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20170918 18e Ronde Tafel bijeenkomst Binckhorst 

27 november 2017@ Verffabriek de Vos, Saturnusstraat 15 - 17 

 

Aanwezig 
Voorzitter: Bram Heijkers  - stichting I’M BINCK 
Sabrina Lindemann - stichting I’M Binck, Bureau OpTrek 
Eveline Kokx van Aalsburg – Gemeente Den Haag 
Wendy Gieben – Anna Vastgoed & Cultuur 
Silvie van Krimpen – gemeente Den Haag 
Ben Spoelstra - Autoschadebedrijf Spoelstra 
Kees Herweijer – voorzitter bestuur BLF 
bedrijvenvereniging 
Liesbeth van Erp – bewoner Junoblok 
Wilma Marijnissen – theatervormgever/ kunstenaar 
Coen Verhaege - Geelkerken Linskens advocaten 
Jaap Rouwé – stichting Watersport regio Den Haag 
Victor de Vries - Repro v.d. Kamp 
Jan- Paul Kerkhof - eigenaar Shell tankstation 
Jaap Westbroek – voorzitter bestuur stichting I’M Binck 
Gerko Brouwer – grondstoffenmakelaar gemeente Den 
Haag 
Frans Taminiau – community plastics 
Hannah Witteveen – 070energiek 
Marco van Steekelenburg – 070energiek 
Arjan Hinkenkemper – NU projectontwikkeling 
Marsel Loermans – Loermans fotografie 
René Smit – roeivereniging Laak 
Dolf Aarssen – Dura Vermeer 
Irmgard Bomers – Bestuur I’M BINCK 
Dorien Alkemade - Vlietkinderen 
Yvonne Bood – Vlietkinderen 
Tom Verhaar - Fokker Terminal 
Pascal Ultee – Capriole café 
René van Geer - Secrid, Caballero Fabriek 
David Hendriks – Blauwhoed ontwikkelaar 
Wilfred Hoogerbrug – Factor stad 
Paul de Vos- verffabriek de Vos 
Willem Vriezen- voorzitter van de SGVT Watersport 
John Nieuwmans – stadsdeel Laak 
 
verslag: Marianne Volleberg - BuroCreatie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afwezig 
Ian Smeyers - WERKFABRIEK 
Wicher Mol - BPD ontwikkeling 
Johan Spriensma - Borghese Real Estate Developer 
Lucas Jonker - Maison kelder, Junostraat 
Jeroen Hutten - Gemeente Den Haag 
Bob van Hasselt – Gemeente Den Haag 
Astrid Oranje - Pax Stichting R.K. Begraafplaatsen   
Wouter Looman - LOCAL, ontwikkelaar 
Jurienne Hollaar - Coalitie Laak 
Peter van de Kamp - Repro van der Kamp 
Sipke Baarsma - VVE Junoblok 
Erik Luyken - Pax Stichting R.K. Begraafplaatsen   
Jan Köhler - Auto Köhler   
Dick Keyzer -  Autobinck  
Hassan el Houari - stadsdeeldirecteur Laak 
Rolf Lauret - chairman & president Autobrinkgroup  
Jan v.d. Graaf - Sleutelen met jongeren 
Fred Lansbergen - Starling Structures  
Frank Immerzeel -  Starling Structures 
Benny Laduk – Vuurrood 
Eddy Middeldorp – roeivereniging Laak 
Davey Kleine – Gemeente Den Haag 
Brigitte Philipsen – Gemeente Den Haag 
Lucas Vroom – Gemeente Den Haag 
Casper van der Feltz – Gemeente Den Haag 
Mark van den Broek – Suited concepts 
Gert Jan Kruining - AA Architecten 
Adelbert de Vreese - BAM Infra Regio West Wegen 
Klaas Punselie - Merlinq management consultancy 
Toon Breumelhof - Breumelhof 
Sander te Selle - Gemeente Den Haag 
Martine Zoeteman - De Besturing 
Roel de Haas - Jachthaven de Haas 
Derk de Geus - Paladin, Caballero Fabriek 
Peter Heuzinkveld – Tektor Interieur en Architectuur 
Charlotte Bos – Duurzaam Den Haag 
Bart Snijder – Stebru 
Fred Lansbergen - landschapsonderwerper 
Jos van Boxtel – Stebru 
Peter van Eeten - Roeivereniging De Laak 
Frank van der Woude – Gemeente Den Haag 
Rosalie de Boer - BPD ontwikkeling 
Arjan Kaashoek - De Wijde Blik  
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1 Opening en welkom voorzitter Bram Heijkers, stichting I’M BINCK 
- Met dank aan gastheer Paul de Vos. Paul is de achterkleinzoon van Hendrik de Vos. 

