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Verslag Klankbordgroepbijeenkomst  

Coproductie Openbare ruimte Bouwplan SoZa Deel 1 

Datum: donderdag 2 juni 2022, The Hague Tech in SoZa 

 

Aanwezigen:  

 

Leden klankbordgroep 

Tom van den Berk, Laura Bogers, Irene Bottema (vervangt Karin KrensJacobs), Ilse Duijvestein, John 

Dullaart, Peter van Erk, Fred de Graaf, Onno van Helsdingen, Maarten Keet, M. Loos, Jurgen Schouten, 

Jacob Snijders, Annemieke Tromp (landschapsarchitect aanwezig namens Bewonersberaad 

Bezuidenhout), Olga Wielders, Jac Wolters. 

Waarnemer (*): Jeannette Doll (vervangt Joke Kop). 

Afwezig met bericht: Joke Kop, Geert van der Sluis, Karin KrensJakobs, Sanne Staal.  

 

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

 

Sprekers en organisatie 

Steven Delva (DELVA), Tom van Boekel (DELVA), John Monden (VORM), Dat Bui (VORM), Marjolein Bons 

(VORM), Martine Schölzel (VORM). 

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

Versmoren (Lindblom).  

 

Gemeente Den Haag 

David van der Steen (gemeente Den Haag). 

 

Doel en opzet van de avond 

Gespreksleider Erwin Zijlstra heet de aanwezigen welkom bij deze klankbordgroep in het kader van 

coproductie openbare ruimte Bouwplan SoZa (Deel 1). Hij neemt eerst kort een aantal reacties op het 

verslag van de eerste bijeenkomst door (zie bij verslag bijeenkomst 16 mei 2022). Erwin benadrukt dat 

VORM graag in een vroeg stadium zoveel mogelijk input verzamelt maar dat de leden van de 



 

2 

 

klankbordgroep door deelname aan de klankbordgroep geen ‘handtekening onder het ontwerp’ zetten. 

Uiteindelijk blijft VORM eindverantwoordelijk voor het voorstel. Wel zal VORM moeten beargumenteren 

waarom er van de voorstellen van de Klanbordgroep wordt afgeweken. Op een vraag of in de 

klankbordgroep ‘omwonenden of belanghebbenden’ deelnemen, geeft hij aan dat vrijwel alle 

deelnemers in de directe omgeving woonachtig zijn; vaak als omwonende, soms als bewoner van het 

huidige gebouw en soms als potentieel toekomstig bewoner. Twee deelnemers zijn vanuit een zakelijke 

achtergrond aanwezig (namens de zakelijke huurder The Hague Tech en namens ICTU als buurman en 

potentieel huurder). Jac Wolters geeft aan geen omwonende te zijn, maar namens de Fietsersbond deel 

te nemen. 

 

Op 18 mei vond een participatiebijeenkomst plaats over het project Van Alphenstraat. Enkele leden van 

de klankbordgroep waren hierbij aanwezig. Uit een korte terugkoppeling blijkt dat dit project minder ver 

in de ontwikkeling is dan het Bouwplan SoZa. Tijdens de avond waren er vooral vragen over de hoogte 

van de gebouwen aan de Voorburgse zijde, het parkeren en de Velostrada. Afstemming met NS is 

belangrijk omdat de projectgrens van SoZa aansluit op het project van NS. VORM en de gemeente geven 

aan overleg te hebben met NS, maar dat deze ontwikkeling voor NS nog vroeg komt.   

 

Tijdens de volgende bijeenkomst is er onder meer aandacht voor de voorzieningen in het gebouw. Een 

vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag zal dan kort het voorzieningenonderzoek van het CID 

toelichten. 

