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Incrementele hoogbouwontwikkeling als antwoord 
op de omvangrijke huisvestingsproblematiek en de 
groeiende ruimteclaims rond stations

Projectinformatie

Opdrachtgever LIFE makes SENS (joint venture 

tussen LIFE.NL (een initiatief van LIFE and Gijbels 

Group) and SENS real estate)

Programma 245.000 m2 stedenbouwkundig 

plan voor gemengd programma met woningen, 

kantoren, cafés en restaurants, commerciële 

functies en retail, onderwijs en cultuur, 

inclusief de transformatie van het historische 

Stationspostgebouw van 35.000 m2 als 

hoofdkantoor van PostNL en twee torens met een 

programma voor gemengd gebruik van 80.000 m2 

op het ontwikkelplot links van station HS

Tijd 2017 - heden

Rol Stedenbouwkundige, architect transformatie 

Stationspostgebouw en torens ontwikkelplot

Participerende partijen Gemeente Den Haag

Impressie achterzijde Den Haag Hollands Spoor (c) WAX
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Den Haag is bezig het voormalige industrie- en havengebied Laakhavens 

te transformeren naar een aantrekkelijk nieuw binnenstedelijk woon-

en werkgebied voor verschillende doelgroepen. In opdracht van LIFE 

makes SENS (een samenwerking tussen de Belgische ontwikkelaar LIFE 

en de Nederlandse ontwikkelaar SENS real estate) maakte KCAP het 

masterplan voor de ontwikkeling van HS Kwartier. De transformatie 

moet een impuls geven aan de omgeving rond station Hollands 

Spoor, nieuwe verbindingen leggen tussen de Laakhavens en het 

centrum van Den Haag, de economie stimuleren en ruimte creëren 

om op deze plek in de stad 60.000 nieuwe woningen te realiseren. 

Niet alleen duurzaamheid, vooral ook welzijn van de mens staat 

centraal. Gezondheid van gebruikers, duurzaam materiaalgebruik en 

energiebesparing zijn de drie leidende principes die gehanteerd worden 

bij de ontwikkeling. Daarmee speelt de ontwikkeling in op de thema’s 

verdichten, vergroenen en verduurzamen uit de Haagse Hoogbouwvisie. 

Hoogstedelijk kwartier voor wonen en 

werken rond station Hollands Spoor

De huidige skyline van Den Haag (c) Gemeente Den Haag

Voor het gebied rondom Den Haag Hollands Spoor ligt er een unieke 

kans om de strategische ligging en potentie van de plek beter te 

benutten. Door strategische interventies heeft de stationsomgeving 

potentie uit te groeien tot een gemengd, levendig en attractief 

stadsdistrict. 

De gelaagdheid van het voorstel 

voor HS Kwartier pakt diverse 

maatschappelijke vraagstukken 

integraal aan; strategische 

verdichting en verbeterde 

connectiviteit worden ingezet 

voor een economische impuls van 

bovenregionaal belang.

Impressie hoogbouwontwikkeling rond station Den Haag HS (c) WAX
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De visie voor HS Kwartier vertaalt thema’s uit de hoogbouwvisie 

naar een concreet stedenbouwkundig ontwerp op het 

snijvlak van stedenbouw en architectuur. Bijzonder is ook 

de veranderende rol van betrokken partijen. Gemeente, 

ontwikkelaar en ontwerpbureau trekken hier samen op in het 

begin van het planproces. Daardoor worden gezamenlijke 

ambities geformuleerd om samen tot een concreet, haalbaar 

plan te komen. In tegenstelling tot het traditionele planproces 

ontstaat synergie en meerwaarde door samenwerking. Deze 

methode landt op deze locatie vanwege de concrete aanleiding, 

de maatschappelijke noodzaak en de potentie van de locatie in 

relatie tot de opgave.

Gebiedsontwikkeling 
nieuwe stijl

Binnenstedelijke verdichting en hoogbouwontwikkelingen op complexe binnenstedelijke locaties vraag om de nodige creativiteit. Zorgvuldige analyse van bestaande 

hoogbouwobjecten, uitgebreid proces van modelleren en uitwerking van de Haagse Hoogbouwvisie heeft tot doeltreffende ontwerpingrepen geleid.

Ontwerpkracht wordt hier 

ingezet om diverse partijen 

te verbinden en daarmee 

een haalbare ontwikkelroute 

uiteen te zetten.

Menging van functies en doelgroepen versterkt de levendigheid door een 24-uurs economie (c) WAX
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Verdichting en verbinding

HS Kwartier ligt centraal in het gebied Laakhavens, rond station Hollands Spoor. 