Begonnen in 1905 in Scheveningen. Nu de vierde generatie verfmakers.  
- Er zijn enkele nieuwe gezichten aanwezig. Bram noemt de drie pijlers van I’M BINCK: de 

netwerkbijeenkomsten, het festival en de Ronde Tafel.  

 

2. Goedkeuren verslag en actiepuntenlijst 
Op- of aanmerkingen verslag: Punt 8, pagina 5. 
Toevoeging opmerking Wilma Marijnissen: streetart mooi maar niet op alle authentieke 
gebouwen zetten die overblijven. 
Actiepunten: beeldmateriaal aanleveren blijft staan + ideeën voor sprekers of thema Ronde 
Tafel, geef het door aan Sabrina en Bram. 

 

3. Terugkoppeling I’M BINCK festival 2017 (Sabrina I’M BINCK)  
Op 6 -7 oktober vond de 24 uur van de Binckhorst plaats. De Aftermovie wordt vertoond.  
Het was de 5de editie van het festival, ontstaan in 2012 uit een initiatief van de ondernemers 
met als doel de rijkdom van de Binckhorst te laten zien aan een grote doelgroep. 
Afgelopen jaren steeds in andere vorm, van een maand lang tot nu de 24 uurs versie. Dit jaar 
werd er veel zelf geprogrammeerd door I’M BINCK.  
Er werd een brug gelegd met de buren – Leidschendam-Voorburg, Rijswijk - tijdens het 
ondernemersontbijt (80 deelnemers). Het kernwaarden document werd overhandigd aan 
wethouder Revis tijdens de Binckhorst TOP. Er was een innovatieve markt, nachtelijke 
boottochten, expedities, film Binckhorst deel 1 en 2, muziek, dans en de bivak urban camping 
waar s’ochtends het festival werd afgesloten met een ontbijt.  
 
Het festival trok 920 bezoekers, met deelname van 27 bedrijven.  
Leerpunt: alleen de vrijdag is te kort. Volgende editie programmering op vrijdag en zaterdag. 
Vrijdag voor conferentie en inhoud, zaterdag voor vertier. Data voor de komende editie zijn nog 
niet bekend. Eerst dient er opnieuw financiering gevonden te worden. 

 

4. Vervolg Binckhorst Top komende jaren: kernwaarden en motie (Bram I’M BINCK) 
Er is een boekje gemaakt van het Kernwaarden document. Als je niet aanwezig was, kun je dit 
boekje opvragen of digitaal ontvangen. (via info@imbinck.nl) 
Het is een gezamenlijk product die de waarde van de Binckhorst toont. Op het I’M BINCK 
festival werd de TOP georganiseerd met in het uitgebreide panel ondernemers, de politiek, 
investeerders en ontwikkelaars. Aan de orde zijn geweest: deeleconomie mogelijkheden 
(auto’s), oude en nieuwe ambachten verbinden, alternatieve munt ter ondersteuning lokale 
economie (kan dus ook in tijd, kennis, ervaring die beschikbaar is in het gebied). 
Vervolg: Haagse stadspartij  heeft het initiatief genomen, samen met de Partij van de Dieren en 

D66  om de Kernwaarden als motie in te dienen bij de raad met het verzoek “de Kernwaarden 

Binckhorst als belangrijke leidraad mee te nemen bij het opstellen van de Gebiedsaanpak 

Binckhorst en andere beleidsstukken m.b.t. de Binckhorst.” Deze motie is inmiddels 

aangenomen 

 

5.  I’M BINCK in 2018 e.v. (bestuur I’M BINCK) 
Voorzitter Jaap Westbroek I’M BINCK verwoordt gedachten en ideeën: 
- in 2011 heeft Sabrina zich gevestigd in de Binckhorst, voorheen werkzaam in Transvaal, ook 
een stadsvernieuwingswijk waar destijds veel ruimte was om te interveniëren. Haar komst 
heeft o.a. geleid tot het I’M BINCK festival (2012) en de stichting I’M BINCK (2014). 
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Ambitie I’M BINCK is om mee te veranderen met de ontwikkelingen in de Binckhorst. 
Onafhankelijk, zijn niet van 1 partij we zijn van het gebied. Goed borgen wat het is, de 
Binckhorst. 

- Gebied van mobiliteit. Zo heeft Jan Paul Kerkhof veranderingen in mobiliteit 
meegenomen in zijn bedrijf.  

- Als stichting zijn we een strange agent: van buiten gekomen maar houdt de mensen in 
het gebied scherp. De verbindende rol dient meer kracht te krijgen. 

- Een gebiedsvereniging zou hier een goede manier/tool voor kunnen zijn. Een gemeen-
schappelijk gedachtengoed dat door allen wordt gedragen en nog sterker verwoordt 
kan worden naar buiten toe. 

-  
 

Wendy: wat is de toegevoegde waarde van vereniging boven stichting?  
Jaap: andere manier van participeren en je naar buiten toe positioneren. Met een vereniging 
zijn voor ons gevoel het gedachtengoed en de belangen beter bij elkaar te houden.  
Marcel: als lid heb je een andere juridische status als onder een stichting. Je hebt rechten als 
lid. Dan moeten ondernemers en betrokkenen gemotiveerd of verleid worden lid te worden. 
Bram: I’M BINCK kan het niet allemaal alleen. Wat vraagt het van anderen om meer dingen op 
te pikken zoals de kernwaarden, tot stand gekomen met hulp van werkgroep?  
De stichting blijft bestaan en behoudt dan de rol van strange agent, als er een vereniging komt. 
Frans Taminiau: Vereniging is om waarden die gedefinieerd zijn te delen. Van stichting naar 
vereniging omdat je dingen als collectief hebt omschreven en deze wilt vangen en beschermen.  
Jaap: ook de kernwaarden ontwikkelen zich steeds. Met als belangrijkste actuele ontwikkeling 
wat de rol van bewoners wordt. Hoe kunnen we die integreren zonder dat de bedrijven er niet 
meer kunnen zijn. Kunnen we die verbondenheid die er is, een verdiepende stap geven?  
In principe kan iedereen lid worden van een vereniging. Dat netwerken die zich baseren op  de 
kernwaarden , zich versterken. Het gevaar bestaat anders dat alles alsnog als los zand aan 
elkaar hangt.  
Onze uitdaging is hoe de bedrijven, de bewoners, de ontwikkelaars aan elkaar te koppelen? 
Hoe verdeel je zeggenschap en invloed van een ieder binnen een juridisch kader? Voor het 
gebied zou een gebiedsvereniging een nieuw experiment zijn, waar je continu over nadenkt. Je 
creëert meer commitment, met medezeggenschap, eigenaarschap en mandaat. Het voelt (naar 
het idee van I’M BINCK) meer als gezamenlijk.  
Stemming voor eerste gevoel ja of nee vereniging: 7 zeggen huidige situatie best, vereniging 
paar stemmen. Rest stemt noch voor noch tegen. Aan allen het verzoek hierover na te denken.  
 

6.  Terugkoppeling werkgroep circulaire economie 
- vanuit I’M BINCK werkgroep. Gerko Brouwer: grondstoffenmakelaar van de Binckhorst heeft 
samen met I’M BINCK op 11 juli j.l. een inspiratiesessie georganiseerd. Er waren interessante 
presentaties en gesprekken gevoerd met o.a. KPN, Haagse Zwam,  Gispen e.a. De 
samenwerking tussen een groot bedrijf (KPN) met klein bedrijf (Haagse zwam) werd toegelicht 
als boeiend voorbeeld van wat er mogelijk is. Ook denk de KPN na over wat te doen met de 
grote hoeveelheid sinaasappelschillen die ze dagelijks over heeft.  Gispen presenteerde een 
bijna 100% circulaire design bank die met afvalplastic is ontwikkeld. Het was een inspirerende 
bijeenkomst met 50 deelnemers. De werkgroep wil nu concreet een vervolg geven in de 
Binckhorst op het vlak van het opwekken van duurzame energie en starten van een Plastic 
Community. Twee pitches volgen: 
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Pitch Community plastic: Frans Taminiau, productontwerper. 
Ontwerpen oplossingen voor complexe vraagstukken. 1 daarvan is plastic. Willen zoeken naar 
een manier om plastic in een zo klein mogelijke community te laten circuleren. Plastic heeft een 
groot volume (letterlijk: veel vrachtwagens). Plastic gaan zien als waardevol en duurzaam 
product (zoals lego, gaat lang mee). Recyclen levert vaak nog donker plastic op zoals paaltjes en 
banken voor openbare ruimte. Maar er zijn andere mogelijkheden: nieuw marmer van 
petflessen wordt markt klaar gemaakt, designmeubelen met 3-d printer zijn volop in 
ontwikkeling evenals de productie van tapijten.  
Wij richten ons op het netwerk en onderzoeken mogelijkheden. Met een werkplaats waar het 
plastic wordt verzameld en verwerkt tot producten die voor de Binckhorst interessant kunnen 
zijn. Grotere capaciteit voor grotere producten mogelijk.  
Wat zij kunnen bieden is: sluiten van materiaalkringlopen, reductie afvalkosten en lokale 
verwerking tot customised producten voor je bedrijf, openbare ruimte of voor de uitstraling 
van een gebouw. Om zo de Binckhorst hiermee als duurzame locatie in de markt te zetten. 

