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ijn eerste échte project was in de 
stad Den Haag. Daar woonde 
Joris Deur in een huurapparte-
ment in 1987 in het Statenkwartier. 
Het was direct na zijn studie, toen 
hij aan de slag ging bij een Haags 

architectenbureau. Het was in een tijd waarin er door 
architecten in Den Haag gezweet werd op grote projec-
ten die aanstaande waren. ‘Je voelde een zekere drang. 
Iedereen sprak over het Haagse stadhuis. Ik kom er nog 
regelmatig, telkens voel ik de autoriteit van het gebouw, 
omdat het zwaar is, maar ook licht en luchtig. En het is 
tijdloos, soms is dat belangrijk!’

Mooi en lelijk Den Haag
Het stadhuis speelde toen - in de jaren tachtig en negen-
tig - een belangrijke rol in de ontwikkeling van Den Haag. 
In de ogen van Joris Deur speelt het gebouw nog altijd 
een bijzondere rol. Hij legt uit dat het stadhuis een soort 
poortwachter is voor het ‘mooie Den Haag’. ‘Het ligt 
op een onzichtbare grenslijn’, zegt hij. ‘Gek genoeg kun 
je stellen dat alles wat op de kaart ten noorden van het 
stadhuis gesitueerd is, bijdraagt aan de schoonheid van 

Nu Joris Deur (ZZDP Architecten) 
precies dertig jaar in het vak zit, waarvan 25 jaar 
als zelfstandig architect maakt hij tussentijds de 
balans op. Hij mijmert over het ‘lelijkste deel’ 
van Den Haag dat hij net zo mooi wil maken 
als het ‘knapste deel’. ‘Het is op dit moment 
jammer dat Den Haag twee totaal verschillende 
gezichten kent.’

T E K S T   —  Ja n  B a k k e r
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‘De stad 
heeft duidelijk 
twee gezichten’
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‘Ik ben
naarmate

ik ouder
word,

meer naar
het groter

geheel
gaan 

kijken.’

JORIS DEUR

ZZDP Architecten 
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en investeerders de grootste eurotekens zien knipperen. 
Dat is prima en zelfs broodnodig voor een stad, maar als 
gemeentebestuur moet je verder gaan en kijken naar de 
randen. We hebben de fase Stedelijke Verdichting nu wel 
gehad. Het is tijd om te denken aan de Fase Stedelijke 
Verrijking.’  

Wat zeg je daar mee?
‘Nou, niet dat de gemeente of het Rijk moet proberen 
om zoveel mogelijk geld te verdienen met de verkoop 
van haar vastgoed. Je zult uit mijn mond nooit zinnen 
horen als ‘de compacte stad is prachtig’. Dat is onzin. 
Dat is het belang van beleggers en ontwikkelaars. Zij 
doen ons geloven dat er wordt ingespeeld op de vraag 
van de markt, maar dat is helemaal niet waar.’

Als je het over fases hebt, in welke fase 
zit Den haag nu? 
‘De fase waarin grote transformatieprojecten gereed-
komen. De voormalige ministeries van Justitie en 
Binnenlandse zaken, het Shell-gebouw van Oud, 
enzovoorts.’

Dat klinkt logisch. Dat zie je ook in andere steden. 
‘Ja, maar Den Haag heeft een ander ritme. Dat komt 
omdat Den Haag nooit op grote schaal last had van 
structurele leegstand zoals we in Amsterdam kennen. 
Van een eventuele schade van leegstand en de noodzaak 
om met oplossingen te komen, is hier tot een aantal 
jaren geleden nauwelijks sprake geweest. Dat heeft 
uiteraard met de Rijksoverheid te maken. Maar je ziet 
nu dat de Rijksoverheid posities verkoopt en ineens is 
leegstand wel een onderwerp van gesprek. De noodzaak 
om met invullingen te komen ook. Daarom zeg ik: 
Consolideer de Fase Transformatie en start de Stede-
lijke Verrijking!’

Speelt ZZDP daarin ook een rol? 
‘Zeker. Wij hebben met de Kortenaerkade (in het Zee-
heldenkwartier) zelfs het eerste echte transformatiepro-

ject in Den Haag in opdracht van Provast voltooid. Het 
voormalige gebouw van AEGON (Olveh) Verzekeringen 
is omgeturnd tot een modern appartementencomplex. 
Daar zijn we trots op. Niet om overdreven te kunnen 
doen, maar wel omdat we echt een maatschappelijke bij-
drage hebben kunnen leveren aan de stad. Op deze plek 
kun je heel mooi wonen en dat is belangrijk! De boel is 
in beweging gebracht. Nu zie ik dat de ene transformatie 
na de andere wordt opgeleverd. Het gaat hard.’ 

hoe ziet de volgende fase van Den haag 
er in jouw visie uit? 
‘Ik weet niet of er een masterplan is opgesteld voor het 
deel ten zuiden van het Prins Bernhardviaduct, dat nu 
op zichzelf wel heel grondig wordt vernieuwd. Maar 
een integrale aanpak moet er wel komen. In mijn ogen 
worden er daarin scherpe keuzes gemaakt. Een daarvan 
is ‘de kunst van het leeg laten’. Bijvoorbeeld in de 
vorm van een omvangrijk stadspark, met waterpartijen. 
Neem een initiatief dat meer organisch is, niet altijd de 
gesloten bouwblokken in een orthogonale opzet, dat is 
goedkoop en efficiënt, maar het kan en moet soms ook 
anders: laat straten meanderen en maak hoekverdraai-
ingen in stratenpatronen, zoals Berlage dat deed. Dat 
gebeurt te weinig. Het rendements-denken overheerst 
en zo krijg je geen diversiteit. Zo houd je dezelfde 
mensen op dezelfde plek.’