 

Tramlus 

David van der Steen (Gemeente Den Haag) vertelt welke delen van de tramlus nog worden gebruikt door 

de HTM (’s ochtends vroeg passeren vier trams met een korte dienstregeling). De gemeente wil de status 

van de tramlus onderzoeken, maar de uitkomst zal de nodige tijd op zich laten. Er wordt aangegeven dat 

als er alleen nog tweerichtingentrams rijden, een tramlus niet meer nodig is. David van der Steen legt uit 

dat er bij de aanschaf van de nieuwe trams een vertraging van zeker twee jaar is opgetreden. De 

uitkomst is mede daardoor nog onzeker.  

Enkele deelnemers dringen erop aan dat de gemeente Den Haag nadrukkelijk regie op dit traject pakt 

(zie Vragen en suggesties klankbordgroep).  

Ook vragen zij om bij ontwerpen de optie met en zonder tramlus op te nemen.  
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Er wordt gevraagd wat precies de projectgrens is aan de zijde van het station. In principe loopt de 

kavelgrens van VORM tot net uit de gevel van het nieuwe gebouw. Het stationsplein is deels van de 

gemeente en deels van NS, maar de afspraak is dat VORM hiervoor een schetsontwerp zal maken en de 

gemeente Den Haag het stokje hierna overpakt. Maar NS speelt hier vanzelfsprekend ook een belangrijke 

rol in. Steven Delva (landschapsarchitect) zegt dat er in deze bijeenkomst getekend en geschetst zal 

worden zoals wij (de leden van de klankbordgroep) het willen. Inbreng van omwonenden is daarom erg 

waardevol. Het zal het ontwerp extra status geven, zodat de gemeente dit ook in de uitwerking kan 

meenemen. 

 

Reacties en opmerkingen 

Erwin stipt aan dat voor alle contact het emailadres info@sozadenhaag.nl beschikbaar is. Marjolein vult 

aan dat suggesties ook van buiten de klankbordgroep welkom zijn via de Ideeënbox op de website van 

VORM. VORM zal hier in de komende dagen meer aandacht voor vragen op een aantal Facebook

pagina’s in de omgeving. Contactgegevens van Facebookpagina’s gericht op de Voorburgse zijde zijn ook 

zeer welkom.  

 

Coproductie over de Openbare ruimte 

Erwin Zijlstra licht kort toe wat we vanavond verder gaan doen. Enkele deelnemers vinden de 

omschrijving van coproductie op de sheet te beperkt. Ze zijn content met de toelichting van Steven Delva 

hierop: we gaan vanavond samen schetsen. 

 

Steven Delva introduceert de aanpak voor vanavond. Vanavond is het tweede van vier 

participatiemomenten. En de eerste van twee avonden over de openbare ruimte. De uitkomsten van 

vanavond worden dan verder besproken op 16 juni a.s.  

 

Op de plankaart gaat het voor de inrichting van de openbare ruimte aan de ene kant om het nieuwe 

Schenkplein en aan de andere kant om het stationsplein. Waar er nu nog over de volle breedte één 

solide bebouwing is, komt er een doorsteek tussen die pleinen en ook die moet worden ingevuld.  

 

Er wordt gesproken over het stationsplein. Steven Delva zegt dat VORM een schetsontwerp gaat maken 

samen met de klankbordgroep. Er wordt getwijfeld aan de waarde van zo’n ontwerp als NS niet 
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betrokken is. NS móet wel actie ondernemen, zegt één van de deelnemers. Er moeten 2.500 

fietsparkeerplekken bij het station gerealiseerd worden.  

 

Er wordt opgemerkt dat op één van de kaarten van Delva de grens van de nieuwe bebouwing aan de 

Wilhelmina van Pruisenzijde niet helemaal klopt. Steven Delva geeft aan dat het hier niet om de exacte 

begrenzing gaat. 

