
De essentie ligt in het (her)implementeren van de  menselijke schaal in het stadsbeeld. Dit is geen esthetische
kwestie (zoals een voorkeur voor traditionele bouwstijlen), maar gaat over het afstemmen van de publieke ruimte
en de publieke zijdes van de gebouwen op de 'gebruiker' (de stedeling), en het creëren van mooie en werkende
stedelijke ruimtes.

Hoe doe je dat?  Hoe maak je een stedelijke ruimte die vertrekt  vanuit  het  bestaande stedelijke weefsel,  en
probeert, door de verwerking van de menselijke schaal in het plan, een waardevolle stedelijke ruimte te creëren?
Op een schetsmatige manier is de casus van het Spuiplein uitgewerkt op een vergelijkbare wijze. 

De oplossing laat een besloten stedelijke ruimte zien, die een resultaat is van een modificatie van de huidige
bebouwde ruimte. 
De langgerekte  Turfmarkt  komt  uit  op  een besloten (Spui)plein  dat  een ruimtelijke  dialoog aangaat  met  (de
ommuurde tuin van) de Nieuwe Kerk. Ten opzichte van de open en onbestemde ruimte dat het Spuiplein nu is, is
het nieuwe Spuiplein een beschutte en sfeervolle plek, met een duidelijke richting en bestemming. 
Een doorwaadbare plek, een bestrate onderbreking van een groene trambaan, zorgt voor een veilige oversteek
van het plein naar de andere kant van het Spui. 
De theatergebouwen kunnen behouden blijven, maar worden uitgebreid en nemen hierdoor actief deel aan de
nieuw gevormde publieke ruimte in de vorm van een moderne colonnade. 
Het reeds 20 jaar oude stadhuis, kent een eerste renovatie waarbij de ambigue ruimte tussen de ingangen van de
bibliotheek en het stadhuis wordt getransformeerd tot een overdekte passage met meerdere winkels. 

Ik  hoop vanuit  persoonlijk  perspectief  van  harte  dat  u  mijn  advies  in  overweging  of  beraad  neemt.  Vanuit
professioneel perspectief houd ik mij aanbevolen indien u op zoek bent naar iemand die vanuit een adviserende
of inspirerende rol enige inhoud en waarde kan toevoegen aan de discussie en het verdere verloop van het
project.

Philip Mannaerts, architect en historicus
Warp & Woof, an architecture office
22-09-2014
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Als het Spuikwartier de jas is, waarmee Den Haag wil pronken, zich aan haar inwoners en de buitenwereld wil
tonen, is deze misschien wel toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Dit klinkt heel serieus en ingrijpend, maar
niets is minder waar. Den Haag heeft  met het Spuikwartier geen geheel nieuwe jas nodig, maar eerder een
nieuwe voering, een nieuwe bekleding of stoffering. 
Een nieuwe laag moet toegevoegd worden, die deel uitmaakt van een integrale visie-vorming op het gebied,  die
zich focust op de waarde van de publieke ruimte en het Spuikwartier probeert te verbinden met de omliggende
gebieden.
Verscheidene  plannen  die  een  eenheid  proberen  te  creëren  in  de  vormgeving  van  de  publieke  ruimte,  de
materialisering ervan en functionele  bestemming, zijn reeds gemaakt, en sommige ervan ook deels uitgevoerd.
Maar veel verder dan de fysieke aanpassing van bestrating en verlichting is nooit echt gekomen.
De sleutel ligt dan ook niet enkel in het creëren van eenheid in het stadsbeeld, maar vooral in het verbinden van
het gebied met het omliggende stedelijke weefsel. 

Door het (auto)verkeersvrij maken van grote delen van de hedendaagse binnenstad, gebruiken we de binnenstad
namelijk weer zoals deze rond de vorige eeuwwisseling werd gebruikt,  namelijk  te voet of met de fiets.  De
meerwaarde hiervan is dat zo de stad op een authentieke manier kan worden beleefd. Men beweegt doorheen de
stad zoals vroeger, de wandelaar krijgt de kans om de verschillende tijdslagen die de stad heeft doorgemaakt
gewaar te worden, die men vervolgens kan eigen maken en proberen te begrijpen. 

Binnen deze gedachte zijn de  historisch gegroeide stadsstructuren erg waardevol. Vanuit een cultuurhistorisch
oogpunt,  maar  ook  omdat  deze  structuren  'werken'  aangezien  ze  al  langere  tijd  bestaan  en  hun  dienst
ontegenzeggelijk hebben vervuld.
Daarom zou ik het projectgebied niet laten begrenzen door een eenzijdige lijn, maar durven voorop stellen dat
het gaat over de verweving van het gebied in het omliggende stedelijke weefsel. Het klinkt als vanzelfsprekend,
maar het stellen als uitgangspunt dat de betrekking van het omliggende publieke domein in het plangebied een
fundamentele eis is in de toekomstige aanbesteding, is de enige mogelijkheid om de transitie in schaal op een
succesvolle manier te volbrengen.

De nodige aandacht moet dan ook geschonken worden aan de 'derde dimensie', de hoogte van de gebouwen.
Door  de  schaalvergroting  die  zich  voordoet  in  het  Spuikwartier,  moet  een  transitie,  een  zogenaamde
schaalsprong, plaatsvinden tussen de kleinschalige (veelal historische) bebouwing van de omliggende wijken en
de hoge bebouwing van het Spuikwartier waar enige vorm van menselijke schaal nauwelijks aanwezig is.
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INSPIRATIEBOEK SPUIKWARTIER  
Voor en van Den Haag

U krijgt de kans dit deel van de stad een nieuw 
passend gezicht te geven. Met eigen inzichten en 
creativiteit, maar vertrouw daarbij vooral ook op de 
kracht van Den Haag. In aanloop naar de uitvraag 
die voor u ligt is door heel veel betrokken 
Hagenaars energiek meegedacht en meegesproken 
over de toekomst van het Spuikwartier. Dat heeft 
ongelooflijk veel expertise,  ideeën en creativiteit 
opgeleverd. Ik ben daar trots op! Een deel van 
inbreng is vertaald naar de stedenbouwkundige 
criteria. Maar de inbreng gaat verder. 

Dit inspiratie boek geeft inzicht in de diversiteit 
van alle inbreng. Maar nog belangrijker het laat 
zien wat Den Haag echt wil met het nieuwe 
Spuikwartier. Ik wens u deze inspiratie toe, maar 
daag u vooral uit om deze sterke Haagse inbreng 
in uw plannen te verwerken. 

Joris Wijsmuller

De gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier is een unieke kans om de Haagse binnenstad een nieuwe 

levendig kloppend hart te geven. Een hart  met een breed cultureel aanbod waar (internationale) top 

aan bod tot lokale programmering , van grote tot kleinschalige evenementen, van underground tot 

commercieel een plek gaan krijgen. De (politieke) discussie rondom de invulling heeft de stad jaren in 

de greep gehad, maar het is nu tijd om vooruit te kijken.
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De stadsgesprekken over het Spuikwartier worden 
geleid door Ruben Maes. Hij vroeg wethouder 
Wijsmuller waarom hij gekozen heeft voor deze 
stadsgesprekken. Joris Wijsmuller: “Ik ben er van 
overtuigd dat plannen voor de stad beter worden als 
je de kennis en de betrokkenheid uit de stad daarbij 
benut. We geven samen de stad vorm. Daarom 
verzamelen we nu alle informatie. 

Die nemen we mee in het voorstel aan de 
gemeenteraad.  Na 3 oktober kom ik graag nog een 
keer toelichten welke keuzes we gemaakt hebben.”

Het gaat om het gebied, niet alleen om een gebouw

Wijsmuller: “We gaan een nieuw plan maken voor 
dit gebied met de ambitie dat dat gebied 
levendigerwordt dan het nu is, waar mensen graag 
naar toe komen en willen verblijven. Het is nu nog 
teveel een doorgangsgebied waar mensen van en 
naar het station doorheen komen. 

We hebben hier belangrijke culturele voor
zieningen, een plein, maar ook een leeg staand 
ministeriegebouw. En als de culturele instellingen 
dicht zijn, is het hier leeg en stil. We kijken in het 
nieuwe plan daarom naar het totale gebied en niet 
alleen naar een gebouw. 

Ideeën over de openbare ruimte
Op maandagavond 8 september 2014 kwamen ruim 250 inwoners van Den Haag bij elkaar in 

Theater aan het Spui voor het eerste stadsgesprek over het Spuikwartier. Deze avond was de 

eerste in een reeks van gesprekken met de stad en met direct betrokkenen over de toekomst van 

het Spuikwartier. Tijdens dit eerste stadsgesprek gingen de aanwezigen geïnspireerd in discussie 

over hoe de openbare ruimte in het Spuikwartier het beste kan worden ingevuld.

Verslag eerste stadsgesprek  

Theater aan het Spui • 250 bezoekers

maandag 8 september 2014
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We willen geen plannen ontwikkelen waar weer 
nieuwe leegstand uit ontstaat, maar een gebied dat 
iets toevoegt aan de stad. Waarmee we een goede 
verbinding maken met de Rivierenbuurt en met de 
overkant van het Spui.”

Goede kansen om het beter te doen

We hebben elkaar over het Spuiforum jarenlang in 
de houdgreep gehouden en nu moeten we zorgen 
dat we weer vooruit komen. Ik denk dat er goede 
kansen in zitten. We kunnen nu naar een 
samenhangend gebied kijken waarin we de culturele 
instellingen inclusief het Conservatorium een goede 
plek kunnen geven. Het Spuiplein behouden. Het 
plein blijft open. Het kan wel beter en levendiger. 
Daar gaan we dus aan werken. En er zijn ook weer 
mogelijk heden om delen van het Lucent 
Danstheater te gebruiken. Ik zeg niet dat dit ook 
gebeurt, want we moeten afwachten waar de 
marktpartijen mee komen, maar het kan wel.”

Grenzen van het gebied

Veel vragen en opmerkingen gaan over de toekomst 
van het Spuiplein. Verschillende aanwezigen 
dringen er op aan om ook de overzijde van het Spui 
bij de plannen te betrekken, zodat ook het Filmhuis, 
Theater aan het Spui en de Nieuwe Kerk onderdeel 
gaan uitmaken van een samenhangend plein. 
Daarin zien velen de trams die over het Spui rijden 
en daarmee het gebied doorsnijden als een barrière. 
‘De tram eruit’ is echter geen onderdeel van de 
huidige opgave.Verschillende bewoners van de 
Ammunitiehaven geven aan het gevoel te hebben 
alleen maar tegen de achterkant van gebouwen aan 

te kijken. De nieuwe grenzen van het plangebied 
bieden de kans om ook een echter verbinding te 
maken met de Rivierenbuurt en de 
Schedeldoekshaven anders in te richten. De 
doorbraak die op dit moment wordt gemaakt tussen 
de beide oude ministeriegebouwen laat zien hoe de 
Wijnhaven een verbinding kan vormen tussen het 
Spuikwartier en de Nieuwe Haven.

Een echt plein

Eén van de aanwezigen stelt voor de marktpartijen 
de opdracht mee te geven om een ‘echt plein’ te 
ontwikkelen. Er blijken volop ideeën te zijn voor 
wat van het Spuiplein een echt plein kan maken. 
Meer banken, een muziektent, meer leven aan de 
wanden bij Hulshoff, de Theaters en bij het Chinese 

restaurant. Meer transparantie van de 
theatergebouwen zou helpen om wat binnen 
gebeurt ook bij buiten te betrekken. Maar ook 
verrijdbare plantenbakken en tribunes die meer 
geborgenheid kunnen bieden en die weg kunnen als 
er evenementen zijn. Velen zien het Spuiplein ook 
als een echt evenementenplein. Eén spreker denkt 
dat het Spuiplein een ‘wereldplein’ moet worden, als 
de logische verbinding tussen het chique Den Haag 
en de aangrenzende oude en multiculturele wijken.

Groen

Een aantal sprekers pleit voor meer groen in het 
Spuikwartier en in het bijzonder op het Spuiplein.
Sommigen willen meer bomen, anderen pleiten 
voor een geheel groen gebied. En één spreker pleit 

voor een overkapping, waardoor een winter tuin 
ontstaat. Alle aanwezigen kregen de gelegenheid om 
hun plan of suggestie voor het Spuikwartier op een 
kaartje te zetten. Deze reacties worden, net zoals de 
wensen, suggesties en adviezen uit de stads
gesprekken, mee genomen in het voorstel dat 
wethouder Joris Wijsmuller begin oktober naar de 
gemeenteraad stuurt. In dit voorstel worden de 
kaders bepaald die de gemeente meegeeft aan de 
marktpartijen die voorstellen gaan maken voor de 
inrichting van het Spuikwartier en de realisatie van 
een nieuw onderwijs en cultuurcentrum in dit 
gebied. Een van de aanwezigen drong er bij de 
wethouder op aan tot een zodanige opdracht aan de 
markt te komen dat er echt serieuze verbeteringen 
worden gerealiseerd.
Als wethouder Wijsmuller tot slot gevraagd wordt 
wat hij opsteekt van deze avond, geeft hij aan blij te
zijn met de positieve inbreng en de vele suggesties 
voor het gebied. Die suggesties neemt hij mee in het
voorstel aan de gemeenteraad. 

  Benut de kennis
en de betrokkenheid 
  uit de stad



Onderzoek Haags Stadspanel; 

1043 respondenten, 

september 2014
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In totaal hebben 1043 inwoners van Den Haag de 
vragenlijst ingevuld, 980 via het stadspanel en 63 via 
Facebook. De uitkomsten van beide stromen zijn bij 
elkaar gevoegd nadat bleek dat er op de centrale 
vragen geen evident andere uitkomsten waren. 
Een deel van de resultaten wordt hier weergegeven.

Onderbouwing

De resultaten zijn representatief op de kenmerken 
opleiding en  stadsdeel (woongebied Den Haag). 
Jongeren onder 24 jaar zijn sterk onder
vertegenwoordigd in de steekproef. Een andere 
kanttekening is dat de panelleden bovengemiddeld 
zijn betrokken  bij de stad en politiek. We spreken 
in de resultaten dus over de meningen van het 
Haags Stadspanel en niet expliciet over meningen 
van ‘de Hagenaars” 

Voorkeur voor toekomst Spuiplein

Het grote meerderheid van het stadspanel is er over 
eens: verbeteringen voor het huidige Spuiplein zijn 
wenselijk. De optie om het plein in de huidige vorm 
te behouden krijgt relatief weinig support. Van de 
drie andere voorgelede opties blijkt ‘een groen 

stadsplein’ favoriet. De voorkeuren van het 
stadspanel zijn toe te schrijven aan subgroepen:
Een groen stadsplein: vrouwen, jongeren tot 44 jaar, 
hoger opgeleiden en voormalig tegenstanders van 
het Spuiforum. 

Buiten uitgaansgebied: lager opgeleiden, 

voorstanders van het voormalige Spuiforum

Ruim  en verkeerluw: ouderen, voormalige 
tegenstanders Spuiforum

Aanbod Spuiplein

Ook in de opties die zijn voorgelegd over het 
aanbod va voorzieningen op en rondom het 
Spuiplein, is meer groen  het meest preferent. Bijna 
tweederde van de panelleden zou graag meer groen 
zien in het gebied. Dit ligt in lijn met de uitkomsten 
van de eerder gekozen opties. Het versterken van 
het cultureel aanbod en evenementen heeft voor de 
respondenten daarop volgend de meeste voorkeur.

Onderzoek Haags Stadspanel
Aanvullend op de stadsgesprekken, heeft de gemeente de meningen gepeild onder het Haags 

Stadspanel.  Hoe denken zij over de ontwikkelingen in het Spuikwartier? Er is een online enquête 

uitgezet. Parallel hieraan is er ook een oproep gedaan via het gemeentelijke Facebook kanaal en de 

een digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Haags Stadspanel  
   kiest voor 
groen en cultuur
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Toevoegen van ‘groen is van diverse voorgelegde mogelijkheden veruit het meest preferent. Bijna tweederde van de panelleden zou hier graag 
meer van zien in dit gebied. Dit ligt in lijn met de meest gekozen voorkeur ‘groen stadsplein’. Cultureel aanbod en (dag)evenementen komen 
overall op de tweede en derde plek. 
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De optie om het Spuiplein (behoudens nieuwe tegels en fontein) in de huidige vorm te behouden, krijgt relatief weinig support.  
Van drie andere voorgelegde mogelijkheden, blijkt een “groen stadsplein” het meest favoriet onder de panelleden.   
 
Enkele verschillen naar subgroepen: 
 
Optie        Relatief vaak favoriet bij (zie ook dasboard pagina 7): 
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Ruim verkeersluw   Oudere doelgroep 
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24%

16%

20%

11%

38%

38%

41%

17%

19%

22%

14%

21%

11%

15%

13%

30%

5%

6%

8%

18%

3%

3%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Een groen stadsplein

Het buitenuitgaanscentrum van DH, met 
wekelijks festiviteiten, evenementen en 

muziek

Ruim opgezet verkeersluw plein tot aan de 
Nieuwe Kerk

In huidige vorm blijven bestaan, met alleen 
nieuwe tegels en een nieuwe fontein

Het Spuiplein moet worden...

zeer eens eens neutraal oneens zeer oneens g.m.

36%

27%

15% 14%

7%

1%

0%

20%

40%

60%

groen  
stadsplein

buitenuitgaans-
centrum

ruim opgezet 
verkeersluw 

plein

huidige vorm 
behouden

anders g.m.
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Welke van de genoemde opties heeft uw voorkeur als het gaat om het Spuiplein?

Kunt u aangeven wat u graag meer zou zien in het 

gebied rondom het Spuiplein (Spuikwartier)?



Het plan     
  bevordert de 
intimiteit

   Een plein met
een prachtige allure

 “Een aantal jaar geleden zag ik het idee ‘Bosco 

verticale’ in Milaan voor het eerst. Een heel 

bijzonder project! Hier volgt een korte uitleg:

http://www.upworthy.com/

see-the-forest-thats-growing-within-a-concrete-

block-in-milan?c=ufb2

Tot op heden lijken me soortgelijke plannen 

precies passen in de omgeving van het Spuiplein/

de Turfmarkt (Wijnhavenkwartier). Niet alleen 

vanwege het groen, dat ik op dit moment mis, 

maar ook vanwege zijn bijzondere architectuur, 

die goed zou aansluiten bij ons moderne 

centrum/de skyline van Den Haag.”

“Laten we in de nieuwbouw ervoor zorgen dat de 

oefenruimtes van het conservatorium op kleine 

pleintjes op het (vanaf het spuiplein oplopende) dak 

van het spuikwartier uitkomen, omringt door 

trappen, waar de studenten bij goed weer buiten 

kunnen oefenen.”

“Laat kleinschalige lokale 

ondernemingen het gebied bouwen 

en daarna de ruimten exploiteren. 

Gemeente-euro’s die lokaal worden 

besteed, worden ook weer lokaal 

uitgegeven  en leveren Den Haag 

daardoor twee of meer maal profijt 

en werkgelegenheid op.”

“We hebben in Den Haag zeer goede architecten op 
ruimtelijk ordening. Deze wil ik graag complimenteren 
met alle vernieuwde pleinen die door hun prachtige 
vormgeving en speels omgaan met recreatie mogelijkheden en loungen nu door vele Hagenaars 
gebruikt worden. Zoals het stadspark bij de Haagse 
markt, het prins hendrikplein enz.  Betrek deze architecten bij de ontwikkeling van het spuikwartier.”

“De omgeving is zowel historisch ( de Nieuwe Kerk) als 

modern ( stadhuis, theaters), het Plein dient binnen die 

twee uitersten te passen. Een te modern plein (zoals nu) 

past niet. Er zijn genoeg mogelijkheden om het plein 

zowel bij heden als verleden te laten aansluiten.  Het 

plein moet intiem, beschut, rustgevend, uitnodigend en 

mooi zijn. Niet té open, niet té groots ; met kou, wind en 

regen wordt het dan iets waar mensen instinctief met een 

grote boog omheen lopen, zoals nu het geval is. Intimiteit 

kan bevorderd worden door bomen (vaste bomen en niet 

die treurige boombakken), een aantrekkelijke lichte vloer 

( bijvoorbeeld gedeeltelijk met geplette schelpen), veel 

stoeltjes, 1 of 2 ouderwetse kiosken met ( overdekte) 

terrassen, een fontein of een muziektent. Voorkom dat 

het alleen een plek voor skaters wordt “

“Een plein met parkachtige allure. Zoiets als de High Line 

NY of  Promenade du Paillon in Nice. Het Spuiplein als 

stadshart is stedenbouwkundig amorf en biedt te weinig 

aangrijpingspunten voor identificatie: in historische zin, 

qua schaal- hardheid van textuur, geluid en contrasten. 

