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Cromvlietpark
ca. 1,3 ha

ca 4,4 ha ca 5,2 ha

Malieveld
ca. 11 ha

Westbroekpark
ca. 23 ha

Zuiderpark
ca. 108 ha
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In het Omgevingsplan Binckhorst is de zone langs de Trekvl iet  benoemd als 

Water frontpark. 

Voor de toekomstige ontwikkel ing van percelen in deze zone geldt dat minimaal 

60% van het grondvlak als onbebouwde ruimte ontwikkeld wordt.  Een tweede 

voorwaarde is dat de eerste 26 meter vanaf de Trekvl iet  wordt inger icht a ls een 

openbaar toegankel i jk park langs de Trekvl iet. 

Gemeente Den Haag heeft de ambit ie om met het Water frontpark Binckhorst 

internat ionale kwal i te i t  toe te voegen aan het stedel i jk landschap. 

Gemeente Den Haag heeft OKRA Landschapsarchitecten gevraagd naar hun v is ie 

op de toekomstige ontwikkel ing van dit  zo´n 1 ,3 k i lometer lange Water frontpark.

De v is ie van OKRA is dat het Water frontpark Binckhorst de kans biedt om 

onderscheidende parkkwal i te i ten toe te voegen aan de bestaande parkkwal i te i ten 

in de stad Den Haag. 

Grofweg zi jn de bestaande parken in Den Haag onder te verdelen in opengestelde 

buitenplaatsen en landgoederen (Haagse Bos,  Cl ingendael ,  Scheveningse 

Bosjes) en stedenbouwkundig geplande stads- en buur tparken (Zuiderpark , 

Cromvl ietpark) .

Ten opzichte van deze parken heeft Water frontpark Binckhorst een 

onderscheidende betekenis met kwal i te i ten als industr ieel ,  rauw, hoogstedel i jk , 

act ief geprogrammeerd en k l imaat robuust.  Ook is dit  de laatste mogel i jkheid voor 

Den Haag om een nieuw park te maken als onderdeel van de verdicht ingsopgave 

in de Binckhorst.

Wereldwi jd groeien steden. Dit  geldt ook voor Den Haag. We verwachten de 

komende 20 jaar 100.000 nieuwe inwoners ,  waar van 40.000 in het Central 

Innovat ion Distr ict  (CID) ,  waaronder Binckhorst Noord West ook val t,  het gebied 

tussen en rondom de stat ions Centraal ,  Hol land Spoor en Laan van NOI.  Dat 

betekent een verdubbel ing van het huidig aantal  inwoners en woningen in dit 

gebied. Deze ontwikkel ing heeft aanzienl i jke gevolgen voor ui teenlopende 

maatschappel i jke vraagstukken zoals bi jvoorbeeld mobi l i te i t,  leefbaarheid en 

inclusiv i te i t.  De v is ie van OKRA is dat de ontwikkel ing van deze nieuwe stad,  de 

ontwikkel ing van een nieuw stadspark noodzakel i jk maakt.  Niet a l leen vanwege 

de kwant i tat ieve vraag naar voldoende groene buitenruimte voor ontmoeten en 

ontspannen, maar ook vanuit  de kwal i tat ieve vraag naar gezonde verstedel i jk ing 

met een internat ionaal  onderscheidend vest igingskl imaat.  Het Water frontpark 

Binckhorst is de laatste kans om centraal  in Den Haag een stadspark van formaat 

en internat ionale a l lure te real iseren!

Inspirat ievoorbeelden van parken die industr ieel ,  rauw, hoogstedel i jk ,  act ief 

geprogrammeerd en k l imaat robuust z i jn vormgegeven z i jn het Westergasfabr iek-

terrein in Amsterdam, Str i jp-S in Eindhoven, Dominopark in New York Cit y en 

Havneholmen Kopenhagen. 

De referent iebeelden geven een goed beeld van de aanslui t ing met en ruimtel i jke 

overgangen van hoge gebouwen naar publ ieke ruimte. Publ ieke ruimte die 

aantrekkel i jk is op zowel de schaal van de indiv iduele bewoner,  a ls op schaal 

van grootstedel i jke ruimte voor ontmoeten en evenementen. 

