
 

 

 

 

  Ons kenmerk 

DSO/2019.104      

RIS301941 

  
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 

 

overwegende dat: 

- de gemeente in het CID tot 2040 18.500 nieuwe woningen, inclusief sociale woningbouw, wil 

ontwikkelen.  

- het gebied rond Hollands Spoor is aangewezen als intensiveringsgebied waar hoogbouw mogelijk is.  

- de markt invulling geeft aan deze ambities. 

 

besluit:  

 

I. in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Haagvlietpoort. 

 

Den Haag, 5 maart 2019 

 

Het college van burgemeester en wethouders,  

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 

 

 

 

Peter Hennephof                          Pauline Krikke 
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Den Haag   

 

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN HAAGVLIETPOORT 

 

1. Inleiding 

De gemeente Den Haag wil medewerking verlenen aan de herontwikkeling van de in het stadsdeel 

Centrum en Laak gelegen projecten de Drie Hoefijzers, Parkeerplaats Dintelstraat, Struijck II en 

Laakpoort, inclusief de aanpak van de buitenruimte in dit gebied. Verzamelnaam van dit gebied is 

Haagvlietpoort. Het ligt ten oosten van station Hollands Spoor op de grens van de Stationsbuurt, 

Rivierenbuurt, Laak en de Binckhorst.  

Dit deel van de stad is onderdeel van het Central Innovation District (CID) en specifiek het College 

Campus HS. Deze nota van uitgangspunten omschrijft een van de eerste concrete invullingen van de 

gebiedsagenda College Campus HS. 

Door in Haagvlietpoort hoogbouw toe te passen kan er meer woonruimte worden toegevoegd en 

invulling worden gegeven aan de woningbouwopgave (ca. 1500 woningen) en de ontwikkeling van de 

economie in de vorm van commerciële- (ca. 2000 m2) en kantoorruimte (ca. 6000 m2).  

In de openbare ruimte heerst momenteel een zeer matige verblijfskwaliteit. In samenspraak met de 

ontwikkelaars, bewoners en andere stakeholders is hier d.m.v. een integrale aanpak veel winst te 

behalen. Ook de verbindingsfunctie in dit deel van het ontwikkelingsgebied van de stad is belangrijk 

vanwege de nieuw aan te leggen Velostrada (apart project). Deze groene fiets- en voetgangers route 

vormt straks de verbinding tussen het nieuw te ontwikkelen stadsdeel de Binckhorst, het station 

Hollands Spoor, het Centrum en daarmee ook met de rest van de stad. Met het aanleggen van de 

groenstrook langs de Trekvliet en de doorlopende groenstrook richting de Waldorpstraat krijgt de 

openbare ruimte een positieve impuls.  

 

2. Doelstelling 

Deze NvU is een nadere invulling van de gebiedsagenda College Campus HS en geeft de kaders voor de 

bouwplanontwikkelingen aan en vormt de onderlegger voor de aanpassing van het bestemmingsplan 

voor dit gebied.  

 

3. Vervolg stappen  

Nadat de nota van uitgangspunten is vastgesteld starten de procedures voor het opstellen van de 

project MER en wijziging van het bestemmingsplan. Voor de ontwikkelingen waarbij grond van de 

gemeente is betrokken worden een grondexploitatie en een projectdocument opgesteld. Met de 

betrokken ontwikkelaars worden overeenkomsten aangegaan. De planvorming voor de buitenruimte 

en de haalbaarheidsstudie voor de voetgangersverbinding worden opgestart. Bij het buitenruimteplan 

worden ook de functionele aansluitingen (zoals de aanrijroutes, ondergrondse infrastructuur, 

vergroening etc.) betrokken. 

