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De focus 
van Den Haag

Henk Harms (directeur Ontwikkeling en Realisatie) geeft sinds 2012 
vorm aan Den Haag. De stad groeit jaarlijks met 5.000 mensen en is

aan een inhaalslag begonnen. ‘De uitdaging is om mensen een prettige 
woon- en werkomgeving te bieden. Daar hebben we investeerders voor 

nodig en moeten we vooral onze focus behouden.’

gemeente Den Haag
Henk HaRms, directeur Ontwikkeling en Realisatie

 

In welk vaarwater zIt de stad den Haag?
‘Als je iets boven de programma’s rondom 
gebiedsontwikkeling helikoptert en wat verder kijkt 
dan de verschillen die je ziet bij stedelijke projecten, 
dan denk ik dat Den Haag niet zo anders is dan 
andere grotere steden. We hebben te maken met 
een bevolkingstoename. Dat hebben Amsterdam en 
Rotterdam ook. Dat zie je in heel de wereld in feite: 
urbanisatie als antwoord op dromen. Het gaat over 
kansen op de arbeidsmarkt en daarbij om welvaart. Den 
Haag groeit nu met 5.000 mensen per jaar. Die curve zal 
steiler worden, is de verwachting.’

wat Is Het verscHIl met andere steden In nederland?
‘Den Haag is de dichtstbevolkte stad van ons land. De 
uitdagingen die je in alle steden ziet, zijn in Den Haag 
hier en daar nog een tikkeltje ingewikkelder.’ 

wat betekent dat concreet voor den Haag?
‘Dat er een enorme druk is op de woningmarkt. 
Maar ook op de faciliteiten die daarbij horen. Dat 
er achterstanden zijn. We moeten aan alle kanten 
ontwikkelen. De uitdaging zit ‘em in de balans: aan de 
ene kant die mooie, karakteristieke stad blijven, met 
groenstroken en brede lanen, en aan de andere kant een 
flinke verdichtingsopgave realiseren.’

balans?
‘Ja. In het coalitieakkoord van de gemeente staat vrij 
vertaald dat we zuinig omgaan met onze mooie stad. 
Er zijn twee plekken aangewezen waar de verdichting 
moet plaatsvinden: in het Central Innovation District 
(CID – red.) en in Den Haag Zuid-West. Over de linie 
genomen, blijft de rest van de stad zoals die nu is. Geen 
noemenswaardige verdichting, geen hoogbouw. Met de 
focus die we creëren zorgen we voor duidelijkheid en 

rust. Zo blijft Den Haag vooral Den Haag en kunnen we 
toch groeien.’

welke kansen en uItdagIngen zIe je?
‘Als ik begin met het Central Innovation District (CID) 
- het gebied tussen en rondom de stations Den Haag 
Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI – dan is dat 
voor Den Haag het economisch hart van de stad en die 
power zal alleen maar toenemen. De omgeving bruist, 
maar er zijn nog onnoemelijk veel mogelijkheden die we 
met een stedelijke verdichting daar kunnen aanboren. 
Rond de stations denken we groot. Nu al levert het 
gebied werk voor bijna 80.000 mensen. Er wonen 
45.000 Hagenaars, er zijn 30.000 studenten en 23.000 
woningen. En er willen nog veel meer mensen in dit 
gebied wonen en werken als de mogelijkheden daarvoor 
zijn. We zullen dus voor hoogbouw moeten zorgen, 
voorzieningen moeten ontwikkelen en de vervoersvraag 
moeten accommoderen. Duizenden mensen komen
’s ochtends op de stations en de omliggende wegen.

©
sH

U
TT

eR
sT

O
C

k



    

INDenHaag - 2120 - INDenHaag 

’s Middags en ‘s avonds vertrekken die allemaal weer. 
Die reizigersstroom moet in harmonie zijn met de 
mensen die er wonen. De dynamiek moet iets positiefs 
doen, dan gaat de stad nog meer leven.’

dat klInkt Heel ambItIeus. Hoe zIt dat In zuId-west?
‘Dat is een heel ander stadsdeel. Grofweg tussen station 
Moerwijk en sporthal De Uithof. Groen, uitgestrekt en 
met een andere bevolkingsopbouw – maar daar zijn we 
evenzo ambitieus. Zuid-West bestaat voor het merendeel 
uit arbeiderswoningen. Naoorlogse bouw: drie-, vier-
kamerappartementen, gestapeld. De hand van Dudok 
is er zichtbaar: het ordenend-principe. In de jaren 
zestig vond er juist in deze wijken verdunning plaats. 
De eenzijdigheid was een van de redenen, maar ook de 
nieuwbouwkansen in Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. 
De mensen die het iets beter hadden, vertrokken. En 
zo is het nog steeds. Ik zeg niets nieuws als ik zeg dat er 
meer problemen zijn dan elders in de stad. Het is een 
achterstandsgebied, nota bene het grootste stadsdeel van 
Den Haag. Als je het dus over kansen hebt, dan zijn die 
daar bovenmatig groot.’ 

wat Is Het plan In zuId-west?
‘We gaan er circa 10.000 woningen bij bouwen (bo-
venop de 32.500 – red.). Betaalbare woningen voor de 
middenklasse van vandaag de dag. Dat zal de wijk een 

zakelIjk 
De lekkerste koffie: 

Cappuccino met suiker

favoriete public space: 

spuiplein

Mooiste gebouw: 

Vredespaleis

Nieuwe hotspot: 

Wijnhaven

Mooiste straat: 

Grote markt

eerste heriNNeriNg aaN DeN 

haag: 

