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AnnA staat voor:
1. Levendig wonen, voor iedereen bereikbaar. 
• Levendig woonmilieu met circa 2.000 woningen
• Van micro-appartementen van 40m2 tot grotere appartementen van 200 

m2. 
• Jong en oud door elkaar
• Dertig procent van de woningen is sociale huur. 
• Daarnaast zijn er middeldure huur- en vrijesectorwoningen, ook voor 

gezinnen.

2. Groen, gezond en duurzaam. 
• Gebruik van trein, tram en fiets staat voorop 
• Inpandige stallingen voor 7500 fietsen, inclusief nieuwe NS-staling 
• Veel groen. Groene voorplaats naar De Schenk (ecologische zone)
• De inrichting van het openbaar gebied richt zich op bewegen en 

gezondheid.
• Er komt 3.500 m2 groene openbare ruimte bij (verdrievoudiging van de 

oppervlakte openbare ruimte nu) 
• Hergebruik materialen. Energieverbruik wordt minimaal. 

3. Geen verkeers- en parkeerdruk. 
• AnnA beperkt het aantal parkeerplaatsen tot 350, allemaal ondergronds. 

Ze zijn in hoofdzaak voor deelauto’s (voor bewoners), voor bezoekers en 
voor mindervaliden.

• Bewoners van AnnA krijgen geen parkeervergunning op straat. 
Voorwaarde is een strikt parkeerregime in de wijken rond AnnA.  

• Mobiliteitspunt voor bezorgdiensten
• AnnA richt zich volledig op doelgroepen die gebruik maken van openbaar 

vervoer, deelauto’s en fiets. Er komen inpandige stallingen voor 7.500 
fietsen, waaronder een openbare NS-fietsenstalling 

4. Volop voorzieningen en levendige plint. 
• AnnA biedt voorzieningen voor de bewoners van AnnA en de wijk. 
• Speel- en ontmoetingsplekken aan de Schenk, op het stationsplein en op en 

tussen de gebouwen. 
• De voorzieningen staan in het teken van gezondheid en bewegen. 

Eerstelijnszorg, kinderopvang, sociaal-culturele voorzieningen, mogelijk 
een hotel, winkels en horeca.

• De architecten krijgen de opdracht mee om een levendige plint met veel 
voordeuren te ontwerpen.  

5. Samen werken aan een veiligere wereld. 
• IT-Security Campus voor hoogwaardige kennis- en technologie-bedrijven, 

die bijdragen aan onze internetveiligheid. 
• Het totaal aantal nieuwe werkplekken kan oplopen tot 1.500

6. Een stad-in-een-stad, goed verbonden met de wijken. 
• Een levendige plek waar bewoners samenleven met veel  gezamenlijke 

voorzieningen
• Aantrekkelijke looproutes naar het Beatrixkwartier, de Schenk, de wijk en 

naar Voorburg. 
• Het nieuwe gebied zal worden verdicht met oog voor leefbaarheid en de 

voorzieningen in de omgeving. 

ZES AMBITIES VOOR EEN 
GOEDE LEEFOMGEVING
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DUURZAAMHEID

Programma 
activeert de openbare 

Ontsluiting 
sociale veiligheid,
routing binnen 

Diversiteit 
bijzonder 
woonprogramma,

Contact 
transparantie, 
open en gesloten zijden,

reuring

wonen

prive

Buitenruimte 
open balkons, levendige 
dakterrassen, collectieve 

Klimaatadaptatie 
water gebruiken als 
inrichtingselement, 

Groen 
groene inrichting creëert 
rust en sfeer, verkoeling, 

Licht 
insnedes in het gebouw,
voldoende licht op begane 

Lucht, geluid 
weren en absorberen 

1. hybride ventilatie

≥ 2,3 

1. 2.
3.

4.

