stap van
de herontwikkeling van Scheveningen-Bad zal een
herprogrammering van de Pier en het Palacegebied
naar kwalitatief hoogwaardige segmenten moeten zijn.

en uitbouwen van de haven tot tweede toeristische pool
(aanvullend op Bad).
Programma op hoofdlijnen
• Wonen: 4.100 woningen door een mix van hoogbouw
in een bijzondere, hoogwaardige kwaliteit.
• Werken: horeca, detailhandel, visserij.
• Voorzieningen: internationale cultuur, toeristische
attracties, detailhandel, nachtleven, leisure, strand- en
zeesport, voorzieningen voor jongeren (muziek).
• Infrastructuur: lijn 11 naar haven, lijn 1, Noordwestelijke hoofdroute, Lozerlaan, fietsverbindingen,
mogelijk brug bij de haven, parkeervoorzieningen.

combineren van veiligheid en ruimtelijke kwaliteit: ontwerp voor
de boulevard in Scheveningen (ontwerp M. de Solà-Morales)

De Pier biedt kansen voor een bijzonder hotel of bijzondere attractie, bijvoorbeeld een muziektempel voor
jongeren of een bijzondere uitgaansgelegenheid voor
een breed muziekaanbod. Intensivering van de badplaats met woningen tot bij het Zwarte Pad versterkt
de gewenste sfeer in Scheveningen-Bad.
De voorstellen gaan verder op de lijn die in het Masterplan Scheveningen-Kuststrook is ingezet: sterkere profilering van Bad, Dorp en Haven als bijzonder ‘drieluik’,
herinrichting van de Boulevard als verbindend element
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• Ruimtelijke kwaliteit: authentiek stedelijk centrum in
Haven, stedelijke-recreatieve openbare ruimte qua
sfeer en uitstraling passend bij deelgebieden Haven
en Bad, bijzondere internationale culturele voorziening gekoppeld aan een architectonisch ‘icoon’.

Ontwikkelingsgebied Kijkduin-Westbroekpark
In de zone vlak achter de kuststrook, van Wassenaar via
de Scheveningse Bosjes en de Vogelwijk tot aan Kijkduin en de Westlandse Zoom, ligt het kloppend hart van
Den Haag als internationale stad van recht en bestuur.
Hier bevinden zich de mooiste parken en woonwijken
van de stad en bovendien ook veel (internationale)
instellingen. In deze zone wordt de aantrekkelijkheid
van Den Haag als internationale stad vergroot. De
nadruk ligt op verbetering van de recreatieve kwaliteiten
van de parken, verbetering van de bereikbaarheid en van
de openbare ruimte en het bieden van ruimte voor

wonen en internationale instellingen. Het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte zal erop
gericht zijn om maatwerk te leveren om de internationale sfeer herkenbaar te maken (bestrating, verlichting,
veiligheid). Om de bereikbaarheid te verbeteren, zal de
doorstroming op de Noordwestelijke hoofdroute verbeterd worden door aanleg van ongelijkvloerse kruisingen
en gedeeltelijke ondertunneling. De verkeersmaatregelen dragen tevens bij aan verbetering van de omgevingskwaliteit. De noordwestelijke hoofdroute is de drager
van de internationale zone. Bestaande clusters als het
World Forum rond het congresgebouw en nieuwe
locaties voor internationale instellingen liggen eraan
of in de buurt. Als locaties zullen de vrijkomende plekken benut worden in het congresgebouwgebied, vrijkomende schoolgebouwen en overheidsgebouwen, zoals
het Aloysiuscollege, de Johanna Westermanschool en
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook overige
kansen die zich voordoen in deze zone zullen gegrepen
worden. Bijvoorbeeld het mogelijk, als gevolg van een
fusie, op termijn vrijkomende terrein van het Rode
Kruisziekenhuis. Ook zal gekeken worden welke vrijkomende sportterreinen hiervoor ruimte kunnen bieden.
Programma op hoofdlijnen
• Wonen: incidenteel.
• Werken: internationale instellingen.
• Voorzieningen: internationaal onderwijs, sport en
horeca, congresfunctie.
• Infrastructuur: Noordwestelijke hoofdroute met tunnels, fietsverbindingen, samenhang groen herstellen.
• Ruimtelijke kwaliteit: verbetering kwaliteit openbare
ruimte (maatwerkkwaliteit), herkenbare internationale sfeer.
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5.5. De Vliet/A4-zone
De kansen
De Vliet/A4-zone, waar drie belangrijke snelwegen
samenkomen (A4, A12 en A13), heeft de potentie om
uit te groeien tot een belangrijke, centraal in de regio
gelegen, economische pool. In deze zone kan de Zuidvleugel een krachtig economisch profiel waarmaken.
Ook kan er een bijdrage geleverd worden aan de versterking van de regionale landschapsstructuur door de
ligging in het landschapsnetwerk.
Ontwikkelingen in de Vliet/A4-zone richten zich op
die potenties: ligging aan de nationale doorstroomroute A4, de binnenring van de Randstad, en de goede
zichtbaarheid. De zone ligt regionaal strategisch: hier
raken en overlappen de dragers van de kenniseconomie van de Zuidvleugel: Delft (technologie),
Zoetermeer (ICT), Leiden (biosciences), Westland
(glastuinbouw) en natuurlijk Den Haag (bestuur en
recht inclusief zakelijke diensten).

