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Tijdens de 23ste Ronde Tafel ligt het accent op de planning van toekomstige voorzieningen en de 
aanpak van het mobiliteitsvraagstuk in de Binckhorst. Stedenbouwkundige Riikka Tuomisto legt uit 
dat de gemeente heeft berekend dat de benodigde oppervlakte aan voorzieningen haalbaar is, 
zélfs als er op termijn meer dan 5000 woningen zouden komen. Vanaf maart 2019 worden enkele 
testlocaties met deelvervoer geïntroduceerd in de Binckhorst, vertelt Hely’s Tarik Fawzi, om na te 
gaan hoe deze vervoersvorm hier wordt gebruikt. Marco Vogelenzang van VORM presenteert de 
plannen voor een 140 meter hoge woontoren die als eerste aan de Binckhorstlaan zal verrijzen.  
 
I’M BINCK nodigt de deelnemers aan de Ronde Tafel uit om deel te nemen aan het afrondende I’M 
BINCK Stadslab op 18 april a.s. Voorzitter Gert-Joost Peek roept iedereen op om vooral partner te 
worden en te blijven, zodat alle mooie plannen die we de afgelopen jaren gemaakt hebben, ook 
echt gerealiseerd kunnen worden.  
 
 
1. Welkom  
Bram Heijkers, Stichting I’M BINCK, heet iedereen welkom op deze, voorlopig laatste I’M BINCK 
Ronde Tafel. Vandaag worden de deelnemers bijgepraat op een aantal ontwikkelingen die gaan 
plaatsvinden, van vastgoed tot voorzieningen tot mobiliteit. I’M BINCK blikt terug op lopende 
Stadslab en op haar toekomst als gebiedsplatform. 
 
 



 
2. Welkom door gastheer/vrouw Silvie van Krimpen namens de BinckHub 
Het omgevingsplan voor de Binckhorst is inmiddels goedgekeurd, diverse plannen gaan richting 
uitvoering. Wie meer wil weten over de Binckse gebiedsontwikkeling kan vanaf nu terecht in de 
BinckHub; het paars-roze gekleurde deel op de eerste verdieping en de ruimtes op de tweede 
verdieping van het Trefpunt RoBa, aan de Binckhorstlaan 340, benadrukt Silvie van Krimpen. Deze 
nieuwe ‘huiskamer van de Binckhorst’ is dé plek voor participatie, projectgroep overleggen, 
gebiedspaspoorten en diverse andere activiteiten rondom de ontwikkeling van de Binckhorst.  
 
3. Goedkeuren verslag en terugkoppeling werkgroepen  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Werkgroepen 
Van de eerder gevormde werkgroepen zijn momenteel alleen de groep ‘Trekvliet’ en ‘Binckhaven’ 
actief. Wie zich aan wil sluiten, of een nieuwe groep in het leven wil roepen, is welkom. Kort worden 
de ervaringen van de werkgroep Mobiliteit besproken. Deze was actief maar toen volgens 
werkgroepslid Benny Laduk bleek dat allerlei aspecten al in diverse gemeenteprojecten waren 
opgenomen, besloot men gas terug te nemen. De deelnemers willen wel graag op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen.  
 
Ter plekke blijkt al dat de Binckse projectontwikkelaars, verenigd in de Stadsmakers, mobiliteit dit 
jaar tot één van haar thema’s benoemd heeft. H, het zou interessant zijn als de voormalig werkgroep 
daar bij aan kan haken.  
 
4. Vervolg aanpak Binckhorst na goedkeuring Omgevingsplan en Gebiedsaanpak: Eveline 
Kokx, gemeente Den Haag  
 
Het omgevingsplan is vastgesteld, en ligt nu ter inzage, vertelt Eveline Kokx, programma manager 
Binckhorst voor de Gemeente Den Haag. Naar verwachting treedt het 7 maart in werking, waarna de 
gemeente concrete aanvragen en plannen verwacht. De gebiedsplannen zouden al eerder publiek 
gemaakt moeten zijn, erkent ze, maar het maken van een leesbaar document heeft meer tijd gekost 
dan voorzien. Eind april hoopt ze een aantal knopen in beeld te hebben. 
 
Op het gebied van energie is de gemeente al begonnen met uitwerkingen, rondom de openbare 
ruimte wordt momenteel uitgezocht wat in toekomst wenselijk en mogelijk is rondom 
materiaalgebruik, bankjes, type bomen, etc. Deze ideeën worden ook gedeeld met belangstellenden 
uit het gebied waarna keuzes kunnen worden meegegeven aan de plannenmakers.  
 
De procedures rond de uitvoering van het omgevingsplan verschillen: sommige plannen gaan naar de 
raad, sommige hoeven alleen in het college vastgesteld te worden, sommige moeten ter inzage 
overlegd worden. Neem vooral een abonnement op de nieuwsflits, maant Eveline de aanwezigen 
aan: dat gebruiken we als centraal communicatiemiddel.  
 
