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• Visie op de ontwikkeling van de binnenstad van Den Haag  

 

• Rol van Provast in deze ontwikkeling   

 

• Amadeus 

Inhoud 
 



Ontwikkeling van de binnenstad 

van Den Haag 
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• Kernwinkelapparaat te compact/klein 

 

• Zwakke aanloopstraten 

 

• Openbaar vervoer slecht geregeld 

 

• Parkeercapaciteit liet te wensen over 

 

• Klinkende retailnamen ontbraken 

 

• Te weinig goede horeca 

 

• Spui/Grote Marktstraat verkeersriool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeercapaciteit laat te wensen over 
 

 

Binnenstad Den Haag situatie voor 2000 
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• Den Haag heeft zich positief 

ontwikkeld.  

 

• Ambities vastgelegd in  

Binnenstadsplan 2000-2012. 

 

• Ambities flink verzilverd  

 

• Bezoekersaantallen van 27 miljoen in  

2000 naar 33 miljoen in 2009.  

Ontwikkeling binnenstad 
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• Verdere ambities vastgelegd in 

Binnenstadsplan 2010-2020  “Naar een 

complete Haagse Binnenstad” 

 

• Komende jaren worden belangrijke 

winkelprojecten opgeleverd. 

 

• Uitdagingen voor de toekomst. 

 

Ontwikkeling binnenstad 



Visie ontwikkeling binnenstad 

 

Het gaat om: 
 

• Bereikbaarheid 

 

• Beleving/verblijfsklimaat/sfeer 

 

• Diversiteit van het aanbod 

 

• Woonmilieu 

 

• Cultuur 
 



Bereikbaarheid / parkeren  

• Positief randstadrail, parkeren centrum 
 

• Parkeren noord-west stad verbeteren 
• Parkeren onder Hofvijver 
• Parkeren Tournooiveld 

 



Beleving / verblijfsklimaat  

      Aanloopstraten verbeteren. 
Hofweg 9:  van Meddens naar Marqt 
    van naaiatelier tot kantoor 



Beleving / verblijfsklimaat  

 
Hofweg 1: van Bank naar Dudok 



Verblijfsklimaat / sfeer 
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Klinkende winkelnamen toegevoegd                  maar ook nog vele kansen  
 

- 

 

Diversiteit van het aanbod 



Diversiteit van aanbod 



Diversiteit van het aanbod 



Cultuur 



Woonmilieu 



http://www.zueblin.de/databases/internet/_public/content.nsf/web/DE-ZUEBLIN.DE-HOME-Willkommen


Amadeus 

 

Nationaal Museum  

2006 

 

Huis van Democratie  

2009 

 

Amadeus  

2014 



Amadeus 

 

• 8.300 m2 retail (Primark 8.000 m2) 

• 79 parkeerplaatsen in stallingsgarage op -1 

• 36 koopappartementen 

• 40 huurappartementen 

 

• Oplevering eind 2014 

 

• Architect Bedeaux de Brouwer 

 

 



 
Wolfgang Amadeus Mozart (27 januari 1756) 
 
In juni 1763 vangt de familie Mozart een grote rondreis in Europa aan die meer dan 
drie jaar zal duren en die begint met een bezoek aan Beieren, Zwaben, Württemberg, 
de Palts en Rijnland .…. Luik, Tienen en Leuven ….  Brussel …….. Parijs…. april 1764 
richting Londen …… In augustus keert de hele familie terug naar het vasteland………….. 
Ze overnachten in Gent en reizen verder naar Antwerpen waar de jonge Mozart het 
orgel in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal bespeelt.  
 
Per trekschuit varen ze van Rotterdam naar Den Haag. Daar worden Wolfgang en zijn 
zus Nannerl allebei ernstig ziek en het duurt verschillende weken voor ze voldoende 
hersteld zijn om recitals te geven.  
In maart 1766 wonen de Mozarts de plechtige inhuldiging bij van stadhouder 
Willem V in Den Haag.  
Voor de gelegenheid componeert Mozart er een reeks variaties op het Wilhelmus .  
 
In mei 1766 is de familie opnieuw in Parijs vanwaar ze via onder meer München naar 
Salzburg terugkeren. 

 
Bron: WikepediA 

Historische plek 



Amadeus 



Amadeus 



Amadeus 



Amadeus 



Amadeus, impressie daktuin 





Amadeus, grote keuze aan appartementen 





Amadeus, grote keuze aan appartementen 







 

Verkoop van de 36 appartementen gestart 1 juni jl. 

Verhuur van de 40 appartementen start Q4 2013 

Verhuur 350 m2 retail op begane grond  

 

 



Amadeus, juni 2013 

Oplevering november 2014 
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