Daarnaast onderstrepen de voorbeelden de v is ie van OKRA waar in  een grote 

mate van divers i te i t  mogel i jk is op een vergel i jkbaar opperv lak a ls Water frontpark 

Binckhorst. 
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wAtERfRoNt PARK iS ANDERS

DomiNoPARK, NEw yoRK HAVNEHolmEN, KoPENHAGEN

Waterfront park, hoge torens, kleur als branding/landmark 

ca 15.5 ha

wEStERGASfAbRiEK, AmStERDAm

Industrieël erfgoed, evenemtenterrein, 
waterelement

StRijP S, EiNDHoVEN

Branding, bestemmingen, industrieël erfgoed

ca 27,5 ha

iNtERNAtioNAlE bEtEKENiS
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Geen ver trutt ing van de buitenruimte,  geef 

ruimte aan het spontane en gewone, st imuleer 

spor t ieve kracht. 

En pas stedenbouw, architectuur en robuuste 

inr icht ing openbare ruimte toe die recht doen 

aan het stoere karakter van het gebied. Concrete 

doelstel l ing voor het Water frontpark is inpassing 

en versterk ing van bestaande cultuurhistor ische 

en industr ië le ident i te i ten;  ruimte houden voor 

het spontane. Niet a l les invul len,  maar f lex ibel 

en adapt ief gebruik van de ruimte st imuleren!

Versterk recreat ieve water voorzieningen, behoud 

aan water gerelateerde ambachtel i jkheid en 

creëer v ia en aan het water nieuwe verbindingen. 

Concrete doelstel l ing voor het Water frontpark 

is beide z i jden van de Trekvl iet,  met het water 

centraal  in het midden, a ls één samenhangend 

Haags stadspark te ontwikkelen. Belangr i jke 

voorwaarde voor de ontwikkel ing is het maken 

van een aantrekkel i jke cont inue route langs de 

Trekvl iet,  waarbi j  langs de route ruimte moet z i jn 

voor var iat ie en verrassing in een gevar ieerde 

programmering met verschi l lende sferen. 

Ook is deze verbinding een directe l ink vanuit 

het centrum naar het open landschap in het 

Groene Har t met meerwaarde voor de hele stad. 

Mercur iusweg wordt hier in niet a ls een barr ière 

gezien.

Doelstel l ing voor het Water frontpark Binckhorst is 

de real isat ie van een stadspark met internat ionale 

betekenis .  Hier voor is het cruciaal  dat het park 

goed verbonden is met de stad als geheel . 

Het Water frontpark Binckhorst biedt de kans om 

het centrum via de Binckhorst te verbinden met 

de landgoederenzone langs de Vl iet.  Passages 

dwars op de Trekvl iet  verbinden de verschi l lende 

stadsdelen met het nieuwe park en met elkaar. 

Uitgangspunt voor een succesvol le ontwikkel ing 

is het s lechten van een aantal  barr ières, 

zoals de Mercur iusweg en de beperkte 

oversteekbaarheid van de Trekvl iet.  Extra bruggen 

en onderdoorgangen zi jn cruciaal  in het act iveren 

van dit  n ieuwe park.

Doelstel l ing voor het Water frontpark Binckhorst 

is het aanbieden van meer areaal  groen dichter 

bi j  de woning. De groene ruimte draagt bi j  aan 

een gezonde stedel i jke leefomgeving, waarbi j 

op een natuur l i jke wi jze ruimte wordt geboden 

voor spor ten,  spelen,  bewegen, ontmoeten, 

ontspannen en verbl i jven. 

Geen doelgroep specif iek park ,  maar een park 

voor iedereen en voor a l le leeft i jden waaraan 

al le ontwikkel ingen in een posit ieve manier met 

voorkanten het park adresseren.