Ook zijn er, mede als gevolg van de in potentie uitstekende bereikbaarheid voor auto en openbaar vervoer,
goede kansen voor grootschalige voorzieningen. De
Vliet en Zweth zijn dragers voor een ‘lineair’ landschapspark langs de hele zone. Hiermee krijgt deze
een belangrijke recreatieve en ecologische waarde.
Ook is er ruimte voor woningbouw en voor bepaalde
instellingen aansluitend aan het bestaande landgoederenmilieu van de Vliet.
Deze ambitie vraagt een ruimtelijke en programmatische inrichting van hoog niveau. Tegelijk vragen de
omvang van de zone, de administratieve situatie (grondgebied van meerdere gemeenten: Midden-Delfland,
Westland, Rijswijk, Den Haag en LeidschendamVoorburg) en de economische verwachtingen om een
uitgekiende gefaseerde aanpak.

De ligging van de Vliet en de Zweth in het gebied
biedt de kans om hier een groene schakel tussen de
Westlandse Zoom en het Groene Hart te realiseren
als onderdeel van het regionale recreatieve netwerk.
Doordat de infrastructuur in de Vliet/A4-zone een
fikse barrièrewerking heeft, zijn nieuwe ontwikkelingen erop gericht om het stadsdeel LeidschenveenYpenburg en de regio steviger aan de stad te hechten.
De ligging van de Vliet/A4-zone en de aanwezigheid van
railinfrastructuur maken het gebied bij uitstek geschikt
voor het topsegment in kantoren en bedrijvigheid.

Kansenzone Vliet/A4 met ontwikkelingsgebieden Vlietzone en Zwethzone
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De verschillende ruimtelijke kwaliteiten van de
Vliet/A4-zone leiden tot een onderscheid in twee
delen: de Zwethzone met de gebieden Sion en
’t Haantje (Rijswijk-Zuid) en de Vlietzone tussen de
afslag Ypenburg en de afslag Leidschendam. Dit
tweede deel correspondeert met het plangebied van
het uitwerkingsplan Vliet/A12-Zone van het
Stadsgewest Haaglanden.

Ontwikkelingsgebied Vlietzone
Langs de snelweg A4 wordt een strook hoogwaardige
bedrijvigheid ontwikkeld in een landschappelijke en
waterrijke setting waarbij maximaal wordt geprofiteerd van de zichtbaarheid vanaf de snelweg. Hiermee
wordt ook een bijdrage geleverd aan de waterbergingsopgave in het gebied. De bedrijvigheid vormt
een buffer voor de milieubelasting van de snelweg,
zodat in de tweede rij bebouwing wonen mogelijk
wordt. Het woongebied strekt zich uit tot aan de
Vliet waarbij landschappelijk wordt aangesloten op de
structuur van de historische landgoederen. Zo versterkt
het nieuwe wonen het huidige groene karakter aan de
zijde van Leidschendam-Voorburg. Aanleg van de
parallelle wegstructuur, die de bedrijven en woningen
ontsluit, maakt het mogelijk om van de verbinding
langs de Vliet een schakel in de autoluwe, regionale
recreatieve verbinding tussen Midden-Delfland en
Groene Hart te maken.
Het Prins Clausplein is de centrale infrastructuurknoop
in de Vlietzone. De oksels van het Prins Clausplein
behoren tot de toplocaties in Nederland met uitstekende mogelijkheden voor grootschalige (boven)regionale voorzieningen en hoogwaardige zo mogelijk internationale bedrijvigheid en kantoren. Met de bouw van
het nieuwe ADO-stadion is al een begin gemaakt met
benutten van dit bijzondere milieu. De Gavi-kavel, aan
de zijde van Ypenburg, is erg geschikt voor grootschalige voorzieningen in een groene setting. Met de combinatie van stadspark en regionale voorzieningen wordt
de voormalige barrière tussen stad en buitengebied een
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echte plek voor bewoners en bezoekers van de regio èn
kan Den Haag het beeld van groene woonstad ook in
de Vinexlocaties gaan waarmaken. Het terrein ligt vlakbij het nieuwe station Ypenburg en is goed bereikbaar
met de auto. Voor de ontwikkeling van de Gavi-kavel is
verplaatsing van de TNO-vestiging Ypenburg noodzakelijk. Het deelgebied tussen de A12, A4 NS-werkplaats
en Vliet en de 'oksels' van het Prins Clausplein aan de
Vlietzijde komen pas na 2020 aan bod.
Om de ambitie voor de Vlietzone waar te kunnen
maken, zijn forse infrastructurele ingrepen nodig: een
parallelstructuur voor autoverkeer als lokaal alternatief
voor de snelweg is nodig (bypasses van de A4 en de
A12) om de Vliet/A4-zone te ontsluiten. Doortrekken
van Randstadrail via de Binckhorst, door het gebied
heen naar Zoetermeer, zorgt voor de openbaarvervoersontsluiting. Nieuwe dwarsverbindingen voor langzaam
verkeer, openbaar vervoer en autoverkeer zijn nodig om
de samenhang van de gebieden aan weerszijden van de
A4 te verbeteren. Er liggen kansen voor transferia op
plekken waar het openbaar vervoer de zone doorsnijdt.
Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de
bereikbaarheid van het centrum en de kust en kan
tevens de milieudruk van het autoverkeer in de stad
worden verminderd. Ook voor het verminderen van de
milieudruk op de stad door vrachtverkeer biedt de
Vliet/A4-zone mogelijkheden: dankzij de ontsluiting
voor verschillende vervoersmodaliteiten (weg, rail en
water) en op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal) kan hier gedacht worden aan stedelijke goederenoverslag (stadsdistributie), bijvoorbeeld
nabij de NS-werkplaats.