Alle gebouwen (modernistische architecten) zetten zich 

tegen elkaar af, maar vergeten de ruimte eromheen. Het 

doortrekken vanuit de Nieuwe Kerk en het gebruik van 

groen van de tuin, zou een centrale plek aangenamer 

voor de beleving maken, rustiger en waardoor ook de 

architectuur/ de geschiedenis en identiteit van deze plek 

weer tot zijn recht kan komen. Het zou mooi zijn als 

schaalverschillen worden overbrugd”

“De tram- en busbaan maakt het onmogelijk om 

van het plein tussen de theaters een eenheid te 

maken waar mensen graag zijn.  Door tram en 

bus een korte omweg te laten maken achter de 

2 ministeries via Schedeldoekshaven en Lage Zand 

door de huidige tramtunnel onder de flat aan de 

Turfmarkt naar de Burgwal kan dat probleem 

vermoedelijk worden opgelost.  Of via een route 

tussen de twee ministeries (Wijnhaven).“

“De Turfmarkt ( Spuiplein tot aan Rijnstraat) is 

een winderige stenen doorgang. Die zou veel 

meer vergroend kunnen worden, met meer 

bomen en groene gevels. Gehele of 

gedeeltelijke overkapping zou het een Passage-

achtige uitstraling kunnen geven. Ook hier 

zouden de kille, gladde tegels vervangen 

kunnen worden door intiemere bestrating.”

Hagenaars aan het woord
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Op maandagavond 22 september 2014 kwamen ruim 150 inwoners van Den Haag bij elkaar in 

Theater  aan het Spui voor het tweede stadsgesprek over het Spuikwartier. Deze avond was de laatste 

in een reeks van inventariserende gesprekken met de stad en met direct betrokkenen over de toekomst 

van het Spuikwartier. Nadat tijdens het eerste stadsgesprek vooral gesproken was over de invulling 

van de openbare ruimte in het Spuikwartier, gingen de aanwezigen deze avond in discussie over de 

culturele programmering van het gebied. Het werd een inspirende avond en wethouder Wijsmuller 

toonde zich zeer verheugd over de open sfeer waarin werd gediscussieerd en gebrainstormd.
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Gespreksleider Ruben Maes keek eerst met enkele 
bezoekers terug op het eerste stadsgesprek. 
Vervolgens vroeg hij de wethouder naar zijn mening 
over de gesprekken tot nu toe. Joris Wijsmuller: 
“Het stadsgesprek en de gesprekken met direct 
betrokkenen en experts hebben heel veel inspiratie 
opgeleverd. Daar ben ik heel blij mee. Het betekent 
nu ook veel werk voor ons, want we moeten de 
suggesties op een goede manier een plek geven in het 
raadsvoorstel. 

Maandag 13 oktober kom ik hier terug om te laten 
zien wat we wel of niet meenemen in ons voorstel. 
We gaan daarbij zeker niet iedereen tevreden 
stellen, want we moeten duidelijke keuzen maken.”
Wijsmuller: “De gesprekken hebben duidelijk laten 
zien dat het over meer gaat dan over alleen het 
onderwijs en cultuurgebouw. Het gaat over het 
hele gebied, incusief het leegstaande ministerie en 
de aansluiting op de Rivierenbuurt en de overzijde 
van het Spui. In de plannen moeten we ook zeker 
Filmhuis, het Theater aan het Spui en de 
Nieuwe Kerk betrekken. 
De Nieuwe Kerk gaat bijvoorbeeld ieder weekend 
cultureel programmeren. In het Atrium van het 
stadhuis wordt ook geprogrammeerd en misschien 
straks ook nog wel op meer plekken in het gebied. 
Nu is dit gebied nog teveel een doorgangsgebied. 
Het moet een duidelijk herkenbaar gebied worden 
waar je ook graag wilt verblijven. 

Cultureel programma Spuikwartier

Verslag tweede stadsgesprek  

Theater aan het Spui • 150 bezoekers

maandag 22 september 2014
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Het gaat niet alleen om het Spuiplein. 
De verschillende delen van dit gebied vragen ook 
om een verschillende, passende invulling.”

In groepen aan de slag

Ruben Maes vroeg de aanwezigen om zich te 
verdelen in groepjes en samen een half uur te  
discussiëren over de vraag wat zij zouden willen 
met dit gebied; wat is het concrete advies aan de 
wethouder en tegen welk dilemma loopt u aan?
De eerste groep schetste vooral een dilemma: welke 
cultuur wil je wel of niet? “We willen allemaal 
grote diversiteit: groot en klein, underground, 
multicultureel, maar de vraag is dan: wil je 

bijvoorbeeld ook Paul de Leeuw erbij? Een deel van 
de groep zegt: nee, dat remt de ontwikkeling van 
andere cultuuruitingen en de andere helft zegt: ja, 
want dat maakt het brede aanbod juist betaalbaar.
Een tweede groep legt de nadruk op de sfeer van 
het plein. “We denken dat het een tamelijk 
ontspannen plein moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
het Centre Pompidou of de Gentse Feesten. Je zou 
het plein deels moeten overkappen en ruimte 
bieden aan de skaters. Het plein moet flexibel 
ingericht kunnen worden met multiinzetbaar 
meubilair. Je moet het wel programmeren, maar 
niet te strak.” Andere sprekers vulden daarop aan 
en pleitten bijvoorbeeld voor een soort 24uurs 

vergunning voor de ruimtes in de plint: ‘laat daar 
drie keer per etmaal andere ondernemers hun werk 
doen, zodat er altijd levendigheid is’.
Een andere groep pleitte vooral voor ‘meerdere 
jazzkeldertjes’ en ruimte voor ‘artisans’ in plaats 
van traditionele detailhandel. Wethouder 
Wijsmuller had zijn twijfels bij een 24uurs 
vergunning, maar gaf wel aan dat er flexibel met 
regelgeving omgegaan moet worden om het gebied 
echt tot leven te brengen.
Namens een andere groep stelde een spreker: 
“Er wordt te Hollands geprogrammeerd. Alles 
begint precies op tijd en stopt precies op tijd.  
Dat is allemaal veel te voorspelbaar. Cultuur vraagt 
ook om uitdagen. Vestig bijvoorbeeld ArtScience 
van het Conservatorium hier en geef ze een rol.”
De volgende spreekster deed haar beklag over de 
‘dividing line’ tussen de rijkere wijken aan zee en 
de armere wijken. Het Spuikwartier zou daar de 
verbinding tussen moeten leggen.
Een groepje met o.a. evenementenorganisatoren 
bedacht het concept ‘After Cultural Horeca’: zorg 

Denk bijvoorbeeld aan 
     Centre Pompidou

voor voordelige huisvesting of overnachtings
gelegenheid voor artiesten en bezoekers en kies 
voor een programmering waarbij niet 6.000 mensen 
na de voorstellingen direct naar huis gaan, omdat er 
niets meer te beleven valt. Zij pleitten ook voor een 
tussenpodium, een Haagse Melkweg. Voor het 
Spuiplein denken zij aan een ‘smart square’ waar 
veel meer dingen kunnen gebeuren en waar als het 
ware pop up festivals kunnen plaatsvinden.
Een spreker riep op om in de zaal van het 
Conservatorium ook jazz te programmeren en hij 
suggereerde dat de foyers van de theaters ook 
beschikbaar zouden moeten zijn voor laag
drempelige publieke activiteiten.
Een vertegenwoordiger van het Milan festival gaf 
aan dat toeristen het Spuiplein en Spuikwartier nu 
niet weten te vinden: leg een verbinding met de 
Tweede Kamer, maar ook met de Chinese buurt en 
zorg overdag en ’s avonds voor activiteiten die ook 
toeristen aantrekken. En benut het feit dat 
Den Haag de stad van vrede en recht is.  
Werk bijvoorbeeld samen met de ambassades.  
En betrek de vele nationaliteiten in de stad en bied 
ruimte om de hoogtijdagen van de verschillende 
nationaliteiten te vieren in de gebouwen en op 
het plein in het Spuikwartier. Een andere 
spreker sloot hier deels op aan door te stellen dat 
het Spuiplein van Den Haag moet worden.  
Dat zou je kunnen bereiken door alle wijken of 
scholen eens hun voorstelling te laten testen of 
presenteren tijdens een wedstrijd op het 
Spuiplein. Daarmee trek je hele nieuwe groepen 
op een logische manier naar het plein. 
Een volgende groep stelde de retorische vraag 

waarom grote concerten alleen in Amsterdam plaats 
vinden. De groep drong aan op meer multiculturele 
programmering, inclusief Bollywood. Ook drong 
men aan op lunchconcerten en openbare repetities 
van het NDT. Dat maakt het levendiger en maakt 
het ook voor de horeca aantrekkelijker. De spreek
ster namens deze groep riep op om het gebouw 
goed geschikt te maken voor verhuur, zodat men 
ook echt cultureel kan ondernemen. En zij riep op 
om van de discussie over het gebouw een cultuur
discussie te maken en geen architectendiscussie.



20 21

Een van de sprekers wees erop dat er vaak 
gesproken wordt over ‘het gebouw’ terwijl het niet 
uitgesloten moet worden dat er meerdere gebouwen 
zullen zijn. Ook drong hij er op aan de gebouwen 
niet voor 100% uit te ontwikkelen, maar ruimte te 
laten voor flexibiliteit om in te spelen op wijzigende 
behoeften. Het viel gespreksleider Maes op dat veel 
groepen de skaters noemden in hun voorstellen. 
Toen hij vroeg wie de skaters wilden behouden op 
het plein ging een groot aantal handen omhoog.
Veel groepen drongen aan op veel meer kleine 
zalen, geschikt voor vele doeleinden. Ook werd 
gepleit voor modulaire inrichting, waardoor 

bijvoorbeeld zalen veel makkelijker en voordeliger 
van zitten naar staan kunnen worden omgebouwd.
Veel sprekers benoemde het belang van de 
verbinding tussen binnen en buiten. Zo wilde één 
groep conservatoriumstudenten inzetten om 
bezoekers van het plein naar binnen te lokken. Een 
andere groep drong aan op het transparant maken 
van de buitenzijde van de theaters, met een 
levendige plint. De opdracht aan de ontwerpers zou 
moeten zijn om de gebouwen naar buiten gekeerd te 
maken en niet naar binnen. Henk Scholten, de 
directeur van de stichting Dans en Muziekcentrum, 
ging daar nog verder in. 

Wat hem betreft zou zelfs de bestrating van het plein 
moeten doorlopen in de vloer van de begane grond 
van de theaters, zodat er letterlijk een verbinding is. 
Het gebouw wordt zo min of meer een overkapte 
voortzetting van het plein. En hij pleitte ook voor 
openbare repetities in het gebouw en ruimte voor 
tijdelijke tentoonstellingen. De directeur van het 
Koninklijk Conservatorium gaf aan dat studenten 
van het KC nu al een deel van hun optredens ‘buiten 
de deur’ doen omdat dit in het curriculum staat.  
Het geven van openbare optredens in de gebouwen 
of op het plein zou ook in het curriculum opgenomen 
kunnen worden. De directeur van het Theater aan 
het Spui benadrukte dat al deze zaken nu al kunnen 
en ook nu al nodig zijn, om mensen in de stad te 
overtuigen van het nut en het belang van de ingrepen 
in het Spuikwartier. Hij nodigde het Conservatorium 
uit om nu al overdag studenten te laten optreden in 
het Theater aan het Spui, zodat ook de stad snapt 
waarom het moet. Hij deed vervolgens een oproep 
om een grote cirkel om het gebied te zetten en niet 
vast te houden aan de nu aangegeven begrenzing.  
Hij sprak van een unieke kans om alle kunst disciplines 
in één stedelijk gebied bij elkaar te brengen. 

Zorg voor meer    
     verbinding
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Alleen de beeldende kunst moet nog worden 
toegevoegd. Daarmee sloot hij tevens aan bij de 
suggesties van anderen om ook een museum, een 
dependance of tijdelijke tentoonstellingen van 
diverse musea in het gebied onder te brengen.

Programmering

Vrijwel alle aanwezigen waren het erover eens dat 
de programmering van het Spuiplein en het 
Spuikwartier als geheel veel meer aandacht verdient. 
De oplossingen waren divers. Iemand opperde om 
Henk Scholten directeur van het Spuiplein te 
maken, om zo synergie te brengen tussen de 
programmering ‘binnen en buiten’.  
Bij de programmering zouden dan alle omwonenden 
van het plein betrokken moeten worden. Scholten 
en de andere theaterdirecteuren gaven aan meer te 
zien in actieve samenwerking tussen de instellingen 
in het Spuikwartier om zo samen tot een veel 
levendiger Spuikwartier te komen. Weer anderen 
drongen erop aan de topgezelschappen een rol te 
geven in de stad. Zo zou het NDT zich actiever 
moeten bemoeien met dans in Den Haag en het 
Residentie Orkest op haar gebied.

Enthousiast

Tot besluit van de avond gaf wethouder Wijsmuller 
een eerste reactie. Hij was zeer enthousiast over het 
stadsgesprek: “Dit heb ik vier jaar lang node gemist. 
Nu blijkt ineens de waarde van cultuur om 
Den Haag op de kaart te zetten. In de afgelopen 
jaren ging het alleen over een gebouw en over geld. 
Daar heb ik overigens vanuit de Haagse Stadspartij 
zelf ook aan bijgedragen. Dit gesprek zet me opnieuw 

aan het denken. In het eerste stadsgesprek lag 
bijvoorbeeld veel nadruk op een groen plein. Nu 
blijken er ook allerlei wensen te zijn die je met een 
groen gebied niet oplost. We zullen dus keuzen 
moeten maken. Ik was eerst sceptisch over de 
gedachte dat het gebouw open zou moeten zijn. Maar 
de manier waarop nu over de verbinding tussen 
buiten en binnen wordt gesproken vind ik heel 
inspirerend. Er wordt gesproken over het Spuiplein 
als hèt cultuurplein van Den Haag. Dat is een mooie 
kans en geen bedreiging. Het biedt juist ruimte voor 
allerlei partijen uit de stad om mee te doen.”
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Laten we zorgen 
voor extra  
levendigheid

“Laten we op het Spuiplein een grote wand 
vrijhouden voor de projectie van films, zodat 
de traditie van gratis films in de buitenlucht 
een meer permanent karakter kan krijgen.”

“Laat woningen bestemd zijn voor mensen die van 

een bruisende (en daardoor luidruchtige) stad 

houden. De kroegeigenaar woont boven zijn eigen 

kroeg in het spuikwartier, conservatoriumstudenten 

grenzend aan het conservatorium. “

 “Hoe multicultureler, des te beter.”

“Organiseer ‘sky-boxen’ met uitzicht op de zalen, 

zodat ook in het theater sky-box activiteiten 

vergelijkbaar met die in een voetbalstadion kunnen 

plaatsvinden.”
“Laten we het spuikwartier tot een gebied maken 

waar mensen zelf hun blikje bier of flesje wijn mee 

mogen nemen, zodat het een algemene 

picknickplek in het centrum wordt voor iedereen die 

zich niet kan of wil veroorloven een drankje op een 

terras te drinken”

“Laten we het Spuiplein zo ontwerpen dat bij slecht weer 

en in de winter een circustent-dak boven het spuiplein 

kan worden uitgerold. Op die manier wordt het Spuiplein 

een uniek plein dat waarde toevoegt aan de stad”. ”

”Maak van het spuiplein het eerste ‘smart 

square’ van Nederland”
“Ik denk dat het een goede zaak is dat het 

oorspronkelijke Spuiforum ontwerp verlaten is. Het 

behoud van het plein is een winst voor de stad. 

Wat mij opvalt is dat de meest prettige en leefbare 

pleinen in de wereld een levendige “plint” hebben. 

Het plein is in leven als de plint in leven is. Ik denk 

dan ook dat er veel openbare, goed ontsloten 

initiatieven rond het plein moeten komen. Te 

denken valt aan horeca met links naar cultuur, 

liefst van lokale ondernemers natuurlijk.”

“Naar het voorbeeld van de pauzeconcerten op 

woensdag in de Gotische zaal en de Kloosterkerk stel ik 

voor dat op het Spuiplein of in een van de omringende 

cultuurgebouwen op elke werkdag in de middagpauze 

een korte voorstelling gegeven wordt. Denk daarbij aan 

voorstellingen als op de Uitmarkt. De voorstellingen zijn 

gratis. Allerlei uitvoerende kunstinstellingen, het 

conservatorium, het filmhuis e. d.  kunnen zich er 

presenteren, instellingen van het Spuiplein, maar ook 

instellingen uit andere delen van de stad zoals het 

Appeltheater e. d.”

“Als er op het Spuiplein verschillende hoeken 

komen waar een podium staat of een podium 

gebouwd kan worden, zorg dan voor een 

elektriciteitsvoorziening vlak bij dat podium of 

die plek. Er hoeven dan geen kabels over het 

plein getrokken te worden bij festivals. “ 

“ Zorg voor voldoende elektriciteitskabels op 

verschillende plekken boven de grond” 

“Het zou mooi zijn als het Spuiplein in zijn 
“gewone” doen veel zitplaatsen heeft, 
waarbij deze zitplaatsen tijdens of t.b.v. 
evenementengebruik efficiënt in de grond 
verdwijnen. Zo zouden ook bepaalde 
afscheidingen bij normaal gebruik 
onzichtbaar kunnen zijn en t.b.v. 
evenementen “omhoog” komen.

Ook zou op verschillende punten al 
voorbereid kunnen worden dat er bij 
evenementen behoefte is aan stroom, water, 
afvoer, internet/data. Allemaal zaken die in 
eerste instantie waarschijnlijk geld kosten, 
maar die in het gebruik heel 
kostenbesparend zijn. Je kunt zelfs zo ver 
gaan dat het plein als evenementlocatie iets 
minder flexibel wordt als het bijv. gaat op de 
plaats van een podium en techniek, en dit 
vooraf bepalen. Dan zou zelfs een podium 
uit de vloer kunnen rijzen, wat per 
evenement weer een vrachtwagen in het 
centrum en een boel werk scheelt. Eenmaal 
in deze gedachte is er vast veel meer slims te 
bedenken. Als het nl. goedkoop wordt om 
een concert op het plein te organiseren, 
zullen er vanzelf ook meer komen”

“Laten we glijbanen, zandstrandjes en zwemplekken in 

het dak van het spuiforum verwerken.”

Hagenaars aan het woord
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Verslag derde stadsgesprek  

Theater aan het Spui • 200 bezoekers

maandag 13 oktober 2014

Ruim 200 inwoners van Den Haag kwamen maandagavond 13 oktober 2014 naar Theater aan het 

Spui voor het derde stadsgesprek over het Spuikwartier. Tijdens dit stadsgesprek gaf wethouder 

Joris Wijsmuller een toelichting op het concept raadsvoorstel over het Spuikwartier dat hij onlangs 

naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Hij vertelde welke suggesties uit de stadsgesprekken en 

inventariserende gesprekken met direct betrokkenen en experts wel en niet een plek hebben 

gekregen in het raadsvoorstel. Hij beantwoordde vragen over de plannen, over de financiën, 

het proces en de planning voor de komende tijd.

Gespreksleider Ruben Maes startte de avond door 
enkele aanwezigen te vragen naar hun verwachting 
van de avond en hun vragen vooraf aan de 
wethouder. Een van de aanwezigen gaf daarop aan 
dat hij hoopte dat met dit plan voor het 
Spuikwartier de denkbeeldige lijn tussen de oude en 
de nieuwe stad kan verdwijnen.
Joris Wijsmuller vertelde dat hij zich verplicht 
voelde om op deze avond verantwoording af te 
leggen voor de keuzen die hij heeft gemaakt in het 
concept raadsvoorstel. In totaal hebben 470 mensen 

de afgelopen weken deelgenomen aan gesprekken 
over het Spuikwartier. Anderen hebben op een 
andere manier hun input geleverd voor de plannen. 
Bijvoorbeeld via de mail of via de enquête. “Deze 
avond is wat mij betreft een tussenstand. Ik kom 
hier nog wel vaker terug om met u te praten over 
het Spuikwartier.”

  

Keuzes in concept raadsvoorstel



“Er ligt een concept raadsvoorstel bij de gemeente
raad. Dat wordt nu eerst besproken in de 
commissie. Er zijn zo’n 400 technische vragen 
gesteld door de fracties. Die worden nu 
beantwoord. Na de herfstvakantie volgen de 
debatten in de raadscommissie. Dan moet het 
voor stel rijp zijn voor behandeling in de 
gemeenteraad. Dat gebeurt op 6 november.”
“Er is heel veel inbreng geweest. Daar ben ik 
ontzettend blij mee. De centrale boodschap die we 
daar uit opgepikt hebben is: samenwerken en 
samen hang. Samenhang met de oude stad, met de 
overzijde van het Spui, met de Rivierenbuurt. En 
samenwerking, want we behouden het Spuiplein en 
we willen dat wat er op cultureel gebied gebeurt in 
de stad wordt weer spiegelt op het Spuiplein. 
Hiervoor hebben we de stad, en in het bijzonder alle 
culturele instellingen, ondernemers en bewoners 
aan het Spuiplein hard nodig. We gaan het plein 
herinrichten. Het moet een multifunctioneel plein 
worden en groen moet ook een belangrijke plek 
krijgen. Over de inrichting en het gebruik van het 
plein in de komende jaren kom ik nog bij u terug.”

