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 Provast

en succesvol project is 
meer dan een mooi gebouw. 
Dat is de overtuiging van 
Anton Koomen, een van 
de partners bij projectont-
wikkelaar ProvAst. Mooie 

dingen maken met maatschappelijke meerwaarde, 
is het devies. Dat leidt tot markante gebouwen zoals 
de Markthal in Rotterdam, de Amstel Tower in 
Amsterdam en De Haagse Passage. En tot een com-
plete metamorfose van het BEATRixkwARTiER, 
het Central Business District van Den Haag. 

‘Als je het brede perspectief bekijkt, zie je dat mensen 
wereldwijd in steden willen wonen’, zegt Anton koomen. 
‘Dat vertaalt zich ook hier in Den Haag. De groeicijfers 
van de stad schieten omhoog, van 475.000 inwoners 
in 2008 tot wellicht  ruim 600.000 in 2040. Voor al die 
mensen zijn woningen nodig. we hebben zo’n 2000 
woningen per jaar nodig om de groei te accommoderen. 
Een fantastische opgave die we op verschillende manie-
ren invullen: via herontwikkeling en nieuwbouw. Daarbij 
spelen we in op drie belangrijke trends: transformatie, 
gemengd gebruik en klein en betaalbaar wonen.’ 

‘Een succes�

vol project 
is meer dan 

een mooi 
gebouw.’

Als ergens de veranderde ideeën over wonen 
en werken zichtbaar zijn, is het wel in het 
Beatrixkwartier. Het tot voor kort mono-
functionele kantorendistrict langs de A12  
heeft zich in no time ontwikkeld tot een popu-
lair, gevarieerd gebied waarin wonen en werken 
moeiteloos in elkaar overvloeien. Veel van de 
markante gebouwen dragen de handtekening 
van vastgoedontwikkelaar ProvAst. 
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 —  GrotIus Cs-kwadrant oost  
De Grotiusplaats ligt op een markante binnenstedelijke locatie en vormt een belangrijke schakel tussen het 
station Den Haag Centraal en Bezuidenhout. Provast ontwikkelt hier 600 huurappartementen. De nieuwe 
toren is belangrijk voor de stadsentree van Den Haag en wordt een toevoeging aan de imposante skyline 
die de afgelopen jaren is ontstaan in het centrum van de stad. 

 —  MonArCH III Beatrixkwartier
In het centrum van het Beatrixkwartier ontwikkelt ProvAst twee woontorens met 248 vrije sector huur-
appartementen. op de begane grond is ruimte voor horeca en er worden 146 parkeerplaatsen gerealiseerd. 
De appartementen sluiten goed aan op de vraag naar betaalbare hoogwaardige woningen op een toplocatie. 
De bouw start in het tweede kwartaal van 2017.
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Transformatie
Bij transformatie gaat het om het ombouwen van be-
staande kantoren naar woningen. Dat is de afgelopen 
tijd op grote schaal gebeurd. ‘Er is een soort stille 
revolutie in Den Haag bezig geweest’, zegt koomen 
daarover. ‘De overheid trok zich terug, en daardoor was 
ineens de vraag hoe we om moesten gaan met de lege 
kantoren in het Haagse.’ De vrijgekomen ruimte is vol-
gens hem op een heel natuurlijke manier ingevuld. Een 
mooi voorbeeld van de transformatie van kantoren naar 
woningen is appartementencomplex AMADeus op 
de hoek van het Spui en de kalvermarkt. Daar is door 
Provast een oud kantoorgebouw gesloopt waarna op 
de bestaande fundaties een gemengd pand terugge-
bouwd is met een woon- en winkelfunctie. En op de 
Kortenaerkade tegenover de koninklijke Stallen is 

Klein en betaalbaar
De derde trend betreft de stadsbewoners zelf: die kiezen 
in toenemende mate voor klein en betaalbaar wonen. 
De nieuwe stadsbewoner kan in Den Haag volgens 
koomen prima uit de voeten. ‘Zeker jonge mensen 
hebben dankzij hun uithuizige leefstijl minder behoefte 
aan grote woningen. in Singapore hebben de meeste 
appartementen al geen eigen keuken meer omdat 
mensen veel buiten de deur eten. Die trend verandert 
ook hier het wonen. Door de bescheiden omvang van 
de nieuwe woningen blijft de huurprijs betaalbaar en 
wordt wonen in de stad ook voor jongeren haalbaar.’