Wéreldstad aan Zee

Programma op hoofdlijnen
• Wonen: 7.350 woningen aan de Vliet, aansluitend bij
historische landgoederen.
• Werken: hoogwaardige bedrijvigheid en kantoren.
• Voorzieningen: grootschalige (boven)regionale voorzieningen.
• Groen en water: landschapsverbetering langs de
gehele zone inclusief Zwethzone, bijdrage wateropvang, regionale recreatieve verbinding tussen
Midden-Delfland en het Groene Hart.
• Infrastructuur: parallelle wegstructuur A4 en A12,
doortrekken Randstadrail via de Binckhorst, transferia-voorzieningen, goederendistributie en -overslag, fietsroutes.
• Ruimtelijke kwaliteit: lineair landschapspark, representatieve zichtlocatie, entree Haagse agglomeratie.

Ontwikkelingsgebied Zwethzone
In dit gebied liggen Sion en ’t Haantje, twee glastuinbouwgebieden op het grondgebied van
Rijswijk. In overleg met Rijswijk (en Delft) is de
inzet om deze gebieden te transformeren naar een
meer regulier bedrijventerrein. Bovendien vormt
de nabijheid van het Westland en de kenniscentra
van Delft een belangrijke kans om voor dit gebied
in te zetten op glastuinbouwgerelateerde kennisontwikkeling. Sion en ’t Haantje worden ontsloten
door de Zuidweg, het Rijswijkse deel van de nieuwe
parallelle wegstructuur. Het verbinden van de
Zweth en de Vliet voegt een schakel toe in het
regionale recreatieve netwerk.
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De groene setting langs het water biedt kansen voor
woningbouw in de sfeer van het Vlietmilieu.
Het gebied tussen de A13, de Vliet en de Plaspoelpolder, waar nu onder andere een golfterrein ligt,
biedt door zijn centrale positie op termijn mogelijkheden voor een mix van hoogwaardige bedrijven aan
weerszijden van de snelweg en hoogwaardig wonen in
het groen. Op dit cruciale punt moeten de ruimtelijke
dragers (weg, water en groen) kwalitatief goed met
elkaar verbonden worden.
Programma op hoofdlijnen
• Wonen: nader te bepalen.
• Werken: regulier bedrijventerrein (op termijn hoogwaardig), kenniscluster glas.
• Groen en water: doortrekken Zweth naar Vliet
(tevens schakel regionale recreatieve verbinding),
verbinding van weg, water en groen.
• Infrastructuur: parallelstructuur A4, Zuidweg, fietsroutes.
• Ruimtelijke kwaliteit: nader te bepalen.
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5.6