RAUWE SPANNENDE 
RAFELRAND(EN) IN DE STAD

nieuwe mobiliteit 
(StoP-PrinciPe)

verbonden 
met de stad

gezonde leefomgeving 
in een verdichte stad

DE VERRASSENDE 
HAAGSE WATERKANT 

ruimte voor 
experiment & tijdelijkheid

AUtHENtiEK, 
DiVERS wooN-wERK GEbiED

Toon ambachtel i jkheid,  geschiedenis en 

kwal i te i ten van het gebied. Koester divers i te i t 

bedr i jven en werkruimtes,  ontwikkel  goede mix 

wonen-werken. Stuur op aantal len woningen en 

banen; bi jvoorbeeld 5.000 nieuwe woningen 

en 5.000 nieuwe banen, met nadruk op 

maakindustr ie . 

Concrete doelstel l ing voor het Water frontpark 

is een divers i te i t  in buitenruimtes welke 

gekoppeld z i jn aan het water front van de 

Trekvl iet.  Verschi l lende sferen van een 

gezonde werkomgeving, groen - hoogstedel i jk 

wonen, creat ieve broedplaatsen,  ruimte voor 

(water)spor t en horeca met terrassenruimte. 

Parkruimte en gebouw vormen samen een 

twee-eenheid.  De alz i jd ige bebouwing zoekt 

de relat ie met de openbare- en semi-openbare 

buitenruimte. Door te k iezen voor een netwerk 

van semi-openbare hoven ontstaat een sterk 

doorwaadbaar woon-werkgebied.

Maak f lex ibi l i te i t  in regels en ruimtel i jke 

indel ing mogel i jk .  Behoud lege ruimte en 

exper imenteer door met c i rcula i re economie. 

Concrete doelstel l ing voor het Water frontpark 

is het ruimte bieden aan exper imenten en 

innovat ie labs. 

Dur f het avontuur aan te gaan door ook oog 

te hebben voor t i jdel i jke programmering en 

in i t iat ieven en k i jk verder dan het eigen perceel 

om bi j  te  dragen aan de lange termi jn toekomst 

van het park a ls geheel . 

Hoe kunnen we omgaan met dr i jvend programma 

op het water? Wie wordt de regisseur van het 

exper iment en de t i jdel i jkheid?

Doelstel l ing voor de hele Binckhorst is 100% 

afkoppel ing van regenwateraf voer van het 

r ioolsysteem. Uitgangspunt is het t i jdel i jk 

vasthouden van regenwater op de gebouwen 

en in de buitenruimte. 

Al het regenwater wordt v ia bovengrondse 

af voer ver traagd afgevoerd naar de Trekvl iet.  De 

voorgestelde k l imaat l inten in de Trekvl ietzone 

dragen bi j  aan een duurzaam watermanagement 

in t i jden van extreme regenval  en extreme 

droogte. 

Uitgangspunt is de toevoeging van bomen langs 

de k l imaat l inten waardoor hi t testress wordt 

verk le ind en de biodivers i te i t  in het gebied 

wordt vergroot.  Ook het noordel i jke gedeelte 

van het park kent in de toekomst innovat ieve 

k l imaatoplossingen.

De real isat ie van een park van internat ionale 

betekenis met het maximaal ruimte bl i jven 

bieden aan de automobi l ist  is onverenigbaar. 

Doelstel l ing voor het park is de ontwikkel ing 

en inpassing van s l imme mobi l i te i t  zoals 

deelauto’s ,  publ iek transpor t en nieuwe vormen 

van ver voer. 

De openbare ruimte wordt inger icht volgens 

het Vlaamse STOP-principe Eerst stappers 

(voetgangers) ,  dan trappers ( f ietsers) ,  openbaar 

ver voer en pas als laatste de auto en parkeren. 

Uitgangspunt is het verk le inen van de 

aanwezigheid van de auto in het straat- 

en parkbeeld en het vergroten van het 

voetgangersdomein die samengaat met 

een kwal i tat ief hoogwaardige buitenruimte 

inr icht ing.

