
Buiten zijn in



Platform STAD lanceert de 
Haagse Openbare ruimte 
Prijs (HOP), een nieuwe 

prijs voor de meest gewaardeerde 
vernieuwde openbare ruimte van 
Den Haag. Daarmee is Den Haag de 
eerste stad in Nederland met een prijs 
voor de inrichting van de openbare 
ruimte.

Tijdens onze STADgesprek- 
ken blijkt telkens weer 
hoe belangrijk de 
openbare ruimte is 
voor de kwaliteit van 
leven in Den Haag. Dat 
vinden zowel bewoners en 
ondernemers als ontwerpers, 
beleidsmakers en projectont-
wikkelaars. In de openbare ruimte 
vindt ontmoeting plaats, wordt 
ontspannen en gesport, gewinkeld en 
gespeeld. Maar het is ook de plek waar 
belangrijke opgaven van Den Haag, 
zoals bereikbaarheid en klimaatbe-
stendigheid, moeten worden opgelost.

Vaak klinken er zorgen over de 
inrichting en samenhang van de 
buitenruimte bij nieuwe projecten 
en gebiedsontwikkelingen zoals 
bijvoorbeeld het Central Innovation 
District (CID). Met de HOP bena-
drukken we daarom het belang van 
een goede openbare ruimte, juist in 

een verdichtende stad. Den Haag kent 
immers een bijzondere traditie van het 
constant verbeteren van de openbare 
ruimte, die moet bij nieuwe ontwik-
kelingen vooral voortgezet worden.

Ontwerpers en ontwikkelaars maar ook 
bewoners riepen we op hun favoriete 

projecten in te zenden. Het is 
goed te zien dat de openbare 

ruimte in Den Haag leeft! Er 
kwam een groot aantal 

inzendingen binnen, 
verspreid over de 

hele stad. Ze zijn in dit 
STADmagazine verzameld 

en geven samen een 
inspirerend beeld van de meest 

gewaardeerde nieuwe plekken in 
Den Haag.

De vakjury koos uit de 29 projecten vijf 
nominaties en vervolgens een winnaar. 
Iedereen kon bovendien op de geno-
mineerde projecten stemmen voor de 
Publieksprijs. Samen met ontwerpers, 
opdrachtgevers en bewoners vieren we 
zo het publieke leven in de openbare 
ruimte van Den Haag. 

Jooske Baris 
directeur Platform STAD

De openbare  
ruimte vieren
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Verblijven in Den haagPlatform STAD - Buiten zijn in Den haag

Prettige openbare ruimte 
maakt de stad leefbaar

Veranderend gebruik
Pleinen en parken functioneren alleen goed als de inrichting 
aansluit bij de manier waarop mensen de ruimte willen gebruiken 
en beleven. In verloederde parken komt niemand, terwijl we zien 
dat plekken die getransformeerd zijn meteen veel meer gebruikt 
worden. Bij ontwikkelgebieden waar woningen worden toegevoegd 
aan een bedrijventerrein, zoals bij het Maanplein en het Junoblok 
in de Binckhorst, wordt de buitenruimte aangepast aan dit 
veranderende gebruik. 

Een prettige en goed functionerende openbare ruimte 
is essentieel voor de kwaliteit van leven van alle 
Haagse bewoners. Zodra je je huis verlaat, beweeg je 

je immers langs plekken die meer of minder prettig aanvoelen. 
De inrichting van die plekken bepaalt of je je hier bijvoorbeeld 
veilig voelt en of je andere mensen ontmoet.

Coronacrisis maakt belang buitenruimte  
extra zichtbaar
Juist tijdens de coronacrisis worden de grotere open ruimtes 
zoals wijkparken De Horst en De Verademing heel intensief 
gebruikt. Hier kan het publieke leven – op afstand – nog enigszins 
door gaan. Maar juist ook de kleine groene plekken dicht bij huis, 
zoals het Meidoornplein of de Pleinen Bezuidenhout-Oost zijn 
essentieel. Mensen zijn tenslotte nog meer op hun eigen woning 
en buurt aangewezen.

Openbare ruimte onder druk
Er zijn ook nieuwe uitdagingen voor het goed inrichten en 
functioneren van de openbare ruimte. De bevolking groeit en er 
worden veel nieuwe woningen gebouwd. Steeds meer mensen 
moeten dezelfde plekken met elkaar delen. De behoefte aan groen 
voor rust of juist sport en informele ontmoetingsplekken groeit.

Behalve simpelweg meer drukte, levert de bouw van nieuwe 
woningen bovendien meer verschillende en soms tegenstrijdige 
belangen op. Met meer woningen komen er immers ook meer 
auto’s. Dit zorgt voor files en parkeerproblemen. Maar Den Haag wil 
wel goed bereikbaar blijven. Fietsen en openbaar vervoer kosten 
minder ruimte. Een mobiliteitsverandering vraagt echter ook een 
andere manier van gebruik en inrichting van de buitenruimte. 

Zowel de bevolkingsgroei als de coronacrisis zorgen voor een toename 
van de ruimtelijke tweedeling in Den Haag. In kwetsbare wijken komt 
de crisis veel harder aan en worden de meeste nieuwe (sociale) 
woningen gebouwd. Uiteraard kan dit probleem niet verholpen worden 
met een andere inrichting van de openbare ruimte. Maar uitnodigende 
en toegankelijke plekken waar iedereen komt, van jong tot oud, alle 
nationaliteiten en opleidingsniveaus, verbinden wel degelijk mensen. 
Zien en gezien worden speelt een belangrijke rol. Ook voelen mensen 
zich wellicht iets minder eenzaam. 

Klimaatbestendig
Een grotere druk op de openbare ruimte komt 
ook door vercommercialisering, met bijvoorbeeld 
steeds meer terrassen en de energietransitie die 
ruimte vraagt. Tenslotte moet Den Haag beter 
klimaatbestendig worden. Toenemende droogte, 
wateroverlast en hittestress worden tegengegaan met 
meer groen. Met elk nieuw project maken ontwerpers 
opnieuw een afweging tussen al deze opgaves en 
belangen. Geen gemakkelijke opgave.
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Haagse Openbare ruimte Prijs - jurybevindingen

1 Participatie  
op de  
voorgrond

‘Bij de HOP inzendingen viel ons op dat het 
gebruik van de openbare ruimte een belangrijk 
uitgangspunt voor het ontwerp is. Om te 
achterhalen wat mensen voor die specifieke 
plek belangrijk vinden, zijn zonder uitzondering 
bewoners, ondernemers en andere belang-
hebbenden betrokken. Via intensieve participatie-
trajecten, bewoners die zelf ontwerpen mochten 
maken of deelnamen aan het ontwerpteam. Soms 
namen bewoners zelfs het initiatief en kregen de 
ruimte voor de uitvoering. Hierdoor zien we dat de 
openbare ruimte ook daadwerkelijk goed gebruikt 
wordt. Deze aanpak verdient voortzetting.’

2 Auto’s nog erg  
vanzelfsprekend 
aanwezig

‘Veel inzendingen hebben een groene uitstraling 
en er is in Den Haag de laatste jaren het nodige 
groen toegevoegd. Maar de aanwezigheid van een 
grote hoeveelheid parkeerplaatsen, maakt dat veel 
plekken toch stenig overkomen. Auto’s zijn nog erg 
vanzelfsprekend aanwezig in het stadsbeeld, terwijl 
een aantal projecten echt beter zouden zijn als er 
minder parkeerplaatsen waren. Ook de oversteek-
baarheid van autowegen is op veel plaatsen voor 
verbetering vatbaar.’

Loper Oude Centrum 
wint HOP 2020

3 Zwakke  
gedeelde 
identiteit

‘In Den Haag is het gevoel van een gezamenlijke 
stedelijke lotsbestemming en identiteit vrij zwak. 
Dat komt vooral door de gefragmenteerde ruim-
telijke opbouw van de stad. In veel buurten is er 
namelijk wel een sterk dorpsgevoel. Stedelijke 
wijkoverstijgende plekken zoals De Verademing en 
de Loper Oude Centrum zouden er meer mogen 
zijn. Dit zijn echt projecten met een sterke eigen 
identiteit die uitnodigend zijn voor mensen uit 
verschillende buurten en bevolkingsgroepen.’

De Jury
Annemieke Fontein (voorzitter) 
Hoofd Landschapsarchitectuur  

gemeente Rotterdam

Bram Breedveld 
LANDLAB landscape architects

Marijke Nas 
Directeur Bouw Midden West bij Dura 

Vermeer

Kyra Kuitert 
Bureau KM,  

advies gebruik openbare ruimte

Shervin Nekuee 
Socioloog

“ Heel inspirerend 
om samen naar 
zoveel prachtige 
projecten te kijken"

De Loper Oude Centrum is door de vakjury unaniem 
uitgeroepen tot winnaar van de HOP 2020. De route 
verbindt met een geraffineerd ontwerp verschillende 

buurten. De onveilige Stationsweg en Wagenstraat veranderden 
in een prettige route voor voetgangers en fietsers met de nodige 
verblijfsplekken. ‘Geen makkelijke keuze, want de kwaliteit van 
de inzendingen was stuk voor stuk hoog. Maar de projecten 
waren qua typologie ook heel verschillend. Het ging zowel 
om de herinrichting van parken, routes, tuinen en pleinen als 
om straatmeubilair. Veel ontwerpen zijn gemaakt door het 
Ingenieursbureau Den Haag, maar er zijn ook interessante 
bottom-up initiatieven en plannen van corporaties en eigenaren.’

Wat precies maakt een ingreep tot een succes? Welke plek nodigt uit 
tot verblijf? Sommige plekken zijn gebruiksvriendelijk en toegankelijk, 
andere plekken hebben veel barrières. Er zijn onbestemde en 
anonieme plekken, maar ook openbare ruimtes die door materiaal-
gebruik en vormgeving iets ‘vertellen’ over de plek. Voor wie heeft het 
betekenis? Loop je hiervoor om?

Plekken moeten je raken
In de eerste ronde koos de jury uit alle inzendingen vijf nominaties. 
Deze projecten zijn bezocht. ‘De sfeer en de "sense of place" moest 
gevat worden.’ Door de verschillen in achtergrond van de juryleden 
zijn de projecten ook vanuit verschillende invalshoeken en op uiteen-
lopende aspecten bekeken. ‘Plekken moeten bovendien raken, en 
vaak zijn dat dan plekken die iets schoons en moois hebben. Het 
moet meer zijn dan de optelsom van criteria.’ 

‘Platform STAD formuleerde vooraf drie criteria: gebruik, 
toekomstwaarde en vormgeving. Vooral het vergelijken van de 
verschillende schaalniveaus was lastig. Juist ook alle kleine ingrepen 
bij elkaar, zoals het gevelgroen van De Groene Mol en de zorgvuldig 
aangelegde klinkerbestrating zorgen ervoor dat de beleving van 
de stad aangenaam is. De DebatMobiel en de strandstoelen in het 
Huijgenspark zorgen ervoor dat plekken op een hele nieuwe manier 
beleefd worden.’

Aanbevelingen en kansen
Ondanks alle lovende woorden blijft er ook iets 
te wensen over. De stad is immers nooit af. De 
jury ziet voor Den Haag de nodige kansen voor 
verbetering. Deze worden bij de afzonderlijke 
inzendingen ook genoemd. Daarnaast waren 
er een aantal zaken die opvielen bij meerdere 
ingezonden projecten en de openbare ruimte 
van Den Haag in het algemeen:
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Van Alff bank
Een vertrouwd straatbeeld
De inzender: ‘Het Ingenieurs- 
bureau Den Haag heeft met veel 
liefde aan de banken gewerkt. 
We plaatsen de Van Alff bank 
altijd om de mensen in Den Haag 
een plezier te doen. Het aller-
mooiste rijtje stadsbanken staat 
aan de Hofvijver.’

Elegante stadsbank
Het ontwerp van de stadsbank is 
simpel en elegant. Gebaseerd op 
de Van Alff bank zijn er nieuwe 
maatwerkbanken en een aantal 
varianten gemaakt, zoals de rug 
aan rug bank en picknicktafel. De 
veelzijdige Haagse bank staat op 
verschillende plekken in de stad.

Waardering jury:
‘De bank heeft betekenis voor 
ontmoeting, samen zitten en 
elkaar aankijken. Vooral de 
variant met tafel waarderen 
we zeer. Men kan in de stad 
verblijven zonder voor een 
consumptie te hoeven betalen. 
De bank zorgt ook voor 
samenhang en identiteit in het 
Haagse straatbeeld.’

“ Bank maakt van passantenplek  
een comfortabele verblijfsruimte"

 Locatie: Verschillende plekken in Den Haag 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag 
 Ontwerper:   Van Alff 

Ingenieursbureau Den Haag 

“ De schelpen zijn spelaanleiding en 
cultuurhistorische signatuur ineen"

Kerkplein
Oudste route van Den Haag
De inzender: ‘De route Westeinde 
– Buitenhof is de oudste route 
van de stad. Het hoogteverschil 
van deze zandrug is zichtbaar 
gemaakt door de ‘getrapte’ bank. 
De Oude kerk heette vanouds de 
St Jacobskerk en daar herinneren 
de accenten in de vorm van 
Jacobsschelpen aan.’

Groenvakken aan de zuidzijde
Op het Kerkplein is meer ruimte 
gemaakt voor verblijf, langzaam 
verkeer en groen. Dat is gelukt 
door de trambaan te verleggen. 
Het spoor is nu gecombineerd 
met de rijbanen. Bovendien is 
het plein voorzien van nieuwe 
materialen. Hoognodig, want de 
keien lieten los.

Waardering jury:
‘De nieuwe inrichting heeft de 
kwaliteit van de kerk heel mooi 
zichtbaar gemaakt. We missen 
echter de verbinding van de kerk 
met de omgeving en het ‘rondje’ 
om de kerk.’

 Locatie: Kerkplein 
 Jaar: 2017
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag
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Zowel verfijnd als robuust
De inzender(s): ‘Aan de detaillering is bijzondere 
aandacht besteed. De looproute in het midden 
wordt consequent begrensd door lijngoten. De 
witte stippen vormen een ruitpatroon. Op de 
lichtmasten staan goudkleurige ooievaars.’