De Schakelzone Lozerlaan

De kansen
De Lozerlaan, aan de zuidzijde van Den Haag, krijgt
na de voltooiing van de A4 Midden-Delfland een centralere, strategische ligging. Dat biedt kansen om een
hoogwaardige schakel te maken tussen Den Haag en
het Westland èn extra impulsen te geven aan de ingrijpende herstructurering die Den Haag Zuidwest de
komende jaren ondergaat. De ambitie voor de
Lozerlaan als schakelzone tussen Den Haag en het
Westland hangt sterk samen met goede verbindingen
tussen beide gemeenten.
Door herprofilering van de Lozerlaan ten behoeve
van de verkeersdoorstroming kan het aanwezige fijnmazige netwerk tussen Den Haag en het Westland
versterkt en op onderdelen hersteld worden. Naast
de doorgaande langzaamverkeersroutes en autoverbindingen komen er hoogwaardige regionale openbaarvervoerlijnen. Die openbaarvervoerlijnen zijn
tevens overstappunten (transferia) aan de stadsrand.
Hiervoor worden lijn 6 en later 9 op Randstadrailniveau gebracht, in eerste instantie tot aan de stadsrand. Om hiervoor voldoende draagvlak te creëren,
moet langs de lijnen worden verdicht. Op termijn is
het doortrekken naar het Westland een optie; Den
Haag blijft daarover in gesprek met het Westland.
Op de kruisingen van de Lozerlaan met deze lijnen
ontstaan uitstekende kansen voor gemeenschappelijke (regionale) voorzieningen. Wil het gebied een
regionale betekenis krijgen, dan is een goede toegankelijkheid vanuit de omgeving van essentieel
belang.
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Impuls voor Den Haag Zuidwest
Den Haag Zuidwest staat aan het begin van een
grote verandering. Wonen en leven moeten er beter
en prettiger worden. De fysieke vernieuwing van het
gebied is al in volle gang. De komende jaren staat de
verbetering van de sociale kwaliteit, de leefbaarheid
en de kwaliteit van de voorzieningen en openbare
ruimte hoog op de agenda. Door de veranderingen
in de infrastructuur aan de zuidwestzijde van de stad
kunnen de lopende processen een extra impuls krijgen: het doortrekken van de A4 Midden-Delfland en
de nieuwe rol van de Lozerlaan wijzigen de positie
van Den Haag Zuidwest van een perifere buitenwijk
in een strategisch gelegen stadswijk met een tweezijdige oriëntatie op de regio en stad. De ontwikkelingskansen in de zogenoemde Dynamische zone
worden aanzienlijk groter dankzij het stroomlijnen
van het autoverkeer: verbetering van de aansluiting
op het centrum ter hoogte van knooppunt Moerwijk
en op termijn de upgrading van tramlijn 9 tot
Randstadrail. Er zijn verdichtingsmogelijkheden
voor woningbouw. Het nieuwe gemeentekantoor,
dat wordt gecombineerd met andere publieksfuncties,
gaat samen met het winkelcentrum Leyweg dè voorzieningenknoop van Den Haag Zuidwest (inclusief
Wateringse Veld) vormen. Dat biedt kansen voor
een sterkere hechting van Wateringse Veld aan
Zuidwest. Zeker als ook de regionale openbaarvervoerlijn 37 tussen Kijkduin en Zoetermeer een tracé
via dit nieuwe centrum krijgt. Deze ontwikkeling is
een ‘kop’ op de herstructurering die in Den Haag
Zuidwest gaande is.
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Ook de herontwikkeling van de vrijkomende locatie
van het ADO-stadion biedt kansen voor een ‘kop’ op
de herstructurering. Voor deze locatie worden vier
opties onderzocht: een evenementenlocatie, een
sportopleidingsinstituut in combinatie met amateursportvelden, intensief gestapeld wonen in een groene
setting en uitbreiding van het Zuiderpark ten behoeve
van groen, water en recreatie.
Verbetering van de verkeersrelatie met het Westland
ter hoogte van de Escamplaan (directe wegverbinding
Westland-Den Haag) en de upgrading van lijn 6 tot
Randstadrail bieden ook ontwikkelingsmogelijkheden
voor in deze zone gelegen woon-, werk- en voorzieningenlocaties.

Het ontwikkelingsgebied De Uithof
De Schakelzone Lozerlaan kan zich ontwikkelen van
stadsrandzone tot een schakel tussen het Westland en
Den Haag. De Westlandse Zoom zal, meer nog dan nu
al het geval is, betekenis krijgen als hoogwaardig
groen- en recreatiegebied. Het is een overgangsgebied
tussen de glazen stad en de stenen stad, èn een recreatieve verbinding tussen Midden-Delfland en de kust.
Inzet is om voor inwoners van Den Haag en het
Westland een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied
te creëren, dat tevens ruimte biedt aan bovenlokale
waterberging. Door landschapsontwikkeling langs de
Lozerlaan ontstaat een nieuwe aantrekkelijke entree
van de stad. Op de Lozerlaan zelf is de doorstroming
vanaf de A4 naar de kust van belang voor de bereikbaarheid van de kust en het functioneren van de
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ringstructuur van Den Haag. De laan wordt op enkele
kruisingen met belangrijke dwarsverbindingen verdiept
aangelegd en ter hoogte van het centraal gelegen
park- en recreatiegebied De Uithof ondertunneld. Zo
kan tevens de bereikbaarheid van beide zijden van de
Lozerlaan optimaal verzorgd worden èn ontstaat
ruimte voor hoogwaardige woningbouw aan het groen.
Rondom De Uithof, waar Randstadraillijn 6 zijn begin-/
eindpunt heeft, wordt ingezet op intensivering van
sport en recreatie. Een topsportaccommodatie, aansluitend op de bestaande sportvoorzieningen in het
gebied, is een optie. Wonen aan het groen is in dit
gebied te combineren met kwaliteitsverbetering van
de recreatieve routes en de waterstructuur. Het doortrekken van lijn 9 over de Lozerlaan heen biedt goede
vestigingscondities voor een grootschalige regionale
voorziening als een ziekenhuis en voor een transferium voor woon-werkverkeer in dit deel van de regio.
Programma op hoofdlijnen
• Wonen: in totaal 5.250 woningen, waarvan 1400
(stadsrandappartementen) in het ontwikkelingsgebied De Uithof.
• Werken: diensten.
• Voorzieningen: (top)sport, recreatie.
• Groen en water: groen- en recreatiegebied, bovenlokale waterberging.
• Infrastructuur: Lozerlaan verbreden en ondertunnelen, Randstadrail, transferium.
• Ruimtelijke kwaliteit: schakel tussen Westland en
Den Haag.
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De ontwikkelingsstrategie
Ontwikkeling van Den Haag tot Wéreldstad aan Zee vraagt naast een gedeelde visie op de toekomst óók om daadkracht, vasthoudendheid en samenwerking bij de uitvoering. Bij die uitvoering hoort een investerings- en een
ontwikkelingsstrategie. Die strategie richt zich enerzijds op de noodzakelijke
condities voor de gewenste regionale en stedelijke ontwikkelingen en anderzijds op de ontwikkelingsgebieden binnen de kansenzones.

