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Propositie 

125.000 m2 leegkomende  

kantoren in hartje Den Haag 

 

 

 

 



Huidig complex 

 Als ministeries opgeleverd in 1979 

 Architecten Lucas & Niemeyer 

 Twee van 9 jack-block systeem gebouwen in Nederland 

 

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas_&_Niemeyer&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas_&_Niemeyer&action=edit&redlink=1


Huidig complex Wijnhaven Fase 2 

 Voormalig ministeries van Justitie 
en Binnenlandse zaken  

 Circa  100.000 m2 kantoren 
verdeeld over 4 gebouwen die 
verbonden worden door een 
centrale middenbouw  

 4 lagen parkeergarages, 900 
parkeerplaatsen 

 Hoogste verdieping 19e op 69 
meter hoogte 

 Stramien torens 7.2 x 9 meters 

 Stramien laagbouw 7.8 x 7.2 
meters 

 

 



Huidig complex Wijnhaven Fase 2 

Turfmarkt 

Schedeldoekshaven 



 





locatie als basis voor ontwikkeling 

Dan Haag 
CS 

Stadhuis 

Centraal 
winkelgebied 

Binnenhof 



Excellente bereikbaarheid 



Ontmoeten en verbinden 
Centrale visie 

 Herontwikkeling in plaats van sloop-nieuwbouw 

 Complex op straatniveau verbinden met de routes van de stad, van 
introvert naar extrovert 

 Combinatie van interessante stedelijke programma’s 

 Realiseren van bijzondere plekken en aangename verblijfsruimtes 



Markt Visie 
Wonen: 

 Den Haag blijft nog lang doorgroeien 

 Den Haag verjongt 

 Beleid als internationale vestigingsplaats succesvol 

 

Commercieel: 

 Ligging langs belangrijke looproute tussen CS en Binnenstad/centraal 
winkelgebied 

 Leegstand in Den Haag trekt ook andere partijen aan 

 Den Haag blijft investeren, dus langere termijn ook aantrekkelijk 

 



Transformatie in plaats van Sloop 
 

 Faseerbaarheid, 

 Duurzaamheid 

 

 



Transformatie 

 Sloop middengebouw 

 Strippen van de bestaande gebouwen tot betonnen casco 

 Vernieuwen gevel en inbouw 

 Uitbouw aan zijde Kroon 



 

 

 

 

 

 

 Fase 1:  slopen midden-bouw 

   vernieuwbouw hoog- en laagbouw tzv de Kroon,  

   170 appartementen,   

   13.000 m2 Universiteit en ca 3000 m2 commercieel 

 Fase 2:  eerst tijdelijk exploiteren, daarna (her-)ontwikkeling tot  

   Hotel, woningen, congres. 

   
 

 

 

Fase 1 Fase 2 

Fasering 



Programma 

Appartementen huur en 
koop 

Commerciële plint 
Parkeergarage en 

fietsenstalling 

Universiteit van Leiden 



Programma Fase 1 
 

 132 Huur appartementen ten behoeve van Syntrus Achmea Vastgoed 

 38 koopappartementen 

 Ca 14.000 m2 onderwijs ten behoeve van Universiteit van Leiden en  
Syntrus Achmea Vastgoed  

 1.200 m2 commerciële plint 

 2.900 m2 kantoren 

 Parkeren in ondergrondse parkeergarages 



Universiteit van Leiden 







Middenstraat na sloop 



 



Planning 

 02 juli 2013:  contracten getekend met gemeente en Universiteit van Leiden 

 

 Mei 2014:  start verbouw 1e fase 

 

 Medio 2016:  oplevering 

 

 Medio 2019 start 2e fase 

 



                                   Tijdelijke Exploitatie 



Doelstellingen tijdelijke exploitatie 
 

 Branding en herkenbaarheid voor 1e en 2e fase; 

 Door middel van evenementen, zoals Today’s Art 

 Volwassen businesscase onder leegstaande gebouwen 

 Uniek aanbod; prijs, locatie, flexibiliteit 

 Positieve reacties uit de markt 

 Multi-tenant kantoor gebouw met hoge service graad  

 



Doelstellingen tijdelijke exploitatie 
 

 Begane grond en eerste verdiepingen inrichten als Business Centre 



Eindbeeld 