Verbinding tussen Centraal Station  
en binnenstad
De Haagse Loper is ingericht als breed obstakelvrij 
voetgangersgebied. Aan de randen is ruimte 
voor terrassen. De materialen sluiten aan bij de 
Haagse binnenstad, maar de maatvoering past 
tegelijk specifiek bij de moderne en grootschalige 
bebouwing.  

Waardering jury:
‘Het ontwerp is mooi, overzichtelijk en helder. Heel 
knap binnen de complexiteit van deze omgeving. 
Iets meer verscheidenheid had de route meer 
identiteit gegeven. De verblijfsruimte is helaas 
vooral commercieel.’

“ Voetgangers- 
gebied  
met allure"

Turfmarkt Haagse Loper 

 Locatie: Turfmarkt, Turfhaven, Rijnstraat
 Jaar: 2018
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag 
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag

De Groene Mol
Verbinding tussen Paviljoensgracht en plantsoen
De inzender: ‘Je kunt je laten verleiden om langs 
het fraaie gevelgroen te lopen naar het Helena van 
Doeverenplatsoen. Onderweg valt je oog op een 
wand van vogelhuisjes en fladderen de vlinders om 
je heen. Dan vind je de verkoelende schaduw van de 
prachtige bruidssluier.’

Concept van de vergroening
Door de sanering in de jaren ‘60 verdween de 
kleinschalige bebouwing in dit deel van het Oude 
Centrum. Het nieuwe groen brengt de schaal van de 
oorspronkelijke gebouwen terug. Om de paar meter 
groeit andere beplanting op speciale groeiframes 
aan de gevels.

Waardering jury:
‘De groene Mol vinden we een charmant, zelfs 
ontroerend initiatief. De ingreep heeft impact op 
ooghoogte, maar ook hele gevels worden aangepakt. 
Sociaal gezien is het project heel waardevol, je maakt 
makkelijk een praatje met de buurman.’

“ Verborgen  
groene  
enclave  
herontdekken"

 Locatie:  Nieuwe Molstraat,  
Looijerstraat, Hamerstraat

 Jaar: 2017
 Opdrachtgever:  Wijkoverleg het Oude Centrum
 Ontwerp:  Queeste Architecten



Loper  
Oude Centrum

 Locatie:  Wagenstraat, Stationsweg
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag

winnaar 
Juryprijs
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De inzender: ‘Het doorgaande verkeer wordt 
geweerd. Hierdoor kon de sombere drukke 
verkeersstraat opnieuw worden ingericht als 
een aantrekkelijk groene route. We hadden 
veel aandacht voor de historische context en 
‘couleur locale’. Het is de kers op de taart van 
de stadsvernieuwing.’

“  Flaneren, fietsen  
en verblijven"

Bekijk hier de locatie  
door de ogen van de  

bewoner

Bewoner Niels:  
‘Ik kom dagelijks wel op de Stationsweg. De rode 
bestrating en de plantenbakken, dat ziet er een 
stuk beter uit dan wat het in het verleden was. 
Toen werd hier nog op straat gedeald. Een van 
de mooiste plekjes is de brug hier. Op de bank 
kun je lekker in het zonnetje zitten.’

Uitnodigende  
stadsentree
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1 Gebruik  
en  
beleving

‘Als je het station uit komt, heb je zin om richting de 
kerktoren te lopen. Terwijl dit vroeger een ellendig 
stuk stad was. De Loper Oude Centrum verbindt 
nu verschillende buurten met het centrum van Den 
Haag. Er zijn ook meerdere verblijfsmogelijkheden 
zoals terrassen en banken bij gekomen. Het Huij-
genspark doet veel in de route. Het is een belangrijk 
rustpunt en breekt de lengte. De spreuken in de 
stoepranden maken het geheel af, ze vertragen, je 
stopt af en toe. De spreukenroute is als afzonderlijk 
project ingezonden voor de HOP, maar net als de 
strandstoelen in het Huijgenspark versterken zij de 
route Stationsweg - Wagenstraat.’
‘In het gebruik zien we nog twee knelpunten. Dat 
zijn de twee oversteekplaatsen bij de Hoefkade en 
Veerkades. Voetgangers en fietsers zijn hier onder-
geschikt. We zien dat zij ‘illegaal’ oversteken omdat 
de oversteekplekken onlogisch zijn. Daarnaast 
zouden we het nog mooier vinden als de Loper 
ononderbroken doorloopt van het station tot de 
Grote Marktstraat. Nu stopt route bij de Gedempte 
Gracht.’

" De vormgeving  
van de Loper  
Oude Centrum  
is heel 
geraffineerd"

2      Toekomstwaarde  
 

‘De herinrichting van de Loper Oude Centrum 
geeft het hele gebied een stevige economische 
impuls. Heel goed voor de winkels en bedrijvigheid 
aan deze kant van het centrum. Het is echt de 
uitnodigende entree voor de stad geworden vanaf 
Station Hollands Spoor en heeft daarmee effect op 
een hoger schaalniveau dan de directe omgeving 
alleen. Door de vergroening wordt het gebied 
beter klimaatbestendig en daalt de hittestress. 
De belangrijkste winst is misschien wel dat het 
doorgaande autoverkeer uit de straat gehaald is. 
Waar je vroeger met gevaar voor eigen leven door 
de straat fietste, is nu alle ruimte voor voetgangers 
en fietsers.’

3     Vormgeving  
 

‘De vormgeving van de Loper Oude Centrum is heel 
geraffineerd. We bewonderen de slimme gelaagd-
heid - van structuur tot detail - die de complexe 
context van verschillende buurten en uiteenlo-
pende belangen van bewoners en ondernemers in 
zich verenigt. Er is variatie in kleur, plantenbakken, 
gevelgroen en verlichting, terwijl het geheel een 
herkenbare route is in een stedelijke omgeving. Het 
eerste stuk bij Station Hollands Spoor is iets min-
der sterk dan de overige delen van de route.’

Waardering jury:
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Fokke Ypma
Ontwerper

Vesna Knezevic 
Opdrachtgever

De route Stationsweg - 
Wagenstraat is omgetoverd in 
een levendige stadsstraat waar 
bezoekers welkom zijn. Maar 
pas nu het doorgaande auto-
verkeer er niet meer doorheen 
rijdt, is het project echt klaar. 
Vesna Knezevic (ambtelijk 
opdrachtgever gemeente Den 
Haag) en Fokke Ypma (ontwerper 
gemeente Den Haag) vertellen 
over de zoektocht naar de ziel van 
deze route. ‘Mensen kennen hun 
stad ontzettend goed.’

Toegang tot de stad verfraaien
De Stationsweg en Wagenstraat 
zagen er altijd een beetje rommelig 
uit, terwijl het de entree van de stad 
is en de hoofdroute tussen Station 
Hollands Spoor en de binnenstad. 
Hier wil je bezoekers welkom heten. 
Daarom besloot de gemeente in 
2014 om van deze route een uitno-
digende stadsentree te maken. De 
Loper Oude Centrum leidt bezoekers 
naar de binnenstad. Dit was al een 
wens vanuit de stadsvernieuwings- 
periode toen Adri Duivesteijn 
wethouder was. Naast de nieuwe 
inrichting is het de bedoeling dat 
deze route wordt afgesloten voor 
doorgaand autoverkeer tussen de 
verkeersring om de binnenstad van 

en naar de A12. Inmiddels 
is gestart om deze 

zogenaamde 
‘knip’ tussen 

Schilderswijk en Stationsbuurt te 
realiseren, zodat er geen sluip-
verkeer meer door de Stationsweg 
rijdt. Daarmee komt vervolgens de 
vernieuwde inrichting volledig tot zijn 
recht.

Stedelijke stadsstraat
Het idee van de Loper Oude 
Centrum is in het ontwerp heel 
letterlijk uitgewerkt door het gebruik 
van roodgenuanceerde straat-
bakstenen en vanaf de Wagenbrug 
mangaankleurige straatbakstenen 
die passen bij de binnenstad. 
Het eenduidige kleur- en materi-
aalgebruik koppelt buurten met 
heel verschillende sferen aan 
elkaar. Daarbij is aangesloten bij 
de kenmerkende historische sfeer 
en de menselijke schaal van de 
omgeving, die wel in alle buurten 
is terug te vinden. De uitstraling is 
stedelijk. Daarbij passen de bomen 
in grote Cortenstalen roosters en is 
er gekozen het traject te vergroenen 
met opvallende ronde Cortenstalen 
plantenbakken, hagen en Blauwe 
Regens aan de gevels. Geschikte 
hangverlichting over de gehele route 
en klassieke wandlantaarns aan de 
gevels zijn heel belangrijk voor de 
sfeer. Veel verschillende eigenaren 
moesten daarvoor toestemming 
geven, maar deden dat uiteindelijk 
graag.

Het resultaat is nu een logische 
route met een warme en vriendelijke 
uitstraling om te flaneren en fietsen. 
In de Stationsweg en de Wagenstraat 
is het trottoir verbreed aan de 
zonzijde. De oversteekpunten zijn 
overzichtelijker en veiliger gemaakt. 
Daarbij is veel aandacht besteed 
aan de detaillering van de kruisingen 
met de dwarsverbindingen die een 
sterk eigen karakter hebben zoals 
de grachtenring rond de binnenstad 
(Bierkades en Groenewegje) en 
de Veerkaden. Langs de route zijn 
ook een aantal bijzondere plekken. 
De pleintjes aan de flanken van 
de Wagenbrug zijn vergroend en 
samen met de zitelementen echte 
verblijfsplekken geworden. Het 
Huijgenspark met zijn gele baksteen-
bestrating en ronde zitelementen 
vormt een hoogtepunt op de route. 
Een degelijke uitvoering is essentieel 
voor de gewenste uitstraling. Door de 
aannemer is daarom goed gelet op 
de kleine details zoals het snijwerk 
van stenen.

Rijkdom aan plekken en 
belanghebbenden
De ontwerpers hebben zich rijkelijk 
laten inspireren door de verhalen en 
de inbreng van de buurt. Zij zochten 
de ziel van de plek. Een uitdaging, 
want de route is een aaneen-
schakeling van heel verschillende 
buurten: Stationsbuurt, Oude 
Centrum en China Town. Ook de 
mensen die gebruik maken van 
de straat zijn divers: bewoners, 
dagelijkse bezoekers, toeristen 
en ondernemers. Tijdens de vele 
inspraakavonden werd gesproken 

over historische figuren als Spinoza 
en Paulus Potter, de voormalige 
Jodenbuurt, de moskeeën en 
opvangcentra. Dat er mensen 
uit veel verschillende culturen 
langs de Stationsweg wonen, is 
in het ontwerp terug te zien door 
de spreuken die in 34 talen in de 
stoepranden zijn gegraveerd. De 
spreuken hebben allemaal het 
thema reizen of stilstaan. Want dat 
doen mensen als ze langs de route 
lopen. De eerste spreuk bij het 
station is ‘Kommie doen?’ Volgens 
het Groen-Geile Boekie is dat Haags 
voor ‘Welkom in Den Haag!’. 
Het gelaagde ontwerp bood 
veel ruimte voor een zorgvuldige 
belangenafweging in het partici-
patietraject. Met het uiteindelijke 
resultaat dat de hele buurt ten 
goede komt. De goede samen-
werking zorgde ervoor dat deze 
zorgvuldige benadering tot in de 
uitvoering werd doorgezet. 

‘ Uitnodigende  
stadsentree  
heet bezoekers  
welkom’
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De stad door 
de ogen van  
de gebruiker

Helicopterview versus beleving op ooghoogte
De openbare ruimte lijkt vaak ontworpen vanuit een 
helicopterview. Het ontwerp ziet er dan op tekening 
prachtig uit. Maar als je er doorheen loopt en de ruimte 
op ooghoogte ervaart, kan het toch een onaangename 
plek zijn. Zelfs plekken die een prijs hebben gewonnen of 
in architectuurbladen staan, blijken vanuit de gebruiker 
gezien soms helemaal niet zo fijn. Dan is het in de 
praktijk bijvoorbeeld een kaal en winderig plein, waar 
je niets kunt doen, met fietspaden die ‘van niets naar 
nergens‘ lopen en niet aansluiten op de omliggende 
straten. 

Het is helemaal niet zo gemakkelijk om een fijne, veilige 
en aangename plek te creëren. De ontwerper moet 
met ongelooflijk veel belangen en partijen rekening 
houden: met de ondergrond, met omwonenden, met 
beheer, met financiën enzovoort. Het is dus niet gek 
dat er af en toe dingen worden vergeten. Ik denk dat 
het feit dat de gebruiker uiteindelijk wel eens vergeten 
lijkt te worden deels ook is terug te voeren op de 
opleidingen. Daar wordt vaak erg naar de esthetiek van 
een ontwerp gekeken en minder of de openbare ruimte 
uiteindelijk ook goed gebruikt kan worden. En dan moet 
er ook nog iets te ontdekken vallen, iets verrassends of 
avontuurlijks zijn.

Gebruikersvriendelijk  
is niet duurder
Een ontwerp dat goed uitpakt voor 
de gebruikers hoeft overigens niet 
duurder te zijn. Sterker nog, met 
een goed ontworpen openbare 
ruimte kunnen gemeenten zelfs geld 
besparen. Als je in de ontwerpfase 
nadenkt over het gebruik, zijn 
later mogelijk minder (her)inves-
teringen nodig. Dan kun je de 
ruimte makkelijker onderhouden 
en heb je mogelijk minder last van 
vernielingen. Dan hoeft niet alles 
kort na aanleg weer op de schop. 
Daar zie ik veel gemiste kansen. Het 
gaat soms om details, maar die zijn 
dan net wel essentieel.

Ik vind dat professionals in de 
gemeente Den Haag bovenge-
middeld ontwerpen voor de 
gebruikers. Ik heb natuurlijk niet 
heel Nederland in mijn blikveld, 
maar ik zag bij mijn werk voor deze 
gemeente vanaf de zijlijn dat er goed 
wordt geluisterd naar de inbreng van 
andere sectoren, zoals Welzijn of 
Sport. Er liggen ambities, er wordt 
goed gekeken naar de diverse doel-
groepen en ook naar beheer. In Den 
Haag ligt de focus zeker niet alleen op 
de esthetische kant. 