 

Steven Delva zegt: we gaan het blok doorwaadbaar maken, waarbij de fietsers dan links en rechts lang 

het gebouw gaan en de wandelroute door de nieuwe doorsteek. Maar jullie mogen straks zeggen hoe 

jullie dat zien. Deelnemers geven aan dat het belangrijk is dat er in het SoZagebouw fietsparkeerplekken 

komen voor bewoners en gebruikers en bezoekers van de bewoners en de voorzieningen, maar niet voor 

de NSreizigers. Die moeten elders hun fiets parkeren. Een deelnemer vraagt zich af waarom er eigenlijk 

geen nietjes mogen worden geplaatst. Steven geeft aan dat dit door de gemeente is aangegeven in het 

PUK: het fietsparkeren voor het SoZagebouw wordt inpandig opgelost, zodat er meer openbare ruimte 

komt voor de voetganger. 

 

In het gebouw komen parkeergarages, die van buiten niet zichtbaar zijn. De in en uitritten komen aan de 

Schenkkade en aan de Wilhelmina van Pruisenzijde. Hier komt ook de laad en losplek met een keerpunt 

voor auto’s vrachtwagens aan de stationskant. De kiss & ride plekken zijn conform het PUK aan de 

Schenkkade voorzien. Deelnemers geven aan dat ‘dit hier niet gaat werken’ en ‘als het ook op een 

andere plek dichterbij kan, zullen mensen dat doen’.  

 

Steven vraagt de aanwezigen zich de vraag te stellen of de Schenkzijde natuur is of dat het een 

pleingevoel moet krijgen. Er zijn eisen en normering voor groen. Er komen ook twee groene daken, 

waarvan het dak aan de linkerzijde eventueel semipubliek toegankelijk zal zijn. Maar dit ligt wel een 

aantal verdiepingen hoog en is alleen te bereiken via de privéomgeving van de bewoners. Dus het is de 

vraag of (de op basis van eerdere plannen besproken) openbare toegankelijkheid hier echt realistisch is. 

Hij zegt: de toegankelijkheid van de openbare ruimte bepalen wij (de klankbordgroep). Willen we alle 

stromen via de zijkanten van het gebouw leiden en spelen we zo de pleinen en de doorsteek vrij? Dan 

kunnen we de buitenruimte vrijhouden. Of willen we dat niet?  

De entrees voor bewoners (te voet) komen aan alle zijden van het gebouw. Deze komen dan uit op 

verschillende liften. Er komt dus geen centrale entree met een groot bellentableau voor alle woningen.  
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Steven dringt erop aan om bij de twee workshopgroepen die nu volgen vooral met specifieke input te 

komen. Hij vraagt ook aandacht voor het monument dat moet terugkeren.  

 

Breakout- sessies Openbare ruimte  

 

Workshop 1: Schenkplein 

 

Groep 1:  

Tom van Boekel (Delva) tekent alvast fietspaden in op de kaart, die gescheiden van de doorgaande weg 

in het groen moeten liggen. Hij wijst ook op de huidige twee vijvers op het terrein met in totaal 1.033 m² 

wateroppervlak dat minimaal gelijk moet blijven.  

Opmerkingen deelnemers: 

� Er is een hoogteverschil langs de voorkant van het terrein.  

� Iemand tekent een driehoek waar door bomen geen doorkijk is vanaf de huizen aan de 

Schenkkade op het station. Bomen dempen zo ook het geluid.  

� Dit is ook de zijde van de middag en avondzon, hier zouden zitplekken beschikbaar moeten zijn. 

� Terrasjes kunnen, maar zeker ook bankjes waar je ‘gratis’ kan zitten, met name voor de sociale 

huurders.  

� Veel water op het plein, niet een vierkante vijver, maar organische vorm en met eilandjes.  

� Is er dan wel plek voor die 1.033 m² water? Nee. Hij stelt voor om waterstroken toe te voegen, in 

de lengterichting, parallel aan de Schenk. Met twee stroken aan beide zijden van de doorgang, 

heb je nog steeds een plein over en bereik je ‘the best of both worlds’. 

� Iemand vraagt: wie bepaalt welke bomen er dan komen. Tom: wij! 

� Op de plantekening staat een schaduwhoek. Enkele deelnemers stellen daar direct water voor en 

niet bijvoorbeeld sport of spel. 

