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ID CARD JULI 2018

Colofon 
© MRP Development en VORM, juni 2018. De ID Card verbeeldt en verwoordt 
de gewenste identiteit van SOZA in Den Haag voor iedereen die werkt 
aan de plannen voor het gebied. Aan de basis ligt een workshop en een 
Toekomstkamer met tal van mensen die zich betrokken voelen bij wonen, 
werken en ontspannen op deze plek. 
Opgesteld door Iris advies, Bas Schoemaker en Erna van Holland.  
Vormgegeven door Scherpontwerp. Met dank aan Annelies Colenbrander,  
Ada Kraft en Jan Metz. Speciale dank aan Yaman Hendawi (fotografie). 

Mix
De wijken aan weerszijden van het spoor zijn gemengd. Er wonen jonge en 
oude mensen, studenten en werkenden, rijke en armere mensen, migranten 
en Nederlanders door elkaar. Door de hoge druk op de woningmarkt wordt 
een verdringing van de oorspronkelijke bewoners gevoeld. Hoe kan dat het 
hoofd worden geboden? SOZA moet in ieder geval kleurrijk blijven. Er is 
een sterk gemeenschapsgevoel, mensen kijken naar elkaar om. Een oma die 
oppast op kinderen en een student die een buddy is voor een statushouder, 
het is hier heel vanzelfsprekend. 

De mix betreft ook een veelheid aan functies en activiteiten. Zoals 
Hertzberger het zich destijds had voorgesteld, kan SOZA een stad-in-een-
stad worden. Maar dan een open stad. Een begane grond die buitengewoon 
toegankelijk is, waar je doorheen wilt lopen als je je trein wilt halen vanaf 
station Laan NOI. Waar plekken zijn waar je kunt werken, anderen kunt 
ontmoeten, iets met vrienden kunt drinken of in je eentje even op adem 
mag komen. De stad-in-een-stad kent een kloppend hart met winkels en 
horecazaken die hier op hun plek zijn en met publiekstrekkende functies 
voor bijvoorbeeld theater, muziek, museum, Horeca Academie en andere 
vormen van recreatie. Er is van alles te doen. Denk aan de klimbaan waar  
de programmeurs van de Hague Security Delta (HSD) de algoritmen uit  
hun hoofd zetten. Of denk aan het stadsdeelkantoor waar Aryana haar 
paspoort verlengt. Of aan de Perzische theesalon waar zij afspreekt met  
de IT-recruiter die haar op het spoor is gekomen. 

Het wordt een plek om snel thuis te raken. Zowel voor de forens als de 
wijkbewoner die net zo geëngageerd is als Bordewijk en Roepman. 

Knooppunt
Waar Bordewijks auto’s nog als knorrende beesten voorbijraasden, is het 
nu de bedoeling dat de auto geruisloos door de stad beweegt. Elektrisch 
voortgedreven, opgeladen door zon en wind. Doordat men in deze 
gemeenschap auto’s deelt en aan de haltes voor tram en trein leeft, is er 
relatief weinig ruimte nodig voor het parkeren van de (elektrische) auto’s. 
Voor de bewoners en gebruikers van SOZA zijn er daarentegen wel volop 
plekken om de fiets te stallen en op te laden. De verbindingen met Voorburg 
onder het spoor worden verbeterd, zodat het spoor steeds minder als 
barrière hoeft te worden ervaren. Fietsers kunnen snel over de Velostrada 
naar het centrum en Hollands Spoor. 

‘Hout’
Met de herontwikkeling van deze plek, kan de kans met beide handen 
worden aangegrepen om de groene sfeer langs de Schenk in een veel groter 
gebied van Bezuidenhout voelbaar te maken. De burcht die het gebouw 
SOZA nu is, kan worden geslecht om doorgangen te maken. Ruimte om 
van de ene plaats naar de andere te gaan, om te verblijven en voor groen. 
Zo wordt deze plek toegankelijk en leefbaar. Met de klimaatproblematiek, 
zoals de opwarming van de aarde, moet ook in de derde dimensie worden 
gewerkt aan de leefbaarheid in de brede zin. Balkons en daken kunnen 
van groen worden voorzien, net als gevels. Niet alleen goed voor de nieuwe 
bewoners en gebruikers van het pand maar voor alle omwonenden. ‘Hout’ 
staat ook symbool voor hergebruik, voor materialen met vele levens. 

Karakter
Het gebouw heeft altijd karakter getoond en heeft zich tot verkort goed 
kunnen aanpassen. Door innovatief met de plek en het gebouw om te gaan, 
wordt het wederom een plek met karakter. Het bijzondere van de locatie 
is dat het een woonmilieu aan weerszijden van het spoor verbindt met 
stedelijke ontwikkelingen en transportlijnen. Het heeft alles in zich om  
een bijzondere plek te worden; om iets nieuws toe te voegen en 
onderscheidend te zijn. 