5. Stand van zaken Voorzieningenkaart: Riikka Tuomisto, gemeente Den Haag 
 
Riikka Tuomisto, als stedenbouwkundige bij de gemeente Den Haag werkzaam aan de Binckhorst, 
geeft aan dat de gemeente momenteel werkt aan een gebiedsaanpak op zeven onderdelen:  
 
1. Energieplan 
2. Voorzieningenkaart 
3. Openbare ruimte plan 
4. Ontwerpregels beeldkwaliteit 



 
5. Kade inventarisatie 
6. Mobiliteitsdocument 
7. Economisch actieplan 
Riikka gaat specifiek in op de stand van zaken van de Voorzieningenkaart, waarbij de eerste stap is 
cijfermatig te bepalen of er voldoende ruimte is om alle gewenste voorzieningen te huisvesten. Het 
gaat niet om een ontwerp. Onderzocht is welke voorzieningen er in omgeving van de Binckhorst al 
zijn, en wat er nog nodig is in het gebied. Bij deze analyse heeft de gemeente naar de eigen 
beleidsnormen en best practices uit andere steden gekeken.  
 
Daarbij worden drie typen voorzieningenlocaties onderscheiden: strategische die groter zijn dan 
2000 m2, medium (500-2000m2) en small (tot 500 m2). De benodigde hoeveelheid oppervlakte is 
geprojecteerd op het L-vormige deel Trekvlietzone-Maanweg waar de komende jaren in ieder geval 
veel woningen worden gebouwd. Uitkomst is dat de benodigde oppervlakte haalbaar is binnen dit 
gebied. 
 
Invulling 3 typen 
De belangrijkste strategische voorziening, groter dan 2000m2 is voor de Binckhorst het onderwijs: de 
gemeente voorziet 2 tot 3 scholen per 5000 woningen, plus 1 voor voortgezet onderwijs en een 
sporthal. Daarnaast is er een scenario voor een ‘0-18 school’ waar alle minderjarigen terecht kunnen. 
Hoe het onderwijs inhoudelijk verdeeld wordt, mag dan nog bepaald worden, de locaties voor de 
scholen staan vast - ze zijn via tenders al weggegeven.  
 
Op medium schaal komt er daarnaast plek voor buurtvoorzieningen als een zorghotel/zorgcentra, 
bibliotheken en sport, op de small- schaal komt er plaats voor horeca, kunst en cultuur. Een groot 
deel daarvan moet in de plinten (begane grond) van gebouwen terecht komen: de gemeente gaat 
onder meer uit van 8 tot 9 meter hoge plinten onder de hoogbouw (1 hoge laag, of twee reguliere 
lagen). Gemiddeld zal 30% daarvan nodig zijn voor technische ruimtes en toegangen, verwacht 
Tuomisto, maar in die resterende 70% passen precies alle voorzieningen voor de 5.000 woningen die 
nu verwacht worden. Het aantal matched zelfs ze dat er genoeg ruimte moet zijn voor voorzieningen 
voor 10.000 woningen, mocht dat later toch nodig zijn.  
 
Locaties 
De gemeente ziet de voorzieningen liefst langs de Binckhorstlaan en de Maanweg, en op de  
‘Binckplekken’: plekken op de beleidskaart waardevolle bebouwing met waardevolle gebouwen, en 
(deels gemeentelijke) monumenten. Behalve het kasteel en de gasfabriek, liggen ze gecentreerd rond 
de Binkhorsthaven, in de Trekvlietzone en in de begraafplaatszone. “Dáár willen we graag reuring, 
dáár willen we graag de Binckse ruwheid, de samenwerking.”   
 
Bedenk verder dat er nuancering is in de ruimtelijke invulling van functies., Aals je sportfaciliteiten 
bijvoorbeeld vertaald naar drie voetbalvelden, past het niet in het gebied. DMaar door ook te denken 
aan renbanen, speelplekken met klimgerei of plekken voor sporten als freerunning, kom je een heel 
eind. En als een ontwikkelaar besluit een voetbalkooi op een dak te maken, is dat natuurlijk een 
bonus.  
 
Ruimte voor werk 
Blijft er voldoende ruimte over voor werk-gerelateerde functies of moeten deze op termijn uit het 
gebied verdwijnen, vraagt iemand zich af. Die vraag geldt voor grote en kleine bedrijven: ook, zo 
maakt een lokale timmerman maakt zich daar bijvoorbeeld eveneens zorgen over. Kan hij hier 
investeren in een openbare houtwerkplaats met veel stagiaires?  
 