Gebiedsvisie

“Marktpartijen gaan een gebiedsvisie voor het 
Spuikwartier ontwikkelen. De gemeenteraad gaat 
nog wel praten over de beoordelingskaders: wat 
weegt het zwaarst. Uit de consultatie die we eerder 
hebben gehouden, kwam duidelijk naar voren dat 
als we het onderwijs en cultuurgebouw in 2019 
klaar willen hebben, dan moeten we zorgen dat dit 
niet af hankelijk is van de rest van het programma. 
Daarom scheiden we de culturele ontwikkeling van 

het commerciële programma (zoals horeca en 
woningbouw). Maar er wordt eerst een gebiedsvisie 
ontwikkeld voor het hele gebied.

Van kader naar cirkel

In het raadsvoorstel is de rode lijn om het plangebied 
vervangen door een ruimere cirkel. 
Het kader was te krap, want de plannen moeten zich 
ook verhouden tot het Spui, de Rivierenbuurt, het 
politieke centrum, het Plein etc.  We gaan meer doen 
bij de Schedeldoekshaven. Dit moet echt worden 
meeontwikkeld en we willen hier geen achterkant. 
Ook dat weerspiegelt het nieuwe kaartje met een 
ruimere cirkel.”

Bouwhoogte

“Het plan voorziet in een bepaalde hoogte opbouw. 
We bepalen in het raadsvoorstel niet wat waar 
wordt gebouwd, maar we hebben wel aangegeven 
dat we niet zomaar 50 meter aan het Spuiplein 
willen. Het moet opbouwen. Aan het Spuiplein past 
zo’n 20 meter. Dat kan oplopen tot maximaal 
90 meter richting Den Haag CS. De hoogte van 
20 meter geldt ook aan de Schedeldoekshaven.  
En aan de Turfmarkt geldt nu 40 meter als norm. 
Dat is vergelijkbaar met het stadhuis. Het hotel, de 
trappen van het hotel en het Chinese restaurant 
zitten niet in de opgave. Dat is vanwege de kosten. 

Het wordt wel aan de markt gevraagd als 
mogelijkheid. Ook de directeur van het hotel ziet 
een presentatie van het hotel aan het Spuiplein 
overigens als een kans. We willen ook graag in 
gesprek met Hulshof over de manier waarop dit 
bedrijf zich manifesteert aan het plein. Dat zullen 
we ook meegeven aan de marktpartijen. Uit de 
stadsgesprekken kwam ook de vraag om een ruime 
oplossing voor het fietsparkeren. Er is geld vrij
gemaakt uit het verkeersbudget. Daarmee kunnen 
900 extra fietsparkeerplekken worden aangelegd.

Inspriratieboek

Er zijn heel veel suggesties, ideeën en uitgewerkte 
plannen binnengekomen. Dat gaan we bundelen in 
een inspiratieboek. Dit boek wordt aangeboden aan 
de markt. Zo kwam iemand met een plan om de 
trams te verleggen. Dit is niet opgenomen in het 
raadsvoorstel vanwege de extra kosten wat dit met 
zich meebrengt, maar we voegen dit idee toe aan 
het inspiratieboek.

Samenwerken kan nu al

“Uit de gesprekken bleek ook dat er nu al veel winst 
geboekt kan worden door nu al te gaan samen
werken. Als voorbeeld werd er aangeven dat 
Conservatorium studenten nu al kunnen optreden in 
Theater aan het Spui. Dat proces van samenwerking 
in het gebied moeten we nu al ingaan. Tot het 
gebouw klaar is, moet het hier wel levendig blijven. 
De ondernemers willen immers ook overleven. Begin 
2015 organiseren we weer een stadsgesprek over wat 
we gaan doen om het hier aantrekkelijk te houden. 
De ondernemers hebben gezegd: gebruik ook onze 
kennis. Dat gaan we doen.”“In het raadsvoorstel 
kijken we ook naar de situatie met betrekking tot de 
bestaande bestemmings plannen. Er komt een nieuw 
bestemmingsplan voor dit gebied.”

Kosten

“We hebben gekozen voor deze aanpak om de 
kosten te beheersen. De marktpartijen weten wat 
het plafondbedrag is. Zij zijn vanaf het begin 
betrokken en hebben er zelf dus ook alle belang bij 
om de kosten te beheersen. Het cultuur en 
onderwijsgebouw wordt in ieder geval 5 miljoen 
goedkoper. De komst van het Conservatorium is 
onderdeel van het plan gebleven. Dat bepaalt wel 
ongeveer een derde van de bouw kosten. Dan is er 
dus maar weinig ruimte om het nog heel veel 
goedkoper te maken. We hebben bovendien 
conservatief geraamd en gezorgd voor voldoende 
reserves voor tegenvallers. We gaan ook meer doen. 
We betrekken een groter deel van de 
Schedeldoekshaven bij het plan, we behouden het 
Spuiplein en dat wordt heringericht en we halen de 

ontwikkeling van het leegstaande ministeriegebouw 
naar voren, zodat er geen rotte kies achterblijft. Dat 
kost allemaal geld, maar dan pakken we wel het hele 
gebied aan. Daardoor is de gebieds ontwikkeling 
9 miljoen duurder.” Iemand verwijt de wethouder 
‘kiezersbedrog’, omdat hij had beloofd dat het plan 
veel goedkoper zou worden. Wethouder Wijsmuller 
zet nogmaals de afwegingen op een rij: “Het 
Conservatorium had 60 miljoen kunnen schelen. Al 
hadden we dan wel het huidige Conservatoriumpand 
moeten renoveren. Het Spuiforum is van tafel. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit plan duurder was 
geworden. We hebben het Spuiplein kunnen 
behouden. Hergebruik van (delen van) het Lucent 
Danstheater behoort tot de mogelijkheden. Het gaat 
niet meer alleen om een gebouw, maar over het hele 
gebied. En we moeten ons realiseren dat dit maar 
één onderwerp uit het Coalitieakkoord is. We 
hebben nu op veel meer onderwerpen goede 
afspraken kunnen maken. We hadden ook langs de 
zijlijn kunnen blijven staan. Dat hebben we niet 
gedaan. We hebben onze verantwoordelijkheid 
genomen.” Een spreker meent dat de gewenste 
ontwikkeling van de Schedeldoekshaven niet 
mogelijk is. De wethouder geeft aan dat het profiel 
van de Schedeldoekshaven versmald kan worden, 
waardoor er ruimte is voor volwaardige 
ontwikkeling van deze zijde en hier niet langer 
alleen maar ‘achterkanten’ te vinden zijn.

Marktpartijen

Nadat is besloten over het raadsvoorstel vindt de 
selectie plaats van de consortia die een gebiedsvisie 
en een voorlopig ontwerp gaan ontwikkelen. Dan 

gaan de deuren dicht. Omstreeks september 2015 
komt er dan 1 plan uit de integrale aanbesteding. 
Wie er in de beoordelingscommissie zitten blijft 
geheim, om zo te garanderen dat zij een 
onafhankelijk oordeel kunnen vellen. Wijsmuller: 
“Wij bepalen de kaders en de kwaliteit die we 
vragen. Vergelijk het met een nieuwe keuken. Die 
wordt gemaakt en gebouwd door het keukenbedrijf, 
maar u bepaalt het budget, de kwaliteit en wat u 
allemaal wilt terugzien in uw keuken. Opgemerkt 
wordt dat in de bouwenvelop wordt meegegeven dat 
aan de Turfmarkt tot 40 meter hoogte kan worden 
gebouwd. Waarom wordt ook hier niet voor 
maximaal 20 meter wordt gekozen, om zo de 
bezonning van de Turfmarkt niet in gevaar te 
brengen? De hoogte kan ook aan de andere kant van 
het gebied worden gevonden. Een andere spreker 
vraagt aandacht voor bereikbaarheid en 
toegankelijk  heid voor alle Hagenaars met een 
beperking. De wethouder geeft toe dat dit nog niet 
expliciet in het raadsvoorstel is meegenomen en 
suggereert de aanwezige raadsleden dat hier wellicht 
nog een aanscherping wenselijk is. Na een levendige 
discussie sluit Ruben Maes het derde stadsgesprek 
af. De wet houder herhaalt dat hij graag wil 
doorpraten over de tijdelijke invulling van het 
Spuiplein tijdens de bouwfase.
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Van kader 
      naar cirkel



VISIE
SPUIKWARTIER
          
 Ideeën uit Den Haag

Als het Spuikwartier de jas is, waarmee Den Haag wil pronken, zich aan haar inwoners en de buitenwereld wil
tonen, is deze misschien wel toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Dit klinkt heel serieus en ingrijpend, maar
niets is minder waar. Den Haag heeft  met het Spuikwartier geen geheel nieuwe jas nodig, maar eerder een
nieuwe voering, een nieuwe bekleding of stoffering. 
Een nieuwe laag moet toegevoegd worden, die deel uitmaakt van een integrale visie-vorming op het gebied,  die
zich focust op de waarde van de publieke ruimte en het Spuikwartier probeert te verbinden met de omliggende
gebieden.
Verscheidene  plannen  die  een  eenheid  proberen  te  creëren  in  de  vormgeving  van  de  publieke  ruimte,  de
materialisering ervan en functionele  bestemming, zijn reeds gemaakt, en sommige ervan ook deels uitgevoerd.
Maar veel verder dan de fysieke aanpassing van bestrating en verlichting is nooit echt gekomen.
De sleutel ligt dan ook niet enkel in het creëren van eenheid in het stadsbeeld, maar vooral in het verbinden van
het gebied met het omliggende stedelijke weefsel. 

Door het (auto)verkeersvrij maken van grote delen van de hedendaagse binnenstad, gebruiken we de binnenstad
namelijk weer zoals deze rond de vorige eeuwwisseling werd gebruikt,  namelijk  te voet of met de fiets.  De
meerwaarde hiervan is dat zo de stad op een authentieke manier kan worden beleefd. Men beweegt doorheen de
stad zoals vroeger, de wandelaar krijgt de kans om de verschillende tijdslagen die de stad heeft doorgemaakt
gewaar te worden, die men vervolgens kan eigen maken en proberen te begrijpen. 

Binnen deze gedachte zijn de  historisch gegroeide stadsstructuren erg waardevol. Vanuit een cultuurhistorisch
oogpunt,  maar  ook  omdat  deze  structuren  'werken'  aangezien  ze  al  langere  tijd  bestaan  en  hun  dienst
ontegenzeggelijk hebben vervuld.
Daarom zou ik het projectgebied niet laten begrenzen door een eenzijdige lijn, maar durven voorop stellen dat
het gaat over de verweving van het gebied in het omliggende stedelijke weefsel. Het klinkt als vanzelfsprekend,
maar het stellen als uitgangspunt dat de betrekking van het omliggende publieke domein in het plangebied een
fundamentele eis is in de toekomstige aanbesteding, is de enige mogelijkheid om de transitie in schaal op een
succesvolle manier te volbrengen.

De nodige aandacht moet dan ook geschonken worden aan de 'derde dimensie', de hoogte van de gebouwen.
Door  de  schaalvergroting  die  zich  voordoet  in  het  Spuikwartier,  moet  een  transitie,  een  zogenaamde
schaalsprong, plaatsvinden tussen de kleinschalige (veelal historische) bebouwing van de omliggende wijken en
de hoge bebouwing van het Spuikwartier waar enige vorm van menselijke schaal nauwelijks aanwezig is.



De essentie ligt in het (her)implementeren van de  menselijke schaal in het stadsbeeld. Dit is geen esthetische
kwestie (zoals een voorkeur voor traditionele bouwstijlen), maar gaat over het afstemmen van de publieke ruimte
en de publieke zijdes van de gebouwen op de 'gebruiker' (de stedeling), en het creëren van mooie en werkende
stedelijke ruimtes.

Hoe doe je dat?  Hoe maak je een stedelijke ruimte die vertrekt  vanuit  het  bestaande stedelijke weefsel,  en
probeert, door de verwerking van de menselijke schaal in het plan, een waardevolle stedelijke ruimte te creëren?
Op een schetsmatige manier is de casus van het Spuiplein uitgewerkt op een vergelijkbare wijze. 

De oplossing laat een besloten stedelijke ruimte zien, die een resultaat is van een modificatie van de huidige
bebouwde ruimte. 
De langgerekte  Turfmarkt  komt  uit  op  een besloten (Spui)plein  dat  een ruimtelijke  dialoog aangaat  met  (de
ommuurde tuin van) de Nieuwe Kerk. Ten opzichte van de open en onbestemde ruimte dat het Spuiplein nu is, is
het nieuwe Spuiplein een beschutte en sfeervolle plek, met een duidelijke richting en bestemming. 
Een doorwaadbare plek, een bestrate onderbreking van een groene trambaan, zorgt voor een veilige oversteek
van het plein naar de andere kant van het Spui. 
De theatergebouwen kunnen behouden blijven, maar worden uitgebreid en nemen hierdoor actief deel aan de
nieuw gevormde publieke ruimte in de vorm van een moderne colonnade. 
Het reeds 20 jaar oude stadhuis, kent een eerste renovatie waarbij de ambigue ruimte tussen de ingangen van de
bibliotheek en het stadhuis wordt getransformeerd tot een overdekte passage met meerdere winkels. 

Ik  hoop vanuit  persoonlijk  perspectief  van  harte  dat  u  mijn  advies  in  overweging  of  beraad  neemt.  Vanuit
professioneel perspectief houd ik mij aanbevolen indien u op zoek bent naar iemand die vanuit een adviserende
of inspirerende rol enige inhoud en waarde kan toevoegen aan de discussie en het verdere verloop van het
project.

Philip Mannaerts, architect en historicus
Warp & Woof, an architecture office
22-09-2014

 “Spuikwartier, geen nieuwe jas, 

wel een nieuwe voering”

Als jonge Haags architect en historicus, geïnteresseerd geraakt in de casus van het Spuikwartier 

door het schrijven van mijn afstudeerscriptie aan de VU Amsterdam over dit gebied, wil ik bij deze 

mijn engagement en bezorgdheid uiten over de ambities van het geplande aanbestedingsproces 

voor de herinrichting van het Spuikwartier, door het versturen van een kort maar bondig 

adviesdocument. In de hierop volgende uiteenzetting, probeer ik, vertrekkende vanuit een analyse 

van de historische ontwikkeling van het gebied, een oplossing aan te dragen, die als leidraad dienen 

kan voor het opstellen van een ruimtelijk kader ten behoeve van het DBMFO-aanbestedings traject.

Eiland en Lapjesjas
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Vanuit een stedenbouwkundig en historisch 
perspectief kan het Spuikwartier worden getypeerd 
op twee verschillende manieren. De eerste typering is 
redelijk voor de hand liggend en algemeen bekend. 
Door zijn uitzonderlijke positie in de stad, zijn 
afgetekende schaalvergroting en harde 
infrastructurele begrenzingen, kan het gebied 
getypeerd worden als een ‘eiland’, fysiek en 
gevoelsmatig gedetacheerd van zijn directe stedelijke 
omgeving. De tweede typering komt pas naar voren 
als men een analyse maakt van de transformatie van 
het gebied in de afgelopen 40 jaar. Het veelvoud van 
transformaties dat het gebied heeft ondergaan, zorgt 
ervoor dat we het kunnen typeren als een soort 
lappendeken of lapjesjas, een gebruiks voorwerp dat is 
samengesteld uit verschillende lapjes in de meeste 
uiteenlopende kleuren en afmetingen. Het 
Spuikwartier is een vergelijkbaar ‘aaneengroeisel’ van 
gebouwen die los van elkaar zijn ontwikkeld. Het zijn 
gebouwen die een representatie zijn van de 
opvattingen over architectuur en stedenbouw in hun 

eigen tijd, een karakterisering van toen geldende 
overtuigingen. Dit hoeft niet meteen een probleem te 
zijn, deze diversiteit kan zelfs gezien worden als een 
kwaliteit. Elke periode heeft pareltjes van moderne 
architectuur voortgebracht en daar staat het 
Spuikwartier zonder twijfel vol van. Het probleem is 
echter dat deze gebouwen maar nauwelijks op elkaar 
zijn afgestemd, of dat de toegeëigende publieke 
ruimtes niet met elkaar zijn verweven. Voorbeelden 
hiervan zijn JuBitorens, waarnaast de theater
gebouwen erg klein uitvallen, en waar beide 
expeditie (achter)zijdes een erg onaangename open 
ruimte creëren. Ook is een hoogwaardig en 
hoogstedelijk bouwblok als de Resident van R. Krier, 
nauwelijks afgestemd op het stedelijk weefsel van 
omliggende straten, waardoor een afgelegen en bijna 
semicollectief gebied is ontstaan. 

Weeber 

De initiële blauwdruk van het gebied, het plan 
Weeber uit 1977, tekent zich nog steeds duidelijk af. 

Echter bepaalde deze ‘tekening’ enkel de footprint, 
en nauwelijks of niet de hoogte van de bouwwerken, 
de programmering op maaiveldniveau en hoger of de 
bestemming van de publieke ruimte. Als het 
Spuikwartier de jas is, waarmee Den Haag wil 
pronken, zich aan haar inwoners en de buitenwereld 
wil tonen, is deze misschien wel toe aan een grondige 
onderhoudsbeurt. Dit klinkt heel serieus en 
ingrijpend, maar niets is minder waar. Den Haag 
heeft met het Spuikwartier geen geheel nieuwe jas 
nodig, maar eerder een nieuwe voering, een nieuwe 
bekleding of stoffering. Een nieuwe laag moet 
toegevoegd worden, die deel uitmaakt van een 
integrale visievorming op het gebied, die zich focust 
op de waarde van de publieke ruimte en het 
Spuikwartier probeert te verbinden met de 
omliggen de gebieden. Verscheidene plannen die een 
eenheid proberen te creëren in de vormgeving van de 
publieke ruimte, de materialisering ervan en 
functionele bestemming, zijn reeds gemaakt, en 

sommige ervan ook deels uitgevoerd. Maar veel 
verder dan de fysieke aanpassing van bestrating en 
verlichting is nooit echt gekomen. De sleutel ligt dan 
ook niet enkel in het creëren van eenheid in het 
stadsbeeld, maar vooral in het verbinden van het 
gebied met het omliggende stedelijke weefsel. 

Verwerving 

Door het (auto)verkeersvrij maken van grote delen 
van de hedendaagse binnenstad, gebruiken we de 
binnenstad namelijk weer zoals deze rond de vorige 
eeuwwisseling werd gebruikt, namelijk te voet of met 
de fiets. De meerwaarde hiervan is dat zo de stad op 
een authentieke manier kan worden beleefd. Men 
beweegt doorheen de stad zoals vroeger, de wandelaar 
krijgt de kans om de verschillende tijdslagen die de 
stad heeft doorgemaakt gewaar te worden, die men 
vervolgens kan eigen maken en proberen te begrijpen. 
Binnen deze gedachte zijn de historisch gegroeide 
stadsstructuren erg waardevol. Vanuit een 
cultuurhistorisch oogpunt, maar ook omdat deze 
structuren ‘werken’ aangezien ze al langere tijd 
bestaan en hun dienst ontegenzeggelijk hebben 
vervuld. Daarom zou ik het projectgebied niet laten 
begrenzen door een eenzijdige lijn, maar durven 
voorop stellen dat het gaat over de verweving van het 
gebied in het omliggende stedelijke weefsel. Het 
klinkt als vanzelfsprekend, maar het stellen als 
uitgangspunt dat de betrekking van het omliggende 
publieke domein in het plangebied een fundamentele 

eis is in de toekomstige aanbesteding, is de enige 
mogelijkheid om de transitie in schaal op een 
succesvolle manier te volbrengen. De nodige 
aandacht moet dan ook geschonken worden aan de 
‘derde dimensie’, de hoogte van de gebouwen. Door 
de schaalvergroting die zich voordoet in het 
Spuikwartier, moet een transitie, een zogenaamde 
schaalsprong, plaatsvinden tussen de kleinschalige 
(veelal historische) bebouwing van de omliggende 
wijken en de hoge bebouwing van het Spuikwartier 
waar enige vorm van menselijke schaal nauwelijks 
aanwezig is. De essentie ligt in het (her)
implementeren van de menselijke schaal in het 
stadsbeeld. Dit is geen esthetische kwestie (zoals een 
voorkeur voor traditionele bouwstijlen), maar gaat 
over het afstemmen van de publieke ruimte en de 
publieke zijdes van de gebouwen op de ‘gebruiker’ 
(de stedeling), en het creëren van mooie en werkende 
stedelijke ruimtes. Hoe doe je dat? Hoe maak je een 
stedelijke ruimte die vertrekt vanuit het bestaande 
stedelijke weefsel, en probeert, door de verwerking 
van de menselijke schaal in het plan, een waardevolle 
stedelijke ruimte te creëren? Op een schetsmatige 
manier is de casus van het Spuiplein uitgewerkt op 
een vergelijkbare wijze. 

Beslotenheid 

De oplossing laat een besloten stedelijke 
ruimte zien, die een resultaat is van een 
modificatie van de huidige bebouwde ruimte. 

