Bouwen aan Den Haag

De ideale stad
is het investeren
waard
Hoe ziet onze ideale stad
eruit? Over welk onderwerp
het ook gaat, eigenlijk is dat altijd een
achterliggende vraag in de STADgesprekken, consults en ateliers die
Platform STAD organiseert. Nu er
zoveel woningen gebouwd worden,
moeten we het wel goed doen. Meer
woningen als vliegwiel voor meer groen,
ontmoetingsplekken, schone mobiliteit
en een sterkere wijkeconomie. Die kans
kunnen we nu grijpen.
Daarom moeten we investeren in
de stad. Niet alleen met geld. Ook
investeren in het denken en debat
over de ontwikkeling van Den Haag.
Daarvoor brengt Platform STAD in
haar bijeenkomsten onderzoekers,
ontwerpers, ontwikkelaars, bewoners
en ambtenaren samen. We delen
kennis en genereren nieuwe ideeën.
Want om die ideale stad te bereiken,
komen we in de praktijk allerlei
obstakels tegen. Beleid is niet toereikend, financiering onvoldoende, er
is gebrek aan kennis of soms blijven
we simpelweg hangen in bestaande
denkpatronen.
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De ideale stad is uiteraard ook niet
eenduidig. Iedereen beleeft en gebruikt
Den Haag op zijn eigen manier. We
hebben behoefte aan rust èn reuring.
Aan groen, werkruimte èn nieuwe
woningen, aan plek voor iedereen.
Diversiteit is daarom een sleutelbegrip
in stadsontwikkeling.
Inspireren, denken en praten
Een groot aantal mensen en partijen
kan zijn stem laten horen in het debat
over de stad. Maar dat geldt niet voor
iedereen. Afgelopen jaar besteedden
we in onze activiteiten daarom
aandacht aan een aantal kwetsbare
gebieden zoals als Den Haag Zuidwest,
Laakhaven en Laak Centraal. En aan
zachte waarden die niet vanzelfsprekend voldoende aandacht krijgen,
zoals gezondheid. De nieuwe ideeën
en handvatten voor de ideale stad
die onze bijeenkomsten opleverden,
hebben we in dit magazine gebundeld.
Zo willen we iedereen inspireren te
investeren Den Haag.

Jooske Baris

directeur Platform STAD

5

Gezonde Stad:
nog niet
vanzelfsprekend
8

Openbare
ruimte als drager
van verdichting
18

Snel
Stad maken

Bruggen
bouwen
in Laak
26

36
Doorbreek
de huizenzee
44

6

7

Gezonde stad:
nog niet
vanzelfsprekend

8

Moet Den Haag in de toekomst een gezonde
en bereikbare stad worden? Waar plek
is voor iedereen? Dat kan als slim wordt
omgegaan met de veranderingen die
bevolkingsgroei en klimaatverandering met
zich meebrengen. Daarvoor is dan wel een
duidelijke visie op de groei van de stad
nodig. Toekomstplannen zijn essentieel
om te laten zien hoe we huidige principes
van wonen, werken en bewegen, kunnen
ombuigen. Waar willen we met Den Haag
naar toe?
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Gezonde stad: nog niet vanzelfsprekend

W

e hebben een positief toekomstbeeld nodig,’
zei Rijksbouwmeester Floris Alkemade tijdens
het STADgesprek Toekomstbeelden voor leven
in Den Haag. Hij toonde Panorama Nederland, de visie van het
College van Rijksadviseurs op de ruimtelijke toekomst. ‘Want de
grote transities zorgen voor breed ongemak in de samenleving.
Verandering is vaak bedreigend. Laat daarom zien welke
winst je kunt behalen als je je aanpast aan de veranderende
omstandigheden. Maar we zijn wel optimistisch zonder naïef
te zijn. Onze uitspraken zijn goed onderbouwd'.

"Gezondheid
is geen zachte
waarde"
Maatschappelijke meerwaarde creëren
De Rijksadviseurs zoeken vooral naar het slim
combineren van doelstellingen. Koppel de
wateropgave bijvoorbeeld expliciet aan ruimtelijke
kwaliteit, verbind de woningbouwopgave aan
mobiliteitsdoelstellingen. Of link de energietransitie
veel nadrukkelijker aan de woningvoorraad (of aan
andere ‘leuke dingen’) zodat je voorbij de
abstractie komt. Nadenken over systeem- en
cultuurveranderingen is noodzakelijk op zowel
het grote schaalniveau van de regio, als op het
kleinere schaalniveau van stad en buurt. Of zoals
Daan Zandbelt het samenvatte: ‘Transformeer de
stad van een klassieke Mondriaan naar een Victory
Boogie Woogie’.

Met de groei die Den Haag doormaakt, is met name
het perspectief van Alkemade en Zandbelt op de
toekomst van de stad relevant. Onder het motto
‘Meer tijd voor elkaar’ wordt in het Panorama gepleit
voor het stimuleren van nabijheid en keuzevrijheid.
Bouw op plekken waar alle stedelijke functies
(en werkgelegenheid!) binnen handbereik zijn. Het
openbaar vervoer wordt gebruikt als regionale
ruggengraat waarlangs verstedelijking plaats kan
vinden. Den Haag moet ondanks de snelle bevolkingsgroei bereikbaar blijven.
Positief toekomstbeeld voor CID
Dit principe van verstedelijking bij knooppunten
van openbaar vervoer is bij de ontwikkeling van het
Central Innovation District (CID) eigenlijk al leidend.
Althans, in potentie. De crux is de uitwerking. Na
Panorama Nederland werden twee toekomstvisies
voor het CID gepresenteerd, die gemaakt zijn in
het kader van de BNA-ontwerpstudie Stad van de
Toekomst. Bebouwing in hoge dichtheid blijkt heel
goed mogelijk in combinatie een klimaatbestendige
openbare ruimte, duurzame energie én mobiliteit.
Beide plannen verbinden de drie stations Centraal,
Hollands Spoor en Laan van NOI met elkaar tot één
grote stedelijke terminal.

Het team van UNStudio zocht met The sociotechnical city de ruimte boven de sporen op. Rond
de highline van Den Haag groeit de stad, daar
verrijzen hoge torens met een groen en semiopenbaar hart. Het team koppelde de opgave van
verdichting aan verduurzaming met een aantal
duurzame ‘gateways’, zoals de Energiekathedraal.
Een geothermiecentrale die bijdraagt aan de
energietransitie, maar ook, doordat hij is ontworpen
als brug, een verbindend element vormt in de stad.

Solidariteit ontwerpen
Het team van WAM architecten ontwierp een wijk
met zeer hoge dichtheden, maar met kwaliteiten
die ervoor zorgen dat mensen er bovenal graag
samen wonen en werken. In het plan All inclusive
city zorgt veel ruimte voor groen en water voor een
prettige en klimaatbestendige leefomgeving. Het
team creëerde ruimte door flink te verdichten boven
de bestaande sporen. En door het Schenkviaduct te
herontwikkelen tot een

Slim combineren van doelstellingen - Panorama Nederland – College van Rijsadviseurs.

The socio-technical city – Team UNStudio –
BNA ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’.
Rendering: Plompmozes

Ponte Vecchio voor zelfbouw met woningen
en bedrijfsruimten voor maakindustrie. Maar
vooral moeten deze woningen en bedrijfsruimten bereikbaar zijn voor verschillende
bevolkingsgroepen.
Rijksbouwmeester Alkemade beaamde dat het
ontwerpen van nieuwe vormen van solidariteit
misschien de grootste opgave van dit moment is.
‘De kernvraag is: wat voor maatschappij willen we
opbouwen? En kunnen we daarin een antwoord
vinden op de grote transities van deze tijd, waarbij
we tegelijk de lasten eerlijk verdelen? Kijk naar de
gele hesjes in Frankrijk die zeggen: jullie praten over
het einde van de planeet, wij praten over het einde
van de maand. Door juist verschillende kwaliteiten
te omarmen, biedt je perspectief aan zowel de gele
hesjes als de kosmopolieten.’
Inzetten op gezondheid van bewoners
Verschillen tussen bevolkingsgroepen komen ook
tot uitdrukking in hun gezondheid. In de kwetsbare
wijken leven mensen duidelijk minder lang in
goede gezondheid. Juist nu moeten we veel meer
inzetten op gezondheid van bewoners, menen de
deskundigen tijdens het STADgesprek Leven in een
gezonde stad. Die extra investeringen betalen zich
in de toekomst altijd terug.
Gezondheid lijkt een zachte waarde. ‘De
opbrengsten zijn lastig meetbaar? Onzin,’ vindt
gezondheidsadviseur Ellen Peeters (gemeente
Utrecht). ‘Er is voldoende onderzoek gedaan waaruit
de noodzaak blijkt. Investeren in gezondheid hoef
je dus niet telkens te onderbouwen. Bij de dienst
stedelijke ontwikkeling of economie worden ook veel
besluiten genomen zonder harde cijfers. Probleem is
wel dat opbrengsten op het gebied van gezondheid
niet altijd bij investeerders terecht komen.’
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All Inclusive City – Team WAM –
BNA ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’
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Zet gezondheid
voorop bij verdichting

Gezonde stad: nog niet vanzelfsprekend - Aanbevelingen

1

Wees creatief als ruimte voor bewegen er niet
is: Wendy van Kessel (Urhahn stedenbouw en
strategie) laat bijvoorbeeld een klimmuur tegen
de wand van een flat zien en een sportveld op
het dak van een groot woonwarenhuis. Veel
sporten kunnen bovendien op een kleiner formaat
speelveld beoefend worden. Hoge dichtheid biedt
meer sociale veiligheid en in combinatie met
sport ook meer kans op ontmoeting.
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Een groene leefomgeving, goede luchtkwaliteit en schone mobiliteit
noemen Internationale bedrijven vaak als vestigingsvoorwaarden.
Want goed bereikbare en gezonde steden zijn aantrekkelijke steden.
Iedereen is het daar wel over eens, maar in de praktijk gaan andere
belangen vaak voor. Experts geven Den Haag een aantal praktische
aanbevelingen mee:
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Zoek creatieve
combinaties voor
verdichting en sport

Laat gezondheidsadviseurs
vanaf het begin meekijken
bij alle plannen

2

Verdeel groen
en sporten beter
over de stad

De levensverwachting in Zuidwest, Schilderswijk,
Laak en Spoorwijk ligt lager dan in de wijken aan
zee. Zorg dat groen en strand voor mensen uit
deze wijken beter toegankelijk zijn. Ook is er in de
Schilderswijk en Transvaal behoefte aan veilige
fietsroutes. Van Kessel noemde haar fietstocht
over de Hoefkade ronduit ‘fietsonvriendelijk’.
In Zuidwest is wel veel groen, maar de inrichting
nodigt niet uit tot meer bewegen. ‘Je kunt
bewoners beter prikkelen of uitdagen om te
bewegen, want ‘moeten’ werkt niet,‘ stelt Annelies
Acda (Pharos). Bewoners betrekken bij een
specifieke aanpak werkt volgens haar vaak beter.
Groen toevoegen is echter niet de enige oplossing
tegen sociaaleconomische achterstanden.