Den Haag heeft in haar Handboek 
Openbare Ruimte heel slim twee 
kwaliteitsniveaus vastgelegd: de 
Hofstad- en de Residentiekwaliteit. Ze 
maakt daardoor duidelijke keuzes en 
als er in de binnenstad bijvoorbeeld 
iets echt bijzonders moet komen, dan 
kan dat daardoor ook. Er ontstaat 
zo ruimte voor iconische projecten, 
waardoor de bewoners trots op hun 
stad kunnen zijn. 

Het ’lichte ontmoeten’
De impact van de inrichting van 
openbare ruimte op het sociale 
leven in steden is enorm en wordt 
onderschat. Volgens onderzoek voelt 
ruim 40 procent van de volwassenen 
zich matig tot ernstig eenzaam. 
In de openbare ruimte maak je 
misschien niet je beste vrienden, 
maar onderschat de rol van het 
’lichte ontmoeten‘ niet. Daarmee 
bedoel ik bijvoorbeeld een praatje 
met andere ouders in de speeltuin of 
het dagelijks samenkomen van een 
groepje hondenbezitters. Maar zelfs 
een knikje naar een bekend gezicht 
kan al maken dat mensen zich 
ergens thuis voelen. Voor sommige 
eenzame mensen is dit bijna van 
levensbelang. Met slimme fysieke 
ingrepen kan je zulke ontmoetingen 
heel goed faciliteren. Daar valt nog 
winst te behalen. 

Voor ouderen is in dit kader ook 
toegankelijkheid belangrijk. Ik heb 
bijvoorbeeld een buurvrouw die 
alleen nog naar de winkel kan, 
omdat er halverwege een bankje 
staat. Dat zijn net die kleine dingen 
die maken of iemand nog beweegt, 
zelfstandig woont en onder de 
mensen komt of niet.

Twee soorten veiligheid
Als CPTED-expert (Crime Prevention 
Through Environmental Design) let 
ik ook op de veiligheid van openbare 
ruimtes. Ik maak onderscheid tussen 
objectieve veiligheid en subjectieve 
veiligheid. Objectieve veiligheid is 
de criminaliteit die je kunt meten, 
het aantal inbraken of diefstal van 
fietsen. Subjectieve veiligheid gaat 
over het gevoel van veiligheid. Dat 
gevoel kan je in de openbare ruimte 
verhogen door een goed ontwerp. 
Daarvoor gelden universele regels. 
Het gaat over zichtbaarheid, de 
vraag of je andere mensen nog kan 
zien lopen, maar ook over wie waar 
mag komen en waarom, over hoe je 
groepen, zoals scooterrijders, ergens 
kunt buitenhouden. Ook moet alles 
heel en schoon zijn. Zelfs als het 
ergens stinkt, voelen mensen zich 
onveiliger.

We moeten er wel voor waken dat 
we onder het mom van veiligheid 
allerlei plekken afsluiten voor het 
publiek. Zeker in een verdichtende 
stad als Den Haag, vind ik dat zoveel 
mogelijk openbare ruimte ook 
daadwerkelijk openbaar moet zijn. 
Mocht je gebieden deeltijds willen 
afsluiten, dan is het belangrijk hoe je 
de entree of overgangszones inricht. 
Bij parken vind ik het bijvoorbeeld 
altijd fijn als je door een poort of een 
versmalling binnenkomt. Dan heb 
je het gevoel, dat je in een andere 
wereld terechtkomt, die haar eigen 
kwaliteiten heeft, maar ook eigen 
regels. 

HOP-jurylid Kyra Kuitert 
(Bureau KM): De inrichting van 
de openbare ruimte heeft een 
enorme impact van op het sociale 
leven in een stad. Maar men 
beseft vaak niet hoe complex 
het ontwerpen van die openbare 
ruimte eigenlijk is.

“  De impact van openbare  
ruimte op het sociale 
leven wordt onderschat"

Juryinterview 

Kyra Kuitert
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34 spreuken in allerlei talen
De inzender: ‘De stationsbuurt is een zeer multi-
culturele wijk. De spreukenroute staat symbool voor 
alle talen die er in Den Haag worden gesproken, 
hoeveel dat er ook zijn. De spreuken verwelkomen 
iedereen die zich in de stad ophoudt.’

Taal om naar te kijken
De spreuken met het thema reizen of stilstaan zijn 
in de stoepranden van de straten gegraveerd. De 
spreukenroute is onderdeel van de Loper Oude 
Centrum, de herinrichting van de Stationsweg en 
Wagenstraat die genomineerd is voor de HOP. 

Waardering jury:
‘De spreuken zijn een mooie subtiele toevoeging aan 
het project Loper Oude Centrum. We vinden het 
een heel charmant initiatief.’

“ Kommie doen?  
is Haags voor,  
Welkom  
in Den Haag!"

Spreukenroute Haagse Talen

 Locatie: Stationsweg en Wagenstraat
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag, 
 Ontwerp:   Ingrid Tieken-Boon van Ostade

Strandstoelen voor iedereen
De inzender: ‘Vrijwilligers zetten 
bij mooi weer strandstoelen 
buiten. Iedereen mocht er 
gebruik van maken. Het geven 
van vertrouwen werkte. Want 
iedereen kon de stoelen kapot 
maken. Toch gebeurde dit 
nauwelijks.’

Van de zon genieten
In de Stationsbuurt hebben veel 
woningen geen buitenruimte. 
Het gazon van het Huijgenspark 
werd echter vooral gebruikt als 
hondenuitlaatstrook. Door de 
strandstoelen en picknicktafels 
op het gazon wordt er nu wel 
volop gerecreëerd.

Waardering jury:
‘Het is prachtig dat een kleine 
tijdelijke interventie verblijfs-
kwaliteit creëert. De perceptie 
en het gebruik van het Huij-
genspark zijn door de strand-
stoelen verandert. Zo kan de 
openbare ruimte de bron zijn 
voor sociaal beleid.’

“ De strandstoelen  
gaven het gazon  
een andere betekenis"

Strandstoelen  
in het Huijgenspark

 Locatie: Huijgenspark 
 Jaar: 2016
 Opdrachtgever:  LUSTHOFxl
 Ontwerp:   Atelier Sacha Winkel
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“ Naar suggesties van bewoners,  
winkeliers en bezoekers  
werd serieus geluisterd"

Jonckbloetplein
Het resultaat wordt 
gewaardeerd
De inzender(s): ‘Het verkeer 
is een stuk veiliger geworden. 
Aanrijdingen waren voor de 
herinrichting aan de orde van 
de dag. Bovendien is het Jonck-
bloetplein een plein geworden 
waar mensen op een bankje 
lekker kunnen uitrusten. Kortom, 
iedereen tevreden.’

Vergroenen en ontmoeten
Het Jonckbloetplein is in de 
eerste plaats een verkeersplein. 
Daaraan zijn in nauwe samen-
werking met de buurt groen-
voorzieningen, sfeerverlichting 
en bankjes toegevoegd. De 
koffietent is ook opgeknapt en de 
afvalcontainers zijn ondergronds 
geplaatst.

Waardering jury:
‘De verblijfskwaliteit en de 
gebruiksmogelijkheden voor de 
bewoners zijn sterk verbeterd. 
Toch zien we nog vooral een druk 
kruispunt in plaats van een plein. 
Het is jammer dat er niet meer 
parkeerplaatsen uitgehaald zijn.’

 Locatie: Jonckbloetplein 
 Jaar: 2017
 Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag

Heeswijkplein
Verbetering van de sociale 
cohesie
De inzender: ‘De metamorfose 
heeft het Heeswijkplein in 
Moerwijk weer nieuw leven 
ingeblazen. Na een intensief 
participatieproces is de leef-
baarheid zowel fysiek als sociaal 
enorm verbeterd. Het is een 
lichtpuntje dat laat zien dat ook 
in Moerwijk kracht en energie bij 
bewoners aanwezig is.’

Een veilig en groen winkelplein
Bewoners hadden behoefte 
aan ontmoetingsruimte en 
groen. Het asfalt heeft daarom 
plaats gemaakt voor plekken 
om te spelen en sporten. Er 
zijn tientallen kinderen en 
jongeren actief. Bovendien is 
het plein vergroend en staan er 
bankjes waar ouderen gezellig 
samenkomen.

Waardering jury:
‘We herkennen de impact van de 
metamorfose en zien dat het 
door de wijkbewoners wordt 
gewaardeerd. Er is heel slim 
een binnen en buitenwereld 
gecreëerd. Het schuine gras 
werkt heel goed. We vragen ons 
wel af of de randen comfortabel 
genoeg zijn om fijn te zitten.’

“Een lichtpuntje in Moerwijk dat straalt, bruist en leeft"

 Locatie: Heeswijkplein 
 Jaar: 2017
 Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag 

 i.s.m. de buurtbewoners



32 33

Platform STAD - Haagse Openbare ruimte Prijs - inzending Haagse Openbare ruimte Prijs - inzending

Tuinen Beverweerdstraat

“ Van saai  
grasveld  
naar bloeiende  
eilanden"

 Locatie: Beverweerdstraat e.o. 
 Jaar: 2020
 Opdrachtgever:  Haag Wonen
 Ontwerper:  Engelsman Hoveniers

Tuinen vernieuwen
De inzender: ‘Dit project is een voorbeeld voor de 
wijk Moerwijk en de stad Den Haag. Als woning-
corporatie werkten we samen met de huurders 
en onze hovenier aan een zo optimaal mogelijk 
ontwerp.’

Bloeiende borders
De voor- en achtertuinen van de bouwblokken met 
portiekflats zijn verbeterd. Door de renovatie van 
de woningen waren de tuinen door de steigers kaal 
geworden en aan een opknapbeurt toe. Eilanden 
van bloeiende borders en gazons zijn de basis van 
het ontwerp.

Waardering jury:
‘We vinden het erg goed dat de tuinen hier worden 
aangepakt, met een mooi resultaat! Naar onze 
mening had het ontwerp wel iets doortastender en 
vernieuwender kunnen zijn.’

Meidoornplein
Activiteiten organiseren
De inzender: ‘Het plein is een 
mooi geheel geworden waar wij 
veel van genieten. Regelmatig 
organiseren we vanuit de 
Meidoornplein-commissie 
borrels in de speeltuin, die 
bovendien veel toegankelijker is 
geworden.’

Natuurspeeltuin
De verouderde speeltuin werd 
opnieuw ingericht. Voor de 
metalen toestellen kwam een 
natuurspeeltuin in de plaats. De 
bewoners hebben vervolgens 
zelf de muurschildering bij de 
parkeerplaats laten aanpassen 
zodat deze beter bij de nieuwe 
speeltuin past.

Waardering jury:
‘Het Meidoornplein is heel mooi 
geworden. De natuurspeeltuin 
had naar ons idee nog wel wat  
avontuurlijker kunnen zijn.’

“ Wij zijn trots op  
dit stukje straat"

 Locatie: Meidoornplein
 Jaar: 2016
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag 
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag



Buitenplaats 
Ockenburgh

Nominatie

 Locatie:  Monsterseweg 4 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Stichting tot Behoud  

van de Historische buitenplaats 
Ockenburgh (SHBO)

 Ontwerp:   Tuinontwerper Arina Keijzer
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“ Harmonieuze 
ontmoetingsplek 
voor jong en oud"

De inzender: ‘In het sterk vergrijsde en verdeelde Loosduinen was 
een schreeuwende behoefte aan gedeelde trots. Veelal oudere 
mensen zetten hun talenten en tijd in voor de aanleg van de tuin. 
Zij bleken de motor achter de verbinding van jong (leerlingen en 
studenten) en oud, Westlands en Haags en de redding van het 
verwaarloosde Ockenburgh.’

Gedeelde trots

Vrijwilliger August:  
‘Het werken in een moestuin 
vindt ik ontzettend leuk. En 
ik vind het ook leuk dat er 
zoveel mensen op af komen. 
Dat maakt het werken hier 
zo aangenaam. Ik voelde me 
meteen aangetrokken tot deze 
plek toen ik in Den Haag kwam 
wonen. Ik heb me gemeld als 
vrijwilliger en ben begonnen.’

Bekijk hier de locatie  
door de ogen van de  

bewoner



38 39

Platform STAD -  Haagse Openbare ruimte Prijs - nominatie Haagse Openbare ruimte Prijs - nominatie

1 Gebruik  
en  
beleving

‘Buitenplaats Ockenburgh vinden we een onge-
lofelijk sympathiek initiatief. Het is een juweeltje 
van deep democracy. De plek faciliteert en nodigt 
mensen uit mee te werken in de tuin of een festival 
te organiseren. Tuin, landhuis en omgeving vullen 
elkaar daarin prachtig aan.’ 
 
‘De doelgroep is wel redelijk beperkt. Er zijn vooral 
veel ouderen en gezinnen. De plek ligt dan ook 
excentrisch in de stad. Je moet het wel weten te 
vinden. Dat wordt nog eens versterkt doordat je 
eerst door een donker bos moet om er te komen.’

“ Je voelt  
de liefde die  
in deze plek 
gestopt is"

2            Toekomstwaarde  
 

‘De rust in Ockenburgh is heel fijn en zorgt voor een 
goede balans. In de stad is al dynamiek genoeg. De 
plek geeft mensen een doel om naar toe te gaan. 
Voor de vrijwilligers om er te werken, maar ook 
voor bezoekers als uitje aan de rand van de stad. 
Dat is heel goed voor de gezondheid. We zien dat 
het gebied in de toekomst veranderingen goed op 
zal kunnen nemen. Tegelijkertijd zijn bewonersini-
tiatieven ook kwetsbaar op de lange termijn. Hoe 
houd je de spirit erin?’3            Vormgeving  

 

‘Het ontwerp is heel zorgvuldig gemaakt. De 
tuin vinden we prachtig. Door de planten en de 
bloemen voel je de liefde die in de plek gestopt 
is. De positie van de boog, de plekken waar de 
hagen zijn neergezet en de materialen, het klopt 
allemaal. De schaal en variatie voelen goed. Een 
uitnodigende entree zou de tuin nog meer waar-
de geven. Als je aankomt, zie je nu een rommelig 
stukje waar auto’s en fietsen staan.’ 

Waardering jury:



Petra Brekelmans  
Opdrachtgever

Arina Keijzer
Ontwerper

‘Kom allemaal genieten van het fruit in mijn 
boomgaard’, schreef de dichter Jacob Westerbaen die 
Buitenplaats Ockenburgh in de 17e eeuw aanlegde. 
Die dichtregels waren de inspiratie om hier weer een 
ontmoetingsplek te maken. Een plek waar steeds 
iets te beleven valt en iedereen welkom is, vertellen 
Petra Brekelmans (Stichting tot Behoud van de 
Historische buitenplaats Ockenburgh, SHBO) en 
Arina Keijzer (tuin- en landschapsontwerper).