Om ‘de levendige stad in de stad’ te realiseren, om deze plek zo goed 
mogelijk uit te nutten, moet er innovatief worden ontworpen. Net als 
Hertzberger het destijds heeft gedaan, moeten verdiepingen met elkaar in 
verbinding worden gebracht zodat het ook echt als een stad-in-een-stad 
kan functioneren. De wandeling naar boven brengt je van parkeren naar 
muziek, theater en horeca, via woon- en werkruimten naar zwembad en 
sportruimten met een kas voor de groenten en fruit op het dak. Het heeft 
een ‘glocal’ karakter: een samenvoeging van global en local: werelds en  
van de wijk ineen. 

Historie: van poort  
tot stadsentree
De Laan van Nieuw Oost-Indië (nu Laan van NOI) begon als een oude grafelijke 
route door het Haagse Bos. Zij werd in 1748 bestraat op initiatief van stadhouder 
Willem IV. Vanaf 1658 moest er tol worden betaald om van Voorburg naar de 
stad te gaan en functioneerde het als stadpoort. Na de aanleg van de tolvrije 
Koningin Wilhelminalaan in Voorburg werd het tolgeld in 1928 afgeschaft. Dat 
was het startsein voor een toenemende drukte bij de smalle doorgang onder het 
spoor. De Tweede Wereldoorlog bracht grote verwoestingen door geallieerde 
bombardementen tussen de Laan van NOI, Bezuidenhoutseweg, de Van den 
Boschstraat (nu Prins Clauslaan) en de Schenkkade. Slechts een vijfde van het 
gebied bleef overeind. De herstel- en herbouwwerkzaamheden duurden zestig 
jaar en in 2013 waren er nog altijd onbebouwde plekken. 

Bezuidenhout is – zoals de naam het aangeeft – het gebied ten zuiden van het 
Haagse Bos. Tussen dit gebied en Voorburg werd een wetering gegraven, nu de 
Schenk. Architect Dudok wees de Laan van NOI aan als een hoofdverkeersweg. 
Het rustieke en lommerrijke karakter verdween. In 1962 werd het 
wederopbouwplan aanvaard met maar enkele elementen van het plan van 
Dudok. Het spoor ging niet ondergronds maar bleef bovengronds, de Utrechtse 
Baan werd verdiept. De architectuur van de wederopbouw in de wijk was sober 
en doelmatig, maar wel met aandacht voor details en ornamentiek.

In het gebied tussen de Schenk en het spoor werd in 1979-1990 het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebouwd. Het gebouw werd als een stad 
georganiseerd. De ruggengraat van het gebouw kan als straat worden gezien, 
een as als ontmoetingsruimte. Vides geven een groot gevoel van ruimtelijkheid. 
Er zijn zestien onderling geschakelde achthoekige torens. Het complex is 
56.000 m2 groot en voorzien van een parkeergarage met 300 parkeerplaatsen. 
Het is een voorbeeld van het structuralisme met geprefabriceerde betonnen 
kolommen en liggers. In 2005 vond nog een grootschalige renovatie plaats en 
werden een bibliotheek en vergadercentrum erin gevestigd. 

Het ministerie verliet het gebouw in 2016. De eigenaar, Rijksvastgoedbedrijf, 
heeft een deel van het gebouw door tijdelijk beheer in gebruik gehouden, onder 
andere door het huisvesten van statushouders en de Horeca Academie. Eind 
2016 is het gebouw verkocht aan MRP Development en VORM Ontwikkeling. 
Zij zien het als taak om de voormalige stadstoegang uit te bouwen tot een 
levendig knooppunt van de snelgroeiende stad, die veel woningen nodig heeft, 
maar ook voorzieningen en werkplekken in het Central Innovation District. 
Het kantoorgebouw leent zich niet voor woningbouw. De leidende gedachte van 
Hertzbergers architectuur wordt met nieuwe vormen levend gehouden. 

Een toekomstbeeld  
in vier kernwaarden

Op uitnodiging van MRP Development en VORM hebben dertig wijkbewoners, 
ondernemers en partijen met een duidelijk belang in het gebied op 12 juni 2018 gewerkt 
aan een gezamenlijk toekomstbeeld. Uit woorden, beelden en gedachten komen vier 
kernbegrippen die de levendige stadsentree karakteriseren. Twee dagen later werden 
deze aangevuld met uitspraken over wonen, werken en ontspannen die 200 bezoekers 
uit de wijken en tal van organisaties gaven in een Toekomstkamer tijdens de feestelijke 
heropening van het gebouw. Met hun bijdragen is deze ID card opgebouwd.

Van wie wordt SOZA?

