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• Wat crëert de havensfeer? 
CID Maakhaven (Innovatie op de begane grond)

• Hoe kunnen we Laakhaven een onderdeel maken van Den Haag? 
Een collectie van Haagse gebouwen

• Programma, duurzaamheid, klimaat, groen.

• What can we do so the things we bring talk with what’s already there? 
Hoe kunnen we communiceren met de bestaande vormentaal?
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Laakhaven:positie in de stad



Axis in Laakhaven
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Van Laakhaven naar Maakhaven 



Laakhaven Maakhaven 

CID Maakhaven (Innovatie op de begane grond)

Een havengebied draait oorspronkelijk om productie, het was een gebied waar goederen 

geproduceerd en verhandeld werden. Een eigentijdse uitdrukking van deze havenidentiteit kan 

gevonden worden in het produceren van ideeën en innovatie.



Stadshaven: Blootleggen van de ziel van het gebied



Bijzonder gebouw: Maakhaven

boven en onderdorpel bij raampartijen

verschillende
materialen

zaagdak

donkere kozijnen

grote openslaande deuren

regenwaterafvoer langs de 
gevel

roede verdeling 
raampartijen



Bijzonder gebouw: Haagse Sportcentrale

bijzonder dakroedeverdeling 
raampartijen

boven en onderdorpel bij 
raampartijen

diepe neggemaat

lijsten om grote openslaande 
deuren

baksteen tot aan de 
grond

geaccentueerde daklijst



Bontekoekade - Goudriaankade

Bijzonder gebouw: Langs de Trekvliet

uitgesproken hoekrijkheid aan details

boven en onderdorpel 
bij raampartijen

compositie van 
volumes

gebogen ramen

bijzonder dakvorm



1.1

stationsomgeving 



Bijzonder gebouw: Post NL gebouw

uitgesproken ingang

ritmiek in de gevel

rijkheid aan details



1.2

stadscampus 



Bijzonder gebouw: De Haagse Hogeschool



1.3

Woon en werkgebouwen uit de jaren ‘90 



Colors
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Haagse Maakhaven

• Hoe kunnen we Laakhaven onderdeel maken van Den Haag? 



Haagse maak architectuur: Bink 36

ritmiek in de gevel

materiaal tot de grond

rijkheid aan details

roede verdeling 
raampartijen



Haagse maak architectuur: Lange Beestenmarkt 84

Indoor / Outdoor

materiaal tot de grond

diepe neggemaat

Special Corner



Haagse maak architectuur: Korte Vijverberg 2

ritmiek in de gevel

rijkheid aan details

roede verdeling 
raampartijen

verschillende
materialen

End of the Building

uitgesproken ingang



3

New Ambitions
Program, sustainability, climate, green.



A GREEN 
ENVIRONMENT

HEALTHY
BuILd INGs

1Voetgangers
vriendelijk

district

NS STATION

CITY CENTRE

LAAK



DEN HAAG HS

HAAGSE 
HOGESCHOOL

MEGASTORES

TRAM WOUWERMANSTRAAT

TRAM DYNAMOSTRAAT

VAN AUTO GEDOMINEERD GEBIED ZONDER 
VERBLIJF- MOGELIJKHEID EN KWALITEIT

NAAR EEN PERMEABEL  NETWERK VAN
VERBONDEN  PUBLIEKE RUIMTES

Voetgangers 
vriendelijk district

Van een auto gedomineerd gebied naar een 
permeabel netwerk van verbonden publieke ruimtes

De inzet van het campusplan om te komen 
tot een serie goed verbonden aantrekkelijke 
verblijfsplekken wordt doorgezet tot in het hele 
Laakhaven gebied. Dat betekent dat de focus op 
een auto/scooter gedomineerd wordt verschoven 
naar een voetganger/fietser gedomineerd 
gebied. Naast een verandering van het gebruik 
van de openbare ruimte is er tevens behoefte 
aan een fijnmaziger netwerk van routes en

een hoger gehalte aan verblijfsplekken.



2Gemengd
programma

ATELIER

MARKET

SHOP
FLOWERS COFFEE



.

Maakhaven

Religieusprogramma

RAC

Mobility Hub

Mondriaan

Haagse Hogeschool Laakhavenkantoor

Villa Steenoord

Programma kaart

KantoorWonen Commercieel

Gemengd programma



SHOP

omgeving
3 Een tactiele



SETBACK

4 layers

- set back na 4 lagen

- setback in de laatste 2 lagen

TACTILITEIT IN  

DE FACADE

- driedimensionaliteit in de gevel

GROEN

70% groene daken

30% groene facade

- 30% van de facade vergroenen

-70% dakoppervlakte als groen

Microklimaat op straat



Groen, gezond 
en innovatief
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Nieuw bomenbestand Laakhaven



Implementation

What can we do so the things we bring talk with what’s already there?
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Parcelation



Top

Toren

Stedelijke laag = rode 
baksteen & tactiele 

gevel

PLINT
=

MAAKHAVEN



plint

Business (making things)  |  Waterfront  |  Housing

4.1



plint business



Business district: London

ritmiek in de gevel uitgesproken
bovenverdieping

rijkheid aan details

boven en onderdorpel 
bij raampartijendubbele plint

setback

uitgesproken ingang



plint waterfront



Maak atmosfeer



plint residential



Little C, Rotterdam

Ritmiek in de gevel gebruik van de daken

roede verdeling 
raampartijen 

baksteen tot de grond

donkere kozijnenwonen op de begane 
grond



Stedelijke laag

4.2



Differentiation between layers through materiality - rythyms –
setbacks – horizontal elements



• Continuation of  materiality

• Combination of materials: 
brick, stones, wood

• Element defining plinth



toren

4.3



Different element, but connected to its lower layers



• Solid Facade

• Color Palette

• May have different 
materiality



daken

4.4



As much as possible used for water retention and green growth



Elements together
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• Green Roofs

• Water retention

• Deck as people’s Spaces