 

4. Locatie en afbakening 

De locatie is gelegen ten oosten van station Hollands Spoor op de grens van de Stationsbuurt, 

Rivierenbuurt, Laak en de Binckhorst. Dwars door het gebied loopt de Trekvliet en haaks daarop het 

treinspoor. De wegverbinding, de Rijswijkse weg, begrenst het gebied aan de westkant. 
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5. Ontwikkelstrategie/financiële haalbaarheid 

Er is sprake van vier bouwplanontwikkelingen welke grotendeels particuliere initiatieven zijn. De 

gemeente speelt hierin vooral een faciliterende rol, met uitzondering van het parkeerterrein. De 

investeringen van de gemeente betreffen met name de aanpak van de buitenruimte en de ontwikkeling 

van de locatie parkeerplaats Dintelstraat (3).  

 

a) Drie Hoefijzers 

Historiserend te verbouwen gemeentemonument en voormalig bierdepot.  

Realisatie van ca. 15 middeldure huurwoningen en ca. 150 m2 

bedrijfsruimte. De grond is vol eigendom van Stadsherstel. Er is geen 

extra financiering van de gemeente nodig voor de realisatie. Van belang is 

de samenhang met de ontwikkeling op de parkeerplaats Dintelstraat. Voor 

twee van de betrokken panden is een omgevingsvergunning verleend. De 

verbouwing van de kantoorvilla is in januari gestart. 

b) Parkeerplaats Dintelstraat 

Realiseren van 65 sociale huurwoningen, ca. 700 m2 kleinschalige 

bedrijfsruimte en een parkeergarage op een bestaande parkeerplaats. De grond is grotendeels in 

eigendom van de gemeente. Voor de ontwikkeling moet grond worden verworven van 

Railinfratrust. Woningbouwcorporatie Vestia wil voor deze locatie het sociale programma voor 

haar rekening nemen. Nadat de NvU is vastgesteld wordt een projectdocument voor dit gebied 

opgesteld en volgt een markttoets.  

c) Struijck II 

Nieuwbouw van een woontoren (70 m) met 132 sociale huurwoningen op de locatie van de huidige 

fietsenstalling van de Struijck. Woningbouwcorporatie Staedion en ontwikkelaar Stebru willen dit 

plan gezamenlijk realiseren.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///c8adea5e3db2ab1b30a518727e4ed2e3b490a3ee771ef73cc8ac207c5e448e61&imgrefurl=https://www.vriendenvandenhaag.nl/media/2017_ODH5_Stadsherstel.pdf&docid=0YIrKa0IX64JDM&tbnid=G6uyPV7qrchbtM:&vet=10ahUKEwjfkbulqeXfAhXMI1AKHdiMAT8QMwhkKBowGg..i&w=242&h=185&itg=1&hl=nl&bih=959&biw=2048&q=bierdepot de drie hoefijzers den haag&ved=0ahUKEwjfkbulqeXfAhXMI1AKHdiMAT8QMwhkKBowGg&iact=mrc&uact=8


Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

DSO/2019.104      

 

3/5 

De grond onder de huidige fietsenstaling is in erfpacht uitgegeven aan Staedion. Ten behoeve van 

de ontwikkeling moet extra grond in erfpacht worden uitgegeven en openbare ruimte worden 

aangepast. 

d) Laakpoort 

Sloop van een kantoorgebouw en een parkeergarage ten behoeve van de ontwikkeling van een 

complex met twee woontorens (130-150 m en 180 m). Het programma bestaat uit ca. 1300 

woningen (30% sociaal, 20 % middelduur). Uitgangspunt is 6000 m2 kantoor in het pand en een 

commercieel programma in de plint. 

Laakpoort is een private ontwikkeling waarbij met de ontwikkelaar nader afspraken worden 

gemaakt over het kostenverhaal voor o.a. aanpassingen in de openbare ruimte. De grond waarop 

het huidige kantoor en de parkeergarage staat is volledig eigendom van de ontwikkelaar 

(Movement Real Estate en de van Deursengroep). De strook grond 

aan de Rijswijkseweg is in erfpacht uitgegeven. Het plan bleek in 

eerste instantie financieel niet haalbaar, daarop zijn in overleg de 

uitgangspunten tot het bovenstaande programma aangepast.  

