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Verslag Klankbordgroepbijeenkomst  

Kick-off sessie participatie Bouwplan SoZa 

Datum: maandag 16 mei 2022, The Hague Tech in SoZa 

 

Aanwezigen:  

 

Leden klankbordgroep 

Tom van den Berk, Laura Bogers, John Dullaart, Ilse Duijvestein, Peter van Erk, Onno van Helsdingen, 

Karin Krens-Jacobs, M. Loos, Geert van der Sluis, Jacob Snijders, Sanne Staal, Jac Wolters.  

Waarnemer: Joke Kop (*) 

Afwezig: Fred de Graaf, Maarten Keet, Jurgen Schouten, Olga Wielders. 

 

(*) De Werkgroep SoZaWe heeft verzicht vermeld te worden als waarnemer in plaats van deelnemer.  

 

Sprekers en organisatie 

Steven Delva (DELVA), Tom van Boekel (DELVA), Dirk Peters (Barcode Architecten), Maurits Verhoeff 

(Barcode Architecten), John Monden (VORM), Dat Bui (VORM), Marjolein Bons (VORM), Martine Schölzel 

(VORM). 

Gespreksleiding: Erwin Zijlstra (Whatmatterz). Verslaglegging Ewald van Rooij (Lindblom), Stéphanie de 

Groot (Lindblom). 

 

Gemeente Den Haag 

David van der Steen (gemeente Den Haag), Hanneke Heijdt (stadsdeel Haagse Hout).  

 

Doel en opzet van de avond 

Gespreksleider Erwin Zijlstra geeft aan dat deze eerste bijeenkomst vooral bedoeld is voor 

informatieoverdracht. VORM en de architecten delen de kaders en de stand van zaken en verzamelen 

vooral vragen en suggesties van de leden van de klankbordgroep voor de andere drie bijeenkomsten. Er 

zullen dus nog geen antwoorden worden geformuleerd.  
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Vragen en suggesties klankbordgroep 

Tijdens de kennismaking geven de deelnemers aan welke specifieke zaken zij graag aan de orde willen 

stellen of wat hun speciale aandacht heeft. Hieronder is aangegeven of deze zaken aan de orde komen in 

een volgende bijeenkomst of dat het antwoord te vinden is in de aparte vraag-antwoordlijst.  

Vraag of opmerking Waar is antwoord te vinden? 

Hoe verhoudt dit participatietraject zich tot andere projecten rondom 
SoZa? 

Vraag- en antwoordlijst 

Dit participatietraject wordt uitgevoerd terwijl er nog geen 
Beeldkwaliteitsplan voor het CID of een vastgesteld 
Beeldkwaliteitsdocument voor de locatie is. Hoe zorgen we er voor 
dat er niet een beeld ontstaat bij de gemeente dat de bewoners 
hebben ingestemd met een plan mogelijk afwijkt van het 
Beeldkwaliteitsplan.  

Vraag- en antwoordlijst 

Dit participatietraject vindt plaats in vier weken. Waarom gaat het zo 
snel? 

Vraag- en antwoordlijst 

Hoe zijn de leden van de klankbordgroep gekozen? Vraag- en antwoordlijst 

Hoe worden andere bewoners geïnformeerd die niet aan de 
klankbordgroep deelnemen? 

Vraag- en antwoordlijst 

Wat is de door de ontwikkelaar gewenste planning? Vraag- en antwoordlijst 

Aandacht voor koppeling van de ontwikkelingen in Bezuidenhout en 
Voorburg 

Vraag- en antwoordlijst 

Wil graag een integraal beeld/plan om de samenhang te 
zien/begrijpen van alle ontwikkelingen die spelen en hoe het leefbaar 
blijft 

Vraag- en antwoordlijst 

Alle ontwikkelingen rondom NOI gaan grote impact hebben op aantal 
bezoekers/gebruikers en de voorzieningen. Hoe zit het met de 
voorzieningen in het gebouw en in de omgeving?  

Vraag- en antwoordlijst 

Wat is de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen als 
straks het nieuwe pand er staat? Denk daarbij aan mogelijk meer 
autoverkeer, parkeren en CO2 -uitstoot. Waar en hoe wordt dat 
geregeld? 

