
Informatiebijeenkomst	12	juni

Programma

Werkgroep	Wonen,	Werken	en	Voorzieningen	(zaal	3) 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	Stedenbouw	en	Landschap	(zaal	1)

• 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.



Presentatie 
werkgroep wonen werken voorzieningen

dd 12 juni 2019



Gebiedsagenda gemeente Den Haag 

In december 2018 presenteerde het College van 

Burgemeester en Wethouders de Gebiedsagenda 

ICT - Security Campus Den Haag Laan van NOI waarin 

de vernieuwing van het plangebied is aangekondigd. 

AnnA is de uitwerking van de ambities die in de 

Gebiedsagenda verwoord zijn.

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

Woonvisie 
Den Haag
2017 – 2030

SCHAALSPRONG OPENBAAR VERVOER 
DEN HAAG EN REGIO
Het succes van randstadrail uitbouwen
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KANTORENSTRATEGIE DEN HAAG 2018-2025 
De gebruiker centraal 2.0 
 

 
12 september 2018  

 

 

  

LAAN VAN NOI
High Tech Security Campus

  |  Loket Knooppunten
Ontwikkelkader, 1 maart 2018
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Programma

AnnA = 
ca. 2.000 woningen (3.000 inwoners)

kantoren (1.500 werkplekken)
4.000 m2 voorzieningen
350-600 parkeerplaatsen
7.500 st. fietsenstalling

en 12.500 treinreizigers dagelijks



Participatieproces AnnA
Raadplegen
• Juni 2018 - eerste ID-sessie
• April-juni 2019:
 informatiebijeenkomst (presentatie AnnA)
 drie plangroepen
 informatiebijeenkomst (advies)



Werkgroep 
wonen werken voorzieningen
Punten van overeenstemming
• Diversiteit doelgroepen / woontypologieen 
• ‘Verticale Bezuidenhout’
• ‘De beste plint van Nederland’
• Gedeelde voorzieningen voor wijk en project
• 24/7 vitaal/levendig/multifunctioneel
• Effectief/ slim/ innovatief benutten van ruimte.



Werkgroep
wonen werken voorzieningen
Punten van verschil
• LER > Uitwerking / conclusies
o Relatie met Voorburg en haar toegankelijkheid
o Verbetering of instandhouding van uitkomsten LER
• Basisonderwijsvoorziening
• Aantal woningen



Werkgroep
wonen werken voorzieningen
Punten voor nadere uitwerking
• Buy to let of buy to live
• Doorstroming van wijk naar nieuwbouw faciliteren
• LER toekomstige situatie bijwerken
• Doorstroming van tijdelijke exploitatie naar nieuwe 
situatie



Conclusies
1 AnnA wordt een verticaal Bezuidenhout - 
intergenerationeel en collectief wonen als voorbeeld 
voor gezond stedelijk leven
2 AnnA wordt de beste plint van Nederland - 
het brede palet voorzieningen biedt een groot 
aantal ontmoetingsruimten voor bewoners van hele 
Bezuidenhout.



Skyline
Historie Haagse hoogbouw



Skyline
Historie Haagse hoogbouw

Nieuw  Millenium 2000-heden

Stadsherstel 1970-2000

Stadsherstel 1970-2000

Haagse school en begin 20ste eeuw 1885-1945
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Skyline
Concept silhouet Anna



Skyline
Verticale dorp Bezuidenhout - concept diagrama



Verticale dorp
Programma

#1
intergenerationeel

wonen

#2
 collectief wonen

#3
voorzieningen

#4
werken en 

werkgelegenheid



Intergenerationeel wonen



Intergenerationeel wonen
Op welke manier worden deze punten meegenomen in uitwerking van planvorming?

Het Lectoraat Urban Ageing en de marktpartij Woonz zal worden geconsulteerd en in het 
Programma van Eisen voor de architecten zal rekening worden gehouden met de specifieke 
wensen van o.a. empty nesters. Centraal hierbij staat hoe ouderen langer zelfstandig 
kunnen wonen en hoe wij met Anna bijdragen aan de Co-living gemeenschap.