Onderdeel van het kostenverhaal is een grondruil van de in erfpacht 

gegeven gronden om zodoende een betere verkaveling te krijgen en 

aanpassing van de openbare ruimte. Hierbij vindt afstemming plaats 

met de NvU HS kwartier.  

 

Haalbaarheidsstudie parkeerplaats Dintelstraat en Struijck II 

Voor de herontwikkeling van de twee naast elkaar gelegen gemeentelijke 

grondposities parkeerplaats Dintelstraat en Struijck II is een financiële 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Met de nu gehanteerde uitgangspunten blijkt dat de herontwikkeling 

van de locaties en inrichting van de betrokken openbare ruimte naar verwachting een nadelig saldo 

heeft van € 0,85 mln. (Netto Contante Waarde 1-1-2019). Voor het tekort (exclusief de realisatie van de 

voetgangersbrug) op deze ontwikkelingen zijn twee dekkingsbronnen beschikbaar, namelijk de 

voorgenomen vrijval middelen (budget voldoende betaalbare woningen) en het VH II 

(volkshuisvesting) fonds. In de grondexploitatie zal dit nader worden uitgewerkt. 

 

Buitenruimte 

In 2019 wordt het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Hiervoor is budget beschikbaar.  

De inrichtingskosten worden, voor zover toerekenbaar, bij de ontwikkelaars verhaald (kostenverhaal). 

Voor het overige deel wordt gezocht naar bijvoorbeeld een combinatie met de aanpak conform het 

kadebeleid en andere programma’s. De optie om naast de Velostrada een extra voetgangersverbinding 

ter hoogte van de Struijck II te bouwen wordt nog op wensbaarheid en haalbaarheid getoetst. Deze is 

niet in de berekening van de haalbaarheidstudie meegenomen. De verbinding wordt enkel uitgevoerd 

als de wensbaarheid is aangetoond en dekking beschikbaar wordt gesteld. Bij de eerstvolgende 

besluitvorming over de haalbaarheidsstudie (Q4 2019) zullen de financiële consequenties inzichtelijk 

gemaakt worden, inclusief volledige dekking, zoals kostenverhaal. 

6. Bedrijvigheid 

Naast de ontwikkeling van woningen worden met name in de stedelijke laag van de gebouwen 

bedrijven gevestigd. Het gaat om ca. 700 m2 kleinschalige bedrijfsruimte op de Parkeerplaats 

Dintelstraat, ca. 150 m2 bedrijfsruimte en lunchroom in de Drie Hoefijzers en in Laakpoort is ruimte 

voor 6000 m2 kantoorruimte en commerciële functies in de plint.  
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5. Kansen/aandachtspunten 

 Buitenruimte: In het gebied heerst momenteel een zeer matige verblijfskwaliteit dat gekenmerkt 

wordt door barrières. ’s Avonds voelt de omgeving niet veilig aan. In samenspraak met de 

ontwikkelaars, bewoners en andere stakeholders is hier d.m.v. een integrale aanpak veel winst te 

behalen. Het gaat daarbij om verbeteren van de kwaliteit van inrichting en het toevoegen van 

verbindingen. 

 Kwaliteit Buitenruimte: Voor de buitenruimte wordt nu uitgegaan van residentiekwaliteit. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een nieuwe CID kwaliteit (de “gereedschapskist”). Na vaststelling van 

deze nieuwe kwaliteit wordt deze toegepast op de planvorming voor de openbare ruimte. 

