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Ombâuhwe van alle tijden … 

 

 

 

 

 



… en het levert de stad veel op! 
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Agenda Ruimte voor de stad 
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Agenda Ruimte voor de Stad 
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 Accommoderen groei 

van de stad 

 

 Integrale opgave: 

verdichten, vergroenen, 

verduurzamen 

 

 Gedifferentieerde 

woonwijken 

 

 Groei concentreren 

rondom OV knopen en 

voorzieningen 

 

 Samen stad maken 



Haagse Woonvisie 2017-2030 

 
Kwantitatief 

 Circa 50.000 woningen tot 2040 

 Circa 20-25.000 woningen tot 2025 

 2.000-2.500 woningen per jaar 

 

Betaalbaar 

 30% sociaal 

 20% middelduur 

 20% middeldure koop 

 

Studentenhuisvesting  

 1.900 tot 2020, daarna opnieuw bezien 

 

Speciale doelgroepen 
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Start bouw 2017 in G4 
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Oppervlakte land 

in km2
In aanbouw 

genomen woningen 

in 2017

In aanbouw 

genomen 

woningen/km2

Amsterdam 165,3 7264 43,9

Rotterdam 215,6 3824 17,7

Den Haag 82,7 4023 48,6

Utrecht 94,1 3018 32,1



Coalitieakkoord 2018-2022 

Grote uitdagingen, grote kansen op 

een viertal thema’s: 

 

 Groei van de stad 

 Mobiliteit 

 Duurzaamheid 

 Iedereen doet mee 

 

Veiligheid is randvoorwaarde 
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Groei laten werken voor een  

mooie en leefbare stad 

Het nieuwe Haagse college van B&W: 

 laat de groei voor de stad werken 

 maakt duidelijke keuzes waar wordt gebouwd 

 investeert in integrale gebiedsontwikkelingen, veelal nabij OV-knooppunten 

 stelt eisen aan kwaliteit en duurzaamheid 

 beschermt het Haagse karakter 

 

Buiten de prioritaire gebieden geen grootschalige gebiedsontwikkelingen 
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Coalitieakkoord 2018-2022 

- gebiedsontwikkelingen 

Central Innovation District 

 Campusboulevard Schedeldoekshaven/Prins Bernardviaduct 

 Knooppunt Laan van NOI 

 Utrechtsebaan/CS Oost 

 Binckhorst 

 Laakhaven 

 

Zuidwest 

 Leyweg / Dreven en Gaarden 

 Knoop Moerwijk 

 

Scheveningen / De Kust Gezond 

 Scheveningen Haven 

 Internationale zone 
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Central Innovation District 

- gebiedsontwikkelingen 
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Gebiedstransformatie 

 

Kansen én uitdagingen 

 Grootstedelijk, complex, proces- en kapitaalintensief 

 Fors minder geld voor stedelijke ontwikkeling, géén ISV meer 

 Stapeling van ambities: verbinden publieke doelen met private belangen 

 Versnipperd eigendom 

 Gemeente doet minder zelf: minder actief grondbeleid, meer faciliteren van 

marktinitiatieven 

 Langjarig proces: voorinvestering en financiering 

 Corporaties aan de leiband van Woningwet 

 

Experimenteren en zoeken wat mogelijk is 

 Nieuwe vormen van PPS 

 Wet- en regelgeving o.a. (pilot) omgevingsplan 

 Leefbaarheidseffectmonitor 
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Binckhorst 



Pijlers Binckhorst 

1. Stadsentree met regionale oriëntatie: realisatie Rotterdamsebaan 

 

2. Economische factor van betekenis 

 Bestaande bedrijven houden huidige rechten 

 Veel ruimte voor nieuwe bedrijven 

 

3. Uitdagend, karakteristiek woongebied: 5.000 woningen 

 

4. Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening 
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Investeren in bereikbaarheid 
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Actief grondbeleid: Trekvlietzone 



Investeren in openbare ruimte 
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Investeren in vestigingsklimaat 
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Laakhaven 



Laakhaven 

 

Laakhaven 



Laakhaven:  

gebiedstransformatie gaat door 

Veel gerealiseerd:  

Megastores, Haagse Hogeschool, toevoegen extra woonprogramma 

 

Nog volop in ontwikkeling:  

 gebiedstransformatie gaat door 

 veel initiatieven vanuit de markt 

 

Intensiveren gemengd programma woningbouw/kantoren en voorzieningen 

achter station HS 

 Private investeringen: herontwikkeling stationspostkantoor, The Globe 

 Publieke investeringen: onderdoorgang HS, Waldorpboulevard 
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Laakhaven:  

gebiedstransformatie gaat door 
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Lopende ontwikkelingen 
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Lopende ontwikkelingen 
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Dank voor jullie aandacht 
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