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Bruisend, veelzijdig gebied
Het nieuwe OCC zal zich in de komende jaren ontplooien 
tot een ingetogen juweel voor de stad. Een trekpleister, een 
magneet voor mensen van binnen en buiten Den Haag, die 
juist hier, in en om het OCC willen zijn en blijven. Dat komt 
door de kwaliteit van het gebouwontwerp, maar zeker ook 
door de aantrekkingskracht van het bruisende, veelzijdige 
gebied dat wij op deze unieke plek in Den Haag tot leven 
wekken.

Als logische uitkomst van de ontwerpuitgangspunten 
blijft het OCC zelf relatief laag. Bescheiden strekt het zich 
uit, parallel aan het voorname stadhuis. Eromheen rijzen 
woontorens en een hotel op – de hoogwaardige invulling 
van het vereiste commerciële programma. De hoogbouw 
is volledig in evenwicht met de skyline en maakt die in feite 
af. Kijkend vanaf het Centraal Station wijzen de in hoogte 
afnemende torens de weg naar het Spuikwartier en het 
centrum: hier moet je zijn, hier gebeurt het!

Een ‘extra’ plein
Voor wie vanaf het Centraal Station de Turfmarktroute 
volgt, creëren wij op de plek waar stadhuis en OCC bij 
elkaar komen een welkome tussenstap: Turfplaza, een 
nieuw ‘extra’ plein in dit gebied. Door de nieuwe hotel- 
en woontoren aan de Schedeldoekshaven enigszins 
terug te laten vallen, vormt zich een volwaardig plein, 
comfortabel gelegen in de windluwte van deze toren. 
Aan Turfplaza bevindt zich behalve de hotellobby ook 
de meest monumentale van de verschillende entrees die 
het OCC krijgt – de aangewezen plek voor ‘rode-loper-
momenten’. 

Turfplaza wordt het centrale knooppunt in het gebied waar 
wandelaars, fi etsers en zelfs openbaar vervoer uit alle 
richtingen veilig samenkomen. Taxi’s en limo’s voor VIPs 
kunnen voorrijden tot de entree van het OCC. Ondergronds 
ligt de fi etsenstalling met een goed toegankelijke en sociaal 
veilige ingang. De in- en uitgangen voor parkeerders 
bevinden zich ín de entreehal van het OCC.

Vervolmaking van de Haagse Loper
Turfplaza heeft alles om zich te ontwikkelen tot een van 
de belangrijkste oriëntatiepunten in de Haagse binnenstad. 
Met dit plein vervolmaken wij de Haagse Loper. Het ritme 
van de Turfmarkt, die zich vanaf het station versmalt en 
dan weer verbreedt, zetten wij door. Dit afwisselende 
wandelgebied eindigt niet in een diffuse ruimte, maar 
blijft tot het Spuiplein een heldere looproute die de 
pleinen verbindt. Na Turfplaza versmalt de straat zich 
weer. Maar parallel creëren wij een tweede looproute 
dóór het interieur van het OCC. Het dynamische karakter 
van de straat wordt hier versterkt met een gevarieerd 
winkel- en horeca-aanbod en het informele podium dat 
de entreehal van het OCC vormt. De Stadskantine – 
bedoeld voor gebruikers, hun gasten en bezoekende 
gezelschappen – is het hart van het gebouw. Een voor 
iedereen toegankelijk Theaterrestaurant zorgt voor nog 
meer bedrijvigheid. Levendigheid is het devies, het hele 
jaar door, ieder uur van de dag. Een plek waar je speciaal 
naartoe gaat, waar je je welkom voelt en graag nog even 
blijft.

Relaties

OCC: verbinding en verrijking voor de stad
Als team hebben wij de ontwerpopdracht voor het OCC direct vanaf het begin 
benaderd vanuit drie invalshoeken. Wij wilden komen tot een zorgvuldige 
stedenbouwkundige inpassing; een verleidelijk OCC met een optimale 
functionaliteit en logistiek; en een grondexploitatie met een maximaal 
rendement.

Na zorgvuldige bestudering van de uitvraag, hebben wij voor iedere invalshoek 
een eigen visie ontwikkeld. Deze separate visies hebben wij vervolgens ‘op 
elkaar gelegd’ om ons ontwerp stap voor stap – en in een intensief proces van 
afwegen en keuzes maken – logisch op te kunnen bouwen. Bij de uitwerking 
en verdere detaillering zijn wij blijven denken vanuit de drie invalshoeken 
en hun doelstellingen, en hebben wij – door vast te houden aan onze eerdere 
beslissingen – een gebouwmodel weten te bereiken dat voor ons in alle 
opzichten vanzelfsprekend is. 

Het resultaat van deze integrale aanpak (‘van buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten’) is een consistente, inspirerende gebiedsvisie, met daarin een 
prominente plek voor een compact maar alleszins tot de verbeelding sprekend 
OCC.

