
 Dura Vermeer

e Vinexwijken Wateringse 
Veld, Leidschenveen en 

Ypenburg leverden de afge-
lopen jaren een forse bijdrage 

aan de Haagse woningbehoefte. 
In laatstgenoemde wijk speelde Dura Vermeer een 
belangrijke rol. Zoals in project de Caaien, waar de 
ontwikkelaar en bouwer 365 hybride eengezinswonin-
gen en appartementen realiseerde, zowel huur als koop. 
Rob Tummers, commeRcieel DiRecTeuR Dura 
Vermeer Bouw Zuid West: ‘Door een combinatie van 
energiebesparende maatregelen en duurzaam energie-
gebruik, ligt de CO²-uitstoot veertig procent lager dan 
die van een gemiddelde woning. Een ander voorbeeld 
in Ypenburg is project Couperus dat bestaat uit vier 
appartemententorens en een strook herenhuizen met 
sterk isolerende beglazing.’ 

Binnenstedelijk
Nieuwe woningen blijven nodig in Den Haag. De 
bevolking groeit naar verwachting jaarlijks met 4000 
inwoners. Tot 2040 mogelijk in totaal zo’n 90.000 in-
woners. Nu de Vinexwijken bijna zijn voltooid, betekent 
dit verdichten in binnenstedelijk gebied. Enkele daar-
voor aangewezen gebieden zijn de Binckhorst en het 
Central Innovation District rond de stations Den Haag 
Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. 

T E K S T   —  K a r l  B i j s t e r v e l d 
f OTO g r a f I E   —  Peter  van Aalst

De cAAien en couPeRus in Ypenburg: het 
zijn slechts enkele woningbouwprojecten die 
Dura Vermeer de afgelopen jaren in Den Haag 
realiseerde. Nu de gemeentelijke bouwopgave 
verschuift van Vinexwijken naar binnenstedelijk 
gebied, wil Dura Vermeer daar opnieuw op in-
spelen. al brengt het ook specifieke uitdagingen 
met zich mee.
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Ook Dura Vermeer ziet hier veel mogelijkheden, maar 
het is een andere opgave dan grootschalig bouwen in 
een Vinexwijk. joris Stouten, ontwikkelingsmanager bij 
Dura Vermeer Bouw Zuid West, legt uit: ‘In de binnen-
stad heb je te maken met meer spelers, zoals grond- en 
gebouweigenaren, de gemeente, bewoners en bedrijven. 
Verder is de logistiek in de binnenstad complexer dan 
op uitleglocaties en is er meer rO-regelgeving. Denk 
aan strengere eisen op het gebied van geluid en milieu.’

Type woning voor binnenstad
Binnenstedelijk bouwen vraagt ook om andere woning-
typen. Tummers: ‘In Ypenburg domineerden eengezins-
woningen en grotere appartementen. Binnenstedelijk 
is er meer behoefte aan hoogwaardige, kleinere appar-
tementen. Bijvoorbeeld voor hoogopgeleide jongere 
kenniswerkers, waar Den Haag op inspeelt. Zij wonen 
graag op loopafstand van centrumvoorzieningen als 
restaurants, theater en bioscoop.’ 

Toch draait het in binnenstedelijk 
Den Haag niet uitsluitend om klei-
nere appartementen. Ook grond-
gebonden woningen zijn belangrijk, 
stelt Dura Vermeer. ‘De vraag van 
gezinnen naar wonen in de stad 
neemt toe’, verklaart Stouten. 
‘Maar het aanbod is nog beperkt en 
daarom wijken gezinnen vaak uit 

naar buitengebieden. Dus moeten we vaker echte stads-
woningen gaan programmeren, met hun eigen typologie 
en specifieke oplossingen.’  

Zuidwest
De komende jaren is het niet alles binnenstedelijk wat 
de klok slaat. De gemeente Den Haag zet ook in op 
meer stedelijk wonen aan de kust in combinatie met 
recreatieve en culture voorzieningen. Stouten: 
‘Scheveningen biedt kansen voor woningen in allerlei 

02  —  FAVoRieTe PleK in Den HAAg?
Rob Tummers:  ‘Het strand bij de Vogelwijk. 
Dat is niet zo toeristisch.’
Joris stouten: ‘De vernieuwde Pier in 
scheveningen.’ 

 —  WAAR DRinK Je 
De leKKeRsTe KoFFie?
Rob Tummers:  ‘strandpaviljoen de Kwartel’ 
Joris stouten: ‘le club maritim in Kijkduin, 
ook vanwege het grote speelparadijs voor 
mijn vier kinderen.’

categorieën: sociale huurwoningen maar ook koop-
appartementen. En op het Norfolkterrein gaan wonen 
en bedrijvigheid goed samen.’ 
Verder blijft Den Haag inzetten op herstructurering van 
vroeg naoorlogse wijken als Mariahoeve en Zuidwest. In 
Zuidwest lag een groot aantal projecten enige tijd stil. 
Om ze toch van de grond te krijgen, richtten woning-
corporatie Vestia en de gemeente Den Haag de Wijkont-
wikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM) 
op. Stouten vertelt: ‘In april 2014 sloeg Dura Vermeer 
hier samen met de WOM de eerste paal van het project 
Quattro. In totaal bestaat het uit vier moderne woonge-
bouwen langs de Meppelweg in de wijk Morgenstond. 
Het is een mix van koop en huur, en bestaat uit apparte-
menten, stadswoningen en stadsbungalows. Sinds januari 
dit jaar is het tweede blok in de verkoop gegaan. De ver-
koop en de verhuur van de laatste twee blokken starten 
respectievelijk in april 2017 en medio 2018.’

Statushouderswoningen
Den Haag gaat ook verder met het vestigen van status-
houders op verschillende locaties in de stad. Bijzonder 
zijn de vijftien statushouderswoningen die Dura Vermeer 
realiseerde aan de Ypenburgse Boslaan. Ze zijn inclusief 
voorbereiding slechts in een half jaar tijd opgeleverd. 
Tummers verklaart: ‘Dat is te danken aan de blockchain-
benadering. Hierin maken we vooraf met onze keten-
partners duidelijke afspraken over het einddoel, maar 
heb je vrijheid in hoe je dit doel wil behalen. In verschil-
lende stapjes - ‘blocks’ - bouwen onze ketenpartners 
de woningen. We vertrouwen op elkaars creativiteit. De 
tussentijdse verantwoording is beperkt. Dit voorkomt 
dubbel werk, bespaart administratie, kosten en tijd.’

De gemeente Den Haag zet zich kortom in om ook in 
de toekomst een aantrekkelijk woongebied te blijven, 
voor mensen van binnen en buiten de stad. De toe-
nemende druk op de stad maakt dit ook noodzakelijk. 
Tummers besluit: “Dura Vermeer blijft graag met Den 
Haag samenwerken om een steentje bij te dragen.” •
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Quatro aan
de meppelweg
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