Geef eens een voorbeeld van een scherpe keuze?
‘Nou, als ik mag schetsen… dan worden er woonmilieus 
gecreëerd. Een trendy Schilderswijk waar innovaties en 
nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. Een villawijk 
vlak bij het Prins Bernardviaduct. Een deftige wijk in 
een stedelijke omgeving. Why not?! Dat is niet elitair. 
Dat is waarde toevoegen en perspectief bieden. Geen 
enkele stad in Nederland heeft tot dusver dat lef gehad, 
behalve de Blauwe Stad misschien, maar die was te ge-
isoleerd, dat werkt niet. Nee, we kiezen voor eenzijdige 
gesegmenteerde woonwijken. We kiezen dus altijd voor 
stedenbouwkundige statements, die politiek correct zijn, 
die gaan vaak hand in hand met hoge dichtheden en 
zeer rationele structuren. Op korte termijn aardig, op 
lange termijn niet.’

Perspectief bieden, zeg je?
‘Ja. Mensen willen vooruit in het leven. Dan heb je een 
bepaalde horizon nodig. De stad heeft een enorme aan-
trekkingskracht om die vooruitgang te bewerkstelligen. 
Met onderwijs, banen, restaurants, et cetera. Het zou 
toch geweldig zijn als een allochtone Nederlander uit de 
Schilderswijk droomt van een huis in een nieuwe villa-
wijk in het zuidoostelijke deel van Den Haag en dat zijn 
zoon of dochter daar later in gaat wonen!?’ •
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de stad. Je hebt de Indische Buurt (Archipelbuurt red.), 
Willemspark, Zorgvliet, het Vredespaleis, Madurodam 
en heel veel unieke straten. Ten zuiden van het stadhuis, 
met het Prins Bernardviaduct als scharnierpunt, is 
Den Haag ongezellig en eigenlijk best wel lelijk.’

Wat bedoel je met lelijk?
‘Grijs. Grauw, weinig groen. Een stuk stedelijke periferie, 
waar je niet blij van wordt. Doodzonde.’

is dat typerend voor Den haag?
‘Nee. Ik constateer dat het contrast enorm is. Dat zie je 
in elke plaats of stad van redelijke omvang in Nederland 
overigens. Er wordt aan de randen gekozen voor een-
tonige nieuwbouw en bedrijventerreinen langs verbin-
dingswegen. Echt, ik moet de eerste wethouder nog 
tegenkomen, die zegt ‘Nee, aan deze rand komen geen 
bedrijventerreinen, ook dit deel gaan we mooi maken 
met groene corridors’. Dat heb ik nog nooit gehoord, 
terwijl in die gedachte een deel van de oplossing ligt.’

Dat klinkt idealistisch.
‘Ik ben naarmate ik ouder word, meer naar het groter 
geheel gaan kijken. Ik ontwerp gebouwen, maar ik ben 
me meer gaan bekommeren om de ruimte eromheen. 
Het gaat om generaties, om de toekomst van onze 
kinderen.’

het zit je hoog.
‘Ja. Ik heb iets met Den Haag. Omdat deze stad anders 
is dan andere steden. Den Haag is ‘prettig saai’, zonder 
arrogantie. Van dat gegeven moet je de vruchten pluk-
ken. Dat gebeurt nu te weinig.’ 

Wat betoog je?
‘Dat er voor Den Haag een opdracht ligt om de twee 
hiervoor geschetste delen naar elkaar toe te trekken. 
Dan moet je nu ingrijpen.’

Dat moet de gemeente Den haag toch ook zien, 
waarom gebeurt er nog niets?
‘Er is de afgelopen decennia hard gewerkt aan stedelijke 
vernieuwing. Verdichting. Ik durf te stellen dat er in 
Den Haag meer spectaculaire nieuwbouw is gebouwd 
dan in Amsterdam de afgelopen jaren, met name op 
het gebied van hoogbouw en ook diverser, bijvoorbeeld 
het Lavikavel van Rob Krier. Dat verdient een groot 
compliment. Maar dat is op de plekken waar beleggers 
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 —  FAvoriete 
eetGeleGenheiD: 
‘restaurant oker, Denneweg 71. 
‘een heerlijke plek om te eten, 
informeel ongedwongen, gezellig, 
precies zoals Den haag is.’

 —  PuBlic SPAce: 
‘De Bankastraat, als je vanuit 
de stad het groen inrijdt, glooiend 
omhoog. Dat is prachtig.’
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