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Natuur in Nederland staat onder druk. Niet 
alleen in steden maar ook daarbuiten. Steden 
kunnen (nee, moeten) door nieuwe ideeën over 
openbare ruimte en beheer een bijdrage leveren 
aan de kentering van deze neergang. Droogte, 
stormschade, extreme temperaturen, intense 
regenval en ziektes komen steeds vaker voor. 
Het wordt steeds lastiger voor mensen en dieren 
om verkoeling te vinden in de versteende wereld 
van de stad. Tegelijkertijd willen er steeds meer 
mensen wonen in de stad en gebruiken we meer 
en meer energie om onze huizen te verwarmen in 
de winter en te koelen in de zomer. Hoe houden 
we een prettige en gezonde stad als ons klimaat 
verandert?

Het overkluizen van de A12-Utrechtsebaan kent 
grote voordelen. Het maakt het mogelijk om een 
grote barrière in de stad te slechten, de luchtkwa-
liteit te verbeteren, verkeerslawaai te beperken en 
ruimte te creëren voor nieuwe woningen en werk-
plekken. Deze grote nieuwe open ruimte wordt 
nu voorzien als park dat lucht kan bieden aan de 
stad. De grote vraag is daarbij: wat voor park gaat 
het worden en voor wie?

COOLDOWN CID – EEN GROEN STADSBOS VOOR HET BEATRIXKWARTIER

Wij adviseren een park dat een combinatie van 
kwaliteiten aan de buurt en de stad biedt. Een 
buurtpark met sport, spel en recreatie voor de 
direct omliggende woonwijk (Bezuidenhout-West), 
een groot aantal nieuwe woningen aan weerszij-
den van het park en medewerkers in de ministe-
ries en kantoorgebouwen in het Beatrixkwartier.

Een buurtpark met een natuurlijk kunstmatig 
stadsbos of bomenpark ten behoeve van stede-
lijke ecologie met bomen: heel veel bomen. Een 
ecologisch én educatief klimaatbos georgani-
seerd in een strak grid dat zich op strategische 
plekken opent in plekken waar voetpaden sa-
menkomen en kleinschalig programma plaats-
vindt zoals speelplaatsen, sport of een kiosk met 
terras. Onder de boomkruinen door fiets je door 
verschillende kleurrijke werelden van Zoete Kers, 
Zilverlindes, Boomhazelaars, Zweedse Berk en 
Meidoorn. 

Een park waar over de gehele lengte de collectie-
ve WKO-leiding in het gebied wordt gemarkeerd 
door de ‘langste bank van Europa’. Een zicht- en 
tastbare reminder van de energietransitie. De 
bank meandert op een diagonale manier door het 

gebied en neemt daarbij verschillende vormen 
aan. In de zomer wordt het surplus aan koeling 
gebruikt om het meubel te koelen of aan te slui-
ten op een kiosk of fontein.

Een park dat nieuwe verbindingen accommo-
deert en bestaande verbetert. In het fietsnetwerk 
van de stad vormt het park een missing link in 
noord-zuidrichting en biedt daarbij de mogelijk-
heid om door het groen te fietsen in plaats van 
langs uitvalswegen. In het voetgangersnetwerk 
zorgt het park voor fijnmazige mogelijkheden om 
het Beatrixkwartier te doorkruisen.

Een park zonder gebruikers is als een groene 
woestijn. Om de doorwaadbaarheid te verster-
ken en het draagvlak voor het park te vergroten 
stellen we voor om de gesloten wandbebouwing in 
Bezuidenhout-West gefaseerd te vervangen door 
nieuwe gemengde stadsblokken met een laag-
bouw basis en hoogbouw torens. Hierdoor wordt 
Bezuidenhout-West op een aantrekkelijke manier 
aan het park gekoppeld en bouwen we meer pro-
gramma terug dan beoogd.

