
	  	  

Over	  de	  Binckhorst	  
Van	  betonfabriek	  tot	  kasteel,	  van	  
portiekwoningen	  tot	  high-‐end	  
kantoorgebouw	  en	  van	  jachthaven	  tot	  
autosloperij	  ...	  en	  alles	  wat	  daar	  tussen	  valt.	  	  
Naast	  oogverblindend	  industrieel	  erfgoed,	  
vind	  je	  hier	  de	  lelijkste	  kantoren	  ever.	  De	  
Binckhorst	  is	  zóóó	  spannend!	  En	  dan	  ligt	  het	  
ook	  nog	  pal	  tussen	  de	  belangrijkste	  
snelwegen	  en	  het	  Centrum	  van	  ons	  stadje.	  	  

Nog	  niet	  zo	  lang	  geleden	  was	  er	  een	  prachtig	  
Masterplan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  
gebied.	  De	  economische	  crisis	  dwong	  de	  	  
gemeente	  echter	  op	  de	  knieën.	  In	  de	  nieuwe	  
gebiedsaanpak	  gaat	  het	  om	  organische	  
transformatie	  naar	  een	  gemengd	  woon-‐	  en	  
werkgebied.	  Met	  veel	  ruimte	  voor	  eigen	  
initiatief	  van	  ondernemers.	  Zeker	  is	  dat	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  Rotterdamsebaan	  
verandering	  gaat	  brengen.	  De	  gemeente	  
investeert	  de	  komende	  5	  jaar	  in	  ontwikkeling	  
en	  onderhoud	  van	  eerder	  aangekocht	  
vastgoed.	  Ook	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  
verbeteren	  van	  de	  openbare	  ruimte.	  
Gebiedsaanpak	  Binckhorst	  

KIES EEN CASE: AAN WELKE CASE WIL JIJ BIJDRAGEN? Over	  Haagse	  Bodem	  
Haagse	  Bodem	  is 	  een	  
deel t jesversne ller 	  voor	  Haagse	  
herbestemming , 	  een	  prakti sche	  
community 	  d ie 	  het 	  ontwikke len 	  van	  
oploss ingen	  voor	   leegstand	  in 	  Den	  
Haag	  st imuleert . 	  

Daarom	  faciliteert	  Haagse	  Bodem	  een	  
laagdrempelig	  platform	  als	  voedingsbodem	  
voor	  partijen	  uit	  verschillende	  sectoren.	  
Zowel	  digitaal	  als	  reallife.	  Natuurlijk	  zijn	  
ontmoeten,	  inspireren	  en	  kennisdelen	  
standaard	  onderdeel	  van	  onze	  werkwijze	  en	  
activiteiten.	  Maar	  het	  versnellen	  van	  Haagse	  
herbestemming	  is	  ons	  primaire	  doel.	  Een	  
beetje	  praten,	  en	  vooral	  doen!	  
www.haagsebodem.nl	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  Next	  Step	  
Herbestemming	  avant	  la	  lettre	  op	  de	  Binckhorst	  vinden	  we	  
in	  de	  CabFab	  en	  BINK36.	  Nu	  de	  eerste	  10	  jaar	  bijna	  voorbij	  
zijn,	  willen	  we	  weten	  wat	  is	  mislukt,	  wat	  is	  geslaagd	  en	  
welke	  dilemma’s	  er	  zijn	  voor	  ‘the	  next	  step’.	  

De	  voormalige	  KPN	  werkplaatsen	  aan	  de	  Binckhorstlaan	  36,	  
zijn	  in	  2006	  door	  Vestia	  herbestemd	  tot	  BINK36,	  een	  plek	  
voor	  creatie,	  educatie	  en	  (startend)	  ondernemerschap.	  Eerst	  
voor	  5	  –	  10	  jaar,	  nu	  zonder	  einddatum.	  Dat	  herbestemmen	  
geen	  rozengeur	  en	  maneschijn	  is,	  bleek	  onder	  meer	  uit	  de	  
investeringen	  voor	  brandveiligheid	  en	  een	  ingewikkeld	  
vergunningentraject.	  En	  is	  deze	  bedrijfsverzamelplaats	  nou	  
eigenlijk	  kostendekkend?	  	  

Maar	  toch,	  er	  zitten	  ruim	  300	  bedrijven	  in	  BINK36.	  Het	  
succes:	  aanbod	  van	  betaalbare	  maar	  relatief	  hoogwaardige	  
werkruimte	  voor	  startende	  ondernemers	  met	  een	  zeer	  
flexibel	  serviceniveau.	  Dat	  kan	  juist	  door	  of	  wellicht	  ondanks	  
de	  ongepolijste	  omgeving,	  letterlijk	  tussen	  de	  spoorrails.	  	  	  

