
Met The Blox, One MilkyWay 

en Binck City Park realiseert 

VORM de komende jaren 

zo’n 2.500 nieuwe woningen 

in Den Haag, waarvan 

bijna de helft voor de 

sociale- en middelhuur. Een 

behoorlijke uitdaging, zeker 

in combinatie met de hoge 

ambities als het gaat om 

duurzaamheid, biodiversiteit 

en natuurinclusief bouwen. 

Van den Doel: ‘De gemeente 

eist veel innovatie en een hoog 

bouwtempo. Die opgave past 

ons perfect!’

Verrassen
‘Vijf jaar vooruit denken’, 

is de regel bij ontwikkelaars 

van VORM wanneer zij aan 

nieuwe plannen werken. 

Een houding die de afgelopen jaren gaandeweg groeide en zich 

ontwikkelde tot een succesformule. ‘Als we stilstaan, worden we 

ingehaald’, verklaart Van der Wolf. ‘Daarom willen wij het totale 

ontwikkelproces continu verbeteren.’ Van den Doel: ‘Wij willen 

verrassen en altijd zó innoveren dat het ook onze bedrijfsfilosofie 

dient.’

Die filosofie richt zich vooral op leefbaarheid, betaalbaarheid, 

duurzaamheid, innovatie, stedelijke transformatie en natuurinclusief 

bouwen. Van der Wolf: ‘Bij stedelijke vernieuwing wordt de 

dichtheid vaak groter, waardoor er weinig ruimte is voor groen. Je 

zult de natuurlijke habitat van de omgeving moeten integreren in 

het gebouw.’ Wendy: ‘Voor onze projecten in de Binckhorst bekeek 

een stadsecoloog het groen in de omgeving en welke beestjes op 

welke hoogte nog aanvliegen. Daar is de beplanting op aangepast, 

zodat we de ecologie ten minste faciliteren en zo mogelijk 

versterken. Groen is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, 

maar draagt ook bij aan een prettiger en gezonder leefklimaat. In de 

Binckhorst leveren wij een wezenlijke bijdrage aan de woningopgave 

en zorgen we tegelijkertijd voor een goede woonkwaliteit.’

Kloof
‘Creatief en een tikkeltje rauw’, noemt VORM de nieuwe 

Binckhorst. En ‘een proeftuin voor duurzaamheid en vergroening’. 

The Blox, One MilkyWay en Binck City Park bevinden zich in 

de Trekvlietzone, nabij het oorspronkelijke havengebied van het 

bedrijventerrein. Nu een plek met ‘hippe horeca’. Ze bieden stuk 

voor stuk een unieke oplossing voor de uitdagingen waar Den Haag 

voor staat: de woningvoorraad op peil houden, duurzaam bouwen, 

maar ook de kloof overbruggen tussen de verschillende werelden in 

de stad. 

Poppelaars: ‘Den Haag is een prachtige stad waar onze geschiedenis 

mooi zichtbaar is en die door de aanwezige internationale instanties 

een bijzondere sfeer ademt. Het is de kunst om de stad een plek 

te laten zijn voor alle bewoners.’ Van der Wolf: ‘Integratie is een 

complex proces en het aantal betaalbare woningen moet omhoog. 

Die mix is onze uitdaging.’ De gemeente is al goed op weg, vindt 

Van den Doel. ‘Ze wil kwaliteit toevoegen op plekken die ertoe 

doen en dat doet ze goed. Aan ons de taak om iets te ontwikkelen 

wat voor iedereen passend is. Met de focus op betaalbaarheid.’