Nodig bij beleids- en bouwplannen meteen vanaf
de start de gezondheidsadviseur uit. Zorg dat
alle tenders, bouw- en bestemmingsplannen
standaard een vaste paragraaf over gezondheid
hebben. Dan is de vraag ‘Waarom doen we dit?’
makkelijker te beantwoorden.
In Utrecht zijn er 4 gezondheidsadviseurs die
weten wat er in hun deel van de stad speelt. 1,5
fte voor heel Haaglanden is erg weinig. Breng deze
adviseurs onder in het gemeentelijk apparaat in
plaats van de GGD. Dan zijn de lijntjes kort.
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Snelle bus, tram en metroverbindingen vragen
grote investeringen. Daarom moet je voldoende
reizigers trekken voor deze lijnen. Dit bereik je met
aantrekkelijker en veiliger routes van en naar de
haltes. Zorg bijvoorbeeld voor goede verlichting
langs wandelpaden, duidelijke bewegwijzering en
voldoende ruimte voor parkeren van fietsen en
deelauto’s.

Durf
te experimenteren

Experimenten met mobiliteitsbeleid zorgen
ervoor dat mensen zien en ondervinden wat
nieuw beleid kan betekenen. Mensen gaan
eerder akkoord met een experiment, dan met
verandering “voor de eeuwigheid”. Aan de andere
kant werkt goed uitgedacht beleid soms gewoon
niet in de praktijk. Ook dit moet je erkennen en
bijsturen. Experiment leidt vaak tot uitstekende
nieuwe oplossingen. Zo zijn in het Bezuidenhout
parkeerplaatsen verplaatst en pleinen met veel
groen aangelegd.

Maak de openbare ruimte
rondom OV haltes
aantrekkelijker

Opvoeren van de snelheid van het OV gaat echter
ten koste van de toegankelijkheid. Omdat haltes
dan verder uit elkaar liggen, is het voor mensen
die niet voldoende goed ter been zijn lastiger om
naar een halte te lopen of fietsen. De oplossing
ziet Robert van Asten (wethouder mobiliteit) in een
fijnmazig systeem op afroep, waarbij bijvoorbeeld
ouderen naar de OV halte worden gebracht.
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Plan hoogwaardig OV
in combinatie met
stedelijke verdichting

Kijk bij stedelijke verdichting direct naar het OVnetwerk, adviseren Chris Verweijen en Gemma
Smid-Marsman. Op de Binckhorst is een snelle
(metro)verbinding een must. Of op zijn minst in
het begin een snelle busverbinding. Bij hoogwaardig OV kan de parkeernorm naar beneden.
Dat maakt de bouw van woningen een stuk
rendabeler.
In Zuidwest wordt ook verdichting voorgesteld,
maar is er weinig aandacht voor verbetering van
het OV. Juist daar is de werkloosheid hoog en
kan een hoogwaardige OV-verbinding mensen
letterlijk en figuurlijk beter verbinden met
arbeidsplaatsen op de economische as tussen
Den Haag centrum en het Westland.
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Bouw een sterk netwerk –
verbeter de aansluiting van
snel en langzaam verkeer

Een robuust mobiliteitsnetwerk stimuleert de
symbiose tussen snelle en langzame manieren
van vervoer van deur tot deur, zegt Chris
Verweijen (adviseur Strategie Movares) op het
STADgesprek Ruimte voor mobiliteit. In Frankrijk
sluiten deelfietsen en deelauto’s – verzorgd door
het OV-bedrijf – aan op snelle, frequente OV-verbindingen. Op die manier wordt het OV sneller
en aantrekkelijker voor forenzen die vooral kijken
naar snelheid en frequentie.
Elke vervoerswijze heeft zijn kracht, benut die
maximaal. Per straat of gebied krijgt in Groningen
één type vervoer duidelijk prioriteit. In het hart
van de binnenstad mag bijvoorbeeld niet gefietst
worden. In de ring daaromheen krijgt de fiets juist
ruim baan. De infrastructuur is daarop aangepast
en gebruikers weten waar ze aan toe zijn. Ook
de stad Gent heeft duidelijke keuzes gemaakt,
zegt Filip Watteeuw (wethouder mobiliteit Gent).
Inmiddels heeft Gent het grootste autoluwe
centrum van Europa, bereikbaar via de ringweg.

 eef prioriteit
G
aan fietsers
en wandelaars

Kies wat voor stad je wilt zijn en houd die visie
vast. Lopen en fietsen legt minder beslag op
de openbare ruimte dan auto’s. Benut een deel
van die ruimte voor groen en beweging. Functiemenging in buurten en wijken nodigt uit tot
fietsen en lopen. Stop sportvelden niet weg aan
de rand van stad. Als ze midden in de wijk liggen,
dan kun je er met de fiets naar toe. Plan sportfaciliteiten bij voorkeur in de openlucht en zorg voor
faciliteiten als een watertappunt en lockers. Zorg
dat elk groot gebouw een sportfaciliteit heeft.
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Filip Watteeuw (wethouder Gent) en Marcel Meijer (gemeente Groningen)
delen ervaringen met Robert van Asten (wethouder Den Haag)

15

De gezonde stad
maak je samen
‘Duurzaamheid is de rode draad in alle projecten die BPD
(Bouwfonds Property Development) nu onderhanden heeft,’
zegt Patrick Joosen. In de verschillende projecten leggen
we wel andere accenten. Afhankelijk van de locatie is dat
energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit of gezondheid.
We nemen onze verantwoordelijkheid, we willen als aanjager
fungeren voor collega’s en partners.'
Interview met:
Patrick Joosen

- regiodirecteur BPD Zuid-West

"De gebouwde omgeving
raakt ons allemaal"
Hoe belangrijk vinden kopers gezondheid
en duurzaamheid?
‘Mensen gaan er al vanuit dat een nieuwe woning
standaard heel duurzaam is. Dat is een flinke
verandering, 90% van de consumenten is nu met
duurzaamheid bezig. Ze denken dan vooral aan
energie, groen en water. Gezondheid is een lastiger te
vatten thema in gebiedsontwikkeling. Veel mensen
associëren het met voeding en beweging. Daarom
werken we bijvoorbeeld aan de koppeling van groenstructuren en het toegankelijk en doorwaadbaar
maken van natuur in de stad.’
Hebben jullie in Den Haag een voorbeeld van een
project met een gezonde leefomgeving?
‘In het Haagse project Proeftuin Erasmusveld staan
gezond en samen leven centraal. Dat sluit aan bij de
ligging aan een ecologische zone. Tot de start van de
bouw woonden hier mensen off grid in tiny houses
en was er een stadsboerin. Aan de vele bezoekers
lieten we zo zien hoe je invulling kunt geven aan het
begrip gezonde stad. De lessen van deze experimenteerfase nemen we mee in de nieuwbouw. We hopen
dat er ook mensen komen wonen die bewust voor
een duurzame leefwijze kiezen. Uiteindelijk zijn het
de bewoners die straks met hun gebruik samen de
gezonde buurt maken.’
Hoe zie je gezondheid nog meer terug
in de plannen?
‘Beweging stimuleren we door meer nadruk op
lopen, fietsen en openbaar vervoer. In het ontwerp
letten we daarom op de verbinding tussen huis en
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STADgesprek

Leven in een gezonde stad

23
mei
2019

In een gezonde stad zijn schone lucht, groen
en bewegen uitgangspunten. De sprekers geven mogelijkheden om ook bij verdichting deze
kwaliteiten te verbeteren.

Wendy van Kessel (Urhahn Stedenbouw en Strategie), Ellen Peeters
(gemeente Utrecht), Froukje van de Klundert (PosadMaxwan) en Hans
Jansen (GGD Haaglanden)

Toekomstbeelden
voor leven in Den Haag

STADgesprek

22
jan
2019

STADgesprek over Panorama Nederland, een
toekomstbeeld voor Nederland van het College
van Rijksadviseurs en de BNA ontwerpstudie
Stad van de Toekomst voor het CID door de
teams van UNStudio en WAM architecten.

Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor
de Fysieke Leefomgeving), Lars ten Hoften (UNStudio), Wilfried van
Winden (WAM architecten), Marie-Laure Hoedemakers (Lodewijk Baljon
Landschapsarchitecten en team WAM), Erik Pasveer (hoofd Stedenbouw &
Planologie gemeente Den Haag)

omgeving. Op detailniveau is duurzaam materiaalgebruik erg belangrijk. We kijken naar de toepassing
van meer houtskeletbouw en massief hout (CLT).’
Waarom is betaalbaarheid ook belangrijk?
‘Betaalbare woningen dragen bij aan de geestelijke
gezondheid van mensen. Maar er is een enorm
tekort aan huurwoningen in het middensegment.
Hoewel mensen het niet direct van ons verwachten,
investeren we nu ook in deze huurwoningen. Samen
met de Rabobank hebben we het BPD Woningfonds
gelanceerd. We zoeken locaties, ook in de regio
Haaglanden. In totaal willen we de komende tien jaar
15.000 woningen in heel Nederland bouwen.’
Wat is er nodig voor de realisatie van gezonde
wijken?
‘Samenwerking met andere partijen als de
corporaties, gemeenten en het Rijk. De bouw van
nieuwe woningen in bijvoorbeeld Den Haag Zuidwest
kan een vliegwiel zijn voor verbetering van de hele
wijk, zonder dat er verdringing van bestaande
bewoners plaatsvindt. Dat kan alleen door met
andere partijen samen te werken aan scholen, zorg
en groen. Zodat we samen veiligheid, opleidingsniveau en werkgelegenheid kunnen verbeteren.
Publiek private samenwerking kan in veel gevallen
de manier zijn om het ingewikkelde proces in goede
banen te leiden. De gebouwde omgeving raakt ons
immers allemaal.’

STADgesprek

Ruimte voor Mobiliteit

6
sept
2018

Meer woningen betekent ook meer verkeer. Een
bereikbare stad in de toekomst vraagt vandaag
al om de juiste keuzes en investeringen.

Filip Watteeuw (wethouder Mobiliteit Gent), Marcel Meijer (Gemeente
Groningen), Robert van Asten (wethouder Mobiliteit Gemeente
Den Haag), Chris Verweijen (Movares) en Gemma Smid-Marsman
(Provincie Zuid-Holland)
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Het Central Innovation District (CID) is
de driehoek tussen de stations Den Haag
Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI.
Hier moet het grootste deel van de nieuwe
woningen die Den Haag hard nodig heeft,
gebouwd worden. Gebiedsagenda’s, visies
en plannen voor woontorens volgen elkaar
in hoog tempo op. Platform STAD hield de
doelstellingen en uitgangspunten tegen
het licht die van het gebied Laakhavens /
Hollands Spoor een aantrekkelijke wijk in
extreem hoge dichtheid moeten maken.

CID:
openbare ruimte als
drager van verdichting
18
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E

en integrale visie op verdichting en de buitenruimte van het gebied rond Den Haag Hollands
Spoor en Laakhavens is zeer gewenst. Alleen
dan kan er voor de lange termijn meer kwaliteit aan het
gebied meegegeven worden. Want in de buitenruimte
komen alle verschillende aspecten van verdichting
samen. Ondanks de hoge ambities zagen experts tijdens
het STADconsult in de gebiedsagenda echter vooral een
optelsom van grondexploitatie gedreven projecten.
Buitenruimte als drager van kwaliteit
‘Je gaat hoog wonen, omdat het
beneden leuk is’, zegt Casper Hulsman
(Bouwinvest). Stadsbewoners willen zowel
reuring en voorzieningen als rust en groen
in hun woonomgeving. Maak een prettige
groene inrichting en een goede invulling
van de plinten. Denk aan speelgebieden,
kinderopvang, groen, horeca, werk- en
verpoosplekken. Hoogbouw maakt het
echter lastiger de buitenruimte en plint
aantrekkelijk in te richten. Dat vraagt
om verdichten met precisie. Het plan
moet rekening houden met windhinder
en schaduw, maar ook met de logistiek
van verkeer en parkeren, liften, installatieruimten, afvalinzameling en dergelijke.
Is er dan nog ruimte voor de terecht
gewenste atria en publieke ruimten? Pas
met een integraal plan wordt duidelijk of
de buitenruimte niet overbelast wordt
door de extreme verdichting met 7000
nieuwe woningen.