Dit	  laatste	  is	  direct	  ook	  een	  dilemma.	  De	  Binckhorst	  per	  voet	  
of	  fiets	  benaderen	  vanuit	  het	  centrum	  is	  niet	  aantrekkelijk:	  
donkere,	  met	  graffiti	  bespoten	  viaducten	  geven	  een	  onveilig	  
gevoel.	  Ook	  het	  openbaar	  vervoer	  is	  slecht	  aangesloten	  op	  
BINK36.	  Dit	  heeft	  merkbaar	  invloed	  op	  het	  vestigingsklimaat	  
van	  de	  Binckhorst,	  en	  niet	  alleen	  voor	  BINK36.	  

Dat	  brengt	  ons	  op	  een	  ander	  stedelijk	  vraagstuk:	  er	  is	  steeds	  
meer	  aanbod	  van	  goedkope	  bedrijfsruimte	  in	  de	  stad.	  
Ondernemingen	  als	  BINK36	  willen	  en	  moeten	  hun	  profiel	  
aanscherpen.	  Een	  betere	  positionering	  is	  nodig	  om	  stedelijk	  
en	  regionaal	  waarde	  te	  hebben.	  Is	  dat	  haalbaar	  en	  hoe	  dan?	  	  

Nog	  een	  toekomstdilemma	  voor	  dit	  soort	  kolossale	  panden	  
is	  de	  energiebeheersing.	  Zit	  de	  oplossing	  voor	  het	  
beheersbaar	  houden	  van	  kosten	  en	  de	  verduurzaming	  in	  
alternatieve	  energiebronnen?	  	  

CabFab	  en	  BINK	  36	  zijn	  nu	  (nog)	  eilanden	  in	  de	  Binckhorst.	  
Liggen	  er	  oplossingen	  voorhanden	  door	  met	  andere	  
ondernemers	  op	  te	  trekken?	  Bijvoorbeeld	  voor	  het	  aanzicht	  
van	  het	  gebied	  en	  de	  duurzaamheid?	  	  

www.bink36.nl	  	  

1	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wonen	  op	  de	  Binckhorst:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUNO	  blok	  -‐	  JUNO	  straat?	  
Wonen	  te	  midden	  van	  de	  bedrijfspanden	  in	  het	  Juno	  Blok.	  
In	  april	  2014	  gaan	  de	  casco	  woningen	  in	  dit	  voormalige	  
kantoorpand	  in	  de	  verkoop.	  Welke	  pittige	  keuzes	  waren	  &	  
zijn	  nodig	  om	  wonen	  op	  de	  Binckhorst	  mogelijk	  en	  
succesvol	  te	  maken?	  

Van	  oorsprong	  een	  traditioneel	  kantoorgebouw,	  ook	  al	  van	  
KPN.	  Daarna	  tijdelijk	  gebruikt	  als	  asielzoekerscentrum.	  Nu	  
wordt	  het	  getransformeerd	  tot	  appartementencomplex.	  	  

De	  gemeente	  Den	  Haag	  gaat	  samen	  met	  de	  kopers	  de	  
uitdaging	  aan	  de	  woon-‐	  en	  werkfunctie	  in	  de	  Binckhorst	  te	  
versterken.	  Het	  9.000	  m2	  grote	  pand	  wordt	  onderverdeeld	  
in	  65	  kavels	  voor	  wonen	  en/of	  in	  combinatie	  met	  werken.	  	  

Bijzonder	  is	  dat	  de	  gemeente	  Den	  Haag	  vooruitlopend	  op	  de	  
verkoop	  al	  fors	  heeft	  geïnvesteerd.	  Enerzijds	  door	  
afschrijving	  van	  de	  boekwaarde.	  Anderzijds	  zorgt	  zij	  voor	  
asbestsanering,	  vernieuwing	  van	  het	  dak	  en	  ook	  de	  
individuele	  aansluiting	  op	  de	  algemene	  
nutsvoorzieningen.	  Gekozen	  is	  voor	  de	  KO	  methodiek	  
(kleinschalig	  opdrachtgeverschap),	  waarbij	  de	  gemeente	  de	  
kavels	  klusrijp	  levert	  en	  de	  kopers	  zelf	  voor	  de	  afbouw	  
zorgen.	  

De	  gemeente	  heeft	  de	  masterplannen	  los	  moeten	  laten	  en	  
gekozen	  voor	  organische	  gebiedsontwikkeling.	  Het	  Juno	  Blok	  
is	  een	  van	  de	  speldenprikken	  die	  zij	  doet	  om	  de	  Binckhorst	  
als	  binnenstedelijk	  woon-‐	  en	  werkgebied	  te	  ontwikkelen.	  