6.1 Investeringen in het
vestigingsklimaat
De ontwikkeling van Den Haag kan niet los worden
gezien van de ontwikkelingen in de Zuidvleugel van
de Randstad. Om binnen de Zuidvleugel Wéreldstad
aan Zee te worden, zijn investeringen nodig in de condities voor een goed vestigingsklimaat. Die condities
hebben betrekking op de leefomgeving, de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau.

Investeren in een groene, veilige leefomgeving
De zee, de duinen, de parken en landgoederen, de
waterrijke veenweidegebieden .... onze regio heeft
geweldige troeven voor de toekomst. Door te investeren in die kwaliteiten kan de Zuidvleugel en daarbinnen de Haagse regio uitgroeien tot een stedelijke
regio met een zeer aantrekkelijke leefomgeving. Dit is
bij uitstek een regionale investeringsopgave.
De kustveiligheid
Noodzakelijke ingrepen en investeringen in de zeewering moeten niet opgevat worden als bedreiging maar
als kans om stad en regio nadrukkelijk ‘aan zee’ te
brengen. Hiermee kan de Zuid-Hollandse kust ontwikkeld worden tot een hoogwaardig landschappelijk
en recreatief ‘product’ dat dankzij het binnen- en buitenlands toerisme ook aan de economie van de
Zuidvleugel een grote bijdrage kan leveren.
Een samenhangend, hoogwaardig recreatief landschap
Op regionaal niveau kan een samenhangend landschap
ontstaan door te investeren in:
• Behoud en versterking van de regioparken MiddenDelfland en Duivenvoorde-corridor.
• Ontwikkeling van het Land van Wijk en Wouden
(het gebied tussen Zoetermeer en Leiden, met inbegrip van de Nieuwe Driemanspolder) tot waterrijk
recreatielandschap.
• Actieve ontwikkeling van de ‘groene schakels’: stadsrandgebieden met ruimte voor recreatiemogelijkheden. In de omgeving van Den Haag gaat het om de
Westlandse Zoom, de omgeving van de noordelijke
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randweg van Den Haag en de Zweth-/Vlietzone.
Deze laatste is een belangrijke recreatieve verbinding
tussen Midden-Delfland en de Duivenvoordecorridor èn is zeer geschikt om ruimte te bieden
aan waterberging.
• Het versterken en ontwikkelen van een regionaal
netwerk van recreatieve fietsroutes. Met name de
route langs de kust (Hoek van Holland-KijkduinScheveningen-Katwijk-Noorwijk) en de verbindingen
tussen de kust en de regio (Delft-Rijswijk-Den HaagScheveningen; Pijnacker-Ypenburg-Scheveningen;
Zoetermeer-Leidschenveen-Scheveningen) vragen
verbetering.
Binnen Den Haag zijn investeringen in bestaande
stadsparken en andere belangrijke onderdelen van de
groenstructuur nodig: de Scheveningse Bosjes, Zorgvliet, het nieuwe stadspark Ypenburg en de bomenstructuur van Den Haag. Daarnaast zijn investeringen nodig
in de waterstructuur: waterberging in Transvaal, Den
Haag Zuidwest en de Zweth-/Vlietzone.
De investeringsopgave tot 2020 is in totaal € 170 miljoen: € 82 miljoen voor het groen, € 18 miljoen voor
het water en € 70 miljoen voor de recreatieve fietsverbindingen.

Investeren in een bereikbare stad in een
bereikbare Zuidvleugel
Bereikbaarheid is de motor voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn investeringen nodig op verschillende
schaalniveaus van bereikbaarheid (van internationaal
tot lokaal) en voor verschillende vervoersmodaliteiten
(auto, openbaar vervoer, fiets)
• Op het internationale schaalniveau is een volwaardige
internationale doorstroomroute van belang; voltooiing van de A4 Midden-Delfland (en op termijn de A4
Zuid) inclusief de ontvlechting van het lokale/regionale en het doorgaande verkeer op A4/A12. Ten
tweede moet geïnvesteerd worden in de internationale bereikbaarheid van Den Haag, internationale
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stad van recht en bestuur, per openbaar vervoer: volwaardige aantakking op het Europese net van hogesnelheidslijnen (HSL-Zuid en -Oost) en op de luchthavens Schiphol en Rotterdam.
• Op het schaalniveau van de Randstad zijn snelle en
frequente hart-op-hartverbindingen tussen de economische centra nodig. Hiervoor is een volledig viersporige treinverbinding op de Oude Lijn tussen Rijswijk
en Schiedam noodzakelijk. Ook is een hoogfrequente
intercityverbinding tussen Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam, Leiden, Den Haag en Delft onmisbaar.
Voor het duurzaam functioneren van het Westland als
greenport is verbetering van de Veilingroute en op
termijn aanleg van de Oranjetunnel nodig.
• Op de schaal van de Zuidvleugel is allereerst het uitbouwen van Randstadrail gewenst: drie verbindingen
tussen de kust (Scheveningen-Bad en –Haven en
Kijkduin) en het achterland (Zoetermeer, Delft,
Rotterdam). Vervolgens zullen Randstadrail,
Stedenbaan en de Rijn-Gouwelijn moeten uitgroeien
tot één regionaal openbaarvervoerssysteem. Voor het
wegverkeer is de ontvlechting van het lokale/regionale en doorgaande verkeer op A4 en A12 van belang
door middel van een ‘onderliggend wegennet’. De
A13 kan dan gaan fungeren als ‘stadsboulevard’.

