
Mensen kleuren

groen - geel - blauw



Haagse Openbare ruimte Prijs 
stadmakerseditie

Voor de tweede keer organiseert 
Platform STAD de HOP, de Haagse 
Openbare ruimte Prijs: De prijs voor 

de meest gewaardeerde openbare ruimte in 
Den Haag. Deze keer kiest Platform STAD de 
invalshoek van de Haagse stadmakers als 
actieve en betrokken bewoners, gebruikers 
en ondernemers die de openbare ruimte 
in hun straat, buurt of wijk een impuls 
geven. 

Initiatieven, ideeën en 
daadkracht van deze 
groep initiatiefnemers 
‘van onderop’ bepalen in 
grote mate de sfeer en de 
samenhang in een buurt. Buurti-
nitiatieven geven een thuisgevoel in 
de wijk en een prettig idee van controle 
over de directe omgeving. Juist in tijden 
van toenemende polarisatie is het belang 
van cohesie in buurten en wijken groot. 
Samen werken aan de openbare ruimte kan 
daaraan bijdragen. Ook kennen bewoners en 
ondernemers hun eigen wijk heel goed. Zij 
weten vaak precies waar het bijzonder mooi 
is en wat er nog ontbreekt. 

In de hele stad pakken initiatiefnemers hun 
eigen woon- en leefomgeving aan. Samen 
met buren of de hele wijk, vaak met de 
gemeente en in een aantal gevallen met 
een corporatie, een ontwikkelaar of zelfs de 
projectorganisatie van de Rotterdamsebaan. 
Platform STAD zet deze stadmakers met de 
HOP stadmakerseditie graag in het zonnetje. 
Door verschillende Haagse initiatieven te 

laten zien, wil Platform STAD bewoners, 
gebruikers, ondernemers en andere profes-
sionals inspireren. 

Daarom nodigde Platform STAD initiatieven 
uit de hele stad uit die in de afgelopen drie 
jaar zijn opgestart. Maar liefst 15 initiatieven 

reageerden door grote of kleinschaliger 
projecten in te zenden. Een onafhan-

kelijke en deskundige jury heeft uit 
alle inzendingen vijf plekken geno-

mineerd voor de juryprijs. Deze 
plekken werden bezocht 
door de jury en uiteindelijk 

werd een winnaar gekozen. 
Geheel onafhankelijk van de 

jury kon iedere Hagenees en 
Hagenaar stemmen op diens Top 5 

voor de publieksprijs. Alle inzendingen 
en het oordeel van de jury zijn in dit digitale 

Platform STADmagazine verzameld en geven 
samen de verscheidenheid van het Haagse 
stadmaken weer. 

Platform STAD hoopt hiermee vele initia-
tiefnemers en professionals te inspireren om 
samen de Haagse openbare ruimte verder 
te verbeteren. Met elkaar en in alle wijken 
kleuren bewoners de stad in! 

Bram Heijkers  
directeur Platform STAD
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Verblijven in Den haagPlatform STAD - Stadmaken in Den Haag

Stadmaken in  
    Den Haag  

Aandacht voor groen en klimaatverandering
Bij nagenoeg alle inzendingen is aandacht voor groen en het klimaat 
een wezenlijk thema. Groene, schaduwrijke straten en pleinen in de 
stad worden gezien het veranderende klimaat steeds belangrijker. 
De noodzaak hiervoor wordt zeker ook door de Haagse stadmakers 
gevoeld. De projecten MiniParken Bomenbuurt, Trafoplein, Buurttuin 
Groene Zon of het Mozartpark zijn hier goede voorbeelden van. Het 
groen geeft tegelijkertijd ook een nieuwe functie en betekenis aan de 
verschillende plekken. In versteende wijken zoals de Rivierenbuurt 
(Plantenbieb Weteringplein) of Schilderswijk (Buurttuin Zusterstraat), 
maar ook in wijken, die nog ontwikkeld en gebouwd moeten worden 
zoals de Binckhorst (CarWeide) en Den Haag Zuidwest (Groene Matties’ 
MengelMoestuin) zetten bewoners met hun projecten groen als 
belangrijk thema voor een leefbare wijk op de kaart. 

Met de Toekomst Tuin Transvaal en het Molenvlietpark, qua 
schaalgrootte en context twee zeer verschillende projecten,  
zijn zelfs klimaatadaptieve plekken met waterberging gecreëerd . 

Wensen en behoeften van Haagse bewoners blootgelegd
De 2de editie van de HOP laat wederom het grote belang zien 
van openbare ruimte voor Den Haag. De openbare ruimte schept 
mogelijkheden voor ontmoetingen en sociale contacten in de stad. 
Deze belangrijke functie heeft de openbare ruimte altijd al gehad, 
de Corona pandemie heeft de aandacht voor het belang van een 
goede buitenruimte nog versterkt zichtbaar gemaakt. Ze toonde dat 
plekken om elkaar te ontmoeten in woonwijken gewild en nodig zijn. 
Een prettige, veilige en tegelijkertijd uitdagende openbare ruimte is 
hiervoor een voorwaarde. En veel buurtbewoners en initiatiefnemers 
werken dagelijks aan het realiseren en beheren van plekken die aan die 
voorwaarden voldoen.

De vele inzendingen voor de HOP leggen bloot hoe groot de behoefte is 
aan groene ruimte, ontsnapping uit de drukte,  plekken voor bezinning 
maar ook verbinding met andere mensen uit de buurt. 

Identiteit en veranderde waarneming
De inzendingen laten zien, dat er door toedoen van stadmakers een 
andere kijk op plekken en objecten ontstaat. Mensen worden blij van 
het zien van het Station Copernicusplein - Valkenboslaan of voelen 
zich herkend door de muurschilderingen ‘Rijkdom van Moerwijk’. Maar 
ook tijdelijke evenementen zoals het project Kunst op de Tuin  kunnen 
langdurig de kijk op een wijk veranderen en een thuisgevoel geven. 
Letterlijk een ander perspectief krijg je vanuit het beeldbepalende 
Podium Cromvlietpark. 

Worsteling met regelgeving, gemeentelijke instanties en 
financiering
Veel inzenders berichten over dat er buitengewoon veel energie 
is gestoken in het overleggen met verschillende stakeholders, 
gemeentelijke diensten en buurtbewoners zoals bij het project 
Hondiusplein. Ook indrukwekkend hoe bewoners voor het project 
Buurttuin Zusterstraat hun weg hebben gevonden binnen de 
verschillende instanties en de geschillen tussen gemeente en 
stadsdeel. Vaak zijn er heel weinig middelen, soms moet heel snel  
nog een onverwacht toegekende subsidie worden ingezet. 

Het aanvragen van subsidies vergt vaak professionele kennis en hulp. 
Hier kunnen initiatieven vaak wel wat hulp gebruiken, zowel in de vorm 
van goede adviezen, het krijgen van overzicht over mogelijke subsidies 
en andere bijdragen, als letterlijk handjes of uren om al die aanvragen 
te doen. Interessant hierbij is het project Molenvlietpark, dat vanuit een 
door bewoners aangezwengeld idee in de grootschalige gemeentelijke 
ontwikkeling van de Rotterdamsebaan geïntegreerd werd en zodoende 
geen tekort aan financiële middelen kende, maar daardoor wel meer 
moest inboeten aan inspraak vanuit de buurt. 
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Haagse Openbare ruimte Prijs - inzendingenPlatform STAD- Haagse Openbare ruimte Prijs - inzendingen

1. Playground Hondius / Hondiusplein   p.42
2. Buurttuin Zusterstraat   p.26
3. Groene Matties’ MengelMoestuin    p.16
4. Molenvlietpark  p.34
5. Toekomst Tuin Transvaal   p.50

6. Trafoplein  p.41
7. CarWeide  p.25
8. Buurttuin de Groene Zon  p.24
9. De rijkdom van Moerwijk  p.56
10. Kunst op de Tuin  p.57

(H)OP 
de kaart

 Nominatie

 Inzending

 Winnaars

11. MiniParken Bomenbuurt  p.32
12. Mozartpark  p.33
13. Plantenbieb Weteringplein met WORMbike  p.48
14. Podium Cromvlietpark  p.49
15. Station Copernicusplein - Valkenboslaan  p.40
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Haagse Openbare ruimte Prijs - jurybevindingen

1 Stadmaken‘

Zeker voor deze stadmakers-editie van de HOP 
vindt de jury de betrokkenheid van de buurt 
essentieel. Er moet door een gezamenlijke 
inspanning een fijne plek tot stand zijn gebracht 
die een toevoeging is voor bewoners. Het project 
dient een duurzame impact te hebben op de buurt 
en moet het liefst ook een structurele verandering 
teweeg te brengen. 