CID: openbare ruimte als drager van verdichting - Aanbevelingen

"Je gaat
hoog
wonen
omdat
het
beneden
leuk is"

De Waldorpstraat moet een autoluwe
verblijfsruimte worden met veel groen en
langzaam verkeer. Vooralsnog is het echter
niet zeker dat het doorgaande verkeer
dan ook daadwerkelijk via een andere
route geleid kan worden. Er komt wel een
nieuwe onderdoorgang bij het station,
maar Laakhavens is voor langzaam verkeer
niet goed verbonden met de omliggende
wijken en het spoor en Rijswijkseplein
blijven bottlenecks.
Ontwikkeling begint met een sterke
identiteit
Voor een toekomstbestendige
ontwikkeling is een duidelijke identiteit
en visie op buitenruimte en architectuur
noodzakelijk. Focus daarom niet alleen
op stadsplanning met aantallen m2, maar
ook op stadsleven, adviseert Rosalie de
Boer (BPD). De uitstekende bereikbaarheid
is nu de enige waardevolle kwaliteit van
Laakhaven. Aanknopingspunten voor de
identiteit van Laakhaven zijn het water, het
voormalig havengebied en het succesvolle
multiculturele karakter. Deze kenmerken
zijn allemaal terug te vinden bij de Haagse
Hogeschool. Maar hogeschoolstudenten
20

zorgen niet automatisch voor een bruisend
imago, zegt Vincent Smit (Lector De
Haagse Hogeschool), zij wonen immers in
veel gevallen nog bij hun ouders. Daar is
meer verbinding met de wijk voor nodig.
Er mist nog een interessante plek, die de
identiteit van het gebied bekend maakt
bij de beoogde doelgroep van nieuwe
bewoners.
Grote vraag naar betaalbare woningen
Het Central Innovation District moet
een inclusief gebied worden met een
stedelijke mix van woningtypen en
bewoners. Deskundigen van corporaties
en projectontwikkelaars voorzien echter
grote problemen in de programmatische
uitwerking. Het zal uiterst moeilijk zijn
om kleinere en grotere, betaalbare en
middeldure woningen te realiseren,
laat staan 30% sociaal. Zeker niet in
hoogbouw. Bouwkosten voor degelijke
woontorens zijn zeer hoog. In een toren
van 150 meter bedraagt de huur voor een
appartement van 40 m2 bij de huidige
bouw- en grondkosten al gauw 1500 euro
per maand. Terwijl er in de stad juist veel
vraag is naar sociale huurwoningen en
middeldure huur- of koopwoningen.
Bouwen in het CID alleen, lost de
woningnood bovendien nooit helemaal
op. Want veel mensen willen in laagbouw
of hun eigen wijk blijven wonen. In andere
wijken liggen nog prima mogelijkheden om
ook de specifieke vraag uit die wijken te
accommoderen, meent Smit.

Zo wordt Laakhaven een
levendige stadswijk

Lege kavel in Laakhaven

Ontwerper Jan Brouwer roept bij het STADconsult de gemeente
op om een pragmatisch en adaptief structuurplan te maken
op basis van ontwerpend onderzoek. Dat plan moet integraal
richting geven aan oplossingen voor infrastructuur, bouwmassa’s
en mobiliteitsvraagstukken. Geef heldere doelstellingen aan voor
programmamogelijkheden en bebouwing.

1

Voorkom
een monocultuur
van kleine woningen

In de praktijk worden in Laakhaven West veel
kleine appartementen gebouwd. Dit sluit aan
bij de stijgende vraag van alleenstaanden en
senioren. Te veel woningen van 20 of 40 m2 zijn
op de lange termijn echter geen goed product
voor investeerders, denkt Anjelica Cicilia (Syntrus
Achmea Real Estate and Finance). Bovendien wil
een verrassend grote groep gezinnen best in een
gezinsappartement wonen zodat ze in de stad
kunnen blijven, concluderen onderzoekers van
USP. Mits daar voldoende veilige buitenruimte en
voorzieningen bij aanwezig zijn. Voor deze grote
groep wordt nu in Laakhaven nog niet gebouwd.
Bouw daarom flexibel zodat de microappartementen later samengevoegd kunnen worden.

2

Maak een integrale visie
voor bebouwing
en buitenruimte

Hoewel op niveau van de afzonderlijke kavels
en torens zeer zorgvuldig wordt gewerkt, mist
deze zorgvuldigheid op het stedenbouwkundig
niveau. De voorgestelde hoge torens tussen de
Waldorpstraat en het spoor lijken nu volgens Leon
Thier (Studio Leon Thier) willekeurig geplaatst.
Bovendien lijken de torens slank, maar in deze
beperkte oppervlaktes kun je geen woningen kwijt,
laat staan kantoren. De tekeningen geven dus een
vertekend beeld.
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Platform STAD - CID: openbare ruimte als drager van verdichting

Experts denken dat er meer variatie en
samenhang in de bouwhoogte en bouwmassa’s
aangebracht kan worden. Andersom is ook de
invloed van de nieuwe torens op zichtlijnen in de
stad en de huidige Haagse skyline onvoldoende
bestudeerd, zegt Alexander Pols (Kolhoff
Architekten). Waar is Berlage, vraagt Rico Zweers
(de Mannen van Schuim) zich daarom af. Voor
een samenhangend structuurplan is meer
ontwerpend onderzoek nodig.

4

Zet placemaking
in voor een
duidelijke identiteit

Placemaking is in de ontwikkelingsfase van
Laakhaven essentieel. Het werkt als katalysator
voor een goed en geloofwaardig imago. De
hoeveelheid voorzieningen en de levendigheid
die de stad biedt, zijn voor veel stedelingen
belangrijk. Het meer openstellen van de Haagse
Hogeschool kan het gebied een positieve impuls
geven. Vooral de Megastores biedt kansen. Met
een creatieve aanpak kan het een belangrijke
trekker worden. Zoals bijvoorbeeld een stadspark
op het dak van de MegaStores, fantaseert Emiel
Arends (gemeente Rotterdam).

5

Keer de MegaStores
binnenstebuiten

Het gebouw van de Mega Stores is nu een naar
binnen gekeerde kolos en gigantische barrière in
Laakhaven. Het is een sleutelproject voor kwaliteitsverbetering in het hele gebied. De nieuwe
entree met woontoren is een goed begin. Maar
er zijn volgens Arends nog meer structurele
ingrepen denkbaar. Maak de onderste lagen van
de MegaStores open. En doorbreek de Mega
Stores met een nieuwe dwarsstraat die separate
gebieden aan weerszijden verbindt, oppert Ton
Schaap (gemeente Amsterdam).
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CID: openbare ruimte als drager van verdichting - Aanbevelingen

3

Experimenteer
met de invulling
van plinten

In de Laakhavens staat nu een deel van de
bestaande kantoren leeg. De doelgroep voor de
nieuwe ontwikkelingen is nog onduidelijk geformuleerd. In het gebied is er onder andere voor de
Haagse Hogeschool behoefte aan broedplaatsen,
werkplaatsen en atelierruimten. Aan de hand
van het profiel moeten de huurprijzen worden
bepaald. Dat is wezenlijk voor de bebouwingsmogelijkheden. Er is, net als in de Binckhorst,
gemeentelijke regie nodig voor betaalbare
bedrijfsruimten. Volgens Arthur Pronk (Haag
Wonen) is nabijheid van betaalbare werkruimte
essentieel voor de economische ontwikkeling van
het CID, en voor de koppeling met naastgelegen
buurten. Alleen op die manier maakt het CID de
belofte van stimulans voor de Haagse economie
en sociaal-inclusief gebied waar.
Voor levendige straten moeten de plinten worden
gevuld met voldoende interessant programma.
Maar de stedelijke programmering komt bij de
gehanteerde pragmatische uitnodigingsplanologie
niet vanzelf. Commerciële ruimten staan vaak
lang leeg. In combinatie met de Megastores, is
alleen retail in de plint bovendien te eenzijdig.
Marktpartijen denken ook na over andere
invullingen zoals een huiskamer voor senioren,
co-workingspaces, stadsdiensten met last-mile
logistiek. De regelgeving rond retail wordt als
knellend ervaren. In het grondbeleid is veel meer
flexibiliteit en blurring van verschillende functies
wenselijk. In Nijmegen is in het Waalfront (Honig
fabriek) geëxperimenteerd met een succesvolle
regelvrije periode van 8 jaar waarbinnen
ondernemers uit de buurt de ruimte kregen. Er is
nu een mix van horeca, cultuur en bedrijvigheid.
Beleggers moeten daarbij genoegen nemen met
een iets lager aanvangsrendement, maar zo
wordt de plint wel vanaf het begin goed gevuld.
Dat is geen nieuw principe in het vastgoed. Daar
wordt immers vaak gewerkt met een lagere huur
voor partijen die gebruikt worden om andere
huurders binnen te halen.

6

Een prachtig stadspark op het parkeerdak
van winkelcentrum Megastores?

Voorkom dat
Laakhaven
een nieuwe enclave wordt

De verbinding met het centrum wordt iets
verbeterd en er komt een fietsbrug over de
Trekvliet. Maar het CID kan pas echt opbloeien
met de nodige verbindingen over de spaghetti
aan infrastructuur tussen de drie stations, meent
Hulsman. Daarom moet de hele Binckhorst
worden meegenomen in de visie, vult Zweers aan.