Hoe	  kunnen	  mensen	  overtuigd	  worden	  van	  de	  potentie	  van	  
het	  gebied	  om	  er	  te	  gaan	  wonen?	  Hoe	  krijgt	  de	  gemeente	  dit	  
voor	  elkaar?	  Welke	  partijen	  kunnen	  hierbij	  ondersteunen?	  
En	  dit	  alles	  tegen	  de	  achtergrond	  van	  de	  ontsluiting	  van	  het	  
gebied	  in	  de	  aankomende	  jaren	  met	  grote	  bouwkundige	  
ingrepen	  en	  de	  grote	  onveiligheid	  die	  ook	  in	  de	  directe	  
omgeving	  wordt	  ervaren.	  

	  

Juno	  Blok	  

2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groot	  &	  Leeg	  	  
Geen	  gebrek	  aan	  grote,	  leegstaande	  kantoorgebouwen	  in	  
Den	  Haag	  (en	  de	  Binckhorst).	  Werden	  ze	  voorheen	  single-‐
tennant	  en	  monofunctioneel	  verhuurd,	  vergeet	  het	  maar	  in	  
deze	  tijden.	  Hoe	  voorkomen	  we	  een	  ghost	  town	  en	  creëren	  
we	  een	  buzzling	  Binckhorst,	  dat	  is	  de	  uitdaging.	  	  

Bij	  transformatie	  worden	  altijd	  eerst	  de	  ‘pareltjes’	  opgepakt.	  
Leuke	  gebouwen	  met	  cultuurhistorische	  waarde	  op	  
makkelijk	  te	  revitaliseren	  locaties.	  Deze	  successen	  worden	  
breed	  uitgemeten	  en	  dienen	  als	  voorbeeld	  voor	  de	  rest	  van	  
de	  leegstandsproblematiek.	  Was	  het	  maar	  zo	  makkelijk!	  Het	  
merendeel	  van	  het	  leegstaande	  vastgoed	  is	  niet	  zo	  
aantrekkelijk,	  maar	  eerder	  een	  schrijnende	  fysieke	  
herinnering	  aan	  fouten	  uit	  de	  afgelopen	  decennia.	  	  

Door	  heel	  Nederland	  staan	  grote	  gebouwen	  leeg.	  We	  
concentreren	  ons	  daarom	  op	  de	  forse	  kantoorvolumes	  in	  de	  
Binckhorst,	  langs	  de	  snelweg.	  Zijn	  er	  toekomstscenario’s	  
voor	  dit	  gebied	  en	  de	  kantoren	  die	  daar	  staan?	  

Als	  voorwaarde	  voor	  een	  goed	  gesprek,	  starten	  we	  met	  de	  
context	  met	  zijn	  beperkingen	  en	  mogelijkheden:	  

-‐ Economisch	  (eigendom,	  waardebepaling,	  visie	  eigenaar)	  

-‐ Stedenbouwkundig	  (ligging,	  gemeentelijke	  kaders)	  

-‐ Sociaal	  (identiteit	  plek,	  veiligheid,	  publiek	  versus	  privé)	  

Daarna	  schetsen	  we	  scenario’s	  voor	  de	  toekomst.	  Alvast	  een	  
voorproefje,	  maar	  hier	  rekenen	  we	  vooral	  ook	  op	  uw	  input.	  

Scenario	  1:	  Nieuwe	  bestemmingen	  voor	  de	  kantoren:	  
stadslandbouw,	  stedelijke	  productie,	  goedkope	  kantoor-‐
ruimte	  voor	  kleine	  bedrijven,	  etc.	  Is	  er	  vraag	  en	  wat	  moet	  
ervoor	  gebeuren?	  

Scenario	  2:	  De	  komende	  periode	  gebeurt	  er	  helemaal	  niets.	  
De	  eigenaren	  kunnen	  de	  lasten	  nog	  dragen,	  maar	  krijgen	  de	  
kantoren	  niet	  verhuurd:	  langdurige	  leegstand.	  Wat	  zijn	  de	  
effecten?	  Willen	  we	  dat?	  En	  hoe	  lang	  is	  dit	  vol	  te	  houden?	  

Scenario	  3:	  Geen	  vruchtbare	  bodem	  voor	  herbestemming:	  
afschrijven	  en	  slopen.	  Zo	  ontstaat	  stedelijke	  ruimte	  en	  plek	  
voor	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  Hoe	  lang	  zal	  dit	  duren?	  
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