Harmonie en burgerinitiatief
Landgoed Ockenburgh is gered van de ondergang door 
een grote groep vrijwilligers van SHBO. De monumentale 
villa stond ruim 20 jaar leeg. Het bijbehorende terrein 
was verloederd en overwoekerd. Dat leverde onveilige 
gevoelens en situaties op. Nadat grootse plannen voor 
een conferentieoord en hotel met 80 kamers niet 
rendabel bleken, namen buurtbewoners het initiatief. Zij 
zagen een plek van harmonie voor zich. Een plek waar 
de verdeeldheid door ‘populistisch gepraat’ tussen de 
mensen uit Loosduinen, het Westland en Kijkduin kon 
plaatsmaken voor gedeelde trots. De verschillen in 
mentaliteit kwamen goed naar voren bij de snoei- en 
klusdagen. Westlanders kwamen met kettingzagen, 
Loosduiners met kleine snoeischaren. Maar met 
vereende krachten bliezen zij de monumentale villa en 
haar tuinen nieuw leven in. Stukje bij beetje knappen 150 
vrijwilligers de plek steeds verder op en organiseren er 
jaarlijks zo’n vijftig (culturele) evenementen. 

Historische prenten
De tuin is integraal onderdeel van het Rijksmonument. 
Het ontwerp heeft daarom een klassieke symmetrische 
opzet en een loofgang. Daarin worden echter wel 
hedendaagse ontwerpprincipes toegepast die zorgen 
dat mensen zich prettig voelen. Zoals een bankje 
rugdekking geven van een haag of andere beplanting 
en de afwisseling tussen beschutting en openheid. In 
sommige plantvakken groeien plukbloemen terwijl in 
andere vakken (vergeten) groenten worden gekweekt. 
De loofgang is beplant met diverse soorten fruitbomen. 

Het ontwerp voor de tuinen is gemaakt door tuin- 
en landschapsontwerper Arina Keijzer, ook een 
vrijwilligster. Voor het ontwerp greep Keijzer terug op 
historische prenten van het landgoed. Onderzoek naar 
de historische tuinen op de buitenplaats werd gedaan 
door Korneel Aschman, in opdracht van de Erfgoedtafel 
Landgoederenzone van de Provincie Zuid-Holland. 
Daarnaast werd Keijzer geïnspireerd door vergelijkbare 
landgoedtuinen in Engeland. 
De tuin werd volledig opnieuw aangelegd op de plek 
van de gedemonteerde Van Klingerenvleugel van de 
voormalige jeugdherberg. De hoger gelegen binnentuin 
wordt later nog aangelegd. Naast de huidige tuin was 
vroeger een stervormige fruittuin. Hier is nu een speelplek 
gemaakt. De tuinen en speelplek zijn toegankelijk voor 
iedereen die van Ockenburgh wil genieten. Het is niet 
verplicht iets te bestellen bij de Brasserie.

Talenten benutten
Werken met vrijwilligers kent een hele eigen dynamiek. 
De groep is zeer divers. Sommigen speelden als kind in 
de bossen rond de villa en vierden verjaardagen op het 
grote grasveld. Maar er wordt ook samengewerkt met het 
onderwijs en bedrijven. Belangrijk is om alle betrokkenen 
enthousiast te houden. Twee succesfactoren vallen op. 
In de eerste plaats kan iedereen – zowel de denkers 
als de doeners - zijn eigen ideeën kwijt op Ockenburgh 
en worden de verschillende talenten benut. Dit 
blijkt ook uit de verschillende soorten onderwijs die 
worden betrokken. Leerlingen van ROC Mondriaan en 
het praktijkonderwijs hielpen met de tuin, maar ook 
studenten van de Haagse Hogeschool, Hotelschool Den 
Haag en Universiteit Nyenrode dragen bij en bedachten 
bijvoorbeeld een duurzaam food festival met groeten uit 
het Westland.

Een tweede succesfactor is dat het omvangrijke project 
in behapbare stukken geknipt werd. Steeds als er 
voor een onderdeel voldoende geld is opgehaald bij 
fondsen en bedrijven en er voldoende vrijwilligers en 
materialen zijn, wordt het uitgevoerd. Daarbij moeten 
ook de nodige hobbels worden genomen. Een van de 
lastigste obstakels was volgens het bestuur van de 
stichting om op een lijn te komen met de gemeente 
Den Haag. Het landgoed stond voor een aanzienlijk 
bedrag als bouwgrond in de boeken. Het bestuur wist de 
gemeente er uiteindelijk van te overtuigen dat de sociale, 
historische en natuurwaarden (in Natura 2000 gebied) 
van het Rijksmonument veel belangrijker waren dan de 
fictieve opbrengsten. De stichting kreeg het vertrouwen 
voor de ontwikkeling en maakte er een plek waar men 
samen kan genieten van natuur en cultuur.     

‘Kom  
allemaal  

genieten van 
 het fruit in mijn 

boomgaard’
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Openbare ruimte slibt snel dicht
In principe is de nieuwe nadruk op openbare ruimte 
natuurlijk mooi. Groen en verblijven krijgen weer ruimte. 
Maar er zijn ook valkuilen, want voor je het weet, staat je 
plein vol en ben je je ruimte kwijt. Zo heeft de terrasjes-
cultuur zijn nadelen. Met winterterrassen, bloembakken, 
parasols met reclame erop of schuttingen tegen de wind, 
schuiven de terrassen de pleinen op. Bij het Buitenhof 
zie je dat volgens mij ook gebeuren. Je hoeft echter niet 
overal alles op te vullen om het gezellig te maken. 

Openheid en eenheid is op sommige plekken belangrijk. 
Als de openbare ruimte simpel en eenvoudig blijft, 
komen kerken of monumentale gebouwen bijvoorbeeld 
veel beter tot hun recht. Daarvoor staan ook duidelijke 
regels in het Handboek Openbare Ruimte van de 
gemeente Den Haag, maar daar moet dan wel op 
gehandhaafd worden. In Hilversum is dat heel mooi 
opgelost. Daar is de inrichting van de openbare ruimte 
door een baatbelasting op een hoger niveau getild. Met 
de ondernemers worden gezamenlijk besluiten genomen. 
Zo kozen zij bijvoorbeeld voor een bepaald soort klinker 
en gebruiken ze allemaal rieten stoelen. Dat schept 
meteen meer eenheid.

Pas op voor groen  
als nieuw dogma 
Vanuit het thema klimaatverandering 
lijkt alles groen te moeten tegen-
woordig. Maar soms zit het stenige 
juist in het karakter van een plek. Op 
een mooi geklinkerd plein, komt een 
standbeeld of een mooie fontein door 
zijn omgeving goed tot zijn recht. Je 
moet door het toevoegen van groen 
het karakter van een plein natuurlijk 
niet kapot maken. Bovendien moet je 
er waakzaam voor zijn om niet alle 
vakjes op te vullen met standaard 
groen assortimenten, zogenaamd 
'zorgeloos groen'. Je kan uiteraard 
vergroenen, maar je moet dus blijven 
nadenken over de context en welke 
betekenis je eraan wilt geven.

Minder privé en  
meer openbaar groen
Een optie om wel te vergroenen is 
om bij nieuwbouwprojecten in te 
zetten op meer openbaar groen in 
plaats van private tuintjes. Ik zie dat 
mensen groen lastig en soms zelfs 
eng vinden en dat daardoor hun 
tuinen steeds meer verharden. Maak 
een goede groene route tussen de 
huizen door. Je kan zo het genieten 
van het groen meeverkopen met 
alle appartementen, niet alleen voor 
de huizen op de begane grond. Wij 
hebben dat concept in het Funenpark 
in Amsterdam gerealiseerd. 

Vergroenen door nieuwe 
verbindingen binnen de 
bestaande stad 
Groene gebieden toegankelijk 
maken en op elkaar laten aansluiten, 
dat vind ik heel belangrijk. Op 
plattegronden zien steden er meestal 
best groen uit. Maar vaak zijn dat 
sportvelden, begraafplaatsen of 
volkstuinen waar niet iedereen 
welkom is. Als je deze plekken 
openstelt voor alle bewoners, benut 
je ze veel beter. Door bovendien 
deze groene plekken te verbinden, 
krijg je meteen een veel fijnmaziger 
groen netwerk. Ik bedoel daarmee 
dat mensen er doorheen kunnen 
wandelen, als afkorting kunnen 
gebruiken of het groen beleven. Het 
is heerlijk om zo door de stad te 
dwalen. Daar zie ik nog heel veel 
kansen. Den Haag kan ook makkelijk 
vergroenen door lineaire parken te 
maken langs de lange lijnen dwars 
op de kust door de profielen voor het 
verkeer te versmallen. 
Openbare ruimte op daken daar-
entegen zal alleen functioneren als 
er een natuurlijke route overheen 
loopt, of als een attractie op het dak 
publiek trekt, zoals een aardvarken of 
een sky bar. 

Aandacht voor buitenruimte  
is oude traditie in Den Haag
Den Haag is een stad waar consistent 
en integraal nagedacht wordt over 
de kwaliteit van de binnenstad en 
de openbare ruimte. Al tijdens mijn 
opleiding gingen we in Den Haag 
kastanjes kijken, naar die statige 
prachtige ‘spierballenbomen’. En 
de parken waren beroemd, zoals 
het Westbroekpark. Dat is een park 
vrijwel zonder paden, alleen met 
gras. Je pakt er een strandstoel en 
gaat zitten. Het ademt een Frans 
sfeertje, met die bloemenpracht en 
de aandacht voor kleuren. 

Er was heel veel kennis bij de 
plantsoenendienst. Bij Klein Zwit-
serland had je de gemeentekwekerij. 
Ik vrees dat door het opsplitsen 
van gemeentelijke diensten en het 
uitbesteden van opdrachten veel 
groene kennis verdampt. Dat is 
natuurlijk heel jammer. Maar nog 
steeds is de kwaliteit hoog. De 
afdeling landschapsarchitectuur van 
Ingenieursbureau Den Haag heeft niet 
voor niets in 2011 de Bijhouwerprijs 
gewonnen.

“  Soms past   
steen beter bij het   
karakter van een plek"

In de openbare  
ruimte is minder  

vaak meer
HOP-jurylid Bram Breedveld 
(LANDLAB landscape architects) 
ziet mogelijkheden voor meer 
groen in de stad, maar waarschuwt 
ook dat groen geen dogma moet 
worden. 

Juryinterview 

Bram Breedveld
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Alphons Diepenbrockhof
Investeren
De inzender: ‘Het winkelcentrum 
is sterk opgewaardeerd. 
Door de investering in de 
openbare ruimte heeft het 
Alphons Diepenbrockhof een 
economische boost gekregen. 
Het is een veel prettiger plek 
geworden.’

Harmonieus geheel
Door de samenwerking bij de 
herontwikkeling van het winkel-
centrum is verbinding ontstaan 
tussen bewoners, gebruikers en 
winkeliers. Door openbare ruimte 
overal eenduidig in te richten en 
het toegevoegde groen is een 
harmonieus geheel ontstaan.

Waardering jury:
‘We vinden het heel interessant 
dat er in het winkelcentrum ook 
een speelplek is gemaakt. Het 
plan lijkt echter niet voldoende 
sterk om de ruimte te dragen.’

“Winkelcentrum krijgt  
economische boost door herinrichting"

 Locatie: Alphons Diepenbrockhof 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  DPZ stadsdeel Loosduinen, 

gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag

Veilige route met rotondes
De inzender(s): ‘De ventweg langs de Sportlaan 
geeft veel meer rust, het scheidt doorgaand van 
lokaal verkeer en is bijzonder mooi uitgevoerd. 
Wat ik niet had verwacht, is wel waar: het verkeer 
stroomt zelfs in de ochtendspits goed door.’

Landschappelijke inpassing van de weg
De Haagse Beek kreeg meer maat en natuurlijke 
oevers door een aantal slimme ingrepen. Monu-
mentale bomen zijn behouden. Ook kregen 
fietsers een volwaardige plaats bij de herinrichting 
van de Noordwestelijke Hoofdroute.

Waardering jury:
‘We zijn onder de indruk van de enorme 
verbetering van de verkeersfunctie en de 
vergroening. Ook esthetisch is de route sterk 
verbeterd. We zetten echter vraagtekens bij de 
oversteekbaarheid en de verblijfskwaliteit aan de 
kant van de woningen.’

“ Minder asfalt maar  
betere doorstroming, 
meer groen en meer 
verkeersveiligheid"

Noordwestelijke Hoofdroute

 Locatie: Sportlaan en Machiel Vrijenhoeklaan 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerper:   Ingenieursbureau Den Haag
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DebatMobiel
Kleine interventie  
met grote gevolgen
De inzender: ‘Dit project heeft 
het gesprek op gang gebracht 
over de hoge parkeerdruk en 
het tekort aan plekken voor 
ontmoeting, spelen en groen. Wij 
geloven erin dat veranderingen in 
de stad van onderop beginnen.’

Ontmoeting op wielen
De DebatMobiel is een kar met 
zitplaatsen en groen die op een 
parkeerplaats gezet kan worden. 
Een plek waar buren met elkaar 
in gesprek kunnen. Bovendien 
laat de DebatMobiel hen voelen 
hoe het is om weer op straat te 
verpozen.

Waardering jury:
‘Het concept is sterk. We vinden 
het een geweldige placema-
kingmethode. Heel mooi om 
het gesprek op gang te brengen 
tussen buren over de inrichting 
en gebruik van de straat. De 
DebatMobiel zou wat ons betreft 
een meer permanent karakter 
mogen hebben.’

“ Is het wel zo gewoon  
straten vol te zetten met auto’s?"

 Locatie:  Fultonstraat, Ahornstraat,  
Copernicusstraat, Ieplaan 

 Jaar: 2016
 Opdrachtgever:  initiatief van buurtbewoners
 Ontwerp:   Team DebatMobiel

Uitvindershof
Buurttuin in versteend stadsdeel
De inzender: ‘Met een aantal buurtbewoners 
hebben we een plan gemaakt voor de tuin. De 
afgesloten stenen ruimte was niet toegankelijk, 
maar is nu een mooie groene buurttuin in een 
versteend stadsdeel. Kom zeker eens kijken!’