Experts missen de stedenbouwkundige en
programmatische verbindingen met Laak
Centraal, de Schilderswijk, Moerwijk en het Rijswijkseplein. Onderzoek ook hoe het strategisch
gelegen Schipperskwartier de relatie tussen
Laakhaven en Binckhorst kan versterken. Juist
logische verbindingen met de kwetsbare wijken
kunnen over en weer voor een impuls zorgen.
En dat is volgens Ton Schaap het belangrijkste
aspect van het vak stedenbouw: de waardevolle
kwaliteiten uit de omgeving halen en versterken.
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Verantwoord
gebruik van de
ruimte
'Een stedelijke omgeving met een hoge dichtheid en mix van
functies creëert heel veel mogelijkheden. Daarom willen niet
alleen meer mensen in de stad wonen, ook bedrijven, toerisme en retail trekken weer de stad in,’ constateert Lisette van
Doorn. ‘Maar de ontwikkeling van de extra benodigde gebouwen moet wel in goede banen worden geleid. Dat kan met de
oprichting van een ontwikkelbedrijf'.
Interview met:
Lisette van Doorn

-

directeur Europe, Urban Land Institute

"Voorkom concurrentie tussen de stationslocaties"
Je benoemt vooral voordelen van verdichting, toch
is er ook weerstand. Hoe komt dat?
‘We kennen allemaal nog de voorbeelden van
verdichting van een paar decennia geleden, met sociale
woningbouw en kantorengebieden aan de randen van
steden. Alleen maar bereikbaar per auto en zonder
voorzieningen. Men realiseert zich niet altijd dat
prettige steden als Parijs en Barcelona de meest dicht
bebouwde steden in Europa zijn, met toch een prettig
leefklimaat. Omdat daar weinig hoogbouw is ervaar je
dat niet zo. Maar er is wel voldoende kritische massa
voor de aanleg van infrastructuur, groen, cultuur en
scholen. En de mix van functies zorgt ervoor dat het
op verschillende tijdstippen van de dag levendig is.’
Wat is een voorwaarde voor geslaagde wijken
in hogere dichtheid?
‘Een goed ontworpen en kwalitatief hoogwaardige
openbare ruimte is een absolute voorwaarde voor een
prettige omgeving. Het gaat vooral om de perceptie
van dichtheid. Het ontwerp en het gebruik moet een
mix van bevolkingsgroepen en inkomensgroepen faciliteren en aanspreken. Betaalbaarheid van woningen
en bedrijfsruimten is daarom cruciaal. En daarvoor
is regie van de overheid nodig. Als je verschillende
groepen niet actief bij elkaar brengt, worden ze automatisch gescheiden.’
Hoe realiseer je die menging van bevolkingsgroepen?
‘Maak de mix van functies of koop- en sociale huurwoningen op blok en straatniveau. In een gebouw
mengen is complexer. Omdat commerciële functies
zoals kantoren en hotels meer opleveren dan betaalbare woningen, moet je de functies combineren en
zo voldoende middelen genereren voor betaalbare
woningen, de openbare ruimte en niet-commerciële
voorzieningen.’
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STADpartnersessie

Verdichting & openbare
ruimte in het CID

9
mei
2019

Aan de hand van internationale referenties
bespraken de STADpartners de visie, samenwerking, financiering en de rol die mensen,
plekken en gemeenschappen spelen in de
ontwikkeling van Laakhaven.

Lisette van Doorn (Urban Land Institute)
STADgesprek

19
mrt
2019

Wonen in het CID
Het is de bedoeling dat de nieuwe woonmilieus gemengde gebieden worden, met
koopwoningen, middeldure huur, sociale huur
en andere functies. Deelnemers maken zich
echter zorgen of dit streven wel realistisch is.

Anjelica Cicilia (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Rosalie de Boer
(BPD), Arthur Pronk (Haag Wonen) en Gerwin Sjollema (USP). Raadsleden:
Arjen Dubbelaar (Groep de Mos), Jan Pronk (VVD), Martijn Balster (PvdA).

Kun je de verevening tussen verschillende
projecten in een gebied regelen?
‘Ja, bijvoorbeeld met een ontwikkelingsbedrijf dat
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een
heel gebied. Je benut de kracht van de markt en
tegelijkertijd zorg je voor een goede openbare ruimte.
Binnen de publiek private samenwerking geeft de
gemeente richting, maar staat wel op afstand. De een
brengt bijvoorbeeld de grond in, de ander de goedkeuring. Bovendien garandeert het ontwikkelbedrijf
de noodzakelijke continuïteit van de uitvoering. In
het buitenland wordt deze constructie met succes
toegepast. Kopenhagen is een goed voorbeeld met
de ontwikkeling van het oude havengebied. Voor het
Central Innovation District (CID) zou het ook een
goede oplossing kunnen zijn.’
Op welke schaal zou je een ontwikkelingsbedrijf
voor het CID opzetten?
‘Ik adviseer de drie stationslocaties te koppelen in één
organisatie. De Haagse situatie met drie stations met
verschillende vormen van vervoer zoals trein, metro
en lightrail op korte afstand van elkaar is een uniek
startpunt. Zorg dus dat deze locaties niet met elkaar
concurreren maar elkaar versterken. En zorg voor
een goede mix van functies in elk van de gebieden,
met verschillende thema’s en aandachtsgebieden.
Combineer verschillende niveaus van betaalbaarheid
voor de verschillende functies op alle drie de locaties
en zorg met storytelling en evenementen voor
een beter imago voor de omgeving van Hollands
Spoor. Innovatieve Start-ups en ZZPers kunnen daar
bijdragen aan een kentering in de sfeer en het imago.’

Kansen en
dilemma’s voor verdichting
rond Station Hollands Spoor

STADconsult

10
jan
2019

Experts bespraken de gemeentelijke gebiedsagenda Station Hollands Spoor / Laakhaven.
Een integrale visie op de verdichting is zeer
gewenst, maar de experts zien vooral een
optelsom van individuele projecten.

Ton Schaap (gemeente Amsterdam), Vincent Smit (Lector Haagse
Hogeschool), Leon Thier (Studio Leon Thier architectuur / interieur), Jan
Brouwer (Architect en ruimtelijk adviseur), Anjelica Cicilia (Syntrus Achmea Real Estate and Finance), Emiel Arends (gemeente Rotterdam), Rico
Zweers (de Mannen van Schuim – strategic design in real estate), Casper
Hulsman (Bouwinvest), Alexander Pols (Kollhoff en Pols architecten)
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Platform STAD - Bruggen bouwen in Laak

Bruggen bouwen in Laak

De economie in kwetsbare wijken zoals
Laak Centraal kan meeprofiteren van
verdichting in ontwikkelgebieden. Daarvoor
moeten eerst bruggen worden gebouwd,
letterlijk en figuurlijk. Er zijn kansen
genoeg. ‘De cadeautjes hoeven alleen
maar uitgepakt te worden.’ Benut hiervoor
de potentie van de wijkbewoners en
bestaande bebouwing.

Bruggen
bouwen
in Laak

26

27

Platform STAD - Bruggen bouwen in Laak

Bruggen bouwen in Laak

D

e bevolking van Den Haag groeit sneller
dan de economie. Voor iedere 10.000
nieuwe inwoners in Den Haag moeten er
eigenlijk 5.000 nieuwe banen bijkomen. Dat is
echter niet het geval. ‘De werkgelegenheid blijft
achter bij de landelijke trend. De economie leunt
te sterk op de overheid en internationale instellingen,’ meent econoom Walter Manshanden
(NEO) tijdens het STADgesprek over economie
in wijken. ‘Den Haag heeft te weinig maakindustrie. En de kwetsbare wijken zijn bovendien niet
goed verbonden met de economische centra.’

Weinig werk voor praktisch opgeleiden
De economische potentie van lager of praktisch
opgeleiden kan in Den Haag veel beter benut
worden. De arbeidsparticipatie van deze groep is
namelijk lager dan in de andere grote steden. Een
van de oorzaken is de segregatie van Den Haag.
Verschillende groepen kunnen in economische zin
te weinig van elkaar profiteren. Voor het vinden van
een baan zijn immers vooral de sociale netwerken
essentieel. Veel banen worden uiteindelijk toch via,
via gevonden. Lager opgeleiden kunnen bovendien
niet altijd voldoende uit de voeten met internet.

‘Fysieke verbindingen versterken de vorming van
de broodnodige sociale netwerken. Verbeteringen
in de ruimtelijke structuur van wonen en werken,
helpen daarom juist ook praktisch geschoolde
mensen aan werk. Juist het kleine schaalniveau
in de wijk is daarbij belangrijk. Nieuwe banen
ontstaan vooral in restruimtes op microniveau,’
zegt Manshanden. Kleine ondernemers en ZZP’ers
vinden daar een plek.

"Maak een
kansenkaart
voor elke
buurt"

Zo profiteert Laak Centraal van verdichting
Laak Centraal is een voorbeeld van een kwetsbare
wijk die slecht is verbonden met de grote ontwikkelgebieden Binckhorst en Laakhaven, terwijl
het er direct naast ligt. Platform STAD organiseerde daarom het STADatelier ‘Verlevendigen
Goeverneurlaan Laak’. Ontwerpers, ambtenaren,
ondernemers en bewoners uit Laak verkenden
hoe deze wijk toch kan meeprofiteren van de
nieuwbouw.
Laak Centraal heeft ontzettend veel potentie. Het
is een rustig gebied in de luwte van de toekomstige
hoogbouwclusters. Het stedenbouwkundig plan
van Berlage biedt zowel groene parkjes als de
stedelijke Goeverneurlaan en prachtige architectuur
in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Maar
deze kwaliteiten zijn geen garantie voor succes. De
leefbaarheid dreigt in een neerwaartse spiraal te
komen. Nu is Laak Centraal een aankomstwijk met
veel arbeidsmigranten die er veelal niet lang blijven
wonen. Het is er relatief onveilig en er zijn weinig
buurtvoorzieningen en scholen. De Goeverneurlaan
is niet aantrekkelijk ingericht, heeft een wat sleetse
uitstraling en een eenzijdig winkelaanbod.

Verbind de wijk met nieuwe (fiets)bruggen met de werkgelegenheid in de Binckhort en Laakhaven. Maar behoud
het dorpse karakter waarmee de wijk zich onderscheidt
van die omgeving. Geef Laak een culturele impuls door
een artistieke hotspot te maken van ongebruikte ruimten
als het Rembrandttheater en de torentjes op de hoeken
van de karakteristieke pleinen. Maak daarmee van de
Goeverneurlaan een bestemming die interessant is voor
bezoekers uit heel Den Haag, is de conclusie van het
STADatelier. Het blijkt dat meerdere ingrepen voor nieuwe
doelgroepen ook wenselijk zijn voor de huidige bewoners.
De resultaten zijn vastgelegd in een kansenkaart.

Kansenkaart voor alle wijken van Den Haag
‘Breng voor alle wijken de potentie en het karakter in
kaart,’ adviseert Kaushilya Budhu Lall (Economic Board
The Hague). Benut net als in Laak het potentieel van
wijkbewoners. Kijk naar wie er wonen en wat ze nu al
doen en kunnen doen. Ondernemers kunnen dan beter
inschatten waar hun kansen liggen. Budhu Lall dringt er
bij de gemeente op aan om een kansenkaart voor elke
wijk in de stad te maken.

STADatelier ‘Verlevendigen Goeverneurlaan Laak’
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Bruggen bouwen in Laak

Kansenkaart voor Laak Centraal, resultaat van het STADatelier
‘Verlevendigen Goeverneurlaan Laak’
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Bruggen bouwen in Laak - Aanbevelingen

Benut de kracht
van de economie in wijken

3

 enut
B
bestaande
gebouwen

Betaalbare werk- en bedrijfsruimte is essentieel
voor de werkgelegenheid, stelt Wim Kulik (Hoofd
economie gemeente Den Haag). De woonfunctie
dreigt ruimte voor werken echter te verdringen
omdat woningen meer opleveren dan bedrijfsruimten. Deze ontwikkeling is nu al te zien in
de Binckhorst.

5
De Kansenkaart ‘Verlevendigen
Goeverneurlaan Laak’ werd
overhandigd aan Wim Kulik,
hoofd economie gemeente
Den Haag.

Den Haag kan extra economische groei generen als de
potentie van praktisch opgeleiden in de (kwetsbare)
wijken beter wordt benut. Een florerende wijkeconomie
zorgt voor banengroei, welvaart en levendigheid in
wijken. Kortom, een win win scenario. Kijk daarom
verder dan alleen het Central Innovation District.