Vragen die de jury stelde, waren: Hoe verliep/
verloopt het proces van initiatief, ontwerp, daad-
werkelijke transformatie en beheer? Hoe is de 
betrokkenheid van de buurt/de stad geborgd bij 
zowel initiatief, ontwerp als beheer? Zijn bewoners, 
initiatiefnemers en/of ondernemers voldoende 
leidend betrokken? Hoe is de rolverdeling en 
de samenwerking tussen verschillende belang-
hebbenden geregeld? 

2 Gebruik

De jury ziet het liefst dat een plek goed en graag 
gebruikt wordt door verschillende doelgroepen. 

Vragen vanuit de jury waren: Hoe en hoe intens 
wordt de ruimte nu gebruikt en beleefd? Is de plek 
uitnodigend, voldoende bereikbaar en opengesteld 
voor een brede doelgroep? Zijn er ook onverwachte 
groepen die gebruik maken van de plek? Wie voelen 
zich eigenaar van de plek? Is de plek zo nodig 
beheerbaar op de lange termijn?

4 Vormgeving

De esthetiek staat weliswaar iets minder op  
de voorgrond bij deze HOP stadmakerseditie. 
Desalniettemin voelen mensen zich pas welkom 
op een plek, als deze ook met veel aandacht is 
vormgegeven en voor voldoende veiligheid en 
geborgenheid zorgt, en tegelijkertijd ook niet saai is. 
Bovendien moet het project bij voorkeur dusdanig 
zijn vormgegeven, dat het over een langere periode 
te beheren valt, een structurele verbetering 
oplevert en correspondeert met zijn omgeving.
 
De jury stelde zich daarom de volgende vragen: 
Is het ontwerp aantrekkelijk, doelmatig en goed 
functionerend? Hoe sluit de nieuwe identiteit aan 
op de omgeving?

De juryleden

3 Betekenis van de plek

Het maatschappelijk belang van het project moet 
duidelijk naar voren komen. Het project hoeft 
daarbij niet per se een wijkoverstijgend bereik te 
hebben, maar mag ook geen ‘hobbyproject’ van  
een enkeling zijn. 

Vragen van de jury waren daarbij: Wat betekent de 
nieuwe inrichting voor de stad? Biedt het project 
kansen voor relevante Haagse toekomstvraag-
stukken (bijvoorbeeld op gebied van klimaat, 
samenleven, gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid, 
economie)?

De Jury in het kort
Donica Buisman (juryvoorzitter)  
Directeur van RAUM in Utrecht

Gerben Helleman  
Stadsgeograaf bij Haagse Hogeschool

Anneke Jongerius  
Placemaker bij gebiedsontwikkelaar AM 

Ruud Ridderhof 
Docent en adviseur op het gebied van 

openbare ruimte

Edwin Santhagens 
Landschapsarchitect, Sant en Co.

e jury is samengesteld met het oog op diverse expertises 
en vakrichtingen zodat alle inzendingen vanuit 
verschillende perspectieven bekeken en verbanden 

gelegd kunnen worden. Zodoende waren een brede, integrale 
kijk op de inzendingen en interessante discussies gegarandeerd. 

Donica Buisman (juryvoorzitter) is sinds 2017 directeur van RAUM 
in Utrecht en heeft tevens in 2012 het bureau State of Flux opgezet. 
Met behulp van (creative) placemaking brengt ze bottom-up en 
topdown bij elkaar door een diversiteiteit aan bewoners, bedrijven 
en de gemeente  te betrekken. Donica werkt zo vanuit allerlei 
sectoren en disciplines aan de publieke ruimten van onze steden. 

Gerben Helleman is stadsgeograaf en houdt zich vooral bezig met 
de manier waarop mensen de gebouwde omgeving gebruiken. Als 
onderzoeker aan De Haagse Hogeschool kijkt hij hoe mensen de 
openbare ruimte beleven, ervaren en invullen. Op dit moment doet 
hij een groot onderzoek naar speelvriendelijke steden. 

Anneke Jongerius is placemaker bij gebiedsontwikkelaar AM en 
heeft daar de voor een ontwikkelaar unieke afdeling placemaking 
opgezet. Anneke heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de projectont-
wikkeling.

Ruud Ridderhof zette zich tientallen jaren in verschillende functies 
bij de gemeente in voor een fijne en leefbare buitenruimte in 
Den Haag. Hij werkte als secretaris voor de welstandscommissie, 
was coördinator Openbare Ruimte binnen de dienst stedelijke 
ontwikkeling en programmamanager bij de dienst stadsbeheer en 
maakte deel uit van de Haagse adviescommissie openbare ruimte 
(ACOR). Nu is hij docent op de Hogeschool Inholland en adviseert hij 
op het gebied van Stad en Ruimte. 

Edwin Santhagens is landschapsarchitect en sinds 1990 eigenaar 
van het in Den Haag gevestigde landschapsarchitectuurbureau Sant 
en Co. Het bureau werkt aan een breed palet aan opdrachten van 
landschappelijke ontwerpen tot parken, en van woonomgevingen 
tot straatinrichtingen, waarbij toekomstbestendigheid en een open 
planproces steeds belangrijk zijn.

Jurycriteria
Het thema stadmaken staat bij de HOP 2022 
centraal. Bij de jurering lag de nadruk dan ook op 
dit thema. Mensen willen zeggenschap over hun 
directe leefomgeving en nemen daarvoor ook 
verantwoordelijkheid. Het doel is dat gebruikers 
zich prettig voelen in de openbare ruimte en er 
graag willen verblijven. Bij voorkeur moet een 
plek ook voor de langere termijn van betekenis 
zijn en het liefst een meerwaarde hebben voor 
toekomstige opgaven van de stad.  

Uiteindelijk werden daarom vier grote thema’s 
vastgesteld, waaraan de ingezonden projecten 
getoetst werden: Stadmaken (participatie), 
het gebruik, de betekenis van de plek en de 
vormgeving. De jury toetste alle inzendingen op 
deze vier criteria en stelde zich telkens onder-
liggende vragen om tot een afgewogen oordeel 
te komen: 
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Aanpak

Afwegingen

De jury heeft in een eerste bijeenkomst alle 
ingezonden projecten bekeken en uitvoerig 
besproken. De jury raakte zelf ook enthousiast 
en geïnspireerd door de mooie initiatieven, 
interessante samenwerkingsverbanden, de 
verschillende werkwijzen en de grote verschei-
denheid aan plekken. Dat laatste was ook wel een 
obstakel. De projecten zijn zeer uiteenlopend in 
schaal, in manier van begeleiding en in financieel 
opzicht, waardoor ze soms moeilijk met elkaar 
te vergelijken zijn. Desondanks kwam de jury 
door het hanteren van de genoemde criteria tot 
een keuze van vijf nominaties. De genomineerde 
projecten hebben doorgaans een grote impact op 
het dagelijkse leven in hun buurt en zijn bij uitstek 
projecten die door of met de wijk geïnitieerd en 
ontwikkeld werden. 

De jury vond het bezoek aan de genomineerde 
projecten het feestje waar ze op hoopte: alle 
genomineerde plekken zijn projecten die het 
eigenbelang ten gunste van een groter maat-
schappelijk doel overstijgen. Het enthousiasme bij 
de betrokken personen werkte aanstekelijk. Bij elk 
bezoek kreeg de jury nieuwe inzichten, goede zin en 
energie. Alle vijf de projecten versterken de sociale 
cohesie in hun buurt en zorgen voor ongeplande 
ontmoetingen en een thuisgevoel. De jury vindt 
het knap om in tijden van een pandemie zulke 
indrukwekkende projecten voor elkaar te krijgen, en 
was zo nu en dan zelfs jaloers, dat zulke prachtige 
projecten niet in hun eigen woonomgeving te 
vinden zijn. De jury wil dan ook liever van vijf 
winnaars spreken. Het bepalen van een winnaar 
leverde daarom ook een stevige discussie op. 

De jury stelde vast dat ook deze vijf nominaties 
moeilijk met elkaar te vergelijken zijn en ieder zijn 
eigen kracht heeft. Desondanks hebben ze ook 
overeenkomsten. 

Het Molenvlietpark steekt bijvoorbeeld qua grootte 
van het gebied en in financieel opzicht af van de 
andere genomineerde projecten. Echter is ook 
het Molenvlietpark ontstaan vanuit een buurtini-
tiatief en heeft gedeeltelijk dezelfde doelstellingen 
als de andere projecten zoals bijvoorbeeld de 
Toekomst Tuin Transvaal. Beide projecten hebben 
klimaatadaptatie, waterberging en biodiversiteit 
in stedelijke gebieden hoog in het vaandel staan, 
ook al verschillen de projecten en hun stedelijke 
context sterk.  

Verder ziet de jury dat het realiseren van dit 
soort projecten veel doorzettingsvermogen en 
persoonlijke inzet vergen. Soms binnen de gemeen-
telijke organisatie, zoals bij het Hondiusplein,  

maar soms ook daarbuiten. Zo verliep de 
samenwerking tussen de initiatiefnemers en 
gemeentelijke organisatie blijkbaar stroef bij de 
ontwikkeling van de Buurttuin Zusterstraat. Desal-
niettemin lijken de partijen uiteindelijk meer tot 
elkaar te zijn gekomen en mag het resultaat er 
wezen. 

