
Informatiebijeenkomst	12	juni

Programma

Werkgroep	Stedenbouw	en	Landschap	(zaal	1) 40	minuten

• Opening 2
• Presentatie	Stedenbouw	&	Landschap 10
• Inventarisatie	van	uw	vragen	en	reacties 10
• Beantwoording	vragen 15
• Afronding 3

• Volg	de	pijlen	naar	de	werkgroep	Verkeer,	Parkeren	en	Mobiliteit	(zaal	2)
• Of	praat	met	de	gemeente	Den	Haag	en	Leidschendam-Voorburg	in	zaal	4



Afspraken	voor	omgaan	met	elkaar	

• Naar	elkaar	luisteren en	uit	laten	praten.

• Iedereen	aan	bod	binnen	de	gestelde	tijd	
• Vraagt	bondigheid.
• De	facilitator vat	samen,	zorgt	dat	het	punt	wordt	opgeschreven,	
voorkomt	herhaling	en	leidt	naar	het	volgende	onderwerp.	

• De	facilitator geeft	ruimte	aan	u	om	punten	naar	voren	te	brengen.	
Geef	facilitator ruimte	om	het	gesprek	in	goede	banen	te	leiden	en	voor	voortgang	te	zorgen.

• Uw	punt	wordt	opgeschreven en	die	punten	gaan	mee	in	het	verslag	naar	het	College	van	B&W	
van	Den	Haag,	dat	over	het	Planuitwerkingskader besluit.
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plangroep Stedenbouw en Landschap
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Waarom AnnA ? 

een brede bijdrage aan de grote 
woningbouwopgave van Den Haag, een 

passende invulling in het Central Innovation 
District, een gemengd stedelijk gebied, een 
groen, leefbaar en duurzaam milieu en een 

hoogwaardige openbare ruimte





Waarom AnnA ? 

een haalbare oplossing voor de locatie: met 
menging van wonen en werken, 30% sociale 

woningbouw en 20% betaalbare huurwoningen 
(tot € 950/mnd), hoge duurzaamheidsambities 

en de vernieuwing van het station en de 
stationsomgeving



GEMEENTE DEN HAAG
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Hoogtezonering hoogbouw 

hoger dan 95 meter

zoekgebied accent tot 120 meter

bestaande toren

aandacht bezonning

Gebiedsagenda gemeente Den Haag 
(januari 2019)

ICT - Security Campus
Gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI 18 december 2018



Plan AnnA (april 2019) 

ontwikkeld door 
MRP development, VORM, Rijnboutt





Programma AnnA = 

ca. 2.000 woningen (3.000 inwoners)
kantoren (1.500 werkplekken)

4.000 m2 voorzieningen
350 parkeerplaatsen

7.500 st. fietsenstalling
en 16.000 treinreizigers dagelijks



Belangrijke zichtlijnen in de stedelijke structuur

Kon. Julianalaan

Stuyvesanstraat

  Van Imhoffstraat

Zicht vanuit de trein 

Laan van Nieuw Oost-Indië

Laan van Nieuw Oost-Einde

Schenkkade
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Toename openbare ruimte met 3.500 m2





plangroep Stedenbouw en Landschap

heeft onderzocht (1):
• bezonningsnorm gemeente Den Haag

• bestaande bezonningssituatie
• bezonningssituatie vanwege het plan  

op 3 momenten in het jaar

en concludeert:
• gedeeltelijke planaanpassing is gewenst

• nader onderzoek is nodig vanwege de planaanpassing



Bezonningsduur februari

19 februari is voor de gemeente 
Den Haag de bepalende datum 

voor de berekening van het aantal 
zonuren op de gevel

Bezonningsduur bestaand in februari

Schaduwwerking



Bezonningsduur april Bezonningsduur juniBezonningsduur februari

Schaduwwerking



Haagse bezonningsnorm

De Haagse bezonningsnorm is gebaseerd op de lichte TNO-norm (1962). Volgens 
de lichte TNO-norm is er sprake van een voldoende bezonning bij tenminste 2 
mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari t/m 21 oktober 
(gedurende 8 maanden) ter plaatse van het midden van de vensterbank aan de 
binnenkant van het raam. 
De Haagse bezonningsnorm heeft een aantal specifieke kenmerken:
• Toetsingsdatum 19 februari (overeenkomend met 21 oktober).
• Minimale zonshoogte 10°.
• Minimale potentiële bezonningsduur 2 uur.
• Bezonningsduur ter plaatse van voor- en achtergevel bij elkaar optellen.
• Geen verdere verslechtering in situaties met minder dan 2 mogelijke zon-uren.