1

 aak
M
kleinschalige
fysieke verbindingen

De economie draait voor een groot deel
op kleine ondernemers en ZZP’ers. Veel
ondernemers starten vanuit hun eigen huis.
Zij vinden makkelijker samenwerkingspartners
en opdrachtgevers als de omgeving een
fijnmazig netwerk van straten en ruimten biedt.
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2

	
Versterk
de bestaande
sociale infrastructuur

Scholing is essentieel voor kansen op de
arbeidsmarkt. Investeer in scholing, coaching
en faciliteer wijkinitiatieven. Inventariseer wat de
mensen in de wijk kunnen en benut de potentie.
Het sociale netwerk blijft vaak onderbelicht in beleid.

Zorg voor evenwichtige functiemenging en
diversiteit aan winkelruimten, werkplekken en
voorzieningen (sport, markt, uitgaan). Ook blijft
er behoefte aan buurtvoorzieningen als kerken
en scholen. Als de afstanden kort zijn, wordt
ook het woon- werk verkeer beperkt.


Vermijd
knellende
regelgeving

Functies passen lang niet altijd in de hokjes
van het bestemmingsplan. Er zijn allerlei
mengvormen denkbaar die maar met moeite
een geschikte plek vinden binnen de huidige
regelgeving. Zoals de speelgoedwinkel die
ook een koffiecorner heeft. Of de werkplaats
die customized sneakers maakt en verkoopt.
Daarnaast is soms juist branchering gewenst
om eenzijdigheid in het aanbod van winkels
te voorkomen.

7

4

Zorg voor diversiteit
in de publieke
voorzieningen

6

 aak sfeervolle
M
plekken om
te verblijven

Maak van de openbare ruimte prettige
verblijfsruimte. Met meer groen, bankjes,
terrassen en een markt. Concentreer de
publieke voorzieningen. Veel pleinen zoals het
Lorentzplein en het Jonckbloetplein pleinen
zijn daar heel geschikt voor, maar zijn nu nog
alleen verkeersknooppunten.

 ehoud de zachte
B
kwaliteiten groen,
strand en cultuur

Zachte kwaliteiten zijn voorwaarden voor
economische groei in de hele stad, zegt
Manshanden. Omdat werknemers groen, strand
en cultuur belangrijk vinden, kiezen bedrijven
steeds vaker voor een vestigingsplaats met dit
soort kwaliteiten. Maar juist verdichting met
nieuwe woningen kan deze zachte kwaliteiten
onder druk zetten.
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Meer ruimte voor
economie in de wijk

‘Voor een vitale wijkeconomie moet Den Haag goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. Voor veel praktisch
opgeleiden is de afstand tot de arbeidsmarkt echter letterlijk
te groot en moeten we school en werk naar de mensen toe
brengen,’ zegt Wim Kulik. ‘In Den Haag Zuidwest willen we
leren en werken samenbrengen, zoals bij de Leyweg en knoop
Moerwijk. Ook stimuleren we ondernemerschap. Sinds kort
beantwoordt een bedrijfscontactfunctionaris voor Zuidwest
vragen van ondernemers.’

STADgesprek

De kracht
van economie in de wijk

18
juli
2019

Bij een groeiende stad horen een vitale economie en een toename van de werkgelegenheid.
Maar de economische ontwikkeling van Den
Haag achter blijven bij de landelijke trend.

Walter Manshanden (Netherlands Economic Observatory), Wim Kulik
(Economie gemeente Den Haag), Kaushilya Budhu Lall (Economic Board
The Hague), Petra Sejkorova (Geurst & Schulze architecten)
en Rudolph Eilander (V8 Architects)

Interview met
Wim Kulik - Afdelingsmanager economie – Gemeente Den Haag

"Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken elkaar op"
Hoe stimuleert de gemeente werkgelegenheid in wijken?
‘Vooral de combinatie van onderwijs en werk is ontzettend belangrijk. Jongeren moeten een goede startkwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt. Of dat nu een
universitair diploma is of de juiste skills. Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zijn veel opener geworden.
Bedrijven vestigen zich graag in de buurt van de Haagse
Hogeschool maar ook bij het MBO. Want zo vinden ze
makkelijker goede vakmensen. Alleen al voor de energietransitie zijn er veel mensen nodig die zonnepanelen
aanleggen en woningen isoleren. Een mooi voorbeeld is
de Energie Academie met een opleidingscentrum aan de
Kerketuinenweg. Hier koppelen we leerlingen en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan bedrijven en
brengen we werk naar de mensen in Den Haag Zuidwest.’
Is er nog voldoende werkruimte in de groeiende stad?
‘De vraag naar bedrijfsruimte is erg groot. Op de Binckhorst wordt gepuzzeld om bedrijfsruimte met wonen te
combineren. Bestaande bedrijventerreinen ZKD, de Fruitweg en de Uitenhagestraat moeten efficiënter worden
ingevuld. Lege kantoren kunnen ook worden ingezet voor
bedrijfsruimte, naast de meer gangbare invullingen met
bijvoorbeeld wonen en zorg. In plaats van grote hallen
kunnen kleinere bedrijfsruimten worden gestapeld en
misschien zijn er andere inventieve concepten voor verdichting denkbaar. We maken gebiedspaspoorten voor
deze bedrijventerreinen waarin ook het kwaliteitsniveau
en duurzaamheidseisen staan. Zo weten investeerders
wat er wel en niet kan.’
‘In de wijken is er vooral behoefte aan kleine werkruimten. Bijvoorbeeld voor een timmerwerkplaats of ruimte
voor de schilder die zijn bus en verfblikken veilig wil
stallen. Ook werkruimtes waar startende bedrijfjes en
ZZPers onderling contact hebben zijn belangrijk. Deze
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verzamelconcepten zijn echter lastiger te organiseren
omdat de huren al snel te hoog liggen en eigenaren liever met een grotere partij zaken doen dan met allemaal
verschillende huurders.’
Hoe houden we de wijkcentra vitaal?
‘We investeren gericht in de kwaliteit van de openbare
ruimte van de hoofdwinkelstructuur. Want we zien dat
een aantrekkelijk ingerichte straat zich anders ontwikkelt
dan wanneer je deze laat verloederen. Het trekt meer
bezoekers maar stimuleert ook ondernemers. Wijkwinkelcentra met een goed aanbod aan dagelijkse boodschappen vormen het hart van de wijk.’
‘Momenteel is branchering een actueel onderwerp. Dit is
complexe materie waarin gemeente, ondernemers en
vastgoedeigenaren goed samen op moeten trekken voor
optimaal resultaat. De gemeente faciliteert waar mogelijk. Zo ondersteunt het Haags Retailpunt bijvoorbeeld
ondernemers en winkelgebieden met onder andere
marketing, profilering en professionalisering. Want de
markt verandert snel.’
Wat is de rol van de gemeente?
‘Samenwerking tussen gemeente en marktpartijen is
ontzettend belangrijk. Soms wordt regelgeving als knellend ervaren, maar het geeft ook investeringszekerheid.
Daarom stellen we de kaders bij voorkeur op in overleg
met een goed georganiseerde ondernemersvereniging of
BIZ (Bedrijven Investerings Zone). Want de ondernemers
en eigenaren van het vastgoed weten het beste wat er
in hun gebied speelt en wat de investeringsbereidheid
is. Hoe maken we incourant vastgoed weer rendabel?
Als ondernemers in een gebied goed georganiseerd zijn,
kunnen we veel beter de winkelstraten en bedrijventerreinen aantrekkelijk houden.’

STADatelier

9
apr
2019

Verlevendigen
Goeverneurlaan Laak
Laak Centraal heeft veel kwaliteiten.
Een dag lang zochten de deelnemers
naar kansen voor verbeteringen.

Floor van Dijk (stedenbouwkundige), Rudolph Eilander (V8 architects),
Alex Berendsen (stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer), Ria de
Waal (Broedplaatsmakelaar gemeente Den Haag), Marianne van Veldhuisen (Haagse Hogeschool), Ricky Middendorp (directeur Laaktheater en
bestuurslid Ondernemend Laak), Julie Jelgerhuis (Gemeente Den Haag
gebiedsmanager Laak), Cateau Albers (PosadMaxwan), Gerrit van Es
(HVE architecten), Wilfred Hoogerbrug (Stadfactor), Jon D. Gharbharan
(Voorzitter Ondernemend Laak), Stephan van Berkel (Haagse Hogeschool),
Anke Rolsma (Gemeente Den Haag Beleidsmedewerker economische gebiedsontwikkeling Binckhorst & HS/Laakhavens), Petra Sejkorova (Geurst &
Schulze architecten), Jacques van Paassen (KOW architecten), Peter Heuzinkveld (Tektor interieur & architectuur), Linda Klee (MooiWelzijn), Kees
Visser (Wijkschouw Laak), Sander Westerhout (gemeente Den Haag DSO
stedenbouw & Planologie), Hans van Daal (DaalWarries architecten), Robin
Jongejan (Buro Bast architectuur), Louise Roeleveld (Vadercentrum), Cees
van der Meer (Wijkberaad Laak Centraal), Robert Kostwinder (community
builder Laak Centraal gemeente Den Haag), Halima Bouras (docent onderzoek Haagse Hogeschool en Innolab Laak Vitaal),
Sprekers en referenten STADatelier
Robert Kostwinder (community builder gemeente Den Haag), Judith
Schotanus (Platform STAD), Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten).
Hassan el Houari (stadsdeeldirecteur Laak), Albert Koolma (Stadsadviseur
Buitenruimte gemeente Den Haag)
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Snel
stad maken
Opgestuwd door de woningnood en
economische hoogconjunctuur lijkt
snelheid absolute prioriteit te krijgen.
Deze snelheid heeft grote impact op het
proces van stad maken. Hoe bewaken we
nu de ruimtelijke kwaliteit van de plannen
die komende decennia beeldbepalend zijn
voor Den Haag? Waarmee mensen zich
blijvend verbonden voelen?
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"Het beste plan

Platform STAD - Snel stad maken

of het
hoogste bod"

Snel stad maken

T

raditioneel wordt er voor een gebiedsontwikkeling eerst een overkoepelende visie
gemaakt en wordt vervolgens ingezoomd
op een steeds gedetailleerder schaalniveau. De
ontwikkeling van het Central Innovation District
(CID) verloopt anders. Nadat was vastgesteld
dat in Den Haag de focus van de verdichting op
de stationsgebieden ligt, verschenen er al snel
concrete bouwplannen voor hoge torens in de
media. De gebiedsagenda’s voor deelgebieden
verschenen pas later, daarna gevolgd door de
overkoepelende visie op het hele CID.
Behoefte aan samenhang tussen projecten
In deze gebiedsagenda’s is de visie op de ruimtelijke
samenhang tussen de verschillende kavels echter
maar heel beperkt aanwezig, constateerden experts
tijdens het STADconsult. Gebiedsoverstijgende
programmering en de ruimtelijke verbinding tussen
de verschillende deelgebieden krijgen maar beperkt
aandacht. De spaghetti aan infrastructurele
barrières tussen de stations wordt bijvoorbeeld
nauwelijks aangepakt. Toch is er, ook bij ontwikkelaars, wel behoefte aan een stedenbouwkundige
visie die zorgt voor samenhang tussen de afzonderlijke plannen. Han Dijk (POSADMaxwan) pleit
daarom voor een toekomstperspectief met uitgesproken keuzes waar de gemeente regie op voert.
Als de uitgangspunten helder zijn, kan uiteindelijk
sneller gewerkt worden.
Binnen een overkoepelende visie is het opknippen
van het CID in drie deelgebieden wel een goede zet
die de snelheid van de ontwikkelingen ten goede
komt. Met de focus op een aantal plekken kunnen
sneller duidelijke keuzes gemaakt worden. Want het
CID als geheel wordt niet beleefd als een gebied
met een eigen herkenbare identiteit. Daarvoor is het
gebied te groot en te verdeeld door de barrières van
infrastructuur.