De langgerekte Turfmarkt komt uit op een besloten 
(Spui)plein dat een ruimtelijke dialoog aangaat met 
(de ommuurde tuin van) de Nieuwe Kerk. Ten 
opzichte van de open en onbestemde ruimte dat het 
Spuiplein nu is, is het nieuwe Spuiplein een beschutte 
en sfeervolle plek, met een duidelijke richting en 
bestemming. Een doorwaadbare plek, een bestrate 
onderbreking van een groene trambaan, zorgt voor 
een veilige oversteek van het plein naar de andere 
kant van het Spui. De theatergebouwen kunnen 
behouden blijven, maar worden uitgebreid en nemen 
hierdoor actief deel aan de nieuw gevormde publieke 
ruimte in de vorm van een moderne colonnade. Het 
reeds 20 jaar oude stadhuis, kent een eerste renovatie 
waarbij de ambigue ruimte tussen 
de ingangen van de bibliotheek en 
het stadhuis wordt getransfor meerd 
tot een overdekte passage met 
meerdere winkels. 

Als het Spuikwartier de jas is, waarmee Den Haag wil pronken, zich aan haar inwoners en de buitenwereld wil
tonen, is deze misschien wel toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Dit klinkt heel serieus en ingrijpend, maar
niets is minder waar. Den Haag heeft  met het Spuikwartier geen geheel nieuwe jas nodig, maar eerder een
nieuwe voering, een nieuwe bekleding of stoffering. 
Een nieuwe laag moet toegevoegd worden, die deel uitmaakt van een integrale visie-vorming op het gebied,  die
zich focust op de waarde van de publieke ruimte en het Spuikwartier probeert te verbinden met de omliggende
gebieden.
Verscheidene  plannen  die  een  eenheid  proberen  te  creëren  in  de  vormgeving  van  de  publieke  ruimte,  de
materialisering ervan en functionele  bestemming, zijn reeds gemaakt, en sommige ervan ook deels uitgevoerd.
Maar veel verder dan de fysieke aanpassing van bestrating en verlichting is nooit echt gekomen.
De sleutel ligt dan ook niet enkel in het creëren van eenheid in het stadsbeeld, maar vooral in het verbinden van
het gebied met het omliggende stedelijke weefsel. 

Door het (auto)verkeersvrij maken van grote delen van de hedendaagse binnenstad, gebruiken we de binnenstad
namelijk weer zoals deze rond de vorige eeuwwisseling werd gebruikt,  namelijk  te voet of met de fiets.  De
meerwaarde hiervan is dat zo de stad op een authentieke manier kan worden beleefd. Men beweegt doorheen de
stad zoals vroeger, de wandelaar krijgt de kans om de verschillende tijdslagen die de stad heeft doorgemaakt
gewaar te worden, die men vervolgens kan eigen maken en proberen te begrijpen. 

Binnen deze gedachte zijn de  historisch gegroeide stadsstructuren erg waardevol. Vanuit een cultuurhistorisch
oogpunt,  maar  ook  omdat  deze  structuren  'werken'  aangezien  ze  al  langere  tijd  bestaan  en  hun  dienst
ontegenzeggelijk hebben vervuld.
Daarom zou ik het projectgebied niet laten begrenzen door een eenzijdige lijn, maar durven voorop stellen dat
het gaat over de verweving van het gebied in het omliggende stedelijke weefsel. Het klinkt als vanzelfsprekend,
maar het stellen als uitgangspunt dat de betrekking van het omliggende publieke domein in het plangebied een
fundamentele eis is in de toekomstige aanbesteding, is de enige mogelijkheid om de transitie in schaal op een
succesvolle manier te volbrengen.

De nodige aandacht moet dan ook geschonken worden aan de 'derde dimensie', de hoogte van de gebouwen.
Door  de  schaalvergroting  die  zich  voordoet  in  het  Spuikwartier,  moet  een  transitie,  een  zogenaamde
schaalsprong, plaatsvinden tussen de kleinschalige (veelal historische) bebouwing van de omliggende wijken en
de hoge bebouwing van het Spuikwartier waar enige vorm van menselijke schaal nauwelijks aanwezig is.

Als het Spuikwartier de jas is, waarmee Den Haag wil pronken, zich aan haar inwoners en de buitenwereld wil
tonen, is deze misschien wel toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Dit klinkt heel serieus en ingrijpend, maar
niets is minder waar. Den Haag heeft  met het Spuikwartier geen geheel nieuwe jas nodig, maar eerder een
nieuwe voering, een nieuwe bekleding of stoffering. 
Een nieuwe laag moet toegevoegd worden, die deel uitmaakt van een integrale visie-vorming op het gebied,  die
zich focust op de waarde van de publieke ruimte en het Spuikwartier probeert te verbinden met de omliggende
gebieden.
Verscheidene  plannen  die  een  eenheid  proberen  te  creëren  in  de  vormgeving  van  de  publieke  ruimte,  de
materialisering ervan en functionele  bestemming, zijn reeds gemaakt, en sommige ervan ook deels uitgevoerd.
Maar veel verder dan de fysieke aanpassing van bestrating en verlichting is nooit echt gekomen.
De sleutel ligt dan ook niet enkel in het creëren van eenheid in het stadsbeeld, maar vooral in het verbinden van
het gebied met het omliggende stedelijke weefsel. 

Door het (auto)verkeersvrij maken van grote delen van de hedendaagse binnenstad, gebruiken we de binnenstad
namelijk weer zoals deze rond de vorige eeuwwisseling werd gebruikt,  namelijk  te voet of met de fiets.  De
meerwaarde hiervan is dat zo de stad op een authentieke manier kan worden beleefd. Men beweegt doorheen de
stad zoals vroeger, de wandelaar krijgt de kans om de verschillende tijdslagen die de stad heeft doorgemaakt
gewaar te worden, die men vervolgens kan eigen maken en proberen te begrijpen. 

Binnen deze gedachte zijn de  historisch gegroeide stadsstructuren erg waardevol. Vanuit een cultuurhistorisch
oogpunt,  maar  ook  omdat  deze  structuren  'werken'  aangezien  ze  al  langere  tijd  bestaan  en  hun  dienst
ontegenzeggelijk hebben vervuld.
Daarom zou ik het projectgebied niet laten begrenzen door een eenzijdige lijn, maar durven voorop stellen dat
het gaat over de verweving van het gebied in het omliggende stedelijke weefsel. Het klinkt als vanzelfsprekend,
maar het stellen als uitgangspunt dat de betrekking van het omliggende publieke domein in het plangebied een
fundamentele eis is in de toekomstige aanbesteding, is de enige mogelijkheid om de transitie in schaal op een
succesvolle manier te volbrengen.

De nodige aandacht moet dan ook geschonken worden aan de 'derde dimensie', de hoogte van de gebouwen.
Door  de  schaalvergroting  die  zich  voordoet  in  het  Spuikwartier,  moet  een  transitie,  een  zogenaamde
schaalsprong, plaatsvinden tussen de kleinschalige (veelal historische) bebouwing van de omliggende wijken en
de hoge bebouwing van het Spuikwartier waar enige vorm van menselijke schaal nauwelijks aanwezig is.
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De daktuin geeft het gebouw een bijzonder aanzien 
en heeft een prachtig uitzicht op het Spuiplein en de 
Nieuwe kerk. Een rustpuntje in de stad, groen en 
duurzaam en maakt het Spuiplein in een klap 
bijzonder! (Natuurlijk kun je een theehuis in 
de daktuin maken waar studenten kunnen 
optreden.) Het gebouw maak je met veel glas en 
een stalen constructie aan de binnenkant, je ziet de 
mensen dus in het gebouw lopen. Feitelijk is het 
gebouw een soort van vierkante glazen box met 
bomen op het dak!

Wijze mannen

Natuurlijk moet er ook lift(en) geplaatst worden om 
boven te komen. Om de zalen heen maak je zoveel 
ruimte en kamers om betere en grotere kleeden 
opslagruimte te maken. 
Ik denk dat het belangrijk is om hiervoor een 
commissie van wijze mannen (architecten) aan te 
sturen en om ook de ruimte van het conservatorium 
faciliteren. Het lijkt me mooi als het gebouw veel 
glas heeft met een stalen binnenconstructie die je 
ziet, net als het pand op de Denneweg, het 

voormalige filmhuis. De punten kun je dan 
doortrekken als hekken op het dak bij de daktuin.

Mijn inbreng

Mijn idee,  na aanleiding van de bijeenkomst in het 
Spuitheater, is spontaan ontstaan, dwz. behoud van 
het plein, groen en duurzaam zijn belangrijke 
overwegingen en graag wil ik verder mee denken 
aan de ontwikkeling van het Wijnhavenkwartier of 
deelnemen aan een ontwerpcommissie.
Mijn tekening is natuurlijk beperkt, maar ik hoop 
dat het idee hiermee toch duidelijk is, veel succes 
met de ontwikkeling en ik hoop dat ik een mooie 
bijdrage kan leveren. Een origineel ontwerp lijkt 
me heel belangrijk en kan een stad als Den Haag 
een beetje meer op de kaart zetten wat goed is 
voor plezier en economie!

  

Daktuin van het centrum
Naar mijn mening moet er een heel origineel ontwerp te maken zijn met behoud van de bestaande 

zalen. Feitelijk sloop je alles eromheen en hoog je het dak van de Philipszaal iets op, je creeert 

kantoorruimte op de bovenste verdieping, zodat het dak even hoog wordt als het dak van het 

danstheater, je verzwaard de daken, (moest in het geval van het danstheater toch al gebeuren zoals ik 

heb begrepen) en je maakt een trap naar een prachtige daktuin midden in de stad vanaf het Spuiplein. 

Even genieten  
   van het moment

“Mooi als het gebouw 

veel glas heeft”
 
 

Streamer voor 
   deze pagina

De daktuin, 
  een rustpuntje 
in de stad



Spuiforum 
 
Camillo Sitte stelde begin 19e eeuw al vast waar een succesvol plein aan moet voldoen: het moet 
een besloten ruimte zijn, een huiskamer. En dat is wat het Spuiplein nu precies niet is.  
Aan de Spui-zijde is het plein open, waardoor het Spui-plein eigenlijk eerder een ongedefinieerde 
open vlakte is dan een plein. 
 
Voorstel is daarom om langs die Spuizijde rug-aan-rug woningen neer te zetten. Hierin kunnen op 
de begane grond natuurlijk ook kleinschalige winkeltjes komen. 
 
 

 
 
Eigenlijk is let leuk om de plein kant modern te doen en aan de Spui-kant klassiek. Dus niet zoals 
nu is ingetekend. 
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“Het moet een huiskamer zijn”

Aan de Spuizijde is het plein open, waardoor het 
Spuiplein eigenlijk eerder een ongedefinieerde 
open vlakte is dan een plein.

Voorstel is daarom om langs die Spuizijde rugaan
rug woningen neer te zetten. Hierin kunnen op de 
begane grond natuurlijk ook kleinschalige 
winkeltjes komen.
Eigenlijk is let leuk om de plein kant modern te 
doen en aan de Spuikant klassiek. Dus niet zoals nu 
is ingetekend.

Besloten plein
Camillo Sitte stelde begin 19e eeuw al vast waar een succesvol plein aan moet voldoen: het moet 

een besloten ruimte zijn, een huiskamer. En dat is wat het Spuiplein nu precies niet is. 

Camillo Stitte
   stelde ‘t in de 
19e eeuw al vast

“Een echt cultureel plein en een welkome 

uitbreiding van de aardige pleinen die er al 

zijn in deze stad.”

Een welkome
    uitbreiding

“Is het misschien een idee om te gaan boeren in dat gebouw. Als op den duur de buitenkant van het 
gebouw ook begroeid zal zijn en er een spin off van horeca en winkels etc. ontstaat, dan heeft Den 
Haag voor weinig geld een eigentijdse 
toeristen trekpleister gecreëerd. Meer over de 
toekomst van groen in de stad: http://www.
independent.co.uk/environment/green-living/
green-cities-of-the-future-have-a-way-to-glowfor-lower-emissions-9224689.html”

“De 2 ministeriegebouwen van Justitie en 

Binnenlandse Zaken kunnen allebei worden 

verfraaid en tot woningen ( deels voor studenten) 

worden omgebouwd zodat er permanent meer 

leven in het gebied is. Als het conservatorium 

naar het Spuikwartier moet verhuizen kan ook 

daarvoor in een van die twee gebouwen 

ruimte worden gevonden.”

“In winkelcentrum Leidschenhage rijdt de 

tram 5 km per uur en voldoet goed. De 

tram is dus gast in een klein stuk 

voetgangersgebied. ”

“N.a.v. de bijeenkomst gisteravond heb ik nog een 
voorbeeld van wat ik denk een mooie uitstraling zou 
kunnen geven aan ons plein. Het gaat om een zo als ik 
het noem lichtboom hoe groter en hoger hoe beter. Om 
er iets bijzonders van te maken, en dan zal het door de 
beperkt stambreedte ook evenementen niet in de weg 
hoeven staan. Daarnaast lost het gelijk het probleem van 
te weinig verlichting op. Ik stel mij zo voor dat Philips hier 
wellicht een goede sponsor voor kan zijn, ook in 
combinatie met de zaal die al de naam van Dr.Anton 
Philips draagt.Het zal mijns inziens iets bijzonders aan het 
plein kunnen toevoegen en door de magische uitstraling 
de grijze omgeving optrekken. In de zomer zal door de 
speling van de zon op de takken een mooie weerkaatsing 
kunnen geven en tevens een speelse schaduw werking.”

Hagenaars aan ‘t woord

 “Plaats op het Spuiplein unieke mobiele kramen 

met internationale uitstraling en producten.”



“Een groene vrijhaven

voor ontmoeting“

Internationaal Centrum voor studenten 
en startende ondernemers

Studenten (Koninklijk Conservatorium en Universiteit 

Leiden) en startende ondernemers

•  Levendige internationaal ontwikkelingsgebied;

•  Komst van Koninklijk conservatorium;

•  Komst van Universiteit Leiden;

•  Zelfstandige flexplekken zoals Spaces  

(http://www.spaces.nl);

•  Kinderopvang mogelijkheid;

Geboorteplaats voor Kunst en Cultuur

Renovatie, Vernieuwing, Nieuwe Venues en 

Broedplaatsen

•  Revitaliseren, nieuw leven inblazen van NDT en 

Philips Zaal

• Een buiten podiumin een cultural garden

•  Museum of Dutch Performance Art / Museum of 

World Peace

• Galerie en tentoonstelling ruimtes / street art muur

•  Buiten film projectie ruimte (annual open air movie 

festival)

• Bird House Art op het plein

•  Woon/werk woningen, studios, kleine bedrijven in 

het oude justitie gebouw

• Groen vertical Soho / artist community

Cultuurtuin van Den Haag
Den Haag, Internationale Stad van Vrede en Recht. Den Haag, stad met een ooievaar die symbool staat 

voor geboorte en allerdaagse vrijheid in de natuur. Wat een fantastisch icoon! Een ooievaar, hoog in zijn 

nest, die het internationale stadhart onder zijn vleugels neemt. Een groene vrijhaven voor ontmoeting en 

uitwisseling van kunst, cultuur, evenementen en optredens. De “cultural garden” van Den Haag.

Groen Hart 
 
Levende ‘Groen Long’ van Duurzaamheid,  

Rust en ‘Common Ground’

•  Beschermd tegen regen en wind via een grote, 

hoog transparante ‘paraplu’ overdekking van het 

plein; ook voor de Turfmarkt

•   Winter garden met open toegang tot de 

aangrenzende gebouwen

•  Gouden regen bomen opgesteld in een cirkelvorm 

aan de rand van het plein

•  Groene muren met blauwe regen en bloeiende 

beplanting

•  Groene heggen, ook op de rand van de groene 

dak- terrassen

•  Verplaatsen van trams, bussen, verkeer uit het 

gebied; verbreden van de voetgangers- plein over 

het Spui; vrije fietsen stallingen op 3 locaties; 

grotere ‘stad plaats’ voor alle gebruikers.

• Veel zitbanken en kleine tafeltjes

•  Zonnepannelen op daken en kringloop van 

regenwater voor planten

• Recycle bins voor afval en voedselbank 

Centrum Vrijheid en Vrede 
 
Wereldse Openbare Ontoetingsplek, Alles Welkom, 

Democratie, Podium, Uit - en Inspraak, Mening en 

Uitdrukking, Participatie en Emancipatie

•  Speakers corner en plek voor optredens, 

standbeeld Hugo de Groot

•  Skateramp, Klimmuur, schaatsbaan, news infopoort

•  Spui fontein en beelden tuin, ook bij de Nieuwe 

Kerk;

•  Multiculturele evenementen, winkels, cafes, 

performances;

•  Nieuwe venues en observatie platformen voor 

activiteiten op de daken van bestaande gebouwen; 

connectie met stadhuis atrium

•  Regen en wind bescherming met een grote 

transparante ‘paraplu’ overdekking;

•  Meer zitplaatsen, Artist’s Koffiehuis, Licht beelden 

projectie

•   Nieuwe granite memorial steen bestrating. 

Internationaal Centrum voor studenten en 

startende ondernemers 

38 39

 Een transparante 
paraplu over
   het Spuiplein
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Een plek van formaat, in het hart van de stad, waar 
geflaneerd, gehandeld, gefeest, gespeeld, herdacht, 
gemanifesteerd, gedemonstreerd en zelfs 
‘gevochten’ kan worden. Een plek van en voor de 
bewoners en bezoekers van de stad. Een plek waar 
iedere dag, avond en nacht wat te beleven valt en 
waar je als vanzelf naartoe getrokken wordt.
Een plek die het centrum van de stad markeert en 
die met logische routes, loop en zichtlijnen aansluit 
op andere belangrijke centrumgebieden waar 
gewoond, gewerkt, gewinkeld, gedebatteerd, 
gestudeerd, bewonderd en gebeden wordt.

Wereldpleinen

Google op the ‘world’s best squares’ en constateer 
dat de beste pleinen ook vaak hét adres zijn voor 
voorname functies als regeringsgebouwen, 
stadhuizen, schouwburgen, musea, operahuizen, 
kathedralen en chique hotels.
Vaak eeuwen terug bedacht maar nog steeds het 
brandpunt van de samenleving. Nederland komt op 

dat lijstje niet voor. Wel de historische pleinen als 
Piazza Navona in Rome, Trafalgar Square in 
Londen, Plaza Santa Ana in Madrid en dichter bij 
huis, de Grote Markt in Brussel. Maar ook 
recentere voorbeelden als Federation Square in 
Melbourne (Australië) en Pioneer Courthouse 
square in Portland (USA).
Al staan we niet in de top, ook in Nederland kennen 
we mooie grote pleinen zoals de grote Markten van 
Delft en Groningen, het Damplein en Museumplein 
in Amsterdam en het Vrijthof in Maastricht.

MAAR, nog niet in Den Haag! En laat die kans zich 
nu voordoen! De locatie waar eens het Spuiforum 
bedacht was leent zich bij uitstek om zo’n bruisende 
plek te worden. Veel voorname ingrediënten zijn al 
aanwezig zoals de ‘Kathedraal’, het stadhuis, het 
Danstheater, de Universiteit en een hotel. 
De andere smaakmakers zijn er naadloos om heen te 
draperen. Met statige entrees aan het plein en een 
uitstekend adres voor de cultuur en onderwijs
functies en meerdere commerciële (publieks) 
functies als hotels, een exclusief warenhuis, een 
bioscoop, een festivalzaal, horeca, uitgaans en 
winkelvoorzieningen en appartementen.

Cadeau aan de stad

Daarom ons pleidooi: de ontwikkeling van dit 
gebied begint met het mooiste cadeau aan de stad: 
eerst het plein en duidelijkheid over de omliggende 
programmering en dan pas de gebouwen!
De uitvraag van de gemeente zoals toegelicht in het 
marktconsultatiedocument van 1 juli 2014, is weinig 

Het Nieuwe Stadsplein
Cultuur begint op het plein! De straatmuzikant wordt een concertpianist, de street dancer een 

prima ballerina, de grappenmaker een caberetier, de goochelaar een illusionist, de demonstrant een 

politicus, de sjacheraar een koopman en de toevallige passant een frequent bezoeker. Eens in de 

100 of misschien maar 200 jaar, ontstaat er een kans om een stad een cadeau van onschatbare 

waarde geven. Een cadeau dat een stad internationale allure geeft en dat tot in lengte van jaren een 

aanjager blijkt te zijn voor de ontwikkeling van de stad. Het antwoord is even simpel als 

verrassend; een stadsplein.

Voeg samen 
    wat logisch is

“Cultuur begint op het plein“
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Opbouwen
   draagvlak 
 is essentieel

ambitieus en creëert behalve snelle oplossingen voor 
het huisvesten van NDT, RO, KC en MDC, weinig 
toekomstwaarde voor de stad en haar bewoners. Het 
ontwikkelingsgebied dat de gemeente aanwijst is te 
klein en biedt onvoldoende mogelijkheden. Sterker 
nog, het huidige Spuiplein is nu al nauwelijks een 
bestemming te noemen en wordt waarschijnlijk nog 
meer bebouwd waardoor de kans om het plein tot 
leven te laten komen en de mogelijkheid om ook de 
omliggende omgeving een waardevolle impuls te 
geven voor eens en voor altijd verkeken is.