Investeren in een wérelds voorzieningenniveau
Voor de versterking van het profiel van Den Haag als
internationale stad is een breed pakket voorzieningen
nodig. In het recente ‘Position paper Den Haag internationale stad van recht en bestuur’ is een investeringsprogramma van € 700 miljoen geformuleerd dat
Den Haag op een topniveau van internationaal gastheerschap kan brengen:
• een investering van € 300 miljoen in accommodatie
van internationaal onderwijs, cultuurprogrammering, sport en evenementen en congressen;
• een investering van € 250 miljoen in de internationale zone om ruimte te bieden aan toekomstige uitbreidingen;
• een investering van € 150 miljoen in de kennisinfrastructuur die verbonden is aan de internationale
stad van recht en bestuur.
De tabel geeft een overzicht van de investeringsopgave voor de leefomgeving, de infrastructuur en de
internationale voorzieningen.

• Voor Den Haag is de bereikbaarheid van de Internationale kustzone en van de regionaal georiënteerde
werkgelegenheidsgebieden (Centrum, Internationale
kustzone, op termijn Vliet/A4-zone) vanuit de regio
van essentieel belang. Binnen het openbaar vervoer
vraagt dat om realisatie van de Randstadraillijnen 3, 6
en 11 en op termijn ook lijn 9. Voor het wegverkeer is
het sluiten van de Ring belangrijk: het ‘hoefijzer’ moet
omwille van een forse verbetering van de bereikbaarheid van de Internationale kustzone aan de zeezijde
worden gesloten (Sportlaan/Segbroeklaan), op de
Lozerlaan beter doorstromen en aan de oostzijde de
verschillende woon- en werkgebieden van Delft,
Pijnacker en Zoetermeer onderling en met Den Haag
verbinden. Daarnaast zijn realisatie van de Schenkverbinding en verbetering van de Centrumring, onder
meer door ongelijkvloerse kruisingen, nodig.
De totale investeringsopgave voor infrastructuur op
stedelijk niveau bedraagt circa € 1.950 miljoen: € 900
miljoen voor weginfrastructuur in bestaand stedelijk
gebied, € 500 miljoen voor weginfrastructuur in de
Vliet/A4-zone, € 400 miljoen voor openbaar vervoer
en € 150 miljoen voor overige infrastructuurprojecten.
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Indicatief investeringsprogramma groen, infrastructuur, internationale voorzieningen en regionale participaties
Investeringscategorie

Saldo (mln. €)

Leefomgeving
- Groen (Scheveningse Bosjes, Zorgvliet, Vliet- en Zwethzone, Stadspark Ypenburg, bomenstructuur)
- Fietsverbindingen
- Water (nieuw)
Subtotaal

- 82
- 70
- 18
- 170

Infrastructuur
- Weginfrastructuur stad
- Weginfrastructuur A4-zone
- Openbaarvervoersinfrastructuur
- Overige infrastructuur
- Regionale infrastructuur
Subtotaal

-

900
500
400
150
PM
-1950

Internationale voorzieningen
- Accommodatie onderwijs, cultuur, sport, evenementen, congressen
- Ruimte uitbreidingen
- Kennisinfrastructuur
Subtotaal

-300
-250
-150
-700

Regionale participaties
Participatie in regionale (locatie-)ontwikkelingen: bedrijventerreinen zoals
Zuidplaspolder, Rotterdam Airport
Herstructurering bedrijventerreinen

6.2 De ontwikkelingsstrategie
voor de kansenzones
Ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied behoren
maatschappelijk, ruimtelijk en financieel tot de moeilijkste opgaven. Dat vraagt een zorgvuldige en goed
voorbereide strategie, die rekening houdt met de
bestaande belangen èn het gewenste toekomstige ruimtelijke resultaat. De kern van de ontwikkelingsstrategie
ligt in integrale gebiedsontwikkeling en samenwerking.

