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Participatie & informatie
Bijeenkomst #1 
16 april 2019

Bijeenkomst #0 
2018

Bijeenkomst #4 
10 juli 2019

Bijeenkomst #5
21 april 2020

Bezoek 
wethouder

Webinar

Bijeenkomst #2 
6 mei 2019

Plangroep #1
13 mei 2019

Plangroep #2
22 mei 2019

Plangroep #3
4 juni 2019

Bijeenkomst #3 
12 juni 2019



Ontwerp mei 2019



Ontwerp april 2020



Mei 2019

AnnA =
190.000 m2 

2.000 woningen
1.500 werkplekken

3.500 m2 extra groene openbare ruimte
voorzieningen voor het gebied en de wijk
5 torens, waarvan 2 van 125 meter hoog

350 parkeerplekken

April 2020

AnnA = 
130.000 m2

1.150-1.300 woningen
circa 1.500 werkplekken *)

3.500 m2 extra groene openbare ruimte
voorzieningen voor het gebied en de wijk
4 torens, waarvan 1 van 125 meter hoog

350 parkeerplekken

*) een groter aantal werkplekken is in onderzoek



April 2020

Wat zijn onze ambities? 
programma is verkleind, ambitie blijft

gemengd stedelijk milieu
verbetering stationsomgeving

groen, duurzaam, divers, inclusief
intergenerationeel wonen

nadruk op langzaam verkeer en openbaar vervoer



Identiteit = gemengd 
stedelijk milieu



AnnA is een woongebied 
dat alle ruimte biedt aan 
de dynamische stedeling

Jonge stedelingen
• Verhuizen veel om allerlei redenen, andere 

stad, grotere woning, samenwonen of bij 
kinderwens;

• Zoeken een woning in de binnenstad met 
hoge kwaliteit;

• Woningvoorkeur is breed, hoewel een 
appartement vaak de voorkeur heeft.

Energieke ouderen
• Zoeken een kleinere woning als de 

kinderen het huis uit zijn;
• Wonen graag op een centrale plek met 

voorzieningen in de buurt;
• Zoeken een woning met hoge kwaliteit, 

ook van de buitenruimte.

Urban medior singles
• Zoeken een kwalitatief en ruim 

appartement (koop of huur);
• Wonen graag in gemengde en centraal 

gelegen wijken die goed bereikbaar zijn 
met het openbaar vervoer;

• Wonen graag in de buurt van stedelijke 
voorzieningen en uitgaansgelegenheden.

Jonge gezinnen
• Op zoek naar een vervolgstap in hun 

wooncarriére;
• Zoeken een grotere gezinswoning of een 

groter appartement met tuin of dakterras;
• Wonen graag op een centrale goed 

bereikbare plek met openbare 
voorzieningen en speelplekken voor de 
deur.

Woonprogramma



Publieke ruimte



Ontwerp mei 2019
6.200 m2 openbaar gebied
(huidig: 2.700 m2 openbaar gebied)
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Ontwerp april 2020
6.950 m2 openbaar gebied
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Ontwerp mei 2019
Laan van NOI t.h.v. nr 230



Ontwerp april 2020
Laan van NOI t.h.v. nr 230



Ontwerp mei 2019

stationstunnel



Ontwerp april 2020

stationstunnel



Ontwerp april 2020
Model met kantoorgebouw in de stedelijke laag als onderdeel 

van onderzoek naar een groter aantal werkplekken

stationstunnel



Ontwerp mei 2019
Koningin Julianalaan t.h.v. nr 45



Ontwerp april 2020
Koningin Julianalaan t.h.v. nr 45



April 2020

Leefbaarheidseffecten
Schaduwwerking en windhinder zijn opnieuw onderzocht *)

Verkeersdruk zal kleiner zijn (minder programma, gelijkblijvend parkeeraanbod)

Groene openbare ruimte is vergroot met 15%

Er blijft ruimte voor vernieuwing van het openbaar vervoer

De plinten bevatten ruimte voor wijk- en buurtvoorzieningen

*) volgt verderop in deze toelichting



Ontwerp mei 2019
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Ontwerp april 2020
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April 2020

Schaduw op de omgeving
453 adressen onderzocht (2019 en 2020)

16 adressen daarvan voldoen nu al niet aan de Haagse bezonningsnorm

In 2019 zouden 6 adressen extra onder de norm dalen

Met de planaanpassing dalen nog 4 adressen onder de norm

Gemiddeld gezien is er minder schaduwoverlast 



Ontwerp mei 2019
Stuyvesantstraat t.h.v. nr 35



Ontwerp april 2020
Stuyvesantstraat t.h.v. nr 35



Ontwerp mei 2019
windhinder

Ontwerp april 2020
windhinder

- verbetering Schenkkade
- verbetering stationsgebied

- Laan van NOI en perrons blijven aandachtspunt



Ontwerp 2019
bebouwing aan de Schenk



Ontwerp april 2020 
bebouwing aan de Schenk lager



April 2020

Over de toekomst van het station

Gemeente, NS, ProRail, HTM en Metropoolregio overleggen over de 
toekomst van het station 



Stationsplein (richting 
Wilhelmina van Pruijsenweg)

Ontwerp mei 2019



Stationsplein (richting 
Laan van NOI)

Ontwerp april 2020



In het kort

Wat is er veranderd?

- de bouwmassa is verkleind van 190.000 naar 130.000 m2 bvo
- het aantal woningen is verlaagd van 2.000 naar circa 1.200

- er is één toren van 125 meter hoogte minder
- er is één toren van 75 naar 100 meter verhoogd

- aan de Schenk is de hoogte met 2 bouwlagen verlaagd
- er is geen hoogbouw langs het spoor

- de hoeveelheid openbaar gebied is met 15% vergroot



Mei 2019 - participatie

AnnA =
teveel volume! 
te hoge torens!

teveel woningen!
te hoge parkeerdruk!

gaat ten koste van de leefbaarheid!

April 2020

AnnA = 
30% minder volume
minder hoge torens

35% minder woningen
evenveel parkeerplaatsen

ruimte voor wijk-programma
meer openbare ruimte

minder overlast van schaduw en wind



Proces

Wat gebeurt er voor en na 21 april 2020?

- vragen en reacties worden samengevoegd in een eindverslag
- het participatieverslag wordt toegevoegd aan het PUK 

(planuitwerkingskader) 
- het PUK wordt na behandeling (al dan niet aangepast) vastgesteld door 

het College van B&W (mei-juni 2020)
- de gemeente start het bestemmingsplantraject (vanaf juni 2020). Hierin 

is wederom ruimte voor inbreng van belanghebbenden



April 2020

Bijwonen webinar: meldt u aan op www.soza-denhaag.nl

De Anna Den Haag

Theoretische beoordeling van het te verwachten 

windklimaat

Concept
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