Duurzaam energienet
Duurzame keuzes beperken zich bij de projecten niet tot groene 

gevels en parkachtige daktuinen. De waterbuffering in The Blox, 

de mobiliteitshub in de parkeergarage van Binck City Park en 

het ondergrondse BinckNet leveren op dit punt een belangrijke 

meerwaarde. ‘Met BinckNet realiseren we een flexibel, duurzaam 

lokaal warmtenet waar al onze projecten op worden aangesloten’, 

vertelt Van den Doel. Er wordt gebruikgemaakt van lokale bronnen 

zoals de Trekvliet, de drinkwateropslag van Dunea en een Warmte 

Koude Opslag (WKO)-installatie. De projecten delen deze bronnen 

met elkaar en wisselen onderling restwarmte en -koude uit. Van der 

Wolf: ‘Het BinckNet kan in totaal 20.000 woningen duurzaam van 

energie voorzien. Andere projecten kunnen er dus in de toekomst 

op aansluiten.’ 

Buurtjes
Innovatief is ook de manier waarop de projecten de woningopgave 

invullen. Zo wordt The Blox een ‘gestapelde stad’ met ruim 

driehonderd woningen, variërend van startersappartementen tot 

gezinswoningen. In het silhouet zijn de verschillende ‘districten’ 

zichtbaar. ‘We hebben buurtjes in de woontoren gebracht’, vertelt 

Poppelaars. ‘Collectieve plekken met een eigen identiteit en sfeer. 

Met op een na allemaal een groene buitenruimte.’

Het dakpark boven de parkeergarage is de trots van The Blox. De 

zonnepanelen zijn er opgetild zodat er schaduwplekken ontstaan. 

Poppelaars: ‘Door de situatie goed te bekijken, creëren we prettige 

verblijfsplekken. Dat geldt ook voor het dak van de woontoren waar 

de ‘kroontuin’ op 130 meter hoogte een schitterend uitzicht biedt 

over de stad.’ 

Juiste keuzes maken
‘Het gaat erom dat je net een stapje verder denkt en bij elk project 

op alle onderdelen kansen ziet’, zegt Van den Doel. Voor One 

MilkyWay - een zeventig meter hoge woontoren - zit die kans in 

de aanbouw, uitgevoerd in CLT. ‘Een keuze waar de aannemer 

onrustig van werd’, erkent Van den Doel. ‘Grotere projecten met 

hout bouwen, is relatief nieuw en onbekend. Maar het is geweldig 

om juist hier zoiets duurzaams toe te voegen.’ Van der Wolf: ‘Door 

het bouwen met CLT steeds vaker als onze nieuwe standaard te 

zien, doen we extra kennis en ervaring op voor volgende projecten. 

Het zal uiteindelijk een nieuwe manier van denken worden in de 

bouwketen. Ook dan moeten wij weer een stapje verder op het 

gebied van innovatie en duurzaamheid.’

Bij Binck City Park is de centraal gelegen gezamenlijke binnentuin 

een cruciale keuze. De ruime tuin - omgeven door vier woontorens 

- heeft verschillende functies. ‘Ze stimuleert vooral de collectieve 

samenhang in het gebied’, vertelt Van der Wolf. ‘Daarnaast vergroot 

ze de biodiversiteit en functioneert ze als geluidsbuffer. Er komen 

ook een waterbuffer en nestkastjes op verschillende hoogten. Zo 

biedt de tuin meerwaarde aan bewoners, natuur en dieren.’

Skyline
De herontwikkeling van de Binckhorst past de ontwikkelaars van 

VORM goed. ‘Geweldig om de niet zo denderende kwaliteit van de 

bebouwing te verbeteren en lelijke, energieslurpende gebouwen te 

vervangen door duurzame alternatieven’, vindt Van der Wolf.

‘Binnenstedelijke vernieuwing vraagt om goed communiceren 

met alle betrokkenen’, weet Van den Doel. ‘Je verplaatsen in hun 

situatie. Het is de kunst om iedereen mee te krijgen in de plannen. 

Soms moet je daarvoor iets doen, soms juist iets laten. In de 

Binckhorst voegen we vooral extra’s toe, zoals zorgvoorzieningen 

in de plint van One MilkyWay en een mobiliteitshub in de 

parkeergarage van Binck City Park.’