Vraag- en antwoordlijst 

Aandacht voor klimaat en duurzaamheid in de plannen Aan de orde in de volgende 
bijeenkomsten 

Worden belangen van senioren meegenomen (intergenerationeel 
wonen) 

Aan de orde in bijeenkomst 3 
(gebouw en programma) 

Worden er ook koopwoningen voor het middensegment gebouwd? Vraag- en antwoordlijst 

Kan VORM uitleggen hoeveel woningen er komen in welke 
(prijs)klasse en van welke omvang? (metrages en percentages) 

Vraag- en antwoordlijst 

Welke woningen krijgen buitenruimte Aan de orde in bijeenkomst 3 
(gebouw en programma) 

Hoe wordt het fietsparkeren opgelost (binnen en buiten gebouw)? Vraag- en antwoordlijst 

Wat gebeurt er met de begane grond? Is deze openbaar? Aan de orde in bijeenkomst 3 
(gebouw en programma) 
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Wat wordt het uitzicht vanaf de Schenkkade? Aan de orde in bijeenkomst 3 
(gebouw en programma) 

Hoe gaat het eruit zien vanaf de Voorburgse kant? Aan de orde in bijeenkomst 3 
(gebouw en programma) 

Eerlijk zijn tegenover elkaar (en als de ontwikkelaar het antwoord niet 
weet, dit ook gewoon zeggen) 

 

Raadplegen (deze bijeenkomst) betekent dat de ontwikkelaar 
vragen/plannen moet ophalen bij de klankbordgroep 

 

VORM is verantwoordelijk voor de besluiten, niet de klankbordgroep  

 

De opdracht 

Erwin Zijlstra: vanavond wil VORM de klankbordgroep raadplegen en dus zoveel mogelijk vragen en 

suggesties ophalen. In de komende bijeenkomsten vraagt VORM de klankbordgroep om te adviseren 

over gebouw en programma. Daarover zal de ontwikkelaar specifieke vragen stellen om advies te krijgen 

van de klankbordgroep. Als VORM dit advies niet overneemt, moet zij motiveren waarom niet. Tijdens de 

avonden over de openbare ruimte gaan we coproduceren. Daarbij geldt dat het eindproduct dat samen 

met de klankbordgroep bedacht is, in principe wordt overgenomen door VORM / gemeente. Natuurlijk 

wordt dit afgestemd op het Beeldkwaliteitsplan voor het CID dat in ontwikkeling is. 

 

Alle vragen, suggesties en ideeën worden genoteerd en waar mogelijk beantwoord en verwerkt in de 

verslagen. Daarbij wordt aangegeven of een concreet idee wordt meegenomen of niet. Als vragen 

betrekking hebben op zaken die buiten de scope van dit participatietraject liggen, geven we dat aan en 

proberen we deze zaken mee te geven aan de andere projecten die lopen. Zo is voor iedereen te volgen 

wat er met zijn of haar idee gebeurt. Voor vragen en suggesties van andere omwonenden  en 

belanghebbenden die geen deel uitmaken van de klankbordgroep is er een ideeënbox ingericht op de 

website: https://vorm.nl/soza/participatie-bouwplan-soza. De ideeën die hier binnenkomen worden 

meegenomen tijdens de participatie en in het verslag. 

 

In een korte presentatie wordt toegelicht wat de planning is en hoe dit participatietraject zich verhoudt 

tot de andere lopende trajecten (zie ook vraag- en antwoordlijst).  

 

Presentatie architect Barcode (Dirk Peters) 

Dirk Peters geeft ter introductie van de breakout-sessies een korte presentatie over het gebouw. Hij  

benadrukt dat alles nog niet af is. Beelden die worden getoond zijn slechts impressies die laten zien hoe 

https://vorm.nl/soza/participatie-bouwplan-soza
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de kaders uit het PUK vorm krijgen in volumes. Het gebouw moet een geheel worden, cohesie uitstralen. 

Het wordt ruim opgezet om het luchtig te houden. Bovenop de gebouwen aan de Schenkkade die wat 

hoger zijn dan de bestaande bebouwing komen vier hogere elementen (75 meter inclusief bekroning). 