� Graag gevels aan de zijkanten die een open gevoel geven, geen gladde gesloten gevels. 

� Het zou grappig zijn als er een Lidl zou komen aan deze kant van de stad. 

� Bij  ‘spelen’ wordt gevraagd naar houten speeltoestellen. En: liever een grote kei om te klauteren 

dan een klimtoestel of een wipkip. 
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� Zijn er eigenlijk stations die op deze situatie lijken? A’dam Zuid is bijvoorbeeld ‘compleet 

versteend’. 

� Tom vraagt de groep hoe je die open plekken dan onaantrekkelijk kan maken voor fietsparkeren. 

Veel ronde vormen, geen rechte muren waar makkelijk tegen gestald kan worden, wordt 

geopperd.  

� Grind met een jeudeboules baan is niet heel serieus.  

� De groep wil sport & spel klein maken en het vooral groen houden. 

� Graag vriendelijke bestrating moet komen, klinkers, geen grote gladde tegels. Tom oppert 

halfverharding en stelt: ‘ecologische kwaliteit is het startpunt’ (voor ons).  

� Moeten bijvoorbeeld nestkasten goed zichtbaar moeten zijn, of liever verscholen? Reactie: ‘als 

het er maar is, hoe het eruit ziet, maakt me geen moer uit’.  

 

Groep 2: 

Tom van Boekel leidt wederom in en begint te tekenen. Tom tekent de 1.033 m² water in en legt uit dat 

deze hoe dan ook terug moet komen.  

Opmerkingen deelnemers:  

� Water in de schaduw wordt ‘een algenbende’.  

� De uitrit (voor auto’s bewoners) zit veel te kort zit op het stoplicht Schenkkade en Laan van NOI. 

Ook de inrit van het tankstation wordt dan een probleem.  

� De fietstoegang in combinatie met de in en uitrit parkeren is lastig. 

� Zet het monument in het water, zodat het meteen niet beklimbaar is. 

 

Sport & spel 

� Doe dit niet op maaiveldniveau: er is gewoon geen plek, dat doen ze maar boven op de twee 

terrassen. De pleinen worden nu al warm, die moeten groen/blauw (ingevuld). 

� Het nieuwe pleintje van de Stuyvesantstraat ‘is geweldig geworden’. 

� Je wilt wel lunchen in het zonnetje. Bij de kiss & ride kunnen zitplekken komen, de pleinen 

moeten dan intiemer en groener. De doorsteek wordt dan minder intiem.  

� De zonkant is ook de windkant (ZuidWest).  

� Ben onder de indruk was van banken in CadzandBad  

(https://goo.gl/maps/KRCEDhXeQ6y7VNo86).     
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� Deelnemer: jullie wilden geen buitensport & spel, maar een sportschool die ook buiten actief is? 

Reactie: er is gewoon geen ruimte voor op straatniveau.  

Tom vraagt naar bestrating: statige hardsteen, waterdoorlatend plaveisel, anders?  

� Geen mangaanklinkers, geen Haagse standaard als in het centrum. Wel bijvoorbeeld circulaire 

materialen voor de banken, die blijven mooi. 

� Bomen het liefst niet ingegraven op het maaiveld, maar op een soort sokkel, waarbij je dan ook 

op de rand kunt zitten.  

� Als buurman merk ik dat er veel behoefte is aan een welkome buitenruimte ook voor de mensen 

uit de omgeving.  

� Ik zie wel een koffiekarretje staan op de pleintjes. 

 

Workshop 2: stationsplein  

 

Groep 1: 

Hier ligt direct de vraag voor: wat moeten we met de tram en de fietsen? 

Opmerkingen deelnemers: 

� Er zijn drie scenario’s: de gemeente en NS doen niets (tram en fietsen blijven op het plein); de 

tram eruit, maar er blijven wel fietsen; ondergrondse fietsenkelder.  

� Amsterdam Zuidas is een voorbeeld van een station met goede fietsvoorzieningen, ondergronds 

en met voldoende ruimte.  