Vriendelijke ronde tuin
Het stuk grond was een buitenspeelplein van 
een kinderdagverblijf. Na hun vertrek stelde de 
gemeente de grond beschikbaar aan de buurt. 
Het asfalt, onkruid en slechte verlichting werden 
vervangen door groen en ronde vormen als 
tegenwicht aan de rechte stad.  

Waardering jury:
‘We vinden het een hele leuke plek. Het ontwerp 
is echt een tuinontwerp. Door de besloten ligging 
in het bouwblok lijkt ons de impact op de buurt 
echter gering, je kunt bijvoorbeeld geen rondje 
lopen.’

“ Hard werken  
voor een mooie 
buurttuin"

 Locatie: Van Swindenstraat 8 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag  

i.s.m. buurtbewoners
 Ontwerp:   Buurtbewoners



Wijkpark  
de Verademing Nominatie

 Locatie:  Asmanweg, Newtonstraat, Gaslaan
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Ontwikkelcombinatie Energiekwartier  

(gemeente Den Haag, Heijmans en Staedion)
 Ontwerp:   Ontwerpteam met omwonenden,  

gebruikers en Ingenieursbureau Den Haag
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“ Mensen van 
verschillende 
leeftijden en 
culturen vinden 
elkaar"

 Sportcoach Ibrahim:  
‘Ik vind het park een hele 
goede plek om te sporten. Je 
krijgt motivatie en een goed 
gevoel. Ik zie verschillende 
sporten en verschillende 
mensen, heel multicultureel. 
Iedereen komt hier. Ik vind 
het park chill. Het is gezellig, 
een open plek.’

Bekijk hier de locatie  
door de ogen van de  

bewoner

De inzenders: ‘De Verademing is een open park 
geworden waar iedereen een passende plek 
vindt: wandelaars, fietsers, spelende kinderen, 
sporters, hondenbezitters, rustzoekers, poëten 
en actievelingen, er is echt heel veel te doen!’

Drukbezocht  
stadspark



1 Gebruik  
en  
beleving

‘De Verademing is een prachtige kralenketting 
van verschillende gebruiksplekken. Het park 
trekt een grote verscheidenheid aan mensen. In 
de drukbezochte speeltuin staan jonge ouders 
te bellen, er komen dames met hoofddoek 
joggen, een Caribische man neemt vaak muziek 
mee en jongeren spelen er basketbal. Dit soort 
kosmopolitische plekken zijn ongelofelijk waardevol 
voor de stad. Zeker in het sterk gesegregeerde 
Den Haag. Met een koffietentje, toilet en wat meer 
bankjes erbij zou het park in de toekomst nog meer 
gebruikt worden.’

“Met 500  
bomen erbij zou  

het park nog steeds  
een stedelijke  

uitstraling hebben"

2  

Toekomstwaarde 
 

‘De Verademing heeft een heel positief effect 
op de gezondheid van de bezoekers. Naast de 
genoemde verbinding tussen verschillende 
bevolkingsgroepen, is het een park waar veel 
gesport wordt. Er zijn sportverenigingen, maar de 
velden en de tennisbanen zijn ook vrij toegankelijk, 
iedereen kan er gebruik van maken. Heel bijzonder. 
De hardlooproute zou eigenlijk verbreed moeten 
worden. Om elkaar te passeren moet je over het 
gras. Dat wordt dan al snel kaal. En daarmee 
komen we ook bij een tekortkoming van het 
park. Het groen is niet voldoende stevig voor het 
intensieve gebruik.’ 
 
‘Meer groen en een grotere variatie aan bomen 
en planten zou heel welkom zijn. We realiseren 
ons dat dit lastig is omdat de grond onder het 
park sterk vervuild is, maar eigenlijk zou je er nog 
een schetsvel over heen willen leggen en er een 
groene laag aan toe voegen. Nu levert het park 
maar een bescheiden bijdrage aan de biodiversiteit. 
Bovendien is het er op warme dagen niet uit te 
houden, doordat er op het enorme lage deel geen 
bomen zijn.’

3  

Vormgeving 
 

‘Het park heeft een grootstedelijk karakter door de 
industriële gebouwen op de achtergrond. Het is 
daardoor geen typisch Haags park, het had ook in 
Rotterdam kunnen liggen. Juist dat geeft de plek 
haar waardevolle wijkoverstijgende identiteit. Toch 
staan we ambivalent ten opzichte van dit plan en 
dat zit vooral in de beeldkwaliteit. De schoonheid 
zit met name aan de groene randen. De aansluiting 
op de wijk is daar enorm verbeterd. Andere stukken 
zijn echter behoorlijk hard en open, met veel 
hekken in het zicht. Met 500 bomen erbij zou het 
park er veel mooier uitzien, maar nog steeds de 
gewenste stedelijke uitstraling hebben.’ 
‘Daarnaast kon het hoogteverschil meer uitgebuit 
worden. De brug langs het Verversingskanaal voelt 
als een los element. Terwijl die kant juist belangrijk 
is om de connectie met het centrum van Den Haag 
te maken.’

Waardering jury:
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Platform STAD - Haagse Openbare ruimte Prijs - nominatie



Platform STAD - Haagse Openbare ruimte Prijs - nominatie Haagse Openbare ruimte Prijs - nominatie

Esther Fleers
Opdrachtgever

Wijkpark De Verademing is sinds kort 
een levendige plek waar mensen van 
allerlei leeftijden en culturen komen. En 
dat terwijl het park voor 2018 bijnamen 
had als Guantanamo Bay en Siberië. Het 
was er kaal, windering en unheimisch. 
Daardoor kwamen er toen weinig 
mensen. Douwe Wielenga (voorzitter 
ontwerpteam), Egbert Schuttert 
(Ingenieursbureau Den Haag) en 
Esther Fleers (Heijmans) spraken 
vol trots over hun ontwerp voor de 
herinrichting.

‘ Met vorm  
alleen maak  
je geen  
park’

Van kaal park naar levendige 
plek voor jong en oud
De Verademing werd aangepast 
zodat (toekomstige) bewoners het 
echt in gebruik konden nemen. Dat 
het wijkpark weinig gebruikt werd, 
lag grotendeels aan het ontwerp-
concept. Het park was rond 2000 
aangelegd op sterk vervuilde grond. 
Daarom werd het hele gebied òf 
geasfalteerd òf opgehoogd met 
schone grond met hoge muren 
rondom. Het hoge en lage deel 
waren echter niet verbonden. Muren 
en hekken blokkeerden het zicht 
op het park en de sportvelden 
in het midden. De entrees lagen 
op de verkeerde plekken. Buurt-
bewoners maakten zich hard 
voor verbetering van het park. De 
mogelijkheid hiervoor ontstond 
door de herontwikkeling van het 
naastgelegen Gemeentelijk Industrie 
Terrein. Wijkpark de Verademing 
werd opgeknapt als onderdeel van 
de gebiedsontwikkeling Het Ener-
giekwartier waar de gemeente Den 
Haag, woningcorporatie Staedion en 
Heijmans samen aan werken.

Gebruiksplekken opnemen  
in het ontwerp
Het wijkpark is verrijkt met aparte 
gebruiksplekken, logischer met de 
buurt verbonden en de uitstraling is 
aangenamer. De Verademing heeft 
een ruig karakter door de zichtlijnen 
naar de Elektriciteitscentrale. Het 
ontwerp is stoer en overzichtelijk, 
echt een stadspark. In de vormgeving 
is voortgeborduurd op de 
oorspronkelijke vormentaal met 
scheggen en schuine lijnen. Dit 
komt ook terug in de details zoals 
plantvakken en nieuwe hekken. 
De ceders bleven staan. Maar met 
alleen vorm maak je geen park. 
Er zijn nu plekken gemaakt voor 
verschillend gebruik en gericht 
op verschillende leeftijden. In de 
grote speeltuin spelen de kinderen, 
het basketbalveld trekt jongeren 
en in de rozentuin kun je rustig 
een boek lezen. De bestaande 
publiek toegankelijke tennisbanen, 
voetbalvelden voor de sporters en 
paardenstal Klep & Co zijn gebleven, 
maar wel aangepast.
 
De nieuwe toegangen en trappen 
sluiten veel beter aan op de straten 
in de omgeving. Ook is er een (fiets)
route door het park aangelegd om 

meer mensen in het park te krijgen. 
De verbinding met het water is 
bovendien versterkt met onder 
meer de opening in het zogenoemde 
bruggebouw, dat aan de kant van 
het Verversingskanaal een barrière 
was. Grote hoogteverschillen werden 
teruggebracht door een talud met 
beplanting tegen de muren te 
plaatsen. Daardoor konden de vele 
hekken met maar liefst 70% terug-
gebracht worden. Bovendien werd 
het park zo groter en groener, een 
enorm verschil in beleving.

Buurtbewoners waren  
nauw betrokken 
Een groep buurtbewoners, de 
sportverenigingen, het stadsdeel 
en de ontwerpers van het Inge-
nieursbureau Den Haag vormden 
samen het ontwerpteam. De 
ontwerpers brachten verschillende 
alternatieven in beeld. Zo werd 
bijvoorbeeld besproken hoe een 
speelplek op het hoge of op het lage 
niveau zou functioneren en wat de 
voor en nadelen van de verschillende 
opties zijn. Voor de betrokkenen valt 
er zo daadwerkelijk iets te kiezen. 
Deze discussies en verschillende 
perspectieven maakten het ontwerp 
scherper en de ontwerpers konden 
beter inschatten hoe het park ook 
daadwerkelijk gebruikt zou worden. 
Een van de discussiepunten was de 
hondenuitlaatzone. Op die plekken 
kunnen kinderen niet spelen, maar 
hondenbezitters wilden wel een 
rondje kunnen lopen. 
Ook de bewoners van omliggende 
wijken Transvaal en Schilderswijk en 
van de nieuwe woningen in het Ener-
giekwartier komen regelmatig in het 
park. Daarmee is het park nu meer 
een ontmoetingsplek waar mensen 
met diverse achtergronden gebruik 
van maken. De connectie tussen 
beide gebieden wordt nog verder 
versterkt. Er komt een verbinding 
met het centrum. Op die plek zou 
horeca met een terras aan het water 
een passende aanvulling zijn.

Egbert Schuttert 
Ontwerper

Douwe Wielenga 
Ontwerpteam
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Belangenpuzzel
Van een klimaatadaptieve omgeving tot aan de bereik-
baarheid van de stad, er spelen ontzettend veel 
verschillende belangen in de openbare ruimte. Daarbij 
wordt de ruimte in de binnensteden steeds schaarser 
door de hoge vraag naar woningen. De openbare ruimte 
moet secuur ontworpen worden. Het is een puzzel die 
steeds complexer is. Dat is spannend. Ik vind het vooral 
belangrijk dat een openbare ruimte een bestemming 
heeft, ruimtes die uitnodigen en aantrekken. Zo heb 
ik in Den Haag veel in buurten rondom zee gewerkt. 
Deze openbare ruimtes met hun unieke ligging naast 
de duinen en aan zee moeten, helemaal in deze tijd, 
gekoesterd worden. 

Rol van de ontwikkelaar 
Van oudsher was de inrichting van de openbare ruimte 
een opgave voor gemeenten, die daar ook heel goed in 
zijn. Echter je ziet dat de verantwoordelijkheden voor 
deze inrichting niet meer alleen toebehoren aan de 
gemeente. De ontwikkelaar krijgt een steeds promi-
nentere rol bij de vormgeving van de openbare ruimte. 
Zo heb je bij de herontwikkeling van binnenstedelijke 
gebouwen een opgave voor de buitenruimte. Overigens 
vind ik dat de gemeente de regie over de ontwikkeling 
van een heel gebied in handen moet houden. 

Op dit moment worden de doelen voor onze leef-
omgeving bijgesteld naar de tijdgeest van nu, zowel 
vanuit de toekomstige bewoner als de gemeente. Dit 
heeft als gevolg dat er meer eisen aan ontwikkelaars 
worden gesteld. Deze vele eisen maken het ingewikkeld, 
maar ook heel interessant. En de eisen zijn ook terecht. 
We willen namelijk allemaal hetzelfde; van het gas af, 
duurzame gebouwen en een fijne buitenruimte. De markt 
wordt nu uitgedaagd en mag met creatieve oplossingen 
komen. Dat past ook bij het innovatieve karakter van 
onze sector en de rol die wij als marktpartij hebben.

Een zo’n uitdaging is het vergroenen en autoluw 
maken van onze binnensteden. Het is politiek gezien 
een beladen kwestie. Zelf ben ik van mening dat deze 
uitdagingen passen bij de richting waar je als maat-
schappij naartoe moet. Een richting waar duurzaamheid 
en gezondheid voorop staat. Er worden nu hele wijken 
autovrij gepland zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht. 
Ook wordt er heel innovatief nagedacht over mobiliteit 
zoals op de Veenkade in Den Haag met de volauto-
matische autoberging. Echter vraagt dit een andere 
manier van denken, zowel van de bewoners als van de 
gemeente, dat is een uitdaging.

Nieuwe investeerders in de stad
Als ontwikkelaar heb je de kans invloed uit te oefenen 
op de gezondheid van de toekomstige bewoner. Een 
woonomgeving zo realiseren dat de bewoner zich 
gemotiveerd voelt gezonde keuzes te maken is het 
ultieme doel. Bij Dura Vermeer hebben wij daarom het 
woon- en leefconcept ‘The Good Life’ ontwikkeld waarin 
niet de techniek, maar de mens centraal staat. Zo is 
een gebouw vaak zo ingericht dat de bezoeker auto-
matisch bij de lift uitkomt, de snelste route. Maar wat 
als je dit nu eens omdraait? Dan krijg je een gebouw dat 
zo ingericht is dat de bezoeker automatisch bij de trap 
uitkomt, de gezonde route dus. 

Op dit moment hebben wij de markt mee, je krijgt 
te maken met andere soorten financiering. Zo wil de 
consument vaak ook (gedeeltelijk) meebetalen voor een 
gezonde en prettige woonomgeving. De consument voelt 
ook de urgentie van verandering. Als de economie weer 
een kantelpunt krijgt, wordt de opgave verschillende 
belangen tevreden te houden natuurlijk weer complexer. 
We zijn ook op zoek naar andere partijen, want er zijn 
natuurlijk veel meer partijen die er baat bij hebben 
dat mensen een gezonder en gelukkiger leven leiden. 
Daarom zijn wij ook in gesprek met bijvoorbeeld zorg-
verzekeraars. Er zijn altijd partijen bij wie de gezondheid 
van mensen centraal staat, ook in de leefomgeving en de 
openbare ruimte. 

