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Flexibel Wonen in Den Haag
Gezamenlijke zoektocht met partners voor de huisvestingsopgave zorgdoelgroepen en 

statushouders
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Inhoud presentatie 

• Inzicht in de opgave van Den Haag voor statushouders en zorgdoelgroepen

• Uitgangspunten voor locaties

• Tijdelijke bestemming

• Tijdelijke locatie

• Tijdelijke invulling

• Opgaven voor 2022
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Om wie gaat het?
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Vraag 2021: 1.700 - 1.950 woningen

300 - 400 woningen 
uitstroom 

daklozenopvang

1.000 woningen 
uitstroom uit de zorg

400 – 550 woningen 
statushouders

Aanbod 2021: 565 woningen

565 sociale 
huurwoningen

Hoe groot is het probleem?
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SOZA
Anne Hannoverstraat
Haagse Hout
Tijdelijke bestemming

• Tijdelijke invulling voor statushouders en starters woningmarkt (jongeren, 
Studenten) in afwachting van nieuwbouw



Badhuisweg 1
Scheveningen 

• 15 tijdelijke woonplekken gedurende 2 jaar voordat verbouw naar hotel 
plaatsvindt

• Uitstroom zorgdoelgroepen jongeren
• Gerealiseerd September 2021
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Leeghwaterplein
Laak
Tijdelijk gebruik
braakliggend terrain 

• 120 flexibele woningen voor 5 jaar vooruitlopend op permanente
woningbouw gebiedsontwikkeling Laakhavens

• Uitstroom statushouders en ROC Mondriaan Studenten
• Starters woningmarkt
• Haag Wonen 
• Oplevering December 2022



Ons Eibernest
Escamp
Steenwijklaan 16
Tijdelijk gebruik
sportveld

• Tijdelijke woningen
• Zorgdoelgroepen: 4 tiny houses voormalig daklozen
• Stichting Devjo
• Korfbalvereniging Ons Eibernest



Tijdelijke inzet
sloopwoningen
Escamp

• Ca. 40 sloopwoningen jaarlijks
• Tijdelijke Verhuur aan jongeren voor 1 jaar en economisch daklozen
• Staedion en Haag Wonen 
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Opgaven voor 2022
Realiseren van voorgenomen projecten in samenwerking met woningcorporaties, 
zorgaanbieders, sociaal fondsen, vastgoedeigenaren

Voortdurende zoektocht naar tijdelijke en permanente locaties voor doelgroepen in 
Den Haag en regiogemeenten  

Ontwikkelen van een leegstandstrategie voor vastgoed

Slimme combinaties met gebiedsontwikkeling & tijdelijkheid: ruimte voor 
placemaking, innovatieve woonvormen, vergroening etcetera


