Resultaten Pla9orm#7: Troeven op Tafel
Grand Finale Binckhorst
TEGEN DE VERTRUTTING
Herbestemming 10.0 is een heel ander spelletje
geworden. Valt zelfs geld mee te verdienen
tegenwoordig. Serious business! Jan en alleman
waagt zich er aan. De Binckhorst illustreert dat
fantas;sch. 5 jaar geleden nog maar … Tjonge,
wat was het duwen en trekken om par;jen te
vinden die hier ‘alsjeblieO iets wilden doen’. En
nu? Darn hot! De ene place-to-be is amper
afgevinkt of de volgende dringt zich op.
Aanstaande woningen vliegen als warme
broodjes over de toonbank. De kernwaarden van
de iden;teit zijn inmiddels 3x (jaja) benoemd. Zo
hee, watskeburt?!
Hoogconjunctuur, das-wat-is-gebeurd! Met als
direct gevolg dat de kwetsbare waarden van de
Binkhorst, die juist ;jdens de slow-economy
zichtbaar werden, nu in gevaar komen. En
daarmee ligt de vertruWng van de Binckhorst op
de loer. Perfect moment dus om de stand van
zaken op te maken én de toekomsZroeven voor
een grand ﬁnale voor de Binckhorst, en andere
transforma;egebieden, boven tafel te halen.

OVER HAAGSE BODEM
Haagse Bodem is een deeltjesversneller voor
Haagse herbestemming, een hands-on pla7orm
dat het ontwikkelen van oplossingen voor
transforma;e in Den Haag s;muleert.
Onze bijeenkomsten zijn iedere keer maatwerk,
passend bij de loca;e en/of het thema. Ze
bieden een laagdrempelige voedingsbodem voor
betrokken par;jen uit verschillende sectoren.
Ervaren, ontmoeten, inspireren en kennisdelen
zijn standaard onderdeel van onze werkwijze.
Maar het versnellen van Haagse herbestemming
is ons primaire doel. Een beetje praten, en
vooral doen!
www.haagsebodem.nl

De kernvraag

Gebiedsontwikkeling als collec;ef proces

Denk crisis De Binckhorst stond zó niet op de agenda. Maar, er
kwamen wél interessante mensen. Hallo, organische ontwikkeling!
Denk 2018 De Binckhorst zit mega in de versnelling. Met dank aan
de economie, de RoZerdamse baan, etc. Stakeholders vragen zich af:
De gebruikers (Liesbeth van Erp - a.s. bewoner & Sabrina
Lindemann - I’M BINCK) Tel je als betrokken gebruiker van het
eerste uur nog mee, nu het grote geld weer regeert. Hoe blijf je
betrokken? Hoe zorg je voor een gelijkwaardige stem voor
verschillende soorten gebruikers (harde én zachte waarden)?
De ontwikkelaar (Rosalie de Boer - BPD/ Stadmakers) Het Masterplan is achterhaald, té veel sturing en té complexe werkelijkheid. Kan
het nieuwe Omgevingsplan een gebiedsiden;teit helpen bewaken
en bouwen? De Binckse ontwikkelaars hebben, aanvullend op de I’M
BINCK-kernwaarden, eigen ontwikkelprincipes benoemd die belangen van verschillende par;jen samenbrengen. Die principes moeten
de link met het gebied borgen ;jdens het ontwikkelen onder de
torenhoge druk op woningbouw (DAT = Developing Apart Together).
Uiteindelijk gaat het om het realiseren van duurzame steden met
minder rendement. Zullen alle par;jen dat gaan omarmen?
De gemeente (Erik Pasveer - Stadsarchitect) Fantas;sch experimenteerveld, die crisis! Resultaat: geen blauwdruk en dus geen eindplaatje voor de Binckhorst. Best spannend voor een gemeente! De
gemeente heeO nog rela;ef weinig grond op de Binckhorst en wil die
te gelde maken: is dat wel een goed idee? Het gebied is belangrijk
voor de woningbouw en mobiliteit van de stad en een voedingsbodem voor een andere, makers-economie. Hoe voorkomen we dat
de kwetsbare waarden van het gebied ten onder gaan aan geld en
macht ;jdens de hoogconjunctuur? En wat zet je er tegenover?
Kernvraag Welke structuur werkt voor hedendaagse gebiedstransforma?e, zodat we samen de inten?e voor een tof en toekomstbestendig gebied met behoud van kwetsbare waarden borgen?