“  De consument  
voelt ook de  
urgentie van 
verandering"De rol van  

de ontwikkelaar 
in de openbare  

ruimte
HOP-jurylid Marijke Nas  
(Dura Vermeer): de markt wordt 
nu uitgedaagd en we mogen met 
creatieve oplossingen komen.  
Dat past bij ons innovatieve karakter.

Juryinterview 

Marijke Nas
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Hoge kwaliteit
De inzender: ‘De bestrating is 
zo bijzonder omdat niemand 
het meer ziet, maar wel steeds 
onbewust ervaart. Het is zo 
kleinschalig dat de maker niet 
interessant is. We moeten veel 
meer van dit soort bestratingen 
maken.’

Verfijnde detaillering
De bestrating komt overal in 
de stad voor met wisselende 
materialen. Op sommige 
plekken zijn de pijlen van 
voorsorteervakken of lijnen van 
verkeersdrempels met witte 
straatstenen minutieus in de 
bestrating ingelegd.

Waardering jury:
‘De bestrating is heel zorgvuldig 
gemaakt, dat vinden we typisch 
Haags. Erg goed dat het is 
ingezonden. Het type bestrating 
en de detaillering is immers heel 
bepalend voor de sfeer op een 
plek.’

“De ontwerpers  
en makers  

verdienen een  
standbeeld"

Openbare bestrating

 Locatie: Verschillende plekken in Den Haag 
 Jaar: Doorlopend 
 Opdrachtgever: Gemeente Den Haag 
 Ontwerper:   Ingenieursbureau Den Haag

Van verkeersstraat naar gezellige winkelstraat
De inzender(s): ‘Van een rommelige verkeersstraat 
werd de ‘Fred’ echt een gezellige winkelstraat met 
verblijfskwaliteit. De verkeersveiligheid is verbeterd 
omdat de dominante positie van het (deels 
doorgaande) autoverkeer is verminderd.’

Straatklinker met warme uitstraling
De verbrede trottoirs kregen na intensief overleg 
met bewoners en ondernemers een obstakelvrije 
loper, uitgevoerd in natuursteen. Daarnaast zijn er 
zones voor uitstallingen, straatmeubilair, terrassen 
en (fiets)parkeren. Het asfalt is vervangen door 
straatklinkers.

Waardering jury:
‘De herinrichting van de winkelstraat is goed gelukt. 
Het ziet er netjes en mooi uitgevoerd uit. Naar 
ons idee is er echter nog te veel parkeerruimte 
behouden.’

“ De stijl past  
bij de allure 
van het  
Statenkwartier"

Frederik Hendrik  
en Willem de Zwijger

 Locatie:  Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan
 Jaar: 2019-2020
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Buro Sant en Co en Ingenieursbureau Den Haag 
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Bewoners voelen zich  
verantwoordelijk voor  
het groen
‘Op initiatief van de bewoners is 
de kale sfeerloze uitstraling van 
Scheveningen Dorp aangepakt. 
Al lopend en fietsend door 
de wijk is het plan gemaakt. 
Bewoners voelen zich nu verant-
woordelijk voor het groen in de 
straat, als rentmeester van de 
woonomgeving.’

Toolbox met praktische 
spelregels
Buro Sant en Co heeft de ideeën 
van de bewoners in een breder 
verband bekeken, van morfologie 
tot het lastige klimaat van zout, 
wind, zandgrond en brandende 
zon. Alle ‘kruimeltjes’ groen 
dragen nu bij aan de groen-
beleving van het grotere geheel. 

Waardering jury:
‘De aanpak en de methode met 
een toolbox vinden we heel 
interessant. Door de kleine 
ingrepen en bomen tussen 
parkeerplaatsen mist het plan 
echter de nodige stevigheid. We 
zijn daarom benieuwd hoe het 
gebied er over een paar jaar uit 
ziet.’

“ Stenen oppervlaktes veranderen 
in hoogwaardige stadsnatuur"

Vergroening  
Scheveningen Dorp

 Locatie: Scheveningen Dorp 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag 
 Ontwerp:   Buro Sant en Co  

landschapsarchitectuur

Buitenruimte  
Het Volle Leven
Kinderen betrekken  
bij de natuur
De inzender: ‘De buitenruimte 
van Basisschool Het Volle Leven 
is een uitdagend en natuurlijk 
speelplein. Alleen door de inzet 
van de ouders en met gere-
cyclede stoeptegels en stenen 
kon het kale speelterrein worden 
vernieuwd.’

Schoolplein met dierenweide 
en tribunetrap
Het ontwerp speelt in op de 
bijzondere visie van de school, 
de locatie met hoogteverschillen 
en het nieuwe gebouw. Er is 
rekening gehouden met sport en 
spel, maar ook met biodiversiteit 
en natuurbeleving.

 
Waardering jury:
‘We zijn erg gecharmeerd van 
het plein. Het is bijzonder dat 
ouderen uit de buurt er op de 
koffie kunnen komen. We vinden 
het jammer dat het plein niet 
openbaar toegankelijk is.’

“ Eindeloos spelen,  
ontdekken,  
chillen en bewegen"

 Locatie: Rijslag 21 
 Jaar: 2017
 Opdrachtgever:  Basisschool en Vrienden  

van Het Volle Leven,  
De Haagse Scholen

 Ontwerp:   Studio Evo
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CityGard
Minder afval op straat
De inzender: ‘Het kleine tuintje direct om de afval-
container maakt het lastiger er vuilnis naast te 
plaatsen. Bovendien wordt de plek vergroend en 
de uitstraling van de container aantrekkelijker. De 
CityGard wordt geadopteerd door een buurt-
bewoner.’

Circulaire plantenbak
De CityGard is een plantenbak die gemakkelijk 
over de ondergrondse afvalcontainers te plaatsen 
is. De container kan met bak en al worden 
opgetild en geleegd. De bak wordt gemaakt van 
cortenstaal of gerecycled materiaal.

Waardering jury:
‘Het is een grappig idee, maar we vinden het ook 
erg decoratief. Wordt het niet snel armoedig?’

‘‘   Afvalcontainer  
krijgt  
aantrekkelijker 
uitstraling"

 Locatie: Regentesselaan 371 
 Jaar: 2018
 Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
 Ontwerp:  Room for Concepts

Ruimte winnen
De inzender: ‘Het terras steekt iets uit over de 
Boulevard. Daardoor worden er boven meer 
vierkante meters gerealiseerd en ontstaat er 
beneden een prettige beschutte plek. Vanaf het 
terras heb je een geweldig uitzicht. Je kijkt over de 
Boulevard heen naar de zee.’

Verlengstuk van de Boulevard
De nieuwbouw van het Legoland Discovery Centre 
en het horecapaviljoen daarbovenop sluiten goed 
aan op de openbare ruimte. De voorgevel richt zich 
niet uitsluitend op de Boulevard, maar ook op de 
route die veel mensen afleggen tussen de Gevers 
Deynootweg en het strand.

Waardering jury:
‘De situatie is hier sterk verbeterd. Door het 
terras en de glazen gevel is de plek veel opener. 
Het terras fungeert als ‘stepping stone’ tussen 
de verschillende niveaus van de promenade en 
het Rederserf. We zien echter toch dat het niet 
gemakkelijk toegankelijk is.’

“ Vanaf het terras  
heb je een 
geweldig uitzicht 
op de zee"

Terras Legoland  
Discovery Centre

 Locatie: Strandweg 13F & Rederserf 
 Jaar: 2019 
 Opdrachtgever:  Sens Real Estate
 Ontwerper:   Architectenbureau Filip Mens



Pleinen 
Bezuidenhout-Oost

Nominatie

 Locatie:  Stuyvesantstraat  
Hendrik Zwaardekroonstraat e.o.

 Jaar: 2017-2019
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag
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De inzender: ‘Eerst was het een 
parkeerstraat met een sneue boom en 
veel fietsen. Het pleintje was sfeerloos. 
Nu is het prachtig ingericht met mooi 
meubilair, speelkeien en beplanting. 
Het is een verzamel- en relaxplek voor 
de omwonenden.’

Buurtbewoner Mathieu 
‘Ik zit regelmatig op het bankje hier. Ik kan ook in 
mijn tuin zitten, maar ja dan zie je geen mensen 
lopen. Dit vind ik toch gezelliger. Praatje maken, 
onder de mensen zijn. Het pleintje heeft veel 
veranderd, met name dat je meer buiten komt.‘

“ Met droog weer zit er 
tegenwoordig altijd wel 
iemand te genieten"

Eendrachtige  
samenwerking  
gemeente  
en bewoners

Bekijk hier de locatie  
door de ogen van de  

bewoner
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1 Gebruik  
en  
beleving

‘Het plein aan de Stuyvesantstraat is knus en func-
tioneert echt als huiskamer van de buurt. Mensen 
zijn er druk met elkaar in gesprek. Er wordt een 
buurtnetwerk gecreëerd. Het is heel bijzonder dat 
het initiatief ook uit de buurt zelf komt. Knap dat 
de gemeente die ruimte ook geeft. Toch komt het 
pleintje op ons wat formeel en anoniem over. Het 
ligt qua oriëntatie en inrichting vrij dicht langs de 
weg. De zijkanten zijn rommelig met fietsenrekken 
en auto’s. Het zou de sfeer ten goede komen als er 
nog minder geparkeerde auto’s en fietsen en juist 
meer bomen zouden staan.’ 
‘Het interessante van dit project is dat er nog meer 
pleinen worden opgeknapt. We hopen dat daar ook 
meer speelruimte voor kinderen komt. Dan is er 
straks ruimte voor mensen van alle leeftijden. Maak 
dan meteen meer veilige oversteekplekken.’

“ De wijk wordt 
in zijn geheel 
opgewaardeerd 
door de 
herinrichting"

2  

Toekomstwaarde 
 

‘De integrale pleinenaanpak in de hele buurt en in 
interactie met de buurt scoort hoog op het aspect 
toekomstwaarde. Het is interessant dat bewoners 
niet alleen naar hun eigen straat, maar naar de 
hele buurt kijken. Daardoor is de impact heel 
groot. De wijk wordt in zijn geheel opgewaardeerd 
door de herinrichting van de pleinen en straten. 
De leefbaarheid en de woningwaarde stijgen door 
de verbetering. De sociale veiligheid neemt toe. 
Mensen voelen weer eigenaarschap, we zien dat ze 
nu geveltuintjes maken. Het verblijf op de pleintjes 
is ook goed voor de winkels en de wijkeconomie. 
De toevoeging van groen maakt de buurt ook nog 
eens beter klimaatbestendig.’

3  

Vormgeving 
 

‘De zigzag bank op het plein is prachtig. Het geheel 
is heel keurig aangelegd. Het verschil met de oude 
rommelige situatie is enorm met meer groen en 
kleur. Een sterk punt is de “toolbox”, een reeks ma-
teriaal- en ontwerpoplossingen voor de vormgeving 
van pleintjes, parkeren, inpassen van bomen en ge-
veltuintjes. Dit is consequent toegepast en hiermee 
ontstaat een duidelijke samenhang in de buurt. Het 
eerste deel van de Pahudstraat bij het Stuyvesant-
plein is een fraai voorbeeld van een lommerrijke 
straat gecombineerd met geparkeerde auto’s. Wel 
is het beeld in veel van de nieuwe straatjes nog te 
hard, te veel auto’s en te weinig bomen. De gekozen 
bomen blijven bescheiden en zullen het straat-
beeld niet dragen in de toekomst.’  

Waardering jury:
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In Bezuidenhout-Oost verandert een reeks pleinen in 
prettige plekken voor de buurt. Bewoners namen het 
voortouw voor deze vernieuwing. Hoe zag die bijzondere 
samenwerking tussen gemeente en bewoners eruit? En tot 
welk ontwerp leidde dat? Klaas Hilverda (Landschapsar-
chitect Ingenieursbureau Den Haag) en Eveline Kokx 
(destijds projectleider herinrichting Bezuidenhout-Oost 
gemeente Den Haag ) vertellen.

Pleinen vernieuwen tegelijk met vervangen  
van de riolering 
In Bezuidenhout-Oost paste de inrichting van de straten 
en pleinen niet meer bij de manier waarop bewoners 
deze ruimten willen gebruiken. Vooral de vele pleintjes 
waren rommelig met her en der geparkeerde fietsen, 
auto’s en afvalbakken. Toen de riolering moest worden 
vervangen, overtuigden bewoners de gemeente dat 
als de straat dan toch open ging, niet alles zo maar 
weer op dezelfde manier ingericht hoefde worden. Dat 
lijkt logisch, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Deze 
bewoners verenigden zich in de werkgroep Pleinen 
Bezuidenhout-Oost. Zij waren intensief betrokken bij 
het ontwerp dat gemaakt werd door Ingenieursbureau 
Den Haag. De eerste vernieuwde pleinen zijn gereed en 
worden goed gebruikt en gewaardeerd.

‘Uniek
ontwerpproces  

op initiatief  
van bewoners’

Klaas Hilverda 
Ontwerper

Eveline Kokx 
Opdrachtgever

Woonkamersfeer
De grootste wens van de buurt 
was vergroening. Meer verblijfs-
kwaliteit en een betere oplossing 
voor fietsparkeren vond men ook 
erg belangrijk. Veel bewoners wilden 
ondanks de hoge parkeerdruk, niet 
dat extra parkeerplaatsen ten koste 
van de stoep zouden gaan. Dat bleek 
uit de enquête die wensen op het 
grotere schaalniveau van de buurt in 
kaart bracht. 

Op de pleinen werd daarom plek 
gemaakt voor bankjes, spelen en 
groen. Auto’s kregen een over-
zichtelijker en efficiëntere plek. Er 
kwamen meer plekken met een 
bruikbare functie: grote plantvakken 
met vaste planten en zitelementen, 
zwerfkeien als spelaanleiding en 
vergrote boomspiegels met meer-
stammige bomen. Deze verbijzon-
deringen zijn als vloerkleedjes uit 
de standaardstructuur geknipt. Hier 
hoort een bijzondere uitstraling bij. 
Daarvoor is een toolbox ontwikkeld 
met specials zoals een gele klinker, 
trottoirband, prullenbak en een bank, 
die niet in het standaard handboek 
van de gemeente staan. Daarmee 
krijgen de verblijfsgebieden op de 
pleintjes een prettige woonka-
mersfeer. 

