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• Thuisbasis regering 

• 2e VN stad 

• Eerste (cyber) security city van Europa (Europol,    

NATO, TNO, NFI) 

• 200 internationale organisaties   

• Meer dan 300 multinationals (hoofdkantoren)   

• Inwonersaantal 509.000  

• Buitenlandse ambassades  

• kantoor Koning (paleis Noordeinde) 

Internationale stad van vrede en recht  
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Den Haag: Unique Selling Points 

• Unieke locatie  

• Sterke economische visie   

• Randstad Metropolis 

• Groene woonstad aan zee (combinatie 

stad en strand)  

• Historisch en modern  

• Eerste klas cultuuraanbod, winkels en 

restaurants 

• Goede bereikbaarheid  

Per auto  

Per trein   

Per vliegtuig (Schiphol and Rotterdam - 

The Hague  Airport) 



Prioritaire clusters Den Haag  

• Hoofdkantoren 

 

• Olie & Gas 

 

• Telecom /ICT 

 

• The Hague Security Delta (veiligheidsluster) 

 

• Bank & Verzekering  

 



 

High score 

Low score 

Den Haag 2e plaats kantorenlocaties (JLL, 2013) 



Inventarisatie leegstaand vastgoed  
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Groei inwonersaantal  

• Afgelopen tien jaar: groei van meer dan 40.000 inwoners  

• Den Haag regio biedt de grootste 

ontwikkelingsmogelijkheden (bron: Bouwfonds Property 

Development en Bouwfonds REIM) 

• Verwachte bevolkingsgroei van 503.000 naar circa 570.000 

inwoners in 2040 

•2013: 509.000 inwoners  

•2030: 560.000 inwoners  

•2040: 570.000 inwoners  

 

Redenen voor bevolkingsgroei: 

• Immigranten, expats, kernniswerkers (50%) 

• Natuurlijke groei (50%) 

• Ouderen keren terug naar de stad 

• Baby boom in de afgelopen tien jaar, ontwikkeling Vinex 

wijken 

• Grote toestroom studenten  
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Groei woningen  
 

1.500 nieuwe woningen per jaar tot 2040 

 

• Verwachting Den Haag in lijn met beleid 

regering 

• Netto productie: na aftrek van sloop huidige 

voorraad 

• Nog geen segmentatie, sterke focus op huur 

vrije sector  

 

Alle typen woningen groeien in omvang:   

• De grootste groei wordt verwacht in 

leeftijdscategorie 65 en ouder en 25 tot 44 

• Zowel ouderen (60 to 80) als verjonging 

(kinderen en jongeren) 

• Toename van eenpersoons huishoudens 

• Verdere toename van multiculturele 

samenleving 

Source: Population prognosis The Hague 2012-2040 

2012:  240.000 woningen (huidig) 

2030:  280.000 woningen (bron: provincie) 

2040:  284.500 woningen (national govt.)  



• Kantoorpanden in eigen bezit afgeboekt, aan 

de slag met pioniers- en voorbeeldfunctie 

• Kansrijke prijsontwikkeling 

• Nieuw Bouwbesluit biedt duidelijkheid en 

mogelijkheden 

• Kansen voor innovatief gemengd woonmilieu  

• Transformatie vindt plaats naar tal van functies  

• Nieuwe bestemmingsplannen bieden 

mogelijkheden  

Positieve ontwikkelingen  



Kantoortransformatie Den Haag in m² 

  

Aanvraag 

bouwvergunning 

Verlening 

bouwvergunning 

Start 

 (ver) bouw 

2011 13.319 22.126 20.116 

2012 87.032 96.564 96.587 

2013 104.957 42.273 34.224 

Schema met behaalde resultaten  



Beleid Den Haag 

• Groot deel nieuwe kantoorplannen geschrapt (alleen ICC & Monarch) 

• Transformatie huidige kantoorgebouwen conform kansen in de markt  

• Investeren in kwaliteit Beatrixkwartier-Laan van NOI, KPN-district (Binckhorst 

haven) en aantal andere locaties   

• Centrale Zone  

• Investeren in Den Haag Security Delta & ICT/Telecom 

• Nieuwe werkwijze: faciliteren  

 

 



Samenwerkingsovereenkomst Rijk  

Uitgangspunten convenant:  

• Duurzaam 

• Transparant 

• Marktconform 

• Maatschappelijk verantwoord  



Voorbeeld van transformatie Rijk 

Binckhorsthof 

• 40.000 m²  

• Tijdelijk management.  

• Voor tien jaar met  

• Concept van dans en sport  



The Hague University  

• Grootste transformatie van 

Nederland: 103.000 m²   

• Voormalige ministeries worden 

getransformeerd tot multi-

functionele versterking van de 

binnenstad  

• Universiteit Leiden vestigt 

Haagse dependance van 13.000 

m² 

• 170 appartementen, 224 

parkeerplaatsen 

• ca. 1.000 m² commerciële ruimte  

Voorbeeld transformatie gemeente 



The Presidents Eisenhowerlaan 

• Transformatie van kantoor 

naar appartementen 

studenten 

• 6.000 m² 

• Ontwikkelaar Xior 

• Bouwvergunning afgegeven 

medio 2013  

 

 

Voorbeeld transformatie markt  



Voorbeeld transformatie Grote Markstraat 



 

Prioriteit vier locaties met 

(potentieel) aanbod van regering 

and KPN gebouwen  





• Gemeente is stimulator, facilitator en bruggenbouwer (van initiëren 

naar faciliteren)  

• Meer ruimte voor markt, particulier initiatief en kleinschaligheid 

• Flexibele houding 

• Intern gemeentelijk proces anders organiseren  

• Nieuwe samenwerkingsvormen 

Nieuwe tijd = nieuwe werkwijze 

samen investeren = samen oogsten   



• Haagse Initiatieven Team (binnen twee á drie weken zekerheid of 
project haalbaar is en wat mogelijk knelpunten zijn) 

 

• Sector accounthouders voor studentenhuisvesting, retail, hotels, 
ouderen huisvesting, gebiedsmanagers 

 

• Twee kantoorloodsen:    

 Email kantorenloods@denhaag.nl 

 website www.denhaag.nl/ontwikkellocaties  

 

• Daarnaast wordt door planologie en stedenbouw een lange termijn 
strategie opgesteld.  

Gemeentelijke organisatie klaar voor de 

start! 

mailto:kantorenloods@denhaag.nl


Den Haag nodigt u uit!  


