












Vigerend gemeentelijk beleid 
. Structuurvisie 2020 

 
Het initiatief sluit naadloos aan op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals 
beschreven in de Structuurvisie 2020 Den Haag. Een aanpak gericht op een 

overzienbare termijn. Vanuit bestaande kansen en kwaliteiten kan het gebied worden 
versterkt, waarbij de gemeente zich toelegt op versterking van de ruimtelijke structuur 

en een betere inbedding van Laakhaven in het stedelijk weefsel. 

Woonvisie Den Haag 2009-2020  

De stad moet aan een breed scala aan typen van woon- wensen kunnen voorzien. 
Dit vereist gemengde stedelijke milieus, maatwerk bij nieuwbouw en een eigen 
identiteit voor wijken. Voor uitbreiding met studentenhuisvesting is nog ruimte.  
Inmiddels wordt er gebouwd conform de ambitie. Verder wordt in de Woonvisie 
beschreven dat Laakhaven uitermate geschikt is voor huisvesting voor jongeren en 

met name jonge creatievelingen rondom culturele of creatieve clusters. 
 

Gebiedsvisie Holland Spoor 2008  

Doelstelling is het creëren van een centrum stedelijk milieu. Verankering van doorgaande stedelijke routes. Uiteindelijk moet er 
samenhang komen in het gebied wat nu nog versnipperd is. Aan de Laakzijde moet er een gevarieerd aanbod komen van woon- en 
werkmilieus, voorzieningen, cultuur en vermaak. 
Het spoortalud is daarvoor een geschikte locatie. De infrastructuur voor (langzaam) verkeer is aanwezig behalve voor voetgangers aan 
beide zijden naar Laakhaven West. Bereikbaarheid een aangenaam klimaat en sociale veiligheid is de opgave. Een openbare ruimte 

aantrekkelijk voor passanten en plinten waarin ook publieke functies worden gerealiseerd.  
Bebouwing manifesteert zich in repeterende zelfstandige bouwblokken. Richting Holland Spoor meer centrum stedelijk. In de andere 
richting meer transparant.  
Architectuur; Plint met aandacht detaillering, modern zakelijk en veel glas. Geometrische opzet. 
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Aansluiten op visie gemeente 

In Laakhaven centrum versterken van centrum stedelijk milieu 

Wonen en werken in een moderne, creatieve, afwisselende metropolitane  stadswijk 

Nieuwe woonconcepten met unieke a ansprekende en gedurfde architectuur 

Veilige buitenruimte 

Hoge verdichting; zorgvuldig omgaan met inrichting, gebruik en beheer van de openbare ruimte 

Metropolitaan wonen betekent hoog stedelijke voorzieningen, hoge kwaliteit aansluiting op OV en  
hoge kwaliteit van openbare ruimte. 

Bevolkingsgroei Den Haag groter dan verwacht 

Het vinden van een passende woning is een groot probleem 

De spoorstrook ontwikkeld zich als een ruimtelijke eenheid 
De plint versterkt de orthogonale structuur van de Waldorpstraat en daarmee de oriëntatie 

De strook is aanleiding om de overgang vorm te geven van Centrum naar Laakhaven West, het stoere stedel ijke  

woon/ werkgebied 
De plint zorgt voor een aangenaam verblijfsklimaat en sociale veiligheid in tegenstelling tot de introverte Woonboulevard. 

De openbare ruimte krijgt een aantrekkelijke voetgangersroute 
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Lokatieontwikkeling gericht op creëren van internationaal en nationaal milieu voor studenten, kenniswerkers en 
jongeren.  

Het project geeft invulling aan de beleidsopgave om bedrijfsruimten toe te voegen in de binnenstad. 

Een gemengde bestemming met in de plint de bedrijfsruimten en in de toren erboven zelfstandige 
studentenwoningen, shortstay studentenkamers en jongeren (starters). 

Levendige plint door bedrijven, dienstverlening en voorzieningen gericht op bewoners onder de torens(coffeecorner, 

fitness e.d.) 

Een dubbele rooilijn. Plint naast voetpad en fietsroute. De torens steken over het voetpad waarmee de (semi) 
publieksfuncties en entrees van de woontorens  worden geaccentueerd. 

Auto en vrachtverkeer via de achterzijde over een ventweg aan de spoorzijde. Bereikbaar via één oprit. 

Fietsers en bewoners toegang via de voorzijde. 

Aansprekende architectuur. Losse gebouwen “solids” op een plint die samen een sterke stedenbouwkundige structuur 
mogelijk maken. 

 

 

 

 

 

 

Programmatische uitgangspunten 

Light solids in hoogwaardig centrum stedelijk milieu 

10"





Juli 2014









THE WALL-DORP TRIPLE
starters
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