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Met passie voor de plek
Samen vormen ze ‘Team Den Haag’ voor VORM: Ester Vrij en Marco 
Vogelzang. Hun werkgebied is Groot Den Haag met een stevige focus 

op het Central Innovation District (CID) – de driehoek tussen de Haagse 
hoofdstations. Woningen toevoegen is een belangrijke ambitie, maar 

nadrukkelijk in de mix met andere stedelijke functies. Een gesprek met 
twee bevlogen conceptontwikkelaars. 

vorM
ESTER VRIj En MaRCO VOGElzanG, 

conceptontwikkelaars

Het nieuwe hoofdkantoor van VORM 
(gemeentemonument ‘De Nieuwe Maaskant’ aan de 
Rotterdamse Schiehaven) is nog niet gereed, daarom 
is het niet meer dan logisch om het interview met 
Ester Vrij en Marco Vogelzang op locatie in Den 
Haag te doen. En wel in het voormalige ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna 
van Hannoverstraat. Aan een van de gevels hangt een 
vrolijkgekleurde banier met in grote letters ‘SOZA’ erop; 
het wakkert de nieuwsgierigheid aan wat er op deze 
plek gebeurt. Binnen in het gebouw wachten de twee 
conceptontwikkelaars van VORM in café Southwood, 
de voormalige bedrijfskantine van het ministerie. Ester 
Vrij en Marco Vogelzang vormen sinds twee jaar samen 
het team Den Haag, dat Den Haag en de omliggende 
steden bestrijkt. ‘Daar horen bijvoorbeeld ook Steden 
als Delft en Leiden bij’, zo legt Vrij uit. ‘Bij VORM 
hebben de vier grote steden elk een eigen team met 
conceptontwikkelaars gekregen. Met een vijfde team dat 
ondersteunend werkt vanuit commercieel vastgoed, met 
name bij mixed use projecten. Een trend die we steeds 
meer zien in de stad.’

Wonen in Den Haag
Bij de scherpe geografische scope helpt het dat beiden 
privé een woonverleden hebben in de stad. Ester Vrij 
studeerde in Delft (Bouwkunde, met een master in 
transformatie) en kwam daarna in Den Haag terecht 
en woont straks zelf in een van de gebieden waar 
VORM ook volop actief is: de Binckhorst. Marco 
Vogelzang kwam na een studie in Wageningen 
(landschapsarchitectuur) ook in Delft terecht voor een 
specialisatie en belandde als bewoner in de Kop van 
Laak. Inmiddels woont hij even tijdelijk buiten de stad, 
omdat er geen aantrekkelijk en betaalbaar alternatief 
bínnen de stad beschikbaar is. ‘Ik hoop er snel weer 

terug te kunnen keren.’ Waarmee we al even een 
persoonlijk thema raken – de toegankelijkheid van de 
woningmarkt – dat ook later nog terug zal komen.

Het thema dat de beide VORM-
conceptontwikkelaars centraal willen stellen is 
binnenstedelijke verdichting. De gemeente Den Haag 
heeft dit als belangrijke ambitie voor de komende jaren 
geformuleerd en daar ook gebiedsgewijs keuzes in 
gemaakt. Vogelzang: ‘Het Central Innovation District is 
een van de gebieden waar het gebeurt, met concentraties 
van bebouwing rond OV-knooppunten en een uitloper 
naar de Binckhorst. Wij zijn met VORM al vroeg in de 
Binckhorst actief geworden – voor de muziek uit – en 
hebben inmiddels de nodige projecten in ontwikkeling 
en uitvoering. Daarbij sluiten we onder meer aan op 
de Woonagenda van de stad en de Hoogbouwvisie. 
Uitgangspunt daarvan: op verschillende plekken mag 
je de lucht in, maar alleen met kwaliteit. In de plinten 
bijvoorbeeld maar ook in de afronding van de gebouwen, 
met een “kroon” die het zorgvuldig beëindigt.’ 

entree van Den Haag
De focus van de gemeente op de stad biedt 
VORM kansen, zo vult Ester Vrij aan. ‘In onze 
verwervingsstrategie mikken we zowel op tenders als 
de een op een verwerving van posities, bij voorkeur in 
een 50/50 verhouding. Beide manieren hebben zo hun 
specifieke uitdagingen. De laatste twee tenders in Den 
Haag hebben we gewonnen, dat ligt ons dus goed. 
Bij een tender wordt de lat altijd hoog gelegd en dat 
helpt ons om te gaan voor optimale kwaliteit.’ Binck 
Blocks is een goed voorbeeld, vindt Marco Vogelzang. 
Hij verwijst daarbij naar de vernieuwende uitvraag 
die de gemeente toepast: ‘Het gaat om een integrale 
aanbieding: kwaliteit, duurzaamheid, procesaanpak, 
maar ook woonprogramma. Dat leidt tot veel meer 