De elementen zijn verschillend, maar passen wel bij elkaar: dit maakt het speels. Doel is om lichtheid en 

vrolijkheid te creëren. Bijvoorbeeld dat de balkons/buitenruimte verspringen. En er veel appartementen 

met buitenruimte zijn. De buitenruimte gaat ook samenwerken met stationsplein.  

 

Het gebouw krijgt twee volumes en een grote buitenruimte. Tegenover de uitgang van het station komt 

een doorsteek van 15 meter breed die direct een doorkijk geeft op het groen van de Schenkzijde. Op de 

hoeken van de gebouwen zien we (koffie)barretjes wat een sfeer geeft van prettig thuiskomen. De 

fietsenstallingen zijn niet ondergronds, maar in het gebouw op maaiveldniveau. We proberen echt mee 

te denken met een toekomstige bewoner: hoe kom ik aan? Hoe beleef ik de ruimte? Dus nu is het 

moment om aan te geven wat jullie belangrijk vinden. Ideeën nemen we graag mee. En we vinden het 

belangrijk om te benadrukken dat groen ook echt groen wordt! 

Daarop wordt gevraagd of de doorgang in het station die door de bewoners erg gewenst wordt al een 

feit is. Dirk Peters: nee (nog) niet. Wij zijn verantwoordelijk voor het plein, maar het is wel belangrijk hoe 

dit verweven wordt.  

 

Breakout- sessies Openbare ruimte (DELVA landschapsarchitecten) 

 

Steven Delva: wij zien de opdracht tot verdichting als een kans om te verduurzamen. We gaan het nu 

niet over balkonnetjes hebben, maar over hoe de buitenruimte wordt ingericht. Aan de stationszijde is er 

een natuurlijke potentie om veel groen te hebben. Dit kan echt iets leuks worden. We moeten nadenken 

over wateradaptatie en we kunnen kijken hoe we het water bij de Schenkkade terug kunnen laten 

komen aan de stationszijde (fontein?). We gaan dus door de gebouwen heen. Dit is enkel voor de 

wandelaar; de routes voor fietsen en autorijden blijven zoals het nu ook is. Er komen groene blokken 

voor de bewoners voor klimaatadaptatie en tegen hittestress. Op de hoogste torens zijn er 

zonnepanelen op de daken. De begane grond is openbaar en daarboven wonen de bewoners en zijn de 

kantoren.  
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Er wordt gevraagd naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen voor de buitenruimte. Steven 

Delva geeft aan dat dit altijd in overleg met de gemeente moet. Daarop wordt aangegeven dat de 

ambitie dan wel hoger moet zijn dan die van de gemeente. De ambitie van de gemeente is laag. “We 

moeten ook zorgen dat we de posters invullen alsof we wij er willen wonen. Want: hoe fijner wonen, hoe 

meer betrokkenheid.”  

 

Aan de hand van een aantal posters met beelden worden reactie en suggesties opgehaald.  

 

Stationsplein en Schenkzijde 

• Hoe zie je de verbinding met de Schenkkade als de weg daar nog loopt?  

• Een van de deelnemers wil de bestaande weg aan de Schenkzijde weg of ondergronds. Iemand 

anders wil de weg juist behouden om te voorkomen dat het groen tussen weg en Schenk een 

verblijfsplek wordt. De Schenkkade is een ecologische zone. ‘Dit is dus geen chillplek. Je kan hier 

geen bruggetjes bouwen.’ 

• Ik wil niet verstenen maar juist vergroenen. Groen en blauw (water).  

• Ik wil een levendig stationsplein.  

• Als ik bijvoorbeeld over vijf jaar weer hier wil wonen, dan wil ik dat het veiliger is voor vrouwen 

om uit het station te lopen. 

• Als je de fietsenstallingen weghaalt, komt er ongetwijfeld overlast van fout geparkeerde fietsen. 

Je wilt geen stationsplein vol met fietsen. Misschien een ondergrondse fietsenstalling? Of de 

fietsenstalling in de gebouwen openbaar maken. 

• Als je nou een fietsenflat aan de zijde van Voorburg doet? 

• De deelnemers vinden het belangrijk dat de tramlus verdwijnt, omdat anders geen goed plein 

mogelijk lijkt. Steven Delva geeft aan dat de lus momenteel vier keer per dag wordt gebruikt. 

Verwijderen/verplaatsen is dus niet zomaar geregeld. 