Unieke kans 

Wij zijn van mening dat de gemeente Den Haag de 
unieke kans om een stadsplein met internationale 
allure te maken niet voorbij mag laten gaan. Een 
unieke plek voor alle Hagenaars. Waar altijd wat te 
beleven valt en een attractie voor bezoekers van 
heinde en verre. Een duurzame stadsontwikkeling 
die behalve huisvesting voor de cultuur en 
onderwijsfuncties ook de mogelijkheden schept 
voor een keur aan toekomstige publieke en 
commerciële ontwikkelingen langs de randen van 
het plein. De kosten voor het realiseren van dit 

nieuwe stadsplein worden, naar onze mening, 
ruimschoots gecompenseerd door de waardestijging 
van de omliggende kavels die de komende jaren tot 
ontwikkeling kunnen worden gebracht. De uitvraag 
van de marktconsultatie is ons inziens te beperkt 
geformuleerd. Liever zien wij dat eerst de steden
bouwkundige hoofdstructuur op een grotere schaal 
wordt vastgesteld zodat de ontsluiting en de 
aansluiting van het gebied bij de andere centrum
delen logisch in te passen is. In de bijlagen treft u 
onze ideeën dienaangaande. Wij pleiten er voor om 
het exploitatiegebied fors te vergroten. Vanuit deze 
vergrote gebiedsexploitatie kan voor ieder van de te 
huisvesten culturele en commerciële functies een 
optimaal pakket aan programmatische, 
economische, financiële en beheersmatige condities 
worden vastgesteld. 

Voeg samen wat logisch bij elkaar past en ontwikkel 
zelfstandig waar dat gewenst is. Vanuit deze 
vergrote gebiedseploitatie zou wat ons betreft de 
huisvestingsopgave voor het Koninklijk 
Conservatorium, het Nederlands Danstheater, het 
Residentie Orkest en het Dans en Muziekcentrum 
bekeken moeten worden.
 Of de realisatie hiervan het best kan geschieden via 
één Design, Build & Maintain aanbesteding is maar 
zeer de vraag. Het aantal partijen dat hiervoor in 
aanmerking komt zal beperkt zijn. 
Doordat de inschrijvers op hun beurt weer 
consortia gaan vormen met een zeer beperkt aantal 
architecten en adviseurs én er uiteindelijk maar aan 
één inschrijver gegund gaat worden, beperkt Den 
Haag zichzelf in de creatieve en commerciële ideeën 
van alle andere partijen. 
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Het resultaat zal op z’n best een nauwsluitend 
maatpak opleveren voor de cultuurfuncties. Een 
maatpak dat als het uit de mode raakt of als de 
gebruikers krimpen of groeien, weer in de Zak van 
Max belandt.

Open-source

Wij kiezen voor de huisvesting van de cultuur
functies en de ontwikkeling van de andere kavels 
aan het beoogde pleingebied voor een meer 
participatieve, ‘opensource’ benadering. 
Wij pleiten ervoor om in een open discussie met de 
stad de programmering van het gebied te bepalen 
zowel het gevraagde cultuur en onderwijs
programma als het programma voor de overige 
publieke en commerciële functies aan de randen van 
het pleingebied. 

Het opbouwen van draagvlak onder de politieke 
partijen en onder de Hagenaars is in onze ogen 
essentieel bij deze opgave. Dit draagvlak is een 
belangrijke voorwaarde en de grote vraag is of de 
DesignBuild & Maintain uitvraag, zoals nu 
voorgestaan door de gemeente, en het ontwerp en 
realisatieproces dat daar logischer wijs uit volgt, 
leidt tot voldoende draagvlak. Wij vinden het 
kansrijker om in een open discussie vast te stellen 
welke functies op welke plek de meeste kansen 
bieden. Het uitschrijven van open en gesloten 
prijsvragen en selecties voor de verschillende 
cultuurinstellingen en de toekomstige ontwikkel
kavels levert een veelheid aan planvoorstellen die 
per kavel te toetsen zijn op ontwerp, haalbaarheid 
en exploitatiepotentie.

Per ontwikkelkavel kan dan de beste combinatie van 
gebruikers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en 
financiers/beleggers worden geselecteerd. Per 
ontwikkelkavel publiek aan te besteden of op 
initiatief van marktpartijen tot ontwikkeling te 
brengen. Het proces van de gebiedsontwikkeling 
wordt hierdoor veel beter faseerbaar en de risico’s 
die er mee samenhangen beter beheersbaar. Het 
draagvlak onder de Hagenaars wordt vergroot en 
ook kan op deze wijze veel beter gestuurd worden 
op kwaliteit. De opbrengst uit de grond
ontwikkeling in de opzet zoals wij die voorstaan, zal 
met name voor de gemeente veel groter zijn maar 
nog belangrijker, van onschatbare waarde blijken 
voor de eeuwigheid. Onze oproep aan de politiek 
luidt daarom: Pak deze unieke kans en geef Den 
Haag en de Hagenaars een cadeau zoals andere 
internationale steden dat al eeuwen doen! 

Voorbeelden 
stedenbouwkundige  
structuur van  
een Stadsplein

Piazza San Marco • Venetië

Maak van 
   het spuiplein een 
écht stadsplein
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”Het is onduidelijk wat 

het Spuiplein precies is”

Brief 15 juli. Joris Wijmuller laat weten:
“De opgave is om van hetWijnhaven en 
Spuikwartier een aantrekkelijk en levendig gebied te 
maken in goede aansluiting op de binnenstad en de 
Rivierenbuurt”.

Echter, in het voorstel wordt de gebieds ontwikkeling 
echter beperkt tot het gebied begrensd door het Spui, 
de Schedeldoekshaven, het verlengde van de Nieuwe 
Haven en de Turfmarkt met als één van de voor
waarden dat er een goed functionerend Spuiplein zal 
ontstaan in goede relatie met de Nieuwe Kerk en de 
culturele instellingen aan het Spui. Die beperking 
draagt niet bij aan het bieden van adequate 
oplossingen. We moeten verder kijken. Allereerst is 
onduidelijk wat het Spuiplein precies is. Er is geen 
begrenzing (pleinwand) aan het Spui noch aan de 
zijde van het stadhuis. Tot waar loopt op die plek het 
Spuiplein door en waar begint een stuk Spui? Verder 
wordt een goede relatie met de Nieuwe Kerk, 
Filmhuis en de binnenstad ondermijnd door een 
ontmanteld en rommelig Spui volgeplempt met 

langzaam doorgaand openbaar vervoer zonder halte. 
Hekken en muren verbergen de Nieuwe Kerk 
waarvan, terzijde opgemerkt, de prachtige 
architectuur wordt begrensd door uiterst slechte 
gevels aan de St. Jacobstraat. Als je een goede 
aansluiting wilt maken op de Rivierenbuurt moet je 
onderkennen dat de Schedeldoeks en
Ammunitiehaven zwaar verpest zijn vanwege de 
vervanging van de haven door een ondoelmatig 
viaduct, ingepakt met een leegstaand kantoor, vrij 
liggende trambanen, verkeerstroken en op en 
afritten. Een staalkaart verfstrepen. Op een paar 
plekken na geen compositie of stadsbeeld, waar men 
graag naar kijkt laat staan verblijven. In de brief 
daarover geen woord. Waar ik bovenstaand op wijs 
ligt buiten de geplande gebiedsontwikkeling.
De grens is het Spui (of wat daarvoor moet doorgaan) 
en de Schedeldoekshaven. En wellicht wordt die 
‘haven’ opgeheven omdat in de voorgaande plannen 
op die straat een bebouwings zone is voorgesteld, 
wordt het brede straatprofiel daar versmald en blijft 
de Ammunitiehaven over.

Als volgens Aldo van Eyck de ruimtelijke ordening van een gebied de culturele toestand weer-

spiegelt van de daar wonende samenleving dan komt de Haagse gemeenschap er slecht af, als 

deWijnhaven, de Residentie en Spuikwartier de maatstaf is. Dit stadsdeel is een steden-

bouwkundige wanorde. Het voornemen om de zalen nieuw leven in te blazen zou benut kunnen 

worden in dit stadsdeel schoon schip te maken, waar het althans nog kan.

Samengevat 

Kort samengevat houdt de gemeente zich bezig met 
gebouwen, wat er in moet en hoe die te realiseren. 
Om daarna te kijken op welke wijze de aan
grenzende ruimte dient te worden ingericht als een 
soort restopgave. Dooievaar werkt andersom.
Het gaat in de eerste instantie om de vormgeving 
van de openbare ruimte en hoe we daarin verkeren 
en verblijven. Verkeren heeft met verplaatsen te 
maken en bereikbaarheid. Verblijven met 
herbergzaam heid en veelkleurige stedelijkheid. 
Deze zaken zijn van algemeen belang, uitdrukkelijk 
het terrein van de gemeente, het algemeen belang.
Hiervan uitgaand wordt de opgave breder 
omschreven, de kwestie van begrenzing 
gerelativeerd. De ingrepen op locatie hangen 
immers samen met ingrepen elders en vergen dus 
een breder kader. 

Verkeer
Het Verkeerscirculatieplan (VCP) bevat een ruit, een 
centrumring rond de binnenstad. Aan de noordoost 
zijde van die ruit gaat het om de Koningskade en de 
Binckhorstlaan, met elkaar verbonden door de 
Lekstraat en de Koningstunnel. Die kostbare tunnel 
was nodig om overlast van het circulatie verkeer voor 
het openbaar vervoer aldaar te vermijden en het 
langzame verkeer rond het Centraal Station. Om de 

investering hiervan optimaal te benutten is wenselijk 
en noodzakelijk het Prins Bernhard en het 
Schenkviaduct hierop aan te sluiten. Op de 
onderstaande afbeeldingen staat de centrumring met 
rood weergegeven en met geel de belangrijkste 
wegen die van buitenaf daarop aansluiten. De 
belangrijkste is de Zuidhollandlaan, het verlengde 
van de Utrechtse Baan. De zuidelijk hieronder 
gelegen aansluitingen ontbreken: die van de 
Bezuidenhoutseweg is halfslachtig, die van de
viaducten gaan eroverheen! Dit is heel merkwaardig, 
omdat de centrumring vanuit noordoostelijk 
Haaglanden en de Utrechtse Baan dus alleen maar 
bereikbaar is vanuit Voorburg en de vier kilometer 
verder gelegen Zuidhollandlaan. Geen aansluiting 
ertussen. Zie afbeelding 1, afbeelding 2 laat zien 
hoe dit grote mankement kan worden verholpen 
door aansluitingen te maken bij het Prins Bernhard 
en het Schenktracee.

Het gaat om de
   vormgeving van de 
openbare ruimte

Spuiplein of -theater, geen   kip of ei
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   Niet alleen maar 
‘voor het mooi’

Schenkviaduct

Voor het Schenkviaduct is niet zolang geleden door 
OMA een oplossing getekend. Deze was volstrekt 
ondoelmatig, omdat via een tunnel werd 
aangesloten op de centrumring, gelegen onder het 
dan eerst te slopen viaduct. De Binckhorstlaan 
moest hiervoor volledig op de schop en het voorstel 
leidde tot een jarenlange verkeersstagnatie en
omleidingen. Een voorstel van mij, alweer 20 jaar 
oud, ging uit van een open tunnel náást het 
Schenkviaduct. Deze verbond de rotonde boven de 

Utrechtse Baan met die van de ringweg, de 
Binckhorstlaan. De oplossing is efficiënter, beter
faseerbaar en heeft de volgende voordelen.
•  Hij vervangt de onaangename en onveilige 

langzaamverkeerstunnel, alleen bereikbaar met 
trappen

•  De doorsnijding van de Rivierenbuurt wordt 
opgeheven en de gracht in deWeteringkade 
eventueel hersteld.

•  Op het Rijswijkseplein wordt de doorgaande 
verkeersdruk meer dan gehalveerd.

Prins Bernhardviaduct

Ook het Prins Bernhardviaduct kan worden 
aangesloten op de centrumring, wellicht eenvoudiger 
dan bij het Schenkviaduct. De breedte van het viaduct 
bij de Oranjebuitensingel is groot genoeg om het 
verkeer 180 graden om te buigen rondom de te 
handhaven busbaan en een toe te voegen langzaam
verkeersop en afrit. Met een evengrote helling als de 
busbaan sluit het verkeer over het viaduct aan op de 
Lekstraat, de Koningstunnel en via een rotonde op de 
binnenstad. Inkomend autoverkeer wordt weggeleid 

van de Schedeldoeks en Ammunitiehaven en wordt 
via de rondweg verspreid rond de binnenstad en naar 
Scheveningen of de Binckhorst. Dit biedt mogelijk
heden voor herinrichting ook op het Spui. Door de 
nieuwe fietshelling ontstaat er een aanzienlijk kortere 
en betere verbinding met de Lek en de Rijnstraat dan 
de huidige verbinding. Die bestaat uit één steile, 
stalen trap met dus ook een steile fietsgoot, gesitueerd 
naast het viaduct aan de Lekstraat achter het station. 
Om die te bereiken moet men daar vier verkeers
banen oversteken. De langzaamverkeersverbinding 

tussen het noordoostelijk deel van Den Haag met de 
Binckhorst en verder wordt in de getoonde 
voorstellen stukken beter.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Schenkviaduct

Voor het Schenkviaduct is niet zolang geleden door OMA een oplossing getekend. Deze was volstrekt ondoelmatig,
omdat via een tunnel werd aangesloten op de centrumring, gelegen onder het dan eerst te slopen viaduct. De
Binckhorstlaan moest hiervoor volledig op de schop en het voorstel leidde tot een jarenlange verkeersstagnatie en
omleidingen.
Een voorstel van mij, alweer 20 jaar oud, ging uit van een open tunnel náást het Schenkviaduct. Deze verbond de
rotonde boven de Utrechtse Baan met die van de ringweg, de Binckhorstlaan. De oplossing is efficiënter, beter
faseerbaar en heeft de volgende voordelen.
- Hij vervangt de onaangename en onveilige langzaamverkeerstunnel, alleen bereikbaar met trappen
- De doorsnijding van de Rivierenbuurt wordt opgeheven en de gracht in de Weteringkade eventueel hersteld.
- Op het Rijswijkseplein wordt de doorgaande verkeersdruk meer dan gehalveerd.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Schenkviaduct

Voor het Schenkviaduct is niet zolang geleden door OMA een oplossing getekend. Deze was volstrekt ondoelmatig,

omdat via een tunnel werd aangesloten op de centrumring, gelegen onder het dan eerst te slopen viaduct. De

Binckhorstlaan moest hiervoor volledig op de schop en het voorstel leidde tot een jarenlange verkeersstagnatie en

omleidingen.

Een voorstel van mij, alweer 20 jaar oud, ging uit van een open tunnel náást het Schenkviaduct. Deze verbond de

rotonde boven de Utrechtse Baan met die van de ringweg, de Binckhorstlaan. De oplossing is efficiënter, beter

faseerbaar en heeft de volgende voordelen.

- Hij vervangt de onaangename en onveilige langzaamverkeerstunnel, alleen bereikbaar met trappen

- De doorsnijding van de Rivierenbuurt wordt opgeheven en de gracht in de Weteringkade eventueel hersteld.

- Op het Rijswijkseplein wordt de doorgaande verkeersdruk meer dan gehalveerd.

Prins Bernhardviaduct

Ook het Prins Bernhardviaduct kan worden aangesloten op de centrumring, wellicht eenvoudiger dan bij het
Schenkviaduct. De breedte van het viaduct bij de Oranjebuitensingel is groot genoeg om het verkeer 180 graden om
te buigen rondom de te handhaven busbaan en een toe te voegen langzaamverkeersop- en afrit.
Met een evengrote helling als de busbaan sluit het verkeer over het viaduct aan op de Lekstraat, de Koningstunnel
en via een rotonde op de binnenstad. Inkomend autoverkeer wordt weggeleid van de Schedeldoeks- en Ammunitie-
haven en wordt via de rondweg verspreid rond de binnenstad en naar Scheveningen of de Binckhorst. Dit biedt
mogelijkheden voor herinrichting ook op het Spui.

Door de nieuwe fietshelling ontstaat er een aanzienlijk kortere en betere verbinding met de Lek- en de Rijnstraat dan
de huidige verbinding. Die bestaat uit één steile, stalen trap met dus ook een steile fietsgoot, gesitueerd naast het
viaduct aan de Lekstraat achter het station. Om die te bereiken moet men daar vier verkeersbanen oversteken.
De langzaamverkeers-verbinding tussen het noordoostelijk deel van Den Haag met de Binckhorst en verder wordt in
de getoonde voorstellen stukken beter.

Het tweelingministerie

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zaten vroeger in één gebouwencomplex. Onder dit compex,
tussen de torens bevindt zich een doorgang van de Turfmarkt naar de Schedeldoekshaven. Het bouwdeel boven
deze doorgang wordt gesloopt, zodat er twee gebouwen ontstaan en een straat.
Deze straat is eigenlijk de vroegere, opgeheven Wijnhaven en het ligt voor de hand deze naam weer te gebruiken.
Het wordt hierdoor mogelijk de huidige tramsporen over het Lage land te verplaatsen naar de Wijnhaven.
De zeer lelijke openingen in de gevel aan de Turfmarkt en de Kalvermarkt, waar momenteel de trams in en uit rijden
kunnen worden gesloten . Ter bescherming van voetgangers wemelt het op de Turfmarkt van bloembakken, hekken,
grind, waarschuwingslichten en van wit-rood gestreepte portalen ter bescherming van de bovenleidingen.
Deze maatregelen horen niet thuis in en ontsieren de Turfmarkt promenade. Het is uitstekend als ze verdwijnen.
De afsluiting moet geschieden met deuren, omdat de tramsporen niet meer gebruikt hoeven worden voor de
normale dienst regeling maar slechts nog voor eventuele omleidig bij storing.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Schenkviaduct

Voor het Schenkviaduct is niet zolang geleden door OMA een oplossing getekend. Deze was volstrekt ondoelmatig,omdat via een tunnel werd aangesloten op de centrumring, gelegen onder het dan eerst te slopen viaduct. DeBinckhorstlaan moest hiervoor volledig op de schop en het voorstel leidde tot een jarenlange verkeersstagnatie enomleidingen.
Een voorstel van mij, alweer 20 jaar oud, ging uit van een open tunnel náást het Schenkviaduct. Deze verbond derotonde boven de Utrechtse Baan met die van de ringweg, de Binckhorstlaan. De oplossing is efficiënter, beterfaseerbaar en heeft de volgende voordelen.
- Hij vervangt de onaangename en onveilige langzaamverkeerstunnel, alleen bereikbaar met trappen
- De doorsnijding van de Rivierenbuurt wordt opgeheven en de gracht in de Weteringkade eventueel hersteld.- Op het Rijswijkseplein wordt de doorgaande verkeersdruk meer dan gehalveerd.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Schenkviaduct

Voor het Schenkviaduct is niet zolang geleden door OMA een oplossing getekend. Deze was volstrekt ondoelmatig,
omdat via een tunnel werd aangesloten op de centrumring, gelegen onder het dan eerst te slopen viaduct. De
Binckhorstlaan moest hiervoor volledig op de schop en het voorstel leidde tot een jarenlange verkeersstagnatie en
omleidingen.
Een voorstel van mij, alweer 20 jaar oud, ging uit van een open tunnel náást het Schenkviaduct. Deze verbond de
rotonde boven de Utrechtse Baan met die van de ringweg, de Binckhorstlaan. De oplossing is efficiënter, beter
faseerbaar en heeft de volgende voordelen.
- Hij vervangt de onaangename en onveilige langzaamverkeerstunnel, alleen bereikbaar met trappen
- De doorsnijding van de Rivierenbuurt wordt opgeheven en de gracht in de Weteringkade eventueel hersteld.
- Op het Rijswijkseplein wordt de doorgaande verkeersdruk meer dan gehalveerd.

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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Het tweelingministerie

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie 
zaten vroeger in één gebouwencomplex. Onder dit 
compex, tussen de torens bevindt zich een doorgang 
van de Turfmarkt naar de Schedeldoekshaven. Het 
bouwdeel boven deze doorgang wordt gesloopt, 
zodat er twee gebouwen ontstaan en een straat.
Deze straat is eigenlijk de vroegere, opgeheven 
Wijnhaven en het ligt voor de hand deze naam weer 
te gebruiken. Het wordt hierdoor mogelijk de 
huidige tramsporen over het Lage land te 
verplaatsen naar deWijnhaven.
De zeer lelijke openingen in de gevel aan de 
Turfmarkt en de Kalvermarkt, waar momenteel de 
trams in en uit rijden kunnen worden gesloten . 

Ter bescherming van voetgangers wemelt het op de 
Turfmarkt van bloembakken, hekken, grind, 
waarschuwingslichten en van witrood gestreepte 
portalen ter bescherming van de bovenleidingen.
Deze maatregelen horen niet thuis in en ontsieren 
de Turfmarkt promenade. 

Het is uitstekend als ze verdwijnen. De afsluiting 
moet geschieden met deuren, omdat de tramsporen 
niet meer gebruikt hoeven worden voor de normale 
dienst regeling maar slechts nog voor eventuele 
omleidig bij storing. Als het enkelsporig tracee door 
het Lage Land niet nodig is, zouden de deuren aan 
de Turfmarkt kunnen vervallen. Bij voorkeur moet 
de route via de Wijnhaven moet ook worden 

gebruikt door bussen. Het rijden over het 
Spui(plein) is dan niet meer nodig zodat dit gebied 
is gevrijwaard van het gemotoriseerde bus en 
autoverkeer. Voor de bussen komende vanaf de 
Hofweg maakt deze wijziging niets uit. Er is geen 
extra omweg. Een verbetering betreft de bushalte 
bij de nogal afgelegen halte bij de Nieuwe Haven. 
Deze kan opschuiven naar de Wijnhaven en dus 
meer naar de binnenstad ter plekke.

