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Den Haag Zuidwest: Hoe was het?
• Na-oorlogse wijk
• Ooit een stedenbouwkundig en maatschappelijk

totaalconcept (Dudok)
• Werkte tot ver in de jaren ’80 behoorlijk goed

• Wijk voor de middenklasse en ambtenarij



Hoe is het nu
• Eenzijdig opgezette wijken
• Beperkte woningplattegronden

• Veranderde bevolking
• Sleetsheid

• Weinig doorstroming



Zuidwest t.o.v. Nederland
• 10,4% in de bijstand
• 19,7% inkomen onder/ rond sociaal minimum

• Gemiddelde inkomen € 22.400
• Veel toewijzingen aan laagste inkomensgroepen

door Europa-norm en veel sociaal bezit
• Gemiddeld huurprijs niveau € 523 per maand (voor

huurtoeslag)



Waar willen we naartoe?
Succesvol transformeren zorgt voor

PERSPECTIEF voor de bewoners.

Perspectief op:
Werk | Inkomen | | Zorg | Goede woning |  Onderwijs

Zelfredzaamheid | Veerkracht | Sport | Voorzieningen |
Duurzaamheid | Gezonde en veilige omgeving

“For one of us to make it through, 100 of us have to try.”

Ocasio-Cortez



Succesvol transformeren?

• Strategie op verschillende schaalniveaus
• Integrale aanpak (woningbouw, vervoer, energie, onderwijs, economie, leefbaarheid, gezondheid, ondernemerschap)

• Brede coalitie nodig (corporaties, ondernemers, beleggers, onderwijs, gezondheidszorg, HTM,…)
• Lange adem, robuuste aanpak, faseerbaar en schaalbaar

REGIODEAL

NATIONAAL PROGRAMMA?



Start met Dreven, Gaarden, Zichten



Huidig beeld



Slopen, renoveren en transformeren



Ambities
Het transformeren van drie kwetsbare wijken tot aantrekkelijke, vitale veerkrachtige en duurzame

Haags woongebieden met ieder een eigen en sterke identiteit en uiteenlopende kwaliteiten,

aantrekkelijk voor een brede doelgroep.

- Sociaal- economisch en ruimtelijk-fysieke domeinen gaan samen

- Behoud sociale structuren
- Elke bewoner mag / kan terugkeren : aantal sociale woningen uitbreiden

- Verdichting als kans om gemengde wijken te realiseren
- Goed aanbod aan voorzieningen

- Ruimte voor ontmoeten, verblijven, sport en spel
- Behoud van groen

- Goede verbindingen met omgeving
- Tot strand brengen van mobiliteitstransitie

- Versnellen energietransitie



Krachtig stedenbouwkundig plan
• Palmbout
• Kwaliteit van groenstructuur als karakter van de buurten

• Compacte stedelijke woonmilieus
• Gebruik maken van specifiek in die wijk aanwezige kwaliteiten en de ontwikkelbare potentie.

• Behouden waardevolle bomen en gebouwen

• Totaal plangebied: 314.014 m2



Groen raamwerk als ruggengraat



Programma
• Ca.1.775 te slopen woningen (en te vervangen)
• Ca. 290 bestaande sociale huurwoningen renoveren

(beeldbepalende complexen)
• Ca. 3.435 nieuwe woningen toevoegen (verdichten ca. 270%)

• Totaal ca. 5.500 woningen

• Ca. 55% sociale huur (ca. 3.100)
• Ca. 35% betaalbare huur/koop

• Ca. 10% vrije sector huur/koop

• 6.000 m2 BOG renovaties
• 14.000 m2 BOG nieuwbouw

• 5.000 m2 MOG



Niet alleen wonen
Voorzieningen

• Verdichting draagt bij aan draagvlak toekomstige VO-school
• Bevorderen lokale werkgelegenheid

• Belangrijke bestaande (buurt) initiatieven (Zuidwest op z’n best)
• Grote behoefte aan plek voor jongeren

• Buurthuis van de toekomst (combinatie sport, welzijn, zorg)
• Satellietlocatie cultuuranker

• Ruimte voor individuele sporten
• Commerciële voorzieningen (detailhandel, sportschool etc)



Participatie
Bewoners staan centraal bij aanpak DGZ

• 2017: Staedion organiseert bijeenkomsten voor haar

bewoners om te onderzoeken wat zij belangrijk vinden
• 2019: Staedion, Heijmans en gemeente organiseren

identiteitsessies in 3 buurten om kernwaarden te
bepalen

• Deze sessies zijn bepalend geweest voor formuleren
van ambities voor het gebied



Participatie
Participatie is pas net begonnen

• Juni 2020: Reizende informatietentoonstelling van 9 dagen

om ambitiedocument aan buurten te presenteren (1.500
bezoekers) Staedion organiseert bijeenkomsten voor haar

bewoners om te onderzoeken wat zij belangrijk vinden
• Vanaf juli 2020: Wekelijkse spreekuren in wijkkantoren

Staedion.
• Oktober 2020: Hele wijk geïnformeerd over

ambitiedocument en uitgenodigd voor 3 digitale “thema-
wandelingen”

• Resultaten zijn verwerkt in Nota’s van Uitgangspunten
• Samen creeeren we tijdens gehele ontwikkel- en bouwfase

een prettige en leefbare buurt



Samenwerkingsprincipe 3 partijen
Samenwerkingsovereenkomst voor langjarig commitment integrale gebiedsontwikkeling

• Staedion wel dominante rol als eigenaar geen dominante rol in ontwikkeling
• Samenwerking richt zich op gezamenlijk aanpak met daarin aandacht voor ruimtelijke, economische en

maatschappelijke pijlers
• Levering gesloopt bezit Staedion aan gemeentelijke grondexploitatie

• Uitgifte erfpachtrechten vanuit gemeentelijke grondexploitatie aan Staedion (DAEB) en/of Heijmans (NIET-DAEB)
• Nadere deelovereenkomsten per bouwkavel: toets op marktconformiteit

• Subsidie woningbouwimpuls samen met een co-financiering van Gemeente Den Haag 56 miljoen euro



Twee projecten vooruit

1
8

Steenzicht
Ruimzicht



Planning op hoofdlijnen
2018 Eerste initiatief gemeente en Staedion
2018 Regiodeal gelden toegewezen

2020 Ambitiedocument en Business Case
2020 Toewijzing Woning-Impulsgelden BZK

2021 3 Nota’s van uitgangspunten vastgesteld
2021 Actiegebied aanwijzing eerste twee projecten

Verwacht

2021 Projectdocument, SOK, Grex en opheffing beschermd stadgezicht Dreven
(gemeenteraad)

2023 Start bouw Ruimzicht en Steenzicht
2035 Afronding gebiedsontwikkeling DGZ



Integrale aanpak is noodzakelijk om
nieuwe kansen te creëren.

We moeten dit samen doen!