 Groenstructuren vs. plangrenzen: In de gebiedsagenda College Campus HS is de ambitie 

aangegeven om langs de Rijswijkse Weg, de Bontekoestraat en de Bontekoekade groenstructuren 

aan te leggen. De huidige projectie van Laakpoort in combinatie met de ondergrondse 

infrastructuur en de ontsluiting van het gebouw maakt het lastig om op deze locaties bomen te 

planten. Weglaten van de bomen betekent bovendien dat de wind rondom het gebouw vrij spel 

heeft. Op de plankaart is de minimaal benodigde ruimte van de openbaar toegankelijke ruimte 

opgenomen en de uiterste rooilijn van een mogelijke uitkraging. In de uitwerking van de plannen 

moet naar creatieve oplossingen worden gezocht om goed invulling te geven aan de voorwaarden 

m.b.t. de groenstructuren vs. de plangrenzen.  

 Spooronderdoorgang: De huidige spooronderdoorgang Bontekoekade-van Maanenstraat heeft 

vanwege de monumentale uitstraling de potentie om een aantrekkelijke plek te worden. De 

verkeersruimte op deze plek is echter beperkt terwijl de hoeveelheid verkeer zal toenemen. 

Verbreden van de onderdoorgang aan de landzijde is een nog niet nader uitgewerkte optie 

waarmee mogelijk meer ruimte kan worden gecreëerd.  

 Parkeren: In de gebiedsagenda College Campus HS wordt aangegeven dat de parkeernorm voor 

dit gebied wordt aangepast. In het kader van de projectMER wordt onderzocht welke 

parkeernormen en oplossingen nodig en haalbaar zijn in het plangebied. In het 

ontwerpbestemmingsplan wordt een voorstel voor de te hanteren parkeernorm gedaan. 

Vooruitlopend hierop moet, wanneer bij een bouwplan wordt afgeweken van de huidige 

parkeernorm, een mobiliteitsplan worden voorgelegd aan het college. 

 Een mogelijkheid om meer parkeerruimte binnen het gebied te faciliteren is het voorstel om op de 

locatie parkeerplaats Dintelstraat een ruime parkeergarage te maken.  

 Ontsluiting Laakpoort: De plot ligt tussen het spoor, het water en de Rijswijkseweg. Veel ruimte 

om te manoeuvreren is er niet. Om de plot goed toegankelijk te maken moet de kruising met de 

Rijswijkseweg worden aangepast. Daarbij is het realiseren van veilige routes voor fietsers en 

voetgangers, maar ook de capaciteit van deze kruising, een belangrijk aandachtspunt.  

 Voetgangersverbinding: De ontwikkelaar van Struijck II heeft aangegeven groot belang aan het 

verbeteren van een voetgangersverbinding over de Rijswijkseweg te hechten.  

 Bouwveiligheid: In de bouwveiligheidsplannen moet de impact op de woonbootbewoners en ook 

de overige omwonenden worden meegewogen. De Rijswijkseweg moet tijdens de (hoog)bouw 

bereikbaar blijven voor autoverkeer en openbaar vervoer. 

 Programma Laakpoort: In de NvU is de realisatie van ten minste 6000 m2 kantoor opgenomen. 

Mocht in de uitvoeringsfase blijken dat er geen afnemer is voor deze kantoren, dan staat de 

gemeente toe tot 3000 m2 hiervan om te zetten in woningen. De ontwikkelaar dient hiervoor aan 

te tonen dat hij zich tot het uiterste heeft ingespannen om een afnemer te vinden. Aanpassing van 

het programma betekent dat ook andere eisen (bouwbesluit, parkeernorm) zullen gelden. Ook 

deze woningen worden betrokken bij de verdeling 30% sociaal en 20% middelduur.  
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Ten slotte, wanneer bij de uitwering van de plannen (bijv. door onderzoeken windhinder, bezonning of 

omzetting programma) of door externe factoren (bijv. uitkomsten MER, gewijzigde wet- en 

regelgeving) blijkt dat een project moet worden aangepast, dan wordt bij een wijziging van het 

programma met meer dan 10% het plan opnieuw aan het college voorgelegd. 

 