Verblijf ( de openbare ruimte)

Schedeldoeks- en Ammunitiehaven

Als gevolg van de noodzakelijke aansluiting van het 
Prins Bernhardviaduct op de centrumring, 
KoningskadetunnelLekstraat kunnen de op en 
afritten naar de Nieuwe Haven worden gesloopt. 
Het overblijvende kantoor wordt een zeer 
merkwaardig gebouw, omdat de overbouwingen 
van de zijkantoren over die op en afritten 
‘overbodig’ zijn geworden. Op lange kolommen 
zijn de zijkantoren immers gerealiseerd boven 
zaken die er niet meer zijn. De oorzaak voor deze 
uitvoering is weggevallen en rest er iets onafs. 
Dit gevoegd bij het gegeven dat er veel te veel 
kantoren leegstaan kan een goede rede zijn ook 
dit kantoor, de ‘Terminal’ te slopen, terminaal te 
verklaren. Het immense voordeel is dat er een 
brede openbare ruimte ontstaat die een 
harmonische overgang kan zijn tussen de forse 
hoogbouw van het Muzenkwartier en de veel 
lagere Rivierenbuurt. 

Aansluitend op de Oranjebuitensingel kan er een 
gracht (haven) worden gegraven, zodat de namen 
‘Schedeldoeksen Ammunitiehaven’ weer betekenis 
krijgen, hetgeen ook bij deWeteringkade het geval 
kan zijn. De lommerrijke sfeer van de Bierkade kan 
hier worden gereproduceerd met daardoor een 
geweldige uitstraling naar de omgeving. Deze 
openbare, aan de Haagse historie appelerende en 

levendige ruimte is zo prachtig dat men deze moet 
continueren liefst tot aan het Spui en de 
Amsterdamse Veerkade. (zie Model 1)  

De aansluiting van het Pr. Bernhardviaduct op de 
ringweg doet de verkeersdruk op deze kade 
dusdanig verminderen dat wellicht ook hier de 
gracht kan worden hersteld, zij het veel smaller.

Als het enkelsporig tracee door het
Lage Land niet nodig is, zouden de
deuren aan de Turfmarkt kunnen
vervallen.
Bij voorkeur moet de route via de
Wijnhaven moet ook worden gebruikt
door bussen.
Het rijden over het Spui(plein) is dan
niet meer nodig zodat dit gebied is
gevrijwaard van het gemotoriseerde
bus- en autoverkeer.
Voor de bussen komende vanaf de
Hofweg maakt deze wijziging niets uit.
Er is geen extra omweg.
Een verbetering betreft de bushalte bij
de nogal afgelegen halte bij de Nieuwe
Haven. Deze kan opschuiven naar de
Wijnhaven en dus meer naar de
binnenstad ter plekke.

VERBLIJF ( de openbare ruimte)

Schedeldoeks- en Ammunitiehaven

Als het enkelsporig tracee door het
Lage Land niet nodig is, zouden de
deuren aan de Turfmarkt kunnen
vervallen.
Bij voorkeur moet de route via de
Wijnhaven moet ook worden gebruikt
door bussen.
Het rijden over het Spui(plein) is dan
niet meer nodig zodat dit gebied is
gevrijwaard van het gemotoriseerde
bus- en autoverkeer.
Voor de bussen komende vanaf de
Hofweg maakt deze wijziging niets uit.
Er is geen extra omweg.
Een verbetering betreft de bushalte bij
de nogal afgelegen halte bij de Nieuwe
Haven. Deze kan opschuiven naar de
Wijnhaven en dus meer naar de
binnenstad ter plekke.
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deuren aan de Turfmarkt kunnen
vervallen.
Bij voorkeur moet de route via de
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gevrijwaard van het gemotoriseerdebus- en autoverkeer.
Voor de bussen komende vanaf de
Hofweg maakt deze wijziging niets uit.Er is geen extra omweg.
Een verbetering betreft de bushalte bijde nogal afgelegen halte bij de NieuweHaven. Deze kan opschuiven naar deWijnhaven en dus meer naar de

binnenstad ter plekke.
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Als het enkelsporig tracee door het
Lage Land niet nodig is, zouden de
deuren aan de Turfmarkt kunnen
vervallen.
Bij voorkeur moet de route via de
Wijnhaven moet ook worden gebruikt
door bussen.
Het rijden over het Spui(plein) is dan
niet meer nodig zodat dit gebied is
gevrijwaard van het gemotoriseerde
bus- en autoverkeer.
Voor de bussen komende vanaf de
Hofweg maakt deze wijziging niets uit.
Er is geen extra omweg.
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Het is bekend dat aanwezigheid van water goed is 
voor de waardeontwikkeling van onroerend goed en 
kan daarmee een bijdrage leveren aan het 
op waarderen van de bebouwing. Gezien de steeds 
meer voorkomende wateroverlast is het uitbreiden 
van in dit geval grachten actueel, noodzakelijk en 
functioneel. Niet alleen maar ‘voor het mooi’. De 
toegangen tot de huidige parkeergarages kunnen en 
moeten dan worden verplaatst naar de nieuweWijn 
haven of in de nieuwe plannen. Het zou ondoor
dacht zijn als men op de plaats van de 
Schedeldoekshaven, naast hotel Mercure en de 
beoogde gebiedsontwikkeling een bebouwingszone 
toevoegt en alleen de Ammunitiehaven overblijft . 
De genoemde lommerijke sfeer wordt dan 
onmogelijk alsook de verlenging van de gracht naar 
het Spui en de Veerkade. Het moet duidelijk zijn dat 
de sfeer van een gracht vooral niet te verenigen is 
met een kille toneeltoren noch met een entreeloze 
en weinigzeggend hotelfront. Hoe deze bestaande 
toestand veranderd moet worden hangt alleen af van 
het al dan niet enthousiast zijn voor herstel van de 
gracht aan de Schedeldoeks en Ammunitiehaven.
Het hier voorgestelde biedt evenwel een positieve 
insteek versus een negatieve vanwege een nieuwe 
bebouwing, die kennelijk alleen dient om de 
achter en zijkant van het NDT te maskeren. 

Durft men de estetische waarde en dus de eventuele 
vervanging niet aan de orde te stellen?
Model 2 is als Model 1 met echter een groter 
Spuiplein. Hiervoor moet de concertzaal (RO) 
worden verplaatst naar de te slopen trappartij. Dat 
geeft wel meer ‘culturele’uitstraling en meer zicht 
op het stadhuis dan bij Model 1.
Bij Model 3 is het Spuiplein maximaal alsook de 
sociaalculturele uitstraling daarvan. Het brede 
profiel Schedeldoekshaven vervalt tbv. het Kon. 
Conservatorium (koncon), maar blijft gehandhaafd 
als deze niet hiernaartoe verhuisd.Bij Model 4 strekt 
de lommerijke Schedeldoeks en Ammunitiehaven 
zich uit tot het Spui. Het Spuiplein behoudt min of 
meer de huidige afmeting, maar kan volledig 
worden heringericht voor vele activiteiten. 
Evenals de bus kan de tram worden omgeleid via de 
Wijnhaven en wordt het plein verkeersvrij. 

Model 2 is als Model 1 met echter een groter Spuiplein. Hiervoor moet de concertzaal (RO) worden verplaatst naar
de te slopen trappartij. Dat geeft wel meer ‘culturele’uitstraling en meer zicht op het Stadhuis dan bij Model 1.

Bij Model 3 is het Spuiplein maximaal alsook de sociaal-culturele uitstraling daarvan. Het brede profiel Schedeldoeks-
haven vervalt tbv. het Kon. Conservatorium (koncon), maar blijft gehandhaafd als deze niet hiernaartoe verhuisd.

Model 2 is als Model 1 met echter een groter Spuiplein. Hiervoor moet de concertzaal (RO) worden verplaatst naar
de te slopen trappartij. Dat geeft wel meer ‘culturele’uitstraling en meer zicht op het Stadhuis dan bij Model 1.

Bij Model 3 is het Spuiplein maximaal alsook de sociaal-culturele uitstraling daarvan. Het brede profiel Schedeldoeks-
haven vervalt tbv. het Kon. Conservatorium (koncon), maar blijft gehandhaafd als deze niet hiernaartoe verhuisd.

De bomen
  zullen in de 
toekomst steeds
 groter worden

Dit model leidt wel tot forse ingrepen in de 
aanliggende bebouwing, zeker bij Mercure.
Model 5 gaat uit van een ‘herstel’ van het Spui 
tussen Mercure en Hulshoff. Bedoeld wordt dat 
deze straat door verlenging van de (oorspronkelijke) 
rooilijn minder rommelig wordt dan nu het geval is. 
De huidige toestand van het Spui kan ongewijzigd 
blijven evenals het gat tussen Hulshoff en het 
stadhuis. De nieuwbouw van het NDT kan 
probleemloos verlopen, omdat het terrein eronder 
bouwrijp is. (Het verwijderen van de trappartij moet 
in alle gevallen gebeuren) In principe kan deze 
nieuwbouw worden gecombineerd met een 
concertzaal, maar de vraag is of dat niet beter kan 
plaats vinden bij het conservatorium. De NDT 
bebouwing tegenover de Nieuwe Kerk moet immers 
laag zijn en bovendien geeft spreiding van de zalen 
meer levendigheid op het gewijzigde Spuiplein en in 
deze ligging echt een duidelijk begrensd, apart te 
onderscheiden openbare ruimte. Het Spuiplein 
komt dan overigens niet meer uit op de Nieuwe 
Kerk, maar wel op de lommer en het water van de 
Schedeldoeks en Ammunitiehaven. Mede daardoor 
een prachtige plek, een exclusieve entree naar de 
zalen. Een bezwaar van dit model zal zijn dat het 
uitzicht op de Nieuwe Kerk gezien vanaf het 
Spuiplein zal verdwijnen. 
Dat lijkt ook het geval te zijn met het uitzicht vanuit 
de Turfmarkt. Dat is echter niet zo, omdat dit 
uitzicht thans reeds wordt ontnomen door de 
talrijke steeds groter wordende bomen. 

Als gevolg van de noodzakelijke aansluiting van het Prins Bernhardviaduct op de centrumring, Koningskade-tunnel-
Lekstraat kunnen de op- en afritten naar de Nieuwe Haven worden gesloopt.
Het overblijvende kantoor wordt een zeer merkwaardig gebouw, omdat de overbouwingen van de zijkantoren over
die op- en afritten ‘overbodig’ zijn geworden. Op lange kolommen zijn de zijkantoren immers gerealiseerd boven
zaken die er niet meer zijn. De oorzaak voor deze uitvoering is weggevallen en rest er iets onafs. Dit gevoegd bij het
gegeven dat er veel te veel kantoren leegstaan kan een goede rede zijn ook dit kantoor, de ‘Terminal’ te slopen,
terminaal te verklaren.
Het immense voordeel is dat er een brede openbare ruimte ontstaat die een harmonische overgang kan zijn tussen
de forse hoogbouw van het Muzenkwartier en de veel lagere Rivierenbuurt.
Aansluitend op de Oranjebuitensingel kan er een gracht (haven) worden gegraven, zodat de namen ‘Schedeldoeks-
en Ammunitiehaven’ weer betekenis krijgen, hetgeen ook bij de Weteringkade het geval kan zijn.
De lommerrijke sfeer van de Bierkade kan hier worden gereproduceerd met daardoor een geweldige uitstraling
naar de omgeving. Deze openbare, aan de Haagse historie appelerende en levendige ruimte is zo prachtig dat men
deze moet continueren liefst tot aan het Spui en de Amsterdamse Veerkade. (zie Model 1)
De aansluiting van het Pr. Bernhardviaduct op de ringweg doet de verkeersdruk op deze kade dusdanig verminderen

dat wellicht ook hier de gracht kan worden hersteld, zij het veel smaller.

boven: Schedeldoekshaven bestaand, rechts: nieuw met gracht, onder: stoppend tegen zwart achter toneel(toren)

Het is bekend dat aanwezigheid van water goed is voor de waardeontwikkeling van onroerend goed en kan daarmee
een bijdrage leveren aan het opwaarderen van de bebouwing. Gezien de steeds meer voorkomende wateroverlast
is het uitbreiden van in dit geval grachten actueel, noodzakelijk en functioneel. Niet alleen maar ‘voor het mooi’.
De toegangen tot de huidige parkeergarages kunnen en moeten dan worden verplaatst naar de nieuwe Wijn haven
of in de nieuwe plannen.
Het zou ondoordacht zijn als men op de plaats van de Schedeldoekshaven, naast hotel Mercure en de beoogde
gebiedsontwikkeling een bebouwingszone toevoegt en alleen de Ammunitiehaven overblijft . De genoemde
lommerijke sfeer wordt dan onmogelijk alsook de verlenging van de gracht naar het Spui en de Veerkade.

Het moet duidelijk zijn dat de sfeer van een gracht vooral niet te verenigen is met een kille toneeltoren noch met
een entreeloze en weinigzeggend hotelfront. Hoe deze bestaande toestand veranderd moet worden hangt alleen af
van het al dan niet enthousiast zijn voor herstel van de gracht aan de Schedeldoeks- en Ammunitiehaven.
Het hier voorgestelde biedt evenwel een positieve insteek versus een negatieve vanwege een nieuwe bebouwing,
die kennelijk alleen dient om de achter- en zijkant van het NDT te maskeren. Durft men de estetische waarde en dus
de eventuele vervanging niet aan de orde te stellen?

Als gevolg van de noodzakelijke aansluiting van het Prins Bernhardviaduct op de centrumring, Koningskade-tunnel-
Lekstraat kunnen de op- en afritten naar de Nieuwe Haven worden gesloopt.
Het overblijvende kantoor wordt een zeer merkwaardig gebouw, omdat de overbouwingen van de zijkantoren over
die op- en afritten ‘overbodig’ zijn geworden. Op lange kolommen zijn de zijkantoren immers gerealiseerd boven
zaken die er niet meer zijn. De oorzaak voor deze uitvoering is weggevallen en rest er iets onafs. Dit gevoegd bij het
gegeven dat er veel te veel kantoren leegstaan kan een goede rede zijn ook dit kantoor, de ‘Terminal’ te slopen,
terminaal te verklaren.
Het immense voordeel is dat er een brede openbare ruimte ontstaat die een harmonische overgang kan zijn tussen
de forse hoogbouw van het Muzenkwartier en de veel lagere Rivierenbuurt.
Aansluitend op de Oranjebuitensingel kan er een gracht (haven) worden gegraven, zodat de namen ‘Schedeldoeks-
en Ammunitiehaven’ weer betekenis krijgen, hetgeen ook bij de Weteringkade het geval kan zijn.
De lommerrijke sfeer van de Bierkade kan hier worden gereproduceerd met daardoor een geweldige uitstraling
naar de omgeving. Deze openbare, aan de Haagse historie appelerende en levendige ruimte is zo prachtig dat men
deze moet continueren liefst tot aan het Spui en de Amsterdamse Veerkade. (zie Model 1)
De aansluiting van het Pr. Bernhardviaduct op de ringweg doet de verkeersdruk op deze kade dusdanig verminderen

dat wellicht ook hier de gracht kan worden hersteld, zij het veel smaller.

boven: Schedeldoekshaven bestaand, rechts: nieuw met gracht, onder: stoppend tegen zwart achter toneel(toren)

Het is bekend dat aanwezigheid van water goed is voor de waardeontwikkeling van onroerend goed en kan daarmee
een bijdrage leveren aan het opwaarderen van de bebouwing. Gezien de steeds meer voorkomende wateroverlast
is het uitbreiden van in dit geval grachten actueel, noodzakelijk en functioneel. Niet alleen maar ‘voor het mooi’.
De toegangen tot de huidige parkeergarages kunnen en moeten dan worden verplaatst naar de nieuwe Wijn haven
of in de nieuwe plannen.
Het zou ondoordacht zijn als men op de plaats van de Schedeldoekshaven, naast hotel Mercure en de beoogde
gebiedsontwikkeling een bebouwingszone toevoegt en alleen de Ammunitiehaven overblijft . De genoemde
lommerijke sfeer wordt dan onmogelijk alsook de verlenging van de gracht naar het Spui en de Veerkade.

Het moet duidelijk zijn dat de sfeer van een gracht vooral niet te verenigen is met een kille toneeltoren noch met
een entreeloze en weinigzeggend hotelfront. Hoe deze bestaande toestand veranderd moet worden hangt alleen af
van het al dan niet enthousiast zijn voor herstel van de gracht aan de Schedeldoeks- en Ammunitiehaven.
Het hier voorgestelde biedt evenwel een positieve insteek versus een negatieve vanwege een nieuwe bebouwing,
die kennelijk alleen dient om de achter- en zijkant van het NDT te maskeren. Durft men de estetische waarde en dus
de eventuele vervanging niet aan de orde te stellen?

Als gevolg van de noodzakelijke aansluiting van het Prins Bernhardviaduct op de centrumring, Koningskade-tunnel-
Lekstraat kunnen de op- en afritten naar de Nieuwe Haven worden gesloopt.
Het overblijvende kantoor wordt een zeer merkwaardig gebouw, omdat de overbouwingen van de zijkantoren over
die op- en afritten ‘overbodig’ zijn geworden. Op lange kolommen zijn de zijkantoren immers gerealiseerd boven
zaken die er niet meer zijn. De oorzaak voor deze uitvoering is weggevallen en rest er iets onafs. Dit gevoegd bij het
gegeven dat er veel te veel kantoren leegstaan kan een goede rede zijn ook dit kantoor, de ‘Terminal’ te slopen,
terminaal te verklaren.
Het immense voordeel is dat er een brede openbare ruimte ontstaat die een harmonische overgang kan zijn tussen
de forse hoogbouw van het Muzenkwartier en de veel lagere Rivierenbuurt.
Aansluitend op de Oranjebuitensingel kan er een gracht (haven) worden gegraven, zodat de namen ‘Schedeldoeks-
en Ammunitiehaven’ weer betekenis krijgen, hetgeen ook bij de Weteringkade het geval kan zijn.
De lommerrijke sfeer van de Bierkade kan hier worden gereproduceerd met daardoor een geweldige uitstraling
naar de omgeving. Deze openbare, aan de Haagse historie appelerende en levendige ruimte is zo prachtig dat men
deze moet continueren liefst tot aan het Spui en de Amsterdamse Veerkade. (zie Model 1)
De aansluiting van het Pr. Bernhardviaduct op de ringweg doet de verkeersdruk op deze kade dusdanig verminderen

dat wellicht ook hier de gracht kan worden hersteld, zij het veel smaller.

boven: Schedeldoekshaven bestaand, rechts: nieuw met gracht, onder: stoppend tegen zwart achter toneel(toren)

Het is bekend dat aanwezigheid van water goed is voor de waardeontwikkeling van onroerend goed en kan daarmee
een bijdrage leveren aan het opwaarderen van de bebouwing. Gezien de steeds meer voorkomende wateroverlast
is het uitbreiden van in dit geval grachten actueel, noodzakelijk en functioneel. Niet alleen maar ‘voor het mooi’.
De toegangen tot de huidige parkeergarages kunnen en moeten dan worden verplaatst naar de nieuwe Wijn haven
of in de nieuwe plannen.
Het zou ondoordacht zijn als men op de plaats van de Schedeldoekshaven, naast hotel Mercure en de beoogde
gebiedsontwikkeling een bebouwingszone toevoegt en alleen de Ammunitiehaven overblijft . De genoemde
lommerijke sfeer wordt dan onmogelijk alsook de verlenging van de gracht naar het Spui en de Veerkade.

Het moet duidelijk zijn dat de sfeer van een gracht vooral niet te verenigen is met een kille toneeltoren noch met
een entreeloze en weinigzeggend hotelfront. Hoe deze bestaande toestand veranderd moet worden hangt alleen af
van het al dan niet enthousiast zijn voor herstel van de gracht aan de Schedeldoeks- en Ammunitiehaven.
Het hier voorgestelde biedt evenwel een positieve insteek versus een negatieve vanwege een nieuwe bebouwing,
die kennelijk alleen dient om de achter- en zijkant van het NDT te maskeren. Durft men de estetische waarde en dus
de eventuele vervanging niet aan de orde te stellen?

Van links naar rechts: 

Schedeldoekshaven bestaand, 

stoppend tegen zwart achter 

toneel(toren), nieuw met 

gracht.
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Een plein met
  een grotere 
openbare  
   betekenis

Niet alleen
  maar ‘voor  
het mooi’

Model 2 is als Model 1 met echter een groter Spuiplein. Hiervoor moet de concertzaal (RO) worden verplaatst naar
de te slopen trappartij. Dat geeft wel meer ‘culturele’uitstraling en meer zicht op het Stadhuis dan bij Model 1.

Bij Model 3 is het Spuiplein maximaal alsook de sociaal-culturele uitstraling daarvan. Het brede profiel Schedeldoeks-
haven vervalt tbv. het Kon. Conservatorium (koncon), maar blijft gehandhaafd als deze niet hiernaartoe verhuisd.