Het wil nog wel eens helpen voor de broodnodige inspira;e: even
afstand nemen van het comﬁ Haagse kringetje, nieuwe hoogover
theorie erbij slepen, … En dat is precies wat Gert-Joost Peek
(RoZerdamse Hogeschool, ASRE & SPOTON) deed. Download de
presenta;e, maar hier een heule korte weergave:
Anders kijken naar tijd-schaal-actoren-waarden
Een modern transforma;eplan vereist een andere benadering van:
‣ Tijd: niet lineair, maar cyclisch/circulair, verschillende
ontwikkelsnelheden, ac;eve grondpoli;ek kan ook ingezet
worden om te vertragen.
‣ Schaal: bedenk andere gemene delers voor gebieden, mengen van
func;es, wat is de eenheid van func;oneren, bijvoorbeeld makers.
‣ Actoren: het Quadruple Helix model toont de benodigde actoren,
nodig par;jen ac;ef uit, anders opstellen van betrokkenen,
duurzame meerwaarde = geld + sociaal + economie, par;jen ieder
eigen inbreng, om te experimenteren is kennis nodig.
‣ Waarden: bouwen op/aan iden;teit, creëer meervoudige waarden
(hard én zacht), zorg dat par;jen elkaar nodig hebben, niet solitair
handelen, ruimte om te crashen (ven;elzones).
Resilient city: visie is nodig
Toekomstbestendigheid bereik je door betaalbaar, volhoudbaar en
leehaar te ontwikkelen. Wees voor betaalbaarheid bewust van
verschillende terugverdien;jden van ontwikkelingen: een tunnel is
duur, een pla7orm oprichten goedkoop. En vergeet de leehaarheid
vooral niet: water, energie, mobiliteit en afval. Betaalbaar en leehaar
samen, maken een transforma;e volhoudbaar en experimenten
mogelijk, o.a. woon-werk-combi’s en ven;elzones.
Voorbeelden: Ile-de-Nantes en Stadshavens RoZerdam
Link: presentatie Gert-Joost Peek

EXTRA INFO
Was je er niet bij? Of volkomen in de ban van
deze materie of een andere deelnemer? Dan
komen onderstaande links van pas.
Gastenlijst Pla7orm#7
Kernwaarden I’M BINCK
Ontwikkelprincipes Stadmakers
Omgevingsplan Binckhorst
Binckhorst de ﬁlm
Verslag Haagse Bodem - Binckhorst 2013

KERNTEAM
Haagse Bodem is een ini;a;ef van professionals
met hart voor herbestemming. Ons kernteam
bestaat uit:
Willemijn de Boer - Tussen;jds Herbestemmer
ANNA Vastgoed & Cultuur
Gerjan Streng - Architect & Onderzoeker
The Cloud Collec;ve
Jonneke Thijssen - Betrokken Hagenaar
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Nanda Deen - Organisa;eOntwikkelaar
Deen Denkt & Doet
Ria de Waal - Projectmanager
Moore

TROEVEN OP TAFEL Resultaten workshop: borgen toekomstkwaliteit transformatiegebieden
Pre-ontwikkelfase
1. Platform organiseren
Doel = verbindingen leggen, netwerk
opbouwen, alle betrokken stakeholders
een stem, ven;elfunc;e - Rol gemeente
= s;muleren & faciliteren, níet sturen Goeie vraag: wie heeO (nu) geen stem?
2. Onderzoek cultuur/historie gebied
Doel = toekomst stad formuleren Luisteren naar mensen uit gebied Ga het gebied in!
3. (Kern)waarde(n)/rollen gebied
benoemen
Uitvoeren met pla7orm – Vergeet niet
te verbinden met stad/omgeving gebied
- Thema’s koppelen aan kernwaarden:
‣ (Stedelijke) context
‣ Fysiek /ontwikkeling
‣ Cultureel
‣ Sociaal (o.a. diversiteit, leehaarheid)
‣ Natuur (ﬂora & fauna)
‣ Klimaat (CO2-neutraal)
‣ Lokaliteit (van Haagse bodem)
‣ Economie
‣ Experiment (;jdelijkheid)

Toekomst

Ontwikkelfase
1. Roadmap maken
Zet samen lange-termijn-s;p aan de
horizon - Concre;seer jaarlijks doelen
met pla7orm - Eén onavankelijke
regisseur - Regie op proces of inhoud Betrek bewoners als volwaardige
partners bij proces en inhoud van
tenders.
2. Reflecteren
Waardenbepaling elke 2 jaar toetsen
aan context
3. Ongoing proces & diverse snelheden
Nieuwe ontwikkelingen in context
verwerken, nieuwe gebruikers aanhaken
- Maak gebruik van de ven;elzones en
blijf experimenteren - Vertragen is ook
een op;e!!!
TIP Voorkom isola?e van gebruikers van de
omgeving van het gebied vanaf het begin.
Speciaal voor de Binckhorst: verbindt met
Molenwijk en Schipperskwar?er, zorg voor
(?jdelijke) voorzieningen, leeJaarheid en
veiligheid (o.a. supermarkt,
afvalverwerking, ?jdelijke horeca).