De jury stelt tevens vast dat de betrokkenheid 
vanuit de buurt verschilt binnen de verschillende 
ontwikkelingsfases van de projecten. Zo was de 
buurt bij het Molenvlietpark vooral aan het begin 
van het project in sterke mate betrokken, en zou 
een inmenging in latere stadia verstorend voor het 
proces hebben gewerkt. De projectenmotor van 
de Rotterdamsebaan had op een gegeven moment 
een eigen, overheersende dynamiek. De betrok-
kenheid van de buurt bij de andere projecten is 
daarentegen meer structureel of ontwikkelde zich 
in een iets later stadium. 

Ook is een project als Molenvlietpark bijna ‘af’, 
terwijl het bestaan van de andere projecten  
zoals de Groene Matties’ MengelMoestuin, 
de Toekomst Tuin Transvaal en de Buurttuin 
Zusterstraat continu afhankelijk is van de inzet van 
vrijwilligers en buurtbewoners. 

De jury valt het tevens op dat (semi-)professionele 
hulp of kennis bij alle projecten van belang was. 
Soms bij het ontwerp of het aanleggen van de 
plek, soms bij het aanvragen van subsidies of 
gewoon om de juiste weg binnen de gemeentelijke 
organisatie te vinden. Het is voor deze (semi-) 
professionele organisaties een uitdaging om 
vervolgens een goede balans te vinden tussen het 
loslaten door het project volledig over te laten aan 
bewoners en gebruikers, en anderzijds het enigszins 
vasthouden van regie en de wens of noodzaak om 
hier en daar bij te sturen.

De jury stelt ook vast dat het doorgaans om 
jonge en nog prille projecten gaat, die soms 
binnen indrukwekkend korte tijd van de grond zijn 
gekomen zoals de Toekomst Tuin Transvaal  of de  
Buurttuin Zusterstraat. De jury vindt het daarom 
spannend om te zien, hoe zich de plekken verder 
zullen ontwikkelen. Bij de Groene Matties’ Mengel-
moestuin is de toekomst al onderdeel van de 
uitvoering. De buurt zal in het kader van een groot 
stedelijk vernieuwingsproject worden gesloopt en 
nieuwe woningcomplexen zullen worden gebouwd. 
Hier hebben de betrokkenen op geanticipeerd door 
een herplaatsbare en flexibele opzet van de tuin te 
kiezen. Ook is al een potentiële nieuwe locatie voor 
de tuin genoemd.

De jury raakte zelf  
ook enthousiast en 
geïnspireerd door de 
mooie initiatieven,  
interessante samen-
werkingsverbanden,  
de verschillende werk-
wijzen en de grote  
verscheidenheid  
aan plekken.

De jury wil echter benadrukken dat ze ook veel 
waardering heeft voor alle niet genomineerde 
projecten en hoopt, dat ook deze een goed vervolg 
krijgen door de juiste aandacht, herhaling elders in 
de stad of een permanente inrichting. 

De vijf genomineerde projecten werden vervolgens 
door de jury bezocht. De jury had de mogelijkheid 
om op de locaties een rondleiding te krijgen en 
vragen te stellen aan betrokkenen. Opvallend was 
dat op nagenoeg alle plekken een verscheidenheid 
aan betrokkenen aanwezig was om de jury te 
ontvangen. Hierdoor werd een breed perspectief 
geboden op de projecten.

Met alle nieuw ingewonnen indrukken beoordeelde 
de jury vervolgens de genomineerde plekken aan 
de hand van de jurycriteria en bepaalde  
een winnaar.

Haagse Openbare ruimte Prijs - jurybevindingen



 Locatie:  Binnentuin tussen de Pachters-
dreef, Drostendreef, Schouten-
dreef en Beresteinlaan Den Haag

 Jaar: 2022
 Betrokkenen:  Gemeente Den Haag, Staedion, 

Fonds1818, Roeland Lelieveld,  
Suzanne Monnier (Groene Matties)

Groene Matties,
Mengelmoestuin
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Volgens de jury heeft de MengelMoestuin 
een zeer grote impact op de sfeer, de sociale 
veiligheid en de sociale cohesie in een buurt 
die te maken heeft met vervreemding, soci-
aal-economische problematiek en verschillende 
culturen, talen en gewoontes. Door de Mengel-
Moestuin leren buren elkaar kennen en worden 
vooroordelen weggenomen. 

Het voornaamste doel van de initiatiefnemers is 
uitstekend gelukt: De onbestemde halfopen tuin 
met louter ‘kijkgroen’  tussen de naoorlogse 
gebouwen heeft weer een bestemming en is 
veranderd tot een groene ontmoetingsplek, die 
daadwerkelijk gebruikt wordt. Ook de aandacht 
voor gezond voedsel en een duurzame teelt 
bevalt de jury.  

Groene Matties' Mengel-
Moestuin wint juryprijs

“ Mooie 
mengeling van 
buurtparticipatie, 
educatie en het 
benutten van de 
groene openbare 
ruimte.”

De Groene Matties’ MengelMoestuin overtuigde 
de jury in verschillende opzichten
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De jury vindt het bovendien fascinerend om te zien 
dat de MengelMoestuin een katalysator-functie in 
de buurt heeft en aanstekelijk werkt. Ook buurt-
bewoners uit flats die niet om de tuin heen liggen, 
zijn nu bezig samen met hun woningcorporatie 
soortgelijke projecten van de grond te krijgen. 
De MengelMoestuin is op deze manier ook een 
voorbeeld voor de mogelijke inrichting van de 
groene half open ruimtes in de vele naoorlogse 
woongebieden die Den Haag rijk is. “  Deze plek is een 

prachtige mengel-
moes van mensen.   
Een ontmoetings-
plek in de wijk die 
vele omwonenden 
een glimlach op het 
gezicht brengt”

Terwijl de buurt binnenkort in het kader van de 
sloop- en nieuwbouwplannen gesloopt wordt, zet 
de MengelMoestuin nu al in op het belang van 
samenwerken en groen in de buurt. Daarmee 
hopen de buurtbewoners ook toekomstig een 
groene omgeving met oog voor de buurt af te 
kunnen dwingen. De MengelMoestuin is op deze 
manier ook een voorbeeld voor placemaking voor 
de toekomst, meent de jury.

Het ontwerp is zodanig flexibel dat het initiatief 
in de toekomst gemakkelijk naar een andere plek 
kan verhuizen, of gekopieerd kan worden in andere 
delen van de stad. Het is ontworpen voor de 
toekomst.

De jury hoopt dan ook met deze juryprijs het 
belang van groene openbare ruimte als 
bestemming voor ontmoeting recreatie, sport, 
spel en bewegen in de nieuwbouwplannen te 
kunnen benadrukken zodat er genoeg ruimte is 
voor de buurt om elkaar te ontmoeten en zelf initi-
atieven te ontwikkelen. Juist dit is zo noodzakelijk 
in een stad die steeds verder verdicht waardoor er 
steeds minder openbare ruimte is. 

“ Fantastische prestatie die de 
buurtbewoners dichter bij 
elkaar heeft gebracht!”



1 
    Stadmaken  
 

De jury heeft veel respect voor het doorzettings-
vermogen van de groep vrouwen, die hun wensen 
bij de woningcorporatie neerlegde om de binnentuin 
beter te gebruiken, en ook voor de woningcor-
poratie die het experiment aanging. Dit experiment 
is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk aan 
bewoners, die samen met de woningcorporatie 
en de Groene Matties niet alleen de moestuinen 
onderhouden, maar ook kleine evenementen voor 
elkaar krijgen zoals een oogstfeest of het plaatsen 
van zwembaden in de zomer. De Groene Matties’ 
MengelMoestuin is dus veel meer dan een moestuin 
constateert de jury. 

De jury maakt zich wel wat zorgen over het mogelijk 
wegvallen van financiering van de Groene Matties, 
en vraagt zich af of de bewoners het beheer van 
de tuin ook uit eigen kracht zouden redden. Echter 
hoort de jury dat ook al veel regie aan de bewoners 
is overgelaten. Een goed evenwicht vinden tussen 
regie houden en loslaten lijkt de jury dan ook een 
uitdaging.  
 

2            Gebruik  
 

De jury is ervan overtuigd dat de MengelMoestuin 
een zeer positief effect heeft op de sociale 
verhoudingen in de buurt en de sociale veiligheid 
in de directe woonomgeving. Er zijn meer ogen in 
de openbare ruimte, mensen voelen zich verant-
woordelijk, waardoor de tuinen ook minder vervuild 
raken. Ook vindt de jury de gemeenschappelijke 
(pluk-)tuin, waarvan de oogst gedeeltelijk naar de 
voedselbank gaat, een erg goed initiatief. 
De jury is blij met de bredere programmering zodat 
ook andere groepen mensen zoals jongeren of 
mensen die niet van tuinieren houden, de tuin als 
een prettige verblijfplaats kunnen ervaren. 