� Conclusie is dat we verder moeten praten over een fietskelder om het openbare fietsparkeren 

op te lossen. Vraagt: wat gebeurt er dan aan de Voorburgse kant? Antwoord: voorlopig niets.  

� “Volgens de Gebiedsagenda (2017/2018) moeten er tenminste 2.500 fietsplekken aan het 

station komen.”  

� Waar is meer behoefte aan fietsparkeren? Het fietsparkeren aan de Voorburgse kant groeit. 

Hoeveel fietsenstallingen zijn er eigenlijk nodig? “De huidige capaciteit x2.”  

� Is een fietskelder onder het voorplein een optie? En wat zijn de mogelijkheden in en langs het 

talud. “Vijftien meter vanaf het talud is NSgrond”. Wat is eigenlijk de veiligheidsmarge die NS 

aanhoudt voor bebouwing langs het spoor?  

� De tunnel van NS moet breder en gelijksvloers. Een ander zegt: gelijkvloers is niet realistisch.  
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� Fietsen onder het stationsplein met groen erop? 

� “Niet realistisch. NS wil het niet en het is te duur.”  

� “Laan van NOI wordt opgewaardeerd tot volwaardig intercitystation. Dus hebben we ook recht 

op volwaardige voorzieningen.”  

� “NS weet heel goed dat fietsparkeren veel geld kost.”  

� Waarom wordt er geen fietsparkeerplek gemaakt onder de doorsteek? 

 

Steven vat de conclusies tot dat moment samen: de huidige situatie niet! De tram eruit. Zoeken naar 

fietsenstalling: talud met ‘dakje’ werkt niet; ondergronds onder het plein of onder de onderdoorgang.  

� “We moeten ook naar de gemeente kijken en het is ook een voordeel voor NS, want daardoor 

kunnen andere fietsvoorzieningen vervallen.” 

� De meeste Haagse fietsers komen via de Jacob Mosselstraat en parkeren naast ICTU. En verder 

vanaf de Mariahoevezijde.  

� Maak een tweerichtingsfietspad aan de Schenkzijde.  

 

Steven vraagt wat de deelnemers willen doen met het water dat in oppervlakte gelijk moet blijven. Ook 

vraagt hij of men een groen of stenig plein wil.  

� “Zo groen/blauw als mogelijk. Er kunnen bijvoorbeeld veel minder tegels langs de zijde van het 

spoor.” 

� “Kansen om de buitenruimte in te richten met bijvoorbeeld strandstoelen, zoals in Praag of 

Barcelona. Maar die moeten dan wel worden beheerd en ’s avonds worden opgeborgen etc.“ 

 

� Deelnemer wil graag nog zelf schetsen en vraagt of hij de kaart op tafel kan krijgen. Steven geeft 

aan dat het niet wenselijk is om deze kaart in deze fase te delen. In het PUK staat ook een kaart 

die gebruikt kan worden.  

� Tot slot merken deelnemers op dat het zeer wenselijk zou zijn dat NS bij de laatste bijeenkomst 

aanwezig is. En er zou tenminste een soort programma van eisen van NS voor deze locatie 

moeten zijn. 

 

Groep 2:  
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Steven begint de tweede workshop met een korte samenvatting van de eerste groep, zodat men 

desgewenst verder kan op wat daar reeds is bedacht/gezegd. Hij geeft aan dat het belangrijk is om over 

het fietsparkeren overleg te hebben met de verkeerskundige van de gemeente.  

Opmerkingen deelnemers: 

� Een omwonende zegt: als je aan de watertoets voldoet, is er vanuit de buurt ook behoefte aan 

extra waterberging. Kun je geen waterberging realiseren in combinatie met parkeren? De buurt 

wil de keerlus al heel lang kwijt en heeft ook een alternatief voorgesteld waarbij de kruising 

Schenkkade en Laan van NOI moet worden heringericht als een ovaltonde met in het midden een 

keermogelijkheid voor de tram. Dan kan de tramlus weg en kan de Schenkkade richting 

Beatrixlaan worden afgesloten en een ‘cul de sac’ worden.  

