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Hallo! 
Recent ben je door een van ons (John Westrik, Remko Slavenburg, Wiebke Klemm, 
Samantha Volgers) benaderd om een bijdrage te leveren aan een integraal ontwerpproject 
voor het Beatrixkwartier in het CID. Dit vanwege jouw expertise, rol in de organisatie of 
gebruiker van het gebied. In deze leidraad staat meer over de opgave, het doel, de planning 
en waaraan jij een bijdrage mag leveren.  
 
Opgave en doel 
In samenwerking met het Ontwerp-team van het Ministerie van BZK (www.o-team.nl) is de 
gemeente gestart met een ontwerpend onderzoek voor het Beatrixkwartier. De opgave 
betreft de integrale verdichtings- en verduurzamingsopgave van het Beatrixkwartier met 
specifieke aandacht voor de overkluizing van de Utrechtse baan door een park met 
voorzieningen en het vergroenen/verduurzamen van de Beatrixlaan. Dit project heeft als 
doel te werken als katalysator voor extra draagvlak en vernieuwing; voor nieuwe integrale 
ruimtelijke oplossingen en voor nieuwe breed gedragen processen. De specifieke uitdaging 
van de overkluizing Utrechtse baan is hoe de Utrechtse baan kan 
worden omgetoverd van een motor van vervuiling voor de stad naar een 
motor voor verduurzaming en vergroening van het Beatrixkwartier en 
de stad. Hierbij bouwen we voort op de stedenbouwkundige verkenning 
van de gebiedsagenda Beatrixkwartier (in wording) en de studie Haagse 
iconen, kansen voor de groenblauwe structuur van de stad (RIS 302827). 
 
Door een team van ontwerpexperts na te laten denken over integrale 
duurzaamheidsoplossingen voor de Utrechtsebaan, willen we enerzijds 
een impuls geven aan duurzame Haagse gebiedsontwikkeling in het 
algemeen en de ontwikkeling van het CID in het specifiek. Hoe vinden 
we de balans tussen verdichten enerzijds en verduurzamen en vergroenen anderzijds?  
 
De uitkomsten van de ontwerpstudies worden betrokken bij de verdere planvorming van het 
Beatrixkwartier. Door samen te werken met verschillende interne en externe stakeholders 
wordt een gezamenlijk netwerk en kennis en ervaring opgebouwd voor duurzame 
gebiedsontwikkeling.  
 
 



Achtergrond 
De Haagse ontwikkelstrategie verdichten, vergroenen, verduurzamen wordt beschreven in 
de Agenda Ruimte voor de Stad (2016). De Nota Duurzaamheid (2019) concretiseert 
duurzame stedelijke ontwikkeling door de vier pijlers: energietransitie, leefomgeving incl. 
klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en circulariteit. De gebiedsagenda’s CID  en de 
Structuurvisie CID vertalen de ambities naar de stedelijke omgeving in het CID. Op dit 
moment wordt ook voor het Beatrixkwartier een gebiedsagenda opgesteld. Parallel wordt 
vanuit het programma duurzaamheid een projectplan opgesteld dat de integrale 
duurzaamheid in het CID moet waarborgen.  
 
Het is een uitdaging om in het hoog verdichte CID alle bovengenoemde ambities voor 
verdichten, verduurzamen en vergroenen op specifieke locaties waar te maken. Het gebrek 
aan ruimte zowel ondergronds als bovengronds en de diversiteit aan opgaven in ruimte, tijd 
en stakeholders maken de ontwikkelingen complex. Tegelijkertijd bieden het koppelen van 
opgaven zoals het energieneutraal en klimaatbestendig maken van de stad kansen. Kansen 
voor nieuwe afstemming van ruimteclaims en innovatieve, multifunctionele oplossingen. 
Oplossingen die de stad leefbaarder en aantrekkelijker maken voor en samen met bewoners 
en ondernemers. Dergelijke opgaven nemen in de komende jaren toe in aantal en 
complexiteit in Den Haag en andere grote steden.  
 
Raakvlak met Citydeal  
De casus Beatrixkwartier/Utrechtsebaan wordt tevens ingebracht als pilotproject voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling in het kader van de CityDeal transitieopgave. De CityDeal 
vindt plaats onder leiding van ministerie van BZK en de gemeente Amsterdam. Het doel van 
CityDeal is om resultaten en expertise op het gebeid van duurzame stedelijke ontwikkeling 
tussen steden te delen.  
Daarnaast ligt er inhoudelijk raakvlak met de Haagse Visie op de Ondergrond, die op 
moment wordt opgesteld en volgens planning eind 2021 gereed moet zijn. 
 
Het Ontwerp-Team (O-Team) 
Het O-team (www.oteam.nl) is een werkgroep van het ministerie BZK dat bestaat uit drie 
onafhankelijke experts (ontwerp, bestuur en markt). Zij kunnen door lokale partijen om 
advies worden gevraagd bij meerlaagse en complexe ruimtelijke vraagstukken. Hiervoor 
worden verschillende ontwerpbureaus en technici/onderzoekers ingehuurd voor concrete 
ruimtelijke analyses en uitwerkingen voor het vraagstuk. De resultaten worden breed 
teruggekoppeld aan de lokale overheid, ook op bestuurs-/ directieniveau. Voorbeelden voor 
eerdere studies zijn Amsterdam Zuidoost https://www.oteam.nl/projecten/amsterdam-
zuidoost, Rotterdam Central District https://www.oteam.nl/projecten/rotterdam en Utrecht 
Jaarbeurs https://www.oteam.nl/projecten/utrecht. 
 