Inclusief de bomen naast het terras van Pavlov 
zouden alle bomen naast het stadhuis moeten 
worden gerooid om het zicht op de Nieuwe Kerk 
permanent mogelijk te maken.

Een echt plein

Een belangrijke beleidsdoel is het zogenaamde 
Spuiplein beter te laten functioneren. Zogenaamd, 
omdat voorbijgegaan wordt aan de klassieke 
eigenschappen van zo’n ruimte. Het ‘Spuiplein’ is  
los van het al dan niet goed functioneren een 
stedenbouwkundig gedrocht. Vormeloos, 
onherbergzaam en zonder een (culturele) identiteit.
Het tegendeel van het Plein. Deze ruimte heeft vier 
duidelijke pleinwanden, alle voorzien van adressen 
met diverse bestemmingen.
Overigens moet worden opgemerkt dat de Poten 
vroeger een doorgaande straat was, die bij de 
totstandkoming van het Plein werd verdeeld in een 
een kort en een lang deel. De adressen aan de 
voormalige Poten werden gewijzigd in adressen aan 
het Plein. 

Vooral omdat dit plein een grotere openbare 
betekenis heeft en dus veel representatiever is. De 
Poten liep dus niet langs het Plein, maar kwam er 
als secondaire in tweeën gedeelde ruimte op uit, de 
Korte en de Lange Poten. Dat is niet het geval bij 
het Spuiplein, het Spui loopt er langs evenals de 
Turfmarkt. Je zou verwachten dat de Nieuwe Kerk 
en café Ooievaar (op de hoek van het stadhuis) 
zouden liggen aan het Spuiplein, maar dat doen ze 
niet. Het adres van het café is Turfmarkt 4. Vreemd.
Waar dan ligt de grens tussen het Spuiplein en de 
Turfmarkt en het Spui?

Het adres van het stadhuis is Spui 70. Is het gebied 
tussen het stadhuis en Hulshoff, waar de ingang van 
het stadhuis is gesitueerd, dan Spui? Het is eerder 
een verlengstuk is van het Spuiplein.
Om het Spuiplein beslotener te maken en als ruimte
beter te begrenzen, te ‘markeren’wordt met een 
simpele fotomontage voorgesteld het gat achter 
Hulshoff dicht te bouwen. 

Dit zou met dezelfde stijlmiddelen moeten gebeuren 
als het stadhuis zelf, eventueel door dezelfde 
architect. Een collea suggereerde hier de Raadszaal 
te projecteren, aan het plein en pal naast de 
hoofdingang, die dan echt op het Spui wordt 
betrokken. Bezoekers van de binnenstad kunnen ‘en 
passent’ zien hoe en door wie Den Haag bestuurd 
wordt. Het belangrijkste podium van de gemeente is 
dan niet meer onzichtbaar opgeborgen op de eerste 
verdieping bij de Kalvermarkt, maar uiterst 
zichtbaar vanaf en van grote betekenis voor het 
nieuwe plein. De cultuur is immers meer dan alleen 
een kunstuiting, het is vooral de manier waarop de 
(haagse) gemeenschap functioneert. Daar hoort ook 
bij onze democratisch kustwerk. De nieuwe en de 
verlaten raadszaal kunnen worden gebruikt voor 
meerdere doeleinden. De Turfmarkt kan eindigen 
bij een grote poort als entree naar dit plein. Boven 
de poort eventueel een verbinding tussen de zalen 
met de foyers en de Raadszaal. Na nauwkeurig 
onderzoek vanuit de Turfmarkt blijkt de toren van 
de Nieuwe Kerk al vanaf de onderdoorgang VROM 
zichtbaar te zijn. Zichtbaar tot aan de achterzijde 
van de Dr. Anton Philipszaal. Let wel: in de winter.



Het wijzigen van die naam is geen probleem,
omdat het plein maar één adres heeft: de huidige
zalen. Juist dit adres zal veranderen.
Het Nieuwe Kerkplein verdeelt het Spui in twee
delen, een kort en een lang deel, net zoals het
Plein doet met de Poten.
De hogere ligging van de Kerk maakt deze
monumentaler en biedt prachtige kansen voor de
inrichting van dit plein.

Treffend is de overeenkomst met de Markt van
Delft, waar de gelijknamige kerk op dezelfde
afstand van de overzijde als de Nieuwe Kerk in Den
Haag en waar het plein dezelfde breedte heeft.

De zijkant van café Pavlov moet worden aangepast
op de gewijzigde situatie en dat geldt zeker voor
de gevel van het Filmhuis. Ziet er niet uit.
Voorts moet het bovengenoemde gat bij het
Stadhuis worden afgesloten wil het nieuwe plein
dezelfde intimiteit krijgen als de Markt in Delft.

Het vergelijk met Delft heeft als doel een idee te geven hoe groot het nieuwe plein is als de genoemde ingrepen
worden gerealiseerd. Bovendien hangen deze weer samen met het te kiezen model.

Tenslotte

Het gaat in deze notitie niet om kant en klare voorstellen of ingrepen. Het zijn suggesties of overwegingen, zeer
waarschijnlijk voor verbetering vatbaar.
Alhoewel het Schenktracee niet direct te maken heeft met de hier gestelde opgave onderstreept en illustreert een
en ander het evengrote belang van een overeenkomstige aanpak bij het Prins Bernhardtracee.
Beide zijn van groot belang voor het wijkdeel de Binckhorst. Het gaat om een grotere bereikbaarheid voor alle
verkeer. Er komen meer mensen over de vloer, zodat dit afgelegen gebied bekender wordt.

Vergeet hierbij vooral niet de komst van de
Rotterdamse Baan, die door deze ingrepen
meer betekenis krijgt.
Door degenoemde ontbrekende aansluitingen,
sluit de nieuwe baan niet aan op noordoostelijk
Haaglanden , hetgeen uiterst merkwaardig is,
zéér onbegrijpelijk en buitengewoon
inconsequent.

De verkeersaanpassingen hoeven niet eerst te
geschieden alvorens het ‘Spuiforum’aan te
pakken. Die aanpak kan eerder gebeuren.
Het gaat er alleen om rekening te houden met
(latere) verbeteringen in het openbare gebied,
het domein van alle Hagenaars.

Jan Ledderhof 5 september 2014

Het wijzigen van die naam is geen probleem,
omdat het plein maar één adres heeft: de huidige
zalen. Juist dit adres zal veranderen.
Het Nieuwe Kerkplein verdeelt het Spui in twee
delen, een kort en een lang deel, net zoals het
Plein doet met de Poten.
De hogere ligging van de Kerk maakt deze
monumentaler en biedt prachtige kansen voor de
inrichting van dit plein.

Treffend is de overeenkomst met de Markt van
Delft, waar de gelijknamige kerk op dezelfde
afstand van de overzijde als de Nieuwe Kerk in Den
Haag en waar het plein dezelfde breedte heeft.

De zijkant van café Pavlov moet worden aangepast
op de gewijzigde situatie en dat geldt zeker voor
de gevel van het Filmhuis. Ziet er niet uit.
Voorts moet het bovengenoemde gat bij het
Stadhuis worden afgesloten wil het nieuwe plein
dezelfde intimiteit krijgen als de Markt in Delft.

Het vergelijk met Delft heeft als doel een idee te geven hoe groot het nieuwe plein is als de genoemde ingrepen
worden gerealiseerd. Bovendien hangen deze weer samen met het te kiezen model.

Tenslotte

Het gaat in deze notitie niet om kant en klare voorstellen of ingrepen. Het zijn suggesties of overwegingen, zeer
waarschijnlijk voor verbetering vatbaar.
Alhoewel het Schenktracee niet direct te maken heeft met de hier gestelde opgave onderstreept en illustreert een
en ander het evengrote belang van een overeenkomstige aanpak bij het Prins Bernhardtracee.
Beide zijn van groot belang voor het wijkdeel de Binckhorst. Het gaat om een grotere bereikbaarheid voor alle
verkeer. Er komen meer mensen over de vloer, zodat dit afgelegen gebied bekender wordt.

Vergeet hierbij vooral niet de komst van de
Rotterdamse Baan, die door deze ingrepen
meer betekenis krijgt.
Door degenoemde ontbrekende aansluitingen,
sluit de nieuwe baan niet aan op noordoostelijk
Haaglanden , hetgeen uiterst merkwaardig is,
zéér onbegrijpelijk en buitengewoon
inconsequent.

De verkeersaanpassingen hoeven niet eerst te
geschieden alvorens het ‘Spuiforum’aan te
pakken. Die aanpak kan eerder gebeuren.
Het gaat er alleen om rekening te houden met
(latere) verbeteringen in het openbare gebied,
het domein van alle Hagenaars.

Jan Ledderhof 5 september 2014
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In de zomer wordt die zichtbaarheid volledig 
belemmerd door de talrijke bomen in de Turfmarkt.
Het is buiten kijf dat de trappartij naast Mercuur 
niet te verenigen is met de hierboven gepropageerde 
beslotenheid. Het voorstel van de onderste foto zou 
herhaald moeten worden aan de tegenoverliggende 
zijde van het plein, op de plaats van de trappen, in 
het verlengde van de St. Jacobstraat naast het 
Filmhuis.
Ook is het noodzakelijk te overwegen of het
hekwerk voor de Nieuwe Kerk nog wel zin heeft.
Ook al is het hek een monument het sierlijke
smeedwerk drukt toch een scheiding uit tussen het
privé eigendom en de openbare ruimte.Niet
uitnodigend. Vandaar het voorstel een deel van het
hek te verplaatsen naar achteren, aan weerskanten
van de Nieuwe Kerk, zodat het plantsoen, het
voormalig kerkhof gehandhaafd blijft .

Het overblijvende deel met de toegangspoort zou
kunnen worden gesitueerd aan het Rabbijn 
Maarsenplein in plaats van de dichte muur. Meer
uitnodigend en een fraaiere pleinwand.
Een met veel geduld samengestelde fotomontage
deed mij versteld staan van de uitwerking van het
voorstel. De Kerk werd werkelijk openbaar,
magnifiek, souverein en een indrukwekkende
bijdrage aan het plein. Niet meer te noemen het 
Spuiplein, maar het Nieuwe Kerkplein, met de 
dubbele betekenis van nieuw. 

Het wijzigen van die naam is geen probleem, omdat 
het plein maar één adres heeft: de huidige zalen. 
Juist dit adres zal veranderen.

Het Nieuwe Kerkplein verdeelt het Spui in twee
delen, een kort en een lang deel, net zoals het
Plein doet met de Poten. De hogere ligging van de 
Kerk maakt deze monumentaler en biedt prachtige 
kansen voor de inrichting van dit plein.
Treffend is de overeenkomst met de Markt van
Delft, waar de gelijknamige kerk op dezelfde
afstand van de overzijde als de Nieuwe Kerk in  
Den Haag en waar het plein dezelfde breedte heeft.
De zijkant van café Pavlov moet worden aangepast
op de gewijzigde situatie en dat geldt zeker voor
de gevel van het Filmhuis. Ziet er niet uit.
Voorts moet het bovengenoemde gat bij het
stadhuis worden afgesloten wil het nieuwe plein
dezelfde intimiteit krijgen als de Markt in Delft.

Het vergelijk met Delft heeft als doel een idee te 
geven hoe groot het nieuwe plein is als de genoemde 
ingrepen worden gerealiseerd. Bovendien hangen 
deze weer samen met het te kiezen model.

Tenslotte

Het gaat in deze notitie niet om kant en klare 
voorstellen of ingrepen. Het zijn suggesties of 
overwegingen, zeer waarschijnlijk voor verbetering 
vatbaar. Alhoewel het Schenktracee niet direct te 
maken heeft met de hier gestelde opgave 
onderstreept en illustreert een en ander het 
evengrote belang van een overeenkomstige aanpak 
bij het Prins Bernhardtracee. Beide zijn van groot 
belang voor het wijkdeel de Binckhorst. Het gaat 

om een grotere bereikbaarheid voor alle verkeer. Er 
komen meer mensen over de vloer, zodat dit 
afgelegen gebied bekender wordt. Vergeet hierbij 
vooral niet de komst van de Rotterdamse Baan, die 
door deze ingrepen meer betekenis krijgt.  
Door degenoemde ontbrekende aansluitingen,
sluit de nieuwe baan niet aan op noordoostelijk
Haaglanden , hetgeen uiterst merkwaardig is,
zéér onbegrijpelijk en buitengewoon inconsequent. 
De verkeersaanpassingen hoeven niet eerst te 
geschieden alvorens het ‘Spuiforum’aan te
pakken. Die aanpak kan eerder gebeuren.
Het gaat er alleen om rekening te houden met
(latere) verbeteringen in het openbare gebied,
het domein van alle Hagenaars.

  We moeten
verder kijken
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Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui 
zijn gevestigd in het karakteristieke Herman 
Hertzbergergebouw aan de overzijde.  

Jaarlijks verwelkomen deze culturele instellingen 
meer dan 230.000 bezoekers, waaronder 
tienduizenden scholieren.

Met een gevarieerd programmaaanbod en een 
uitgebreide horeca is het een plek waar je van  
‘s ochtends vroeg tot s avonds laat terecht kan.
Voor theater, film of een festival. Voor inspiratie, 
ontspanning, kennis en meer.
In de uitwerking van de plannen mogen deze 
instellingen dan ook niet vergeten worden.

Het Filmhuis
  Den Haag wil 
mee optrekken in
  ontwikkelingen

Goede zichtbaarheid en toegankelijkheid van Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui zijn 

een voorwaarde voor een levendig en optimaal Spuiplein.

Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui
Jaarlijks verwelkomen
     deze culturele 
instellingen meer dan 
  230.000 bezoekers

“Filmhuis en Theater aan het Spui 

voorwaarde voor levendig Spuiplein”
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“Maar daarnaast zou de tuin van de Grote Kerk bij het 

plein getrokken kunnen worden. Dus weg met die 

smeedijzeren hekken en historische muren, het gazon 

mooi bestraten en je hebt eindelijk een goede verbinding 

met het Rabbijn Maarssenplein en de rest van de stad. 

De kerk staat dan op en aan het plein en wordt dan 

eindelijk een publieke gebouw voor tentoonstellingen en 

concerten, vergelijk de Nieuwe Kerk in Amsterdam.”

“Tijdens het stadsgesprek kwam meermalen naar voren dat de component ‘groen’ belangrijk wordt gevonden m.b.t. de herinrichting van het Spuikwartier. Het Spuiplein in zijn huidige vorm heeft onmiskenbaar allure, maar door het ontbreken van groen in mijn ogen ook iets ongenaakbaars en kils. Behalve bomen en gras zijn er meer mogelijkheden om de openbare ruimte te vergroenen. Denk aan verticale tuinen (misschien een idee voor het conservatorium) en groene daken. Mijn suggestie is om niet alleen met stedenbouwkundigen en architecten om de tafel te gaan zitten, maar ook met landschapsarchitecten en ecologen.“

“Dus....het nieuwe Muziek-Dans-

Theater&Conservatorium gebouw, gebouwd uit 

o.m. de materialen uit de oude te slopen 

gebouwen. Een unieke kans om duurzaam te 

bouwen en een voorbeeld voor Nederland! zie: 

www.rau.eu/innovatie/cradle-to-cradle/”

“Laat op het plein eerst gras groeien, waarbij de plekken 

waar te veel mensen lopen en het gras verdwijnt de 

organisch bepaalde paden worden aangelegd of 

gemarkeerd. De stad bepaalt de inrichting van het plein 

dan zelf.” “In Antwerpen – op een soortgelijk modern 

plein – is een prairietuin aangelegd. Dit type tuin is 

onvergelijkbaar met de meeste bestaande tuinen; veel 

levendiger, natuurlijker. Op internet kunt u zien hoe dat 

theaterplein zich ontwikkeld heeft. 

Mijn ervaring is, dat de Antwerpenaren daar graag 

verblijven. Wat zou het een aanwinst zijn om ook zoiets 

op en rond het Spuiplein te hebben.”

“We beschouwen gebouwen steeds meer als 

grondstofbanken waarin waardevolle grondstoffen 

hergebruikt geparkeerd zijn.”(Thomas Rau)

“Betrek de Schedeldoekshaven en Ammunitiehaven bij het plan. Laat de gracht terugkomen door de 
Zieken over het Spui door te trekken tot de 
Schedeldoekshaven en Ammunitiehaven. Maar daar - vanaf het stadhuis gezien achter het Mercure 
hotel - een haven met historische schepen, 
vergelijkbaar met Kopenhagen.”

 “Ik had willen zeggen dat de bibliotheek ook bij de 

planontwikkeling zou moeten horen. Het is de 

meest dynamische actor daar; samen met het VVV 

trekken zij de hele dag door rijen mensen aan, 

zeven dagen per week bij regen en zonneschijn. Die 

bezoekers komen en helaas gaan ze weer. Jullie zien 

ze niet, maar ze zijn er wel, verstopt achter de 

kolommen en Hulshoff. Als je bibliotheek en VVV 

in de ontwikkeling betrekt - bijvoorbeeld door de 

ingang te verplaatsen - is de dynamiek in die 

doodse hoek verzekerd. Voor het stadhuis geldt dat 

ook, maar in mindere mate. Hulshoff zou daar ook 

weg moeten, constateerde ik gisteren. Zet daar een 

leuk danspaleis neer, waar je zelf kan dansen.”

“De kern van mijn verhaal is dat je veel kan op het 

Spuiplein mits er maar een goed gestructureerde 

looproutes zijn vanuit andere aantrekkelijke 

binnenstadscentrum. Ook het Rabbijn Maarsenplein 

verdient dan in zo’n plan ingepast te worden.”

“Het plein vergroten door de (prachtige!!!) 

ommuring van de grote kerk weg te halen (En 

ergens op te slaan omdat de stenen zeker nog 

ergens voor gebruikt kunnen worden) Zodat het 

Rabbijn Maarsenplein ook deel gaat uitmaken van 

het Spuiplein. De (afgesloten) wand van de 

Philipszaal openen en daar zowel onder als boven 

aantrekkelijke terrassen maken.  Wat mij betreft 

kan een deel van het voormalige Shirasagi dat zo 

slordig in het midden van het SpuiPlein staat ook 

verdwijnen (al vrees ik dat dat niet tot de 

mogelijkheden zal behoren) zodat de trap, waar 

veel mensen op zitten, in beeld komt . Als dat niet 

lukt aan de kopse kant van het restaurant aan het 

plein de wand openmaken en terrassen maken. 

   Kies voor een
soortegelijk plein

Hou rekening 
  met de omgeving

“Laten we verticale tuinwanden en verschillende 
tuinlagen op het als terras-heuvels gevormde dak 
aanbrengen, laten we een riviertje met watervallen 
over het spuikwartier doen stromen.”
aangevuld met een kleine concertzaal waar 
conservatoriumstudenten regelmatig een (korte) 
middaguitvoering geven! Zowel studenten als 
publiek zouden daarmee gebaat zijn.”

“The Hague Green Heart Cultural Center with Paraplu: 

The Spui-area is transformed as the Green Heart of the 

Hague, an enlivened cultural front porch representative 

of the City’s world status via weaving together the 

disparate existing fabric of structures and functions, 

while providing a needed protected ‘green lung” urban 

place for accommodating new activities and expanding 

usable space.  The Hague Green Heart is the symbol for 

The Hague’s world role to resolve conflicts, while seeking 

peace within an expression of cultural diversity.” 

Hagenaars aan het woord “Betrek 1 miljoen bezoekers stroom van bibliotheek bij 

inrichting plein, bv verplaats ingang richting plein of 

verwissel Hulshof en bibliotheek van gebouw. Verhuis 

foyers van zalen van inwendig naar buiten gericht en 

verleng functie van 08.00 uur tot 20.00 uur van foyer 

naar cafe/bar/terras. Na 20.00 uur weer foyer.”

“Al jaren ben ik een liefhebber van nieuwe 

architectonische duurzame ideeën....Ben fan van 

Luk Schuiten. In Brussel heb ik een expo gezien 

en sterk onder de indruk!! Google hem en bekijk 

zijn fantasie. Utopie....?”

“De Turfmarkt ( Spuiplein tot aan Rijnstraat) is een 

winderige stenen doorgang. Die zou veel meer 

vergroend kunnen worden, met meer bomen en 

groene gevels. Gehele of gedeeltelijke overkapping 

zou het een Passage-achtige uitstraling kunnen geven. 

Ook hier zouden de kille, gladde tegels vervangen 

kunnen worden door intiemere bestrating.”

“Laten we, geïnspireerd op de trappen bij het Mercure 

Hotel, meer trap-constructies verwerken in de nieuw-

bouw. Op die manier ontstaat een soort amfitheater met 

een terras-structuur met uitzicht op het spuiplein. Goed 

om te zitten, goed voor de levendigheid.”

“De tram omleiden, of verdiept aanleggen met 

voetgangersbruggetjes, omdat de tram nu het plein 

doormidden deelt.” 