Collectief wonen



Collectief wonen

- Condominium (micro-appartementen)

CHANGE DE LOFTS XS DELUXE



Ruimte, comfort, gebruiksgemak



Gedeeld eigenaarschap

- 1 eigenaar van 1 appartementsrecht
- Gedeeld eigenaarschap van gemeenschappelijke ruimtes die door VvE worden beheerd

wintertuin dakterras logeerapp.



Collectief wonen

- Hoe sociale cohesie stimuleren met galerij (straat): breed met groen! Op hoogte



Voorzieningen



Leefbaarheid
Leefbaarheidsmonitor

• online tool waarmee op 24 aspecten wordt getoetst welke invloed een 

planinitiatief heeft op de leefbaarheid van de wijk;

• zes categorieën: kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit, ruimtegebruik, 

veiligheid, voorzieningen en overige zaken;

• meting gebeurt ten opzichte van de bestaande situatie (Bezuidenhout: 

circa 9.500 woningen, circa 16.650 inwoners);

• nul-meting wijst uit dat de kwaliteit van de openbare ruimte 

achterblijft, en dat de wijk in termen van milieubelasting onder druk 

staat.



kwaliteit openbare ruimte kwaliteit openbare ruimte voorzieningen (onderwijs, zorg)

mobiliteit voorzieningen (winkels, horeca) voorzieningen (cultureel, scholen, etc)

Conclusies huidige situatie:

• Parkeren: norm is 90%, West 97%, Midden 85%, Oost 100%. Utrechtse Baan kritiek, vooral 

overdag. 

• Voorzieningen: op dit moment op orde, maar met toename van aantal woningen wordt de 

druk op (basis)onderwijsvoorzieningen en eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, apotheek, 

tandarts) groter.

• Openbare ruimte: groen norm voor de wijk (in de openbare ruimte) is aan de lage kant. 

Hetzelfde geldt voor het aantal speelplekken.



Voorzieningen

- voor verschillende doelgroepen, mensen die hier wonen, werken en omgeving/buurt

BSO 1e lijns zorg cultuur



Werken



Diversiteit gebruikers



Diversiteit functie



Relatie met de stad



Levendige stad



Start-ups Grown-ups
Zoekende
Gedreven door technologie
Innovatie
Drive
Opdrachtnemers
Cross-overs

Vaste procedure
Capaciteit
Financieel sterk
Opdrachtgevers



Haagse
kantorenmarkt, 
anno 2019



“Komende jaren groot tekort aan kantoorruimte Den Haag”
Amsterdam | 08 april 2019
Den Haag krijgt de komende jaren te maken met een groot tekort aan geschikte kantoorruimte. Uit 

cijfers van CBRE blijkt dat de leegstand zal dalen van 8,3% per einde Q1 2019 tot circa 3,0% in 2022 

(onder frictieleegstand). Kantoorgebruikers willen er prettig kunnen verblijven waarbij privé en zakelijk 

steeds meer met elkaar vermengt. Aandacht voor het kwaliteits- en serviceniveau van een gebouw is 
daarom van belang. In Den Haag zijn er momenteel te weinig gebouwen gericht op een full-

servicepakket voor de huurder.” 



Weinig werkruimte
Hoge energielasten

Ongezond werkklimaat



Waarom een duurzaam 
kantoorpand?

Lager energie lasten
Gezond binnenklimaat
Hogere productiviteit

Presenter
Duurzame kantoren hebben lagere energielasten en kantoren met een gezond binnenklimaat verhogen de productiviteit. Een groeiende groep (inter)nationale bedrijven stelt ook zelf hoge eisen aan de kantoorpanden die zij gebruikt of overweegt te betrekken. De duurzaamheidsprestaties van kantoren en kantoorgebieden zijn daarom steeds meer van belang voor de concurrentiepositie van Den Haag.



Het Nieuwe Werken