ROBUUSTE 
KLIMAATOPLOSSINGEN 

ACHt DoElStElliNGEN
visie WATeRFRONTPARK  |   BiNcKHORsT deN HAAg
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Binckhorstpark

laakmolen

kasteeltuin

fokkerhaven

Zuidkade

klimaatlint

versterking west - oost connecties

versterking nord - Zuid 
connecties over trekvlietBrug

voetgangersroute

fietsroute

sleutel in de stad
VISIE WATERFRONT PARK BINcKHORST dEN HAAg



Binckhorstpark

laakmolen

kasteeltuin

fokkerhaven

Zuidkade

sleutel in de stad
VISIE WATERFRONT PARK BINcKHORST dEN HAAg

vijf karakters
VISIE WATERFRONT PARK BINcKHORST dEN HAAg

Het karakter van Binckhorstpark is industr ieel .  Op 
eenzelfde wi jze als bi j  Parc de la Vi lette (Par i js) 
of het Westergasfabr iekterrein (Amsterdam) 
worde oude en nieuw met elkaar verbonden. 
circular i te i t  staat centraal  met onder andere het 
hergebruik van oude mater ia len.  Het park is een 
park van formaat,  nodig voor de internat ionale 
concurrent ieposit ie van cId: hoogbouw in een 
groene leefomgeving. de inr icht ing van de 
buitenruimte draagt bi j  aan de beoogde showcase 
Binckhorst.  de grote maat is nodig vanwege de 
verdichte stad: +10.000 extra inwoners hebben 

Het karakter van Laakmolen is meer romantisch. 
In het ver lengde van de groene lob vanuit  het 
westen wordt een meer natuur l i jke en ecologische 
invul l ing gekozen voor dit  deel .  Met daarbinnen 
ruimte voor spor t en spel .  de Laakmolen speelt 
een centrale rol  in de structuur van dit  parkdeel . 

Het karakter van Kasteeltuin is meer formeel . 
In het ver lengde van de groene long van Laak 
kr i jgt het bestaande kasteel  zowel r icht ing de 
Rotterdamse Baan als r icht ing de Trekvl iet 
een parkacht ige voorruimte. de inr icht ing van 
de groene ruimte tussen Rotterdamsebaan en 
begraafplaats s lu i t  aan bi j  de karakter ist iek van 
de kasteeltuin. 

Het karakter van Zuidkade is Haags col lect ief. 
Ruimte voor meer ontspannen wonen in de 
Binckhorst,  een minder act ief geprogrammeerde 
ruimte. crucia le spelregels bi j  de verdere 
ontwikkel ing van het karakter Zuidkade z i jn het 
versterken van de parksfeer in dit  nu nog vr i j 
stenige domein.

Het karakter van Fokkerhaven is act ief ontmoeten. 
Met ruimte voor k le inschal ige evenementen, 
programmering en ontmoeting. crucia le 
spelregels bi j  de verdere ontwikkel ing van het 
karakter Fokkerhaven z i jn het versterken van de 
parksfeer in dit  nu nog vr i j  stenige domein.

straks behoefte aan groen buitenruimte dichtbi j 
de eigen woning. Een ander argument is de 
grote behoefte aan ta l  van funct ies – zoals de 
WOW-zone, evenementen, spor truimte,  vr i j  te 
gebruiken ruimte - in de buitenruimte die zeker 
niet gaan passen in de meer l ineaire structuren 
ten zuiden van de Mercur iusweg. crucia le 
spelregels bi j  de verdere ontwikkel ing van het 
karakter Binckhorstpark z i jn act ieve pl inten aan 
het park en een act ieve programmering van de 
vr i je ruimte.

crucia le spelregels bi j  de verdere ontwikkel ing 
van het karakter Laakmolen z i jn het s lechten 
van de barr ières Mercur iusweg (onderdoorgang) 
en de Trekvl iet  (bruggen) en het aanslui ten bi j 
t ypisch Haagse karakter ist ieken.

crucia le spelregels bi j  de verdere ontwikkel ing 
van het karakter Kasteeltuin z i jn het verbinden 
van het kasteel  met de Trekvl iet;  n iet a l leen 
met f ys ieke vr i je ruimte,  maar ook door de 
toevoeging van een samenhangend netwerk 
van langzaamverkeerroutes,  gekoppeld aan de 
groen-blauwe kl imaat l inten aan weerszi jden van 
de groene long van Laak. 


	18-121_Den Haag Binckhorst_visionboards_190124 1-3
	18-121_Den Haag Binckhorst_visionboards_190124 4-5