• De meningen over (lange) zitbanken zijn verdeeld. Sommigen zien liever schaduwrijke zitjes 

• Dit is een station. “Mensen worden opgehaald en gebracht met de auto en hier moet wel plek 

voor blijven, anders gaan er echt onveilige situaties ontstaan.  Als door stationsplein daar te 

ontwikkelen er geen auto meer kan rijden, dan ga je echt onveilige situaties krijgen met 

kiss+ride. Nu zie ik dat nergens in de plannen terug.” 
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Stadsbos 

• Bij het groen alles in natuurlijke materialen, geen kunststof 

• Geen honden toestaan 

• Hoe houdt je fietsers hierbuiten? 

• Ecologische waarde moet sturend zijn 

• Dit gaat over openbaar groen 

• Er komen bomen, geen bos 

• “Een slaapplaats voor Ricardo, mijn oud-klasgenoot die dakloos is en in station Laan van NOI 

woont” 

• Aansluiting op bestaande weg langs Schenk moet blijven, niet naar de andere kant verleggen 

• Oeverplanten, Jacqueline Henrot (Naturalis) www.mijnoverplanten.nl (zie inventarisatie Schenk). 

Sportdaken en sportvoorzieningen 

• Sporten hier ontlast sportvelden elders. 

• Sporten zonder dat je attributen nodig hebt. 

• Geen sporten die hangjeugd of graffiti aantrekken 

• Geen speeltuin 

• Ook rekening houden met senioren, bijvoorbeeld met toestellen voor ouderen 

• Ik heb het idee dat er niet veel gezinnen gaan wonen, dus trampolines niet nodig. 

Natuurdaken 

• Er is veel steun voor ‘balkons in het landschap’ 

• Er wordt gewaarschuwd voor wind (wat breekt de wind?) en voldoende schaduw 

• Er moet zowel openbaar als privé groen zijn 

• Komt er naast de zonnepanelen op het dak ook verkoeling? Steven Delva: Ja! We doen 

bovendien al het groen dichtbij elkaar om het betaalbaar te houden. Ook willen we dat mensen 

elkaar beneden kunnen ontmoeten en niet naar boven moeten.  

  

http://www.mijnoverplanten.nl/
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Breakout-sessies Gebouw en programma (Barcode architecten) 

Dirk Peters: we willen droombeelden ophalen. Wat we ontwikkelen wordt straks onderdeel van het 

totale Beeldkwaliteitsplan inclusief Voorburg. 

 

Hoe ziet uw woning van de toekomst eruit en wat mist u in uw huidige woonsituatie? (voorzieningen 

en programma) 

• Maak me zorgen over de omvang van de woningen. Er moet ook ruimte zijn voor gezinnen. Ook 

bij de sociale sectorwoningen. 

• Er moet een goede mix van maten zijn 

• Woningen zouden 90-100m2 moeten zijn met een goede berging 

• Misschien logeerwoningen aanbieden (hospitality-concept) 

• Gedeelde waskamer i.p.v. individuele wasmachines en drogers 

• Geen galerij-woningen, maar compacte units waarbij je elkaar wel ontmoet, zodat je weet wie je 

buren zijn 

• Iedereen een vorm van buitenruimte. Kleine units een balkon, grotere units een (inpandige) 

serre/balkon. Corona heeft laten zien dat je gek wordt zonder buitenruimte 

• Energiezuinig. Van het gas af is een must. Aansluiting op SKO of stadsverwarming? 

• Bike sharing liever in combinatie met fietsenstalling station 

• Circulair bouwen – mogelijk hergebruik elementen van het huidige gebouw 

• Ook ruimte voor vogels e.d. 

• Sporten op een duidelijke plek 

 

Hoe maken we een uitnodigende entree naar de wijk en wat voor voorzieningen passen daarbij? 

• Zorg in het gebouw: buurtzorg, ook kraamzorg en alle voorkomende zorg op een herkenbaar 

punt met zorgverleners die de bewoners kennen 

• Apotheek 

• Huisarts 

• Kinderopvang 

• Bieb/boekwinkel 

• Restaurant 

• “Grote supermarkt (XXL) komt hier waarschijnlijk niet” (i.v.m. beperkte parkeermogelijkheden) 
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• Liever lokale ondernemers: passie/kleinschalig 

• Wel terrassen, geen shopping street 

• Horeca tot 22.00 uur 

• Geen nachthoreca of -clubs 

• Inpandige oplaadvoorzieningen voor fietsen en auto’s van bewoners, bedrijven 

• ‘Ruimte voor koorzang’, autowerkplaats voor hobbyisten 

• Elke woning 6 m2 groen? 