De jury is ervan overtuigd dat sommige problemen 
die anders door professionals zouden moeten 
worden opgelost, in de MengelMoestuin opgelost 
wordt door de verbindingen die hierin ontstaan zijn. 
Wellicht is dit een aanzet om deze naoorlogse 
binnentuinen weer te gebruiken zoals ze bedoeld 
waren. De tuinen waren tenslotte ook niet als 
‘kijkgroen’ ontworpen. 

Waardering jury aan de hand van criteria:

De MengelMoestuin is door zijn bredere programmering en de 
functie als trefpunt meer dan een ‘moestuin’. De MengelMoestuin 
verhoogt volgens de jury het gevoel van eigenaarschap, de sociale 
cohesie en het bewustzijn voor de groene omgeving en gezond eten.  

3            Betekenis van de plek  
 

Het koesteren van een groene omgeving en gezond 
eten wordt door de MengelMoestuin duidelijk op 
de kaart gezet, vindt de jury. De jury is onder de 
indruk van de betrokkenheid en de zorgen van de 
bewoners over de toekomst van de wijk en hun tuin. 
Door nu al het belang van groen stevig op de kaart 
te zetten, hopen de buurtbewoners ook toekomstig 
een groene omgeving met oog voor de buurt waarin 
samenwerking tussen bewoners de leidraad is, af 
te kunnen dwingen. De MengelMoestuin is op deze 
manier ook een voorbeeld voor placemaking voor 
de toekomst, meent de jury.

De MengelMoestuin is bovendien een uitstekend 
voorbeeld voor het gebruik van de semi-openbare 
ruimtes in naoorlogse woonwijken, en alleen al 
daarom een belangrijk project voor Den Haag met 
zijn grote naoorlogse woningvoorraad. 

4            Vormgeving  
 

De MengelMoestuin bevat in principe maar een 
klein stuk grond. Interessant vindt de jury daarbij 
dat de MengelMoestuin zijn grenzen kent. Er is voor 
de tuin veel animo en ook een wachtlijst voor een 
tuintje. De MengelMoestuin wil desondanks niet 
uitbreiden omdat de betrokkenen van mening zijn, 
dat er ook plek in de tuin bewaard moet blijven 
voor het organiseren van evenementen en voor 
mensen die niet willen tuinieren.
De vormgeving is doelmatig en past daarmee erg 
goed bij de ietwat steriele buitenruimte van de 
naoorlogse bebouwing. 

Met het oog op de onzekere toekomst zijn alle ele-
menten van de MengelMoestuin flexibel verplaats-
baar, en kunnen eenvoudig op een andere plek 
worden neergezet. Dit lijkt ook de jury een vooruit-
ziende en handige aanpak. 

De jury werd rondgeleid door Suzanne Monnier, 
Groene Matties, Ineke Hertgers, bewoners-
consulent van Staedion en een aantal betrokken 
buurtbewoners.

Vanuit de droom van een groep powervrouwen uit 
de wijk Vrederust is de binnentuin omgetoverd tot 
een plek waar jong en oud samenkomen en samen 
tuinieren: de MengelMoestuin, een buurthuis in de 
buitenlucht.

De vrouwen wilden beter gebruik maken van de 
vaak grote binnentuinen in de wijk en er speelde 
de wens om zelf te moestuinieren en kinderen 
en kleinkinderen te laten zien waar groente en 
fruit vandaan komen. De MengelMoestuin is 24/7 
openbaar toegankelijk. Er tuinieren inmiddels 
vijfentwintig bewoners uit de omringende flats in 
een eigen moestuintje, twee bewoners tuinieren in 
rolstoeltoegankelijke, verhoogde bakken. Daarnaast 
is een groot stuk gezamenlijke tuin ingericht waar 

samen wordt getuinierd, ook door bewoners 
zonder eigen tuintje.  In de binnentuin staan acht 
picknicktafels om ook het samenkomen van niet 
tuinierende bewoners te bevorderen, is een pergola 
geplaatst en zijn een appelboom en een mispel 
aangeplant. Er werd een oogstfeest gevierd en er 
liggen nog meer plannen op de plank zoals een 
voedselkastje voor gratis etenswaren. Overlast door 
vervuiling is verminderd.

‘Ik moet eerlijk toegeven 
dat ik het helemaal niet 
zag zitten toen jullie 
begonnen, maar wat ben 
ik trots op jullie. Dit had 
ik niet verwacht.’
Buurtbewoner Ernesto
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Haagse Openbare ruimte Prijs - winnaar

Een uniek stukje Den Haag 
waar openbaar groen, 
ecologie en buurtparticipatie 
elkaar vinden
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Buurttuin de Groene Zon 
Van verwaarloosd stukje grond naar tuintje voor buurtbewoners

De inzender 
Buurttuin de Groene Zon is ontstaan na overleg 
met Groenbeheer stadsdeel Segbroek als buurt- 
initiatief met inspiratie van andere tuinen in Den 
Haag en Nantes. Het verwaarloosde stukje grond is 
veranderd in een bloeiende en boeiende perma-
cultuurtuin. De tuin is een ontdektuin geworden 
voor groot maar vooral ook de kleinsten die er veilig 
kunnen scharrelen, ontdekken en ook proeven 
(vooral tomaatjes van allerlei kleur).

De Groene Zon organiseert plantjes- en stek-
jes-workshops. De buurttuin draagt bij aan de 
sfeer op het plein, en wordt door een van de 
ondernemers ook gebruikt als gespreksruimte voor 
zingeving. Door de aanwezigheid op het plein wordt 
voor een deel bijgedragen aan de sociale veiligheid 
en het schoonhouden.

De jury
De Groene Zon is een inspirerend project en 
vervult een voorbeeldfunctie voor het gebruik 
van de openbare ruimte. Het belang van groen 
(biodiversiteit), eetbare planten en ook educatieve 
aspecten komen duidelijk naar voren. De jury 
hoopt dat er nog een goede oplossing voor 
het waterbeheer komt, en dat de tuin veel 
verschillende mensen uit de buurt blijft aantrekken.

Locatie
Copernicuslaan / Fahrenheitstraat, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Buurttuin de Groene Zon stuurgroep Gwenael H., 
Lianne Z., Eline van D., en Gertjan Wiersma. Indien 
nodig wordt er samengewerkt met groenbeheer 
Segbroek, ad hoc met ondernemers rond het plein

 “Zoiets heb ik in geen jaren hier gezien.”

Carweide
Katalysator voor een groene inrichting van de Binckhorst

De inzender
Met de CarWeide laat Bincks Groen samen met 
bewoners, maakbedrijven en andere partners zien 
dat ook de Binckhorst een prettige groene ontmoe-
tingsplaats kan zijn, waar biodiversiteit een kans 
krijgt. De CarWeide is tegelijkertijd bomenhub, 
host van bijenhotels, start van de binckbak, een 
rondreizend, duurzame plantenbak, en start van 
de groene hardloop- en wandelroute door de 
Binckhorst en het Laakkwartier. 

De jury
De jury is ervan overtuigd dat de CarWeide een 
belangrijk project voor de toekomstige inrichting 
van de Binckhorst is. De CarWeide zet namelijk het 
belang van groen in de nieuwe wijk al op de kaart, 
voordat alle gebouwen er staan. De jury heeft er 
veel waardering voor, dat het project is opgestart 
ondanks een nog relatief klein aantal bewoners in 
de Binckhorst, maar vindt het nu nog onduidelijk,  
in hoeverre de plek momenteel daadwerkelijk 
wordt gebruikt. De CarWeide sluit met haar 
‘industriële en circulaire look’ goed aan op haar 

omgeving en is een belangrijk experiment waaruit 
toekomstig veel van te leren valt. 

Locatie
Binckhorstlaan hoek Mercuriusweg, Binckhorst,  
Den Haag

Betrokken personen en organisaties
I’M BINCK (Sabrina Lindemann, Helen Land, 
Susanne vd Kleij), Harrie Ozinga / Huygens Lab, 
Ontwerp: Renato Jeuken, Urban Sync, Bedrijven 
en maatschappelijke organisaties (Harald Maakt, 
Valois houtbewerking, Premio, St. Philadelphia, 
St Nelis, KC De Binck, Corbulo College, Marga 
Witteman van MeerBomenNu/ Urgenda, Marsel 
Loermans (Fotografie), Boels), vrijwilligers en 
bewoners, Stadsdeel Laak (John Nieuwmans, 
Michel Peyrer), Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-
Holland, Ontwikkelaars (Local, ERA Contour, VORM, 
Bouwfonds Property Development (BPD), Stebru, 
en AM)

buurtbewoner, die er al 30 jaar woont



Buurttuin 
Zusterstraat

Nominatie

 Locatie: Zusterstraat 83-85 
 Jaar: 2022
 Betrokkenen:  Stichting Jacobahof, Gemeente 

Den Haag (stadsdeel centrum & 
afdeling stadslandbouw),  
De Buurtkamer
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“ Een nieuwe 
buurttuin in 
de versteende 
Schilderswijk "

De nieuwe buurttuin is geheel ontworpen en uitgevoerd 
door bewoners zelf. De buurttuin beschikt over een 
voedselbos, zelfplukmoestuin, pizza-oven en een 
natuurlijke speeltuin. De buurttuin Zusterstraat is 
opgezet in tijden van corona en met veel andere 
obstakels, zoals een met lood, asbest en PFAS vervuild 
terrein en een gebrekkige steun vanuit het stadsdeel 
en andere gemeentelijke afdelingen. Bovendien was het 
in het begin lastig alle wijkbewoners goed te bereiken 
en te laten participeren. Dat komt door een mix aan 

Sociale 
Verbinding
De jury kreeg op locatie toelichting van 
meerdere vrijwilligers van de buurttuin 
Zusterstraat en inzender Manon Tiessink. 

factoren zoals onder andere de verschillende culturen 
en talen, die in de Schilderswijk te vinden zijn.