De gemeente als meespelend regisseur
Voor de transformatie van gebieden zijn grote investeringen noodzakelijk. Functies waarvoor in het verleden
al veel is geïnvesteerd, moeten worden omgezet naar
andere functies die beter op het gebied en de behoeften
zijn toegesneden. Een belemmering bij zulke transformaties is, dat het grondeigendom vaak versnipperd is.
Eigenaren zullen hun eigendom moeten overdragen of
zelf tot de gewenste transformatie moeten overgaan.
Dit kost vele jaren van voorbereiding. Daarvoor is
overtuiging, continuïteit en bundeling van belangen
noodzakelijk. De gemeente is daarin één van de spelers,
maar wel de speler die van nature een regiefunctie
heeft. Daar waar transformaties grenzen aan of directe
effecten hebben op ontwikkelingen bij buurgemeenten,
is de situatie nog complexer. Er moeten dan ook met
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buurgemeenten afspraken gemaakt worden over ambities, samenwerking en regievoering.

Integrale gebiedsontwikkeling
Den Haag kiest bij de grote ruimtelijke veranderingen
voor de methodiek van de integrale gebiedsontwikkeling, en niet meer voor de traditionele projectgewijze
aanpak. Integrale gebiedsontwikkeling wil zeggen dat
alle fysieke functies die binnen een ontwikkelingsgebied gerealiseerd worden, in hun onderlinge samenhang worden beschouwd. Het gaat om een combinatie
van het groen (natuur), blauw (water), grijs (infrastructuur) en rood (de gebouwen voor wonen, werken en
voorzieningen). De samenhang tussen afzonderlijke
projecten bestaat in de planvorming, planning en tijd,
financiering, organisatie en deelname. In ontwikkelingsgebieden worden onrendabele projecten ondersteund door rendabele. Voor gebiedsoverstijgende
kosten (infrastructuur, groen, water) wordt een bovenstedelijk investeringsfonds ingesteld.
Den Haag heeft inmiddels ervaring opgedaan met
deze methodiek in de Vinexgebieden Wateringse Veld
en Leidschenveen. Ook bij de Binckhorst worden nu
de eerste stappen gezet om met marktpartijen tot
gebiedsontwikkeling te komen.
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De nadelen van de traditionele projectgewijze aanpak
Het is mogelijk om iedere gewenste gebiedstransformatie te benoemen als een afzonderlijke
project op locatieniveau. Die aanpak is zeer
gebruikelijk, alleen al omdat het de opgave overzichtelijk maakt. Maar deze projectgewijze werkmethode leidt vaak tot het optimaliseren van
individuele projecten, en niet tot extra voordeel
voor een breder gebied. Eventuele baten van het
project worden namelijk aangewend voor extra
kwaliteit binnen het project en niet voor de minder rendabele ontwikkelingen in andere delen
van de stad. Daardoor levert een projectgewijze
aanpak een minder grote bijdrage aan overkoepelende ambities van de stad dan mogelijk zou
zijn als zo’n project organisatorisch en financieel
deel uitmaakt van een groter geheel.
Bovendien maakt projectgewijze locatieontwikkeling het veel moeilijker om de onderlinge
samenhang en synergie tussen projecten te
benutten en de voor de markt noodzakelijke
flexibiliteit in te bouwen. En het is veel lastiger
om gewenste ontwikkelingen van een gebied of
stad als geheel te sturen. Er is immers geen overkoepelende regie. Tot slot is de projectgewijze
aanpak erg arbeidsintensief voor de gemeente;
door de markt hierin een sterkere rol te geven op
basis van een richtinggevend gemeentelijk kade,
worden tijd en publiek geld gespaard.

Integrale aanpak prikkelt tot samenwerking
Met integrale gebiedsontwikkeling wordt tevens
invulling gegeven aan de ambitie om een uitdagende
stad te zijn. Den Haag wil samen met andere overheden en met marktpartijen nieuwe ontwikkelingen
aanjagen, regisseren en stimuleren. Door gezamenlijke planvorming met een juiste mix aan kostendragers en lasten is het mogelijk vertrouwen van de
markt te verkrijgen voor benodigde (voor)investeringen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde, omdat de
gewenste investeringen niet door de overheid kunnen
worden gepleegd.
Integrale gebiedsontwikkeling biedt meer mogelijkheden om belangrijke private partijen te betrekken bij
de ontwikkeling van grotere gebieden dan projectlocaties. De risico’s kunnen worden gedeeld. Zij zullen
echter pas toetreden als zij hun belangen erkend zien.
Belang is er voor de markt als marktpartijen kunnen
bouwen en geld kunnen verdienen. Belang leidt vervolgens pas tot deelname als men de visies deelt.
Belang en deelname leveren (bestuurs)kracht, investeringsruimte en inzet. Voor andere overheden ontstaat
pas belang bij deelname als (onderdelen) van hun
beleid gerealiseerd worden.
Het vernieuwende is gelegen in de schaal en omvang van de gebieden, de synergie en de eenheid
tussen gebieden die hiermee bewerkstelligd kunnen
worden, en de houding ten opzichte van ontwikkelende partijen.