Den Haag heeft veel te bieden, vinden de ontwikkelaars. ‘Stadse 

dynamiek gecombineerd met bos en strand. Uniek! De skyline 

met bijzondere kroonelementen maakt dat de hoogbouw verschilt 

van andere steden. We zijn trots dat onze projecten in het Central 

Innovation District daar straks ook een mooie bijdrage aan leveren.’  

Altijd een stApje 
verder denken

Betaalbare woningen in een kwalitatief hoogwaardige, 
duurzame en natuurinclusieve leefomgeving. Zo geeft 
VORM invulling aan drie ambitieuze projecten in de 
Binckhorst. ‘Wij deinzen niet terug voor de complexiteit 
die daarbij komt kijken’, zeggen Wendy Poppelaars, Sander 
van der Wolf en Thomas van den Doel.
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Thomas van den Doel

ontwikkelmanager/ 

teamleider VORM 

Ontwikkeling 

Beste restaurant: 

Restaurant Glaswerk

De lekkerste koffie: 

Espresso van Doppio

Favo public space: 

Het Plein

Favoriete winkel: 

Vinyl Grove

Mooiste gebouw: 

Haags Stadskantoor 

Leyweg

Mooiste straat: 

Lange Voorhout 

Persoonlijke City secret: 

Niet echt een secret, 

maar in de Binckhorst 

zijn zoveel gave plekken. 

Word nog regelmatig 

verrast 

Eerste herinnering aan 

Den Haag: 

Wandeling door de 

Passage. In één stap 

van nu naar toen

Welke mensen maken 

echt verschil in Den 

Haag: 

Positieve mensen

Welke innovatie werkt in 

Den Haag: 

Gebruik van 

deelmobiliteit, eerste 

stap naar meer gedeeld 

gebruik 

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Toevoegen van kwaliteit 

op plekken waar het 

echt effect heeft 

En wat moet echt beter: 

Aanbod van kwalitatieve 

woningen in het 

middensegment 

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Het zwarte pad is altijd 

goed

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Als Rotterdammer houd 

ik het qua hardlopen en 

fietsen vaak wat dichter 

bij huis

Passie voor: 

Muziek

Grootste inspiratie: 

Mijn kinderen

Topserie Netflix: 

The Americans

Favoriet vervoersmiddel: 

De deelscooter

Ultieme ontspanning: 

Skiën

Beste sportprestatie: 

Marathon binnen 3.45

Guilty pleasure: 

Spargo - Just for you

Beste advies: 

Elke dag genieten

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

Samen zijn met gezin en 

beste vrienden plezier 

maken

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar: 

Dat ik in Nederland, 

en nog specifieker in 

Rotterdam, geboren ben

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt: 

Ik ben niet zo’n dromer  

Als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn: 

Ik zou graag wat minder 

slaap nodig hebben 

zodat ik meer tijd heb in 

de dag

Wat maakt de stad slim: 

Het vastgoed 

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Festival bezoeken

U bent 

halverwege

ma di wo do vr

Tekst:

Christine steenks 

Beeld:

Marcel Krijger
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de
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‘ GRoEN DRAAGT ook BIJ 
AAN EEN PRETTIGER EN 
GEzoNDER LEEFkLIMAAT’

‘ INTEGRATIE IS EEN CoMPLEx PRoCES EN HET 
AANTAL BETAALBARE WoNINGEN MoET oMHooG. 
DIE MIx IS oNzE UITDAGING’

V.l.n.r. sander van 

der Wolf, thomas van 

den doel en Wendy 

Poppelaars van VORM 

Ontwikkeling

Wendy Poppelaars

projectontwikkelaar 

VORM Ontwikkeling

Beste restaurant:

B ø g 

De lekkerste koffie: 

Van TroPa Café (gebrand 

op zonne-energie!)