Ondanks al deze obstakels is het bewoners toch gelukt 
de buurttuin te realiseren. De buurttuin is elke dag 
open en wordt gerund door een steeds grotere groep 
bewoners. Heel groen, laagdrempelig en een oase van 
groen en rust in een drukke, versteende wijk. De tuin 
draagt bij aan sociale verbinding in de wijk.

Wie nu de buurttuin bezoekt voelt zich er thuis want 
de sfeer en uitstraling past bij de wijk. Van groepen 
Turks-Nederlandse buurvrouwen die met hun kinderen 
elke week komen thee drinken tot individuen zoals 
buurman Bert die zo maar aan kwam waaien en nu 
wekelijks staat te schoffelen.



30 31

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

1 
    Stadmaken  
 

De jury vindt dat de buurttuin Zusterstraat een 
fantastische start heeft gemaakt. Ondanks alle 
obstakels hebben de betrokkenen doorgezet en 
breed draagvlak in de buurt gecreëerd. De jury is 
ervan overtuigd dat de Buurttuin Zusterstraat van 
grote waarde is voor het samenleven, de sociale 
veiligheid en de sociale cohesie in de buurt. De jury 
is dan ook benieuwd hoe zich dit initiatief verder 
gaat ontwikkelen

 

“ De tuin aan de Zusterstraat is 
als een oase, waar mensen en 
dieren van alle windstreken 
even tot rust kunnen komen 
en hun zinnen kunnen 
verzetten. Het is een klein 
stukje Den Haag wat helemaal 
door mensen uit de buurt is 
opgezet en onderhouden."

2            Gebruik  
 

Door de beperkte openingstijden en de entree door 
een onderdoorgang naar de binnentuin zou je je 
er te gast kunnen voelen als bezoeker.  De borden 
bij de ingang en de reclame voor de tuin door de 
buurt nemen deze drempels echter nagenoeg weg 
volgens de jury. In de buurttuin zelf hangt dan ook 
een erg uitnodigende en niet uitsluitende sfeer. Er 
is veel aanloop van mensen vanuit de buurt met 
verschillende achtergronden en nationaliteiten. 
De goede aanloop heeft ook te maken met de 
iteratieve aanpak om de tuin verder te ontwikkelen, 
denkt de jury. Door geen vastgesteld ontwerp te 
volgen, kan iedereen ideeën inbrengen en daad-
werkelijk in realiteit omzetten. Deze manier van 
ontwikkelen werkt inclusief. Iedereen voelt zich 
hierdoor snel eigenaar van de buurttuin. 

Waardering jury:

De Buurttuin Zusterstraat is niet alleen een moestuin, maar met 
een pizzaoven, speeltuin en activiteiten zoals concerten of buurt-
bijeenkomsten breder geprogrammeerd. De jury vindt het knap hoe 
deze buurttuin ondanks alle obstakels in betrekkelijk korte tijd is 
gerealiseerd en diverse moeilijk bereikbare doelgroepen bij elkaar 
zijn gebracht. Buurttuin Zusterstraat versterkt de aandacht in een 
versteende wijk voor groen, gezond eten en vooral ook voor ontmoe-
ting en samenleven met elkaar. Buurttuin Zusterstraat is bovendien 
een voorbeeld voor een project, dat geheel vanuit de bewoners is 
bedacht en ontwikkeld.

3            Betekenis van de plek  
 

De buurttuin Zusterstraat is zonder twijfel een 
waardevolle toevoeging in een zo versteende wijk 
als de Schilderswijk. De tuin prikkelt het bewustzijn 
voor groen in de stad, klimaat en biodiversiteit.’ 

4            Vormgeving  
 

Door de iteratieve ontwikkeling van de tuin krijgt 
deze wel snel een wat rommelige en structuur-
loze uitstraling. Echter straalt de tuin daardoor 
ook de charmante gezelligheid uit die goed bij de 
buurt past. 
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“ Het groen en het 
materiaal geeft 
een beleving die 
verder gaat dan 
het ontmoeten van 
buurtgenoten."

“ Prachtige groene  
plek om te zijn."

MiniParken Bomenbuurt
Dromen over straten met meer ruimte voor mens en natuur

De inzender
Door de inzet van gemeente en bewoners werden 
twee parkeerplekken tot prachtige MiniParken 
omgetoverd: Met ruimte voor veel groen waaronder 
een moestuin en een plantenbieb, om te zitten, 
een spelletje te spelen en boeken te ruilen. Fijne, 
groene plekjes in de straat die heel leuk zijn om 
naar te kijken en om er zo maar even te zijn.

De jury
De MiniParken Bomenbuurt sluiten qua 
gedachtegoed aan op het initiatief Parking day, wat 
in 2005 in San Francisco is ontstaan, en ook op het 
idee van het Debat mobiel (zie HOP 2020). Ook al 
zijn de projecten tijdelijk, zijn ze een uitstekende,  
zo niet dé manier om het debat over parkeerruimte 
op gang te brengen. De MiniParken Bomenbuurt zijn 
vergeleken met soortgelijke initiatieven bijzonder 
mooi vormgegeven. De jury hoopt dan ook dat 
uit de tijdelijkheid van het project een permanent 
groene inrichting van de straten voortvloeit.

Locatie
Elsstraat en Beukstraat Den Haag

Betrokken personen en organisaties
betrokken bewoners Beukstraat en Elsstraat, 
Autodeelcoöperatie Bomenbuurt DEELt, Better 
Future Factory en City Sparks (ontwerpbureaus), 
Gemeente Den Haag

Een bewoner:

Mozartpark
Van hoogbouw naar buurtpark

De inzender
Waar eerst een hoogbouw van 90 woningen 
zou komen, hebben bewoners het terrein nu in 
bruikleen en hebben er samen met de gemeente 
een plantsoen en een moestuin aangelegd. Park 
en moestuin fungeren, ondanks hun korte bestaan, 
inmiddels als een belangrijke ontmoetingsplek voor 
de buurt en is een groene plek voor wijkactiviteiten. 

De jury
De jury vindt het bewonderenswaardig, om vanuit 
het verzet tegen nieuwbouwplannen zoiets 
positiefs als een park van de grond te krijgen. De 
jury waardeert ook dat er over een programmering 

in het park, zoals de terugkerende kunstmarkt, is 
nagedacht. De jury denkt dat het park gezien de 
grootte van de plek en de mogelijkheden die dat 
biedt, nog diverser ingericht zou kunnen worden 
wat betreft vegetatie, kleur, hoogte en materialen.  

Locatie
Mozartlaan, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Vrienden van het Mozartpark, gemeente Den Haag, 
Staring structures, De Wijde Blik



Molenvlietpark

Nominatie

 Locatie:  Vlietbuurt, Den Haag 
 Jaar: 2019
 Betrokkenen:   Ontwerp: BoschSlabbers 

Opdrachtgever: Projectorganisatie Rotter-
damsebaan (in nauwe samenwerking met 
het Hoogheemraadschap van Delfland)
Aannemer: BAM Infra 
Belangrijkste stakeholders: Gemeente Den 
Haag, Gemeenteraad Den Haag, Provincie 
Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en Voor-
burg-Leidschendam, Hoogheemraadschap 
van Delfland, RWS, Pretpark Drievliet, Stal 
Meyvliet, Buitenplaats Oud Vredenoord, 
Buitenplaats Zeerust, Organisaties (Houd 
Vlietland Groen, Vlietzoom alliantie, Stich-
ting Meyvliet, etc) en omwonenden
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“ Van ontoegankelijke 
polder naar 
klimaatadaptief park"

De inpassing van de Rotterdamsebaan, naast de 
Utrechtsebaan de tweede en nieuwe route naar het 
centrum van Den Haag, was een brede en interessante 
uitdaging en leverde in eerste instantie veel weerstand 
bij omwonenden op. De Rotterdamsebaan doorsnijdt 
de Vlietzone, een gebied dat weliswaar relatief groen, 
maar sterk versnipperd, recreatief weinig toegankelijk 
en sterk verrommeld was. Uiteindelijk heeft de buurt 
samen met ontwerpbureau BoschSlabbers het Molen-
vlietpark ontworpen. Het verkeer is vanuit daar nu 
nauwelijks meer zichtbaar.