‘ De focus van De  
gemeente op De 
staD biedt VORM 
kansen.’
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onderscheidende producten.’ Bij Binck Blocks is dat 
zeker het geval; een iconische toren die de entree van de 
stad markeert, met een gemengd programma waarbij 
gestapelde woonbuurtjes binnen het gebouw zorgen voor 
cohesie en ontmoeting. ‘In de speelbuurt introduceren 
we bijvoorbeeld gezinswoningen, gekoppeld aan een 
speelplein op 70m hoogte. Meer onderin het gebouw 
wordt veel met groen gewerkt, waarbij we aansluiten op 
het naastgelegen dakpark van ons project BinckPARK- 
de stoere en industriële garage die de mooiste wordt van 
de stad – zo niet heel Nederland.’

elkaar vastHouDen
Met projecten als Binck Blocks doet VORM en passant 
aan research & development, zo legt Ester Vrij uit. ‘Het 
daagt ons uit na te denken over de toekomst van het 
wonen in de stad. Maar ook bijvoorbeeld over de vraag: 
hoe brengen we natuur en groen de stad in? De kennis 
daarover halen we per opgave specifiek aan tafel, bij 
Binck Blocks onder meer door een stedelijk ecoloog bij 
de planontwikkeling te betrekken.’ 

zakelijk 
beste RestauRant in de stad: 

Te veel om op te noemen

de lekkeRste kOffie: 

alle tentjes langs de Prins 

Hendrikstraat zijn fijn, als ze er 

maar een latte van maken

faVORiete public space: 

Simpel maar waar, het strand 

en de duinen

faVORiete winkel: 

Ridders Kaashuis, voor de 

beste borrelplank

MOOiste gebOuw: 

Het ensemble van de skyline 

van Den Haag

nieuwe hOtspOt: 

Op de Binckhorst zijn allemaal 

fijn hotspots zoals Glaswerk 

en Mama Kelly. En er komen 

alleen maar goede tenten bij.

MOOiste stRaat: 

ja dat wordt natuurlijk de 

Binckhorstlaan. nu: lange 

‘ We zien Dat De markt voor Dure  
Woningen al afVlakt’

De transformatie van de Binckhorst leidt ook op 
andere vlakken tot kennisontwikkeling, zo geeft zij aan. 
Zo is het samenwerkingsverband ‘We Think Binck’ 
opgetuigd, bestaande uit meerdere marktpartijen 
met een belang in de Binckhorst, die voor zichzelf 
ontwikkelen maar gezamenlijk overkoepelende thema’s 
en de kwaliteit in het volledige gebied behartigen 
(Developing Apart Together, DAT). ‘De Binckhorst 
is een van de pilots in Nederland waar wordt gewerkt 
met een Omgevingsplan. Dit is echt iets anders dan een 
traditioneel bestemmingsplan. Samen met de gemeente 
en overige marktpartijen leren we al doende gigantisch 
veel over de nieuwe Omgevingswet en de kansen en 
uitdagingen die deze biedt. Ook dat typeert VORM naar 
mijn idee: open staan voor vernieuwing en daarin de 
publieke partner vasthouden. Alleen zo kom je verder. 
Voor beide is dit pionieren.’

Bonte mix
De aanpak van het genoemde SoZaWe-ministerie mag 
eveneens vernieuwend worden. VORM verwierf het 
gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf samen met MRP 
in 2016, met de verplichting om er vijf jaar lang 350 
statushouders in te huisvesten. Dat gebeurt binnen het 
kader van het bijzondere project SOZA, waarbij co-living 
en co-working leiden tot een bonte mix van bewoners 
en werkers (startups en scale-ups). Na de periode van 
tijdelijk gebruik zal het gebouw worden afgebroken. 
Vogelzang licht toe: ‘We hebben uitgebreid onderzocht 
of we het voormalig ministerie konden herontwikkelen 
maar dat bleek niet mogelijk. We gaan hier een 
uitnodigende en levendige entree van het Beatrixkwartier 
realiseren, volgens de principes van Transit Oriented 
Development – pal naast het intercitystation.’

Voorhout bij schemer

peRsOOnlijke city secRet: 

De strandtenten langs het 

zuiderstrand, nog verborgen 

voor toeristen

persoonlijk
passie VOOR…

als sinds ik 8 jaar was: huizen 

maken

bijleRen…. 

Bijleren door geen uitdaging uit 

de weg te gaan, met gezond 

verstand te benaderen en 

kennis ophalen waar nodig

dit Raakt Mij peRsOOnlijk…. 

Ik ben niet zo snel persoonlijk 

geraakt

Mijn inspiRatiebROn… 

De potentie van wat we kunnen 

maken

ultieMe Ontspanning….. 