Globale raming van kosten en opbrengsten voor ontwikkelingsgebieden woningbouw
Ontwikkelingsgebied (zie kaart pagina 43)

Verwachte kosten en opbrengsten

Centrum

Saldo
-549

A. Binckhorst-Laakhavens

Opbrengsten woningbouw/kantoren

Lijn 11-zone

-61

B. Transvaal

Opbrengsten woningbouw

Internationale kustzone

-76

C. Kijkduin

- Opbrengsten woningbouw, met aangepast parkeerregime

+

D. Scheveningen-Kust

- Idem plus voorzieningen, met aangepast parkeerregime

+

E. Kijkduin-Westbroekpark

- Internationale kantoren

+

Vliet/A4-zone

-76

F. Vlietzone

- Opbrengsten woningen/voorzieningen

G. Zwethzone

- Regionale opbrengsten

Schakelzone Lozerlaan

+
-38

H. De Uithof

Opbrengsten woningbouw

Subtotaal woningbouw in ontwikkelingsgebieden
Woningbouw buiten ontwikkelingsgebieden

±
-800

Opbrengsten woningbouw

Totaal*

PM
-800

* In de berekeningen voor de ontwikkelingsgebieden is ook een doorloop van de woningbouw na 2020 meegenomen
van 8.450 woningen, bovenop de 24.850 woningen in de periode tot 2020
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Investeringen in de ontwikkelingsgebieden

Fasering van de ontwikkelingsgebieden

noodzakelijke infrastructuur, en met sociaal-maatschappelijke aspecten. Om de benodigde flexibiliteit
te verkrijgen en om er voor te zorgen dat opbrengsten
worden gegenereerd ten behoeve van de minder
rendabele gebiedsdelen, zal ook binnen de ontwikkelingsgebieden een fasering voor de hand liggen. Zo zal
binnen het ontwikkelingsgebied Vlietzone een deel
pas na 2020 aan de orde komen. Onderstaand is de
fasering van de ontwikkelingsgebieden ten opzichte
van elkaar aangegeven. De fasering binnen de ontwikkelingsgebieden zal in de afzonderlijke masterplannen
moeten worden beoordeeld en worden vastgelegd.
Daarnaast geeft de tabel inzicht in de componenten
van de totale bouwproductie.

De ontwikkelingsgebieden worden gefaseerd tot
ontwikkeling gebracht. Het is van belang om een
slimme fasering aan te brengen, waarbij rekening
gehouden wordt met de financiering (grondkosten en
-opbrengsten, eigendomsposities, marktvraag, 'spin
off' van investeringen et cetera), met de ruimtelijke
samenhang tussen de ontwikkelingsgebieden, met de

Vooral de ontwikkelingsgebieden Kijkduin,
Scheveningen-Kust (vooral de haven) en in mindere
mate Binckhorst-Laakhavens kunnen gezien worden
als aanjagers voor de gebiedsontwikkeling. Het is van
belang dat in deze gebieden zo snel mogelijk het
nieuwe beleid van Den Haag zichtbaar wordt.

Er is een indicatieve doorrekening gemaakt van verwachte kosten en opbrengsten. Hoewel in sommige
gebieden een positief saldo te behalen is, zal naar verwachting het totale saldo negatief zijn. Dit is geraamd
op een tekort van € 800 miljoen. Zie een overzicht in
de tabel. Het tekort is mede het gevolg van flinke
investeringen in een hoge, aansprekende gebiedskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse parkeervoorzieningen. De meerwaarde van de gebiedsontwikkelingen staat of valt met die hoge kwaliteit; hierop
mag niet beknibbeld worden.

Indicatieve fasering woningbouw
Ontwikkelingsgebied (zie kaart pagina 43)

2006-2010

2010-2020

Centrum
A. Binckhorst-Laakhavens

1.600

5.400

Lijn 11-zone
B. Transvaal

2.000

Internationale kustzone
C. Kijkduin

1.000

2.000

D. Scheveningen-Kust

1.600

2.500

600

6.750

Subtotaal woningbouw in ontwikkelingsgebieden

4.800

20.050

Indicatie overige woningbouw

4.100

8.550

Totaal*

8.900

28.600

E. Kijkduin-Westbroekpark
Vliet/A4-zone
F. Vlietzone
G. Zwethzone
Schakelzone Lozerlaan
H. De Uithof

1.400

* Met het rijk zijn prestatie-afspraken gemaakt voor de periode 2005-2010 betreffende de nieuwbouw van 16.200
woningen in Den Haag. De Vinex en de herstructurering zijn hierbij inbegrepen.
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Indicatieve fasering infrastructuur
Infrastructuur

Noodzakelijk voor ontwikkelingsgebied

Tot 2010

2010-2020

Na 2020

Weginfrastructuur
Trekvliettracé

A

Schenkverbinding

A

Moerwijkknoop

A

Erasmusweg-Schenkverbinding

A

Noordwestelijke hoofdroute

B, C en D

Bypass A12

E

Parallelstructuur A4

E

Lozerlaan

B, G

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Openbaarvervoerinfrastructuur

68

Lijn 11

C, H

Lijn 1

A, C, E

Lijn 3 en 6

B, G

Zweth/Vliet (water)

F
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•
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