Maak samen met bewoners aantrekkelijke
openbare ruimte
De verdichting heeft niet alleen invloed op de directe
omgeving, maar op de hele stad. De snelheid van
de ontwikkelingen lijken veel stedelingen echter
te overvallen. Tijdens het STADgesprek Wonen in
het CID blijkt dat participatie steviger moet worden
ingevuld: een groot aantal mensen in de zaal maakt
zich zorgen over beelden van hoge torens die nu
in de media circuleren. De experts beseffen dat
de bouwopgave om snelheid en productie vraagt,
maar Anjelica Cicilia (Syntrus Achmea Real Estate
& Finance) en Rosalie de Boer (BPD) onderschrijven
dat inbreng vanuit de stad en tijdige communicatie
over de plannen cruciaal zijn voor een geslaagde
ontwikkeling van het CID.
Experts waarschuwen er ook voor om teveel in
producten te denken. Om het bouwprogramma goed
vorm te kunnen geven, moeten ook de woonwensen
worden opgehaald. Bouw niet alleen voordeuren,
maar bedenk vooraf wie er op lange termijn achter
die voordeur wil wonen, adviseert Arthur Pronk (Haag
Wonen). Als je voor kwaliteit in de openbare ruimte
kiest en een inclusief woonmilieu wilt realiseren
waar diverse doelgroepen willen èn kunnen wonen,
dan vraagt dat een zorgvuldig en pro-actief participatieproces. En betrek hen bij placemaking. Om de
snelheid erin te houden, moeten gemeente, ontwikkelaars, bouwers en beleggers voortvarend aan de slag
gaan met participatie.
Verbind culturen van vastgoed,
welzijn, erfgoed, beleid en politiek
In het proces van gebiedsontwikkeling moeten veel
uiteenlopende belangen verenigd worden. Dit wordt
bemoeilijkt doordat professionals uit verschillende
disciplines verschillende ‘talen’ spreken. Bij tenders
voor nieuwbouw, maar ook bij de verkoop van
publiek vastgoed gaat het project ondanks goede
bedoelingen van de gemeente vaak toch naar de
hoogste bieder in plaats van de gewenste (maatschappelijke) gebruikers. Sylvia Pijnenborg (BOEi)
stelt dat je je als stad bij de herbestemming van
bijvoorbeeld een belangwekkend monument zoals
de Amerikaanse Ambassade eerst de principiële
vraag moet stellen: Gaan we voor het beste plan,
of voor het hoogste bod?
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Sturen op kwaliteit
voor de lange termijn

3

Snel stad maken - Aanbevelingen

 et publiek vastgoed
Z
strategisch in voor
placemaking

Gemeentelijk vastgoed wordt in veel gemeenten
in opdracht van de politiek versneld verkocht. Ook
in Den Haag, want het vastgoed dat hier op dit
moment niet echt nodig is, kost zo’n 10 miljoen per
jaar aan bijvoorbeeld onderhoud. Maar de culturele
en sociale waarde van publiek vastgoed is groot en
vraagt om een strategische afweging die verder gaat
dan de economische waarde van de gebouwen op
de korte termijn.
Ook in de toekomst moet er voldoende betaalbare
huisvesting beschikbaar zijn voor kunstenaars
en startups. Verkoop daarom niet te veel. Zet
placemaking en broedplaatsen in voor gebiedsontwikkeling. Geef de mensen die op deze manier
waarde creëren voor de ontwikkeling van het gebied,
een blijvende rol, zegt Piet Vollaard (architect, Stad
in de Maak). Verkoop aan een collectief is een optie.
Bijzonder dat dit bij Maakhaven en De Besturing
gelukt is, zegt Ria de Waal (Broedplaatsmakelaar
Den Haag).

De gelijktijdige ontwikkeling van verschillende grote projecten naast
elkaar is een complex proces. Zelfs als de snelheid heel hoog ligt,
duurt de ontwikkeling van de stationsgebieden vele jaren meer dan
een collegeperiode van vier jaar. Om toch de ontbrekende maar
gewenste ruimtelijke samenhang te creëren kwamen in verschillende
bijeenkomsten van Platform STAD aanbevelingen naar voren.

1

	
Borg de uitvoering en financiering
op de lange termijn met een
ontwikkelingsbedrijf

Beleggers krijgen vertrouwen in de waardestijging
op de lange termijn, als er verder wordt gekeken
dan het gebouw alleen. Het gaat om de totale mix
aan programmering, openbare ruimte, mensen
en veiligheid. Dus ook beheer en community
management op de lange termijn. Het probleem
met de huidige plotsgewijze ontwikkeling is dat
ook per plot de opgave voor 30% sociaal opgelost
moet worden. Dit soort zaken kunnen vaak beter
op gebiedsniveau worden geregeld. Dan kan ook in
de financiering over de potjes heen gekeken worden
met lange termijn vereveningsmechanismen. Met
profit-share agreements worden de niet rendabele
componenten gefinancierd. Met een gebiedsregisseur kun je aan placemaking werken. Of met
ontwikkelingsbedrijven kan – nadat de politiek de
strategie heeft bepaald - de uitvoering op afstand
worden geplaatst voor meer consistentie op de
lange termijn. Deze strategie is ook veel in de VINEX
en voor bijvoorbeeld het gebied Den Haag Nieuw
Centraal gevolgd.

40

2

	Stel een onafhankelijke
commissie in die vooraf
de kwaliteit van beeld
en bouwmassa toetst

De stedenbouwkundige samenhang tussen
projecten kan het beste worden gewaarborgd
als onafhankelijke deskundigen al in een vroeg
stadium – als de bouwmassa nog niet vastligt
– meedenken. Een architect uit de zaal wijst er
tijdens een STADgesprek op dat bij grote stadsontwikkelingen in andere Europese steden
vaak onafhankelijke commissies letten op de
kwaliteit van architectuur en openbare ruimte,
zoals de Commission for Architecture and the
Built Environment (CABE) in Londen. En stedenbouwkundige Riek Bakker hield onlangs in de
commissie leefomgeving ook een hartstochtelijk
pleidooi voor een onafhankelijke commissie die in
het CID stuurt op (stedenbouwkundige) kwaliteit.

5

	
Blijf in gesprek
– ook bij
weerstand

Juist in het centrum stuiten nieuwe projecten –
voor bouw of verkeer - vaak op veel weerstand.
Ze raken immers de directe omgeving van een
groot aantal bewoners en ondernemers. Ook
in Groningen en Gent is er de onvermijdelijke
weerstand tegen verkeersmaatregelen. In Gent
gingen protesten zelfs gepaard met bedreigingen
aan het adres van de wethouder. Toch heeft men
daar het gesprek met voor en tegenstanders
gaande gehouden. Juist het voortdurend communiceren van overwegingen en keuzes in het beleid
met bewoners, ondernemers en instellingen
is essentieel voor het slagen van (mobiliteits)
projecten. Het houdt iedereen betrokken en zal
ondanks de soms scherpe toon bijdragen aan
begrip voor maatregelen.

4

	
Werk parallel aan de
infrastructuur en publieke
voorzieningen

Het aantal woningen en werkruimten dat
bijgebouwd moet worden is enorm. Verdichting
is positief voor het draagvlak van voorzieningen,
werkgelegenheid en levendigheid in de stad, maar
heeft ook gevolgen voor het verkeer. Ondanks de
aanwezigheid van de drie stations en de nodige
tram verbindingen, zal niet iedereen met het
OV reizen. Doordenk de consequenties van de
verdichting en anticipeer ook in de infrastructuur
(parkeren, (fiets)files, beloopbaarheid) en denk
op een andere manier na over de manier waarop
wegen als de Waldorpstaat worden gebruikt.
Hoge dichtheden stellen ook hoge eisen aan de
bereikbaarheid en logistiek. Zoek hiervoor ook
aansluiting bij de bestaande buurten.

6

 ekijk
B
de stad
met andere ogen

Door plekken en gebouwen eens van meerdere
kanten te bekijken, komt de rijkdom van de stad
naar boven. Tijdens de Dag van de Architectuur liet
Platform STAD filosoof Pieter Hoexum met ’andere
ogen’ naar de voormalig Amerikaanse ambassade
kijken.
Het valt Hoexum op dat de Ambassade
verschillende aangezichten en ‘uitstralingen’ heeft.
Vanuit de Schouwburgstraat ziet het gebouw er in
zijn ogen een beetje niksig en verlaten uit, sjofel
bijna. Dat vindt hij niet problematisch; het kan
juist een fijn decor vormen voor het alledaagse
leven. Eenmaal op het Lange Voorhout, sluit de
Ambassade aan bij de deftige en statige omgeving
en oogt zelfs chique en modern, maar op een
aangenaam bescheiden manier. In de verstilde sfeer
van de Nieuwe Uitleg ziet Hoexum een meer serene
uitstraling. Bij binnenkomst valt hem op dat het
interieur er helemaal niet gesloten uitziet. De stad
komt opvallend mooi binnen via de vreemde trapezium-achtige ramen.
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Neem meer tijd
‘Projecten worden beter als er goed over nagedacht is.
Daarbij is de inbreng van omwonenden ook belangrijk.
En de projecten moeten goed op elkaar worden afgestemd,
horen we steeds terug op onze STADgesprekken van zowel
bewoners als ontwikkelaars en ontwerpers’, signaleert
Jooske Baris. ‘Zowel participatie als afstemming komen
echter in het gedrang, nu snelheid het devies is.’

Interview met
Jooske Baris - Directeur Platform STAD

"Participatie:
een kwestie van vertrouwen"
De snelheid is begrijpelijk.
Hoe is het participatie proces ingericht?
‘Bewoners van de Stationswijk en het Bezuidenhout
zien in de media plaatjes van hoge torens in hun buurt,
terwijl zij nog niet over de plannen geïnformeerd zijn.
Pas na de gebiedsagenda’s voor het Central Innovation
District (CID), verscheen het participatie- en communicatie plan. Dit plan legt duidelijk de nadruk op planning
en marketing. De omvangrijke projecten hebben
echter wel veel invloed op de leefomgeving. Zo krijgen
belanghebbenden het gevoel dat hun mening niet ter
zake doet. Mensen worden wantrouwig en schieten in
de weerstand. Wat vervolgens voor vertraging in het
proces zorgt.’
Mensen konden toch meedenken over
de Agenda Ruimte voor de Stad?
‘De agenda Ruimte voor de Stad kende inderdaad een
uitgebreid participatietraject. Daarin is vervolgens
vastgesteld dat de bouw van nieuwe woningen vooral
rondom de stationslocaties plaats vindt. Het is ook
bekend dat er hoge torens komen. Maar die discussie is op een hoog abstractie niveau gevoerd en
moet nu nog plaatsvinden op projectniveau. Mensen
verwachten namelijk wel dat zij kunnen meedenken
over de concrete projecten.’

