
Eurojust staat voor veiligheid. En die veiligheid 

strekt zich uit buiten de grenzen van het gebouw. 

Natuurlijk ogende veiligheid, geïntegreerd in de 

parkachtige tuin die het nieuwe Eurojust-gebouw 

in Den Haag omringt. De tuin bevat verschillende 

beveiligingsschillen die op een organische manier 

in het landschap zijn opgenomen. 

Met het oog op de toekomst
Eurojust is in 2002 opgericht is om de strijd tegen 

grensoverschrijdende criminaliteit  te ondersteunen. 

Het EU-agentschap stelt nationale autoriteiten in 

staat om gemakkelijker informatie uit te wisselen, 

onderling rechtshulp te bieden en verdachten uit 

te leveren. Sinds 2003 is de organisatie gevestigd in 

Den Haag waar ze na dik 10 jaar toe was aan nieuwe 

huisvesting. Het nieuwe gebouw, inclusief parkeer-

garage en omringend landschap, werd ontworpen 

door de combinatie Mecanoo architecten, Royal 

HaskoningDHV en DS Landschapsarchitecten.  

In het ontwerp is rekening gehouden met de groei 

die Eurojust de komende jaren verwacht. Heijmans  

Utiliteit tekende voor de uitvoering. 

Onopvallend en toch veilig
Rondom de nieuwbouw heeft de Enk Groen & Golf 

een hoogwaardige glooiende landschapstuin  

aangelegd die aansluit bij het omliggende terrein. 

In het terrein zijn drie beveiligingslagen opgenomen 

die door beplanting en aanleg aan het oog ont-

trokken zijn, zodat ze vanaf de openbare weg niet 

opvallen. Het omvangrijke project heeft naast de 

obstakels ook veel groen. Er zijn 128 bomen, 25.000 

grassen en heesters en 20.000 vaste planten aange-

plant. Blikvangers zijn de natuurstenen watermuur 

van 49 x 5 meter en de hoge en lage vijver. 

Daktuinen
Ook de bijbehorende parkeergarage kreeg groene 

aankleding in de vorm van daktuinen. De aanleg 

daarvan is een specialistisch werk waarbij de Enk 

Groen & Golf gebruik gemaakt heeft van verschil-

lende lichtgewicht oplossingen zoals EPS-platen. 

Het totale project voldoet aan de BREEAM-eis, een 

keurmerk voor duurzaam bouwen. 
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Zo groen kan veiligheid zijn 

“In het nieuw aangelegde duin- en boslandschap  

zijn de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen op een 

natuurlijke wijze geïntegreerd.”

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl


