
ARE YOU READY FOR THE NEXT ECONOMY?



DE MANNEN VAN SCHUIM

2] ‘Superdek’
Locatie oppervlakte   19.750 m2

 
Grondgebonden woningen (100-160 m2) 2.500 m2

Appartement (70-100 m2)  15.430m2 
Bedrijfsruimte   1.953 m2

Parkeerruimte (nodig volgens norm) 4.122 m2

Totaal    24.005 m2

FSI     1,22

Grondgebonden woningen (100-160 m2) 4 woningen
Appartementen* (70-100 m2)  182 woningen
*(incl. transformatie hoogbouw) 
Indicatie bouwhoogte (nieuwbouw) 27 m
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 Challenge 
Binckhorst kavel 2: 

The Urban Lab

1

Gemeente Den Haag • oktober 2016

➤ Binckhorsthaven als Urban Lab 

➤ Creatieve, innovatieve ideeën 

➤ 10 jaar + 

➤ Programma Impact Economy 

➤ IT/Tech creatieve startups 

➤ Duurzame ondernemingen met 

sociaal maatschappelijke impact 

➤ Aanjagen economische 

groeipotentie Binckhorsthaven
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06 Team en partners

Een waanzinnig team!: ZIP2516
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01 Introductie
Den Haag, stad in transitie

‘We leven niet langer 
in een tijdperk van 
verandering, we 
zijn getuige van de 
verandering van een 
tijdperk’
 Jeremy Rifkin

Wereldwijde tendensen als klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen, uitputting 
van natuurlijke hulpbronnen en ‘disruptieve’ technologische innovaties sturen aan op een 
systeemverandering. Deze omslag daagt gemeenten over de hele wereld uit om anders na te 
denken over de toekomst. De transitie lijkt zich bovendien exponentieel te voltrekken. Achterblijven 
is niet alleen een achterstand oplopen, het zorgt voor een gat dat niet meer in te halen is. 

Om te anticiperen op deze verandering is een fundamentele omslag nodig in de manier waarop 
wij onze samenleving organiseren. ‘The Roadmap Next Economy’, vormgegeven door de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), is een treffend voorbeeld hoe gemeenten binnen 
de MRDH deze omslag kunnen vormgeven. De Roadmap is een tool met als basis vijf transitie 
paden die de uitvoeringsstrategie inleiden:

  Smart Digital Delta: een uitgekiende digitale infrastructuur waarmee de regio zijn  
 dataproductiviteit kan verhogen, met inbegrip van een juridische infrastructuur

  Smart Energy Delta: verbinden van slimme energiesystemen, een infrastructuur  
 voor hernieuwbare energie

  Circular Economy: gebruik en hergebruik van hulpbronnen en afvalstromen,  
 de regio als circulair knooppunt

  Entrepeneurial Region: met bouwstenen een ondernemende cultuur creëren.
  Next Society: sociale ondernemingen en bedrijven die economisch succes en 

 maatschappelijke meerwaarde proberen te combineren, naar een inclusieve  
 maatschappij
 
De gemeente Den Haag zet al stevig in op deze transitie, onder met de agenda Ruimte voor 
de Stad, die eind 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee heeft Den Haag een 
geactualiseerde lange termijn agenda voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Tegelijk zijn 
bewoners en ondernemers ook ‘bottom-up’ bezig om deze omslag vorm te geven; initiatieven 
zoals de Ocean Cleanup, een innovatieve manier om de bergen plastic in de oceaan te vangen 
zonder daarbij brandstof te gebruiken of LusthofXL, die met kleine initiatieven in de Stationsbuurt 
de buurt leefbaarder maakt.

ZIP2516
➤ Serieuze waarde toevoegen aan de stad: 

flexibiliteit als aanjager voor 

stadsontwikkeling (MRDH/070) 

➤ Sociaal ondernemerschap, startup incubator, 

gin-club en event-space: bewezen concepten 

op zoek naar de ‘next step’; 

➤ Stoer en iconisch gebouw op ‘kruispunt’ in 

stadsontwikkeling; 

➤ Hotspot door gebruikers, partners en 

programma, direct vanaf start; 

➤ 365/jaar dagen open. Minstens. Ook als de 

zon niet schijnt.



 250 events op de ‘Urban Playground’,  
 een multifunctioneel opgetild plein

 De Hermit Gin Club met lokaal  
 geproduceerde gin

 Een betekenisvol gebouw op een 
 bijzondere plek dat een serieuze impuls  
 geeft aan de Binckhorsthaven

 Een gebouw met een rauwe uitstraling,  
 dat past bij de Binckhorst

 500 ondernemingen die werken aan  
 The Next Economy

 Een uitdagend Incubator programma  
 gefinancierd door solide investeerders

 Een energieneutraal gebouw met  
 slimme gevel 

 Sociaal ondernemerschap met bewezen  
 (horeca) ondernemers

 Samenwerking met nationale en  
 internationale partijen, die lokaal  
 toegankelijk worden

 Een plek voor ontmoeting, voor de  
 Binckhorsthaven en heel Den Haag

SociaalTech EnergieCirculair

 Een gebruikte parkeergarage uit   
 Gouda die we voor 95% hergebruiken  
 én demontabel maken

 Flexibel ontworpen met het oog  
 op tijdelijkheid

 Volledig remontabel en verplaatsbaar
 Bedacht en gebouwd door  

 gerenommeerde ondernemers

03 ZIP2516
ZIP2516, The Hague Centre for Technology and Entrepeneurship

ZIP2516: 4 PIJLERS



ZIP2516 COMMUNITY
ZIP2516 is een gemeenschap van startups, gevestigde bedrijven en bewezen sociale en 
maatschappelijke partners die van elkaar leren en samen willen innoveren. Samen gaan ze ook 
de relatie aan met lokale ondernemers en de bedrijven en bewoners int de Binckhaven.

INCUBATOR & ACCELERATOR
De World Startup Factory, samen met haar partners ‘Get in The Ring’, VenturesOne en ‘Erasmus 
Centre for Entrepeneurship’, is verantwoordelijk voor het Incubator en Accelerator programma 
dat in ZIP2516 wordt gemaakt. De kantoorverdiepingen vormen een bruisend klimaat dat het 
mogelijk maakt startups naar het volgende niveau te tillen.

EVENTS
Vanuit ZIP2516 worden events georganiseerd met high-level sprekers uit de maatschappelijk 
en corporate wereld, die de bezoekers inspireren. Dit kan vanuit het auditorium, op de Urban 
Playground of op andere plekken in het gebouw. Daarnaast is er nadrukkelijk ook plek voor 
publieke events voor derden op de playground.

WORK SPACE
ZIP2516 biedt goed uitgeruste co-werkruimten, evenals een aantal particuliere kantoorruimtes en 
vergaderzalen om de vele stadia van de groei van een bedrijf tegemoet te komen.

ONDERWIJS & PROGRAMMERING
ZIP2516 faciliteert workshops en cursussen om design, technologie en zakelijke vaardigheden aan 
te leren. Veel van deze cursussen zijn toegankelijk voor het publiek.

Our ecosystem, Gate way to the Next Economy

04 Het Plan

PROGRAMMA
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Masterplan Schiekwartier Schiedam Clubhuis Jachtclub Scheveningen Zorgwoningen Horst
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De Urban Playground vorm de basis voor een verbinding van ZIP2516 op een grotere schaal. Wij 
geloven dat Kavel 2 gebruikt moet worden om de ontwikkelingen in de Binckhorst aan elkaar te 
koppelen.

Rond Kavel 2 zien we dat vrijwel alle gebouwen een mono-functioneel programma hebben 
een erg gesloten zijn naar hun omgeving. Op verschillende plekken in de Binckhorst ontstaan 
al sfeervolle ontmoetingsplekken (Kompaan, MamaKelly, Capriole). Om die transformatie 
grootschalig door te zetten is er behoefte aan een aanjager, die de ontbrekende stedelijke 
kwaliteiten toevoegt via een sterk merk. 
Dat merk is ZIP2516. De karakteristieke gele kleur gebruiken we om plekken te markeren, om 
routing aan te wijzen of om transitie en identiteit zichtbaar te maken in het gebied. Speels, 

vrolijk, herkenbaar. Hierin trekken we graag samen op met de reeds lopende inititieven 
voor gebiedsmarketing die deels al zijn ingezet. Middels het gebouw bieden we ruimte voor 
ontmoeting, de hal op de begane grond is een infocentrum voor de ontwikkeling van de 
Binckhorst. Wij creëren zo een platform waar de Haagse Kracht van de Binkchorst samen komt. 
Omdat de Kavel zo goed zichtbaar is, en er dagelijks honderden mensen werken en langskomen 
(bushalte Melkwegstraat) zal de traffic en impact groot zijn.