Het maakt deel uit van het Central Innovation District (CID), het economische hart 

van Den Haag. HS Kwartier ligt ideaal direct naast een ov-hub, waar volop kan 

worden ingezet op verdichting. In totaal zal het gebied met ongeveer 245.000 m2 

worden verdicht, onder andere met woningen, kantoren, onderwijsinstellingen, 

studentenhuisvesting, hotels, cultuur, horeca en retail. Daarnaast ligt de focus op 

de inrichting van de openbare ruimte. Er worden innovatieve mobiliteitsconcepten 

geïntroduceerd en aantrekkelijke nieuwe wandel- en fietsroutes gecreëerd. Beide 
zijden van het station, Laakhaven en de Stationsbuurt krijgen een forse impuls en 

worden nu met elkaar verbonden en organisch bij het centrum getrokken. Waar 

altijd sprake was van een ‘voorkant’ en een ‘achterkant’ van het station, ontstaat nu 

één gelijkwaardig geheel en legt het de verbinding met de Laakhaven en de ernaast 

gelegen Binckhorst.  Door de hoogteaccenten in de bouw worden beide zijden van 

het station ook visueel een eenheid. 
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Visiekaart ‘duurzame mobiliteit’ Central Innovation District Den Haag (c) Gemeente Den Haag

Visiekaart ‘economie en toerisme’ Central Innovation District Den Haag (c) Gemeente Den Haag

Dwarsdoorsnede: diverse functies met ontmoetingsruimtes en groen op diverse niveaus

HS Kwartier ligt op het kruispunt van economische activit
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Zes torens zullen rondom het station Holland Spoor het gemengd 

stedelijk programma huisvesten en de skyline van Den Haag vormgeven. 

Ondanks de hoge dichtheden zijn de gebouwen ontworpen op 

een menselijke maat. Levendige plinten waarboven torens voor 

verschillende functies en doelgroepen zijn voorzien. De eerste vijf tot 

zes bouwlagen zijn vooral gericht op gemeenschappelijke beleving. 

Van gedeelde ruimtes voor bewoners tot openbare ruimtes en horeca 

voor bezoekers. Daarboven krijgt elke toren zijn eigen programmering. 

Het zorgvuldig vormgegeven ensemble is afwisselend gepositioneerd 

waardoor een gevarieerd straatbeeld ontstaat met veel dag- en zonlicht 

voor alle gebouwen. De verspringende gevels en de inrichting van 

balkons en terrassen geven bovendien een gevoel van transparantie. 

De vermenging van functies zal op verschillende tijden van de dag 

verschillende doelgroepen aantrekken, waardoor de leefbaarheid zal 

verbeteren. 

Menselijke maat

Horizontaal en verticaal reliëf handhaaft de menselijke maatVerbindingen en stromen

Stedelijke compositie met speciale elementen

Vertaling van de principes uit de hoogbouwvisie

Openbare ruimte en bebouwing lopen in elkaar overUitwerking van de volumesIdentiteitsvormende kronen met bijzonder programma

Dynamisering van de hoogtelijnen

De volumetrische stedenbouwkundige opzet resulteert in een gevarieerd 

straatbeeld. De integratie van publieke ruimte en gebouw ontstaat 

een dialoog die uitnodigt tot ontmoetingen tussen reizigers, zakenlui, 

ondernemers, lokale bewoners en studenten.
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De auto is een gast in het gebied, de mens staat centraal. Dat 

betekent dat er onder meer sprake is van een lage parkeernorm 

en dat er volop ruimte wordt geboden aan vernieuwende 

mobiliteitsinitiatieven. In HS Kwartier krijgen voetgangers en 

fietsers alle ruimte. Veilige en ruime wandel- en fietspaden, 
fietsenstallingen met faciliteiten voor e-bikes en natuurlijk een 
optimale aansluiting op het goed ontsloten OV. Hierbij hoort 

ook een bruisend en functioneel heringericht stationsplein 

dat vanuit het centrum een volwaardige entree is. Aan de 

Laakhavenzijde ontstaat bovendien een fraaie stadsentree. De 

Waldorpstraat langs het spoor aan de Laakhavenzijde wordt 

autoluw gemaakt, het viaduct in de straat verdwijnt en er zal 

een groene stadsstraat ontstaat die in contact staat met hoger 

gelegen bouwlagen rond het station. Op een radicale manier zal 

ook de hoogbouw worden geïntegreerd met groen en natuur op 

de terrassen en verschillende niveaus van de gebouwen. 

KCAP is daarnaast als architect betrokken bij de nieuwbouw 

op het ontwikkelplot en bij de transformatie in het gebied 

van het rijksmonumentale Stationspostgebouw. Dit historisch 

waardevolle gebouw zal in zoude luister worden hersteld en als 

toekomstige hoofdvestiging van PostNL een belangrijke rol in 

HS Kwartier spelen.

Gezondheid en welzijn

Simultaan verdichten en vergroenen 

biedt antwoord op groeiende druk 

op schaarse ruimte binnenstedelijke 

ontwikkellocaties, maar voegt 

kwaliteit toe en verbeterd tevens 

de milieukwaliteit, leefbaarheid en 

attractiviteit.

Verdichting van stationsgebieden benut de potentie van het mobiliteitsnetwerk en vermindert het 

aantal verplaatsingen over de weg. Strategische stapeling van programma en verdichting in de 

nabijbeid van OV-knooppunten combineert wonen met stedelijke voorzieningen op loopafstand. 

Deze ontwikkeling biedt kansen voor een stedelijk milieu dat 24 uur per dag levendig is.

De transformatie van het historisch waardevolle Stationspostgebouw van architect Gustav Bremer 

uit 1949 en de vestiging van het hoofdkantoor van PostNL markeert een glansrijk niet hoofdstuk in 

de ontwikkeling van het Laakhavengebied.

Menselijke maat en een gevarieerd beeld door zowel horizontaal als verticaal reliëf en actieve programmering (c) WAX

Het rijksmonumentale Stationspostgebouw is een belangrijk onderdeel van de transformatie (c) WAX

Simultaan vergroenen en verdichten door weloverwogen hoogbouw (c) WAX