Klimaatadaptief  
park
De jury sprak op locatie met Teunis Klapwijk, 
betrokken buurtbewoner en tevens voorzitter 
van Stichting Meyvliet, en Wijnand Bouw van 
BoschSlabbers landschapsarchitecten. 

In de aanloopfase naar de ontwikkeling van 
de Rotterdamsebaan hebben zich 15 Haagse 
bewoners uit de Vlietzone verenigd, om de 
belangen van de buurt bij de bouw van de Rotter-
damsebaan te vertegenwoordigen. Zij stelden 
met BoschSlabbers landschapsarchitecten een 
visie op om deze belangen in te passen, gestoeld 
op het behoud en ontwikkeling van de natuur- 
en cultuurhistorische waarde van de Vlietzone. 
In de opstartfase van de ontwikkeling was er 
veel betrokkenheid door bewoners, later minder, 
omdat het park onderdeel werd in de financiering 
en projectorganisatie van de Rotterdamsebaan. 

Vandaag refereert een grote waterpartij aan de 
parkachtige aanleg van de buitenplaatsen langs de 
Vliet en maakt in het park twee in aard, beleving 
en vorm, totaal verschillende ruimtes: de weide 
en het rieteiland. Het Molenvlietpark is namelijk 
meer dan een prettig wandelgebied, het park is 
ook noodberging en kan tijdelijk 60.000 m3 extra 
water bergen; dat zijn ruim 250.000 regentonnen. 
Bovendien zorgen de diverse beplanting en de 
natuurvriendelijke oevers voor een hoge biodi-
versiteit in het gebied. Er zijn veel water- en oever-
planten waartussen vissen zich kunnen verstoppen 
en ongestoord kunnen paaien én opgroeien. 
Hierdoor komen er ook meer vissoorten in het 
water waardoor de waterkwaliteit verbetert.

De mensen gebruiken dit park voor een wande-
lingetje tijdens de lunch en om te genieten van 
de natuur midden in de drukke stad. Er wordt 
gewandeld, gefietst en met de kinderen bij de 
houten speelaanleidingen gespeeld. Het park 
fungeert ook als een doorgang naar andere plekken 
die dit gebied te bieden heeft, zoals de naast-
gelegen heemtuin. In alle jaargetijden nodigt het 
park uit tot gebruik.



1  
Stadmaken

Het Molenvlietpark lijkt er op het eerste gezicht 
niet op, maar het is wel door de inzet van een 
buurtinitiatief ontstaan: Stichting Meyvliet. 
De jury vindt het erg knap, dat de bewoners 
juist geen NIMBY- gedrag (Not In My BackYard) 
vertoonden, maar met een positieve benadering 
op het goede tijdstip  en met de juiste middelen 
hebben gereageerd binnen de ontwikkeling van de 
Rotterdamsebaan. De jury ziet in de eigen praktijk 
dat dit vaak helaas niet lukt, omdat burgers net te 
laat of te weinig krachtig hun initiatieven neerzetten 
of dat er onvoldoende gedaan wordt met de input. 
De jury stelt ook vast dat de bewoners goed de weg 
wisten te vinden en de juiste partijen wisten aan te 
spreken, om hun plannen door te zetten. 

De jury stelt vast dat het Molenvlietpark een project 
met een duidelijk begin en eind is, het park is 
immers nagenoeg “af”. De jury vindt het wel fijn om 
te horen dat de Stichting Meyvliet ook bij verdere 
ontwikkelingen in de omgeving een vinger aan de 
pols zal houden, en er nog een kunstwerk voor in 
het park gepland is. De jury ziet door de weliswaar 
grote, maar tijdelijke en meer beperkte inzet van de 
buurt, echter wel een andere mate van intensiteit 
in een gezamenlijke buurtaanpak dan bij de andere 
projecten. 

2  

Gebruik 
 

De jury is erg enthousiast over het feit, dat een 
voormalig ontoegankelijk weiland omgetoverd is 
tot een park, waardoor nu wandelaars, hardlopers, 
hondenuitlaters en kinderen van de natuur kunnen 
genieten. Het park is goed met zijn omgeving 
verbonden en nodigt uit om ontdekt te worden. 
Ook de bijbehorende Heemtuin ervaart de jury als 
een klein juweeltje voor de buurt.

3  

Betekenis van de plek 
 

Het Molenvlietpark is zonder twijfel een fantastisch 
voorbeeld voor een park waarbij goed is nagedacht 
over biodiversiteit, waterbuffering en überhaupt de 
grote klimaatopgave in stedelijk gebied. Ook vindt 
de jury het lovenswaardig dat er rekening gehouden 
is met de cultuurhistorische waarde van het gebied 
Vlietzone met haar landgoederen. 

Waardering jury:

4  

Vormgeving 
 

Volgens de jury is het park mooi vormgegeven: 
Er is goed nagedacht over verbindingen naar de 
omgeving, het park is vervlochten met andere 
landgoederen. Er is veel aandacht besteed aan de 
realisatie van biodiversiteit, de vormgeving van de 
wegen en wandelroutes, het uitzicht vanaf de brug 
(die daardoor een kromming heeft gekregen) en 
andere zichtlijnen.
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De jury vindt het bijzonder hoe door het initiatief van buurtbewoners 
een ontoegankelijke polder tot een aantrekkelijk en slim vormge-
geven park is getransformeerd, en als ‘nevenproduct’ van een groot 
infrastructuurproject (de Rotterdamsebaan) is ontstaan. Volgens de 
jury is met het ontwerp van het Molenvlietpark het onderste uit de 
kan gehaald: het park is van grote betekenis voor de toekomstige 
vraagstukken rondom groen, waterberging en biodiversiteit in de 
stad en wordt door verschillende doelgroepen gebruikt (wandelaars, 
sporters, hondenuitlaters).

“ Het Molenvlietpark 
speelt in op de 
klimaatverandering 
waar we vooral in de 
randstad mee worden 
geconfronteerd."
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Station Copernicusplein - 
Valkenboslaan
Metamorfose van elektriciteitshuisje: een nieuw station voor Den Haag

De inzender
Inspiratie voor de vernieuwing van het 
elektriciteitshuisje in de middenberm van de 
Valkenboslaan was de bushalte direct tegenover 
het huisje. Het nostalgische ‘treinstation’ is nu 
aangekleed met architectonische geveldetails van 
omliggende historische panden en bood tegelijk de 
gelegenheid voor posters waarmee een eerbetoon 
aan de Haagse helden Van Kooten & De Bie 
gebracht kon worden.  

De jury
De jury vindt het ‘nieuwe station’ een goed 
voorbeeld voor de omgang met al die 
transformatorhuizen die geregeld ongepland 
en lukraak in de stad worden neergezet. De 
vormgeving is mooi en grappig gedaan door in het 
ontwerp rekening te houden met de omgeving 
zoals de rozenstruiken die ook elders in de wijk 
staan, en door een ‘station’ nabij een bushalte te 
verzinnen. In tegenstelling tot veel van de andere 
ingediende projecten gaat het hier niet zozeer om 

het veranderen van de functie of het gebruik van 
een plek, maar meer om een kijkervaring.  

Locatie
Kruising Copernicusplein-Valkenboslaan, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Yscha Werdmuller von Ellgg, The Hague Street 
Art, Simon van Hoorn, Graffiti Meldpunt Den Haag. 
Opdrachtgevers: The Hague Straat Art, Meldpunt 
Graffiti, Stedin. Concept en uitvoering: Richard 
Sluijs (RichLab Art+Design projects)

Trafoplein 
Deplorabel pleintje verandert in prettige plek om te verblijven

De inzender
Het Trafoplein is spectaculair verbeterd voor 
mens en dier door 3 ingrepen: verlichting door 
projecties op het monumentale trafogebouw 
(electra terugsturen), vogelhuisjes en bijenplanten 
rond de bestaande bomen en herinrichting van de 
bestrating. Er moesten veel diensten samenwerken, 
maar in mei 2022 is het opgeleverd.

De jury
Het Trafoplein inspireert en stimuleert een andere 
omgang met de openbare ruimte. Het laat zien 
hoe een aantal aanpassingen een groot verschil 
kan maken en dat ook kleine plekken als deze 
zeker aandacht verdienen. De jury waardeert in 
het bijzonder de innovatieve en fraaie omgang met 
licht. 