Energieconcept 
goed comfort met weinig energie

3. geavanceerde sturing
4. hoogwaardig warmte- 

stadsverwarming/ -koelingnet
hoog rendement levering

licht
prefab

hor. flexibiliteit

sunspots

sunspots

collectieve functies/ 
sport/ ontspanning

licht
lucht 

uitzicht

contact

contact
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ZON, WIND, GELUID
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Bezonningsduur februari

Windsituatie zonder bomen

Uit de eerste verkenningen blijkt dat het plan op enkele 
plekken verbetering behoeft. Mogelijkheden voor de 
verbetering van het windklimaat zijn:
• het aanplanten van bomen in de openbare ruimte
• het beperken van verschillen in bouwhoogten
• het dichten van (kleine) gaten op straatniveau
• het plaatsen van extra abri’s op de oostelijke perrons
• bouwkundige voorzieningen als luifels worden voorkomen

Uit de eerste verkenningen 
blijkt dat het plan tot extra 
schaduw leidt in delen van 
Bezuidenhout. Er zijn maar 
een beperkt aantal situaties 
die niet aan de Haagse 
bezonningsnorm kunnen 
voldoen.

Geluidbelasting project

Bezonningsduur april

Bezonningsduur juni
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Dialoog
Door goed naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor ieders belang, zijn we in staat 
samen (inwoners, stakeholders, gemeente en ontwikkelaar) het beste mogelijke plan te maken. 

Aanpak
Omgeving geeft advies over: 
• Schetsontwerp
• Invulling van wonen, werken, voorzieningen en leefbaarheid
• Openbare ruimte en groen 
• Mobiliteit en verkeer 

Wat wordt met de adviezen gedaan? 
• Alles (voor én tegen) komt in verslagen 
• Uitwerking en bespreking adviezen in plangroep 
• Initiatiefnemer: past toe of legt uit 
• Adviezen buiten kaders (randvoorwaarden): in verslag aan het college 

Kader voor de participatie 
(randvoorwaarden zie nodig zijn om het project mogelijk te maken)

1. Levendige stadsentree met internationale uitstraling.
2. Open verbindingen naar de omgeving. 
3. Financieel haalbaar.
4. 2.000 woningen. 30% sociaal. Ook middelduur en voor gezinnen. 
5. 40.000 m2 ruimte voor werken o.a. in IT Security Campus.
6. 6.000 m2 voorzieningen voor AnnA en en wijken.
7. 5.000 m2 groen ingerichte openbare ruimte en groen op en rond gebouwen.
8. Stallingen voor 7.500 fietsen.
9. Zo min mogelijk parkeren, in hoofdzaak voor deelauto’s, bezoekers en mindervaliden. Bewoners kiezen voor OV, 

fiets en deelauto en krijgen geen parkeervergunning in de omgeving. Verkeersdruk wordt niet groter dan in 
situatie met SoZaWe.

10.  Duurzaam en leefbaar.
11.  Gebiedsagenda ICT-Security Campus Den Haag Laan van NOI.

Planning project, participatie en besluitvorming
2019
16 april   Inloopbijeenkomst over Schetsontwerp 
6 mei    Inloopgesprek over Schetsontwerp  in SOZA (voor mensen die op 16-4 niet konden (19.30 in SOZA))
mei-juni  Plangroep met belanghebbenden en geïnteresseerden
     Het verzoek is om alle plangroepbijeenkomsten aanwezig te zijn:

•  Plangroep 1 op 13 mei (18.00 uur SOZA Dinner, 19.30 uur aanvang)
•  Plangroep 2 op 22 mei (19.30 uur)
•  Plangroep 3 op 4 juni (19.30 uur)

12 juni  Publieksbijeenkomst in SOZA over uitkomsten plangroep
juni    Participatieverslag naar College van B&W Den Haag
juli     Besluitvorming over planuitwerkingskader (PUK) door College van B&W Den Haag
najaar   Uitwerking tot definitief stedenbouwkundig ontwerp 
     Start bestemmingsplan (met gebruikelijke inspraakprocedures) 

2021  
Start sloop en bouw eerste deel (aan zijde Laan van NOI) 
De huidige activiteiten in SOZA kunnen tot 2023 blijven. (HSD, aan zijde Wilhelmina van Pruijsenweg) 

2022 – 2028 

Gefaseerde oplevering woningen, kantoren en openbare ruimte        Planning onder voorbehoud

PLANNING EN PROCES
*AnnA staat op grondgebied 
van Den Haag en volgt de 
ruimtelijke procedures van 
de gemeente Den Haag. De 
ontwikkeling vindt plaats in 
nauwe afstemming met de 
gemeente Leidschendam-
Voorburg.
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