Røring in het Theaterkwartier
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“Maak fysiek en inhoudelijk 

verbinding met omgeving“
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Door de bestaande planologische rode stippellijn te 
vervangen door een grotere ronde verlichte vlek, 
maak je dat ook optisch duidelijk aan opper
vlakkige ongeïnteresseerde tegenstanders met 
korte lontjes en lange tenen. Inhoudelijk betrek je 
dan ook de jaarlijkse 1,2 miljoen Pathé bezoekers + 
1 miljoen bezoekers van de Centrale Bibliotheek. 
Daarmee kun je subtantieel  de beeldvorming 
kantelen: tot dusver gingen we 180 miljoen 

besteden aan de hobby van 189.000 oudere 
bezoekers aan de bestaande 2 zalen.  
Alleen al de Imaxzaal van Pathé (1 van hun 
9 zalen) trok méér bezoekers in 2013, namelijk 
200.000 (voornamelijk jonge bezoekers) zonder 
een cent gemeenschaps geld.

Vergelijkbare Doelen, Concertgebouw en Stopera 
trekken jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers. 

Dat moet een breed geprogrammeerd aantrekkelijk 
Haags Cultuurforum ook kunnen halen in een 
agglomeratie van ruim 1 miljoen inwoners.  
Dan is zo'n investering veel beter te recht
vaardigen, bovendien bouw je voor tientallen 
jaren,  de genoem  de collegagebouwen bestaan 
respectieve lijk 40, 125 en 25 jaar. Dat is maximaal 
9 euro bouwkosten per gemiddelde bezoeker per 
jaar igv/in geval van 40 jaar.  

Groene long

Door een planologische verbinding zoals Koolhaas/
OMA die toonde tussen Spuiplein en Maarsenplein 
betrek je de bestaande horeca (draagvlak) en creëer 
je ruimte voor Paradeachtige festivals en openbaar 
spelende conservatorium studenten (laagdrempelig, 
levendig). Natuurlijk moeten de hekken dan wel 
wijd open en nog liever weg, vergelijkbare kerken 
in Amsterdam en Rotterdam hebben ook niet zo'n 
dooie ruimte, de St Jacobskerk ook niet. De zicht 
lijnen zorgen dan voor aanzuiging vice versa tussen 
cultuur en horeca. Een groene long in plaats van 
de bestaande steenwoestijn. 

Planologische verbinding
Ik vermoed dat het te vormen Cultuurforum zeer kansrijk is door de nieuwe uitgangspunten  

zoals ik ze interpreteer: 

•  maak fysiek en inhoudelijk verbinding met omgeving (Filmhuis, TAHS, Pathé, Bieb, 

Maarsenplein)

•  bied plaats aan breed cultureel aanbod, niet uitsluitend “hoge” kunst  

voor bevoorrechte minderheid 

•  vorm bindingsfactor voor Nederlands meest onsamenhangende, meest gesegregeerde stad

De hekken  
   moeten
wijd open



“De stad moet leefbaar zijn 

en geen getto”
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Naast het gemeente huis is het wenselijk om een 
contrast aan te brengen door m.i. een organisch 
gebouw neer te zetten met op diverse niveaus 
tuindelen met bomen en toegankelijk groen.
Door op deze manier te bouwen betrek je de tuin 
van de overkant bij de kerk en de kades erbij wat een 
enorme sprong voorwaarts geeft om de 
verstedelijking te doorbreken en de stad het 
aangename van ontspanningsgroen te geven.

Om het geheel niet zo ontzettend hoog te maken 
wat teveel schaduw gaat geven, kan er gebruik 
gemaakt worden van overkapping van de tram en 
autowegen waardoor het plein met groen zich als 
een ziel in het centrum nestelt.

We hebben in Den Haag zeer goede architecten op 
ruimtelijk ordening. Deze wil ik graag 
complimenteren met alle vernieuwde pleinen die 
door hun prachtige vormgeving en speels omgaan 
met recreatie mogelijkheden en loungen nu door 
vele Hagenaars gebruikt worden. Zoals het 
stadspark bij de Haagse markt, het prins 
hendrikplein enz. Betrek deze architecten bij de 
ontwikkeling van het spuikwartier.

 Een groot
 donker gebouw 
werkt als een 
 donderwolk

Het aangename van
  ontspanningsgroen

Meestal is het beter om te melden hoe je iets graag 
wil hebben. Nu maak ik een uitzondering om onder 
de aandacht te brengen dat ik als kleuren specialiste
Enorm bezwaar maak tegen het gebouwen in de 
stad met de donkere stenen die op verschillende 
plaatsen reeds in de woningbouw gebruikt worden.

Dit is slecht voor mensen, langs de duinrand staan 
deze gebouwen en ook in Ypenburg en Leidseveen 
staan ook hele flats.  Deze architecten gaan er zeker 
niet tegenover wonen. Een groot donker gebouw 
werkt op de mens als een donderwolk, het heeft een 
slechte uitstraling. Wanneer er onderzoek gedaan 
zou worden zou het me niet verbazen als het 
zelfdodingen percentage daar hoger ligt.

Ik heb eens een jonge architecte horen zeggen dat 
het net zo is als met een jurk, in een donkere jurk 
lijk je slanker. Een compleet verkeerde vergelijking 
omdat een jurk niet boven je uit torent en dus zeer 
marginale kleur invloed kan geven. Ook in de 
FengShui komt de negatieve werking van zulke 
projecten naar voren.

De stad moet leefbaar zijn en geen getto.

Als beeldend kunstenaar en betrokken stadsbewoonster heb ik enige suggesties voor het 

spuikwartier. Ik ben zeer blij dat het plein behouden blijft. Is echt noodzakelijk.

Organisch stadscentrum
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Het platform Den Haag Studentenstad heeft onlangs een onderzoek verricht naar de beleving van 

studenten bij Den Haag als studentenstad. Grenzend aan het nieuwe Spuikwartier wordt een nieuw 

onderkomen gerealiseerd voor de Leidse Universiteit. Met de komst van het Koninklijk Conservatorium 

is het Turfmarktgebied straks een echt studentengebied met ruim 4.000 studenten. Een belangrijke 

doelgroep om rekening mee te houden in de toekomstige ontwikkelingen. De uitkomsten van het 

onderzoek zijn onlangs gepresenteerd. Een deel van resultaten worden hier weer gegeven.

Studentenonderzoek

oktober 2014 Rapport

Onderzoek in vogelvlucht
Onderzoeksverantwoording

Methode Kwalitatief onderzoek door middel van twee groepsdiscussie
1e uur: groep 1e en 2e jaars, groep 3e en 4e jaars
2e uur: plenair met alle studenten

Doelgroep en 
steekproef

De doelgroep bestaat uit studenten die studeren in de stad Den Haag.
Spreiding over opleidingsjaar. 

Veldwerk Het veldwerk heeft plaatsgevonden op woensdag 15 oktober bij Novotel in Den 
Haag. De groepsdiscussies vonden plaats van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Moderatoren De groepsdiscussie is gemodereerd door Elsbeth de Lijster en Rianne Doornberg.
De opgestelde checklist vormde de gespreksleidraad van de groepsdiscussie. 

“Den Haag is een fijne stad, 

maar geen studentenstad”
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• Den Haag als stad kent een aantal positieve kanten:
– Internationale karakter van de stad spreekt erg aan
– Een stad waar iedereen zich thuis voelt; voor elk wat wils, zowel qua wijk, als cultuur
– De gezellige sfeer die er heerst, niet te druk zoals Amsterdam, maar goede drukte, leuke pleinen
– Ook het strand is een plus ‘geen enkele andere grote stad heeft dat!’
– Veel nationaliteiten
– Groene stad

• Maar Den Haag kent ook een paar minder positieve kanten, deze hebben betrekking op het leven als student in 
de stad:

– Den Haag is geen studentenstad, studentenvoorzieningen ontbreken
• Het is een dure stad: niet als het gaat om kamers huren, maar wel als het gaat om horeca 

bijvoorbeeld
– Uitgaan is duur en een echte studentenplek ontbreekt; publiek is ofwel te jong, ofwel ouder.

• Inwoners van Den Haag, en dus ook studenten, zijn individueel ingesteld

• Den Haag wordt dus als stad als positief ervaren, maar als studentenstad schort het er nog aan.

Den Haag is een volwassen stad
Resultaten

“Het is gewoon geen 
studentenstad, als je op straat 
loopt zie je dat gewoon, geen 
student te bekennen”

“‘Haagse studenten lopen hun huis uit, 
gaan naar hun studie, en gaan daarna 
weer naar hun eigen huis, er is hier 
geen studentenleven’’

“Iedereen is hier heel erg op 
zichzelf, dat vind ik wel jammer”
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• Den Haag is geen studentenstad, een conclusie waar men heel duidelijk en stellig in is
• Er ontbreken een aantal zeer belangrijke zaken, die een stad tot een studentenstad maken
• Woorden die hierbij centraal staat zijn: ontmoeten, socializen en netwerken

– Er is behoefte aan plekken om andere studenten te ontmoeten
• Dat kan via verenigingen

– De studie/studentenverenigingen die er nu zijn, zijn vaak onbekend
• Maar ook via sportverenigingen, speciaal voor studenten

– Het gaat er om dat er plekken zijn waar studenten elkaar gemakkelijk op kunnen zoeken
• ‘ Dat je weet, daar ga ik nu naartoe, en ik weet zeker dat het er leuk is met gelijkgestemden’

– Ook op uitgaansgebied zijn er gebreken:
• Veel cafés, maar echte discotheken ontbreken
• Kroegen gaan relatief vroeg dicht in vergelijking met andere steden, echt bruisend is het niet
• Kosten: ‘bier is duur, dus het is niet aantrekkelijk om naar de kroeg te gaan’
• Er zijn geen speciale horecagelegenheden voor studenten waar ze elkaar makkelijk kunnen 

opzoeken

Den Haag is geen studentenstad
Resultaten

“Een sportvereniging die voor 
iedereen toegankelijk is, en 
waar je naast sporten ook kunt 
netwerken”

“Bier is echt duur, wij blijven 
dus maar thuis met vrienden, 
wat trouwens ook weer overlast 
bezorgd’

“Ik wil gewoon een plek waar het leuk is 
om naartoe te gaan, desnoods gerund 
door studenten, zo gaat dat in Leiden ook 
in de sociëteit”
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• Studenten (met name 1e en 2e jaars) denken dat het ontbreken van een Universiteit ook van invloed is op het 
feit dat Den Haag niet voelt als studentenstad

– Daardoor ontbreekt bijvoorbeeld een goede ontmoetingsplek als de UB (Universiteits Bibliotheek)
– Dat zijn juist plekken waar studenten naar verlangen, om je studie te combineren met ontmoeten
– ‘Tuurlijk, je bent daar om te studeren, maar een praatje maken bij het koffieapparaat, dat hoort erbij’

• Maar ook typische studentenvoorzieningen en voordelen die andere studentensteden bieden, biedt Den Haag 
niet. Denk aan:

– Voordeel op de bioscoop
– Voordeel op musea en andere culturele activiteiten
– Horecagelegenheden met een speciale ‘studentenhap’ 
– Speciale studentenavonden (en goedkoop bier)

• Dit soort zaken typeren een studentenstad, en ontbreken juist in Den Haag.
• Den Haag biedt wel potentie als studentenstad, maar dan moet deze doelgroep wel als aparte groep behandelt 

worden en voorzien in bepaalde ‘studentenbehoeften’. 

Den Haag mist speciale ‘studenten-dingen’
Resultaten

“De UB in Leiden is echt zo’n 
typische studentenplek, die 
moet een studentenstad 
gewoon hebben”

“Naast studeren en feestjes vind ik 
het ook leuk om een museum te 
bezoeken, maar het is zo duur hier in 
Den Haag. Waarom geven ze 
studenten geen korting?“Kijk, in andere steden mag je als 

student voor 6 euro naar Pathe. Dat 
maakt een stad toch ook 
aantrekkelijker”
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• Den Haag is op woongebied aantrekkelijk als het gaat om kosten. De kamers zijn over het algemeen goed 
betaalbaar en je krijgt er een redelijke ruimte voor terug (met eigen badkamer en keuken). ‘Helemaal in 
vergelijking met Leiden’

• Maar, wat opvalt is dat Den Haag erg is ingesteld op individuele personen, niet op groepen studenten.
– Er zijn weinig plekken waar studenten echt bij elkaar wonen en (en dat is heel belangrijk) een ‘common 

room’ hebben. Ook dat is weer zo’n ontmoetingsplek waar behoefte aan is. 
– Echte studentenhuizen ontbreken, waar ook een gemeenschappelijke keuken, of TV-kamer o.i.d. is. Er 

zijn wel flats vol studenten, maar daar woont ieder op zich.
– Iedereen woont dus op zijn eigen plekje en lijkt zich daar ook terug te trekken, ‘met name door gebrek 

aan beter’. 

• De Campus is een goed voorbeeld van een plek waar wel studenten bij elkaar wonen, maar nadeel daaraan is 
dat je veel samen bent met je studiegenoten. Er is geen mix in studies, achtergronden, etc., terwijl men daar 
naar verlangt om onder andere te netwerken. 

Op woongebied is Den Haag een individuele stad
Resultaten

“Op de Campus is de ‘common 
room’ echt heel leuk, daar is 
altijd iemand”

“Ik woon dus in Leiden; duur en 
een kleine kamer. Wat dat 
betreft kun je beter in Den 
Haag wonen”

“Studenten willen elkaar 
opzoeken, niet je terug trekken 
op je kamer”
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Leven in Den Haag sluit niet aan bij een studentenleven
Conclusies

Huidige horeca 
en 

uitgaansmogelijk
-heden passen 

niet bij een 
studentenstad

• Horecagelegenheden in Den Haag sluiten niet aan bij wat er verwacht wordt 
van een studentenstad.

• In vergelijking met studentensteden als Leiden, Amsterdam en Rotterdam 
ontbreekt het in Den Haag aan de volgende punten:

• Veel cafe’s, weinig discotheken / clubs
• Hoge kosten, geen ‘studenten-tarieven’
• Of heel jong publiek (scholieren), of een stuk ouder
• Openingstijden: horeca sluit relatief vroeg

• Naast dat studenten ‘gepaste tarieven’ in de kroeg verwachten, verwachten ze 
dat van een studentenstad ook op andere gebieden, zoals studentenkortingen 
op bioscopen en musea.

Studenten (nog) 
individueel 

ingesteld op 
woongebied

• Wonen in Den Haag is aantrekkelijk vanwege kosten en ruimte (eigen 
badkamer, eigen keuken).

• Maar echte studentenhuizen zijn er niet genoeg, waar ook een 
gemeenschappelijke ruimte is – een plek om elkaar weer te ontmoeten.

• Daardoor zijn studenten individueel ingesteld, daar zijn de woningen ook naar.
• Behoefte is aanwezig om meer gezamenlijke woonplekken te creëren.  
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Ontmoeten, daar is behoefte aan
Conclusies

Studenten 
willen 

ontmoeten

• Studenten willen ontmoeten, netwerken en socializen met gelijkgestemden. 
• Den Haag biedt daar (nog) niet de mogelijkheden voor: 

• Denk aan plekken waar studenten samen kunnen komen, middels: studie-, 
sport- of studentenverenigingen of evenementen 

• De manier waarop ze samen kunnen komen is niet leidend, het gaat erom dat er 
plekken zijn die deze mogelijkheden bieden. 

• Studenten willen andere studenten leren kennen, netwerken en buiten hun studie 
om een ‘studentenleven’ opbouwen in een studentenstad.

Focus 
propositie 
verleggen

• Propositie: Door in Den Haag te studeren maak je professioneel het verschil. Den 
Haag geeft je meer dan een studie, het geeft je een geweldige toekomst.

• De propositie statement sluit niet geheel aan bij ideeën die studenten hebben.
• Studenten vinden dat er minder aandacht naar de professionaliteit uit zou moeten 

gaan, maar meer naar de mogelijkheden die je na je studie in Den Haag hebt. 
(overheid en instituten, multinationale bedrijven).

• Daarnaast overheerst het gevoel van een ‘geweldige toekomst’ (nog) niet. Sommige 
zien hun toekomst zelfs liever in een andere stad.
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De essentie ligt in het (her)implementeren van de  menselijke schaal in het stadsbeeld. Dit is geen esthetische
kwestie (zoals een voorkeur voor traditionele bouwstijlen), maar gaat over het afstemmen van de publieke ruimte
en de publieke zijdes van de gebouwen op de 'gebruiker' (de stedeling), en het creëren van mooie en werkende
stedelijke ruimtes.

Hoe doe je dat?  Hoe maak je een stedelijke ruimte die vertrekt  vanuit  het  bestaande stedelijke weefsel,  en
probeert, door de verwerking van de menselijke schaal in het plan, een waardevolle stedelijke ruimte te creëren?
Op een schetsmatige manier is de casus van het Spuiplein uitgewerkt op een vergelijkbare wijze. 

De oplossing laat een besloten stedelijke ruimte zien, die een resultaat is van een modificatie van de huidige
bebouwde ruimte. 
De langgerekte  Turfmarkt  komt  uit  op  een besloten (Spui)plein  dat  een ruimtelijke  dialoog aangaat  met  (de
ommuurde tuin van) de Nieuwe Kerk. Ten opzichte van de open en onbestemde ruimte dat het Spuiplein nu is, is
het nieuwe Spuiplein een beschutte en sfeervolle plek, met een duidelijke richting en bestemming. 
Een doorwaadbare plek, een bestrate onderbreking van een groene trambaan, zorgt voor een veilige oversteek
van het plein naar de andere kant van het Spui. 
De theatergebouwen kunnen behouden blijven, maar worden uitgebreid en nemen hierdoor actief deel aan de
nieuw gevormde publieke ruimte in de vorm van een moderne colonnade. 
Het reeds 20 jaar oude stadhuis, kent een eerste renovatie waarbij de ambigue ruimte tussen de ingangen van de
bibliotheek en het stadhuis wordt getransformeerd tot een overdekte passage met meerdere winkels. 

Ik  hoop vanuit  persoonlijk  perspectief  van  harte  dat  u  mijn  advies  in  overweging  of  beraad  neemt.  Vanuit
professioneel perspectief houd ik mij aanbevolen indien u op zoek bent naar iemand die vanuit een adviserende
of inspirerende rol enige inhoud en waarde kan toevoegen aan de discussie en het verdere verloop van het
project.

Philip Mannaerts, architect en historicus
Warp & Woof, an architecture office
22-09-2014

Als het Spuikwartier de jas is, waarmee Den Haag wil pronken, zich aan haar inwoners en de buitenwereld wil
tonen, is deze misschien wel toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Dit klinkt heel serieus en ingrijpend, maar
niets is minder waar. Den Haag heeft  met het Spuikwartier geen geheel nieuwe jas nodig, maar eerder een
nieuwe voering, een nieuwe bekleding of stoffering. 
Een nieuwe laag moet toegevoegd worden, die deel uitmaakt van een integrale visie-vorming op het gebied,  die
zich focust op de waarde van de publieke ruimte en het Spuikwartier probeert te verbinden met de omliggende
gebieden.
Verscheidene  plannen  die  een  eenheid  proberen  te  creëren  in  de  vormgeving  van  de  publieke  ruimte,  de
materialisering ervan en functionele  bestemming, zijn reeds gemaakt, en sommige ervan ook deels uitgevoerd.
Maar veel verder dan de fysieke aanpassing van bestrating en verlichting is nooit echt gekomen.
De sleutel ligt dan ook niet enkel in het creëren van eenheid in het stadsbeeld, maar vooral in het verbinden van
het gebied met het omliggende stedelijke weefsel. 

Door het (auto)verkeersvrij maken van grote delen van de hedendaagse binnenstad, gebruiken we de binnenstad
namelijk weer zoals deze rond de vorige eeuwwisseling werd gebruikt,  namelijk  te voet of met de fiets.  De
meerwaarde hiervan is dat zo de stad op een authentieke manier kan worden beleefd. Men beweegt doorheen de
stad zoals vroeger, de wandelaar krijgt de kans om de verschillende tijdslagen die de stad heeft doorgemaakt
gewaar te worden, die men vervolgens kan eigen maken en proberen te begrijpen. 

Binnen deze gedachte zijn de  historisch gegroeide stadsstructuren erg waardevol. Vanuit een cultuurhistorisch
oogpunt,  maar  ook  omdat  deze  structuren  'werken'  aangezien  ze  al  langere  tijd  bestaan  en  hun  dienst
ontegenzeggelijk hebben vervuld.
Daarom zou ik het projectgebied niet laten begrenzen door een eenzijdige lijn, maar durven voorop stellen dat
het gaat over de verweving van het gebied in het omliggende stedelijke weefsel. Het klinkt als vanzelfsprekend,
maar het stellen als uitgangspunt dat de betrekking van het omliggende publieke domein in het plangebied een
fundamentele eis is in de toekomstige aanbesteding, is de enige mogelijkheid om de transitie in schaal op een
succesvolle manier te volbrengen.

De nodige aandacht moet dan ook geschonken worden aan de 'derde dimensie', de hoogte van de gebouwen.
Door  de  schaalvergroting  die  zich  voordoet  in  het  Spuikwartier,  moet  een  transitie,  een  zogenaamde
schaalsprong, plaatsvinden tussen de kleinschalige (veelal historische) bebouwing van de omliggende wijken en
de hoge bebouwing van het Spuikwartier waar enige vorm van menselijke schaal nauwelijks aanwezig is.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