Visie 
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1. OVERKAPPING A12
MAAKT ONTWIKKELING 

MOGELIJK
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Van achterkant naar voorkant

A12-Utrechtsebaan = bron van (lucht)
vervuiling, geluidsoverlast en hittestress

CID-Park = katalysator voor ontwikkeling, gezonde 
lucht(kwaliteit) en verbinder tussen buurten
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2. CID-PARK = GROTE OPEN 
RUIMTE IN DE STAD
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Positionering CID-park in de stad
• Den Haag heeft grote 

kwalitatieve groene 
gebieden: van nationale 
duinlandschappen tot 
grote stadsparken

• buurt-en wijkparken in 
combinatie met groene 
lanen maken de groene 
structuur van de stad van 
hoge kwaliteit

• Het CID-park lijkt vooral 
kansrijk met lokale 
betekenis: voor de buurt 
en de wijk

1.  Nationale / regionale schaal

2.  Stedelijke schaal

3.  Buurt niveau

4.  CID-park

Haagse Bos

CID park

Clingendael

Scheveningse 
Bosjes

Madestein

Zuiderpark

Overvoorde

1.  Nationale / regionale schaal

2.  Stedelijke schaal

3.  Buurt niveau

4.  CID-park

Haagse Bos

CID park

Clingendael

Scheveningse 
Bosjes

Madestein

Zuiderpark

Overvoorde
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Ter vergelijking: maat en schaal CID-park

Dakpark, RotterdamCID-park, Den HaagVondelpark, Amsterdam

900 m

67 m

~40 m
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3. WAT VOOR PARK 
WORDT HET?
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Identiteit van het park?

CID-Park = een educatief bomenpark voor menselijk gebruik

change picture

Arboretum, Oudenbosch (NL) Kids Park, Moskou (RU)
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Educatief Bomenpark

• educatie in de vorm van 
stadsecologie: voorbeeld 
voor NL hoe de natuur 
in de stad werkt en 
op welke manier 
klimaatverandering 
ingrijpt in onze omgeving

• gericht op schoolklassen 
en activiteiten voor 
kinderen
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Europees boslandschap
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Klimaatslim bos

State of 
Europe’s 
Forests

    2020

With the technical support of                                                   With the technical support of 

Conclusies:

• verschuiving van inheemse soorten; exoten worden minder exotisch

• diversiteit van soorten van levensbelang: monocultuur is risico

• klimaatslim bos: meer variatie, loofboomsoorten
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Haagse Bos

Schenkkade

Haagse Bos

Schenkkade

Van versteende corridor naar ecologische link

A12-Utrechtsebaan is een versteende 
barriere in de stad

Het CID-park vormt een groene ecologische link in 
de stad en koppelt groenstructuren aan elkaar
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4. PARK VOOR DE 
BUURT & DE STAD
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Het park in het CID
• Het CID is niet rijk 

bedeeld met groene 
openbare ruimte 

• Het CID-park heeft 
voornamelijk een lokale 
betekenis: voor de buurt 
en de wijk.

• Huidig bereik:  
- 6500 inwoners binnen 
5 min loopafstand 
- 36700 inwoners binnen 
5 min fietsafstand  
(bron: CBS data, 2018)

5 min
5 min
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CS

NOI

CS

NOI

CS

NOI

CS

NOI

Van fietsen langs de weg naar fietsen in het groen

Missing links in huidige fietsnetwerk, 
beperkte doorgaande noord-zuidverbinding

Fietsroutes door CID-park: doorgaande en 
kwalitatieve route 
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Schenkkade

Haagse BosHaagse Bos

Schenkkade

Van fragmenten naar samenhangend groen

Van versnipperde verblijfsplekken naar verbonden en 
aaneengesloten groen- en verblijfsplekken
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Van geïsoleerde positie naar verbonden buurt

Grote infrastructurele barrieres: vooral 
Bezuidenhout-West is een ‘eiland’ in de wijk

CID-park als connector: verbindt buurten met 
elkaar
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CS CS

Van enkele lange looproutes naar fijnmazig netwerk

van beperkte voetgangersverbindingen naar 
een fijnmazig netwerk



CONCEPT



22

Bomen als basis
• educatief bomenpark 

met intieme open 
plekken voor 
activiteiten

• bomen voor verkoeling 
en schaduwwerking

• zo veel mogelijk grote 
bomen: 1e grootte en 2e 
grootte



1. bomen in grid (blokken) 2. extractie bomen voor 
plekken en verbindingen

3. toevoegen extra 
programma langs park

Ontwerpmethodiek
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1. TWEELEDIG BUURTPARK 
IN HET CID MET EXTRA 

PROGRAMMA
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A. Programma
Ambitie voor 
Beatrixkwartier: 
• 240.000 m² totaal (w.v. 

