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Het hoofdkantoor van Europol is gelegen aan het World Forum, onderdeel van de
Haagse “internationale zone”. Het gebouw bestaat uit een conferentiecentrum, kantoren
en aanverwante functies. De kantoren zijn gevestigd in vier torens en zijn met elkaar
verbonden op de onderste verdiepingen. Aan de buitenkant presenteert het gebouw zich
als een groot sculptuur van zilvergrijze stenen met grote uitgesneden ramen. Langs de
Eisenhowerlaan is het gebouw verdeeld in vier schijven in het ritme van de naburige
villa’s. De tegenoverliggende gevel aan het forum heeft een horizontaal karakter evenals
het congrescentrum aan de overzijde van het forumplein. De gebieden tussen de torens
zijn overdekt met glas waardoor daglicht diep het gebouw kan binnenstromen.

Oostelbos Van den Berg heeft de directievoering en projectadministratie verzorgd.

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst
Plaats Den Haag

Type opdracht Directievoering en projectadministratie

Locatie uitvoering werk Eisenhowerlaan in Den Haag
Omvang project (bvo) 35.000 m2

Bouwtijd 3 jaar
Oplevering Juli 2011

Directievoering Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk 
Architect Quist Wintermans Architekten in Rotterdam
Constructeur ARCADIS in Den Haag
E- & W-adviseur Grontmij | Technical Management in Amersfoort

Bouwkundig aannemer Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren in 
Barendrecht 

W-installateur Wolter & Dros (onderaannemer J.P. van Eesteren)
E-installateur Croon Elektrotechniek (onderaannemer J.P. van 

Eesteren)

Toelichting opdrachtgever
Europol is de belangrijkste organisatie binnen de Europese unie die zich bezighoudt met
informatie-uitwisseling over misdaad en misdaadbestrijding. De huisvesting op de
Raamweg in Den Haag bleek niet meer geschikt door de toename van personeel.
Nederland, dat in Den Haag een concentratie aan voorzieningen op het gebied van
internationaal recht kent, wenste Europol te behouden. Om deze reden is er een nieuw
hoofdkantoor voor Europol gerealiseerd.

Prijzen en nominaties
Nominatie (1 van de 3) Regio Delta BNA Gebouw van het jaar 2012
Finaleronde (1 van de 4) Landelijk BNA Gebouw van het jaar 2012
FIABCI Prix d’Excellence Categorie kantoren 2012

Projectmanager A.C. (Ton) van den Berg
ton@oostelbosvandenberg.nl