Werkgroep pleinen  
Bezuidenhout en communicatie 
met de buurt
Het ontwerp voor de pleinen in 
Bezuidenhout-Oost kwam tot stand 
in een uniek proces. Verschillende 
onderdelen van de gemeente, zoals 
Stadsdeel Haagse Hout, Ingeni-
eursbureau Den Haag, en project-
management vormden samen met 
de bewoners de pleinenwerkgroep 
waarin zij intensief samen werkten. 
Buurtbewoners werden actief 
betrokken bij de herinrichting. Er 
waren workshops, enquêtes en 
interviews. Men ging samen ter 

plekke buiten kijken. Iedereen uit de 
buurt kon meepraten, de pleinen 
zijn immers niet alleen van de direct 
omwonenden. Dankzij de werkgroep 
leden ontstond er een gesprek 
tussen de bewoners onderling, in 
plaats van de bewoners tegenover 
de gemeente. Discussiepunten 
waren bijvoorbeeld het verleggen van 
wegen en of de verblijfsplekken geen 
overlast van hangjongeren zouden 
geven. Daarom is er ook veel over het 
beheer gesproken. Uiteindelijk is er 
op het Silleplein een proefopstelling 
gemaakt. Er is drie maanden lang 
gekeken hoe mensen het beleefden 
en wat voor invloed het ontwerp op 
het verkeer had.

Alle wensen en eisen leverden een 
ingewikkelde puzzel op. Zeker in 
combinatie met het budget. Er is 
maximale transparantie gegeven, 
ook over het budget. Dat maakt 
duidelijk wat men wel en niet kan 
verwachten. Dat er bijvoorbeeld niet 
overal plek is voor grote bomen. De 
transparantie werkte erg goed, maar 
vraagt wel tijd. Duidelijk werd ook 
dat zaken die normaal pas aan het 
eind van het ontwerpproces aan bod 
komen, zoals fietsenbeugels, bomen 
en geveltuintjes, bewoners eigenlijk 
het meeste bezighouden. Deze 
elementen zijn daarom al eerder in 
de afweging meegenomen. Vanuit de 
gemeente is het project ook integraal 
aangepakt; vanuit parkeren, verkeer, 
groen en inrichting. De vernieuwde 
pleintjes in Bezuidenhout-Oost 
worden nu veel meer gebruikt, 
omdat ze aansluiten bij de behoefte 
van de bewoners.
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Uitdaging voor de ontwerper
Den Haag heeft veel goede landschapsarchitecten in 
dienst die regie voeren en veel zelf ontwerpen. Maar 
de eisen die gesteld worden aan de openbare ruimte 
worden complexer. Ontwerpers moeten voor elke 
plek de sense of place aanvoelen en daar specifieke 
ontwerpoplossingen voor zoeken. Tegelijkertijd 
moeten zij inspelen op de grote vraagstukken die 
het project overstijgen, zoals de energietransitie en 
mobiliteitstransitie. Ontwikkelingen met grote gevolgen 
voor het hele stedelijke systeem. Maar vaak weet men 
nog helemaal niet hoe deze veranderingen uitpakken 
in de openbare ruimte. Daarom moet je vooral 
experimenteren in de openbare ruimte. Door tijdelijke 
ingrepen kom je veel dingen te weten, je wordt er 
wijzer van. Mijn pleidooi is daarom: pak je kans en 
experimenteer!

Experimenteer!  
Kansen voor de 

openbare ruimte
HOP-jurylid Annemieke Fontein 
(gemeente Rotterdam) ziet twee 
grote systeemvraagstukken voor 
de toekomst van de openbare 
ruimte: de energietransitie en de 
mobiliteitstransitie. Deze hebben 
volgens haar enorme impact op 
de inrichting en het gebruik van 
de openbare ruimte. De uitdaging: 
‘we weten nog niet hoe we met die 
veranderingen om moeten gaan, 
maar we moeten er wel alvast op 
inspelen’.

De energietransitie  
en de openbare ruimte
We hebben nog heel weinig grip 
op de gevolgen van de energie-
transitie voor de openbare ruimte 
in steden. De veranderingen zouden 
dramatisch kunnen uitpakken voor 
de openbare ruimte. We willen 
overstappen naar alternatieve en 
duurzame energiebronnen. Maar 
welk type energie gaat het worden? 
In ieder geval zal die overstap 
grote ondergrondse en ook boven-
grondse veranderingen met zich 
meebrengen. Voor energiebronnen 
zoals een warmtenet of geothermie 
moet een heel andere ondergrondse 
infrastructuur worden aangelegd en 
er moeten ook grote werkstations 
komen. Dit heeft zeker zijn weerslag 
op de ruimte boven de grond. Tege-
lijkertijd is het altijd een kans als de 
straten opengaan. De ruimte wordt 
weer opnieuw ingericht. 

Hoe snel gaat de 
mobiliteitstransitie?
Het doel van de mobiliteitstransitie 
is wel duidelijk. We stappen over op 
alternatieve vormen van vervoer. De 
auto’s verdwijnen langzamerhand 
uit de centra van steden en maken 
plaats voor het openbaar vervoer, 
de fietsers en de voetgangers. Deze 
transitie betekent heel veel voor het 
gebruik van de openbare ruimte in 
steden en biedt veel kansen. Toch 
blijft dit vraagstuk ingewikkeld, 
want we weten niet hoe snel het 
zal gaan. Vaak gaan zulke ontwik-
kelingen geleidelijk, want je moet 
de mensen natuurlijk meekrijgen, je 
moet begrip kweken en draagvlak 
creëren. Zoiets duurt meestal jaren. 
Dan komen er langzaam aan minder 
parkeerplaatsen en meer opstel-
plaatsen voor fietsen en deelauto’s. 
Maar soms kan zo’n ontwikkeling 
ook in een stroomversnelling raken, 
als het politiek meezit of door 
plotselinge urgente opgaven. In 
Rotterdam, dat in de wederopbouw-
periode is gebouwd als autovrien-
delijke stad, is de herstructurering 
van de Coolsingel een uitstekend 
voorbeeld van de mobiliteitstransitie. 
De Coolsingel wordt nu een echte 
boulevard voor voetgangers en 
fietsers. De auto krijgt er veel minder 
ruimte.

Den Haag: mooi, keurig,  
maar ook statisch
Ik vraag me af in hoeverre Den Haag 
openstaat voor experimenten met 
veranderingen in energiesystemen 
en mobiliteit. In Rotterdam zie ik 
in gebieden die heel dicht tegen de 
binnenstad aanliggen, veel nieuwe 
kleine bedrijvigheid, startups en 
pop-ups. Dat ligt natuurlijk ook 
aan de vrijgekomen havengebieden 
zoals Katendrecht en Maashaven. 
In Den Haag is dat voor mij niet zo 
zichtbaar. Vanuit mijn werkplek in 
Rotterdam gezien heeft Den Haag 
het imago van aangename, mooie 
en nette stad waar heel veel al is 
vastgelegd. Het centrum van de stad 
lijkt heel exclusief en chique en er 
wordt vooral geshopt. Maar voor een 
gevoel van stedelijkheid heb je een 
optimale menging aan verschillende 
functies en mensen nodig. In dat 
kader vraag ik me ook af hoe 
inclusief de binnenstad van Den 
Haag eigenlijk is? Ik zou de stad om 
die reden meer experimenteerruimte 
gunnen, zeker in tijden van transities. 

“  Inspelen op 
veranderingen  
die we nog 
niet kennen"

Juryinterview 

Annemieke Fontein
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Bruijnvaart
Aanleiding voor ontmoeting
De inzender: ‘Het binnenhof is gezelliger gemaakt 
met als doel dat bewoners elkaar vaker ontmoeten. 
Daarvoor zijn de Jeu de boule baan, pingpongtafel, 
banken en het speeltoestel heel geschikte 
aanleidingen.’

Gezellige binnenhof
Het bouwblok met woningen ligt op een 
schiereiland in de Waterwijk van Ypenburg. 
Bewoners hebben zelf ideeën aangedragen om de 
binnenhof waar de voordeuren van de woningen 
aan liggen gezelliger te maken.  

Waardering jury:
‘Wat mooi dat er hier nu voor iedereen iets te doen 
is. Ook jongeren vinden hun plek. De banken lijken 
echter niet handig gepositioneerd te zijn.’

“ Bewoners 
droegen  
zelf ideeën  
aan"

 Locatie: Bruijnvaart 
 Jaar: 2016
 Opdrachtgever:  DPZ stadsdeel Leidseveen  

Ypenburg, gemeente Den Haag
 Ontwerp:  Ontwerpbureau OD205

Junocourt 
Groen in een stedelijke omgeving
De inzender: ‘Door interactieve sessies met de 
bewoners van het zelfbouwproject is een represen-
tatieve en groene ontmoetingsruimte ontworpen. 
Bewoners en bezoekers genieten nu van een 
groene oase in de zeer stedelijke en steenachtige 
omgeving van de Binckhorst.’

Hergebruik van stenen
Op het openbaar toegankelijke binnenterrein 
van het Junoblok is groen toegevoegd. Zo is het 
een informele verblijfsruimte geworden. Er zijn 
duurzame materialen gebruikt, zoals het hergebruik 
van stenen uit de Fokkerhaven.

Waardering jury:
‘De toegevoegde groene kwaliteit waarderen we 
zeer. Toch blijft de plek nog enigszins onpersoonlijk. 
Daardoor komt de verblijfskwaliteit onvoldoende 
uit de verf.’

“ Genieten van  
een groene oase"

 Locatie: Junostraat 35 
 Jaar: 2018
 Opdrachtgever:  VvE Junoblock
 Ontwerp:   Starling Structures
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Fokkerhaven
Levendige plek
De inzender: ‘De combinatie 
van haven, twee bijzondere 
industriële gebouwen, horeca 
en verblijfsruimte passen 
uitstekend in de dynamiek van 
het voormalige industriegebied 
de Binckhorst. De bedrijvigheid 
kan doorgang vinden terwijl er 
toch prettige plekken worden 
gemaakt.’

Investeren in buitenruimte 
Binckhorst
De haven is ingericht als 
verblijfsplek en evenemen-
tenterrein. Daarnaast is er 
groen toegevoegd. Klimplanten 
groeien nu langs de gevels 
van de golfplaten loodsen en 
plantvakken schermen de 
parkeerplaatsen af. Materiaal 
en meubilair zijn geschikt voor 
hergebruik, omdat de inrichting 
deels tijdelijk is.

Waardering jury:
‘Er is in de Fokkerhaven een hele 
mooie verblijfsplek gecreëerd. 
Eigenlijk vinden we de plek te 
mooi, te stenig en opgepoetst. 
De rauwe sfeer had meer gecul-
tiveerd kunnen worden. Dan was 
de identiteit van de plek beter 
tot zijn recht gekomen.’

“ Verborgen parel 
in de Binckhorst"

 Locatie: Fokkerhaven 
 Jaar: 2017
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   Ingenieursbureau Den Haag

Maanplein 
Reeks van verschillende tuinen
De inzender: ‘De open ruimtes tussen de 
voormalige kantoorgebouwen in de Binckhorst zijn 
ingericht als park. De afwisselende beplanting zorgt 
niet alleen voor een prettige woonomgeving, maar 
staat ook garant voor meer biodiversiteit en gaat 
hittestress tegen.’

Verblijfsplekken voor verschillende groepen 
gebruikers
Een groot deel van de kantoren op het Maanplein 
is getransformeerd naar woningen. Daar hoort ook 
een andere inrichting van de openbare ruimte bij. Er 
zijn rustige plekken met zitgelegenheid en locaties 
die uitnodigen tot een meer actief gebruik zoals 
een bootcamp.

Waardering jury:
‘Het concept heeft een hele mooie plek opgeleverd. 
Er liggen een aantal wat vreemde driehoeken in het 
gebied.’

“   Groene omgeving  
voor bewoners  
en medewerkers  
kantoren"

 Locatie: Maanplein 
 Jaar: 2019
 Opdrachtgever:  Borghese
 Ontwerp:   Deltavormgroep



Wijkpark  
de Horst

Nominatie

 Locatie:  De Horst e.o.
 Jaar: 2020
 Opdrachtgever:  Gemeente Den Haag
 Ontwerp:   BoschSlabbers i.s.m. buurtbewoners



“ Bewoners hebben 
het park zelf samen 
vormgegeven"

80

Buurtbewoonster Claudia:  
‘De Horst is het verborgen, 
maar bruisende hart van de 
wijk. Het is een plek waar ik een 
wandelingetje kan maken, een 
boekje lezen, maar ook mensen 
ontmoeten. Mijn kind woont 
nu zowat in het park. Hij weet 
hoe laat hij thuis moet komen. 
Maar ik moet hem altijd gaan 
zoeken.’

Bruisend hart 
van de wijk
De inzender: ‘Het park is weer zichtbaar gemaakt. Hierdoor werd 
het park een herkenbare plek en is het ook weer vindbaar voor de 
buurtbewoners. Er is goed nagedacht over programma, ecologie, 
sociale samenhang, gezondheid en beheer.’

Bekijk hier de locatie  
door de ogen van de  

bewoner
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Waardering jury:
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1 Gebruik  
en  
beleving

‘In wijkpark de Horst is er voor elk wat wils, voor 
alle leeftijden en kleuren. Het is een magnetische 
plek in de wijk voor jong en oud. We zijn aangenaam 
verrast door de hoeveelheid mensen. Zelfs toen we 
het park op een regenachtige dag bezochten, was 
het er druk. De sfeer is heel prettig met de mooie 
bomen. Het is echt een ontmoetingsplek geworden. 
Op een paar plekken staan woningen langs de rand 
van het park. Dat zorgt voor een goede sociale 
veiligheid. Een paar andere stukjes hebben nog 
steeds iets unheimisch. De toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers kan ook nog wel verbeterd 
worden.’