Tonko Leemhuis - Architect
NWA-Architecten / BNA

MET DANK AAN
Haagse Bodem bedankt de volgende mensen
voor hun bijdrage aan deze bijeenkomst:

•
•
•
•
•
•
•

Rosalie de Boer - BPD / Stadmakers
Liesbeth van Erp - a.s. bewoner Binckhorst
Sabrina Lindemann - I’M BINCK
Ruben Maes - &MAES
Erik Pasveer - Gemeente Den Haag
Gert-Joost Week - SPOTON
Pollux Studio’s

Stadslab I’M BINCK
I’M BINCK is sinds kort 1 van de 14 Stadslabs van
het landelijke programma ‘Innova;eve vormen
van Opdrachtgeverschap’. Doel is het borgen van
de kernwaarden te concre;seren.
Lees hier meer over het Stadslab

COLLEGEFLUISTERAARS

1. Altijd 2% experimenteerruimte

Ademruimte van het gebied, maakt het
bruisend - Niet inrichten of slopen, bv.
wel teruggeven aan de natuur

2. Gebiedsfonds
Pla7orm wordt gebiedscoöpera;e of
wijkfonds - Borgt diverse waarden en
‘onaveid’ - Voorzien van tools:
‣Leegstandsverordening
‣Verplichte deelname aan ‘coöpera;e’
‣Juridische basis voor gelijkwaardigheid
3. Flexibiliteit inbouwen
Con;nu verandering - Mul;func;oneel Meervoudige waarden - O.a. door:
‣Flexibel bestemmingsplan
‣Flexibel bouwen
‣Schuurzones (mixen, wonen & werken)
‣Energieposi;e
4. Gebiedsbijdrage
I.p.v. subsidies, een gebiedsbijdrage van
alle gebruikers als ﬁnancieringsbasis
voor het func;oneren van het gebied .
5. Bereikbaarheid & voorzieningen
Goede infrastructuur (OV!) - Aanhaken
op stad.

Stadsarchitect Erik Pasveer en Willemijn de Boer van Haagse Bodem
fluisteren het nieuwe college in voor de toekomst van de Binckhorst.

1. Koester & benut die samenwerking
Er is al veel construc;eve samenwerking en weinig kloof; koester
en gebruik dat en bouw erop voort, vertrouw op de coali;e.
2. Faciliteer dat platform
‣Benoem Mr & Mrs Binckhorst (Binck burgemeesters)
‣Aanhaken & benoemen rollen stakeholders
‣Gelijkwaardigheid als voorwaarde voor alles
‣Benoemen, delen en duiden (kwetsbare) waarden
‣Betrek de Quadruple Helix + anderen (provincie, rijk, …)
‣Wie zit voor: gemeente of toch onavankelijke regisseur?
3. Maak die roadmap
‣Onavankelijke regisseur
‣Brengt samenhang, structuur en overzicht aan
‣Snel geld is geen goede business case voor Binckhorst. Wel:
aantrekken par;jen met lange-termijn-betrokkenheid.
‣Ontwikkeling is ongoing en ﬂexibel
‣Hou vast aan waarden
‣Periodiek evalueren en bijsturen

4. Borg experimenteerruimte
Leg vast in lange-termijn bestuurlijke koers voor gebied dat er
experimenteerruimten/ven;elzones/stadslabs zijn, komen en
blijven, zodat het gebied spannend blijO, aansluit bij de
;jdgeest en nooit af is. Misschien laatste stukjes grond
houden?
5. Initieer dat gebiedsfonds
Richt een gebiedsfonds op om bijvoorbeeld de roadmap te maken,
voor en door gebruikers (I’M BINCK?), die ieder een eigen inbreng
hebben en bijdrage leveren. Het fonds borgt dat ook zachte
waarden, zoals bijdragen van burger-professionele gebruikers van
het gebied, worden gewaardeerd.
6. Regel die infrastructuur en voorzieningen
De Binckhorst en haar oude en nieuwe gebruikers zijn te
geïsoleerd van de rest van de stad en de gemeentelijke diensten.
Er is gebrek aan openbaar vervoer, (;jdelijke) winkels & horeca en
inzet op veiligheid. Tip: leg z.s.m. een brug naar Molenwijk aan!
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