Opdracht ontwerpbureaus 
De bureaus LOLA Landscape Architects en PosadMaxwan gaan aan de slag met het 
ontwerpthema ‘Topkwartier met Topicoon’. Met het woord Topkwartier refereren we aan 
het Beatrixkwartier, waar we een topleefklimaat willen ontwikkelen dat klimaatbestendig én 
energieneutraal is. De bureaus worden gevraagd aan de slag te gaan met oplossingen voor 
een klimaat en energiebestendige wijk op systeem en inrichtingsniveau, hoe kan worden 
omgegaan met de krap bemeten ruimte en wat betekent dit allemaal voor de mobiliteit. Met 

http://www.oteam.nl/
https://www.oteam.nl/projecten/amsterdam-zuidoost
https://www.oteam.nl/projecten/amsterdam-zuidoost
https://www.oteam.nl/projecten/rotterdam
https://www.oteam.nl/projecten/utrecht


het woord Topicoon refereren we naar het park boven op de overtunneling van de 
Utrechtsebaan, waarvoor de gemeente de ambitie heeft er een groenblauw Haags icoon van 
te maken. Op basis van een technische doorrekening van milieueffecten worden de bureaus 
uitgedaagd om voor de Utrechtsebaan een aansprekende identiteit met een verbetering van 
milieueffecten en leefklimaat  voor de omgeving te maken. 
 
Ontwerpproces 
De bureaus landschapsarchitectuur LOLA landscape en vanuit stedenbouw POSADMAXWAN 
zijn gekozen vanwege hun expertise. Door het bureau GREENPASS worden uitgangspunten 
op het gebied van hittebestendigheid, waterrobuustheid en wind-comfort aangeleverd. 
Hierdoor kunnen de verbetervoorstellen op basis van modellering/simulatie worden 
vergeleken met de bestaande situatie. Gedurende het ontwerpend onderzoek krijgen de 
bureaus twee keer de gelegenheid om met het expertbureau IF Technology op het gebied 
van hernieuwbare energie van gedachten te wisselen en ideeën en oplossingen aan te 
scherpen.  
 
Resultaat  
Bovenstaande omschreven opgave dient voor de ontwerpers te resulteren in een 
tastbaar/beeldend product.    
 
Klankbordgroep 
De rol van de leden van de klankbordgroep is om tijdens de kick-off en spiegeldag mee te 
denken en te reflecteren. Beide bijeenkomsten nemen ongeveer een dagdeel in beslag. 
 
De volgende stakeholders worden gevraagd om deel te nemen in de klankbordgroep: 
 
Intern (gemeente Den Haag): 
Peter Kievoet (directeur DSO EMR) 
Marco Zeeman (portefeuilledirecteur energietransitie DSB) 
Wim Kulik (afdelingsmanager economie) of Casper van der Feltz (team manager) 
PM (mobiliteit)  
René Teulen (programmamanager PSO) 
Jeroen Laven (afdelingsmanager Wonen) 
Annemarie Hitipeuw (Chief Resilience Officer Den Haag) 
John Westrik (expert stedenbouw) 
Remko Slavenburg (coördinator team CID) 
Wiebke Klemm (expert duurzame leefomgeving)  
Samantha Volgers (projectleiding PmDH) 
 
Wethouders Anne Mulder en Liesbeth van Tongeren worden gevraagd aanwezig te zijn bij 
(een deel van) de kick-off bijeenkomst en/of spiegeldag. 
 
  



Extern (relatie met het Beatrixkwartier):  
Arjen van ’t Klooster (voorzitter greenbusinessclub) 
Pamela Logjes (programmamanager greenbusinessclub) 
PM (ENGIE energieleverancier, aanhaken via greenbusinessclub) 
Bewoners via wijkvereniging en ‘facebookgroep Monarch’  
Charles van Marrelo of Riette Bosch (Atelier RBM, Rijksvastgoedbedrijf) 
Energierijk Den Haag (ERDH)  
Eelco de Vink (Stedin, Gebiedsregisseur Energietransitie) 
Kirsten Dubbelman / Arthur Pronk (Haag Wonen) 
 
Planning 
De kick-off bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 30 oktober. Er is een strak tijdspad 
opgesteld om deze planning mogelijk te maken. De spiegeldagbijeenkomst moet nog worden 
gepland. 
 
 

PLANNING 

  
 
Stappen sept '20 okt '20 nov '20 dec '20 jan '21 

1 Opdrachtverlening           

2 Technische doorrekening GP           

3 
Informatie aanleveren aan 
ontwerpbureaus 

 
week 

42 
   

4 Kick-off bijeenkomst 
  

30 okt. 
middag 

      

5 Werkperiode ontwerpers     6 weken   

6 Spiegeldagbijeenkomst 
      

week 
51 

  

7 Technische doorrekening GP       na spiegeldag 

8 Advies O-team 
        

wk 4 
'21 

9 
Presentatie O-team aan 
wethouders/raad         

ntb > 

 