Leven met 
Karakter
Wie treffen we aan, in deze stad-in-een-stad? De studenten en de jongeren 
die, klein maar zelfstandig behuisd, hier een plek hebben gevonden. De jonge 
starters op de koopmarkt die hier een betaalbaar appartement kunnen vinden. 
De stedelijke gezinnen die in een appartement willen wonen als in het gebied 
en gebouw voldoende voorzieningen waar kinderen kunnen spelen. Daar zullen 
ook expats bij zijn, die met hun gezin naar Den Haag zijn gekomen. De emtpy 
nesters die – nu de kinderen het huis uit zijn – hier in een ruim appartement 
wonen en de (klein)kinderen in gastenkamers kunnen laten logeren. De nog 
zelfstandige oudere bewoner in een genoeglijk appartement, van alle gemakken 
voorzien in het gebouw. Wat hen bindt, is dat ze willen wonen in deze stad-
in-een-stad, met een gemêleerde groep mensen om zich heen, waarbij ze zelf 
kunnen kiezen om dingen samen te doen. Kansen om met elkaar collectieve 
woonvormen en gezamenlijke voorzieningen op te zetten, liggen voor de hand 
op zo’n plek met een hoge intensiteit. 

De wijkbewoners komen graag naar de culturele activiteiten die hier 
neerstrijken, een mooie aanvulling op die in het centrum. Een voorstelling 
bijwonen in een kleinschalig theater, oefenen in een zaal, op bezoek in het 
museum, eten en netwerken bij de Horeca Academie, werken op een van  
de vele soorten werkplekken die er zijn. Bedrijven die zich onderscheiden  
van anderen, in bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie, die het cluster van  
de The Hague Security Delta versterken. Sportruimten en kinderopvang worden 
zowel door bewoners als de werkers gebruikt. Een gebied waarin  
volop wordt geleefd. 

Stadsentree  
met karakter
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ANNA 
LEVENDIGE STADSENTREE

Het stationsgebied van Laan van NOI is één van de drie plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken

Aan de Anna van Hannoverstraat kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken

Er komt een internationale IT-security campus. Basis vormen de huidige activiteiten in gebouw en gebied

Ruimte voor ontmoetingen en (wijk)voorzieningen

Een volwaardig stationsplein met betere verbindingen naar de wijken

Veel groen op en rond de gebouwen. 3.500 m2 extra openbare ruimte. Ecologische versterking van de Schenk
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OPGAVE

2.000 WONINGEN
(CA. 3.000 INWONERS)

1.500 WERKPLEKKEN

VOORZIENINGEN
(DETAILHANDEL, HORECA, DIENSTVERLENING,  
CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES)

5.000 M2 OPENBARE RUIMTE
(TOEVOEGING VAN 3.500 M2)

MOBILITEIT 
MINIMAAL AUTOGEBRUIK, MAXIMAAL 

OPENBAAR VERVOER EN FIETS

7.500 STALLINGSPLAATSEN
(WAARVAN EEN BELANGRIJK DEEL VOOR HET 

STATION)
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 
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GROEN,WATER,ONTSLUITING

Groen
• Schenk wordt versterkt als ecologische zone
• AnnA verdrievoudigt de oppervlakte openbaar gebied, groen ingericht
• Groen op en rond gebouwen (er zijn op straat straks 70 bomen, 48 meer dan nu)

Water
• Hemelwater wordt gebruikt voor de beregening van groen op de gebouwen en het maaiveld
•	 Hemelwater	infiltreert	waar	mogelijk	in	de	bodem

Openbaar vervoer
• Tramhalte in de Laan van NOI wordt verbeterd
•	 NS	voorziet	nieuw	stationsgebouw	en	nieuwe	onderdoorgang
•	 Stationsplein	is	een	ruime	verblijfsruimte	met	verbindingen	naar	het	Beatrixkwartier	en	de	Schenk

Verkeer
•	 Voetgangers	en	fietsgebied.	Anna	van	Hannoverstraat	wordt	Stationsplein	en	wandelgebied
•	 Autoverkeer	via	Schenkkade	en	Laan	van	NOI,	garage-ontsluiting	en	bevoorrading	via	Wilhelmina	van	Pruijsenstraat	
•	 Door	beperkte	parkeerruimte	blijft	de	intensiteit	van	het	autoverkeer	vergelijkbaar	als	destijd	bij	het	functioneren	als	ministerie
• Mobliteitspunt voor pakketdiensten 
• Fietspaden worden verbeterd en verbreed

Parkeren
•	 Bewoners	AnnA	krijgen	geen	parkeervergunningen		
•	 Bewoners	AnnA	maken	gebruik	van	OV,	deelauto	en	fiets:	geen	of	weinig	autobezit
•	 Maximaal	350	parkeerplaatsen:	voor	mindervaliden,	deelauto’s	en	bezoekers
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DOORSNEDEN

Schenkkade

Laan van NOIWilhelmina van Pruijsenweg
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Zicht vanuit de Stuyvesantstraat

Zicht vanuit de Laan van NOI

STRAATBEELD 

Zicht vanuit de Stuyvesantstraat Zicht vanuit de Laan van NOI

Stuyvesantstraat

Laan van NOI


