
KWALITEITSAGENDA BINCKHAVEN
MÉÉR DAN EEN VERZAMELING GEBOUWEN

aangeboden door de stadmakers

1. HÂH UT RÂH
Flexibiliteit en tijdelijkheid zijn kernwoorden: de stad is nooit af. Maak verandering mogelijk door ruim 

te bestemmen. Blurring binnen het gebouw: bestemming breed en � exibel, werken wordt winkel, 

wordt sport, wordt wonen. Blurring binnen het gebied: oud naast nieuw.

2. LEEFBARE STAD
Wat zoekt de toekomstige bewoner, ondernemer, gebruiker van de Binckhorst? Een school 

voor zijn kinderen, een winkel voor de dagelijkse boodschappen,  een plek om te sporten, 

van roeivereniging tot sportveld. Ontwikkel die voorzieningen nu mee, zodat de pionierende 

bewoner niet alleen de alleenstaande hipster is, maar ook het gezin en de oudere. Daarnaast 

is de Binckhorst een centrumlocatie die een bovenlokale trekker verdient. 

3. SAMENWERKEN AAN STROMEN
Van droom naar daad: de ideeën en de mooie verhalen zijn er, maar hoe gaan we het doen? Duurzame energie kan beter en 

e� ectiever met een collectieve aanpak, afval inzamelen en recyclen moet vanaf dag 1 moet vanaf dag 1 op een duurzame 

manier in het openbaar gebied worden geïntegreerd. Parkeren op kleine kavels is lastig, als we samenwerken en collectieve 

parkeergebouwen maken kan het goedkoper en � exibeler. 

4. FIJNMAZIG VERBINDEN
Bij plotsgewijze ontwikkeling is meer nodig dan een goede hoofdstructuur: het bruggetje 

naar Voorburg, de steeg naar het water, de snelle route voor de � etser. Alleen dan ontstaat 

stedelijkheid. In de Binckhorst is de infrastructuur eerder scheidend dan verbindend: de 

Trekvliet, de Rotterdamse Baan, het spoor, de Broeksloot bij Voorburg. Het geheel is een 

eiland en als we niet oppassen wordt iedere ontwikkeling op zich dat ook. 
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#HOEDAN
De Stadmakers zijn bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van deze speerpunten. Het omgevingsplan 

van Gemeente Den Haag voorziet beperkt in de noodzakelijke regie. Met dit marktinitiatief nodigen wij Gemeente Den Haag 

expliciet uit om samen met de vastgoedpartijen de realisatie van de speerpunten tot een succes te brengen.