Een eerste aanzet maken wij door het reeds geplande tijdelijke initiatief voor Kavel 1 
programmatisch te verbinden met Kavel 2. Tijdens de ontwikkelperiode van Kavel 2 zal in de 
zomer van 2017 een Summerschool voor de World Startup Factory worden gedraaid. Gelijk 
energie! 

Verbinding met de omgeving, branding

04 Het Plan
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ZIP2516 is geen tijdelijk initiatief dat na 10 jaar wordt gesloopt. Na een periode van 10 jaar wordt, 
indien gewenst, ZIP2516 gedemonteerd en verplaatst naar een nieuwe locatie in Den Haag. Denk 
bijvoorbeeld aan de Laan van NOI, elders op de Binckhorst of Loosduinen, uiteraard in overleg 
met de gemeente. Op deze plek brengen we met ZIP2516 nieuwe energie en werken we opnieuw 
aan waardecreatie in gebieden die daarom vragen. Het tijdelijke karakter past naadloos in de 
Agenda Ruimte voor de Stad, die pleit voor tijdelijke initiatieven als belangrijke gebiedsaanjagers. 

World Startup Factory heeft aangegeven mee te willen ‘reizen’ als huurder/partner van ZIP2516. 
Daarmee zien zij het concept als een schaalbaar concept. Dat geeft de mogelijkheid om het 
concept niet alleen als ZIP2516 te zien maar bijvoorbeeld ook ZIP2544 (Zinkwerf), ZIP010 
(Rotterdam) of ZIP+49 (Düsseldorf). Op elke locatie wordt gekeken naar donor-gebouwen uit de 
buurt. Er ontstaan ‘reizende’ gebouwen met eigen functies en donor-materialen. Op deze wijze 
ontstaat er een circulaire roadmap met aanjagers voor gebiedsontwikkeling.
Wij hebben onze business-case  en het bijbehorende financieel model en gebaseerd op 

05 Financiën en planning

Remontabel, een schaalbaar concept
een Stichtingskosten opzet (zie bijlage). Deze Stiko vormt de input voor enkele cashflow- 
en rendementsprognoses voor een (eind)belegger. De prognoses laten zien dat met een 
investeringshorizon van 20 jaar acceptabele resultaten behaald zouden kunnen worden. Graag 
gaan wij met de gemeente Den Haag in overleg om een toelichting te geven op onze business 
case en overige uitgangspunten.’

We gaan uit van een volledig remontabel gebouw dat na 10 jaar op de Binckhorst te hebben 
gestaan, verplaatst kan worden naar een andere locatie in Den Haag, voor een nieuwe periode 
van zo’n 10 jaar. IGG bouweconomie heeft voor ons de bouw- en verplaatsingskosten berekend. 
Een langere looptijd van het gebouw heeft vele voordelen. Nieuwe technieken (slimme gevel) 
kunnen plug&play worden ingepast, er komen steeds meer donormaterialen beschikbaar voor 
uitbreiding of aanpassingen aan het gebouw. Zo wordt ZIP2516 een spaceframe waarin in de 
loop van de tijd, al naar gelang de wens, uitbreidingen mogelijk zijn. Wie weet hoe snel deze 
wereld verandert?

Een wijs man zei ooit: ‘It is not the strongest of the species that survives. It is the one that is 
most adaptable to change.’ (Charles Darwin)
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➤ Serieus plan met serieuze businesscase; 

➤ Beleggingshorizon van 20 jaar: minstens 10 

jaar hier exploiteren; 

➤ Als we echt weg moeten dan kan dat ook; 

➤ Volledig remontabel ontwikkeld en gebouwd; 

➤ Afspraken met huurders + partners gemaakt; 

➤ Donorgebouwen zijn er nu en komen meer en 

meer beschikbaar; 

➤ Opening in 2018

BUSINESS CASE
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