 
Kost recyclen niet opnieuw veel energie?  
De route van het afval wordt beperkt (in het gebied). Per product gaat er meer energie in 
omdat we niet de voordelen van grote schaal hebben. Op termijn interessant om zonne-energie 
of andere energiebronnen te gebruiken voor het lab. Zoeken niet alleen plastic maar ook de 
behoeften en mogelijkheden wat ervan te maken. Custom made. Meewerken en meedenken is 
zeer welkom. Met elkaar een community vormen om dit op gang te brengen.  
Niet alle plastic leent zich voor verwerking, verhitting enz. Goed checken welke soort het is voor 
je ermee aan de slag gaat.  
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij I’M BINCK (Bram of Sabrina 
info@imbinck.nl) of Gerko. 
 
Pitch 070energiek Marco van Steekelenburg en Hannah Witteveen 
070 Energiek is een energie coöperatie voor inwoners van Den Haag, zonder winstoogmerk. 
Doel: burgers motiveren hun woningen te verduurzamen: energie besparen, duurzame energie 
opwekken en duurzame energie inkopen. 
Energieparty aan huis: bespreken van alles op huishoudniveau waarbij je vrienden uitnodigt en 
070energiek dingen uitlegt. 
Momenteel pas 100 leden terwijl al meer dan 1000 huishoudens zijn bereikt met de partys. 
Recentelijk de gemeente Den Haag als grote klant binnengehaald. Vanaf 2018 leveren zij 10% 
van de stroom aan vastgoed van de gemeente Den Haag.  
Willen meer Haagse stroom, voor meer klanten. Hiervoor opwekcapaciteit creëren, o.a. in de 
Binckhorst met bijvoorbeeld:  20.000 zonnepanelen op grote daken van bedrijven of 
wooncomplexen.  
Vraag aan Ronde Tafel: bedrijven, eigenaren en bewoners kunnen hun daken beschikbaar 
stellen voor collectieve zonnepanelen. Ook interessant voor ontwikkelaars. Neem contact op 
als je interesse hebt om je dak misschien aan te bieden en meer informatie wilt. 

7. Terugkoppeling overige werkgroepen 
Binckhaven: niets op agenda 
Mobiliteit: geen nieuws 
Trekvliet: 6 december komen ze bij elkaar 
Vrijhaven: Zijn bij elkaar geweest. Vraag van gemeente of ze konden nadenken wat ze met 
levendigheid zouden willen in dit nu stille gebied. Er komt een weg achter de begraafplaats.  
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8. Terugkoppeling werkconferentie ‘Binckhorst in beweging’: stand van zaken actualisering 
Gebiedsaanpak 2011 (Eveline Kokx van Aalsburg, gemeente Den Haag) 
 