 
De ambitie blijft: als er 5000m2 aan woningen zijn, willen we ook 5000m2 aan werkplekken, 
benadrukt de stedenbouwkundige,: dat geldt ook als er 10.000m2 woningen zijn. JMaar je moet 
echter wel bedenken dat voorzieningen en het programma voor de openbare ruimte 
toekomstbestendig moeten zijn: bij iedere stap die we nemen, moeten we zorgen dat geen gemiste 
kans is. Een stoep die te smal is ofzo… Als je hoogbouw neerzet, heb je ook plek nodig voor de 
bijbehoren.  
 
6. Presentatie winnaar tender 1A, Trekvlietzone: Marco Vogelzang, VORM 
 
Marco Vogelzang, conceptontwikkelaar van VORM, presenteert het ontwerp van de BINCK BLOCKS 
waarmee deze ontwikkelaar de tender voor kavel 1A (tussen de Fokker Terminal en kasteel De 
Binckhorst) won. VORM bouwt een duurzame, natuur-inclusieve woontoren van 140 meter hoog, 
met een stadspark op 74 meter hoogte - net zoals in China, waar je soms niet door hebt hoe hoog je 
eigenlijk staat. De woningen worden flexibel, gasloos en verwarmd met aardwarmte. Er zijn 
zonnepanelen, een regenwateropvang en gerecyclede design trappen. In de toren komen 200 
woningen voor Young Urban Professionals/, creatieve (stads)gezinnen, niet traditioneel ingestelde 
50-plussers en expats. Ook is er ruimte voor een voedselweb van bijen, vlinders, vleermuizen en 
vogels.   

 
 
Wat betreft de verticale opbouw van woningen en sferen is gekeken naar de kenmerken die in 
horizontale buurtjes sociale cohesie versterken. Dit heeft geleid tot het idee voor 5 ‘blokken’ 
woningen die verticaal zijn gestapeld en die plekken bieden waar kinderen kunnen spelen, maar ook 
waar mensen aan het eind van de middag een biertje kunnen drinken. De Binck Blocks is eigenlijk een 
stapeling verschillende buurtjes. Afhankelijk van hun positie ten opzichte van de zon en de wind, 
ontstaan er verschillende woonmilieus, voor verschillende groepen gebruikers. De entree wordt een 
‘blurring zone’. 40% bestaat uit middeldure woningen met beplante stadsbalkons.  
 
7. Presentatie experiment deelvervoer Binckhaven: Tarik Fawzi, Hely 
 
Tarik Fawzi, initiatiefnemer van Hely (dochteronderneming NS) gaat het deelvervoer in de Binckhorst 
versnellen. Hij licht toe welke initiatieven hij gaat ondernemen. Gemiddeld staat een auto 90% van 
de tijd stil, en in 80% van de tijd rijdt een auto minder dan 20 km. Zijn voorspelling is dat straks 



 
niemand meer een privéauto heeft. De komende jaren komen dank ook veel auto’s op de markt die 
ook deelbaar zijn. Projectontwikkelaars zien dat ook: ze integreren mobiliteit in wonen. Was de 
parkeernorm voorheen 1,8 plekken per huishouden, nu gaat dat naar 0.3, en soms zelfs naar 0,1. 
 
Met een app waarop diverse deelplatformen hun diensten bundelen, helpt Hely gebruikers aan een 
alternatieve manier van mobiliteit. In de Binckhorst gaan ze een experiment uitvoeren aan de 
Maanweg en de Saturnusweg. Met twee mobiele hubs met deelfietsen, deelauto’s en deelbakfietsen 
wordt onderzocht hoe bewoners en ondernemers deelvervoer gaan gebruiken. Hangt dit af van het 
weer, kiezen mensen niet meer voor een auto als ze ook een elektrische bakfiets kunnen huren? Het 
experiment start in maart/april 2019. 
 
8. Terugkoppeling I’M BINCK Stadslab: Sabrina Lindemann & Bram Heijkers 
 
Sabrina en Bram nodigen deelnemers aan de Ronde Tafel uit om aan te sluiten bij de afrondende 
sessie van het I’M BINCK Stadslab op 18 april a.s.  
 
9. Nieuwe partners, vervolg Ronde Tafel en vervolg werkgroepen: Gert-Joost Peek, I’M BINCK 
 
Omdat het vandaag ook de laatste ronde tafel is, roept voorzitter Gert-Joost Peek, allen op tot steun: 
wordt partner, blijf partner.  “We hebben jullie nu nodig!”, benadrukt hij, om straks 
welkomstpakketten te kunnen gaan geven aan nieuwe bewoners, stadsmakers een goede positie te 
geven in het kwaliteitsteam, de kernwaarden jaarlijks te monitoren en de BinckAcademie realiteit te 
maken. Dus nogmaals: wordt partner, en blijf partner! 
 

10. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  