Locatie
Zuilingstraat / Vleerstraat, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Mieke Bosse (scala-architecten), Ewelina Schraven, 
Corinne Keus, Jeanine Fall, Marissa Kwame, Irma 
den Ouden, Justin Liefferink, Frank Geraerts en 
vele buurtbewoners. Zebra Welzijn en Gemeente 
Den Haag



Playground
Hondius

Nominatie

 Locatie: Hondiusstraat, Den Haag
 Jaar: 2022
 Betrokkenen:  gemeente Den Haag (Hakim Ah-

barouch), Ingenieursbureau Den 
Haag (Sjoerd Radstaak), Krajicek 
Foundation, Aannemersbedrijf 
Van der Meer BV, Bewoners Hon-
diusstraat, Coöperatie Blauwe 
Pannenbuurt, Wijkz., WSDH, 
Basisschool de Klimop
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“ Fantastische kleurrijke 
plek met originele 
inrichting waar de 
hele buurt samen kan 
komen om te sporten, 
spelen en socializen."

Het nieuwe Playground Hondius is ontstaan uit samen-
werkingsoverleg tussen verschillende partners waaronder 
ook veel partijen in de buurt en de gemeente. Playground 
Hondius is nu een multifunctioneel plein waar bewegen, 
ontmoeten én vergroenen samengaan. Een contrastrijk 
plein waar felle kleuren en speelse lijnen zorgen voor 
vrolijkheid en blijheid. En een groen plein waar gevarieerde 
meerstammige bomen en wuivende siergrassen zorgen 
voor schaduw en verkoeling, biodiversiteit en een betere 
gezondheid. De nieuwe inrichting laat goed zien hoe 

Kleurrijke sport- 
en speelplek
De jury werd rondgeleid door de inzender 
en tevens trekker van het project vanuit de 
gemeente, Hakim Ahbarouch, ontwerper Sjoerd 
Radstaak van het ingenieursbureau Den Haag en 
vrijwilligers uit de buurt. 

toekomstige speelplekken in een verdichte stad er ook 
uit kunnen komen te zien. Er is rekening gehouden met 
wensen van gebruikers en bewoners. Een slim ontwerp 
met een goede balans tussen verharding en groen.

Naast de fysieke herinrichting is er zo ook aandacht 
voor een sociaal programma om de samenwerking 
tussen partners te stimuleren en het activiteitenaanbod 
en het eigenaarschap te vergroten. We hebben elkaar 
nodig om samen het verschil te maken.
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1 
    Stadmaken  
 

De jury erkent dat voor Playground Hondius 
vergeleken met andere stadmakers-projecten 
een meer traditionele manier van ontwikkelen 
plaatsvond. Echter waardeert de jury het dat voor 
dit project juist binnen de gemeentelijke organisatie 
met ongewoon veel verschillende afdelingen en 
diensten is samengewerkt. Ook het samenwer-
kingsoverleg om het Hondiusplein voor elkaar te 
krijgen, bestond uit veel partijen uit de omgeving en 
bewoners. Hierdoor werd veel draagvlak gecreëerd 
en leeft het project in de buurt. 

 

“ Die kleuren! 
Mooi design en 
met oog voor 
de toekomst."

2            Gebruik  
 

Door de combinatie met het schoolplein bestaat 
er een mooi aanbod aan activiteiten voor 
verschillende leeftijden, ook al ligt de nadruk 
duidelijk op het sporten. De jury vroeg zich in 
eerste instantie af of de focus op sport niet als te 
eenzijdig wordt ervaren, maar kreeg te weten dat 
de buurt juist een plein om te sporten, wilde. Er 
is dus juist erg goed naar de buurt geluisterd. De 
functie van het plein past zo ook in de traditie en 
de geschiedenis van de plek. 

De plek is nog niet helemaal gereed. Het inter-
actieve toestel is nog niet altijd aangesloten op 
stroom, bouwhekken sluiten nu nog de opening van 
het terrein en ook het buurthuis moet nog worden 
toegevoegd.

De jury ziet dat het plein nu veel inzichtelijker en 
veiliger is gemaakt. Het is bovendien goed om te 
zien dat er een gedeelde verantwoordelijkheid bij 
de school en buurtbewoners ligt voor het openen 
en sluiten van het plein. 

Waardering jury:

De jury ziet dat er voor de realisatie van het Hondiusplein veel par-
tijen binnen de gemeentelijke organisatie bij elkaar zijn gebracht en 
ook goed naar de wensen van de buurt is geluisterd. Hiermee is groot 
draagvlak gewonnen.

Ook is er een slim evenwicht met het groen gevonden. De jury waar-
deert de klimaatadaptieve aanpak met betrekking tot de waterafvoer 
die naar de mooi aangelegde hoger geplaatste siergrasbakken loopt, 
en de geplante bomen die toekomstig voor voldoende schaduw zullen 
zorgen. De kleurrijkheid van het Hondiusplein is uniek en smaakgevoe-
lig, maar geeft veel energie. Het toekomstige buurthuis zal de plek nog 
helemaal afmaken.

3            Betekenis van de plek  
 

De jury vindt het voorbeeldig hoe over de com-
binatie van sportvelden met klimaatrelevante 
kwesties zoals groen, watermanagement en 
voldoende schaduw is nagedacht. De jury vraagt 
zich wel af of het plein wellicht nóg iets minder 
versteend had gekund. 

Het Hondiusplein draagt bij aan de gezondheid en 
beweging van buurtbewoners en schoolkinderen. 
Het leeft onder bewoners en de jury is er enthou-
siast over hoeveel partijen en bewoners rondom 
het Hondiusplein betrokken zijn. 

4            Vormgeving  
 

Wat allereerst opvalt zijn natuurlijk de kleuren. Deze 
passen erg goed bij een sportplein, zijn vrolijk en 
geven veel energie. De jury vindt de combinatie van 
groen en sport slim vormgegeven. De plantensoor-
ten zijn zorgvuldig gekozen en in bakken omhoog 
geplaatst zodat daarmee meteen veel zitgelegen-
heid is gecreëerd. Ook vindt de jury de wijze hoe de 
plantenbakken middels infiltratiekratten worden 
bewaterd, inspirerend.
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“ Het Weteringplein is 
een moeilijk en zwaar 
versteend gebied.  
De plantenbieb,  
het wormenhotel en 
andere activiteiten 
verdienen een warme 
ondersteuning."

“Hoe vet is het dat je in een volkswijk 
gewoon een podium hebt, waarop 
bewoners kunnen zingen, dansen en 
muziek laten horen!"

Plantenbieb Weteringplein 
met WORMbike
Kleinschalig buurtinitiatief met nadruk op circulariteit

De inzender
Dit project laat zien dat met een zeer laag budget 
en voldoende motivatie een saai plein kan worden 
opgewaardeerd. In September 2022 is op het plein 
een vaste compostbak met plantenbieb-plank 
en een zitbank geplaatst. De WORMbike, een fiets 
met compostbak, die tijdelijk op het Weteringplein 
stond, verhuisde vanuit het centrum naar de 
Rivierenbuurt en staat nu in Laak. 

De jury
De jury vindt de plantenbieb aan het Weteringplein 
en ook de WORMbike een sympathiek idee. De 
circulariteit als kringloopgedachte komt in de 
kleinschaligheid van het project goed naar voren 
en vraagt om vermenigvuldiging elders in de stad. 
De jury denkt dat de uitwerking nog iets steviger 
en voor de lange termijn zou kunnen worden 
vormgegeven. 

Locatie
Weteringplein, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Rivierenbuurt Groen, Kern met Pit, 
Bewonersorganisatie Rivierenbuurt-Spui, bewoners 
rondom het plein, Laakbloeit, gemeente Den haag

Podium Cromvlietpark
Multifunctioneel trefpunt met uitzicht over het park

De inzender
Het podium Cromvlietpark is de winnaar van een 
prijsvraag met een bewonersjury voor de centrale 
plek in het park. Het podium kan naast een plek 
voor evenementen op verschillende manieren 
gebruikt worden: Het is een schuilplek tegen de 
regen, het is beklimbaar en functioneert daardoor 
ook als uitzichtplatform, als centraal afspreekpunt 
en door de grote traptreden tevens als zitelement. 

De jury
Het podium is zorgvuldig ontworpen en met 
zorg gemaakt. De rondingen passen goed bij het 
ontwerp van het park. Het is een leuk element voor 
kinderen (en volwassenen) om omhoog te lopen en 

zo vanuit een ander gezichtspunt naar het park en 
de wijk te kunnen kijken. Het gebruik als podium is 
erg afhankelijk van de programmering op de plek, 
denkt de jury.   

Locatie
Laak, Cromvlietpark, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Architectenbureau: Bloot Architecture i.s.m. 
Nederhout, Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, 
Aannemer: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek bv, 
Uitvoering staal: Mulklé Metaal
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Toekomst Tuin 
Transvaal

Nominatie

 Locatie: Beijersveld, Den Haag
 Jaar: 2022
 Betrokkenen:  Het project is een initiatief van be-

woners, stadsmaker Zairah Khan en 
stichting BlueO2. Financieel werd 
het project mogelijk gemaakt door: 
de gemeente Den Haag, Klimaat-
krachtig Delfland, fonds 1818, VSB 
fonds, Oranje fonds, Eurofins foun-
dation, de Groene Motor en woning 
coorportatie WoonInvest.
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“ Ik vertelde aan 
mijn kinderen, kom 
maar mee naar het 
Beijersveld, daar is een 
verrassing. Toen ze de 
waterspeeltuin zagen, 
waren ze zo blij."