+

Circulair ontwerpproces

Integrale visie
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Een ‘alzijdig’ OCC
Het OCC zelf heeft een verhoogde plint die rondom 
begaanbaar is. Op de onderste lagen is het een open 
en ‘doorwaadbaar’ gebouw, waar iedereen zich vrijelijk 
doorheen kan bewegen. Behalve de entree aan Turfplaza 
is er een brede ingang aan de kant van het Spuiplein. 
Het is dé plek voor ongedwongen ontmoetingen tussen 
de gebruikers en bezoekers van het gebouw en het 
Haagse publiek. De openheid van het gebouw wordt 
gerefl ecteerd door de ‘alzijdigheid’: het OCC toont zich 
naar alle kanten. Ook aan de kant van de Schedeldoeks-
haven, waar de Rivierenbuurt uitzicht heeft op het OCC, 
ontstaat geen onaantrekkelijke achterzijde. Het OCC 
kan op zich staan en completeert hierdoor direct het 
gebied, nog voor de andere beoogde ontwikkelingen 
in de omgeving plaatsvinden.

Compact en relatief laag
De stedenbouwkundige inpassing en de keuzes die 
gemaakt zijn uit oogpunt van functioneel gebruik, hebben 
geleid tot een compact en relatief laag OCC. De zalen 
zijn naast elkaar geplaatst en niet  hoog gestapeld. 
Ze hebben een eigen draagconstructie en fundering, 
zodat geluidsoverdracht uitgesloten is. Bovendien komen 
ze dicht bij de grond. Dat voorkomt grote verticale 
bewegingen van bezoekers en gebruikers en verhoogt de 
vluchtveiligheid van het gebouw. Alle gebruikers hebben 
een eigen (veilig!) domein, maar de domeinen liggen 
wel dicht bij elkaar. Zo lopen de gebruikers elkaar bijna 
letterlijk tegen het lijf en ontstaat de creatieve synergie 
die het OCC in potentie in zich draagt. Ook hierin speelt 
de Stadskantine bij wijze van dorppsplein de rol van  
bindend element en ontmoetingsplaats. De logistiek is 
begrijpelijk; heldere zichtlijnen en de ‘doorzichtbaarheid’ 

wijzen gebruikers en bezoekers als vanzelf de weg door 
het gebouw. De transparantie waarvoor gekozen is, maakt 
de functie van ‘cultuurgebouw’ naar buiten goed zichtbaar. 
Van buitenaf springen de activiteiten in het gebouw in 
het oog. Een levendig beeld, dat nieuwsgierig maakt en 
uitnodigt om ook binnen te komen kijken.

Met de omgeving verweven
Het OCC toont zich niet alleen naar alle zijden, het laat 
zich ook bekijken vanuit alle richtingen. Het stadsontwerp 
zoekt de relatie met de omliggende buurten: het oude 
centrum, het bestuurscentrum, het zakenkwartier én 
het woongebied, de Rivierenbuurt. Vanaf iedere richting 
zijn er verbindingen, zodat het gebied met de omgeving 
verweven raakt. De woontorens en het hotel aan de 
Schedeldoekshaven vormen het decor voor het OCC: zij 
zijn een kwartslag gedraaid, waardoor het gebied licht, 
lucht en ruimte krijgt. Maar minstens zo belangrijk: ook de 
Rivierenbuurt houdt zicht op het gebouw en wordt sterk 
betrokken bij het gebied.

Ingetogen, maar zelfverzekerd ontwerp
En bekijken is het OCC zeker waard. Het heeft een inge-
togen, maar zelfverzekerd ontwerp, gekenmerkt door 
alzijdigheid en een beeldbepalende, ritmische gevel. De 
gevelconstructie heeft een organisch vormgegeven ‘boom-
tak-twijg-structuur’ die oogt als een open waaierend 
gordijn. Vooral aan de onderzijde toont het opengevallen 
doek wat zich binnenin afspeelt. Door de relatieve 
bescheidenheid van het gebouw is er geen sprake van een 
klassiek bolwerk of instituut. Het sluit aan op de elegante 
‘chic’ waar de stad vaak mee geassocieerd wordt, maar is 
ook duidelijk herkenbaar als een laagdrempelig en toe-
gankelijk onderdeel van het openbare leven in Den Haag.

Comfortabel verblijfsklimaat
Wie zich vanaf Turfplaza door het OCC beweegt, komt 
op het Spuiplein. Omringd door de Nieuwe Kerk, het 
Theater aan het Spui, het OCC, het Stadhuis en de 
Bibliotheek is dit de culturele ‘huiskamer’ van Den Haag. 
De hoofdrichting van het plein is haaks op het Spui; de tuin 
van de Nieuwe Kerk wordt hierdoor meer verbonden met 
het plein. Het Spuiplein is enerzijds opgezet als rustpunt 
in de stad; verkeersstromen richting OCC worden er 
weggehouden. Het wordt ingericht met hoogwaardig groen 
en bomen als een groen dak; met een waterbassin met 
fontein en kwalitatief hoogstaande bestrating. Op het plein 
voor het OCC komt een groot terras. Door de keuze om 
het OCC relatief laag te houden en door de positionering 
van de hoogbouw, is er meer dan genoeg zon en blijft de 
wind beperkt. Dit geldt voor het hele gebied; het verblijfs-
klimaat is comfortabel. Het terras van De Ooievaer heeft 
zelfs midwinter al vanaf 11.00 uur zon.

