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Agenda Ruimte voor de Stad 
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Uitwerking Agenda Ruimte voor de Stad 

Dictum: de raad verzoekt: 

 

“Een visie en beeldkwaliteitsplan skyline Den Haag  

op te stellen” 

 

 

De opdracht breder opgepakt: ‘de skyline’ moet de 

belevingskwaliteit op ooghoogte en de buitenruimte  
ter plekke verbinden: ‘de eyeline’ 



Waarom hoogbouw 

• Den Haag groeit en de groei zet door: zorgen voor voldoende en 

geschikte woon- en werkruimte, ook in de toekomst  

• we moeten de hoogte in, omdat de beschikbare ruimte beperkt is 

• door te verdichten binnen de bestaande grenzen blijft het open 

groene landschap rondom de stad behouden 

• hoogbouw biedt kansen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls 

te geven en het bestaande groen in de stad uit te breiden of te 

versterken 

• hoogbouw biedt meer mogelijkheden om klimaatadaptief te 

herstructureren 
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Hoogbouw: waar wel en waar niet 
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Verdichting MET hoogbouw: 

• CID: Nieuw Centrum, omgeving DH Centraal, Beatrixkwartier, 

Laakhaven Centraal en de Schenkverbinding 

• Binckhorst 

• Den Haag Zuidwest: De Stede, stadshart Leyweg en knoop Moerwijk 

 

 

Verdichting ZONDER hoogbouw: 

• Scheveningen 

• rondom Madurodam 

• Mariahoeve 

• Zuidwestflank (Westlandse Zoom, Lozerlaan) 
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• waarborgen kwaliteit en duurzaamheid van de stad 

 

• verdichten, vergroenen en verduurzamen combineren 

 

• handvatten en kaders bieden voor Haagse hoogbouw: 

aantrekkelijk, passend en vernieuwend 

 

 

 

  

 

Doel nota 
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• uitwerking van Agenda Ruimte voor de Stad 

 

• nota vervangt de ‘Agenda voor de Haagse verdichting’ (2009) 

 

• randvoorwaarden voor ontheffingsprocedures 

bestemmingsplannen / planuitwerking kaders 

 

• beeldkwaliteit in het kader van welstandsbeoordeling 

 

 

 

•   

 

Status nota 

2009 2001 1993 2018 



Haagse hoogbouw is… 

• geen doel op zich 

• een bijzondere vorm van verdichting 

• hoger dan 50 meter 

• kwaliteit gaat boven hoogte 

• toren op een stedelijke laag, met een hoed, pet of kroon 

• met een levendige en aantrekkelijke plint 

• in principe geclusterd 

• draagt bij aan duurzaamheid en vergroening 

• maatwerk in de gebiedsuitwerkingen 
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Haagse Hoogbouw historie  
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Haagse Hoogbouw historie 
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Skyline 

 



Skyline 
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Eyeline 



Eyeline 
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Samengesteld blok 

 



Generieke regels 

Typologie Haagse hoogbouw 

 

• Stedelijke laag 

• Plint (onderdeel stedelijke laag) 

• Toren 

• Kroon 
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Generieke regels 

 Stedelijke laag 

 

• min 9 tot max 25 meter 

• gevel met veel details en diepte 

• contact met de straat 

• detaillering onderscheidend van toren 

• windhinder voorkomen en bezonning 

van buitenruimte optimaliseren 
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Generieke regels 

 Plint 

• hoogte minimaal 4,5 meter 

• aantrekkelijke vormgeving: rijke detaillering, 

aandacht voor ritmiek en dieptewerking, 

tactiele uitstraling 

• minimaal 50% transparant 

• stedelijke programmering, publiek karakter 

• wonen in de plint is mogelijk 

• zorgvuldige vormgeving overgang van 

buiten naar binnen 

• minimale impact utilitaire functies 

• entrees parking binnen volume 
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Generieke regels 

Toren 

• elegant en slank; slankheidsregels  

• max 50% footprint stedelijke laag  bebouwd 

(aanvullende eisen voor kleine kavels) 

• aan alle zijden een aantrekkelijk gevelbeeld 

• opzet en detaillering  gevels toren 

onderscheiden zich  van de stedelijke laag 
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Generieke regels 

 Kroon 

 

• altijd een hoed, pet of kroon 

• draagt bij aan de skyline; op afstand en    

in straatbeeld 

• gebiedseigen architectuur 

• dag- en nachtbeeld 

• techniek niet zichtbaar of geïntegreerd    

in architectuur 

• bijzondere (liefst openbare) functies 
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Generieke regels 

 

Duurzaamheid 

• gebouw en gebied:  BREEAM-NL excellent 

• GPR 8 (o.a. milieu, gezondheid);  GPR 9 

(energie) 

• gasloos bouwen 

• overmaat in plint en stedelijke laag 

• flexibiliteit in functies 

• rekening houden met toekomstige 

veranderingen, aanpassingen, onderhoud en 

vervanging van                                             

bouwonderdelen 

 



 
Houdt rekening met meer hitte 
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Generieke regels 

Klimaatbestendige stad: regels hitte, water 
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Generieke regels 

Natuur- en klimaat inclusief 

bouwen  

• compensatie buitenruimte 100% 

footprint, waarvan minimaal 40% 

biodivers groen 

• toepassing puntensysteem groen- en 

natuurinclusief bouwen (i.o.) 

• integraal ontworpen buitenruimte 

• effecten zon, schaduw, windhinder    

aan de voorkant meenemen 

• klimaat bestendig ontwerp 
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nota puntensysteem voor groen en natuurinclusief bouwen 
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Haagse Iconen; 

 Kansen groenblauwe structuur 
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Niet:  ‘the sky is the limit’  

Maar:  ‘kwaliteit is the limit’ 

 

Kwaliteit:  levendige plint, slanke torens (met hoed, pet, kroon), 

mix van doelgroepen, duurzaam en klimaatadaptief, 

 natuurinclusief, groene buitenruimtes, gezond 

microklimaat in het publieke domein, duurzame 

mobiliteit met ruimte voor fietsers en voetgangers,  

goede inpassing parkeren, … 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dichtheid is het doel, hoogbouw is een middel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend 
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