STADgesprek

29
nov
2018

Snel stad maken
Tijdens de CID conferentie van de gemeente
Den Haag verkende Platform STAD de nieuwe
manier van stad maken waarin snelheid de
absolute prioriteit is.

Arthur Pronk (Haag Wonen), Casper Hulsman (Bouwinvest),
Han Dijk (POSADMaxwan), Bart van Veenendaal (Stebru)
STADlezing

15
juni
2019

Onze ambassade
door andere ogen
De voormalige Amerikaanse Ambassade staat
te koop. Wat maakt deze plek eigenlijk zo
uniek? De lezing vond plaatst op de Dag van
de Architectuur met het thema Door de ogen
van…

Pieter Hoexum (filosoof), Sylvia Pijnenborg (BOEi)

Kunnen we meer tijd nemen?
‘Als je in de ontwerpfase meer tijd neemt, komt dat de
kwaliteit ten goede. Daarmee win je vertrouwen en
vervolgens ook tijd. Natuurlijk is er een woningtekort,
maar we willen de stad ook aantrekkelijk houden. Bij
de gemeente werken mensen keihard. Voor hen is
het ook lastig de balans tussen participatie, kwaliteit
en snelheid te bewaken. De gemeente kan nog meer
draagvlak creëren, als zij investeert in de openbare
ruimte.’
Moet de gemeente meer regie nemen?
‘Ja, de gemeente is echt de partij die het voortouw
moet nemen voor wat betreft de openbare ruimte
en de samenhang tussen projecten. In de vorige
crisisperiode zagen we de opkomst van organische
gebiedsontwikkeling, met de Binckhorst als proeftuin.
Dat werd toen als positief beschouwd omdat projecten
flexibel konden inspelen op een veranderende vraag
en aansloten bij de bestaande kwaliteiten van de omgeving. Maar als een groot aantal plannen tegelijkertijd
wordt ontwikkeld, is dat model dan nog wel houdbaar?’
‘Publiek private samenwerking is dan wellicht een beter
middel om de openbare ruimte en voorzieningen in
een bepaald gebied op elkaar af te stemmen, horen we
van onderzoekers en marktpartijen. Er zijn echter nogal
wat juridische obstakels - door bijvoorbeeld angst voor
staatssteun - waardoor nauwe samenwerking tussen
partijen in een ontwikkelbedrijf niet gemakkelijk van de
grond komt. Ook hierbij is de regierol van de gemeente
dus essentieel.’

STADgesprek

6
dec
2018

Publiek vastgoed –
een kostbaar bezit?
De maatschappelijke waarde van vitale publieke gebouwen en plekken is groot. De verkoop
van gemeentelijk vastgoed is echter ook een
belangrijke inkomstenbron en essentieel voor
een sluitende stedelijke begroting.

Piet Vollaard (Stad in de Maak), Jaap Schoufour (vml. directeur bureau
broedplaatsen Gemeente Amsterdam), Ria de Waal (broedplaatsen
makelaar Den Haag) ,Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs)
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Den Haag Zuidwest: Doorbreek de huizenzee

Zuidwest Den Haag is toe aan een nieuw
toekomstperspectief. De Leyweg was ooit
het best lopende Nederlandse wijkwinkelcentrum in de bruisende wederopbouwwijk. Maar nu staat het bovenaan het lijstje
met de meeste leegstand. De middenklasse gezinnen vertrokken naar een
eengezinswoning elders. Het gemiddeld
inkomen is nu laag en het aantal mensen
met schulden en psychische problemen
schrikbarend hoog. Hoe kan verdichting
bijdragen aan de verbetering van deze
wijk? Om na te denken over oplossingen,
organiseerde Platform STAD het
STADatelier Stedelijke verbindingen.

Den Haag
Zuidwest:
Doorbreek
de huizenzee
44
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Den Haag Zuidwest: Doorbreek de huizenzee

D

rie teams ontwikkelden een ruimtelijke
visie voor de Meppelweg en Melis
Stokelaan, twee belangrijke assen in
Den Haag Zuidwest. Zij koppelden tijdens het
STADatelier de verdichtingsopgave aan de
sociaaleconomische vraagstukken. Hoe kan het
ruimtelijk ontwerp een rol spelen? En hoe zorg
je dat ingrepen waardevol zijn voor zowel de
nieuwe als bestaande bewoners? Elk team geeft
een unieke kijk op de wijk en de uiteenlopende
voorstellen vormen een inspirerend spectrum aan
mogelijkheden. Toch zijn er ook overeenkomsten.
Alle teams bouwen voort op de sterke ruimtelijke
structuur met groene kwaliteiten.

Groene wederopbouwwijk
De belangrijkste kwaliteit van Zuidwest is de groene
uitstraling: het Zuiderpark, de Uithof, het groene
assenkruis (Dedemsvaartweg en Melis Stokelaan),
prachtige singels en doorgaand groen tussen de
bebouwing. Toch wordt het groen niet overal als
kwalitatief hoogstaand ervaren. Er is weinig variatie
in beplanting, het groene assenkruis is beperkt
publiek toegankelijk en een heldere functie voor
de semi-publieke groenstroken tussen de bouwblokken ontbreekt.
Zuidwest is gebouwd in open bouwblokken met
veel vierlaagse portiekwoningen. De doorgaande
straten lopen parallel aan de kust. De verbindingen
dwars op de kust zijn fragmentarischer en hebben
veelal bajonetvormige kruisingen. Hierdoor is

"Denk goed na
waar je verdicht"
Zuidwest beperkt verbonden met andere delen
van de stad. In hun plannen proberen alle teams
de immense schaal van de Meppelweg en Melis
Stokelaan (3,5 en 4 km) op te breken en tot een
menselijke maat te komen. Aanpassing van de
openbare ruimte, straatprofielen en inrichting van
het groen worden hiervoor ingezet. De Meppelweg
krijgt “kop en staart”. Het idee voor een gat in de
flat op de kop van de Meppelweg is een inspirerend
en iconisch beeld.
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Dit is van groot belang voor een levendige wijk,
vinden ook Rens Schulze (Geurst & Schulze
architecten en Welstand en Monumentencommissie Den Haag) en Mirjam Huffstadt
(Wijkontwikkelmaatschappij Den Haag Zuidwest).
Zij benadrukt in haar reactie bij de presentatie
van de plannen op het STADgesprek dat er in
Zuidwest opvallend weinig bedrijfsruimte is en
dat de bedrijfsruimte die kan worden gerealiseerd
in nieuwbouw vaak te duur is voor de bedrijven.
Daarom is het van belang om ook de transformatie
van oude bedrijfspanden of gemeentelijk vastgoed
tot kleinschalige bedrijfsruimte mee te nemen in
de plannen.

Meer samenwerking en slim bundelen
van budgetten
Hoe kunnen alle ideeën gerealiseerd worden?
Budgetten die op dit moment vrijkomen voor de
energietransitie kunnen gecombineerd worden
met budgetten voor vernieuwing van verouderde
riolering en kabelnetwerken. Mirjam Huffstadt
ziet de ontwikkelingen in Moerwijk als voorbeeld
waarbij in verregaande samenwerking tussen WOM,
marktpartijen en kleinere initiatieven een nieuwe
energie ontstaat die meer is dan de som der delen.
Waarbij nieuwe woningen en de juiste voorzieningen
het imago van een wijk kunnen verbeteren.
Ontwikkelaars geven aan dat zij willen investeren in
Zuidwest als zij voldoende vertrouwen hebben dat
een imagokanteling gaat plaatsvinden.

Inzetten op werkruimten en voorzieningen
Zuidwest wordt voornamelijk gedomineerd door
wonen, met een zeer hoog aandeel corporatiewoningen (65 - 75 %). Voor een wijk met 75.000
inwoners zijn er weinig voorzieningen, er is
bijvoorbeeld geen havo/vwo school meer. Werkgelegenheid is beperkt en door de autonome ligging
en langzame OV-verbindingen voor bewoners ook
niet makkelijk bereikbaar.
De drie plannen zetten daarom naast nieuwe
woningen vooral in op werkruimte, voorzieningen
en een aanpassing van de openbare ruimte. Door
verdichting ontstaat er in Zuidwest weer kritische
massa voor het in stand houden en toevoegen van
voorzieningen.
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Nieuw Zuidwest
de potenties van de
Melis Stokelaan
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1	
Park Centraal
2

1
2
Ontwerpteam:
Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon),
Martijn de Visser (Atelier PRO),
Niraj Sewraj (BPD)

Voor de Melis Stokelaan zijn twee plannen gemaakt:
Meander en Park Centraal. Prikkelende voorstellen die
aanzetten tot nadenken of je de verdichting gelijkmatig
wilt verdelen of juist wilt concentreren. Bij concentratie
kan er duidelijk verschil worden gemaakt tussen gebieden
van reuring en rust.
Park Centraal is een korte rekenoefening. Het plan toont dat de 10.000
nieuwe woningen die de gemeente in Zuidwest wil realiseren, passen
in een ring van hoogbouw rondom het Zuiderpark. Het zogenaamde
Park Centraal is geïnspireerd op Central Park in New York.
Meander gaat uit van meer variatie in oplossingen per bouwblok langs
de Melis Stokelaan. Sommige blokken zijn het waard om te behouden
vanwege architectonische kwaliteit, maar andere zijn wellicht
meer gebaat bij scenario’s met sloop en nieuwbouw waarin grotere
woningen en eventueel hoogbouw kunnen worden toegevoegd. Deze
nieuwe blokken zullen uitsteken ten opzichte van de bestaande bouw.
Hierdoor ontstaat een natuurlijk meander in de lange Melis Stokelaan,
een straat die van verkeersader transformeert in een langzame route
waar plaats is voor ontmoeting en activiteit. Het team formuleert zes
principes voor een nieuwe betekenis voor de Melis Stokelaan:
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3
4
5
6

Meander

Mix bewoners
Mix niet alleen economisch (draagkracht),
maar ook kennis, kunde en creativiteit.
Behoud het aantal sociale woningen.
Verlaag het percentage sociale huurwoningen,
het aantal niet. Jaag geen groepen weg,
mix meer groepen.
Stimuleer ontmoeting
Maak plekken waar mensen verblijven, ontmoeten
en waar spontane activiteiten en interactie ontstaan.
Zuidwest moet bij Den Haag horen
Nu: Als je hier niet woont, kom je er niet.
Toekomst: levendig stadsdeel met snelle
verbinding vanaf het centrum.
Realiseer publiekstrekkers en imagolifters
 org voor grote ingrepen en gebaren die indruk
Z
maken en het tij doen keren.
Bouw een inspirerende, tijdloze identiteit
Behoud waardevolle onderdelen: groene singels,
bijzondere wederopbouwarchitectuur. Maak nieuwe
ingrepen afwijkend en iconisch (funky) óf passend
in de wederopbouwstijl.
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Meppelpark
van verkeersader
naar bestemming
Platform STAD - Den Haag Zuidwest: Doorbreek de huizenzee

Ontwerpteam:
Geoffrey Eberle (BOLD Collective),
Gerben Helleman (Stadslente),
Greetje van den Nouweland
(Group A architects),
Jasper Spigt (architecten Van Mourik)

Het plan Meppelpark legt de focus op een oplossing in de
openbare ruimte. Op basis van het karakter van de huidige
bebouwing en dwarsstraten, is de Meppelweg opgedeeld
in vier zones met verschillende sferen. Zo ontstaat er
differentiatie langs de lange weg. Het Meppelpark verbindt
de zones met elkaar.
Het park wordt gerealiseerd door het straatprofiel van de Meppelweg
te herschikken en de aanwezige groene ruimte beter te benutten. De
nu doodse middenberm wordt makkelijker toegankelijk door verlegging
van rijbanen en krijgt door een vernieuwde inrichting meer verblijfskwaliteit. Het park transformeert de Meppelweg van verkeersader
naar een bestemming. Dwarsverbindingen verbinden de buurten
met het park.