De Haagse wijk Transvaal is een van de meest versteende 
wijken van Den Haag en een van de meest dichtbebouwde 
wijken van Nederland. Onlangs werd hier, op het 
Beijersveld, met en door bewoners en schoolkinderen  
300 m2 stadsnatuur aangelegd, inclusief een water-
speeltuin. Centraal in de tuin is de natte zone (ook wel 
wadi), waar het hemelwater van het naastgelegen verzor-
gingshuis wordt opgevangen en de grond in kan zakken. 
Zo levert de Toekomst Tuin een bijdrage aan een klimaat-
robuuste stad, biodiversiteit en een leefbare wijk.

Klimaatadaptieve speel- 
tuin in versteende wijk
Inzender en trekker van het project Zairah Khan 
en vrijwilligers gaven de jury een rondleiding 
door de Toekomst Tuin Transvaal. 

De tuin blijkt in een grote behoefte aan groene educatie 
en activiteiten te voorzien. Zowel voor basisschool de 
La Reyschool als ook voor het Pleysier College geeft de 
tuin een welkome aanvulling voor toegepast buiten-
onderwijs. De tuin biedt zinvol werk aan verstandelijk 
gehandicapte cliënten van zorginstelling Middin. Leren 
en groeien is een centraal thema in de tuin. Leren 
vindt op alle niveaus plaats. In de tuin wordt geëxpe-
rimenteerd met verschillende planten om te bepalen 
welke planten bestand zijn tegen extreme hitte, droogte 
en water. Kinderen leren in de tuin over de natuurlijke 
watercyclus, bodem en insecten. Maar leren doe je 
vooral  met je handen door zelf dingen te bouwen, te 
planten en te ervaren.

“ Wateropvang (klimaatadaptatie) 
en waterspeeltuin (spelen)
gesitueerd in Transvaal, een wijk 
die aandacht nodig heeft!"
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1 
    Stadmaken  
 

De jury vindt het te prijzen dat naast buurt-
bewoners ook scholen en Middin, de gehandicap-
tenorganisatie bij de Toekomst Tuin Transvaal zijn 
betrokken. Daarmee brengt een diverse groep 
mensen iets groots zoals een klimaatadaptief stuk 
stad teweeg. 
 

“ Het is fantastisch 
dat leerlingen 
bezig zijn met deze 
Toekomstige Tuin!"

2            Gebruik  
 

De Toekomst Tuin Transvaal is met een naburige 
speeltuin en een sportveld vanuit kinderperspectief 
een echte aanvulling op deze plek. De kinderen die 
in de tamelijk versteende wijk Transvaal opgroeien, 
krijgen zo toch de gelegenheid, in het groen en een 
natuurlijke omgeving te kunnen spelen en experi-
menteren. Dat de Toekomst Tuin daarbij ook nog 
mee verandert met de weersomstandigheden, 
maakt het voor kinderen des te interessanter, 
meent de jury. 

De jury was verrast hoe goed toegankelijk en 
bereikbaar de tuin is. De jury vindt wel dat de 
toegankelijkheid vanuit het sportveld naar de tuin 
toe en het gebied er omheen nog verbeterd zou 
kunnen worden. Men moet nu omlopen. Ook ziet 
de jury kansen voor uitbreiding van de tuin richting 
de al ingerichte speeltuin. 

Waardering jury:

Het is indrukwekkend hoe een klein, overgebleven stukje grond in een 
versteende wijk toekomstgericht is ingericht en daarmee een voorbeeld 
voor een klimaatadaptief stuk stad is geworden. De Toekomst Tuin 
draagt op een makkelijk te begrijpen manier bij aan de noodzakelijke 
bewustwording van klimaatverandering en biedt handelingsperspec-
tief. De jury waardeert de interessante combinatie van wateropvang 
(klimaatadaptatie) en waterspeeltuin (spelen). In combinatie met de 
naastgelegen speeltuin en het sportveld is er nu voor ieder kind een 
interessante spelactiviteit te vinden op deze plek.

3            Betekenis van de plek  
 

De jury is onder de indruk hoe op een relatief 
klein stuk grond, klimaatadaptiviteit in beeld 
wordt gebracht. De Toekomst Tuin Transvaal is 
op deze manier een gebouwde oproep tot ander 
gedrag en een andere inrichting van de stad. 

De tuin heeft ook een educatieve functie, en 
maakt inzichtelijk hoe met wateropvang om-
gegaan kan worden. Voor een nog sprekendere 
educatieve functie zou het mooi zijn, als de wa-
terleiding vanaf het dak van het verzorgingstehuis, 
die in de tuin eindigt, goed te zien zou zijn. 
De jury vindt het ook interessant hoe in de tuin 
met verschillende warmtezones en plantensoor-
ten wordt geëxperimenteerd. 4            Vormgeving  

 

De met gewipte tegels vormgegeven golfbeweging, 
die tegelijkertijd een zitrand vormen, past goed bij 
de plek en de ruimte en het thema wateropvang 
denkt de jury. De jury zou wel graag zelf willen 
ervaren, hoe er in de tuin na een flinke regenval 
gespeeld wordt.

De jury denkt dat er nog over de stoep tussen de 
tuin en het verzorgingstehuis nagedacht zou kun-
nen worden. 
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De rijkdom van Moerwijk
Levenswijsheden op flatgebouwen stemmen tot nadenken

De inzender
Kunstenaar en bewoner van Escamp Henk 
Augustijn heeft het initiatief genomen de rijkdom 
aan culturen in Moerwijk te belichten door teksten 
uit de landen van herkomst van de bewoners op 
muren te plaatsen. Bewoners werden uitgenodigd 
hun favoriete tekst of levenswijsheid uit hun land 
van herkomst aan te dragen. Drie daarvan werden 
op de muren rondom het Heeswijkplein geplaatst. 

De jury
De jury waardeert dat er aandacht is voor een 
vaak vergeten onderdeel van de publieke ruimte, 
namelijk de (blinde) muren. Deze kunnen echter 
wel enorm hun stempel drukken op de sfeer. 
Door hier voldoende aandacht aan te besteden 
via schilderwerk én kunst (in dit geval spreuken) 
ontstaat er een kleurrijke omgeving die een 
positieve invloed heeft op de leefbaarheid. Het 
is bovendien fijn voor bewoners als zij zich hierin 
kunnen herkennen.

Locatie
rondom Heeswijkplein, Escamp Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Henk Augustijn, Vestia, First aid marketing, 
Stadsdeel Escamp, bibliotheek Escamp

“ Eindelijk is  
er eens aan-
dacht voor 
onze cultuur!"

Kunst op de Tuin
Kunstevenement laat buurt kennis maken met volkstuin

De inzender
Kunst op de Tuin maakt door een negen dagen 
durend evenement kunst zichtbaar in tuinen van 
volkstuinvereniging ‘Mariahoeve’.

Veel bewoners van Mariahoeve wisten niet van het 
bestaan van dit ietswat afgelegen tuincomplex af. 
De hobby tuinders wilden graag meer bekendheid 
met hun eigenlijk openbare groene oase.Het 
tuincomplex werd gedurende 9 dagen bewust 
opengesteld met kunst voor publiek. Iedereen kon 
komen genieten van wat er is: bloemen, dieren en 
toen ook kunst, muziek, workshops en lekker eten. 

De jury
Volkstuincomplexen kunnen een gesloten indruk 
maken op omwonenden. ‘Kunst op de Tuin’ is 
een goed initiatief om zo een gesloten lijkend 
gebied bewust open te stellen en buurtbewoners 

uit te nodigen. Het project bevordert de sociale 
cohesie in de wijk, ook al gaat het om een tijdelijk 
beperkt evenement zonder permanente ruimtelijke 
ingrepen. De jury vindt het fantastisch dat er op 
deze manier duurzame nieuwe sociale banden zijn 
ontstaan in de buurt. 

Locatie
Isabellaland 2320, Den Haag

Betrokken personen en organisaties
Stichting KunstPost (Hubertine Langemeijer, 
directeur), Volkstuinvereniging Mariahoeve (Charles 
ten Hengel, voorzitter), Len ‘t Hoen (grafisch 
ontwerper, kunstenaar en mentor van een groep 
kunstenaars).
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Over Platform STAD
Platform STAD organiseert het onafhankelijke & publiek-professionele 
gesprek over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag.

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis.

De activiteiten van Platform STAD 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, BPD 
Ontwikkeling, ERA Contour, Haag Wonen, Heijmans, Staedion, Stebru, 
Synchroon, Syntrus Achmea Real Estate, Van Wijnen.
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van Platform STAD vind je op www.platformstad.nl
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