� Als er aan de Schenkzijde een ingang voor het fietsparkeren komt, is er geen ruimte voor een 

groen/blauwe inrichting.  

� Let op de uitgangen van de parkeergarages over het dan erg drukke fietspad.  

� Laten we in ieder geval zorgen voor zoveel mogelijk bomen en voldoende, zachte, verlichting.  

 

Plenaire terugkoppeling 

 

Schenkplein 

Tom presenteert de voorkeuren die over het Schenkplein zijn gedeeld: de ene groep wil aandacht voor 

het beleven van het water en het beleven van het groen, de andere wil ook sport & spel. Er is een wens 

voor een terras aan de kant van de avondzon en sowieso plekken om informeel te zitten.  

Een groep wilde het water centraliseren op het plein, de andere vond bomen die het zicht voor beide 

zijden (van de Schenkkade) uit elkaar houden belangrijk. 

 

Stationsplein 

Steven vat de opmerkingen over het Stationsplein samen: 

� Scenario ‘zo laten, niks aan doen’ is geen optie 

� Scenario ‘fietsen eruit, ruimte erin’, ligt vooral aan de opstelling van de NS 

� Scenario ‘fietsen ondergronds of in het talud’, moeilijk haalbaar, dus moet je denken aan 

verdiept aanleggen. 
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Steven: “de boodschap aan NS is eigenlijk: we zijn een IC station, waarom komt er dan geen mooi 

station?’ Deelnemers zeggen dat er al schetssessies zijn geweest met het College van Rijksadviseurs en er 

wordt bevestigd dat NS eerder heeft aangegeven het station te willen upgraden.  Er loopt een MIRT

voorstudie naar de Oude Lijn en er is een ambtenaar ‘Oude Lijn’ bij de gemeente Den Haag die ook 

ingeschakeld zou moet worden. 

 

Het scenario ‘fietsen onder de doorgang’ heeft geen steun, omdat het geen logische toegang lijkt en het 

erg druk wordt. Alle fietsen via de Wilhelmina van Pruisenweg en/of de Laan van NOIzijde en dan 

meteen daar de parking in, wordt wel als mogelijkheid gezien.  

 

Steven gaat aan de slag: zonder tram, met fietsparkeren en met een kelder ingetekend in de kaarten. 

‘Dan hebben we een praatstuk en ook om te presenteren’ (bij gemeente Den Haag en NS). Volgende keer 

(16 juni) komen de schetsen op tafel, dan gaan we kiezen. Dan is er waarschijnlijk contact met NS 

geweest en zou het plan van eisen van NS op tafel moeten liggen. 

 

Erwin Zijlstra bedankt en nodigt iedereen uit ook volgende week te komen. 

 

Vragen en suggesties klankbordgroep 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende vragen gesteld die een nader antwoord vragen.  

 

Vraag of opmerking Waar is antwoord te vinden? 

Wat is het standpunt van de gemeente Den Haag ten aanzien van de 

keerlus? 

Wordt voorgelegd aan gemeente 

Den Haag 

Kan de gemeente Den Haag nadrukkelijk regie nemen op het traject 

van de keerlus en helderheid geven over de termijn waarop 

verandering mogelijk is, omdat dit van grote invloed is op de 

ontwikkeling van en rondom SoZa? 

 

Wordt voorgelegd aan gemeente 

Den Haag 

Bij een ander project in Den Haag is de fietsenkelder volgens de 

normering aangelegd, maar bewoners zetten hun fiets massaal 

buiten, omdat de kelder nauw en onhandig is. Hoe voorkomen we dit 

bij dit project? 

Aan de orde in bijeenkomst 3 

(gebouw en programma) 

Kan NS bij de laatste klankbordgroepbijeenkomst (16 juni) aanwezig 

zijn?  

Wordt voorgelegd aan NS 

 