Verdichten, Vergroenen, Verduurzamen is een veelgebruikt mantra in
stedelijke ontwikkeling vandaag de dag. Maar om de ambities van deze
3 V’s in Zuidwest waar te maken zijn Verlevendigen, Verscheidenheid
en Verbinden nodig. Het versterken en verbijzonderen van de huidige
kwaliteiten en het verbeteren van de verbindingen maken Zuidwest
aantrekkelijk om te blijven of om naartoe te trekken.
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Den Haag Zuidwest: Doorbreek de huizenzee

Wonen aan het park (Urban Park District)
Zone 1 wordt een stedelijke rand aan het
Zuiderpark. Een hoogstedelijk gebied waar
hoogbouw mogelijk zou zijn.
Creatieve Zone
In zone 2, de creatieve zone, wordt vooral
ingezet op het benutten van de bestaande
gebouwen en het toevoegen van levendigheid.
Het creatieve gebied sluit aan bij de Leyweg,
Zuid57 en de monumentale maar leegstaande
Technische school St. Paulus.
Woon-werk zone (Work & Housing District)
De bedrijvigheid in zone 3 en 4 blijft vooralsnog
behouden. Een mix van wonen en werken
bepaalt het karakter rond de ingang van industriegebied Kerketuinen. De woningbouw in lage
dichtheid in zone 3 kan gefaseerd vervangen
worden door stevigere woon/werkcomplexen
met aantrekkelijke plinten en groene daken.
Richting de Uithof komt een zone vooral
gericht op wonen.
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Verdichtingsculturen
langs de Meppelweg

Ontwerpteam:
Michael Daane Bolier (M&DB architecten),
Sandra van Dijk (BGSV),
Barend Jansen (Provincie Zuid-Holland)

De Meppelweg valt rond de Dedemsvaartweg uiteen in twee
delen met elk zijn eigen stedelijke karakter. De Meppelweg
nabij het Zuiderpark kent een duidelijke straatwand en is
verweven met de rest van Den Haag. Richting de Uithof is
de buurt een enclave van bouwblokken in een zee van groen.
De ontworpen verdichtingsculturen zijn strategieën voor
aansluiting van de wijk bij de stad én de regio.
De twee gezichten van de Meppelweg worden gebruikt als leidraad
voor de verdichting van Zuidwest. Dit is vertaald naar twee verdichtingsculturen die binnen de bestaande stedelijke structuur ruimte
creëren voor een hoogwaardig woon- en werkmilieu: de randcultuur
en de hofcultuur.
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Hofcultuur
Het stedelijk weefsel rond de Meppelweg
dat is georiënteerd op het Zuiderpark wordt
“gerepareerd” met een grote diversiteit aan
woningtypen die nu ontbreken, bijvoorbeeld
studenten-, kangoeroe- of studiowoningen. De
huidige typologische eentonigheid wordt verrijkt
met woningen die beantwoorden aan de vraag
in een veranderend Den Haag. Deze nieuwe
woningtypen kaderen het ongedefinieerde
kijkgroen in en ontsluiten deze gebieden voor
de omwonenden.
Randcultuur
De open ruimte rond de Meppelweg richting de
Uithof wordt “geprogrammeerd” met woon-werk
typen. Het gebied is georiënteerd op de nabijheid
van de Haagse Ringweg en sluit aan op de
bestaande bedrijventerreinen. Door herprofilering van de Meppelweg ontstaat er ruimte
voor nieuw woon-werkprogramma aan de straat.
De nieuwe woon-werk-typen bieden ruimte
voor ondernemerschap en creëren een hoogwaardig woonmilieu met de gehele regio binnen
handbereik. Dit deel van de Meppelweg richt zich
nadrukkelijk op de rand van de stad en de regio.
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De mensen in
Zuidwest hebben
heel veel potentie

'Ik zie groot enthousiasme en ondernemingsdrang bij bewoners
en ondernemers in Den Haag Zuidwest. Daarom ben ik heel
hoopvol dat de verbeteringen waar we aan werken daadwerkelijk slagen,’ zegt Dré Boidin. ‘Maar er moet veel gebeuren.
Er zijn nog meer partijen nodig die met veel lef op de lange
termijn - ook in tijden van crisis - investeren in Zuidwest.
Alleen samen kunnen we de mensen hier perspectief bieden'.
Interview met
Dré Boidin - Staedion

"Perspectief bieden is meer
dan een passend huis"
Waaraan hebben de mensen in Zuidwest behoefte?
‘Mensen komen bij onze woningcorporatie met vragen
over scholen, zorg en werk. Het gaat dus niet alleen over
wonen. Er is behoefte aan voorzieningen. En de bereikbaarheid van het openbaar vervoer laat te wensen
over. Ik vind dat we direct moeten investeren in de last
mile, zodat mensen makkelijker bij de haltes kunnen
komen. En vervolgens in een snellere tram verbinding.
Er zit zoveel potentie in de wijk. Met alle armoede en
problemen die daarmee samenhangen vergeten we dat
wel eens. Daarom zetten we ons naast passende huisvesting, ook in voor passende voorzieningen, werkgelegenheid en OV.’
Wat is de strategie van Staedion voor een
aantrekkelijk Den Haag Zuidwest?
‘We willen ook voor gezinnen en mensen met midden
en hogere inkomens een aantrekkelijk woon- en
werkklimaat maken. Met een goede mix van sociale
woningbouw en duurdere woningen kunnen we
in deze volkswijk heel veel bereiken. Bouwen voor
mensen met een wat hoger inkomen levert een hogere
grondwaarde op. Deze gebruiken we om nieuwe sociale
huurwoningen te bouwen en de woonomgeving te
verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van het
economische principe dat mensen in een straal van 5
km om hun woning het meeste geld uitgeven. Met meer
koopkracht in de wijk is er meer kans voor de kapper,
kleermaker en retail. Zo geven we mensen een kans
uit de armoede te komen en wordt Den Haag
aantrekkelijker.’
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STADpartnersessie

Activeren van Den Haag Zuidwest
27
nov
2018

Een belangrijke plek in Zuidwest is het voormalig hoofdkantoor van Staedion dat nu
fungeert als motor voor ondernemerschap.
Marktpartijen en gemeente spreken hier de
intentie uit hun krachten te bundelen voor de
noodzakelijke veranderingen in Zuidwest.

Peter van der Gugten (Heijmans), Erik Pasveer (gemeente Den Haag),
Ben Lachhab (Resto VanHarte)
STADgesprek

Ontwerpen aan verbinding
voor Den Haag Zuidwest
11
okt
2018

Presentatie van de resultaten van het STADatelier stedelijke verbindingen in Zuidwest
Den Haag. De toekomstvisies zetten aan tot
nadenken over mogelijke verbeteringen.

Rens Schulze (Geurst & Schulze architecten en voorzitter Welstandsen Monumentencommissie), Mirjam Huffstadt (Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest), Nicola Körnig en Marije Stelloo
(Gemeente Den Haag) en de deelnemers uit het STADatelier Stedelijke
Verbindingen Den Haag Zuidwest

‘Ook het Rijk onderkent de noodzaak voor het
verbeteren van Den Haag Zuidwest.’ Een maand nadat
de studies van het STADatelier van Platform STAD
zijn gepresenteerd, is de regiodeal toegekend aan
Zuidwest Den Haag. ‘Het Rijk draagt financieel bij aan
het verhogen van het opleidingsniveau en culturele
ontwikkeling van de mensen in de wijk.’
Wanneer heeft het plan kans van slagen?
‘Deze ambities voor meer voorzieningen zoals scholen
moeten ook heel concreet ruimtelijk hun weerslag
krijgen in plannen. Zo werken we bijvoorbeeld aan
ruimten voor ZZP’ers aan de Erasmusweg. We nemen
nu de tijd om te luisteren naar de mensen en om na te
denken hoe het beter kan. Met Jeroen Ruitenbeek van
Palmbout Urban Landscapes maken we een zorgvuldig
masterplan met aanknopingspunten voor verdichting
met verschillende woningtypen, winkels, werk, scholen
en cultuur. Een masterplan dat getuigt van realisme
en intelligentie, bijna tot op stoeptegelniveau, maar
dat ook ruimte biedt aan initiatieven van mensen uit
de wijk, hun wensen en dromen. Het is essentieel dat
we de uitgangspunten vervolgens op de lange termijn
vasthouden. Het succes in Rotterdam Zuid heeft
immers ook een hele lange aanloop gehad.’

STADatelier

Stedelijke verbindingen
Den Haag Zuidwest

20 / 21
sept
2018

Drie teams ontwikkelen een ruimtelijke visie
voor de Meppelweg en Melis Stokelaan, twee
belangrijke assen aan de rand van Den Haag
Zuidwest.

Marije Stelloo (Stedenbouwkundige Gemeente Den Haag), Nicola Körnig
(Stedenbouwkundige Gemeente Den Haag), Wijnand Galema (architectuurhistoricus), Mirjam Huffstadt (Wijkontwikkelmaatschappij Den Haag
Zuidwest), Anita Blom (expert wederopbouwwijken Rijksdienst Cultureel
Erfgoed), Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten).
De studies naar Stedelijke verbindingen Zuidwest Den Haag zijn mede
mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

55

57

2
23

6
620

Over Platform STAD
Platform
STAD stimuleert het denken, doen, en debat over de
STAD
gesprekken
STAD Consults
stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag.

Juist in een tijd dat de stad zich volop ontwikkelt, organiseert
onafhankelijke, publieke
en professionele gesprek
Experts
over de ruimtelijke opgaven van Den Haag.

Platform STAD het
Deelnemers/Bezoekers

1
15
3

Ontwerpmanifestatie

Experts

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis. De actiontwerpen voor ontmoeting
viteiten brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikop 3 Haagse openbare ruimtes
kelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers.
Onze STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten,
handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van
Den Haag.
Platform STAD wordt gesteund door:
Gemeente Den Haag, AM, Bouwinvest, BPD Ontwikkeling, ERA Contour,
Haag Wonen, Heijmans, Staedion, Stebru, Synchroon, Syntrus Achmea
Real Estate, Van Wijnen.
Het STADatelier en het STADgesprek ‘Ontwerpen aan verbinding’ is
ondersteund door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Meer informatie over de samenwerkingspartners en de organisatie
van Platform STAD vind je op www.platformstad.nl

platform-stad

@Platform_STAD

www.platformstad.nl

Betrokkenen

Betrokkenen in %
Bewoners, belanghebbende, stakeholders
overheden
Ambtenaren, Overheid, Gemeenten en Provincies
marktpartijen,
corporaties
Architecten
en Stedenbouwkundigen
Marktpartijen
ontwerpers

onderzoekers, adviseurs
Wethouders,
diversen,
bewoners, belanghebbenden
deskundigen
etc. politici, bestuurders
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