De Haagse bezonningsnorm geldt voor bouwwerken vanaf een hoogte van 25 
meter of indien de nieuwbouw ten minste 1,5 maal hoger is dan de gemiddelde 
hoogte van de omgeving.



Onderzoeksgebied (schaduwval 19 februari tussen 9.00-16.00)



Schaduwwerking



Kritieke locaties



Conclusie bezonningsonderzoek Peutz

Er zijn 453 adressen onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek kunnen de 
volgende conclusies getrokken worden:
• De bestaande bezonningssituatie voldoet niet bij alle adressen aan de 

bezonningsnorm van 2 uur zon op toetsingsdatum 19 februari. Bij 16 van deze 
adressen is er een verdere afname van de bezonning op de toetsingsdatum 
vastgesteld.

• Er zijn 6 adressen die in de huidige bebouwingssituatie wel 2 uur zon krijgen en 
door de schaduwwerking van de nieuwbouw niet meer aan deze eis voldoen.

• Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de betreffende adressen slechts een 
beperkt deel van het jaar niet aan de norm voldoen.

• Van de 453 onderzochte adressen ondervindt tweederde (296 adressen)een 
zekere mate van afname van de bezonning van de gevel. 

Het complete onderzoek wordt begin juli beschikbaar gesteld.



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.1

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.1

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.1

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.1

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.2

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.2

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.2

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.2
Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.3

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.4

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.4

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.4

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.5

Schaduwwerking



Bijlage 2 Schaduwval

OA 16109 2.5

Schaduwwerking



19 februari 9.00 uur

19 februari 12.00 uur

19 februari 10.00 uur

19 februari 13.00 uur

19 februari 11.00 uur

19 februari 14.00 uur

Schaduwwerking bestaande gebouw



Bestaande situatie

Op het begin van de dag na werpt het bestaande gebouw op 19 februari 

geen schaduw op de woningen van Bezuidenhout en Voorburg.



Vergelijking
Na onderzoek (door Peutz) van 453 adressen in het Bezuidenhout blijkt dat een zestal 
adressen vanwege het plan onder de Haagse bezonningsnorm daalt. Door Peutz is 
berekend wat er aan het plan zou moeten veranderen om een passend resultaat te krijgen:

• Toren B1 blijft gelijk
• Toren B3 in vorm aanpassen vanaf ongeveer 90 meter (naar boven toe iets smaller 

maken)
• Toren B4 blijft gelijk
• Toren B6 blijft gelijk
• Toren C5 terugbrengen tot ongeveer 101 meter

We hebben een variant ontwikkeld waarin toren C5 (aan het spoor) sterk verlaagd is (ook 
ten gunste van de woningen in Voorburg) en toren B4 iets verhoogd. De vorm van toren B3 
aanpassen wordt onderwerp van de verdere (architectonische) uitwerking.



Deze toren 
is te hoog



Stedenbouwkundig ontwerp

A1

B1

C1

B4

C4

B5

C5

B6

C6

B3

C3

B2

C2

A2

19 februari 15.00 uur



Stedenbouwkundige variant

Toren C5 is verlaagd 
naar ongeveer 70 meter

Toren B4 is verhoogd 
naar ongeveer 100 meter
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Schenk Station
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plangroep Stedenbouw en Landschap

heeft onderzocht (2):
• windsituatie vanwege het plan zonder en met maatregelen

en concludeert:
• gedeeltelijke planaanpassing is gewenst

• samenwerking met NS/Prorail en gemeente is noodzakelijk
• nader onderzoek is nodig vanwege de planaanpassing



Wind

Windsituatie met bomen

1. de windproblematiek wordt mede veroorzaakt 
door de poort in het NWO-gebouw
2. de windsituatie op de perrons vereist extra 
maatregelen als abri’s
3. de windsituatie aan de Voorburgse zijde 
vereist maatwerk bij de verdere uitwerking (geen 
onderdeel van AnnA)

Door de zorgvuldige plaatsing van grote bomen, 
het voorkomen van onnodige tochtgaten en 
het strategisch plaatsen van gebouwentrees is 
de windhinder te bestrijden. De bouw aan de 
zuidzijde van het spoor (geen onderdeel van AnnA) 
heeft ook positieve effecten.