Levenskracht
Op basis van deze visie heeft Provast de afgelopen 
decennia een duidelijk stempel gedrukt op Den Haag 

een leegstaand kantoorgebouw omgebouwd tot 160 
nieuwe stadswoningen met een mooi grand café. ‘Zo 
hebben we een aantal prachtige locaties ingevuld met 
een woonfunctie, en ze daarmee aan de stad terug-
gegeven.’

Gemengd gebruik
De tweede trend is gemengd gebruik, waarbij wonen en 
werken in elkaar overlopen. ‘De menging van functies 
is een van de charmes en een belangrijke reden waarom 
mensen in de stad willen wonen’, stelt koomen. ‘in het 
Beatrixkwartier hebben we daarom bewust ingezet op 
gemengd gebruik: een combinatie van wonen en werken 
met voorzieningen. Dat slaat enorm aan. Dit type woning 
is de stad aan het veroveren en zal de dynamiek in Den 
Haag enorm veranderen.’ 
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 —  AMADeus
In het hart van Den Haag heeft een gedateerd 
gebouw het veld geruimd voor een hybride woon- 
en winkelcomplex. op de hoek van het spui en 
de Kalvermarkt huurt de Ierse keten Primark 
drie winkellagen. Daarboven zijn 76 huur-
appartementen aan een groene binnentuin ge-
realiseerd. Provast heeft met deze ontwikke-
ling het A1 winkelgebied vergroot en laat zien 
dat grote formules niet hun toevlucht hoeven te 
nemen tot perifere winkelgebieden, maar ook in 
binnensteden een aantrekkelijke plek kunnen 
vinden.

 —  KortenAer
na jarenlange leegstand krijgt een unieke locatie 
tegenover de Koninklijke stallen een nieuwe 
impuls. Het woongebouw met 145 appartementen 
en 4 stadswoningen is ontwikkeld door Provast 
in co-creatie met belegger syntrus Achmea real 
estate & Finance. Juist in een stad als Den Haag 
bestaat grote behoefte aan moderne, goed geoutil-
leerde stadsappartementen in het middensegment.
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en het vernieuwde Beatrixkwartier. Neem het woon- en 
kantorencomplex CentreCourt, na herontwikkeling een 
prachtig tijdloos stukje architectuur met een overdekt 
atrium en een semi-openbare binnentuin. Een mooie 
mix van traditie en moderne eisen. Ook het Prinsen-
hof/wTC springt eruit. Met 60.000 m² kantoor met 
parkeergarage is dit een indrukwekkend complex in het 
hart van het internationale zakencentrum van Den Haag. 
En dankzij de toevoeging van 200 appartementen, een 
hotel, horeca en leisure is het ook een bron van levendig-
heid en gezelligheid. En dan is er nog de MonArCH 
(60.000 m²  woon- en kantoorruimte). Hier hebben drie 
verouderde gebouwen plaatsgemaakt voor twee moderne 
complexen. De tijdloze kantoortoren Monarch Tower 
staat in de top 10 van meest duurzame kantoorgebouwen 
van Nederland. Om de vermenging verder te bevorde-
ren worden hier ook nog twee woontorens neergezet. 
‘Door dit soort initiatieven is in het Beatrixkwartier 
echt een aantrekkelijk gemengd gebied aan het ontstaan 
waar wonen en werken gecombineerd worden. Mensen 
vinden het prettig om met hun laptop in een informele 
omgeving te werken, zoals de plint van multifunctionele 
kantoorgebouwen of in een corporate garden. Er groeit 
een 24-uurseconomie met voorzieningen zoals restau-
rants, een AH to go en koffiebars. Allemaal functies die 
de levenskracht van een wijk bevorderen.’

Voor de toekomst staat er nog het nodige op stapel. 
Zo komen er op de Grotiusplaats bij de koninklijke 
Bibliotheek twee woontorens met ruim 500 apparte-
menten. in het plan van Provast wordt de naastgelegen 
Utrechtsebaan overkapt. in plaats van een snelweg naast 
de deur hebben de nieuwe bewoners dan uitzicht op een 
mooi plein met parkachtige omgeving. Een prachtige 
oplossing die de kwaliteit van de omgeving substantieel 
vergroot. Daarnaast heeft Provast zijn blik laten vallen 
op een van de weinige nog lege plekken: de locatie  
naast de Monarch (15.000 m²). Momenteel worden 
de opties bekeken: kantoorgebouw of een mix van 
woningen en kantoren. wat het ook wordt, het wordt 
ongetwijfeld een waardig ‘buur’ voor de bewoners van 
het Beatrixkwartier. •
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