96.000 m² wonen)
• in Bezuidenhout-West: ca. 

85.000 m²
• Kunnen we de lat nog 

hoger leggen?
• Ons voorstel:  124.000 m² 

(in Bezuidenhout-West)
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2. NATUURLIJK
 KUNSTMATIG STADSBOS 

VOOR VERKOELING 
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A. Park als ecologische verbinding 
• ecologische missing link 

tussen Haagse Bos en 
Schenkkade

• doorgaande bomengrid 
en rijen gecombineerd 
met ecologische 
‘stepping stones’ in lage 
begroeiing en kruidenrijk 
grasmengsels
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• 7,5m-15m grid in 45 
graden diagonaal

• bomen in ‘blokken’ 
aangeplant (5-6 rijen)

• kruidenrijk grasmengsel 
in vlakken bij open 
plekken en langs 
fiets- en voetpaden: 
‘ecologische stepping 
stones’ voor insecten, 
vleermuizen en vogels

• natuurinclusieve gevels 
en daken

B. Beplantingssysteem
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2de grootte:1ste grootte inheems: 1ste grootte exoot:

- Kleinbladige linde - Zilverlinde Blad  - Lijsterbes

- Gewone esdoorn - Vederesdoorn - Rode boomhazelaar

- Zoete kers - EU hopbeuk - Meidoorn

• bomenmix van 1ste 
grootte en 2de grootte 
(1/3 vs 2/3)

• mix inheems & 
exoot (50-50%) 
voor diversiteit én 
klimaatbestendigheid 
(veranderende 
groeiomstandigheden)

• kleurrijk en divers, hoge 
stammen (kruinhoogte) 
voor doorzichten/sociale 
veiligheid

C. Boomsoorten
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-Gewone dwergvleermuis

-Eikenpage

-Kleine vos

• vooral inspelen op 
wilde bijen, hommels 
en dagvlinders. Veel 
kruidenrijke graslanden. 
Veel waardplanten voor 
vlinders (ook inheemse 
struiken en bomen). 

• daarnaast veel vroege 
en late bloei (= jaarrond 
nectar).

-Gehakkelde Aurelia

-Icarusblauwtje

-Citroenvlinder

-Aardhommel

-Mussen

-Slikken

D. Doelsoorten
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E. Park in 2 delen: Rijkspark en Bomenpark

• rijkspark - groen 
stedelijke pleinruimte

• bomenpark - buurtpark, 
verbinding, ecologisch 
en educatief 
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Rijkspark Bomenpark

F. Park in 2 delen: Rijkspark en Bomenpark
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3. SHOW ME THE ENERGY!
COOL DOWN CID 
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A. WKO-lijn als backbone: langste bank van Europa
• WKO-koppeling 

zichtbaar in het park 
• naast herkenbare 

WKO-koppeling ook 
als gebruikselement: 
‘langste bank van 
Europa’

• 150m gridafstand tussen 
warmte en koudebron
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• energie in CID: 
vooral warmte en 
koude kansrijk als 
ontwerpelement 

• WKO-koppeling 
versterkt functie 
en kwaliteit van 
het systeem: meer 
rendement

• in zomer: surplus aan 
koeling afgeven aan 
omgeving: gekoelde 
bank, ijssalon, 
speelelementen

WKO doubletten

WKO-backbone = bank

Koppeling WKO-installaties

Koeling in zomer

B. WKO-meubel: tastbaar maken energietransitie
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C. WKO-meubel: circulair hergebruik materiaal
• bij voorkeur wordt WKO 

meubel samengesteld 
uit hergebruikt materiaal 
(circulair gewonnen) 