" Magnetische 
plek in de 
wijk voor 
jong en oud"

2  

Toekomstwaarde  
 

‘Het park is erg belangrijk om hittestress en water-
overlast in de stad tegen te gaan. De grote bomen 
zorgen voor verkoeling op warme dagen en houden 
water vast. De bomen stonden natuurlijk al in 
het park voor de herinrichting, maar we zien vaak 
dat bomen dan toch gerooid worden. Dat is hier 
niet het geval, er is in het ontwerp rekening mee 
gehouden. Ook op biodiversiteit scoort dit park heel 
hoog.’3  

Vormgeving  
 

‘De routing door het park is heel goed ontworpen. 
Je wordt op een mooie manier door de verschillen-
de sferen heen geleid. De randjes langs het gras, de 
bankjes en verlichting zijn terughoudend ontwor-
pen, dat getuigt van vakmanschap. We vinden het 
juist prettig dat design hier niet teveel aandacht 
trekt. De vormgeving ondersteunt de routing en het 
gebruik van de activiteiten. Dat maakt het park een 
aangename oase.’

‘Het park is vooral van binnenuit ontworpen. Het 
park wordt daardoor bij de entrees nog onvoldoen-
de gepresenteerd aan de wijk. De entrees zijn te 
dicht, sociaal onveilig en te veel verstopt tussen de 
geparkeerde auto’s. Meer uitnodigende toegangen 
zijn hier wel op zijn plaats. Laat je zien! Hier is het 
geheim van Mariahoeve.’

Platform STAD - Haagse Openbare ruimte Prijs - nominatie



Dokie Claessens
Opdrachtgever
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Bewoners speelden de hoofdrol 
in alle stappen van de eerste 
ontwerpschetsen tot de realisatie 
van wijkpark De Horst. Daarmee 
is het daadwerkelijk een park van 
en voor de bewoners geworden. 
Het wordt gebruikt voor heel 
verschillende activiteiten. Echt 
een feest om te zien, zeggen Dokie 
Claessens (Stadsdeel Haagse 
Hout gemeente Den Haag) en 
Chris Janssen (BoschSlabbers 
landschapsarchitecten).

Participatie: bewoners bedenken 
programma en ontwerpen
Wijkpark De Horst in Mariahoeve 
werd opgeknapt omdat het 
verloederd, overwoekerd en onveilig 
was. Het werd weinig gebruikt. Veel 
wijkbewoners wisten niet eens 
dat er een parkje in hun buurt lag. 
Bovendien zou het schoolgebouwtje 
in het park leeg komen te staan. 
De invulling van de opknapbeurt 
werd niet vooraf bepaald door 
de gemeente, maar samen met 
bewoners gerealiseerd, in lijn 
met het beleid Haagse Kracht. 
Alle behoeften in de wijk werden 
verzameld. Drie bewonersgroepen 
maakten ieder een ontwerp. Deze 
werden 3D zichtbaar gemaakt met 
Virtual Reality brillen. Zo kunnen 
mensen zich een betere voor-
stelling maken van de inrichting. Met 
alleen plattegronden is dat lastiger. 
Bewoners maakten hierdoor kennis 
met het park en konden stemmen 
op de ontwerpen. Maar liefst 1992 
wijkbewoners deden mee. Het 
winnende ontwerp werd samen met 
landschapsarchitect BoschSlabbers 
vertaald naar een samenhangend en 
uitvoerbaar geheel. 

‘ Openheid 
creëren was de 
gouden greep’

Plekken voor de wijk
Openheid creëren in het park was 
een gouden greep. Er zijn duidelijke 
zichtlijnen van binnen naar buiten 
gemaakt. En andersom zie je 
van buitenaf wat er in het park 
gebeurt. Dat zorgt voor veiligheid. 
Daarbij is voortgeborduurd op de 
bestaande zonering met water 
aan de rand en het gazon aan de 
binnenzijde. Ruimtelijk stak het 
park al goed in elkaar. Het gazon 
met beeldbepalende volwassen 
bomen is de basis, daarbinnen zijn 
er verschillende plekken zoals een 
bloemenweide en een speelplek 
voor kinderen. Bovendien kunnen 
wandelaars nu een uitgebreidere 
rondwandeling maken. 

Een deel van het park maakt deel uit 
van de ecologische zone. Dit gedeelte 
is daardoor minder toegankelijk. Het 
olifantenpaadje naar de bushalte 
dat hier doorheen liep is iets verder 
naar de rand gelegd, maar wel half 
verhard. Door afgraving en beplanting 
is dit deel beter afgestemd op 
bepaalde vogels en dieren die er 
voorkomen. Volgens de bewoners 
komen er bijvoorbeeld marters. Hier 
is de uitstraling daardoor iets ruiger. 

1001 ideeën filteren
Vanuit de bewoners kwamen er 
1001 ideeën. Hoe filter je hieruit de 
behoeften die het beste zijn voor 
het park? Die ook nog stand houden 
als de bewoners die meedenken 
verhuisd zijn? Ontwerper Janssen 
stelde tijdens de vele participatie-
momenten kritische vragen aan 
zowel de bewoners als de verte-
genwoordigers van de gemeente. 
Experts lichtten toe waarom zij 
bepaalde keuzes voorstelden. Een 
ecoloog vertelde bijvoorbeeld over 
het belang van brandnetels en 
rietkragen voor vogels en insecten. 
Zo werden de kaders en essentie van 
het plan helder en keuzes samen 
gemaakt. 

Niet alle behoeften van de bewoners 
bleken binnen het beleid van de 
gemeente te passen. Vooraf is echter 
niet altijd voor iedereen duidelijk wat 
het beleid is. Er mocht bijvoorbeeld 
geen hondenlosloopplek gemaakt 
worden. In het proces met de buurt 
zoeken alle betrokkenen naar de 
balans tussen de behoeften van 
bewoners en het beleid van de 
gemeente. 

Door de betrokkenheid van 
bewoners in het ontwerpproces 
wordt het park nu veel meer 
gebruikt. Dat zij zich avonden lang 
inzetten voor de verbetering van 
wijkpark De Horst, daar hebben 
Janssen en Claessens heel veel 
bewondering voor. 

Chris Janssen
Ontwerper



Hop-jurylid Shervin Nekuee 
(socioloog): de ruimtelijke 
ordening in Den Haag 
maakt het mensen niet 
gemakkelijk zich thuis te 
voelen en te identificeren 
met de stad.

Juryinterview 

Shervin Nekuee
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Wat is jouw relatie met Den Haag?
Ik woon nu 10 jaar in Den Haag, het is mijn zevende stad in Nederland. 
Ik beoordeel steden graag naar hoe snel je je thuis voelt. Ik hou van 
Den Haag en van de zee. Maar de ordening van de stad maakt het 
mensen niet makkelijk om zich thuis te voelen en te identificeren met 
de stad. Den Haag is van oudsher sterk gesegregeerd. De segregatie 
is niet alleen ruimtelijk zichtbaar, maar is ook sterk verankerd in de 
hoofden van mensen. De stad lijkt hierdoor vast te zitten in haar 
denken en handelen. 

Als socioloog verdiep je je in het samenleven in steden. Welke 
uitdagingen of kansen zie je voor Den Haag? 
Er spelen wereldwijd een aantal trends die het leven in steden 
positief en negatief kunnen beïnvloeden. Door de ordening van Den 
Haag en het gebrek aan een duidelijke visie lijken juist de negatieve 
kanten van deze trends versterkt te worden. Ik licht drie trends uit:

Superdiversiteit 
De bevolking in steden wordt steeds meer divers. Dit vraagt om 
een stevige politieke en bestuurlijke visie. In Den Haag lijkt deze 
te ontbreken en worden de verschillende mensen in verschillende 
hokjes (wijken) ingedeeld. Het overgrote deel van expats bijvoorbeeld 
woont in het Statenkwartier. In deze bubbel kunnen deze mensen 
het zich veroorloven “passant” in de stad te blijven. Enerzijds is dat 
natuurlijk makkelijk, aan de andere kant voegen mensen op deze 
manier ook niet echt iets toe aan de Haagse samenleving. Er ontstaat 
geen verbintenis met de stad.

Superdiversiteit  
in de openbare 

ruimte

Meritocratie
Mensen gaan steeds meer alleen 
maar nog om met mensen van 
hetzelfde opleidingsniveau, een 
vergelijkbaar inkomen en levensloop. 
Door de verzuiling kwam je vroeger 
ook in aanraking met mensen van 
andere opleidingsniveaus (zonder de 
verzuiling nu goed te willen praten). 
Vandaag de dag bestaat je vrienden- 
en kennissenkring toch uit mensen 
met een vergelijkbare sociaal-maat-
schappelijke positie. Je ontmoet de 
ander daardoor steeds minder. Door 
de Haagse indeling in verschillende 
tamelijk gesloten wijken wordt deze 
trend versterkt.

Consumptiesamenleving 
Burgers worden steeds meer tot 
consumenten gemaakt. Zelfs bij de 
gemeente word je “klant” genoemd, 
terwijl je niet zomaar naar een 
andere “winkel” kunt gaan om je 
gemeentelijke zaken te regelen. 
Door de burger tot consument te 
reduceren, komt het burgerschap 
onder druk te staan. Burgers nemen 
een steeds passievere of juist 
overassertieve houding aan, want 
de klant is koning, nietwaar? In Den 
Haag waar bestuurders zich soms 
erg gedragen als regenten en de 
aansluiting met de verschillende 
wijkbewoners missen, heeft ook 
deze trend eerder een negatieve 
uitwerking. Burgers voelen zich niet 
gerepresenteerd.

Hoe zou je beter met dit soort 
trends kunnen omgaan in Den 
Haag? 
Deze trends zijn onvermijdelijk en 
werken nu vervreemding binnen 
de Haagse samenleving in de 
hand. Maar je zou juist de positieve 
kanten ervan moeten benutten, en 
verbinding en harmonie moeten 
zoeken in je bestuurlijke en politieke 
visie. 
Zo heb je in elke stad “identifica-
tie-generatoren“ nodig die de stad 
dragen en waarmee burgers zich 
kunnen verbinden. Daardoor kweek 
je een collectief bewustzijn en een 
gedeelde trots, die bijdragen aan 
verbinding en harmonie in een stad. 
Den Haag moet zich heel bewust 
zijn van haar iconen. Ze moeten 
gekoesterd en goed verbonden 
worden met het stedelijk weefsel 
eromheen. 

Stad van Vrede en Recht
Het Haagse imago van de stad van 
Vrede en Recht zou bijvoorbeeld 
nog veel beter uitgebouwd 
kunnen worden. Ik beschouw het 
Vredespaleis als een echte parel 
van de stad. Maar als je je parels 
niet goed inbedt in de omgeving, 
verliezen zij aan betekenis. De 
omgeving van het Vredespaleis is wat 
dat betreft nog een gemiste kans. 
Politieke vluchtelingen en op inter-
nationale vrede gerichte activisten 
zien deze omgeving wel als een 
belangrijke publieke ruimte waar ze 
regelmatig voor hun rechten willen 
opkomen door juist daar te demon-
streren. Voor de gemiddelde inwoner 
van Den Haag heeft deze openbare 
ruimte niet dezelfde iconische lading. 
Door de omgeving aan te pakken 
en te koppelen aan deze parel, 
door juist daar voorzieningen voor 
studenten van de ISS en de Leids 
Haagse Campus te maken, studie-
plekken, een debatplek, koffiehuizen, 
boekwinkels en zodoende meer op 
het thema in te spelen, draag je 
bij aan het imago van de stad als 
stad van Vrede en Recht. Juist dan 
blijven marketingcampagnes geen 
lege hulzen maar geef je daad-
werkelijk betekenis aan een ruimte 
en daarmee ook aan het imago van 
de stad. 

Internationale stad
Een andere potentie zie ik in het 
centrum van Den Haag. Het centrum 
van een stad geeft de identiteit van 
een stad weer. Ik vind Chinatown 
een heel geslaagd voorbeeld voor 
het integreren van verschillende 
groepen in de stad. Het is een heel 
levendig stuk van de stad, zeker geen 
openluchtmuseum. Den Haag ademt 
hier grootstedelijkheid. Door de 
straatborden tweetalig te maken en 
door poorten te definiëren en neer 
te zetten, wordt de bezoeker hier 
welkom geheten. 
Al ruim zestig jaar wonen er in Den 
Haag grote groepen mensen uit 
het hele Midden-Oosten, Turkije en 
Noord-Afrika. Ook zij horen bij de 
identiteit van Den Haag anno 2020. 
Waarom zou je bijvoorbeeld niet 
met een gedurfd plan een moderne 
bazaar in het hart van de stad 
kunnen maken met hedendaagse 
kunst en producten uit Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten? Het zou de 
kosmopolitische sfeer van Den Haag 
ten goede komen en een knipoog naar 
New York en Damascus tegelijk zijn. 

“deze trends 
werken  

vervreemding  
in de hand "
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Over Platform STAD
Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over 
de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag.

Juist in een tijd dat de stad hard groeit, organiseert Platform STAD het 
onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke 
opgaven van Den Haag.

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis. De 
activiteiten brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, 
ontwikkelaars, 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, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, AM, 
Bouwinvest, BPD Ontwikkeling, ERA Contour, Haag Wonen, Heijmans, 
Staedion, Stebru, Synchroon, Syntrus Achmea Real Estate, Van Wijnen.
 
Meer informatie over de samenwerkingspartners en de organisatie  
van Platform STAD vind je op www.platformstad.nl
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Betrokkenen

 overheden

 marktpartijen, corporaties

 ontwerpers

 onderzoekers, adviseurs

 bewoners, belanghebbenden

 politici, bestuurders
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Betrokkenen in %
Bewoners, belanghebbende, stakeholders
Ambtenaren, Overheid, Gemeenten en Provincies
Architecten en Stedenbouwkundigen
Marktpartijen

Wethouders, 
diversen, 
deskundigen 
etc.

6
STAD gesprekken STAD Consults

620
Deelnemers/Bezoekers

1
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Ontwerpmanifestatie

ontwerpen voor ontmoeting 
op 3 Haagse openbare ruimtes

15
ExpertsExperts

De Haagse Openbare ruimte Prijs 2020 is een initiatief van Platform STAD

Beelden van de openbare ruimte:
Christian van der Kooy – omslag en foto’s inzendingen 
Merel Pit (Azine) en Riske de Vries – stills uit video nominatie blz 67 en 69.
Inzenders projecten – diverse foto’s oude situatie voor herinrichting 
en nieuwe speeltuin in De Verademing
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