Favo public space: 

Paleistuin

Favoriete winkel: 

Ik shop echt heel veel 

online

Mooiste gebouw: 

Het Vredespaleis

Mooiste straat: 

De Veenkade

Persoonlijke City secret: 

Street-Art in de 

Binckhorst

Eerste herinnering aan 

Den Haag: 

De weg kwijt raken op 

weg naar m’n allereerste 

sollicitatiegesprek

Welke mensen maken 

echt verschil in Den 

Haag: 

Mensen met hart voor 

de stad

Welke innovatie werkt in 

Den Haag: 

Lastig te beantwoorden

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Er is veel zorg voor 

elkaar

En wat moet echt beter: 

De verkeersdoorstroming

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Achter een cappuccino 

in Brasserie Southwood

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Rondje strand

Passie voor: 

Groen in de stad

Grootste inspiratie: 

Michelle obama

Dit raakt mij persoonlijk: 

klimaatverandering 

Topserie Netflix: 

Undercover

Favoriet vervoersmiddel: 

De fiets

Ultieme ontspanning: 

Sporten in de 

buitenlucht

Beste sportprestatie: 

Ik zit nu op 10 km 

(hardlopen)

Guilty pleasure: 

Een rood wijntje

Beste advies: 

Dat staat in een dik 

boek en is niet in één zin 

samen te vatten

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

op een Bounty-eiland?

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar: 

Mijn gezin, familie, 

vrienden en dat het goed 

met ze gaat

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt: 

Ik droom iedere dag een 

klein beetje (meer)

Als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn: 

Iets meer geduld zou 

soms wel handig kunnen 

zijn

Wat maakt de stad slim: 

Support your locals, 

toepassing van nieuwe 

technologiën op 

stedelijke schaal, deel-

economie…

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Een avondje flink 

discodansen met m’n 

vriendinnen

Sander van der Wolf

ontwikkelmanager/ 

teamleider VORM 

Ontwikkeling

De lekkerste koffie: 

De (zwarte) koffie bij 

mij thuis

Favo public space: 

Ik vond het 

Hofbrauerhaus in 

Munchen afgelopen 

maand wel erg gezellig

Favoriete winkel: 

Bol.com

Mooiste gebouw: 

De Haagse Passage

Mooiste straat: 

De Passage

Eerste herinnering aan 

Den Haag: 

Mijn vader werkte voor 

de PTT (kPN) in Den 

Haag

Welke mensen maken 

echt verschil in Den 

Haag: 

De doorpakkers en de 

mensen die zorgen dat 

richting wordt gekozen

Welke innovatie werkt in 

Den Haag:

Hopelijk het 

omgevingsplan in De 

Binckhorst. Binckhorst 

is daarin een unieke 

planologische 

ontwikkeling

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

op ruimtelijk niveau: 

Unieke kronen bij 

hoogbouw

En wat moet echt beter: 

Samenhang in beleid 

c.q. tussen mensen leidt 

tot snellere en mooiere 

ontwikkelingen

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

op het strand met een 

hapje en een drankje

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Door de duinen richting 

wassenaar

Passie voor:

Mijn gezin, mijn werk, 

mijn huis en formule 1

Grootste inspiratie: 

Alle winnaars om ons 

heen

Topserie Netflix: 

Breaking Bad

Favoriet vervoersmiddel: 

Auto of elektrische 

(sport)fiets

Ultieme ontspanning: 

zwemmen in de zon

Beste sportprestatie: 

keeper 1e elftal 

amateurs

Beste advies: 

Stilstand is 

achteruitgang

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

Een lekkere vakantiedag 

vol activiteiten en 

zonder ‘moetjes’

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar: 

De geboorte van mijn 

dochter

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt: 

Het ontwikkelen van het 

hoogste gebouw van 

Nederland

Als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn:

Talenknobbel! 

Wat maakt de stad slim: 

Er zijn nog veel 

ontwikkelingen op IT 

gebied gaande, waar we 

de stad slimmer mee 

moeten gaan maken. 

Gebouwen zouden 

bijvoorbeeld onderling 

verbonden moeten zijn, 

waardoor vraag en 

aanbod beter op elkaar 

afgestemd kunnen 

worden

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Ik ben reeds gelukkig 

met hoe ik leef op dit 

moment