• het WKO-meubel in het 
park wordt door de natuur 
langzaam opgenomen in het 
groen
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D. WKO-meubel: veelzijdig in gebruik
Bank

WKO

Poort

Skaten / 
Sporten

Goot

Spelen Sporten

Kiosk

Bank met koeling

Goot

Skaten / Sporten Sporten

Poort

Kiosk

Spelen

• langste bank van Europa 
met verschillende 
invullingen: van 
speelrek tot kiosk en 
van skateramp tot 
waterelement
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4. PARK DAT VERBINDING 
ACCOMODEERT
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A.   Hoofdfietsroute door het stadsbos
• het CID-park vormt 

een missing link in het 
fietsnetwerk in noord-
zuidrichting

• naast een snelle 
verbinding is dit ook een 
aangename verbinding: 
door een groen stadsbos 
in plaats van langs 
drukke uitvalswegen

CS

NOI

CS

NOI
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B. Lopen - routes en verblijfskwaliteit
• versterken van 

voetgangersnetwerk: 
van grote geisoleerde 
eilanden naar kleine en 
fijnmazige netwerken

• op centrale posities in 
netwerk toevoegen van 
verblijfsplekken: voor 
kleinschalige sport en 
plekken voor rust
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5. DOORWAADBARE 
BEBOUWING EN OPSCHONEN 

STRAATPARKEREN
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A. Bebouwing als contour van het park
• doorbreken 

gesloten straatwand 
Bezuidenhout-West: sloop 
nieuwbouw 

• nieuwbouw in gemengde 
typologie: laagbouw 
basement aansluitend op 
bestaande woonmilieu + 
hoogbouw torens

• toevoegen extra 
programma: versterken 
businesscase overkluizing 
en parkontwerp
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B. Parkeerstrategie
• opschonen 

straatparkeren: langs 
verbindingsroutes in 
BZ-W (in parkeerhub)

• extra nieuwe vraag naar 
ca. 450 parkeerplaatsen 
(volgens norm) wordt 
gedekt: in 50% ook door 
de centrale parkeerhub 
en 50% door gebouwd 
parkeren in nieuwbouw 
blokken



UITWERKING
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A. Verdichting rondom park

Stadsbos

Buurtgroen

• nieuwbouw in gemengde 
typologie: laagbouw 
basement + hoogbouw 
torens 

• grote diversiteit 
woningtypologieën 
mogelijk: 
appartementen, 
gezinswoningen, studio’s

• sloop-nieuwbouw 
als uitgangspunt: 
meer m² mogelijk en 
verbeterde relatie tussen 
Bezuidenhout-West en 
CID-park
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Beatrixkwartier ambitie: 
  ca. 96.000 wonen
  ca. 96.000 kantoren 
 + ca. 48.000 voorzieningen
totaal:  ca. 240.000 m2 BVO

Deel Bezuidenhout-West:
  ca. 85.000 m2 (wonen)

Sloop wandbebouwing:
  ca. 28.000 m2 (wonen)

Voorgesteld programma:
  152.000 m2 BVO
  waarvan:
  129.000 wonen
  23.000 voorzieningen 

Nieuw-bestaand = 
ca. 124.000 m² BVO
= 45% meer dan beoogdProposal

B. Versterk de businesscase: verdichting
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C. Doorsnede - bestaand

wonen verkeer werkenstadsstraat

UTRECHTSEBAANBEZUIDENHOUT-WEST BEATRIXLAAN

90m

60m

stadsbos

CID-PARK
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D. Doorsnede - nieuw

90m

60m

wonen + wonen stadsbos werkenstadsstraat

CID-PARKBEZUIDENHOUT-WEST BEATRIXLAAN
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E. Doorsnede - Utrechtsebaantunnel (zoom-in)

479 9

1,5

0,5

4,5
1 13 4

65
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F. Plankaart
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Plattegrond
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G. Visualisatie - vanaf Schenkkade
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G. Visualisatie - vanaf Juliana van Stolberglaan
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G. Visualisatie - vanaf Francois Valentijnstraat
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