Dan toch weer die borrelplank..

beste spORtpRestatie… 

Ik ben graag bezig (hockey, 

bootcamp, wielrennen, golfen, 

skiën, ..) maar ben nergens 

uitzonderlijk goed in…. In 

studententijd een roeiwedstrijd 

(de Ringvaart) van 100km is 

mijn grootste prestatie. 

welke kRant lees je… 

Verschillende kranten 

online, afhankelijk of het een 

interessant artikel is

esteR VRij

1
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1_AnnA: Mixed-use 

binnenstedelijke  

verdichting op  

NS-station

2_BinckPARK  

wordt de mooiste  

parkeergarage van 

Nederland
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‘ Met Onze plattegROnden en  
bOuwtechnieken kijken we eRnaaR hOe  
we wOningen Met een zo scHerp  
mogelijke prijs/kWaliteitverHouDing  
kunnen realiseren.’

worden goede en betaalbare woningen in een hoge 
dichtheid gerealiseerd. Hiernaast wordt minimaal 1/3e 
van het kavel volledig vrij gehouden voor de aanleg van 
een park aan het kasteel en langs de Trekvliet. Hierbij 
wordt de relatie met kasteel de Binckhorst hersteld, een 
nagenoeg onbekend pareltje in het gebied. Het dak van 
de parkeergarage zal worden ingericht als sportpark 
voor omwonenden. Nieuwe groene ruimten dragen bij 
aan verblijven en bewegen: ook die aspecten zijn van 
belang in een toekomstbestendige, gezonde stedelijke 
ontwikkeling.’ ■

zakelijk 
beste RestauRant in de stad…

MaMa Kelly en daar de kip.

de lekkeRste kOffie… 

Bij Capriole, aan het water in 

de zon.

faVORiete public space… 

De hardloop- en fietsroute 

langs de (Trek)Vliet, waar je 

zonder stoplichten langs groen 

en water kan bewegen.

MOOiste gebOuw…

Binck Blocks. Binnenkort de 

nieuwste aanwinst voor de 

skyline van Den Haag en mijn 

eerste gewonnen tender.

nieuwe hOtspOt… 

Dat wordt het plein voor station 

laan van nOI. Waar ons project 

anna gaat zorgen voor een 

nieuwe stadsentree richting het 

Beatrixkwartier.

MOOiste stRaat… 

In de toekomst wordt dat de 

Binckhorstlaan.

peRsOOnlijke city secRet…

Meijendel en Westduinpark. 

Groene oases aan de rand van 

de stad.

 

persoonlijk
eeRste heRinneRing aan den 

haag… 

Het binnenhof op 

schoolexcursie.

passie VOOR… 

Dingen doen, ontdekken 

en maken. na de laatste 

tenderindiening de backpack 

opgepakt en langs de skylines 

van new York, Toronto en 

Boston getrokken.

bijleRen… 

learning by doing en een post-

master staat op de planning.

dit Raakt Mij peRsOOnlijk… 

De huidige status van de 

woningmarkt. Snel meer goede 

woningen bijbouwen.

Mijn inspiRatiebROn…

Buiten een rondje hardlopen of 

fietsen, of een goed boek.

ultieMe Ontspanning…

In de zomer de zeilboot en 

MaRcO VOgelzang 

Vrij vult aan: ‘Ons concept AnnA bouwt voort op 
de community die hier nu is ontstaan. Daarbij zijn we 
volop in gesprek met de omgeving om de relatie met 
de omliggende buurten goed vorm te geven. Naast het 
vastgoedprogramma van circa 2.500 woningen kijken we 
bijvoorbeeld ook nadrukkelijk naar nieuwe vormen van 
mobiliteit.’ 

BetaalBaar Wonen
Die brede blik geldt nadrukkelijk ook voor de sociale 
kwaliteit van de stad, zo sluiten de VORM-ontwikkelaars 
af. Ester Vrij: ‘We zien dat de markt voor dure woningen 
al afvlakt. Maar los daarvan is het belangrijk om ook 
sociale woningbouw en het middeldure segment mee 
te nemen in de plannen. Met onze plattegronden en 
bouwtechnieken kijken we ernaar hoe we woningen met 
een zo scherp mogelijke prijs/kwaliteitverhouding kunnen 
realiseren. Zeker op de locaties waar wij als eigenaar zelf 
aan het stuur zitten kunnen we zo de betaalbaarheid 
van het wonen in de stad echt centraal zetten, zonder te 
verliezen aan wooncomfort.’
De kwaliteit van het openbaar gebied hoort ook bij de 
‘inclusieve’ dimensie van de stad, aldus Marco  
Vogelzang: ‘Binnenstedelijk ontwikkelen vindt vaak 
plaats in een hoge dichtheid. Om een hoge woonkwaliteit 
te borgen is de aanwezigheid en kwaliteit van openbare 
ruimte van belang. Hier nemen wij als marktpartij onze 
verantwoordelijkheid in. In ons project Binck City Park 

in de winter door de poeder 

boarden.

beste spORtpRestatie… 

De marathon van amsterdam 

een maand voor afronding van 

mijn masterthesis.

welke kRant lees je… 

De weekendkrant met het 

meest boeiende artikel op 

de voorpagina (meestal FD, 

Volkskrant, Trouw of nRC) en 

online artikelen.

3_Collectieve  

binnentuin op Binck 

Eiland

4_Gestapelde buurtjes 

maken  Binck Blocks 

de nieuwe iconische 

stadsentree
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