1

2

3
Windsituatie zonder bomen



Wind

Aandachtspunten

1. integrale aanpak Laan van NOI
2. integrale aanpak perrons
3. maatwerk bij oversteek Schenkkade
4. aanvullende maatregelen in het plan
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Bomen in de straat

Scherm langs de straat

Verlaging toren C5

PM; extra abri’s op koppen perrons

Bomen op het plein
en tussen de torens
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Stedenbouwkundige variant
Deze variant is nog niet gedetailleerd onderzocht op aspecten van windhinder en 

schaduwwerking. Op basis van de eerdere studies is de verwachting:

• windhinder op enkele kritische locaties binnen het plan (Anna van Hannoverstraat en 

stationsomgeving) en buiten het plan (perrons en Laan van NOI) is minder

• schaduwwerking op het Bezuidenhout is, met name aan de overzijde van de Laan van 

NOI (Joh. Camphuijsstraat e.o.), minder sterk

• schaduwwerking in de Louise de Colignystraat blijft vooralsnog kritisch

• schaduwwerking op Voorburg is minder sterk



zicht vanuit Voorburg



Punten voor nadere uitwerking
• Bezuidenhout krijgt verdubbeling van het aantal inwoners . Wat kan de wijk 

aan?
• Kunnen er andere volumes / varianten onderzocht worden?
• Plangebied verruimen met Voorburgse zijde
• Architectuur verder uitwerken (denken graag mee). Ook beeldkwaliteit, 

materialisering (impact op de omgeving,  bijv weerkaatsing zonlicht op 
spiegelende gevels)

• Bezonning openbare ruimte (Schenkstrook) 
• Groen / openbare ruimte (betrokkenheid)
• Stresstest: regenwaterpieken opvangen en hittestress voorkomen
• Wind en geluid (bijv. geluidtonen door wind)
• Energieconcept voor de wijk = omgeving + Voorburg  (Eneco, 

duurzaamheidsteam gemeente)
• Spelaanleiding in de openbare ruimte 





Werkgroep	Stedenbouw	en	Landschap	

Punten	van	verschil
• Hoogte,	volume:	niet	eens	met	de	leefbaarheid	en	druk	op	de	wijk
• Perceptie	normering	wind	en	bezonning	vanuit	perspectief	bewoners



Werkgroep	Stedenbouw	en	Landschap	

Punten	van	overeenstemming (‘tussen	bewoners’)
• Er	moet	hier	iets	gebeuren	(station	toe	aan	vervanging)
• Woningen	in	plaats	van	kantoren
• De	Haagse	bevolking	moet	worden	gehuisvest
• Wil	met	de	gemeente	in	gesprek
• Niet	prettig	om	in	gesprek	te	zijn	met	de	ontwikkelaar	
->	leidt	tot	onduidelijkheid	wat	gemeente	wil.
• Blij	met	meer	openbare	ruimte	dan	nu.
• Plan	past	niet	in	de	gebiedsagenda	qua	hoogtezonering	en	omvang	
openbare	ruimte.
• Waardering	voor	de	onderzoeken	die	zijn	gedaan	in	korte	periode.



Werkgroep	Stedenbouw	en	Landschap	

Punten	voor	nadere	uitwerking
• Bezuidenhout krijgt	veel	meer	inwoners.	Wat	kan	de	wijk	aan?
• Kunnen	er	andere	volumes	/	varianten	onderzocht	worden?
• Plangebied	verruimen	met	Voorburgse zijde
• Architectuur	verder	uitwerken	(denken	graag	mee).	Ook	beeldkwaliteit,	materialisering (impact	
op	de	omgeving,		bijvweerkaatsing	zonlicht	op	spiegelende	gevels)

• Bezonning	openbare	ruimte	(Schenkstrook)	
• Groen	/	openbare	ruimte	(betrokkenheid)
• Stresstest:	regenwaterpieken	opvangen	en	hittestress	voorkomen
• Wind	en	geluid	(bijv.	geluidtonen	door	wind)
• Energieconcept	voor	de	wijk	=	omgeving	+	Voorburg		(Eneco,	duurzaamheidsteam	gemeente)
• Spelaanleiding	in	de	openbare	ruimte	