• Hooikoorts bestendig 

 

Hoe maken we ruimte voor een inclusieve en uitnodigende wijk en wie komt daar te wonen? 

• Ik hoop dat ik mensen hier leer kennen (géén anonimiteit) 

• Het karakter van Bezuidenhout moet behouden blijven: wijk waar mensen een praatje maken, 

elkaar kennen. In de stad, maar het voelt niet als stad 

• Geen ‘passanten’ maar verbondenheid 

• Als er doorstroming moet zijn vanuit Bezuidenhout, dan moeten woningen minimaal 60m2 zijn, 

anders is het kleiner dan wat men heeft en trek je alleen starters van elders aan (veel doorloop) 

• Een woning voor een alleenstaande moet minimaal 60m2 zijn 

• Senioren willen wel verhuizen, maar hebben dan minimaal 130m2 nodig 

• Juist ook ruimte voor gezinsappartementen 

• Ik zou hier nooit willen wonen. Heb nu een herenhuis en wil niet in beton wonen 

• George Perec – flat-boek: Het leven een gebruiksaanwijzing 

 

Hoe maken we hier een nieuw visitekaartje voor Den Haag en Voorburg aan het station en de Schenk? 

Door tijdgebrek maar beperkt besproken. 

• Wel diversiteit in de vier hoge elementen, maar ook eenheid. Niet te rommelig 

• Veel goede buitenruimte 

• Elementen uit het huidige gebouw gebruiken 
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Plenaire terugkoppeling 

 

Dirk Peters (Barcode): algemeen gevoel is dat er positieve energie heerst. Aan de hand van de vier 

posters neem ik mee: 

1. Het moet een gemixte wijk blijven. Studenten en starters kunnen hier landen. Niet afzonderlijk 

maar met elkaar. In deze wijk groeten mensen elkaar en dat moet zo blijven.  

2. Wat opviel: veel aandacht voor groen en kwaliteit bij de buitenruimtes.  

3. De functies van de winkels moeten aansluiten bij het ‘Bezuidenhoutse’. Lokale winkels moeten 

een plekje krijgen. Zorg dat je niet te lang moet reizen voor zorg. Buiten moeten ontmoetingen 

plaatsvinden. Leuk idee: livingroom concepten of logieskamers. Voor de horeca willen we ook 

verschillende concepten realiseren.  

4. De gebouwen en materialen kunnen wel verschillen, maar belangrijk dat het geen kermis wordt. 

 

Vraag deelnemer: maar wat als er al voldoende voorzieningen in de buurt zijn (bakker, huisarts etc)? Dan 

hoeven we hier toch niet over na te denken? Jacob Snijders: er zijn nu al tekorten, dus dat hebben we 

wel nodig. Wij (Wijkberaad) zitten hier in ieder geval al bovenop! 

 

Steven Delva (DELVA landschapsarchitecten): belangrijkste is de tram die er nog door heen loopt. Ik ga 

informeren wat daar mee kan. Heel misschien, maar echt heel misschien, kan die weg. We moeten ook 

kijken wat we met de ecologische zone moeten doen. We hebben contact hierover met de ecoloog. 

 

Afsluitende opmerkingen 

Ik ben erg positief over de intro van de landschapsarchitect! Verdichten dus dan zien we een kans om te 

verduurzamen.  

Hoe komt de NS-grond samen met dit plan? David van der Steen (gemeente Den Haag: wij zijn met hen 

in gesprek daarover.  John Monden (VORM): we hopen dat de NS door dit plan verleid wordt om het aan 

te pakken.  

 

Erwin Zijlstra bedankt alle deelnemers hartelijk voor al hun inbreng. De volgende sessie is op 2 juni. De 

deelnemers ontvangen op korte termijn het verslag en verzoek om toestemming te geven om naam te 

vermelden in verslag en voor gebruik van foto’s van de bijeenkomsten.  