Omgevingsplan, gebiedsaanpak en werkconferentie  
 
Omgevingsplan: de ingediende zienswijzen (105, waarbij 44 dezelfde) worden nu bestudeerd. 
Alle zienswijzen zijn van partijen die we kennen en waarmee we in gesprek zijn. Inhoud 
zienswijzen: op punten verbeteringen of dat het anders kan. Sommigen worden uitgenodigd 
voor een toelichting*. 
* heb je gevraagd om mondelinge toelichting, en ben je nog niet gebeld, spreek Eveline dan 
hierop aan. Raadsvoorstel wordt opgesteld rondom het aangepast Omgevingsplan. Dan 
Collegebesluit en hoorzitting. Daarna volgt de inhoudelijke behandeling door de Commissie 
Ruimte en vervolgens Raadsvergadering + besluit. Dit zijn de stappen die doorlopen moeten 
worden. We willen vlot doorwerken, met inachtneming van een zorgvuldige aanlevering aan de 
Raad van State.  Er is nu nog geen planning met data vast te stellen.  
Werkconferentie: resultaat 11 projecten nu in terugkoppeling. Sommige projecten concreter 
dan andere. 12e project m.b.t. afval en circulaire economie nog niet opgenomen volgt nog.  
En nog niet alle credits zijn vermeld. Er komt een verbeterde versie op deze punten.  
Onderwerpen die eruit zijn gekomen worden meegenomen in de plannen voor de actualisatie 
van de gebiedsaanpak.  
Gebiedsaanpak: inhoud en visie van Omgevingsplan vertalen naar wat we de komende jaren 
willen doen, bijvoorbeeld Kunnen we met zijn allen een energieplan maken? Inzet op openbare 
ruimte? Noodzakelijke voorzieningen in kaart brengen. Voor een deel bevat de gebiedsaanpak 
concrete acties – deels voorgekomen uit de werkconferentie - voor de komende tijd.  
Wat opviel was wel dat er veel naar de gemeente werd gekeken wat ze gaan doen terwijl we 
het samen moeten doen. We zoeken dan ook naar instrument om samenwerking goed te 
organiseren. Idee is in kleinere deelgebieden denken en werken aan de hand van een 
gebiedspaspoort (werktitel).  Wat zijn de regels? En welke ambitie hebben we voor dit 
gebiedje? Bijvoorbeeld de Trekvlietzone: ontwikkelingsperspectief is opgesteld en nu uitwerken 
en realisatie.  
Voor het invullen van de deelgebieden is de input van de Ronde Tafel nodig. Zoals studie naar 
deelauto’s en invulling groene zones wil de gemeente samen met het netwerk oppakken. 
Tijdspad: als de Raad instemt met deze werkmethode, dan voor de komende twee jaar aan de 
slag. 
Tijdens de werkconferentie waren ruim 100 mensen aanwezig waaronder vertegenwoordigers 
van zittende bedrijven, provincie, politie, ontwikkelaars, stadsdelen, IM Binck e.a. 
School/kinderopvang: wanneer komen deze voorzieningen voor de 5000 bewoners? Nog niet 
bekend maar wel als eerste de plek zoeken/aanwijzen voor deze voorziening. Anders zijn we te 
laat of is er geen goede plek meer.  
Bram: we zouden een keer een voorzieningen-diner kunnen doen waarbij iedereen kan denken 
over welke voorzieningen er moeten komen met welke prioriteiten. Bijvoorbeeld: er moet een 
nieuw poppodium komen in Den Haag, dus waarom niet in Binckhorst? Proactief met elkaar 
praten: gemeente, ontwikkelaars en gebruikers.  
Ook voor oude gebouwen die bewaard moeten worden, dienen voorzieningen/bestemming te 
worden bedacht.  
Iedere ontwikkeling kan een nieuw gebiedspaspoort opleveren. Dit voorstel gaat gelijktijdig 
naar de Raad met het Omgevingsplan.  
Het Omgevingsplan (kader) is voor 20 jaar. Gebiedsaanpak is voor kortere termijn en 
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onderhavig aan bijstellingen ingegeven door de ontwikkelingen. Als de Raad heeft vastgesteld is 
het openbaar en ook dan kan iedereen hier alsnog op reageren. 
Wilma vraagt of de concept gebiedsaanpak nog in te zien is voor dat die naar de Raad gaat. 
Eveline geeft aan dat dit mogelijk is bv via de Ronde Tafel. 
Als afsluiting wordt het filmisch verslag (Marcel Loermans) van de werkconferentie vertoond. 
 

9. Agenda 
- maandag 29 januari Ronde Tafel: we zoeken nog een locatie.  
- woensdag 31 januari Nieuwjaarsborrel. Locatie: Avicenna Coffee Corner, Regulusweg/hoek 
Saturnusstraat. 
 

 

10. Actiepuntenlijst  
1. Heb je mooi beeldmateriaal van de Binckhorst? Graag aanleveren aan 
binckhorst@denhaag.nl voor de Binck Beeldbank. 
2. Indien er wensen zijn voor sprekers in de Ronde Tafel, graag doorgeven aan I’M BINCK 
3. Ben je geïnteresseerd in Street Art op je bedrijf? Laat het weten aan Leo Heusdens, The 
Hague Streetart. 
4. Wil je meedenken over het I’M BINCK festival en de invulling ervan, meld je aan. 
5. wil je gastheer/vrouw zijn voor de volgende Ronde Tafel? Geef het door. 
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