Rustige huiskamer en wervelende 
evenementenlocatie
In beginsel is het Spuiplein een rustige ‘huiskamer’. Maar 
wel een huiskamer die zich zomaar kan ontpoppen tot een 
wervelende evenementenlocatie en een vijfde podium. 
Het plein is geschikt om grote aantallen bezoekers te 
verwerken voor bijvoorbeeld festivals, concerten en 
markten. De brede trappen die vanaf het OCC naar het 
plein leiden, kunnen dan dienen als tribune; net als de 
trappen van het Mercure Hotel, dat een passende plek 
heeft gekregen in het ontwerp, maar bij eventuele nieuwe 
ontwikkelingen goed vervangbaar is. 

Harmonische verdeling van massa 
en ruimte
De zuidoostkant van het gebied wordt begrensd door de 
Schedeldoekshaven. Hier staan de woontorens, op een 
plint die aansluit op het OCC. Deze plint wordt ingericht 
als openbare stadstuin. Door hun positie haaks op de 
Schedeldoekshaven houdt het gebied zijn openheid, blijft 
de relatie tussen OCC en Rivierenbuurt behouden en 
ondervinden de latere bewoners van de woontorens weinig 
geluidsoverlast van het verkeer. Bovendien levert deze 
oplossing een harmonische verdeling op van massa en 
ruimte. 

Verbinding en verrijking
Een verbinding voor de omgeving en een verrijking voor 
de stad: dat is wat wij met onze gebiedsvisie en het daarin 
passende gebouwontwerp voor ogen hebben gehad. 
Wij hebben een gebied willen creëren dat aantrekt en 
vasthoudt, met een cultuurgebouw dat iedereen binnen 
Den Haag maar ook daarbuiten trots stemt. Een gebouw 
dat de bezoekers verrast en plezier geeft en iedere keer 
weer een unieke beleving oproep – ook als ‘cultuur’ niet 
hun eerste prioriteit heeft. Een gebouw dat de gebruikers 
nieuwe creatieve brandstof biedt en hun artistieke 
productiviteit aanwakkert. Een gebouw bovendien dat 
een veilige entree zal betekenen voor nieuwe generaties 
performers die hier hun vorming krijgen en hun artistieke 
identiteit ontdekken.

Een verrijking voor Den Haag. 
Een verrijking voor ons allemaal.
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Toegevoegde waarde voor gebied en gebouw

• Gebiedsontwerp maakt Haagse skyline ‘af’.

• Spuikwartier wordt een dynamisch gebied met een
aangenaam verblijfsklimaat.

• Toevoeging van een extra, volwaardig plein.

• Haagse Loper wordt op een logische manier 
vervolmaakt.

• OCC is ‘alzijdig’: opent en toont zich naar alle
kanten, dus óók de Rivierenbuurt.

• Een ingetogen, maar zelfverzekerd gebouwontwerp.

• Duurzaam gebouw door compacte opzet en
fl exibiliteit.

• Zalen niet gestapeld, maar naast elkaar: geen
geluidsoverdracht door eigen draagconstructies
en fundering.

• Publieksfuncties OCC laag bij de grond: minder
verticale publieksstromen, hogere (vlucht)veiligheid.

• Synergie door dicht bij elkaar geplaatste domeinen.

• Herkenbaar als levendig ‘cultuurgebouw’, roept
nieuwsgierigheid op.

• Uitnodigende en toegankelijke verblijfsomgeving
voor publiek, gebruikers en bezoekers.

Optimaal model

Schedeldoekshaven

Turfmarkt

Leidse
Universit

Openbare
Bibliotheek

Atrium
Stadshuis

Spui

Kalvermarkt

Filmhuis
Den Haag

ter aan het
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Twee operaties voor de completering van de noord-zuid ontwikkelas: De nieuwe kern
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Inbedding in de stad
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Gebiedsontwerp maakt Haagse skyline ‘af’.
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Contact met de stad

het nieuwe kruispunt

Programmatische relaties

Culturele huiskamer

“JARDIN”
“COUR”
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SPUIPLEIN
“JARDIN”

PLAZA
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SPUIPLEIN
“JARDIN”

WINTER
GARDEN

Gebouw tussen twee pleinen
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Entreehal / Foyers
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FOYERS

Concertzaal

Ensemblezaal

Repetitiezaal
Theaterzaal

Positie foyers en zalen

Logistiek

15 juli 2015



1

2

3

Concertzaal

Concertzaal

Concertzaal

Ensemblezaal

Repetitiezaal

Theaterzaal

Theaterzaal

BG/ +1 Entree en Foyers

+2/+3 NDT - RO - DMC - stadskantine

+4/+5/+6 KC

Patio’s conservatorium

Koninklijk Conservatorium
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Front of House/ Back of House

Zichtbaarheid Foyers en studio’s
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Publieke routes in OCC

Toegang zalen Potentiële toegangen vanaf Turfmarkt

Publieke zone
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Schaal, maat en repetitie
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Gevelstructuur
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Schema constructies
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Culturele huiskamer
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Spuiplein
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Spuiplein
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