Oud Babylon (centraal station)

passie voor: 

stedelijke ontwikkeling

welke kraNt lees je:  

nRC

‘ koersvastheiD 
biNNeN De ge-
MeeNte, daar 
proberen wIj 
Invloed op uIt 
te oefenen’sociale injectie geven. Er zullen nieuwe voorzieningen 

komen, zoals scholen en winkels. Er zullen mensen gaan 
wonen die Zuid-West nooit als optie zagen, maar nu een 
kans krijgen om een moderne woning te kopen of huren 
in Den Haag. Zeg maar de dynamische middenklasse. 
Zij zullen de wijken een upgrade geven.’

wat Is de tIjdspanne van deze  
gebIedsontwIkkelIngen? 
‘Tien, vijftien jaar. We knippen het op in fasen.’    

   
wat Is uw rol In deze urgente InbreIdIng  
van de stad?
‘Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Op de uitslag van 
onze democratie heb ik geen invloed. Wel probeer ik 
voor consistentie te zorgen. Als ambtenaar ben ik een 
van de vaste krachten op een portefeuille. Met mijn er-
varing en de deskundigheid op ons departement kunnen 
we de politiek op juiste wijze adviseren, zodat we als stad 
koers houden en beslissingen maken waar we ook op de 
lange termijn profijt van hebben.’

u bent bescHeIden. wat Is ecHt uw rol? 
‘Kijk, als gemeente bouwen we zelf niet, tenzij het een 
overheidsaangelegenheid is. Wij zijn afhankelijk van de 
kracht van private investeringen. Alleen al in dat licht 
bezien is Den Haag gebaat bij een consistent beleid op 

heNk harMs

het gebied van stedelijke ontwikkeling. Een belegger of 
investeerder richt zich op een periode van dertig, veertig 
jaar. Koersvastheid binnen de gemeente, daar proberen 
wij wél invloed op uit te oefenen. Het gaat ons om de 
honderdduizenden mensen in de stad, die plezierig 
wonen, werken en recreëren. En om die duizenden die 
er nog gaan komen. Daar heb je impulsen voor nodig. 
Centjes dus. Zo blijven we future-proof als stad. Dat 
beseft iedereen zich hier, en daar maak ik me sterk voor.’     

u kIjkt scHerp naar natIonale en InternatIonale 
Investeerders. wat Heeft de stad te bIeden? 
‘De aantrekkingskracht van Den Haag is enorm. 
Natuurlijk speelt het thuis van de rijksoverheid een rol, 
maar Den Haag is veel meer dan dat en dat heeft zijn 
weerslag op een belegging.’

wat Is uw aanvalsplan In de race om  
de Investeerder? 
‘Een van de plannen die is uitgewerkt, gaat over de 
identiteit van de gebieden. Om onze veelzijdigheid 
nog meer te positioneren, creëren we in feite nieuwe 
gezichten, in plaats van nieuwe projecten. Als je kijkt 
naar Central Innovation District, dan gaan we daar een 
College Campus, een Policy Campus en een Security 
Campus positioneren. De een met een hogeschool-
identiteit, de ander met rijksoverheid-gebouwen en de 
Security Campus met de uitbouw van een hightech en 
ICT-dna. Dat geeft smoel aan de stedelijke vernieuwing 
en zorgt tegelijkertijd voor herkenning.’

u noemde Hoogbouw, waar Hebben we Het dan over?
‘In de nota Highline Skyline laten we de maximale 
hoogte van 140 meter los in de gebieden rond de 
stations. Dat betekent niet dat we een wedstrijdje groot, 
groter, grootst ten koste van alles aangaan. Maar het 
geeft ons wel de mogelijkheid om woontorens van 180 
meter te realiseren, die passen in het aanzicht van de stad 
en daarbij écht aantallen mensen een woning kunnen 
bieden.’

u klInkt entHousIast, wat vIndt u zo mooI?
‘Dat we vooral aandacht hebben voor de hitte eilanden, 
die overal ter wereld ontstaan als een stad zich verdicht. 
In onze eisen zullen vooral veel compenserende 
maatregelen worden opgenomen. Ze moeten zorgen 

urbaNisatie 

In 1800 woonde 3% van 

alle mensen in de wereld in 

een stad. Honderdvijftig jaar 

later - en twee industriële 

revoluties later - was dit aantal 

vertienvoudigd (30%). In 

2006 woonde de helft van de 

wereldbevolking in een stedelijk 

gebied. De verwachting is dat 

dit percentage nog sterk zal 

groeien tot in 2050 meer dan 

zeven miljard mensen, op een 

geschatte wereldbevolking van 

9 miljard. Bijna 78% van de 

wereldbevolking woont dan 

dus in een stedelijk gebied. 

Den Haag zal naar verwachting 

groeien tot 600.000 inwoners 

in 2040. 

‘ DeN haag groeit Nu Met 
5.000 MeNseN per jaar. dIe 
curve zal steIler worden, 
Is de verwacHtIng.’

voor een klimaat neutrale verdichting. Vragen als ‘hoe 
ga je om met regenwater en extreme warmte’ zijn voor 
ons belangrijk. Beplanting en groene daken zullen een 
substantiële rol gaan spelen. Dat vind ik persoonlijk 
mooi.’   

wanneer gaat de Haagse motor van  
de vernIeuwIng ecHt ronken?   
‘Dat doet ie al. We hebben in 2017 en 2018 twee keer 
4.000 woningen in aanbouw genomen. Daaruit kun je 
afleiden dat het niet slecht gaat. We zijn begonnen!’ ■
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